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MANNS1UAHD, landmaat in ~het lwitsersche kanton Graauwbunderland, en in hel koningrijk Wurtemberg.
MANNWERK, vlaktemaat voor weilanden in het kanlon
Zurich, zie aldaar.
llIANSCHAP, BUIANNING, EQUIPAGE (schp"). De zaamgevalle aan boord van een schip in soldy staande personen,
"Is: stuurlieden, bootsmans, matrozen, soldaten, matrozen
scheepsjongens enz.
lllA.NlJFACTUREN. Hiertoe behooren natuurlijk eene zeer
groote menigte van fabrikaten, van meer of mindere belangrijkheid, welke in een werk als dit Woorden6oek het
doelmatigst in afzonderlijke artikelen te beschrijven zijn.
Zie ATLAS (satijn). BUIST, CU»OUCKS, DAMAST, KAl'ITEN,
KUOENEN .••. tot op ZIJDEN STOFFEl{ enz. enz. W\j hebben
echter gemeend de beide, bij uitnemendheid uitgebreide,
nijverheidstakken der lijnwaden~ en wollens, en wel voornamelijk in zoo verre zij algemeen de eerste behoeften der
mans- eu vrouwen kleedij uitmaken, het voegzaamst onder
de rubriek Manufacturen te kunnen zamenvatten.
LIJNWUD-MANUFACTUREN, LIHWADEN, (LINNE/{')' eng.
linen; fro toile de lin; duo Leinwand, Leinen. Linnen; ital.
tela de /ino, panno lino, lelaine, lelerial. De, op eene
bijzonder daartne geeigende machine, het weefgestoelte, uit
linneng.ren gewevene, en reeds in de oudste tijden bekende,
stoffe. Bli het weven worden de zoogenaamde kettingdraden (de schering) in den weefstoel horizontaal en met
elkander parallel uitgesponnen, tusschen welke men daama,
door middel van den schiet- of weversspoel (du. Schutzen,
Schitfchen) de zoogenaamde inslagdraden (de inslag)
doorschiet, zoo dat op deze wUze een fijnvlechtwerk (weefsel of slOffe) ontstaat. - De weefstoelen tot effen of ongefatsoeneerd werk, waarbij namelljk, zoo bUy. bij het hemdenlinnen, de draden der schering en van den inslag elkander regthoekig doorkruisen, zijn zeer eenvoudig. Meer
zamengeateld zijn, echter, de weefmachines; dienende tot
het vervaardigen van gefatsoeneerde weefsels, waaronder aUe
die soorten verstaan worden, waarhU de inslagdraad niet afwis8elenderw~ize onder en boven eenen seheringdraad doorloopt,
maar waarbij hij boven en onder Iwee of meer scherin{ldra.
den, regt of ook: in scheve hoek en getrokken wordt. In het
algemeen verstaat men onder lijnwaad ieder weefsel dat uit
gesponnen vIas, hennep of werk (heede) vervaardigd wordl;
in den engeren zin verstaat men onder lijnwaad die witte,
bonte of graauwe stoffen van welke de schering den ins lag
regtlijnig doorkruist, in onderscheiding van het linnen tijk
of drill (du. Zwillifl of .Drillick). Men onderscheidt Huislijnwaad van Kooplijnwaad. Er z,in echter ook gemengde
lijnwaden of halflinnen stoffen. De onderscheidene lijnwaadsoorten, die in den handel voorkomen laten zich onder de volgende vier hoofdklassen rangschikken: I) /luw
lijnwaad, d. i. zoodanig, waarvan de draden, nog ongebillekt, de n.tuurlijke kleur der onverwerkte grondstof heeft,
uit weI ken de stof is geweven geworden; die ui t vlotgaren
onderken! men aan hare aschgraauwe kleur; die uit hennepgar,en is geelachtig bruin. 2) Ge61t'ekl Iijnwaad, is
datgene, hetwelk na het weven geloogd (du. ge6rllht) en
gestuikt, dan onder den vrijen hemel uitgespannen, door
herhaald bevochtigen met onderscheidene loogen en dikwerf besprengen met water, aan de zonnestralen bloolge,Ield, eene witte kleur aanneemt. Bij deze manier van
hleeking bedient men zich zeer veel van de potasch en
van de gekarnde melk, en noemt ze natuurlijke, in onderIcheiding van kunst-bleeking, waarbij de witte kleur door
chloorkalk of chemische zuren bespoedigd wordt; door deze
middelen, welke men somwijlen aan den reuk erkennen
kan, verliest het weefsel, bij nalatige behandeling veel van
deszelfs duurzaamheid. In de kunst van het lijnwaadbleekeJ;l
lijn nog onze Haarh,msche bleekerijen, in den omstreek
van Haarlem tot Alkmaar, nergens in Europa overtroffen,
en zelta in geen op.igt nog genoegzaam op zijde gestreefd.
Onze bleekerijen bedienen .ich daarbij van de ruuische
potasch, van eiken-asch eDZ; 3) Witgarenlijnwaad, noemt
men dalgene, hetwelk geweven is uit garen, dat, bevorens
op het weefgetouw gebragt te worden, gebleekt is; dit
lijnwaad overtreft in duurzaamheid de Jijnwaden, die in
het stuk gebleekt zijn. 4) Bonte lijnwaden, zijn de zoodanige, die of met geverfde draden in gestreeple of geruite
nrsehillende patronen geweven, of die in het stuk geverfd
of naar de, w\ize der katoenen gedrukt wordt, waarbij wederom een onderscheid plaats grijpt, or het garen dan of
de stukken ruw of gebleekt in de verw komen. Bij den
inkoop van het IUnwaad moet men vooral daarop letten,
dat het daartoe genomen garen, zoo weI bij de sohering
als bij den inslag, een' ronden, gelijken draad hebbe;
in het begin, het midd~n en het einde van het sluk van
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gelijke deugdelUkheid en fijnte en zonder knoopen zii; dat
niet zoo als het tegenwoordig met buitenlandscih lijnwaad
veelal voorkomt, de schering het zij geheel, het zij ten
deele, van kaloengaren zij, hetwelk men door het lijnwaad eenigzins te wrijven, ligtel~ik kan gewaar worden,
dat de d.ardoor zigtbaar wordende deaden bij het vlasgaren
laag en stijf blijven staan; doeh de .draden van katoengaren
gekroesd en los te voorschijn komen. Door de appretuur,
inzonderheid door het st~iven en glanzen, wordt menig
gebrek van garen en weefsel verhorgen; men doet daarom
best het lijnwaad zonder appretuur Ie koopen, of de appretuur door wasschen te verwijderen, en, als dit niet gaat,
moet men verscheidene lagen binnen in het stuk, waar gemeenlijk cen enkel doorga.nd gebrek zich voordoet, onderweken, eu daarbij op de zelf- of egge-kanten Jetten, of
deze doorgaande ~elijk zijn, en' op vele plekken niet meer
vooruit staan dan aan de andere. De ecktheid der verwen,
of het niet verschieten bij de bonte lijnwaden is ligtelijk
door het wasschen in zeepwater te erkennen. He waarde
en fijnte van het lijnwaad beoordeeld men naar het getal
der scheringdraden. Veertig draden, ieder van 60 ellen
lengte, noemt men eenen gang, en hoe meer zoodanige
gangen het Iijnwaad in de breedte van een stuk heeft, des'
te fUner en digler is hel. Men telt door middel van een
vergrootglas eenen gang af, en meet dan met den passer
hoe veel' malen de breedte van eenen g~ng in de breedle
van het IUnwaad be vat is. Op deze wijze laat zieh ook,
met op den prijs der garens te letten, de prijs van het
Iijnwaad bepalen, waarbij, met opzigt tot de bonte ook DOg
de kosten van het werwen Ie pas komen. De geril!gere
soorten van het witte en bonte lijnwaad hebhen soms eenen
inslag van katoengaren; daartoe behooreo, bijv., de zoogenaamde ara6ia& of ara6iennes. Naar verscheidenheid
der fijnteen der bestemming bekomen de lijnwaadsoorten
zeer ondeucheidene namen, als: zeildoek, paklinnen enz.
Frankrijk en de Nederlanden, inzonderheid de provincien
Picardie, Normandie, Bretagne, Vlaanderen leveren 1(oortreffelijke,.,JJa~,. en hennep-lijnwaden. De holla'ndcrs zijn in
m.nij'drh6idnak sints lange beroemd, en aan hun l\jnwaad
behoort de eerste rang (verge!. het art. HOLL.l.NDSCH LrnEN).
Langen tijd verzuimden het de duitsche wevers, die voorbeelden n~te volgen; eindelijk werden de sileziers, en met
dezen de hen naburige saben door ~ hamburger kooplieden
opmerkzaam gemaakl, dat de duitsche IUnwaden geschikt
waren om door appretuur en bleeking het uiterJijk aanzig!
der hoUandsche of fransche lijnwaden aan te nemen; en dBt
zij door derzelver goedkopere prijzen deze, op de vreemde
markten, den voorrang konden .fwinnen. Met dit inzigt onderrigtte men de saksers en si/eziers meer naauwkeurig in
de geheimen der fabricatie, en van dezen tijd af aan, genoten de duitsche Iinnens, die men met hollandsche, fransche,
spaansche of italiaansche namen merkle, meer eer. De weverij in Sileziii, Saksen en Bohemen groeide tot hooge krachten aan, en spoedig werd deze nijverheidstak tot volkomenheid gebragt. 1'egenwoordig is Duitschland daanan d.
hoofdzetel; Ooslenrijk& lijnwaden-uitvoer wordt bij doorslag
op 4 millioen guldens conventionsmunt berekend. In Bohemen' en Moravie is de weTerij op eenen hoogen trap van
volkomenhei\l gebragt; men berekent de waarde van het in
deze heide landen vervaardigd wordende lijnwaad op IOmilIioen guldens. - De fabrijken van Siluii! IUn beroemd
het Reuzengebergte bedrijft schier niet aQders dan dezen tak
van industrie. - Saksen heeft zeer helangrijke lijnwadenfabrijken in den Opper-Lausitz, wanr een aanzienlijk gedeelte
der inwoners door het' Iinnenweven hun onderhoud vinden.
Het saksische ertsgebergte levert aUeen ordinaire lijnwaden.Den tweed en Dlmg in den duitschen Iijnwadenhandel word.
door Zwa6en, wegens deszelfs vertier naar Italie, en door
Westphalen ingenomen. Van de zwahische lijnwaden wordt
de jaarlijksche uitvoer op 7000, van de westphaalsche op
40,000 sluks begroot. - Ook ion Hessen en Baden is de
lijnwadenweyerij zeer uitgebreid. Prui.~sent dezenijds de
Elve, heeft in Dusseldorf, Elberfeld enz. zeer aanzienlijk.
lijnwaadfabrijken; daarentegen levert Beijeren zeer weinis
in den handel. _ In Zwitserlana wordt niet slechts veel
lijnwaad gefabriceerd, maar ook vele zwaahsche en sileziscba
ruwe lijnwaden tot uitvoer naar Italie toehereid. - Rusland,.
lijnwaadm~nufactuur is zeer aanzienlijk. In Ierland i.
het linnen weven over geheel het land uitgebreid; het verzorgt niet sIechts Engeland en Schodand met lijnwaad, maRr
venendt ook zeer veel naar de West-Indien en Zuid-Amerika. - Uit het hiervoren gezegde blijkt genoeg, dat hel
Iijnwaad een hoofdartikel van den europeschen handel uitmaakt.
De belangrijkste in den handel voorkomende lijnwaad96
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soorlen or linnen stoffeD. Tolgen hier naar alfabetische orde.
..ilemafletis (..illemagnetles) in Italiii telegam6ari; hel
wilgebleekte wurtembprgsehe (ulmer) lijnwaad, { breed en
in halve stukken 1'8n 36 ulmer ellen, voert in Genua, Livorno en Marseille dezen naam. De stukken zijn in blaauw
papier gepakt.
" ,
..itlas (satijn-) drell (zie op dat woord). A.tlas-drell wordt
ook nog eene damastachtig geweven fijne tijk, me,t verhoogde .treepen, genoemd, die tot hand doe ken en bedovertrekken dient.
Raras, een ordinair paklijnwaad, dat in 32 it 34 saksisehe ellen 'lange en { breede stukken, uit werk- of heedevlakken in den Opper-Lausilz en Bohemen vervaardigd wordt.
Het gaat in groote hoeteelheid naar Hamburg, Bremen,
Prui§sen en~. De stukken zijn rond gebonden, en worden
a 26--28 Rroschen verkocht.
.
BaBtancini, fijne wil gebleekte, ,TO or den italiaanschen
handel bestemde boheemsche en silesische lijn waden.
Ratist. Zie op dat woord.
Bedde lijnwaad (6edde linnen of tijken). Eengewoonlijk
bont, blaauw en wit, ofrood en wit geruil, tot bed-overtrekken
dienend lijnwaad, hetwelk voornamelijk in Saksen venaardigd wordl. Men maakt het { Ii i aorns ook ~ tot 1~ ellen
breed. HetbeddeJinnen wordt ook Ie Gent in Vlaanderen, in
het graafschap Berg en Ie Bazel in Zwitserland gefabriceerd.
Biele/elder LIJIIWUD. De beste soort der westphaalsche,
en over het geheel een der voortreffelijkste duitsehe lijn waden. Het is zoo' wei wegens zUne fijnte en het digt, gelijke, weefsel, als wegens deszelfs Goede bleeking en duu~
zaamheid vermaard. Men heeft het van ~ tot ~ breed, in
1 stukken
van 20 en geheele 8tukken van 60 ellen. De
'fijnste 800rlen komen met het nederlandsche batist gelijk.
(vergelijk het art. BIELEFELD).
Blancards (toiles Mancards),zeer grif Terkoopbare franaehe lijnwaden, die in het departernent de l'Orne en de la
Manche geweven, en naar Rouen ter mark! gebragt worden;
zij gun in groote- menigte over CadLIt naar Amerika.
BfHJadillol, de, spaansehe naam voor wit gebleekle sile.zische J\jnwaden; zij heeten ook platilles simples en in
Sileziii Javersche Leinen. Zij 1I'0rdeRvooroamelijk uit Bersch-,
berg, Waldenburg en Sehniedenburg, over Hamburg, Bremen en Berlijn, naar Amerika nrzonden, alwaar zij tot
negerhemden, doodlakens enz. verbruikt worden. Zij worden
uit markisoh ruw garen gewevcn, en na het bleeken slerk
geslijfd; zij zijn dun en doonigtig, maar ook zeer goedkoop ;
de stukken houden 1i8 ellen en zijn ~ Ii { breed. In Bohemen' worden veel bocadillos bij Hoheneive, Tranlenau en
A.rnau gemaakt.
Boeklinnen. (Haarlemmer) of Roekjes linnen (fr. toiles
a li6ret~; duo Buehleinen; sp. li6retas). Eene van de
zamenTouwing-wijze "fkomslige benaming voor een ordinair
ligtgeweven Iijnwaad, hetwelk gemeenlijk blaauw en wit
geslreept of geruil is; hetzelve wordt, van oorspronkel~jk Ie
Haarlem, tegenwoordig in den Opper-Lau5hz en eenige boheemsche pJaatsen uil gror linnengaren geweven, 'en, over
Bremen, Bamburg ee Holland, naar Spanje en Amerika uitgevoerd. Denel£s breedle 4edraagt ~ ellen. De stukken van
72 ellen worden in 3 coupons gesneden, ieder coupon van
24 ellen op de nrtoonzijde gegl~nscl, de beide zeU - of eggekanten ingeslagen, dubbel en eenigzinl breeden boekvorm
gevouwen, sterk geperst en ongebonden in killen van 100
J
stukken 'of van 33} geheeJe weersels gepakt.
T Boezellijnwa/l.d, eene eenvoudige dikke Jijnwaadsoort van
Tersehillende lengle 'en breedte j zij wordt deels uit gebleekt
garen geweven, deels in het stuk 'eerst gebleekt. Dit lijnwaad wordt yoornamel\jk in Saki en eil Bonemen venaardigd.
In Engeland voert het den naam van Carlix, in Italiii tele
GrtlGpe (du. Cre.:-Leinwand).
Ronten, lie Malro:&en Linnen.
Rra6antes, de spaanlche benaming voor nncheidene
.oorten van brabandseh lijnwaad, die inlonderheidomitreeks
Gent geweven, en aldllar door de landlieden als fTlaamsch
linnen ter markt gebragt worden. Bra6antillo. heet bet
lijnwaad, da!- uit de tweede heede wordt geweven.
Brabantina, wit gebleekte, naar Italiii gaande, duitsche
lijnwaadsoort uit den omstreek van Memmingen, Keropten en
Kaufbeuern j' hetis{ en~ breed, in stukken van 60 ellen lengte,
en wordt deels in geheele, deels in, halve' stukken verkocnt.
B,.oslauer 6alen (du. Bre.lauer Ballen). Verseheidene
lijnwaadsoorten, die allen op de halve breedte gevouweo,
in ronde baaltjes vast te zamengelegd, en met 3 bindsels
(Heften) gesloten worden, die van de zelf- of eggekant
minstens 4 duim afstaan, en door het opentrekken der
lussen (Schleifen) kunnen geopend worden; wettelijk
mOllten de { breede juist 1,2958, de J i breede ) ,4037 en

de ~ breede 1,1i1l7 nieuwe pruissische ellen in de breed Ie
houden, bij gebreke waarnn zij <Ioor de ambtelijke keurmeesters niet tot den verkoop gestempeld worden. Breslau
is de hoofdmarkt voor dit artikel, waarvan de volgende
soorten onderscheiden worden; I) iijk-6alen (Zurllich6allen); deze zijn meest blanuw en wit gestreept, digt geweven, ~ a { breed, en worden in halve stukken van 36
silezische ellen Ii 1-12 thlr. per stuk verkocht. 2) linnen-,
of 6oe:&elaarlinnen-6alen (Leinwand- of Sc4iir:&enleinwand
6allen); eenvoudige, vasle, bontgeslreepte of geruite lijnwaden tot bedoverlrekken (beddezakken) en kleederen (voor8choten); zU zijn van de zelfde Jengte als de voorgenoemde.
3) nederlandsche 6alen (NiederliindillcheBallen), gelrokken,
damastachtige, gestreep-te of bont gefatsoenel!rde Jijnwaden ;
4) servet-6alen (Servetlen-Ballen) , fijne tijk met regt,hoekig patroon of damastachlige stoffen, in stukkeQ van 3
doz\jn senetlen, met ingewerkte kant. 5) (fe61oemde
6reslauer bafen, tijk met ingewerktebloeroen. 6) Rreslauer
Zuchen Leinwand, ruitsgewijze geweven, wordt ituonderheid
bij Neisse in Opper Sil~ziii geweven.
Bretagnes lie op dal woord.
Brins, frsnsehe r,uwe hennep-I\jnwaden, die Tooral in
den omslreek 1'3n Dinan vervaardigd, en over St. Malo en
Rouen naar Amerika uugevoerd worden. Men heeft I) Haut6rins of Crand-6rins de Dinant, die ~ el breed, en in
stukken van 90--95 bretagner el lengle zUn. (Hierbij valt
daarop te Jellen, dat'de bretagner el 18 pCt. grooter is dan
de par\jzer el); dere uit het beste hen oep- garen geweven
stoffen , dienen meen tot beddelakens. 2) De Pelit 6rim.
z\jn sleehts half 100 breed, maar van gelijke deugdelijkheid.
3) De zonder bijvoegsel, enkel 6rins genoemde en Geringer
henneplijnwaden z\jn uit sterker en Geringer hennepgaren
ge'weven, en in 6~ Ii 66 .el lange stukken; in de breedle
houden aij ~ aiel, en gaan veel naal:. de koioniiio.
Britannia" silezische en lausi!zer, digt geweven,deels ruwe,
deels gebleekte Jijnwaden, in stukken van 12' ellen lellgteen
{. breed. Zij zijn gestijfd en hoeksgewijze lamengevouwen. Zij
gaan grootendeels naar Wesi-Indiii, inlonderheid naar Havana.
Zij worden in kislen van 121i stukken gepakt.
CIJm6ray of Cam6rie. ~ordl eene dnnne en losgeweven
batist-Iijnwaad genoemd.
Cam6raetas, lie op dal woord. Men heeft Ie'; digte (sp.
C. lessas) , gebloemde (sp. C. conjlores), dunne tsp. C.
transparentes) en gestreepte (sp. C. rayadas).
Canflama:&os. De spaansehe naam voor het ongebleekte
duitsche lijnwaad, hetwelk bijzonder in het hanoversche, in
Westphalen, bij Bremen enz. in stukken van 60 ellen lengte
en ~ breed uit gering garen geweven en naar Bremen ten
nrkoop gebragt wordt. DeCannamazos gaan in aanmerkeJijke hoeveelheid naar Portugal, Spanje en de koJoniiln.
CUNOS, fijne tUk, die wit gebleekt en damastgewijze
gestreept zijn; men verkoopt Ie in Spanje en Portugal'voornamelijk tot handdoeken en overtreksels. Zij worden inzonderheid in den Opper-Lausitz, van zeer Goede kwaliteit en
tot matige prijzen verkocht. De stukken zijn 60 en 'Z2 ellen
lang, ~ tot ! breed.
Ca88erilltls,}.
d'
d
Cavailhos;
lIe op Ie woor en.
Cavalmen (ital. tele cavalme). Paardenlinnen, hetwelk
Tan de cUfJailhos aUeen in appretuur en wijze Tan lamenleggen onderseheiden is. Vooroamel\jk in Bohemen venurdigd, worden lij OTCr Triest naar Italiii venonden.
Checks,}.
d'
d
Cholets,
lie op Ie woor en.
Cia irea , Clairin8s of heldere sluijers, een leer dun, los
en floel'8gewijze geweven batist, waarvan de tijnste kwaliteiten in Vlaanderen, de geringere in Sileziii en Bohemen
worden Tervaardigd.
"
Corame (lederlijnwaad) (ital. tele eora,ne), eene vo~rlll
Teel naar Italiii gaande, wil garen lijnwalld, hetwelk IlCh
vilD Creas aUeen daardoor onderscheidt, dd het digter, kerniger en anders zaamgeleg<i nt' geyouwen is. Het 'wordt
Tooral in den Opper-Lauaitz en in Bonemen venaardigd
De stullen lijn 106 el lang en ~ of ! breed. Zij worden
eehter aUeen in t stukken' nn ~3 ellen Terzonden, die ovel
derzelver geheeJe breedte boekvormig gelegd, plat geperst
en welker boyeneinden met roode en donkerblalluwe papierstreepen omwonden worden, in het midden lijn zij met h~t
fabrijkmerk geatempeld, 30 a 50 halve slukken worden 10
eene kist gcpakt.
., t'l
"COli t s'}· zie die woorden.
reas,

Crez-lijnwaad, zie BoesellijnwlJ/Jd.
Dama,t, lie dat woord.
Dowles is de engelsche naam foor ,ene lijDwaadsoort, die
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o3genoeg aan het creas gelijk komt, slechts ietll vaster en
meer gedrongen bewerkt en anders zamengelegd wordt.
.Dru,klinnen, wordt aIle lijnwaad genoemd, dat bestemd
is om bedrukt Ie. worden. Gemeenlijk is het ligt en los
geweven.
.
Estopillas, de spaansche be naming voor / het sluijerlUnwaad.
Floer8lijnwaad, een der katoenen neteldoeken gelijk komend lijowaad, helwelk noll' dunner en losser dan tinon en
claires geweven js, en inzonderheid in Duitschland (Kaufbeuern), St. Quentin en Zwitserland, gemeenlijk : breed,
vervaardigd wordl.
Glanslijnwaad (du. Glanzleinwand of Glanzscnetter),
105 geweven, hetwelk zoo weI ruw ala gebleekt en bont
geverfd in den handel komt. Na het mangelen wordt het
met stijfsel en gom overslreken en slerk geglansd. Het wordt
tot voering gebezigd.
Heedelinnen. Het zeer ordinaire uit het vlas_ ofhennepwerk (htlede) geweven lijnwaad.
Hollanda8 (Ollandak) heelen de voor den handel noar
Portugal en Spanje beslemde wilgebleekte oederlandsche
lijnwaden. Zij worden vooral in den omstreek van Gent in
.tukken van 80 brab. ellen, ~ II f breed, .venaardigd. De
fijnste soorten (ollandas fines) worden met het fijne hatist
gelijk geacbt. - Ook silezische en biejefelder lijnwllden,
naar Spanje of Italie beslemd, worden bij den uilvoer veelal
hollandas genoemd.
Kalmink, eene soort, van grof, russisch, effen tijk, de
stukken zijn 30, 35
60 archinen lang, en 1 archine breed.
Men heeft hennepen- en vlas-kalmink. Hel meeste gaat
.
over Archangel en Petersburg naar, Holland.
Kane/as, zie dat woord.
Kittay, heten in Bohemen en Silezie de ruwe, ongebleekte,
fijne katoenen, zoo als ook gekleurde liinwaden in stukken
nn 7,6 a 78 ellen lengte en ! Ii l.~ breedte. Ook chineeIche, uit zijde en katoen, liinwaadsgewijze vervllardigde
stoffen worden kiilay genoemd •..
Klar-linnim, Klar- of Scnkr- (duitsch) noemt men een
bielefelder, naar de wijze der fraDsche clairs geweven en in
tiJnte en deugdeliikheid met het lin on gelijk komende lijnwaad in stukken van 10 11 20 brabandscbe ellen len gte, en ~
el bre'edte.
Linon, worden in Frankrijk twee verscheidene, uit een
fijn, daartoe opzeuelijk gesponnen g.aren gewevenc linnenstoffen genoemd. De eene sooft onderscheidt zich van het
blltistalleen door grootere flJnte van den draad, en heet
linonbatillt of hatist-linon; de andere sOGrt is eene doorligtige, gaas-gewUze gewevene, stoffe, die ook gaze de
fi' (garengaas) genoemd wordl, en die 4et eigenlijke
Jinon is.
Li,tado8 (listao8), zeer gewilde, bontgewerkte lijn~aad
soort, die in groote hoeveelheid over A.msterdam, Hamburg,
Bremen en Tries! naar Zuid-Amerika, West- en Oost-Indie
en Italiii gaat, alwaar zU 101 hemden, gordijnen, meubelovertreksels enz. verbruikt wordt. Dil lijnwaad wordt bij
ons te lande in Haarlem', in Fr,mkrijk'te Rouen, in Duitschland in den Opper-Lausitl, Bohemen en Elberfeld vervaardigd. De stukken zijn meest 70 ellen lang en f breed.
Liiwentlinnen (lowend-, lawend- oflauentlinnen), &terke
en geringe lijnwaadsoorten van vast, gelijkvormig weefsel,
helwelk in groote hoeveelheid in hetnoord-oosteliik Duitschland, door de landlieden uit eigen geleelde grondslof vervaardigd, en naar de naostb\i gelegene Legge gebragt worden, alwaar de amhtelijke keurmeesters ze meten, en de
kwaliteit er van onderzoekeo, en zoo deze vrij van gebreken
bevonden wordl, met het vereischte nom mer en deklassen-,
benaming merken, en stempelen. De beste soortheet hovenhand (oberband), verrnits de stempel bov«:n het band, waarmede het liinwaad gebonden is, gesteld wordt; de geringere
600rt, het ooderband (unter6and), heeft den stempel beneden het band, tlagenoeg in hel midden van het stuk. De
soorleo, die niet de behoorlijke breedte en kwaliteit hebben,
bekomen geenen stempel en worden EinlJand (cen 6and)
genoemd. De gewon.,. breedle van het Liiwentlinnen is 1
hrab. el. De lengte der slukken is zeer verscheiden j. van
50 lot 120 zoogenaamde Legge-ellen. De Viwentlijnwaden
worden in menigte onr Amsterdam, Hamburg en Bremen
paar Spanje, Portugal, EDge/and en Amerika nrzonden,
wallr de fijnere soorten lot hemden, beddelakens en kleediogstukken, de geringere ongehleekte lot zakken, matrBssen
en klein!'. scheepszeilen gebezigd worden.
,
ZHagnettes, milldelfijne, vooral .io Italii! en deo Levaot
Zeef gewilde, t breede en 50 brab. ellen lange, lijnwaden.
die uit Westphalen, Belgie en SiIezie naer Haarlem gezonden en illdaar gebleekt en geappreteerd zijnde, wederom als
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hollandsch lijnwaad verkocht worden. Zij worden eenigermale blaauwachtig gestijfd, en helzij over de geheele breedle
boekvormig opgevouwen of gelegrl en plat geperst, of ook
naar de halve. breedte rond gebonclen en hoekig gepersl.
Matrozen. lmnen (lJonten), ordinaire, meeslal blaauw of.
rood en
gestreepte of geruile lijnwaden, die in groote
hoeveelhold lot matrozen- en slavenhemden verbruikt worden. ZU woruen vooral in Saksen, B'lhemen en SiIezie
vervaardigd, en veel naar Amerikll uitgevoerd. De lengte
en breedle der stukken is zeer verschiilende.
O.nahrugs lijnwaad, meeslal ordinaire of middelsoortige,
maar vast en gedrongen bewerkte geweven stoffen, die
zonderlandere appretuur dan het mangelen, deels gebleekl,
deels, en weI bet mees!, ongebleekt, rolvormig rond gebonden, met 3 kroonen gemerkt en met twee donkerblaauwe snoeren omwonden, uitgevoerd worden. Zij behooren
tol de meest gewllde duitsche l\jnwaadsoorlen, en sijn,
wegens .~erzelver innerlijke deugdelijkheid, op aile groole
markten van Europa en Amerika een leer gezocht artikel.
Zij worden in de dorpen en kleine landsteden der provincie
Osnabrugge in groote hoeveelheid uit aldasr geteeld eo gesponnen vias ·vervaardigd.
Pakli.nnen, de meest o~inaire soort van lijnwaad; z,i is
nog germger (sterker en lIgter) dan het zakkenlinnen. Men
vervaardigt ze overal, waar de lijnwaden-fabrikatie bedreven ..:",or?t, uit de ,kor~.e e~ slechte hennep.heel!e, in Weat-·
Indle . U1t katoen. Zu dlent aileen tot ~npakking of emballag/e. Rusland verzendt over Petersburg en Riga aan_
zienlijke hoeveelheden paklijnwaad on,der den Daam van
deruja. De saksische· sOOTlen zijn onder den num van
harral, de hanoversche ala pek-Iinnen bekend.
Platillas (plalille8), eene zeer grif verkoopbare, zeergezochte lijnwaadsoort, die, aanvankelUk aIleen te Cholet in
Frankrijk vervaardigd, spoedig echter ook in Sileliii en
Boh·emen, gelijk ook later in Engeland, met het best ge.,.
volg, is nogemaakt geworden. Van de het meest voorkoniende. sil~zisclze en ~ver ~mslerdam, Hamburg en Bremen
naar SpBnJe en Amenka 1l1tgevoerd wordende plalillas onderscheidt me~ de volgende soorten: 1) Platillts ,implcs of rocadlllo8, ook J aner8che lijnwaden genoemd·
~ij zijn lig! geweven, ~ breed en in stukken van 141 ei
lengte, eeoigzints blaauwachtig gestijfd, en, Da het mangelen, het zii naar de geheele breedte hoekvormig, eene
t el hoo(t gelegd, of rolvormig in dubbele breedlll; in
den eerslen vorlll hebben zij blaauwe papierstreepen, in
ronden vorm lijn zij geheel in papier inaebonden, en
met eene liherkroon of 'lieu naam bedrukt j
2)· Plalillas royales of platillas reales (eng. dou6leSilezias;
italiaansch tele della regina; portugeesch rlloes de cofre h
schoone, witgebleekte lijnwaden, die vaster en digter dan
de eenvoudige platillas geweven z\jn. De slukken houden
1i8 II 59 silezische ellen, en z,in ~, ~3 of f breed; nil het
bleeken worden, zij sterk gestijfd, naar de geheele breedte
boekvormig opgevollwen of oaar de dubbele brecdte rond
gebonden; zij worden met twee donkerblaauwe papierstrooken omwoeld, waarvan de bovensten uit de woorden
platWes reale. ben even. met het fabr~ikwapen, en de lorteringnummers in zilver gedrukt is. 3) Platillos Cf'Uil08,
clio/ets, florillol crlldos, van de zelfde kwaliteit en leggingwijze als de platillos realeB, met het eenige ondersuheid, dat lij ruw, zonder verdere appretuur dan den
mangel, verzondeo worden. 4) Platilfes teintes, inhetsluk
bont geverfd, geglansden met 4 papier5trooken omwonden.
5)' Platilles silesias, of Bingle silesias, de dunste en
meest losse soort. De 60neemsclze plotillas uit den omstreek
van Arnou, Frautenau en Hobenelbe zijn aan de sile1ischen
gelijk, doch slechts niet zoo breed. In Amerika lijn ook
de engelsche platillas zeer menigvuldig, doch van geringer
kwalileit dan de duitsche.
Ba'Vensdoek, eene rU5sische, ongebleekte, 'sterke,lot kleine
scheepszeilen dienende l\jnwaad, die 'vooral over Petersburg,
Archangel en Riga naar Duitschlaod, Eogeland, Holland eo
Noord- Amerika wordt uitgevoerd.
Sangalens of Sangaletten (deze naam slamt nn St.
Gallen af), ligte, gebleekte, of ook ongebleekle of geverfde
IlinwBden, die. voornamelijk tot voering worden gebezigd.
Van Silezie en Bohemen worden vele sang-ales oaaf Spanje
en Amerika verzonden. In FraQkrijk heeten zij toiles a
c/,apeau:r.
Stuver lijnwadcn (eng. la1cII. fro toiles Ii voiles, duo
Sclzleierleinen, Schleier, Schier, klar, sp. estopiltu.)
tijne dooiziglige, batist-achtig geweven, loowel gladde al;
gestreepte, geruite en gebloemde lijnwaden, welker naam
",n daar afkomstig is, dat z,j in de Inidelijk·e landen vlln
Europa tot nonnensluijers, hoofdhulsels voor vrouwen cnl.
96*

.wit

MANUFACTUREN.

- '16" -

gebruikl worden. Men heeft digtc of dikke, en heldere
opeNc of dun ne sln\jers. De digte zUn van het balisl aileen
daarin onderscheiden, dat de draden zlichter, de inslag iets
fijner dan de schering, het weefsel dienvQIgens dunoer is,
en dat zij na het bleeken gest\jfd en geglansd worden. De
neldcre 'of opene sluUers hebben zoo weI in ioslag als
Ichering zeer grove draden, die merkelijk van elkander afstaan, zoo dat bij gelijke breedle de schering voor hel
slu\jerl,in waad minder draden heeft dan die tot balist of lot
het digle sluijerl\jnwaad.
Voorts ooderscheidt lDen de
aluUers in cffene of gc{'afonneerde, welke laalslgemelden
wilte of bonte streepen of bloemen van katoengareo bevalten. zij worden op gelijke wijze als het damast geweven.
De 'vervaardiging der slu\jerlinnens is zeer uilgebreid. De
fransche claire, en linon8 behooren hier ter plaalse. De
westphaalsche sluijer-vormige geweven stoffen heeten Ctarlinnen en Senleim, zeer belangr\jk is de slnijerweverij in
Sileziii, alwaar dezelve in en bU Herschberg, levendig be'dreven wordt. De voor Spanje en Amerika in zekere kwaliteilen geweven slllUera worden onder den naam van £11topilla8 verzonden. Op vele plaatsen, bijy. Ie Hof in Beijeren en te Rochlitz, Blanen en Leogeteld in Saksen, worde~
ook met de sluijers geJ\jkvormige kaloenen stoffen vervaardigd.
SileBiaB, de spaansche benalIling voor verscheidene soorten van silesisch lijnwaad.
Stvf IVnwaatl, (du. Steifleinwanrl, Steifscnetter) lIlet
lijm- of gomwater geslijfd.
Tij" (du. Zwillion, .orillioh, Trillioh, .orell). Men
onderscheidt daarvan de volgende soorten: I) Beddenlijk, het zij geheel van linnengaren, met gestreept monater of regtlijnige figuren, of bonlgellreept. mel katoenen schering· de slukken houden 60 ellen 10 de lengte,
en zijn { a '{ breed. De witte of effene soorlen worden,
ook naar } Slukken van 20 ellen verkocht. De voornam.e
plaatseo van productie zijn in Saksen en Bohemen, voornamelijk Zittau, BaulZeo, Labau, Rumbnrg, Warnsdorfenz.
2) Matrassen-tijk (du. Matratzen-Zwillicn, Betttlrell,
CoUtill, couties) eene glad geweven stoffe, waarbU de in.Iaa voonpringt, zonder reglhoekige figureD Ie ,ormen, het
is meeslal blaauw en wit geslreepl, met roossleogels. Lengte
en breedle als bij de vorige so!>rl. De vooroaamste fabricatie van dit arlikel is te Sefmitz in Saksen. 3) Gratels
of hal!coutils, niet ~evlamd, auders in alles aan het voorgenoemde gelijk. 4) Terlices of PerUzzi. Drells met
5) Tijk-nafldbonle amalle strepen op witten grond.
doeken met verschiJIende geruile en andere regthoekige
figuren' geweven,' ~ a breed, in stukken 'Van 60 Ii 7~el.
6j Tvk-ta/elgoed, met regthoeklge eo ook damast-achuge,
gebloemde figuren. Men verkoopt ze bij pakken va'n een
4 el breed ell 6 el lang tarellqken met 12 servetteo. De
pakken van 6 servetten hebben een 31 el laog en.3 el
In het ,pruissische in he~. regerlngs_
breed tafellaken.
district Dusseldorf, in het munalersche eo bIJ Meneburg
'Wordt aanzienlUke tijkweverij bedreven, Ifel\jk ook in Frankr\jk en Rusland deze stoffe sleeds gefabnceerd wordt.
Tederlijnwaad (du. Federleinwanrl) of pok Bautse.er
Baronont een • breed gekeperd lijowaad, waarb\j de scherin'" van gebleel.t linnengaren, de inslag van fijnen kaloen is.
rlaamson lijnwaarl (du. Fliimisch, Tllimison leinwa~~),
een in het zuidel\jk RUlland, effen en vast geweven Il]nwaad dat veel over Pelersburg, Riga en Arcbangel uitge.
,oerd' wordt. De meest voorkomende soort is I ~ archioeo
breed en in stukken van 50 :uchinen lengle, eene andere ~oort houdt 57 arcbinen in de Jeogte en I t in de
breedte.
Triesc/, lvnwaad (fr •. Toiles de Frise), het fijo~.le der
hollandsche Jijnwaden, 10 stukken van 29 il 30 parlJzer el
el en 2 duim breed.
,
lengte en
Toerin" Zinnen. Dezen naam geeft men zoo weI aan ruw'
en gebleekt, uit sterk gareo vervaardigd lijnwa,ad, als ook
aan het bont geverfde glansJijnwaad en het duitsche Bleif·
scheffer. Naar gelang van het onderscheiden ~ebruik noemt
men dit iijnwaad kleeder." hoed- of meubelvoerlDg. Uel komt
in zeer verschillende lengle en breedte in den handel.
ZaklVnwaad, een iets beler J\jnwaad dan het paklinoen j
het wordt in groote hoeveelheid tot allerlei soort van zakken
verbruikt, en veel in Sakaen, Bohemen, Sileziii, Uanoveren
Weslphalen gefabriceerd.
. . .
Zeildoek ooemt men de tot scheepszellen dJenende, Ult
sterke, goed gelwijode garens, digt en vaslgeslag~n geweven
,Ioffen, die veelal uit enkel heonepgaren, of U1t hennepen vlasgaren vermengd gefabriceerd worden. Behalve in de
roeeste slreken van ons land, waar de linnenfabricatie bedeaveo wordt, worden zij ook in Duitschland, Fraokrijk,
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EngeJand, Schotland, Ierland, Poleo, GaIiciii en Rusland
vervaardigd. Ons hollaodsch zeildoek, waalVan onderscheidene soorlen in den handel voorkomen, als kanefas, karrelop karreldoek, karreldoek en klaverdoek, (het zoogenaamde
bramdoek) eversdoek en Iigtdoek enz., wordt algemeen als
het besle erkend. Dit arlikel komt in verscheidene soorten,
in 81nkken nn 50 II 60 brab. ellen lengte en ~ a ~ 3 breedte
in den handel. 'De ~erscheidene soorten van het fraosche
zeildoek dragen de ~olgende namen: nOllales, quatre jil"
60uloires 60ur6ee6, 6eaujorts, pertes, pollpdavi8, locrenan,
olonnes, grostrait, 60nnots, m1l8li8, peltrlJ8, rondclettlJs,
vergis, trest, cotofll1le. Het in Engeland, Scholland en
Ierland geweven beonepen zeildoek heet canvas sail duck,
sail cloth; het schotsche is in slukken van 36 yards lengte
en ~ it 1 yard breedle; het voor de koninklijke marine bestemde voerl den naam 60lt en wordt in stukken van 38
yards ~eogle en 35 eog. duim breedte gewenn. De rU8BiBene zeildoeken worden parusuooh, polotioo en ravcnsdoek
genoemd. Het saksische uit vlasheede, en hennep vervaardigde zeillloek is grootendeels uo geringe kwaliteit en Ie
weinig digl, zoo dal hel niet voor grootere.....eilen kan gebroikt worden. De stukken l\in van 60 ellen lengle en ~
breedte,. , In de hanns def m:iddellandsche zee acht meQ
bijzonder hel maltezer zeildoek, hetwelk half uit vias, half
uit hennep wordt geweven.
WOLLEIf-MUDFACTDUlI, LAKl:Ifs en STonn. De wollen
stoffen, die, even ais de kaloen-en zijde-waren, in leef
groote menigvuldigheid zoo wei op sich selve aueen, als in
verbinding lDet andere _weefbare 81~ffen voorkomen, dragen
verscheidene namen, deels naar deverschiHende plaatsen van
fabricatie. In hel laatst gemelde opzigt zijn in de eerate
plUIS de lfeweven van de gewerkte waren te onderscheideo,
waartoe ook het enkel gesponnen woUengaren, dat insgelijks
ala koopwaar in den handel komt, ala 3. klasae zoude kunnen gerekend worden. De gewerkte wollen waren zijn op
derzelver bijzondere soortelijke benamiogen in dit W. B. beschreven. Hier is aileen de rede yaO de geweven wollen
waren, die reeds door het 10 de weverij te hezigt!'n wollen
garen, en vooral ook door de na het weven volgen4e bewerkingeo in twee geheel wezeotl\ik van elkander onderscheidene soorlen zich splitsen, namel\jk in de lakeos (eng. cloth,;
fro drap8; duo Tilcner;) en in de doffen (gewerkte ofgebreide atoffen), eng. worsteris, worsted 8tuff80fthinlfood,;
duo Zeuge); eerslgemelde, worden uil strijkgaren, laatslge~
noemde uit kaID«aren vervaardigd; tot de eerstgemelde kan
,een korte ligtel\jk tot vilt Ie verwerken, tot laalstgenoemde
aIleen een lange, gladde en lachte wol gebezigd worden.
Tusschen de beide soorten zijn aHe.ins trllppen nnovergang;,
OaRr iedere wollen stoffe voert echler meer of mioder hel
bijzonder kenmerk van eene dezer soorten met zieh; Of zij
heeft een digt, op de oppervlakte niet bemerkbaar weefsel,
en eene door evenwijdig van elkander gelegde, naar eeoe
zijde gerigte drailen voortgebragte oppervlakte, of een dun
ligt en gtad weefsel zonder, wollige viltachtige oppervJakte.
De lakenmanuJactuur is naar den aard der zaak eene der
meest uitgebreide, vermiu z\j het voorn~amsle beatanddeel
lot kleeding des mannelijken geslachts Ie vert ; de regeringen
der stateo, waar dezelve, door bijzondere plaatseJijke emstand igheden begunstigd, een' hoogeren opbloei he'eft, aangenomen, hebbeo daarom door maatregelen vanopenbaarbesluur
gepoogd, de welvaart van dezen nijverheidstak in atandte
houden en de deugdel\ikheid un het fabrikaatte verzekeren;
hierloe behoort de in vele landen ingerigte lakenkeur, door
opzeitel\jk daartoe aaogestelde keurmeestera, die hel lakeb
in de voorname plaatsell der fabrikatie te bezigtigeo, te Obderzoeken (te keuren) eo allen dan, als hehondergebrekcn
bevonden wordt, met een bepaald merkteeken (keur) te
voorzien hebben; aUe niet van gebreken vrij bevonden lakens wordt alsdan van de grootere markten verwijderd gehouden, en helzelve kan dus slechls in de fabrij'kplaal8en in
den kleinhandel,komen. De mutregelen, .door welke men
de lakeomaoufactuur op de plaallen, waar lij nog van minder belang is" getracht heeft, op te beuren, zijo de zelfde
die op iederen industrietlk van toep8ssing zijn, en verdienen
hier niet breeder te worden uit-een gezet.'
De inkoop der lakens vordert eeoe groote opmerkzaamheid en lennis, die bij verre weg minder naar vaste enkele
regelen, dan wei door langdurige oefening kunnen worden
verkregen; de groot&re. velVolkomiog van mechanische en
chemische hulpmiddelen bij de lakenmanufacluur maakt het
mogelijk dat menig gebrek verborgen, aan de grovere
grondstof het aanzigt van meerdere fijnheid, en bij heerschende hoeveelheid der grovere grondstof; de fijnere voornamelijk aan het oog blootgesteld wordt. De deugdelijk-
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heid en vastheid van hel weefsel moet zoo wei naae de rigting der schering als- naar die van den inllag beproefd en
beider grondstof bijzonder onrlerzocht worden. Gelijkheid
van draad is een hoofdvereischte van een goed laken. Het
te sterke op het raam uilspannen van het laken erkent men
aan de uilgelrokken gaten der zelfkanten, aan de verschovene dl8den en aan geriDgereelasticiteit. De echtheid en
duurzaamheid der kleur laat zich daardoor onderzoeken, dat
men een stuk lakeD eene lange wUI afwissclende met zeepwater, zonDeschUn en lucht behandelt, of in chloorwater en
zuren doopt, of in aluinwater, zeepwater enz. kookt. Welke
proef bij eene bepaalde kleur te bewerksteJligen is, leert de
technische chemie.
In Frankrijk is de zamengevatte waarde der jaarlijks
voortgebragt wordende wollen waren op 260 milIioen francs
te hegrooten, waarvan het grootst gedeelte de lakenmnnufactuur betreft; de verwerking van den wol is niet, zoo als
andere nijverhei~stakken, tot enkele bijzondere districten beperkt, maar over geheel het land uitgehreid. Op sommige
plaatsen vindt men echter allezins manufacturen, die zich deels
door kwantiteit, deels door kwaliteit van derzelver produkt
onderscheiden, zoo als zulks inzonderheid het geval is in EIbeuf, Sedan, Louviers, Darletan en Beaumont-Le-Roger bij
Rouen, Abbeville, Beauvais en Mouy, Nancy, Buhl, JIiihlhausen, Bischweiler, Vire, Vienne, Castres, Lodcve, Clermont, St. Pons, St.- Carcassonne, Lavelannet, lliazabet, Montauban, Chateauroux, Romorantin enz. De hoofdmarkten voor
de fabrikaten zijn St. Denis, Rheims, Caen, Guibrai en Beau'caire. Elbeuf Ie vert VOOl nngeDoeg 40 milli~en fro -lakens,
IU1 wei zulks in effen en gekeperd laken (draps impermeables, zip hirs , amazones, draps de fantaisie) enkel en gestreept (uni., a cbtes) of gemeDgd (melanges). Voora!
lijn de middelsoort-Iakeol huitengewoon schoon. Men noemt
deze lakens inzonderheid draps d' El6euf en brengt ze in
.tukken van 25 II 26 ellen lengte en 117 Ii { el breedie ten
verkoop. Sedert den jongsten tUd vervaardigt men ook damesen billard-lakens. - De lakeDs van Sedan (draps de Sedan)
uit fijue spaansche wol geweven, hebhen in Frankrijk,_
Duit_sohland, Italiii en SpaDje een belangrijk vertier. Bij
4raps fins worden Iwee kwaJiteiten onderacheiden,premiere
en seco"de; de breedte bedraagt 1~ of q el; de entrejins
o)f demi fins zUn even 100 breed, doch uil minder fijnen
wol geweven; de uog geringere soorten zijn 1t en el breed.
Bij uitnemendheid volkomen zijn de hier vernardigd wordende 2. warte lakens, ofschoon ook de gekleurde niet tegen
dezelve achterlijk stun. Buitendien zijn van Sedan verscheidene Londres, demi-londres, calmuks enz. en nicuwe broekenstoffen bekend; de fahrikatie-waarde stijgt jaarlijks tot 18
millioen francs. - De fabrikllten in Louviers (drap de Louviers) hebben sedert geruimen tijd eene europesche vermaaidheid, zij worden geheel uit spaansche wol geweven,
zijn doorgaans in den wol gevered en met geel en blaauw
gestreepte zelfkanten en eeneD looden· stempel voorzien, die
op de eene zijde het opschrift bureau de Louviers, manufacture reglee, op de: andere het wapen voert; de fabrijken
geven 21 i cl in plaats van 20, en een duim op elke el overmaat; de pakking is naar bijzoDdere eisch eBkel, dubbel of
drievoudig, en aileen de derde wordt den kooper Rangerekend. De jaarlijksch!J productiewaarde bedraagt 4 millioen
francs. - Abbeville levert het merkwaardige voorbtleld op
van eene fabrijkplaats ,die gedurende 200 jaren hare vermaardheid behouden heeft; zU levert draps fins 25 a 26 eUang,
t el breed, met blaauwen zelfkant, en 4 roode draden;
draps de castar, bij gelijke breedte 18 h 20 .el lengte,
tlraps en eouleur fine, drap de Sitezie, laken. naar silesisohe wijze, j el breed, draps reyales, effen, t\tlnkleurig
en gestreept. - Beauvais en Mouy leveren zwarte, op het
stuk geverfde lakens, vooral ouk middenlsken; een gedeelte
van het fabrikaat gaat ter appretuur naar Elbeuf, om daarna
als fabrikaat dier plaats verkocht te worden. - Miihlhausen
is door zijne witte lakens, die als onderiAgen bij het drukken geu!lzigd_ worden, bekend. - De lakens van Vire zijn
van geringe kwaliteit, i breedte en 15 it ]6 el lengte. Cutres heeft de fabrikatie van een digt laken (cuirde laine)
opgebragt, en fabriceert hetzelve in eenen- -graad van ongemeene volkomenheid. - De van Lodeve enz. komende lakeDs, onder den naam van draps de Languedoc hebbe~
een sterk vertier naar den Levant, Italie,. SpanJe, West,..
IDdiii en Amerika; men onderscheidt de volgende soorten:
mahouds _premiers et seconds, ,} eI breed; londrins premiers in twee kwaliteiten, l.~ el breed; londrins seconds
in 3 kwaliteiten, l.~ el breed; londrins larges l:i el breed:
-londrin, ordinairs l_~ el breed; leizanes en nimes, I en
1 t el breed. De eerstenzijn geheel uit fijnen spaanschen
wol, de volgende uit spaanschen en inheewschen wol, de
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laatsten geheel uit inheemschen wol gewevan. - ChBleauroux· en Romorantin zijn minder door de schoonheid dan
door de duurzaamheid hunner lakens bekend. De stukken
hebben 16 a 20 el lengte en i Ii { breedte.
_
De engelsche lakens overtreffen, iDzonderheid indemiddenkwaliteiten, alle elders vervaardigden. hetgeen het gevolg eener goede wolsortering en van de buitengewoDe mechanieke middelen bij de fa:brikatie is. Men onderscheidt
in het algemeen in Engeland naar de kwaIiteit .uper fin.e
cloth, het fijDste j first cloth fijn; en second cloth, middenfijn laken; voorts naar den graad van voleindiging der
enkele bewerkingen: ongeverfd laken, white cloth, (hetweIll. insgel\jks in groote hoeveelheden aan sle markt komt) ,
en geverfd, tnixted cloth,. nur de uiterlUke afmetingen,
broath cloth van 16 a 64 eng. duim breedte, en 23 a 36
yards leDgte, en tlarrow cloth van 26 a 33 duim breedte
en 17 a 34 yards lengte. Hoofdplaats der fabricatie is, vo1gens MAC CULLOOH, het westelijk gedeelte van Yorkshire me t
de graafschappen Glocester, Wilt en Somerset. Het fabriekdistrict der West-RidiDgs van Yorkshire is, met uitlondering
van Lancashire, het voornaam_te in Engeland en beslaat
eenen oppervlakte-inhoud van schier 800 eng. D mijlen:
Leeds, Bradford, Halifax, Huddeufield en Wakefield zijn
daarvan de middenpunten. ,Leeds. is de grootste markt voor
geverfd en ongeverfd laken, en be&it voor dezen handel
groote verkoopzalen (hall,), van welke e-ene tol niet minder dan 1210 onderscheideDe uitstal-standen heeft. Andere
markten veor lakens en wollen stoffen lijn te Halifax, Bradford, Huddersfield enz., alwaar insgelijks verkoopzalen zUn
ingerigt, doch over minder grootsche schaal dan te Leeds,
Een groot gedeelte der lakens wordt in de manufaoluurdistricten lehen, zonder in de verkoopzahln te komen, verkocht. Het geverfde lakeD wordt altijd in de wol geverfd
en meestnl westwaarts van Leeds in het Ayredal en aan de
Calder-rivier; ongeverfde -lakeDs worden bti Leeds, in een
district tnsschen Wakefield en de Ayee; gefabriceerd. In
den omstreek VAD, Halifax worden vooral militair-Iakens vervaardigd j omstreeks HuddersIield worden amalle lakens en
casimieren, en bij Batley en Dewsbury, in zoogenaamde
SkoddV-mills, uit wollen lompen en oude kleedingstukken
in vermengillg met nieuwen wol, Jakens van geringe kwaIiteit vervaardigd. De West- Riding omvat meer dan het 1
der geheele laken-manufactuur van Engeland, want, naar
luid der opgaven van de Inspecteurs der fabrijken waren in
dezelve, ten jare 1834, 40,890 arbeiders in 601 fabrijken
met de bearbeidiDg van wollen-manufakturen werkzaam.
terwijl in het geheele land 65,461 arbeiders in 1102 fabrijken arbeidden. Te Bradford in Wiltshire en in de omliggende 1andstreek werden de- meeste superfijne lakens ge~
maakt; er bestonden in het geheele graafschap Wilt, ten
jare 1835, 63 wolfabrijken met 11258 ar.beiders ; in Somersetshire worden te Taunton voornamelijk grove, te Frome grootendeels 8uperfijne lakens geleverd. - De wolmanufactuur
van Schotland is, in vergelijkiDg met Engeland, zeer onbeduidend; in Aberdeenshire wordt ·fijn laken, dochoverigen&
meestal gering en middelfijn _gefabriceerd. - De geheele
toestand, in. welken Ierland zich beTindt, en het gebrek aan
steenkooleo., heeft de iersche wolfabrikatie in den jongsten
tijd eerder verminderd dan vermeerderd; er zUn daarom slechta
ettelijke fabrijken in de nabijheid van Dublin en Cork te_
vermelden. - Dt! geheele jaarlijksche lakenmanufactuur in
Engeland kan op 30 millioen yards worden begroot; dejaarlijksche uitvoer bedraagt circa 300 a 500,000 slukken laken
van allerlei lIoort, naar aIle ~orden der wereld, inzonderheid
naar .de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, naar OOltIndiii, China, de britsche koloniiin, naar Mexico, Portugal,
Italie, Duitschland en Rusland.
De vroeger zoo vermaarde lakenfabrijken van Spanje z\in
tegenwoordig niet in staat om de inlandsche behoeftete bevredigen. Met opzigt tot de kwaJiteit zUn (volgens SCHIDIL)
bij overigen. hooge priizen, aileen de fabrikatender koninglijke manufacturen te Guadalaxara en Brihaega (panno. ill
fJicog-na), die van Segovia en Bejar te vermelden.
Italic -trekt het grootst gedeeJte van delzelfs verbruik van
bnitenslands.
In Duitschland is de J~kenmanufactuur door deinvoering
en aanwending van eDgelsche machines tot aanmerkelijke
vervolkoming opgevoerd. geworden. De productie staat niet
slechts gelijk mef het 'verbrnik, maar overtreft nog dezelve
tot een aanzienlijk bedrag. In Pruissen waren, op het einde
des jaara 1837, 345,894 spin-toestellen op 3345 machinea
met de hereiding van strijkgaren bezig, van welke de meesten
in Brandenburg, Posen, Saksen, Sileziii en Pommeren gevonden worden; in geheel Pruissen telde men omslreeks delen
tijd 3480 lakenscheerders en lakenbereiders, en er warenia

- "66 -

MANUFACTUREN.

1834 tot de fabrikatie van ",oIlen waren (Iakens en stoffen)
18,624 weefstoelen in gang, van welke 15,075 fabrijkmatig
en 3546 als nevenzaak bedrevGn werden. Het meest fa brijkmatig wordt deze nijverheidslak in de Rijnprovincien en
vooral in het regeringsdistrict Aken bedreven; er zijn namelijk (de karngarens spinnerij mede gerekend) in de rege.
ringsdistricten :
Aken • • • • • • . . • . .
Keulen • • • . • . • • . .
Dusseldorf . • . . . • • •
Coblentz. . . • • • • . .
Wier. • • • : • ; • . ..

77, 700}
II ,866
12,495 spintoestellen in bedr\jr.
3,780
1,436

I

lerwijl, naar ,provincien gerangschikt, op
Pruissen • • .
Baden • • • .
Brandenburg
Pommeren. .
Silezie . • • .
Saksen. • • .
West-Jndie •

.
.
•
•
.
•
•

.
•
•
.
.
.
•

• . • .•
3,550
. • • •• 33,965
.•••• 128,167
. • . .• 13,012
. . • •• 52,609
. . • •• 52,398
• . . ••
6,640

spintoestelien komen.

De R\inprovincien leveren vele fijne, middelffjne en orlakens tot vervoer naar buitenslan(:\'s; de wollen mllnufacluren van Aken zljn bijzonder bekend; het dist~ict
Arensberg levert veel goed laken, Munster daarentegen mlddelfijne en ordinaire waar. Maagdenburg en Merseburg 1a.
kens van allen aard; het laken van KoUbus e,n van de Marken is op aile duitsche missen bekend, en g~at naar Rusland, Zweden, Denemarken, Zwitserland, Italie en NoordAmerika; het is wegen! duurzaarnheid en biIIijken prijs aanhevelingswaardig; behalve de hier na te heschrijven soorten,
vervaardigl men aldaar biicklaken, kernlaken. koningslaken,
londenlaken, landlaken en monteringlaken; ook nog middenlaken uit wol van het tweede scheersel dat met M, en
ordinair op het stuk> geverfde .lakens, in 4 kwaliteiten, die
met 0 gernerkl worden. In den pruissischen Lausitl worden
lakens van onderscheideii kwaliteit, inzonderheid ook vele
gemeleerde lakens vervaardigd; in Silezie is weI de lakenmanulacluur tegen vroeger afgenoHlen, doch is dezelve nog
altUd tamelijk aanzienlijk; het produkt is in vele kreitsen
"eacht, en wordt zelfs in Frankrijk onder den naam van drap
Site!!.;'! nagemaokl. - Hetkoningrijk Saksen hezat in 1836,
103 strijkgarenspinnerijen met 58616 spintoestel~en en 216
weefgestoelten . voor wollenstoffen; het I!'etal der stoelen, op
welke wol geweven wordt, hedraagt meer dan 3000. Het
hoofdprodukt der saksische lakenmanufacturen bestaatin middelfijne en ordinaire waar j fijn en superfijn iii de wol geverfd laken leveren echter ook Groszenhain, Bischofswerda,
Oederon enz. - In Beijeren is de fabrikatie VIln wollen
stoffen , in weerw il der fabrijken in Munchen en Neurenherg
nog niet in staat, de consumptie te dekken, weshalve lakens uit de Nederlanden. S.ksen, Pruissenen Bohemen ingevoerd worden. Dit zeUde grijpl plaats met Wurtemberg,
Hanover en Brunswijk. Ilessen produceert ordinair en sol.
datenlaken te Hersfeld, Darmslad, Biedenkopf, Niederaula enz.
[n de oostenrijk8che staten is de fabrikatie van hetlaken
zeer uitgehreid; hel belangrijkst voor den uitvoer wordt zU
echter in Bohemen en Illoravie bedreve,n, van wallr de manufacturen uil veredelden hoheemschen en hongaarschen
s<lhapeuwol nlar duitsche markten, en naar halii!, Polen,
Galizie, Zwitserland en den Levant uitgevoerd worden. Bohemen bezat, in 1836, 53 wolspinnerijen met 150,000spintoestellen; 2800 meester-Iakenwevers en 12 groote etablissemen ten tot lakenbereiding. Het levert 120,000 stukken
d. i,,~, zoo veel als Engeland, ? zoo veel als FrankrUk en
.'. zoo vee I als Pruissen. Oberlentersdorf en Menetin leve;en fijne, middel.fijoe en half\akens; hoheemsch Leipa en
Nieuw Oettingen meer fijne lakens; Braunau en Reichenau
meestal slechts scharlaken-roode lakens; Pilsen heeft 100,
Meichenberg7o.0 meester-wevers, en laatstgemelde plaats
vele groote fabrijken; aldaar worden jaarl~iks nagenoeg 30,000.
stukken vervaardigd. In MQravie is de lakenfabrikatie ten
deelc nog uitgebreider, Briinn heeft 12 fabrUken van grooten omvang en levert alle soorten van fijne dik- en halfl.kens, te Ramiest wordt veel laken naar hollandsche wUze
gefabriceerd; Iglau had vroeger 800. meester-wevers, en arbeidde grootendeels in middelfijr.e en ordinaire waar; Fiilneck levert zeer vele lakens in stukken van 24 weener ellen
en .if el breed, in de kwaliteiten ~, :t, 'i, en :t
le'ngte, 1[,
lijn, van welk de eersteo in de wol geverfd z~in; te Reutiloehein telt men 90.0. meester-Iakenwevers. Buitendien zUn
>oor Oostenrijk de fahrijken omstreeks Weenen, Ie Klagendin~ire
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furth, Laibach em. belangrijk, van welkelaat~tgemelde If 00
menschen werkzaam houdt, en de gausche manufactuurwerkzaamheid te rekenen van af den ruwen wol omvat.
In Rusland wordt het gewone laken, helwelk tot kleeding van het landvolk dient, en ~ archinen breed en 20 II
24 archinen lang is, meerendeels door de landlieden zelven
vervaardigd; er zijn eehtervoor deze manufactuur ook grootere en kleinere fabrijken, die den Ildel toebehooren, en in
welke de l\ifeigenen tot heerendiensten rnoeten arbeiden,
als de gesteldheid of het tijdperk der landbCluw-werkzaamheden zulks veroorlooft; het hier vervaardigde laken wordt
dan gerneenlijk dadelijk van de weefstoel af, als commieslaken verkocht. Voor lijne lakens bezit tegenwoordig Rusland meer dan 180. groote fabrijken te St. Petersburg, Moskau, Dubrowna, Gluschkowa, Kasan, Kursk, Mohilew, Tambow, Woronesch, Jekaterinoslaw, Narwa, Irkutzk, Dmitrow,
Serpuehow, Kolomna, Grodno, enz. Te Kasan en Orenburg
wordt ook l.ken uit inlandsch geitenhaar vervaardigd. - In
Polen heeft zich de lakenmanufactuur, opgebeurd, doordien
aldaar zich duitsche lakenwevers en Iakenbereiders hebben
neergezet.
Het verlier onzer holla"ndsche lakenfabrijkeQ, hetwelk
vroeger bij uitnemendheid aanzienlUk was (zie ons artikel
NIJVERHEID [NEDERLANIHICHE]), had zich in den jongsten
tUd, onrler. de ons vaderland getroffen hebbende polilieke
rampspoeden, en later door de mededinging van Frankr~ik,
Duitschland en Enseland aanmerkelijk verrninderd. Het
staat echter vast, dat, in het tegenwoordig t\idgewricht,de
welvaart dezer fabrUken aIs een nieuwe Phoenix, uit hare
asch verrijst, en onze mamifacluren in lakens, wollenstoffen
enz. te Leiden, Delft, Utrecht, s' Hertogenbosch, Tilbur{j,
die aan den Boven-maas enz. enz. hehoren nog steeds onder de meest geachte, en hare, door njnte, deugdelUkheid,
goede verwing zich als voortreffelijk onderscheidende, fabrikaten, waarvan velen, zoo als' bovens1 nog de polemieten,
tot buitenlandsche verzending bestemd, leveren het onomstootelijk bewijs van dt'fzelver toenemenden weder-ophloei.
De graad der njnheid oozer lakens wordt gemeenlijk door
breuken aangeduid naweJ\jk .;; of geheel fljn, ~, !, i frjn
enz" De hreedte bedraagt {, ~ of i· brabandsche el, en de
lengte 30 a 60 ellen. Deze fabrijken leveren heeren- en
dameslakens, echt in den wol geverfde, namel\jk lichte voor
den Levanl, njne gekleurde castorines en verscheidene soorten van ordinaire lakens.
Tot de zoogenaamde nederlandsche lakenmanufacturen
is men buit\lnlands (zoo .Is in Duitschland) gewoon ook de
in BelgiC' en Rijn-Pruissen gelegene te rekenen, als: te
Brussel, Leuven, Veniers, Eupen, Imgenbroich, Limburg,
Aken, Burscheid, Crefeld, Duuren, Siolberg enz. Het vertier dezer manufactuur op de duitsche j.armissen bedraagl
jsarlijks ongeveer 60,000 stukken, en bestaal in suprafijne,
njne, middellijne, ordinaire lakens, haIflakens en casimieren,
~ a '~en '1[ hrab. ellen hreed, deels in den wol geverfd,
met voortreffelijke appreluur en Goede kleuren, al naar gelang vankwaliteit uit spaanschen, duilschen, ilaliaanschen
en levantschen, of ook uit inlandsche wol geweven. De
naar den Levant bestemde soortep en de lakens van Aken,
Burscheid en Vaels zUn grootendeels aan hel sluk geverfd,
de fijne soorten van Eupen, Verviers, Francornont enz~ daarentegen echt in den wol geverfd; Duuren Ie vert een zeer
geacht digt middelsoort laken.
In de noord-amerikaansche "f'ijstaten heeft delakenmanufactuur eene oDgerneen hooge vlugt genomen j in den
staat New-York aHeen worden jaarl\iks 8' millioen yards
laken grootendeels door stoornmachinenkracht bearbeid; te
IlIassaehusetts, Boston en den omstreek, worden hehalve
eene groote hoeveelheid casimier en negerlaken, , 15,000
stukken goed laken vervaardigd. )Vilminglon en De~aware
levert fijn laken, hetwelk IDet het, heste engelsche gelUk
staat. Naar de noord.amerikaansche vrijstaten "Werden aileen
uil Engeland aan woJ]cn- waren verzonden :
1817 voor
1820 "
1825· ,,'
1831 "

1

3,0.29,667 cf.st.
1,075,435 "
jaan geldswaarde.
1,95tJ,681 "
2,232,179 ,.

De wollenstoffcn worden uil kamgaren. met of zonder
verbinding met strUkgaren, kemelsgaren, .ijde of katoen geweven en aan eene appretuur onderworpen. De wollen
stoffen zUn effen, gekeperd, gefa~onneerd ~nz. en .worden
het zij op het gelVone weefges~oelte, het ZIJ ,op de kunslweef- en j acquard-stoelen en 10 groote etabhssementen op
mechanieke weefstoelen geweven; zij zUn of eellkleurig,
of door afwisseling 'Ian vcrscheidenc soortige scheriog- e ..
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inslagdraden bont gefa~onneerd, of zij worden, op geliike I
Veree~
Nederlandeo,
wijze als de kaloenen stoffen, echter met aanwending van
nigde StateD, Rusland,
verre weg meer eenvoudige chemische beh~ndelingen beOost- en 'Yest.Indien
en ItaHii.
drukt; het wee,fael denehen is Of ijler Of digter;, het garen
meer of minder sterk gedraaid of getwijDd. Door de mo» deken •••.••••• 2,546,328 yards, meest oaar de
gelijke combinatieD van aile gegevene verscheidenheden,
Vereenigde Staten, de
verbonden met het geringe verscni! en appretunr, ztin echo
amerikaanschekoioniiin,
ter niet aile de namen uitgeput, die aan de wollen stoffen
'Yest":Iodiiio, Duitsch"egeven wordeD; vele namen hebben hunnen oorsprong il
land,
Nieuw-Holland
enz.
~an de, plaats der fabrikatie, of zijn door den wi!!ekeur
der fabrijkanten of der mode gevormd, en worden 10 het
l)
tapijten of vloerkleeden 678,658 yards, vooral naar de
Jaalste geval ond!,r de algemeene benamingvan fanlaisi€!-arVereenigdeStaten, naar
tikelen, fanc!I- of mode-artikelen zaamgevat.
Mexico, de amerikaanDe /ratIBche wollenstoffen onderscheiden zich vooral door
sche kolonieo, Duil.chsmaakvolle patroonen en volkomenheid van bereiding, de
land enz.
sergi en , merinos, tibets, shawls en tapijten overtreffcn de
" wollel\- en katoenenstoffen • • •• • .•• 1,000,004 yards,inzooderheid oaar
engeJacne; de vloerkleeden, tapijlen en beha~~selJaken~ van
farijs, Beauvais, Abbeville, Rouen, Nancy, Russel, Amtens,
Duitschland, de VereeDou'aij enz; zijn in geheel Europa bekend; fijne, wollen
nigde Staten en de NeItoffen leveren Rheims, Parijs, Beauvais, Tours, ChilloDs,
derlanden.
Troijes, Rijssel, Orleans; middelfijne en ordinaire worden
in zeer vele plaatsen vervaardigd. In 1833 ~erden ~an
De zaamgevatte waarde van den uitvoer, waarbij delakeol
casimieren en merinos 85,928 kilogramme., lD de be1de mede in begrepen Iljn, werd op 5,232,013 cf.1!. hegroot.
laatslvorige juen echter jaarlijks schier 160,000 kUogr. en
10 Duitschland is de' vervaardiging van w'olleostoffen, in
van andere wollen stoffen in 1833, 784,000 kilogr., vroeger vele oorden in bloeUeoden staat; Pruilsen heeft 55,316kambij doorslag jaarlijks 400,000 kilogr. uitgevoerd. De voor- gareo-spintoestellen in werking, en bezit in de Rijoprovinnaamste uitvoer dezer artikelen (de woIleniakens medege- ciiin, in de provincie Saksen, in het braodenburr.che enz.
rekeod waanan sedert 1822 bij doorslag JBBrlijks 600,000 fabrijken voor kasimieren, kalmouks, baai, flene, dekens,
'kUogr. ' vroeger echter meer dan 1 millioen kilogr. uitgevoerd merioos, sergien enz.;" - Saksen bezit 14 kamgarenspinnewerde~) gaat nsar de vereenigde staten, !Iaar Spanje, Sar- rijen met 19,620 fijn-spiomachines, 66 groote fabrijk-etadiniii, Zwitserland, Belgiii, Engeland, DUltsehlaod, de bnr· blissementen voor kasiinieren, tlenels, mohons, merinos,
tibets en andere stoffeo, eo een Groot aantal kleinere fabrijkbarijsche staten en Egypte. •
In Belgiii zijn de voortreffeJijkste tapijten ,ofvloerkleedeo, iorigtiogen voor dezelfde artikelen, en levert, behalve fiJne
en huiteodieo de sergiiin, drogets en casimleren b~kend:
kasimieren, vesteostoll'en, omslagdoeken, kamelo!s, barkant,
Bij ODS te lande worden steeds nog, ofschoon , lD nllo- sergiiib, vooral merioos en tibets van uitmuntendekwaliteit.
dere uitbreidiog dan in vroegeren tijd, kamelots, zeef- Even zoo z\in de wollen damasten, de pliiche-dekenl in
doek (zoogenaamd ettemijr'J kasimieren, karsaaijen, tlenel- oosterschen smaak, de flene!s enz. bijzonder bekend. - In
len eOI. gefabriceerd. (Ziti NUnllllElD [NEDERLUDSCHS]J.
Beijeren beurt lioh weI de wollenstoffen-manufactuur OPt
In Engeland is de wollen-stotfenmanufactuur, volgeos doeh kan zij nog niet de iolandsche behoefte bevredigen;
Il.t.o CULLoeH op een hoog standpun! van vervolkoming" ge- de omstreken van Hof, Wim.fiedel en Bischofsheim zijn met
.tegen; vroeger was Norfolk de hoofdplaats van ~ezeo tak un ,dezen nijverheidstak werkaaam; Augsburg'levert debns en
nijverheid, thaos wordt echler te Bradford, Halifax en Leeds :Niirdliogen ordinaire vloerkleeden, die _Is t:Jroisch fabrikaat
bij verre weg meer dan te Norfolk gefabriceerd; hetgeen verkocht worden. - In 'Vurtemberg is de lakenmanufacluur
deels aan het gebrek van steenkoolen al~aar IS toe. te schier over het geheele land uitgebreid, en het bloeijendst
Ichrijven. Droguets, longelles enz~ worde~ 10 ~evonshlre, in de districten Thiibiogen en Lustnau, alwaar voor Zwitio de aangrenzeode gewesten van Cornwalhs en In Somer· serland en Italie wordt gearbeid. -In" Hanover en Brunswijk
aetshire gemaallt, komen gemeenlijk van de weef.toelen nur zijn ongeveer 800 weefstoelen voor woHeostoffen, te OSlerode,
Exeler en worden aldaar gevold, geverfd eo geappreteerd. Giittingen; Hameln, Eimbeck, Scharmbeek, Diepholz, UelDe fabrikatie van pluche in lIIodbury (Devonshire) heeft, in zeD, Klausthal en Herzb,erg in gang. - De saksiachehertog-'
weerwil der vernuftigst uigedachte machines, door welke dommen venaardigen vele wollenstoffeo en in,zonderhllid onlij ondersteund wordt, afgenomen; baaijen en andere der- derscheid zich het Eichsfeld door de uitgebreidheid vanver·
gelijke stoffen leveren tegenwoordig voornamelijk Rochdale tier en de venolkoming der fabrikatie; Grosbartloff is het
en Bury in L~ncashire en Chicester in Sussex; ~egens middenpunt van dtlen Dijverheidstak, eo aldaarconcentreren
flenellen is Salisbury vermaard, vloerkleeden lev~ren Kldder- zich tot derzeher verdere bearbeiding de waren uit eeDen
minster, Wiltoo, Cireocester, Worcester, AxmlOster; grove wijderen omstreek. - In het hessische zijn de manufactuwollenstoffen Hampshire, Sllrrey, Cheshir~ enz.!. de noorde- ren te Hanau, lIIarburH' Kassel, Vacha en de .fienelfabrikatie
lijke graafshappen van Wallis leveren lnsgellJks tlenellen te Friedrichsdorf bij Hamburg te vermelden.
.
en wollen vloerkleeden en wollen shawls van Kilmartin in
In Oodenrtjk is in de 'eerste plaats Weenen met lijne
Schotland I\in insgelijks over eeoen wijden omvao~ ver- shawls, merinos en Tloerkleeden, Lintz met zijoe wollen.preid. De uitvoer van onderscheideoe wo~Jen stoffen In het manufactuur, die in de binnenlandsche behoefte vooniet, '
jaar 1831 was, volgens BULOW (a Treat,.t1 on the manu- en naBr Italiii en den Levant uitvoert, te vermelden; Bofactures and machinerv of Great Britain pag. 7!6:
hemen Ie vert eene groote verscheidellheid un keurige waren; gelijk dit 0011. het geval is met de zich thanl meer opTan kalmueks • • • • • •
13,982 stukken, schier uitslui- beurende wollenstoffen-weverijen in lIIoravie; Tirol is d,oor
tenderwijze naar de Ne- lijne ordinaite vloerkleeden bekeod, met welker fabrikatie
derlanden en Duitsch- in het Puster-d1l1 te St. Sigmund, Weisberg, Teffereggen
land.
eoz. nagenoeg 000 menscheo( belig houdeQ.
(
» kasimieren......
29,650 .tukken, vooral naar
Klein-Azia levert de schoone Angora-kamelots. In Noord.,.
Duitschland, Mexico, de Amerika is de laken-fabrikatie nog eerst ontluikende, dooh
Vereenigde Staten, Rus-' ontwikkelt zij ef zich, even als alle ingneerde indnsUieland en de Nederlan- takken, me,! oogemeene kracht.
den.
Ten alotte van dit artikel lullen wij een alfabetisch overD
baaijen.
30,009 stukken, meest naat ligt, VIIn de voornaamste in het voorgaande nog niet bePortugal, de Nederlan- &Chreveoe wollen-manufacturen mededeelen.
deo, de West-Indien,
J.6ouchouclaon, gering franach laken, 1600 scheringdreBrazilie, Mexico en den,
el breed, met witte en zWarte zelfkonten. fabrijkSpanje;
plaatsen: Circassonne, Nimes, Narbonne, Sedan, Grenoble
• kamwollene en lak.en- achtigestof"
eoz. Vergelijk bladz. 8" 2. kolom van dit W.B.
feD ••••••••• 1,487,404 stukken, inzonderheid
Alumnat, sterke, digte wollen stolfe, meestal swarl, in
naar de Vereenigde Sta- Bohemen 32 Weener ellen laog en :. el breed, tot Ideedij
ten, naar Duitschlaod, voor geQrdende geeslelijken bestemd.
Oost-Indiii, Italie enz.
""miens, vaste gekeperde wollen stoffI', uit fijo gareo,
'" fieoel •••••••• 1,673,588 yards, meest nllar de effeokleurig, gestreept of gefaClonneerd; defraosche uit Beauamerikaansche kolooiiio, vais enz. he eft i en
el breedte; de engelsche 'an Noroaar Duitschlaod, de wich en Halifax 4 yard a 20 duim breedte, en 30 yard.
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leDgte j de duitsche van BerlUn, lUaagdenburg, Gera eDZ.
I a i leipziger el breedte en in heele of halve stukken,
48 of 24 el lengle.
Anabasses, i oude fraDscbe ellen lang, ~ el breed. Zie
ilIadl. 77, Ie kolom van dit W. B.
Anacoste, I oude fransche el breed, 20 dito ellen lang.
In Engel"nd vervaardigt men eene supra liJDe soorl, 42
yards lang, en eene fijne van 30 yards lengle, beide q
yards breed. Vergelijk bid •. 77, 2e kolom van dit W.B.
.Atlas, (bruggesche), met z\iden schering en wollen inIlag, inzonderheid als behangsel- en meubelovertreksel gebruikt worden de.
.Allas brocaat, digte en zware stoffe, met glamige oppervlakle, atlasgewijze geweven, bijzonder fraai in Engeland
in stukken "yaD ! yard breedle en 32 yards lengte, en ook
in Duitschland geweven worden de.
Azors, .Azores, zie op dat woord.
Bavi, (eng. bay; fro bayes, bayette, bagnettes); ongeieperde los geweven wollen stoffe, op de eene zijde langharig en eenigzins geschoren, zelden eenigermate gekrompen,
gewoonlijk wit, somwijlen ook geverfd. In Engeland vervaardigt men vooral 'te Colchester stukken van I} yard
breedte en 100 yards lengte, en ee':le digtere 800rt bayettons, van l~ oude el breedte en 37} yardslengte. In Frank·
rUk heeft men stukken van Ii el breedte en 30 el lengte,
te .Beauvais enz. In Duitschland ztin al de plaatsen te vermelden, in welke ook flenelIen worden vervaardigd.
Banderolles (vlagge,doek), i a t oude ellen breed. en
15 ellen lang, Vergelijk bladz\jde 138, Ie kolom van dit
W.B.
Barkan (fr. bouracan) , vaste, digt gesl.gene stoffe, uit
aterk gedraaid, en veelvoudig getwijnd garen, deelswijze
wt geiten- en kemelshaar; in de vastste varieteiten regen- of
waterbarkan genoemd j..de schertng iii altijd sterker en dikker
dan de insl"g j beide verhouden zich naar het gew igt als 10:7.
Ifet bark!in wordt niet gekrompen, en is in ~en wol of
aan het stuk geverfd, en komi bij uitnemendheid fraai en
duurzaam uit Engeland en Frankrijk. Vooral l\jn in :Frankrijk, Valenciennes en Rijssel met de i en t breedebarkans,
."oorls Abbeville met zUne verscheidene kwaliteiten te vermelden. De engelsche heeft men in 2 kwaliteiten, ~ yard
breed en 50 of 30 yards lang.
Batavia. (Zie bladz. 172, 1- kol. van ditW. B.) De
engelsche en duitsche (saksische) fabrijken leveren uitmunlend Goede batavias in stukken van 40 yards en 50, 60 il
SO leipziger ellen lengte.
Beddedekens. Onder de wollen dekens zijn de duitsche
zoogenaamde burgerdek6ns to: vermelden, die in Bergsland
vervaardigd worden; zij tijn met figuren geweven, of ook
weI v66r het krimpen geborduurdj in een rol zijn gemeenlUk
8 stuks van 2} el breedte en 3} el lengte, of 7 stuks van,
~} el breedte en van 3t el lengte, of 5 stuks van 3 en 4 a
4i, pf 4 stuks van 3} en 4i, of 3 stuks (kapuc\jnerdeekens)
van 3 lI.n 5~. De boheemsche, n)Oravische en silezische dekens, die deels ruig, of laogharig, deels flenelachlig, deels
gekeperd, in den handelkomen, heeten ook kotzen. De engelache' wollen dekens, bure, el'nesoort van tiretaines, in Beaucamp i el breed vervllardigd, die veel uitgevoerd worden, tijn
Of rose blankets, wit met iogewerkte bloemen uit Ierland, of
parish mantles, langharig, bOot gekleurd, van Colchester,
Bradford-enz. Of cuts, hangematsOf hykes, digt en vast geweven sterk gekrompen dekens, of lorington.f, gekeperde
4} a .6 voet lang, in rollen van 15 stuks, Of dutch 6lanket'6,
wit met bonte strepen en bloemen. De fransche dekens zijn
carades, vast en digt gekrompen, 211 2} eUang,castalognes,
fijne witte dekens 2~ i; 3 el lang, en 2 a 2} el breed, bij
welke onderscheiden worden communes, ordinaires, petites
Jines of a la couronne en passe grandes.
. BeilJP, graauwe, bruine of zwarte sergie van ongeverfde
wol in Poitou vervaardigd.
Bel/inces, stoffen met schering van hennep of vIas en inslag van wol, die in Engeland en Frankrijk vervll8rdigd worden; de stoffen van . Constance zijn gekeperd, ! el breed, 35
it 36 el lang, en heeten ook balianges; de bellinlJes/a{:on de
/)of!,racan van Amiens zijn aileen op eene zijde gekeperd,
met getwijnde inslagdraden, 23i a 23i el lang; die van
Caen zUn ongekeperd: sterk, naar de wijze der drogets i
el breed en ::15,30, 40, 50 II 67 el lal'g. Vergelijk bladz.
178, 2. kolom van dit W. B.
Beller, eene ]angharige, ongeschoren wollen stoffe uit
Iterk, lig! gedraaid garen, lakenachlig of gekeperd geweven,
JJlet blinkende oppervlakte. In Engeiand heeft men het bever 1 t Ii Ii yard breed en 28 lang: in Saksen gekeperd it
a ! ellen breed en 25 a 40 lang j il! Jlohemen gekeperd i
• ! el breed ell 36 it 40 eIlen lang.
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Biljardlaken, een middelfijn, geer breed, sterk gekrompen en goed geschoren laken, dat aan het stuk Groen geverfd
is, en waarvan de naam de bes.lemming aanduidt. Dit laken wordt gemeenlijk op bestelling vervaardigd.
Broad clot/os heeten in Engeland de fij nste wollenlakens
van Bradford,
Burate, ligte, ordinaire, ongekeperde wollen stoffe, tot
rouw- en kloostergewaad zwart geverfd. ..~ el breed, 56
el lang •
Cadis, gekeperd, lakenachtig geschoren 'en warm gepersle
wollen stoffe.
Camblets, elfen gewerkte stoffe, uit sterk garen, tot meubelovertreksels.
Capotlakcn. Zie op dat artike!'
Castorlaken, fijn, uit besten spaanschen wol vervaardigd,
en zorgvuldig geappreteerd laken, uit fransche en nederlandsche fabrijken.
Chalons
J'Z1e op d'Ie arllOk eIen.
Chalys,
Circassia,
CoatinlJs,
Concent, zie Polemit.
CorclB, zie op dat arlike!'
.Dama"'. Zie op dat artikel.
.Demi draps, halflakens, fijne, weinig gekrompeo laken"
t aun e breed, in fransche, saksische en pruissische fabrijken
vervaardigd wordende.
.Demi londres, fransche, los geweven en weinig gekrompen lakens, t el breed, 40 a 44 ellen lang: zU gaan uil
het zuidelijk Frankrijk inzonderheid naar Itatie, Spanje en
Portugal.
Diamantines, eene droget-achtige, gefallonneerde wollen
stoffe, met ingewerkt effen patroon, op gekeperden grond,
van Norwich en Bristol, in stukken van ! yard breed en 26
a 30 yards lang.
..
.Drap imperial, fijn en gekeperd halflaken.
.Drap zephir, fijn dameslaken, zoo wei ongekeperd als
gekeperd.
.
.Drap cacnemir, fijn halflaken, ten deele mede uitlamswol
.venaardigd, waardoor het een zacht, glanzig.aanzigt verkrijgt.
.Drap cesar, insgelijks een fijn halfhken.
.Drap de dames (dameslaken) los geweven en weinig gekrompen lakens uit fijnen wol en fiin gesponnen garen ; de
schermg bent bU '.J> leipziger ellen breedts 2800 a 3000
scheringdraden; het wordt in aUe kleuren, met bijzonder
fraaije appretuur in Frankrijk en Dultschland vervaardigd I
men heeft het in breedten van i, ! en ~ aunes, a2
brab. ellen, - {, 11 { berlijnsche, - ': leipliger, - { it
i weener ellen breedte, en 25 it 30 brab. ellen lengle.
Voor de overige draps, zie het artikel in het W. B.
.Drawboys, eene gebloemde lasting in Engeland, 18 11 22
ditim breed,' en 32 a 40 yards lang.
.DroCet, zie op dat artike!.
.Duffel, lie op dat artikel.
Enversins, fransche GroTe wollen sergiiin, die in d.
Champagne vervaardigd worden.
If}spalJnolettes, eene soort nn wollen droget, deels ongekeperd, deels gekeperd. De fran,sche uit Rouen, Beauvais
enz. is t 11 .} aunes breed; en 60 a ~O aunes lang; de saksische { breed en 40 a 60 ellen lang; de boheemsche { breed
.en 22i ellen (weener-) lang.
If} damet, dikke, sterke wollenstoffe,l gemeenlijk grijs,
inzonderheid te Chalons vervaardigd, en tot soldaten kleeding
bestemd.
Elamine, ligle, lijnwaadaciltige wollenstoffe, soms met
inslag van zijde of van wol en zijde, gekrompen, geschorell
geglans~, gefallonneerd. In Duitschland heeft de, extra- of
dubbelfijne eene schering V~D 7 ~!uks garen, de Ins~ag 'Van
8 stuka garen; de middenfiJne blJ 6 stuksgaren tot IDslag,
en dB ordinaire eene schering van 6 stuksgaren j gemeenlijk is een stuk 106 berl\jner ellen lang ~eweven. ~n heeft
~ a i breedte. Men he eft gekrompen etamID~, (litamlne 8011Me) en ongekrompen, die, als .dezelve met b1Jzon~~ren glans
voonien wordt, tamis of damlS heel. In Frankfl.lk onderscheid men vele 800rten, bijv. etamine a bata II ia , effen of
gestreept met sterk getwijnde schering j etamine buratee,
of buras a lJroB grains, bruin en wit geruit, ordinair; etamine came/atee Ii lJros grains en a petits groins, wit, kamelotachtig geweven en dllarna geverfd; et(Jmine Borte met
half wollen en half zijden schering; damine alJ/acee.ligte,
geglansde soort; I!tamine rase, gesc~ore~; eta,,!i?e r~!!ale
witte schering, geverfden, insl:,g; ,.ta'!'lne ~!ree, zlJ,den
scheering, woHen indag; etamlfle a lI~'le, slulJer-etamme,
ligt en dun geweven, geheel van wol, 10 3 soorten; 6atardll,
demi IOrte en sorte.
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EverlastinG, vaste, damastachlige wollen stoffe met verheven liggende strepen.
Flenel (flanel), eene ligte, lakenachtig gewnene stoffe,
volstrekt niet of weinig gekrompen, ongeschoren en glad,
gekeperd, geperst, gedrukt of gestreept. Behllive die, welke
aileen uit woUe is vervaardigd, heeft men ook tlenel met
katoen- of lijnwaden schering, dit laatste, nameliik bij ge&treepte soorten. De beste soorten heelen gezondheids- of
gekeperde flenel. Deze stoffe wordt in vele onderscheidene
breedle, en van 60, 70 of 80, ook van 23} ellen lang gefabriceerd. De ~ breede voeringflenel is geringere kwaliteit. De engelsche flanellen, in onderscheidene nrieteiten z,jn wegens derzelver deugdel\ikheid bijzondervermaard.
Floret, eene damastachtig gewevene, glanzige woJlenstoffe
15 it 18 duim breed, 26 a 30 yards lang. :Men noemt de.elvc
oak 8piegeldamast.
GolGas,
d'
'k I
Grisette, jl·
lie op Ie arll e en.
GrosGrains, eene barkan8chtige wollen sioffe, bont, ~
breed en 80 el lang.
ilaljlakefl heet een laken uii fijnen wol, hetwelk niet digt
gekrompen en met bijzondere zorgvuldigheid ceappreteerd
is; de halflakens worden overal waar de lakenmanufactuur
beoefend wordt, vervaa.rdigd en bekomen verscheidene namen.
Vergelijk demi drap.
Imperiales, eene soort Tan gekeperde flenel, in Frank·
rijk en in Duitachllind gefabriceerd, waaraan 0011. de namen
perpetuel, perpeluaan, sempiterne gegeven worden.
Xalmink, of lastinG'8, zie op dat artikel.
I£amelot. Zie het artikel CAMELOT.
Kamelotin, verscheidene, met het camelot overeenkomende, wollen8\offen, deeJs geheel uit wolle, deels ook van
wollen- en linnengaren, or met geitenharen vermengd, on-der verscheidene namen, bijzonder in Frankrijk venaardigd
wordende, bijv. nonpareiUIB, picotes, Gne8es, polemit enz.
K apot- (of kapotten-) laken. Zie het arlikel CAPOT-Luu.
E arpetien, zie het artikel CAllPETS.
Karsaai (ker8ey, kir.ey) , eene halflakenachlige, geke:
p.erde, sterk gekrompen flenel, in verscheidene kwaliteiten; de
gekeperde grond is op be ide zijden regts. In Engeland wordt
ongemeen veel in l'orluhire vecvaardigd; de stukken hebben !l: a ~ yard breedte, en 30 a 32, of HI a 16 yards lengte.
De Nederlanden en vele duitsche fabrijken leveren dele stoffen ook in voortreffelijke kwaliteit.
'
Ka'imier, zie het artikel C...S'MIR.
Kemlaken (du. Kerntvck), eime Goede soort der brandenburgsche lakens; .die in kwaliteit onmiddellijk op de
6Mcktucker volgen.
Erip (krep), ligte, lijnwa.dachtige, geweven stoffe, grootendeels geheel van wol t somwijlen half uit linnengaren of
lijde, met vast g!ltwijnde scheringdraden, en na het weven,
om in krnl te komen, in kokend water gedoopt. lien heeft
het krip wit, zwart en bont. De krippen doeken, { e,n ':
in het vierkant, lUet ingeweven kanten en bloemen, en bont
gedrukt, worden slechts half uit wolle gefabriceerd.
La8tinGs, eene satijnachtige wollenstoffe met getwijnde
scheringdraden en enkelen, een keper vormenden', inslag;
het glanzige aanzigt wordt deels door de ligging van den inaJag, deels door de appreluur voortgebragt. Engeland levert
voortreffelijke lastings, van 32 yards lengte en j yard breedte.
In het sakaische is 'deze aloffe i II i ellen breed en 40 enen
lang; in het oostenrijksche -t a i weener ellen breed, en36
a 40 eUen lang.
LelJantinea - '
} ,
d'
'11. I
LelJantsche lakens lie op Ie arll e en.
Li"Gette8, deels fijne engelsche flenel van 64yard lengte,
en 32 of 36 duim breedte, deels eene dnnne soorl van sergie, welke men 0011. flavets' noemt.
Londl1n.clte lakens'1
Londres", londrins, lie die artikelen.
LonG-eli.,
LU8trinG", gemite of gebloemde Itoft'e, -} yard brelld, 17
a 18 enen lang.
..,
Mahovds, digt gekrompen halflakens van ,bIJlonder fiJne
stoffe, door fijnheiden appretuur onderschelden, voor den
levantschen h~ndel bestemd, en daarom in velerlei schitterende kleuren \leverfd. In Frankr~jk hileft men makouds
,u1ftn. van 3600, premier8 van 3400 en second. van 3000
scheringdraden, bij 1~_ aune hreedte en Hi a 18 aunelengte.
De nederlandsche meer digte en ligte maho"d. corpo." en
miJhouds ser-ail, worden met goed gelotg door duitsche
fabrijken nagemaakt.
Malines, eene geweven stoffe, die aUeen wegens hare
meerdere fijnte zich van de cODcentiakens onderscheidt.
Matrozenlaken, langharige, ruige, diglgeweven lakena,

die tegen waler hestand lijn, en met de turksche capots
overeenkomst hebben.
Mecklen6urG8, l '
d'
'k
Merino" J lie op Ie arll elen.
Mifla-:laken, eene digte circassia, effen kleurig en gemeleerd, gedrukt en gelitografeerd, in stukken en bij doeken.
i!1oirees,}
, op d'Ie artl'k eIen.
Mollon, zle
,
MonterinGlaken, noemt men het ordinaire; zoo door onze
fabr,jken, als buitensland., voor de soldaten gefabriceerd
wordende, in de duitsche Marken worden aij vervaardigd
uit 38 pond garen tot stukken van i (berltinsche) ellen
breedte en 23} el lengle.
Mousseline de laine, wollen-neteldoek,' een uit leer fijn
kamgllren effen en ligt geweven .toffen, die eenkleurig en
bontgedrukt, vooral fraai oorspronkelijk in Frankrijk te Rheims,
Parijs, Beauvais, later ook in Engeland en in Saksen vervaardigd en inzonderheid totdameskleeding gebeligd worden.
Pamiston, een zacht, fijn gekeperd, engebeh molton.
Pel.- of' 60ntwerk (eng. fleecy hosiery). Wollen stoffen ,
die op den kousenwerkersloel derwijle is vervaardigd ge~
worden, dllt zij op de eene lijde glad, doch op de andere
z,ide door de ingelegde en ingewerkte opene wollanghatis
en volkomen ruig verschijnen. De stoffen hebben naar aanzigt en beltemming olereenkomst met de peiterij, en worden inzonderheid te Salisbury verV4ardigd.
Penis toni , ongekeperde moltons -nn geringen wol, in
Engeland in twee soorten tot vertier naar Amerika. -vervaardigd; namelijk foret. while van V yards breedte, 12 it
13 ellen lengte, 23 pond zwaar, en 'orting', V yard breed,
13 a 14 yard. lang, 35 pond zwaar.
Perpetuan, perpetuel, sempiternB, eene dUllczame geke~
perde wollenstoffe, fijne digt geweven .ergie, geltreept, geruit of gebloemd en gefa'lonneerd, in Engeland ;-, ~ d yard
breed, ill Frankrijk it t en ~ aune breed en 20, 2~ en
24 aune lang, vooral tot uitvoer naar den Levant. Bij ons
te lande heeit men de'le stoffe to H brab. eUen breed en 7()
a 80 ellen lang, in Duitlchland i el breed en 161 ellang,
onder dcn naam impe,ial,.
'
Pe88ots, in FrBnkrijk eene soort vali sergie, ~ aune breed,
43} aunelang, tot vertier naar Spanje gefabriceerd worden_de.
Petit, drapa, in Frankrijk veracheidene loonen van gekeperde en Qngekeperde wollen stoffen, inzonderheiddroget.
Pincllina, verscheidene lakenachtige drogeu, -die wegen.
denelver deugdelijkheid door franlche fabrijken -veel nur
de barbarijsche staten, Griekenland en den ~evant verzon~
den worden.
Plu,ck, (plUflhe, pluu,). Eene niet slechts uit wolle, maar
0011. uit katoen en zijde venaardigd wordende sloft'e, met
fluweelachtige oppervlakte. Oet englllsche pluus .van Coventry wordt in verscheidene 100rteD venaardigd; bijy.
worded plush of worsted ,haG, 18 duim breed en 4'! yards
lang, deel. wit, deels geverfd, deels gebloemd (figuren),
i yard breed, 42 yards lang, ToOrnaml\lijk naar Rualand,
.sp.nje en Portug'll uitgevoerd; bedr.ukt wordt het binnen.
slands verbruikt; rlra6Aair shqg, een .upraNn pluus,
helwelk OQk geribcl. (ri66edofcorded) is; eindelijk featker
daG lllngharig pIUUI, geheel uit kemelshaar en zijdeachtis.
In Frankrijk en deeisw,i,e 0011. in Duitschland werden vroe~
ger vele pluckeB ncvaardigc!, dill echter grQolendeels door
de mode verdrongen lijn.
'
Polen,iet (polq,nit), eene t hreede, 40 a 80 ellen lange,
witte, geverfde, geatreepte, gemeleerde, gebloemde wollen
stoft'e, met getwijnde sehering en linkelen insiag, 1nlonderheid ook bti qnl te lande gllfabrieerd wordende. Zie
NUYIRIIIIIII (NIDI;IIl-.)

Poplee"" marly-achtige Itoffe,geheei uit wol, oruit geitenhaar vervaardigd. eft'enklenrig of gestreept, in Frankrijk
i a } aupe breed, 20 it 21 aune lang; in Engeiand -. a t
yard breed, in Duitsohland ~, t en i enen breed, en 2lt
Ii 60 ellep lang, in 3 kwalilenen vervaardigd worden de•.
Ba., veracheidene ~orten van ordinaire gekeperde wollen stoft'en, die -tot de aergien behooren, en liell aileen door
sterkere appretuur en gmotere breedte van delelven onderscheiden. Vroeger had men van deze stoft'en een grootaanlal,
in soortelijke verscheidenheid, die echrer meerendeels door
latere fabricaten van de vaslelands_markten verdrongen Ilin.
Ratin eene soort .vansterk gekrompen ras in Frankrijk.
Ratti·coatinG'" ordinaire, aterk gekrompen wollen .toffen, aan het stull. geverfd, ala laken gilappreleerd, in Engelond tot den uitvoer naar Spanje, Portugal en de Kolonien vervaardigd.
•
Beal-Jaken (royallaken, ko.inK,'ak ...,,) het fijnsle, inde
lIIarken vecvaardigd wordende Iaken uit suprafijnen wol, in
stukken "an 21 (berl.) ellen breedle en 28 b 30 ellen lengte,
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Reveche, een zeer los gewevene, lang gekaarde, aan het
stuk geverfde wollenstoffe, die met het flene! en het duffel
(fries) eenige overeenkomst heeft j de fransche breede reo
veche is i aune breed, 23 lang j de smalle l aune breed en
20 a 30 aune lang; in Beauvais heeft men digt gekrompen
re'/)eches de grand corps ~ breed, 21 aunes lang en luchtig
gekrompen, reveches de petit corpsi breed, 20 aunes lang.
Russels, eene vast gekeperde satUn (atlas-) achtige wollenstoffe, in den reGel zwart, uit Engeland inzonderheid
naar de Nederhnden uitgevoerd, 4 yard breed en 32 y~rds
lang; zij heet ook florentins en half-ell-calilllancoes.
Saai ldu. Soy, Soye), eene Iigte, effen gekeperde wollenstoffe, op de regterz,jde gegJansd; vroeger in verreweg
grootere menigte da,?- tegenwoordig verbruikt.
Saga!his, gekeperde woJJenstoffe, t yard of -< leipziger
ellen breed, die tegenwoordig ook tot meubelovertreksels
wordt gebezigd.
Salampori, gekeperde wollenstoffe van zeer fiJne zijde
met ingewerkte bonte fignren, eene soort van chalijs
(shaly); in FrankrUk in '1lle patronen, i aune breed en
30 aune lang.
Satijn, eene methet gelijknamige zijden fabrikaat (atlas)
overeenkomende wollen stoffe, eenklel1rig of gestreept en
met ingeweven figuren. Het engelsche iI.tijn, ! yard breed
en 28 a 30 lang, heet, als het met figuren is, broc~ded;
en 6ed, als het patroon zeer Groot is; stripped, met atlasachtige overlangsstrepen, gros-over met even zulke dwarsstrepen; glad en eenkleurig heet het betere satijn lasting.
De Duitsche satijnen zijn { ber!. ellen breed en 30 lang.
, Satine!, eene bont gestreepte of bont gekleurde stoffe,
die het keper zigtba~rder heeft dan het laatstgenoemde,
maar ook een lasting Tan geringere kwaliteit. '
Schlaviana, digte sterke, lang geschoren wollenstoffe in
Dalmatie en Slavonie uit zwarte en bruine landswol vervaardigd en vooral tot matrolen kleeding en karpoetsmutsen
gebruikt wordende.
Sergie, ligte, maar duurzame kamwolJcnstoffe met meer
of minder zigtbaren keper; de ins lag bestaat nit strfjkgaren; in den regel wordeo de sergien ligt gekrompen, eenmaal geschorcn, en vervolgcns met eenen bij verscheidene
soorten verschillenden glans voorzien. In de engelsche,
fransche en duitsche fabrUken wordt eene groote en veel_
vuldig verscheidene hoeveelheid dezer stoffe vervaardigd.
Shawls, zie op dat woord.
Siegler, 3 of 4, een ordinair silesisch laken, ook goldberger laken genoemd, V breed en 32 ellen lang, 28 a 30
pond zwaar.
,
Tamis, lijnwaadachtig gewevene, glanzi'ge wollenstoffe,
door den meerderen glans van etamine onde18cheiden; fljne
tamis, zonder appretl1l1r, heet wild6orc.
Tapijten } .
.
Thibeh
z,e op die woorden.
Ti1'ctaines, fraosche stoffe, wolle aileen, of uit wolleen linnengaren; zij voeren de bijlondere namen, Bures,
BeUinges enz.
Trijp, fluweelachtige stoffe, met lijn waden schering en
fiuweelachtige opgesnedene oppervlakte von fijnen wol.
fTelpel, eene dikke langharige stoffe, die echter tegenwoor,.
dig meer nit !tatoen' en zijde, dan uit wolle wordt gefabriceerd.
fTloerkleeden. Zie T HIlTEN.
fTries (fries) zie op dat woord.
Watman (watmol, watme) ordinair smal laken, hetwelk
zich de landlieden in Rusland, Denem.rken en~. tot eigen
gebruik zelven vervaardigen.
Wotlensatijn (wollen atlas) eenkleurig gestreept en gebloemd, in Engeland 19 duim breed,· 30 yards lang, in
Gera enz. { el breed, 20, 25 en 40 ellen lan~ vervaardigd.
Wollenlint (wollen6and) deze worden vooral in Duitschland op zeer vele plaaben en in veelvuldig verscheidene
sClorten vervaardigd, zoo weI lot binnenlandsch verbruik als
tot verzending. Gotha en Erfurt leveren, op houtengerold,
in pakjes van 12 stukken de volgende soorten: glad haarband in 6 soorten, 3, 2, 1, h 0, 00; extrafijn, gekeperd
(zoogenaamd Einlou6ts"d) in I) soorten: 3, 2, J, hOi
beide in stukken van 48 leipziger ellen; de volgende aoorten hebben slechta half zoo lange stukken, ultgetand en
gekeperd modeband N° 3, 2, I; ordinair gekeperd kousen.
band met wollen inslag N°. 5', 4, 3, 2, 1; effen band,
JOel woUen inslag, 3" 2, 1, en laanenband N°.3, 2, 1.
Bij aUe soorten is het hoogste nommer hel breedere en
beste, en het lagere het smallere en goedkoopste. Andere
fabrijken hebben wederom anders genoemde en anders genommerde soorten.
TA.IIIU. Lijnwaden en stoffen zonder onderscheid van benaming of soort, (MUU.l'A.CTUREN),
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v3nkatoeo, witte, inv. /85,60, uitv. f 0,35, doorv. j3,50
per 100 ~.
»
"
gedrukte of geverfde j inll. f 100, ui/II.j'0,35,
doorv. f 3,50 per 100 ~.
» woll."
inv. j34; uitl!. vrij; door". f5.60 per 100 ~.
"
"
gemengd met zijde? ke?,elshaar of turksch gareno In II. j' 90-, Ultv, f 1,50, doorv. f 3,
per 100 ~.
"zijde
(zie ook ZIJDE) inv. r 4, uit'/). f 0. 35, doorv.
I 0,70, per ij,'.
" hennep, vl'ls en we!k, ruw of gebleekt, inv. 1 pCt.,
uitl!. vrij, doorv. ! pCt.
"
"
geverfd of gedrukt, in!). 3 pCt. uitl!. vrij,
dooru. 1 pCt.
Tafel- of servetgoed, ruw, inll. 2 pCI., uitv. vrij, dOOTV.
1 pCt.
Wit of damast, in'/). 3 pCt., uitv. vrij, door II. 1 pCt.
NB. Hieronder ook het ge6ruikte.
Kanten en tulle, inv. 10 pCt.; uitv. vrij; doorv. 1 pCt.
Kamerdoek (cam6ray) inll. /1 ,50,·uitv. vrij, doort'.jO,37
per ~.
Batist, inll. j 4, l&itll. vrij, doorv. f 0,40 per
ZeiJdoek, in'/). f 0,50, uitll. vrij, doorll. 0,25 de rol.
Beddetijk, in'/). 6 pCt., uitv. k pCt., d.OT'/). I pCt.
Nanking Iinnen, 6reed, inll. j 0,10, uit".' f 0,02, doorv.
f 0,10 het stuk.
Smal, inlloer f 0,05, uitvoer. f 0,01; doorvoer
, f 0,00.
Nfl. Hieronder aileen het oost-indische nanking:'
linn en ; aile ander zoogenaarnd nankinglinnen behoort tot de geverfde katoenenmanufacturen of lijnwaden.
Gewa&t linnen, inv. 6 pCt., uitv. ! pCt., doorv. 1 pCt.
Aile andere lijnwaden en stoffen, in geen der voreuslaande
indeelingen begrepen, of niet speciaal hierboven genoemd, inv. 6 pCt., uitv. ! pCt., doorv. 1 pCt.
Nil. De Cemengd. stoffen worden gebragt onder
die soorten, waartoe hun hoofdbestanddeel 1>ehoort, Bijnde 'gewoonlijk aan den inslag
kennelijk.
'Batisten, gaas cn neteldoek, in geborduurde of gefestoneerde strooken of canden, of in losse of afgeknipte.gedeelten van stukken voor dameskleedjes, hemdjes, mUlsen, kragen, strookjes enz. Zie MODEWARU.
NIl. De zijden manufacturen zijn in dit W. B.,
even als de katoenen slotten enz. onder de
desbetreffende artikelen beschreven. Zie
KUOEN (-SPINNERIJ en -WEY,l:I\u) eDZ. ZuDEN STOFFEN enz.
MANUF ACTUUR, zie F AR8UKEN.
MANUFACTUUHHANDEL. Een handels-etablissement,
waarin met manufactuurgoederen (zie dat artikel), handel
gedreven wordt.
MANUFACTURIST, de eigenaar van eene manufactuur
(yergelijk FABBIJKU'T) = arbeider, bediende in eene rna·
nufactuur, voortbrenger van manufactuurgoedercn.
MAN UF ACTUURG OEDEREN ,MAl'IuucruuRPBODUllTElf ,MAl'IUJ'J.CTUBEl'I j goederen die in eene mllnufactuurvoqrtgebragt,
vervaardigd worden, als: lakens, liinwa.d, zijde- en katoenwaren, shawls, lint, garen enz. (Vergelijk FABRUKEN en
MUUFA.CTUBElf) •
MANUNGU, handelsgewigt in Oost-Iodie, zie MADRAS.
MANUPROPRIA (lat.), met eigenhand, eigenhandig.
In gewigtige oorkonden vindt men deze formule onder de
naamteekening, als bekrachtiging, dat de nnderteekenaar
zijnen Daam met eigener hand hedt geschreven. In den
handel weinig meer gebruikelijk.
MANUSCRIPT. (uit hetlat.) handsckrift.l) In den,boekhandel: het tot drukken bestemd gesahrift van eeo boekwerk; over het algemeen ieders geschrift dat gedrukt moet
worden.- »Ik zal met het drukken van uwe spraakleer be~
Ginnen, zoodra de helft van ow MS. in mijne handen aa1
zijn." - De eerste correatuur van een afgedrukt blad moet
noodweodig tegen het MS. gelezen worden." - ,. Vele
drukfouten 'komen van een ~lOeijelijk onleesbaar MS.
voort." = 2) Datgene, wat iemand met eigener'hand geschreven heeft.
MANZONQUE, oost-indisch neteldoek (mousseline) vall.
verscheiden deels grovere, deels iljnere SO(Jl'ten.
MAON, zie MAUND.
llIAON, (MAN). Rekenmunt in I1engalen (bij de eng. O.
I. Komp.) in llIadras, Masulipatnam, Pondicherij, Tranquebar. Zie op die plaatsen.
MARABOUTVEDEREN. eene soort van geaoahte sieraadvederen, die ziah door dODzige neveovedereo van de struia-
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vederen onderscheiden. De echte zijn vall een' vogel die
zich in het noordelijk gedeeJte van Afrika. ophoudt; eene
soort komt echter ook waarschUnlijk van den amerikaanschen struinagel; zU komen uit Zuid-Amerika ~n insgel~iks
van de kust van Afrika, welke de beste zijn. De onechte
worden uit de witte vederen vanden kalkoenschen haan gemaakt.
MARACAIBO, zie CARRACCAS.
lUARANHAO (SoU" LuIS DE) in Brazilie. Zie RIO DE
JAniRo.
MARAVEDI; eeoe rekeoing- en tevens werkelUk geslagen
koperen muntspecie, van welke 34 op eenen reaal de velloo
gaan, en 600 op eenen werkelijk gemuoten zilverpiaster; in
vroegeren tUd, en wei nag v66r 1253, hestand ook onderdtlD
oaam maravedis6uoneB, eene gouden muntsoort van aezen
aard, it 16 karaat fiJogehalte en van eene waarde van ongeveer
f ] .56 ned.; insgelijks zillleren maraf)edis van tweederlei
aard. Men had nainelijk van, 1253 tot 1497 mllraf!edis de
vellon van 14;' lood fijngehalte, het stuk ongeveer2 zilvergr.
16,4cenl ned. waard, gelijk ook maravedis van 2 meaxas,
eene soort van kleiogeldrnunl, tot een lijngehalte.,an 4100d,
en eene waarde van hijna 2 cent ned. - De arabieren of
mooren, die in de 8. eeuw Spanje veroverden, worden gezegd nevens het li6braB de maravedis aIs eene hun eigene
muotloort ingevoerd te hebben. Overigens heeft men tegenwoordig in Spanje, waar de grootste verscheidenheid van
munten heerscht, nog 5 ver!cheidene soolten van mar. vedis
(meerendeels slechts als rekenmunten) in drie verscbillende
betaliogwaarden en wei I) in ca,tiljaamche reken waarde :
a) maravedi,iI de plata antigua, aan waarde T6u9"cegtned.,
b) maraved~s de plata nueva, aan waarde ,;,;'0 cent ned.,
c)mara-vedlB de vellon, of de tegenwoordig besta.nde werkelijk geslagen koper-mara vedis, 34 op 1 reaal de vellon
gerekend, en aan waarde -lif" cent ned;, II) d) indemexicaansche rekenwaarde in welke de mara vedis eene waarde
van -!,f" cent ned. heeft, en waarbij aan te. merken is, dat
men heden ten dnge in Mexico volstrekt niet meer naar maravedis rekent, en dus oldaar de indeeling in real en van
~4 mara vedis ongebruikeliik js. JII, e) in de navarrescM
rekeflwaarde, in welke 37 maravedis op I reaal gaan, en
waarin deze maravedi de waarde van TV" cent ned. heeft.
lIIARAVEDI, koperen rekenmunt in Spaansch Castilien,
Mexico, Navarra eoz.
JU'ARCAL (MERKAL) inhoudsmaat voor natte en drooge
waren op het eiland CElLON, MADRAS en PONDICRERIJ. Zie
die artikeleD.
lIlARCBAlS. (M.tRcun), oost-indische, bontgestreepte en
gerpite katoenen stoffen, met opgeschiJderde en ingeverfde,
veelkleurige teekeningen. Zij komen door de deensch 008t,
indische kompagnie in den handel.
MARC~ETTP.:N (M!RQUETTEN) wit gebleekte was in groote
blokken of bladen, die uit Amsterdam, Hamburg, Bremen,
Venetie en andere zeehandelsplliatsen veel naar Spanje, Portugal en Italiii gaan.
MARqO (1.ie ALMARCO).
MAREAGE, het loon, hetwelk den matrosen belaald
wordt. = 2) het contuat, hetwelk een scheepseigenaar, of
koopman die een vall.rtuig bevracht, met' het scheepsvolk sluil.
MARGE (fr.) MARGO (lat.) MJ.I\GINE (ital.) De ledig of
wit gelaten rand in vracht- en handelsbrieven, op welke
men de merken en nommers van expeditiegoederen enz. aanteekent. Ook in koopmansboeken de ledige plaats aan den
rand, in welke men de op elkan,der slaande zijgetallen der
rekening en bijboeken pleegt Ie schrijveD.
'
MARGRIETTEN. In Frankrijk, en inzonderheid in de
zeesteden verstaat men daaronder verscheiden soorten van
donkerblaauwe glaskoralen. Men onderscheidt No. 13 met
breede gele strepen, No. 14 met smalle gele strepen, No.llS
met wille strepen.
MARIENGLAS. Zie GIPS.
MARIENGROSCHEN, eene voormaals, en oak tot 1817in
het haDoversche, brunswijksche, waldecksche enz. gebruikeI~ike rekenmunt, als ook werkelijk gtslagen wissel- of bijpassingmuDt, van welke 36 eenen thlr. cony. munt uitmaken zoo dot de marieogroscben 8 pfenn. houdt. Zie BRUNSWJJK, HANOVER en WALDECK.
lIARIeNGULDEN bestonden vroegerin Hanover en Brunswijk, levens met de mll.riengroschen, en bevatteden 30 mal'iengroscheD of ~ thaler.
MARIGNANE, eene in de Provence in Frankr~jk gewonnen wordende ,sterke en aangename w~jo, die veel naar Piemont en het genuesche wordt uitgevoerd.
MARINE. De zeemagt van eerien staat (van daar de uitdrukking: hollandsche, franscbe, engelsche enz. marine);
voorts ook het zeewezen eD alles wat op de scheepvaart,
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den bouw, de uitrusting en bemanniog der schepen betrekking heeft.
MARIQUI, fransche lijnwaadsoort in den vorm der 6retagnes. die meest naar Spanje gaat.
MARK (KEuLscu). In Duitschland bedient men zich, met
weinige ,uitzon~ering, daarvan tot het wegen van het goud
en het zll~er; In andere landen en steden is cchler het mark
of het goud- en zilvergewigt verschillende, als uit de volgende tabelle blijkt:
110 mark

in Alicante
= 101,788 keulsch mark
» {Amsterdam}
»
Antwerpen = 20
100
»
» Augsburg
= 100,9758
100
» Barcelona
= 45,03
"
100 marche
» Bergamo
= 100,476
100
»
.. Brescia
»
= 104,728
100 lire
» Bologna
= H54,95i
"
128 mark.
.. Breslau
= 107
100
» Dantzig
= 99,891
100 marche
" ]'errara
100,479
100 lire
» Florence en Livarna
= 144,920
100 kilo (ned. ~) ,. Frankrijk.
427,6002
» Genua
_ ]35,1S59
100 lire
100 chekg
» Konstaotinopel '= 136 r ' ..
»
100 mark
100 1
• Kopenhagen
»
100
.. Leipzig
»
= 99:842'
100 marcos
.. Lissabon •
= 98,124
Londen '(zie LONDEN HandelBgewiGt).
100 lire
» Lucca
= 144,582 keulsch mark
100 marche
» Mila an
100,479
111
100 lire
111 Malta
= 129,158
»
100 marche
.. Mantua
= 100,479
100 mark
.. Mentz
= 101,2608
100 lire
» Modena
154,054
'
}(;O che kg ,
.. Morea
= 136J"
,100 mark
.. Munchen
= 100:0382
100 lire
.. Napels
= 137,25
9·a dollars
» Noord-Amerika= 100
·It
100 mark
» Neurenberg
»
102,009
100
..
Padua
= 102,013
»
»
100
.. (oude)>> Parijs
= 104,658
100 marc he
.. Piacenzia
= 100,479
19 mark
,. Regensburg
= 20
»
100
» Riga
It
= 89,892
"
,. Rome
100 lire
»
149,080
100 mark
,. Rusland
It
= 174,882
100
» Zweden
It
= 90,0708
» Sicili'e
100 lire'
137,25
It
100 marcos
,. SpaDje
,- 98,535
,. Turin
19 mark
It
= 20
100
» Valeocia
»
= 101,788
,.
·100
• Venetie
·It
= 102,013
.. Verona
100
102,013
,. Ween en
5
»
6
=
"
lOll
» Zurich
It
= 100,248
19

»
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•
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•
..

=

=

..

•..

=

..

=

=

•
•
•
•
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MARK, noemt men, gelijk bekend is, de munt-eenheid
'in Hamburg, Lubeck en in Altona j zoo Ills meo Qok dele
muntbenaming in Mecklenburg, Rostock, Denemarkeo', Noorwegeu, vindt, en onder deze artikeleD het verei8chle' kan
nazien. :..- In Hamburg komt de mark in twee waardebepaHngen (valuta's) voor: ala banco- en als couran,-mark met
slechts dit onderscbeid, dllt eerstgemelde Diet gemuntwordt.
MARK, (ala gaud- en zilvergewigt). Onder de vele.markgewigten hebben inzondllrheid de trooische mark en de
keulsche mark. eene groote uitbreiding verkregen, welke
marken dan ook dienvolgens hier voor ons van belang zijn,
vermits men zich van dezelveD sedert vele eeuwen tot bepaling van andere gewigten heeft bediend. In Frankrijk had
men op het einde der 11. eeuw, zoo wei in de muntingetabllssemented (munten) als in de~ handel, namel~ik de
m~rken van Rochelle, Tours, Limoges en van Troyes. Ofschoon men de eersten als het oorspronkel\ike dezer, met
optigt tot derzelver gewigt van elkander verschiIIende, markgewigten beschouwde, werd echter van lieverlede de mark
van Troyes, de wigtigste dn &lIen, overal in Frankrijk ingevoerd, vermits men'ie Parijs en in de koninglijkeniunten
zioh volstrek t aileen van dezelve bediende. De mark van
Trores spreidde zicb nu ook over Eogeland en deNederlanden uit, en werd aldaar als de algemeen6 muntmark aaDgenomen. In Eogeland zelven milntte. men ech.ter niet Daar
de mark, maar Daar een pond, van 12 trooiscboncen of It
mark, zoo als dit nog heden teo doge geschiedt. De naam
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trooisck tre?vigt heeft zicn .bok in Enlleland en in de Ne·
.lerl.nden staande Ilehouden, doch niet in .~rankrijk" waar
het enkel poids de marc genoemd wordt. Zle de artlkelen
AMSTERD,UI, LONnn en PABIJS. Dat deze trooischgewigten,
het fransche, engelsche en hollandsche van elkander afwUken, en ook aile iets wigtiger zUn dan. de oud~ rnar~ van
Troyes. komt weI v~~. ~aar, dat men \fi de .mldden~lJ~en.
uit vrees voor de afslUtiog, veel~1 de gewigten wIgtlger
maakte dan de oorspronkelijke, (stand.ant· nf norm •• J-)
gewigten. Het oude parijssche markgewigt ,is nog tegen.
woordig in de zwitsersche kantons Bern, Fretburtr Ge1liive,
Neufcnatel en Waadland gebruikelijk. Zie ald.ar.
In Duitschland werd de mark van Keulen steeds als de
voornaamste aangelien, en is dezelve ook nog .Id~ar tegenwoordig de algemeene muntmark. Uit hoofde vau deuelCs
bel.ngrijkheid hebben wij daara~n een opzeuelijk artikel
gewijd. Zie KEULSOH llIARK, w.arbij hier nog het volgende
wordt toegevoegd. Bij de muntconventie, in Munchen tusschen de koningrijken Beyeren en W urtem6erg, de gronthertogdommen Baden en Hessen, het hertogdom .Nassau
en de vrije stad Frank/ort den 25 Augustus 1837 gesloten,
is namelijk de grootte dezer muntm.rk op 233,855 grammes
vastgesteld geworden. Dit is aldus de pruissische (keulsehe)
mark, die volgens de officiei;ie keur 233,855:\06366 gra~~e,
en alzoo bij 3 decimaal getalmerken 233,856 ned. wIgtJes
weegt. Door deze muntconventie z\in de verscheideDhede~,
die met opzigt tothet gewigt der keulsche m~~k. nog ID
lluitsehland bestaan wettelyk wederom met ettellJke gramme. verminderd gew~rden.
" ,
aIet opzigt tot die marken welke bUitendlen nog ID
Duitschland als ook in Brazilie, Denemarken, Italie, POrlMgal, Zweden, Spanje en andere landen llelJruikelijk zijn,
zie men de artikelen: AUGSBURG, WEENEN en ZURICS; KoPEIIHAGElf' SroKHoLlII; RITAL en RIGA; LISUBON en RIO
.THEIRO; 'MiLHN, TURIN eD VENETIe j ASRAGONle, MADRID
en VALEIICIA.
In den loop van het jaar 1838 zijn ook tot d~ bovengemelde Beijerscn-Wurtem6ergsche mUDtconvenue nog het
landgr.afschap Bcssen.Hom6urtr. de, beide ,v~rstendommen
Hohenzollern en het hertoD'dom Saksen-MclfIlflgen toegetredeD, in welke aile alzoo"tegenwoordigook slechts eenerlei
muntmark be staat. In de sedert te Dresden geslotene algemeene muntconventie van den 30 Julij 1838 is de zellde
muntmark met name de pruissisckc nog: door de vol.
gende stat~n wettelijk aangeDomen geworden, namelijk:
Saksen, keurvorstendom Hessen, groothertogdom Weimar,
de hertogdommen 8aksen-.Lflten6urtr en Co6urtr-Gotha
als ook door de Schwarzburgsche en Reuszische vorstendommen. Als grondslag tot het geheele mUD~wezen geldl
tegenwoordig in al de Tolverbondstaten eenerlel mUDlmark,
waardoor dus, zoo men verl'rouwen mag, de voorvermelde
verschillen, die tot dus verre met opzigt tot hel gewigt der
keulsche mark in de slaten der tolvereeniging bestaan hebbeD in de toekomst geheel verd wijnen zullen. Behalve in
dez~ staten is ook nog in het koniDgrijk Hanover en het
hertogdom Brunslbijk de pruissische mark als muntgewigt
ingevoerd.
MARKT. I) De openb"e plaats in eene stad, eendorp,
een vlek enz., waar kramers en kooplieden hUDnegoederen
deels op tafels, in manden enz. te koop houden ,om in het
klein tegen gereed geld te verkoopen. Het begrlp van het
'Woord markt wordt echter in den handel dikwerf zeer uitgebreid, zoo dat hetzehe niet op zulke plaatsen in sleden
en dorpen betrekking heeft, maar op geheele landen, waar
zekere soorlen van goederen in groote hoeveelheid voortgebragt en verkocht worden. Zoo zijn de kusten der Zwarle en
Oostzee, die van het noordelijk Afrika, Egyple enz" graanof korenmarklen; ''Vest.IDdien is de marlct voor de kolonide
waren; Porlugal was vroeger de groote treldmarkt voor Europa j de goudkust de slafJenmarlet enz. ~ene groote en
wijde marlet is diegene, die vele en ~erwlJderde k~opers
lot zich lokt. Eene markl, op welke zieh koopers uU aile
gedeelten van den aardbol verzamelen, heet eene wereld·
markt. Zoo is Engeland en vooral Londen, eene wereldmarkt. Amsterdam, Frankfort, Londen, Parijs enz., zijn
markten voor de staatspapieren (effeclen). Vooral tijn tot
groote markten zoodanige markten geschikt, alwaar Of eene
groote menigte CODsumenten te lamen wonen, olf waor alIb~ns de verkoopers hunne goederen gemakkel\jk hen en
lenden, en de koopers dezelven gemakkel\ik viDden en
naBr verre afgelegene landen vervoeren kUDnen; v~n daar
'Waren de kusten aan de Middellandsche zee en de aldaar
gelegene rijke steden voor.1 tot markten voor Europa, Azia
en Afrika geschikt, - ,. Onze fllarkt is ditmaal ·zeer levendig. - WU daD ken u voor de mededeelingen over
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I uwe markt (d. i. over cle voorr..den en goederenhal1del aan uwe plaats). - Het duitsche lolverbond oefent
eenen grooten invloed op onze markt uit. ' - Ooze katoenmarkt was niet zeer levendig. - De markt loont
nog weinig leven. - Het zoude rntj aangenaam zijD, Ollistandig berigt over den tegenwoordigen staDd uwer markt
Ie bekomen. -:- De markt is van leder ontbloo!, - FUDe
lakens zullen hler eeDe goede markt vinden. - De aangekomen voorraden hebben de markt zeer doen dalen, Voor de fransche markt werden bij ons aaDzienl~ike koopeD
gedaan, - Er kwameD ditmaal weinige pelterijll'aren aan
de r"a,~kt. - Onze markt is nog alt\jd boog en vast (d. i.
de prlJzen der goederen houden zich staonde en waDkelen
niet). - De jongste poliueke geheurtenissen hebben eene
groote verslagenheid op onze treldmarkt, e/feclenmarkt,
papiermarkt (onder papier slaatspapier en w isseis verstaande}
t~ weel? ,gebragl. Van modeartikelen \fordt legen'Woordig weIDig ter markt gebragl."
2) de tot zoodanige verk,oopeD, wettelijk vastgestelde lijd. Zie J.uRMARKTU en lllIsSEN.
MARKTBRIEF, zie COPIE.
llIARKTSCHEPEN zUn vaartuigen, die op rivieren enandere wateren regelmatig tusschen twee of meer plaatsen varen, en persoDeD of pakgoederen (koopmaDswaren) vervoeren. Het regt om marktschippers aan Ie slellen is bij ons.
t~. lan,de aa? de 8tedel\jke besturen toegekend. Elders...-aJs
bUY. ID Dmtschland, behoort hetzelve tol de regalia, en
dus aUeeu aan den staat.
llIARL Y, een grooteDdeels uit hennep- of liDnenD'aren,
maar ook uit katoen en zijden geweven stoffeD. waar;an de
draden net- of Iralie-vormig van elkander afstaan. Men
heeft witte en zwarte marly, eng en wijd geruit, groC, mid, delsoortig en fijn, meer of minder slUf geappreteerd, onder
de volgeDde neveDbenamingen: trordyn marly of marlygaas, gewooDI,jk Groen uit slerk linnengaren, stijfgeapprc_
teerd j hoeden·marly, lot onderkappen of bollen van vrou-
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wenhoeden,~ ,trestreepte eDtre6roc'!.eerde. marly; marlyfloers; sttjjtraas,. marlygaas; sIY/pertmet. Madyfloer ..
en marlygaas zijn Of geheel uit zijde Of uit zijde en katoen
gefa~onneerd en gestreept, meestal zwart; z\j worden door
de engelsche, fraDsche en ook door ODze hollandsche fabrijken vervaarrligd. In Duitschland worden ook Goede marly's
uit velerlei stoffe en van verscheidene lengte en breed Ie
vervaardigd; namel\jk in Berlijn, Weenen en Dresden;
laaUl,gemelde stad levert onder anderen stijftraas en stijtpertand uit katoengaren, die de marly's uit linnengaren

vervangen.
MARMELADE is een gelei, uit kersen, abrikozen, kweepeeren gekookt, en waaraan door h,jvoeging van speceriien
en suiker een' aaDgenamen geur is gegeven. Frankrijk' eIr
Italie levereD de beste soort van dele konfhuur. Over Engeland komen ook -marmeladeD ,an oost-indisnhe vruehlen
in den h.ndel.
llIARMOR, (eng. marble; fro mar6re; duo Marmor; ital.
marmo). Hieronder verataat men allen kalksteen, die eene
meee of minder fraaUe polijstiDg aanne'emt; overigens kan
men dezelve op de breuk, in de kleur, in ile teekening of
adering en in de zelfstandigheid versehillende zijn. Men
heeft marmor van schilferige en van digle, zelden van dradigen of vezelachtigen breuk; effen- of verscheidenkleurig
in ontelb.re schakeringen van aile hoofdkleuren j van gestippelde, gevlekte, gevlamde en geaderde teekening van
bepaalde kleur op eenen anders gekleurden grond; en wederom de vermelde teekening van den veelvuldigst verscheiden vorm; eindelijk van volkomen gelijkaardigen voeg of
nerf, of weI doortrokken vaD eene andere zachle .delfstof,
namel\jk, serpent\jn, ·chloriet, talk, of door de natuur Ie
lamen gemetseld uit brokstukken, of doortogen met de veelvuldigst versclleidene schelp- of slekken-versteeningen. Aan
aile zoodanige afwijkingen hebben de ilaliaansche beeldhouwers eigene, in getal schier onuitputtelUke benamiDgen gegeven, hetgeen men ook in andere landen nagevolgd heeft.
Zoo heeten de franschen de marmers van het departement
der Vogezen Napoleon (bU Schirmeck uitgedolven), Donon,
Framont, (beide bij Framont), Chipal (bU Ilerivemont),
Lavelines, (bij St. Die) enl. - In den handel komt het
italiaansche marmer rUID (eng. rough; fro 6rut; duo roh ;
ital. trrezzo) ,. in blokken (eng. Mocks; fro tailU en bloc;
duo in Blocken; ita!' in Mocchi); in tafelen (bladen of
platen) (eDg. marble in tables; fro m. 8ci,; en planches;
dill. M. in Tafeln od. Platten) ; in vierkaDte schijven of
vloersteenen (6ng. marble in slabs, marble paving stones; fr.
m. scie e1l carreaux; duo ./!'lie8sen; ital. marmet/e) ;'. ruw
uitgehouwen (fr. degrosse ; ital. a6onato) of 6ear4eid
(fr. ouvre ou travailli; ital. lavorato). Onder de nur
, denelver kleur benoemde, die eene korte verklaring noodig
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hebben, en in den handel voorkomen, zijn de volgende de bardiIle en blaauw turquin, a) 5 fr., b) 5' fr.; gezaagd,
.. lIerbesten: marmo 6ardi(flio of polom6ino (fr. 6ardille dikker dan 16 centimetre, a) 7 fr., b) 7 fro ~Ocentim., dik
011 6leu turquin; eng. dove marble), donkerblaauw met
16-3 c.mtr., a) 10 fr., b) II fr.; dik 3 c.mtr. en daar
aderen, die insgelijks b1a9uw zijn, maardonkerder of helder- beneden, a) I3} fr., b) 14 fro 85 centimo aIle andere soo~
del dan het bluuw van den grond; witte aderen en vlek- ten a) 3 fr., b) 3 fro 50 centimo gezaagd, dik 16-3 c.mtt.
ken maghet niet hebben; op debreukdigteneff"n;marmo Il) 4 fro 911 c., b) 6 fro 40 centim.; dik 3-2 c.mtr., a) 6
portovenere (fr. porteur ou porter; eng:. 6lack and Kold fr., b) 6 fro 60 centim., beneden 2 c.mrt.; dik, a) 6 fro 15
marhle), zwart met aderen van bladeren-vormige teeke- centim., b) 6 fr. 70 centimo - Uitvoer van alle deze ruwe
ning; andere goudkleurige aderen slingeren zich er door; soorten A centim.; 2) verwerkt, a) 40 fr., b) 44 fr., uitvoer
marmo 6rocatello de ,siena, schoongeelmetdonll.erblaauwe I fr. behalve knikkers en stuiters, die betalen a) 15 fr., b)
en zwarle aderen.-Engeland bezit groote marmergroeven, in 16} fr., uitvoer. 25 centim.; kunstmarmer betaalt nn de
het graafschap Derby, en op heteiland Anglesey. Scholland waarde a) en b) 15 pCt., uit". i pCt. Tot elke dezer
in het graafschap Kilkenny. Dekunstenaars noemen vele enkele taxen komt nog het '"iT daarvan als decime additionel. afwijkingen niet luiver mineralogisoh; zoo hebben wij reeds En(feland in1'. in blokken I sh. per kubiekvoet; verwerkt
onder het artikel gyps aangevoerd, dat bU hen de kalk.inter, 3 sh. per centnr., platen beneden 2 0 voel gepol~st 10 p.
als deze goed tot verwerking ii, kalkalbast heet, ofschoon ongepolijst 6 p. per 0 voet. - Bli wijze van aanhang zgn
olezelve volstrekt geen albast is, maar koolzure kalk, zoo als te vermelden: I) de steendr"kplaten of lithograji'cR.e
aile marmer in bet algemeen j omgekeerd noemen zy het kalh,teenen (fr. pierre. lithograpAi9"es). Deze zlin geeluit gypsmeel bereid, door ingemengde verfstoffen geaderd achtig graauwe kalkateen, schelpachtig op de breuk in het
doorgetrokktln, vervolgensverhard deeg, (fip,mannero!kund- groOle, en ongemeen digt in het kleine, hetwelk nle vermarmer (eng. artificial mar61t1.; fro mar6n artijiciel), steeningen bent en in bladen oC schiohten breekt, die van
niettegenstaande dezelve geen atome koolzuren kalk in zioh i lot nrscheidene duimen dik zijn. De belle breekt men
bent. Dikwijls hoort men ook aerpertUnmarmer noe- bij Solenhofen in het beijersohe Landgericht Manheim, 3
men, hoe wei het een geheel andere, hoofdzakelijk talk uren van Neustadt aan don Donau. Ook in Frankrijk heeft
iohoudende steen is. - Ge6ruikl wordt het marmer tot men bruikbare ontdekt, o. a. bij Chateauroux in het dep.
st:lDdbeelden (hiertoe schier altlid zuiverwit schilferkernig), . 'Indre; bU Vermanlon in het departement Yonne, bij Belley
tot 1Iersiering van gebouwen, uiterlijk als zuilen, leuningen, in het dep. de I' Ain, en bii Solin in het depart. Jura;
lijsten, muren (hiertoe effenkleurig of Groot geteekend, dochzij blireiken aan deugdelUkheid de Solenhofer niet;
steeds Iigtkleurig), inwendig ala pilar en , tot tafelbladen of 2) de kalkbouwdeenen maken vooral in Frankrijk en Italie
kleine kunslwerken (hierloe hooger kleurig, klein geteekenfj, een aanmerkelijk gedeeJte van den binnenlandschen handel
met scherper afstek van kleuren), en totspeelgoed voor kin- uit; geheel Parijs, MontpeUier, Lyon, Marseille, Bchier aile
deren, als alabasters, (alikassen), stuitefS enz. (eng. playing steden in Boven-Italie en Rome zelve lijn uit kalksteenen
mar6le 6owls; fro marbrtl.; ital. palloltole).- Den uitge- gebouwd. De parijssche arbeiders onderscheiden 5 800rten:
breidsten handel met marmer dtijft Boven-ltalie, metnallle liai. (Iaat zich wegens zijn fijn korrel leer dun zagen, en
Massa en Carrara in het hertogdom Modena; de verzendin- wordt daarom tot lijsten gebezigd) cliguart (zeer geacht), la
gen geschieden meest over Livorno en Genua. Over het gcheel roche forte; Itl 6anc franc en la lam6fJflrde (laatstgemelde
genomenheeftin Europa de marmerhsndel sedert een halve komt uit de steengroeven der voorstad St. Jacques). Uit
eeuw merkelijk afgenomen; eensdeele, vermils de gewone den travertino, d. i. een ongemeen fijnkorrelig, 'pongieus
marmeren waren niet meer zoo geacht ZUn als vroeger, Ilnder- kalksinler, zijn beroemde gebouwen opgerigt,. als, o.a., de
deels vermits men in verscheidenelanden vele marmergroc1'en St. Pieterskerk en het colosseum te Rome; 3) de hydrauontdekt heeft. Daarbij hebben oude marmorzaagmolens, bijv. liik, of tDat,rmet,elkalk (cement) (fr. mortier of 'da,,!/} hyin Duitschland die bij Blankenburg en Rubeland aan het drauliqu,); deze is nimmer zuinre kalk, maareenmengsel
Hartzgebergte, leer Teel van derzelver werkzaamheid verlo- uit kalk, thoonaarde, kiezelaarde en ijzeroxyde, dat de eiren. Onder de kleine marmerwaren zijn de alabastera of genscaap heeft, onder het water zich Ie 1'erharden; waarop
Ituiter. voor den handel niet onbelangr\jk, vermits daar- deze laatate berust, is DOg niet geYonden, maar weg~na
van tamelijk aansienlijke hoeveelheden door geheel Europa, ·het belangvoUe van deze zelfstandigheid voor aUe groote
naar Azia en Amerika venonden worden. Zij maken een havenbouwwerken, heeft men in Engeland en Frankgedeelte der duitsche Sonnenberger waren uit, en wor- rijk lich veel moeite gegeven, deels dele stoffe in den naden meeltal door de lOarmormolens in het hertogdom Mei- tuurlijken ataat elders op te aporen, deel' dezelve door
ningen geleverd. Deze knikkers worden naar deczelvergrootte kunstmiddelen na te maken,beide is gelukt. In Engeland
gesorteerd, wa8rYan de groolslen, stuiters, in 3 nummers bezigt men daartoe de kalknieren die oorspronkeliik in het
paasch-Bchu8Bern, en de kleinsten, in 5 nummers, eenvoudig thoonschiefer gevonden worden; lij worden eohler niet uit.,
BchulSern heeten. - Usantiiin: LifJorno verkoopt in lire gegraven, maar men vindt ze met minder moeite reed. uit
moneta eflett;"a en- wei blokken per kubiek palm (1 T"rf·.J.JrJ het gebergte van dezen aard door de zee uitgespoeld aan de
nude fransche kubieltvoet) ~ vloersteenen per 100 stuks, tafels kusten. In Frankrijk vond men ook dergel\ike bij Boulogne;
nf bladen per stuk. M ar.eille rekent voor scheepavrach- dit lijn. de vermaarde metselkalkschijven van daar (/Colet.
ten 5000 pond bU tegels
1 lasl; bij verwerkt marmor in de Boulo(fne). Daar men ecbter aldaar de kUIt had uitgekislen en bij tafelblarlen = I} last; bij blokken, gelden geruimd, geraakte men in Frankr\ik in verlegenheid, tot
echter 22 kubiekvoet voor ] last. - Tollen. lJuitsch tol- dat LAcoRo.URl!: bij Pouilly eenen bij uitnemendheid wt
"or60nd: rUw marmer komt vrij in, als het niet na eene watermetselkalk bruikbaren steen ontdekte, die aldaor. in
lossing weder nnonden wordl; geschiedt dit echter, zoo be- de kalkformatie van het Juragebergte twee sich wijde uittaalt helzelve per scheepslast 15 S.gr. pruiss. ct. of per 40 atrekkende lagen vormt. Later vond men nog dergelijke
wlcntnr. 56 kreuz. rhein.' groote marmerwerken, alutand- bij Vassy en in het departemenl Cote d'or, bij 1II0leme.
beelden en busten, betalen bij den invoer pe~ saksisch of In Frankrijk wordt die van Poui1ly in groote hoeveelheid
pruissisch centnr. i thlr. pruiss. of per tolcentnr. 50 kreuz. uitgewerkt, en in kwaliteil aan de engelsche gelijk gerhein; kleine marmerwaren, in het eerate geval, 10 thlr. steld. Buitendien bezigt men in Frankrijk als watercement
pruiss. met een tarra van 18 pond van den bruto centnr. den kalksteen van Voug (dep. Lowe), yan St. Germain
in vaten of kisten, in het tweede geval 16 fl. 58~ kr. (del" Ain), die in Lyon VQor de waterbouwwerken genDrhein., met 16T'ir pond tarra. ,stade per kist londer aan- men wordt, van Chan nay bij Macon, van Digne (dep.
gifte van de waarde, billden per collo en Sleenen per kist Jura), van Nime's, (dep. Gard), van Dezoua (dep. Puy de
32st.; per blok en groote werkstukken, pyramieden,schoor- Dome), van Meta (dep. Mozelle) en van Genouchea (dep.
ateenmantels, vazen enz. per stuk 6 SI.; atandbeelden, bees- Eure en Loire); de laatstgemelde gaat veel naar Parg •• De
ten, figuren, schaakspelen, schalen, zerken, tafelbladen, uitgebroken steen wordt gebrand, tot poeijer ver"reven en
per stuk 2 at.; vloertegell per 100 stuks I st. 6 prenn.; pla- gezeefd, hetwelk dan de romeinsche cement (cement 1'0ten per stnk; en Gruis per last 1 It.; kandelaars per stuk main), door de engelschen commofl cemen' of Parker' ~
9 pfenn.; vijzels per stuk 6 pfenn: Oodenrijk: ruw mar- cement genoemd wordt, omdat in 1796 P ARKlII te Londen
mer, invoer per cntnr. nelto i kr.; uit". per centnrs porco het eerst dit poeijer in het Groot fabriceerde. Zonder deze .
.} kr.; gealepen, inti. 6 kr.; uitv. i kr. Frank"Jk: (alle zelfstandigheid loude men nle groote walerbouwwerken,
taxen te nrslaan per 100 kiIogr. bruto; al beduidt invoer die sedert on.lsta~n zijn,. niet hebben kunnen ondernemen;
milt (ransche schepen, b) met vreemdeschepen ofte land,- zoo wordt, bUy. BRunt's tunnel daarmede bemuurd. De
1) ruw of grof behouwen (jaune de ,siene, fieri de mer" romeinsche cement wordt gepulveriseerd in weI gesloten
perle d'or, a) 10 fcancs, b) 11 fr.; op eene zijde gezaagd vaten gepakt, die tegen aanraking van water moeten bevei·
dikker dan 16 oentimetres, a) 15 fr., b) I6} fr.; dik ligd wOrden, en naar het gewigt, met luivere tarra 1'er16-3 c.01tr., a) 22} fr., b) 24 fro 50 centim.; dik 3 cen- kochl. Onmetelijk groote hoeveelheden gaan daarvan uit
timetre en daarbeneden, a) 30 fr., b) 33 fr.; brocatelle, Engeland naac Amerika en Oost-Indie. Hij wordt ook pa.
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gemaakt, door kalk, thoonaarde, zand en dergelijke zamen
Ie mengen; welke compositie abdan onder den naam van
kunstwatercement (chaux hydrauli'lue urtificielle) verkocht wordt.
MARMOTTENVELLEN (fr. pca" dcmarmotte). De vellen
van dit bekendll dieT, worden als pelterij gebezigd. Het is
echter arm aan haren, ofschoon deze lang, en daarbij rosachtigzwart. vaal bruinachtig geel of roodachtig bruin zijn.
De geheel zwarte zijn zeldzaalD,_ de wilte nog schaarscher.
Derzelver lengte bedra"gt 16 II 18 duim. Veelal verft men
deze yellen zwart. Zij komen uit Zwitserland, Tyrol, Polen. Rusland, Noord-Amerika enz. in den handel.
llIAROCS, RAZ DE MAROC. Langharig, zijdeachtig, uit
fransche en spaansche wol vervaardigde, deels gekeperde,
deels ongekeperde stoffe, die in verscheiden6 fransche steden, bijv.' Ghd/OUR, llheims, Troyes, 45-50 el Iaog -} II
/" el breed, in alle kleuren en kwaliteiten gefabriceerd
wordt, en die deels in Fraokrijk verbruikt, deels ook naar
het zuidelUk Europa en den Levaot verzonden wordt.
MAROKKO, hoofdstad van het rijk M&rokko, in helNoordwestelijK Afrika, en geworle residentie van den sultan, of
keizer, in eene hooge vruchtbare vlakte, achter welke zlCh
de hooge en met eeuwige soeeuw bedek te atlas verheft,
van welken groote, onderaardsche waterleidingen naar de
stad voeren. fIare bevolking, onder welke zich 5000 joden
bevinden, wordt op 70 Ii 80,000, door an~eren o?k op slechts
30,000 zielen aangegeven. Onder de fabrrJken ~\l?- de groote
voortreffelijke marokijn- en saffi.~an-Iederbereldmgen met
onderacheiding te vermelden, z\J hooden nagenoeg 2000
menschen werkzaam, en leveren het fijnste leder van dezen
allrd, welks fraaije heldere kleur, vastheid .en glans tot dus
verre in Europa nog slechts onvolkomen IS kunnen nagebootst worden. ,- Het land is r~ik aan voortbrengselen, doch
van dezelven wordt rneerendeeJs op eene gebrekkige wijze
nut getrokken, en de bij uitnemendheid vruchtbare bodem
slecht bebouwd. In verscheidene streken is de graanbouw
zeer vruchtgevende, en de groote mag~zijnen te ~aro~ko
bewaren aanzienlijke voorraden tot den ullvoer. BUltendlen
oogst men er veei olie, gom, amandelen, rozijnen, dadeJs,
als oak voortreffelijke sina's- (of oranje-) appelen en vijgen, met andere edele zuidvruchten tot den uitvoer; men
teelt er ook durra-gierst, wijn, tabak, hennep, katoen,
henna (een kruid, welks bladeren eene zeer gewilde gele
verf opleveren), wierook ,. kurk, saffra~~ en suikerriet., Belangrijk is de fokkerij der gewone hUls- of tamme dleren,
onder welke de schapen eenen zeer voortreffelijken wol, cn
de gehen een hruikbaar haar opJever~n; ook fokt men er zeer
Goede paarden ell muj!?ieren; in het zuiden en oo~ten heeft
men struisvoO'elen, en hIJen overal; V3n daarveel homg en was
tot den uitv~er. De atlas heeft goud; zilver, koper, ijzer,
lood en spiesglans, doch slechts w.eillige m\jngroeven \vo~
den uitgewerkt, en ook met het khpzout en den salpeter IS
zulks het geval. De vollers-aarde hier, wordt gezegd de
eno-e!: che te· overtreffen.
ll6 wol van Marokko, de beste in Afrika, acht men in
kwaliteit aan den 8paanschen en zelfa die van menige
schering aan den saksischen gelUk te komen. De uilv.oer
van denzelven is v66r ettelijke jaren eerst door den keizer
vergund geworden, en sedert gaan aanzienlijke bezendingen
naar Engeland en Marseille. IUen berekent, dat eeo, sedert
1835 in TaDger opgerigt huis in 1837 nabij 12,000 kwintalen wolle verzonden heeft. De marokkaansche koopJieden
hebben het gebruik, de wol, vrU aan boord, te verkoopen,
hetwelk de operatien der koopers zeer bevordert. Tanger
en EI-Arasch (Larache) zijn de twee voornaarnste havens,
waar de beste wol des lands wordt ingescheept, inzonderheid de laatste, vermits hier de wol gemeenlijk goe~kooper
is nan in Tanger, welk onderscheid van prijs veroorzaakt
wordt door het verder vervoer, naar Tanger, verrnits de
lIleeste wolle van de markten van' Fez en Mequinez ontboden worden.
Fez (Fes of Fas), de grootste en belangrijk~te stad van
het rUk benoorden van Marokko, en met 80,OUO inwoners,
waaronder 9000 joden. heeft eene meer levendige industrieele bedrUvigheid dan 'Marokko en veel fabrikatie in wollen- en geringere katoenen- en zljdenstoffe, r!:>Ode mutsen,
die den naam d~r stad door Afrika en V66r-Azia verspreiden; voorts tapijten, marokijn-Ieder, gorde!s, schielgeweren
en blanke wapenen, buskruid, goud- en zilverwaren, verwer\ien enz. als oak aanzienl\jken handel in deze artikelen.
II![ogadore of Sueirah (Suerha), de hoofdhandelsplaats
des lands, aan den Atlantischen Oceaan en in eene ,volkomene zandwoestijn, met 20,000 (waaronder nag'Doeg [;000
joodsche) inwoners, die eehter even als aUe havens aan
deze kust alleDgs zich weder verzandt. De stad werd eerst
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in 17GO weder regelmatig rpgebouwd, en door een kasteel
versterkt. Onder aUe europesche handelsnaticn, waarvan
de meesten eveu als de Vereenigde Staten van Amerika,
hier en te Tanger aan de Straat van Gibraltar consuls hebhen, drij~en de engelschen te Mogador den sterksten rui!handel, die des te aanzienlijker is, vermits van hier uit,
als ook van uit Marokko, Fez, Tetovan en Tafilet, karavanen dwars over de zandwoestijn Sara of Sahara naar de
hmnenlanden van Afrika gaan, met name naar Timhoectoe,
om aldau ander~ karavaoen te ontmoeten, en den bionenhandel van Sudan, Senegambie en Guinea te bedrijven, die
voornamelijk in gom, ivoor, goudstof, katoen, indigo, kruidn.gelen, wierook, asssafoetida, struisveeren, tijger- en andere vellen bestaat. In het jaar 1834 hadden te Mogadore
75 meestal engelsche, sardiuische en fransche schepen lading ingcnomen.
Ceuta en andere sterke veslingplaatsen, tegenover GibraltaF, bezitten de spanjaarden reeds sedert 1688, en maken
ze te nutle 'lis verbanningsplaatsen voor misdadigers.
Munien en kocr.. Fez en Marokko rekenen gemeenJijk naar ilfitskals (metikals, metekals) van 10 ukkii!n of
oncen Ii 34 F'lus, in de eenheid t.ls genoernd. De numeraire waarde dezer rekeningeenheid (wanl de mitskal is
nict gemunt voorhanden) is uit den prijs van den spaanschen piaster afgeleid, die hier Ii 13~. ukkien of oncen gerekend wordt.
Ais werkclijk gemunte geldspecien zijn de volgende te
-verrnelden.

I) In goud.
De dubbelde, of doblone, in numeraire waarde 10 spaansche piasters.
,. bu-t' ki of hutake (d. i. vader der kracht, van waar
ook de naam patacca of dubbele piaster) ter waarde
van 2 lIpaansche piasters.
,. methu' 0, of goudendukaat, ter ",aarde van I} spaansche piasters.
" halve metskal of dukaat, '1lusf genoemd, geldt 6{ ukkien, of -} spaans.che piaster.

2} In zilver.
De rial, waarvan ronde en vierkante in omloop zijn, ter
waarde van een spaanschen piaster.
De ukkia of once,ook rial emta sidi E",hhammed,
of piaster sidi".iffohammeds genoemd, waarvan,
als boven vermeld,. I3} een spaanschen piaster
uitmaken, geldt, 4 lIlusunen, die door de spanjaarden bl(tn'luillos genoemd worden; intusschen
is de innerlijke waarde der ukkia slechts 3~- musun en.

3) In koper.
De kleinste kopermunt wordt hier kirat genoemd, waarvan 4 een jets uitmaken. Vier denelven, (4 flus)
rnakeri een' quadrupel, 24 quadr. (of vierer) een
musuna ; 96 musunen eene ukkia.
100 pond koper, volgens het wettelijk voorschrift,
moeten 150 ukkien, 14400 felussen en 57600 kiraten opleveren.
Daor de zilveren musunen hier meestal door de joden
vervalscht zijn, zoo moet men zich voor deze zilvermunt-in
acht nemen.
Van vreemde muntsoorten heeft hier den spaanschen piaster den levendigsten omloop; ook komen de spaansche gouden doblonen en gouden pistolen dikwerf voor, en hebben
hier wetleJijken koers, doch z\jn aan een veranderlUk opgeld onderworpcn, naar gelang zij in grooter of kleiner getal in omloop z\jn.
De uitvoer van het gemunte,goud en zilver is strengverboden j de invoer daar en tegen is tolvrti, met uilzondering
der spaansche pesetas, op welke een inkomend regt van
I2~ pCt. van de waarde moe! Letaald worden.
<lbligatien noeh papiergeld zUn hier bekend, hetgeen
anders in den handel op Sudan zeer voordeelig zijn zoude.
Eigenlijke wisselhan<lel komt hier niet voor.
-De rnercantiele provisie wordt gemeenlijk bij verkoopen
op 2,;. pCt., bij inkoopen op 2 pCt. vastgesteld. Bij geldinkasseriDgen wordt Ii pCt. gerekend. De court age wordt
gerneenlijk op 1 pCt. bepaald; het delcredere insgelijks I
pCt., zonder de geschenken Ie rekenen, welke ieder koopman genoodzaakt is, van -tijd tot tijd den sultan, den gouverneurS en den voDename personaadjen te doen toekomen.
Maten en gewigten in Fez en Marokko.,
De lengtemaat wordt dhra'a genoemd, en in 8 tomnien
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cedeeJd; dezelve houdt 571 ned. streep. De christen en
noemen dezelve cotio, (arm of elboog),
100 dhra'il
57,1 ned. el, of 62,45 eng. yard ..
De mooren noemen iedere vreemde Jeogtemaat cdla, een
woord, d.t "wade tong heteekent.

=

Inhoudsmaat voor drooge waren.
De almuda of mudde, die in i- en {gedeeld wordt, en
c.
circa 12~. ned. pond is. 4 almu<,las maken een sallh,
li8 ned. kop (als in Algiers).
Ook zijn nog de cahi3, de faneg,. en aodere spaanscne
maten in gebruik, doch deze wijken tl'genwoordig in de
onderseheidene geweslen zoo zeer van elkander af, da! het
niet mogelijk is deswegens iets bepaalds op to geven.
De oliemaat (cula of coula) is de eeDige innoudsmaat
voor natte waren. Dezelve wordt gezegd 22 pond van den
grooten centn. Ie wegen, en circa 15 kan te bevatten.
Handelsgewilft. De gewone can taro of centenaar heeft
100 artal, rotal, rotolie of pond, en weegt circa 112 eog.
allt/p8-ponden
50,1 ned. pond. - In llIogadore wordt
het centenaar gezegd, in gewigt gelijk aan 2000 spaansche
piasters Ie zijn; hetwelk met 119 eng. avdps-pond 53,98
ned .. u: overeenkomt; I; zoodaoig pond weegt 539,8 ned.
wigtjes. Met een, om de helft Iigter, pond, dUI van 269,9
nea. wigtjes weegt men vleesch, boter, vrucnten, olie en
zeep en voor het tolkantoor was en ijzer. Eene andere centn.
wordt in gewigt met 1680 spaansche piasters gelijk gesteld,
hetwelk mel 100 eng. avdps-ponden of 45,36 ned. pond en
overeenstemt; naar dit centn. worden de tolregten op wol,
olie, koper, leder enz. berekend.
Ook wordt nog opgegeven, dat er een cantaro van 75
pond, chintar-el-dra6 genoemd, en een ander grooter van
J25 pond, beslaal. De can taro .is dus in dit rijk in gewigt
leer onderscheiden.
.
lIIAROKIJN, zie S.!.FFUU.
lIIAHONS, zie K.!.ST.!.IUU.
MARSCH-ROEDE (du. marschruthe ook: maschruthe)
lengte- en vlakte-maat in Hamburg, zie ALD.!..!.R. De
marschr.oede heen gemeenlijk 14, doch ook 16 ·en 18 hamburger voet len&te. De lfeestruthe houdt echler doorgaands·
16 hamb. vaet.
MARS, (sckpvl) eene zoldering op het boveneinde van
de eigenl\ike mast, welke slrekl tot "erband voor het want
van de stengen, welke aldaar de verlengstukken onder behoorlijke helling steunen.
.
MARSEILLE, 43° 17' 49" N. B. en 5° 22' 15" O. L.,
groote en beroemde zeeh~ndelstad van Frankrijk, -aan de
afhelling eener henvelketen en aan eene bogt der Middellandsche lee (departement Bouches du Rhone), van
welke stad het uiterste punt door hare groote en veilige
door 2 forten -verdedigde, vr\jhaven gevormd wordt, die nagenoeg 900 schepen bevatten kan, lDet omstreeks 150,000
inwoners, en. dus, met opzigt tot grootle en volkfijkheid,
de derde .tad des rijks is. 'Sehoone kaden, waar het arsenaal, de seheepswerven en goederenmagazijnen gelegen lijn,
strekken zich rondom deze hnen uit, die de verzamelplaats
der schepen van aile handeldrijvende natien is, en voor
dezelve is, bij eenige rotseilanden, de reede werwaarts aIle
karantijl\e-inrigtingen uit de nabijheid der stad verlegd z,in
geworden. De stad zeIve, welker Jigging bij nilnemendheid
'voordeeIig en bekoorlijk is, wordt door minsteDs 5000 hier
6astides geJloemde, buitenplaatsen oltlringd, te midden van
olijf-, amandel-, granaat- en oranjeboomen-plantaadjen, alsn;lede eene menigte windmolens ten dienste der levendige
knnstvlijt deler plaats. Marseille is welligt de oudste .stad
in Frankrijk, want reeds 500 jaren v66rCBRlsTusstichteden
Phoniciers uitKlein-Azia bier onder den noam. lIIasalca of
Maselca eene grieksche kolonie, die spoedig door handel
en Icheepvaart naar den Levant bloeijende, en eindelijk,
lllng voor Venetie, de eerste handelplaats van geheelEuropa
werd. Tegenwoordig i. zij weI de derde zeestad in'Europa,
wijkt in belangrijkheid aUeen "oor Londen en Liverpool,
en neemt in haren handel, die zijne rigting voornamelijk
naar Tnrkeije, Griekenland, Natolie, Syrie, Egypte, over
het algemeen naar .den Levant heeft, doch v66r de revolntie verreweg meer bloeijende was, met ieder jaar toe.
In mime mate aan de uilgebreide kunstvlijt 'Ian Frankrijk, aan welke deze stad groote hoeveelheden ruwe produkten, vooral veel zijde voor Lyon, voormaals oak veel
8chaapswol nit Spanje en Marokko, olie, was, krenten,
zuidvruchten, koloniale- droogerijen en verfwaren, nit Italie,
den' Levant, Barbarije en Amerika toe"oert; maar oak aan
zijoe eigene ntiverheid heeft Marseille lijne handelsgrootheid
Ie danKen; want de marseiUaansche fabrijkeo en manufac-
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luren leveren zijden- en wollenstoffen, goed saffiaan- en
ander soortig leder, handschoenen, zeildoek, papier, gillS,
porcelein en aardewerk, veel tabak (de koninglijke fabrUk
houd! 600 personeD· werkzaam); "Iechtwerk. en espartogras,
-yeel cnemiscne fabrikaten en fijne parfumeriewaren -van allerlei aard, "oornamelijk eehter verbazende groOle hoeveelhe den zecp, in 3 hoofdsoorten, waarvan het uitgebreid vertier groole kapitalen in omloop hrengl, wanl alleen in de
maand December 1836 werden meer dan 14,000 kislen, de
meeste naar Havre (omslreeks 8000 kisten) en Nantes(over
6000 kislen) verzonden. De 70 lot 80 albier gevesligde
zeepziederijen worden gezegd omstreeks 400;('00 eentn. olijfolie te verbruiken. Daaren tegen heef! er zich het getal der
suikerraffinaderijen in de jongste jaren snel verminderd, in
1833 telde men ze nog tot meer dan 20, en tegenwoordig
worden nog daarvan sleebts 6 gezegd in werking te lijn.
lIuitendien worden vele koralen aan de barbarijsehe kust opgeviseht en hier verwerkt; ook levendige ansjovisch- en
lonrn-vangsl bedreven, en de ansjoviseh 'fan Marseille staal
in groole aehting.
Sedert korteling zijn hier proeven genomen, den theeboom aan Ie planten. Hij verdorde bij groote hitte, bloeit
eehler kr.achl"ol in lagere temperatuur, en groeittegenwoordig in de vrije lucht. llIen is er nu op bedach! hem in
het groot "oort te kweeken.
Marseille heeft .eene kamer van koophandel, eene regtbank van koophandel, eene beurs en eene munl. Oak is
de stad rijk. aan wetenschappelijke inrigtingen; mcn vindt
hier eene koninglijke akademie der wetenscnappen en kunsten, eene sterrewacht, een koningli,ik collegie, eene handels- en zeevaartkundige school, een grooE museum "oor
schilderijen en oudheden, een koninglijke naturalien kabinet
en een botanische tuin.
. De levant8che handel, die in de middeleeuwen eene bron
van rijkdom voor Europa is geworden, he eft 0011. Marseille's
welstal\d gesticht, en nog heden ten dage. is Marseille, hoe
ook door de groote mededinging de handel op het Onsten
verdeeld en verminderd'is geworden, de hoofd.etel van dezen
handel voor Frankrijk. - Reeds vroegtijdig, nog alB.republiek, wisten zich de marseillanen door hunne stelling, welke
zij zich in St. Jean d' Acre handhaafden, groote voordee.,.
len in het oosten te versehaffen, en ongeaeht de dekreeten
der coosuls en der pausselijke buHeo, die v66r eeuwen de
gemeenschap met de muselmans verOOden, gingen de marseiIlanen daarom niels te minder voorl, met hen eenen levendigen handel te onderhouden. Toen Marseille in het
jillr 1257 onder de heerschappij der graven van Provence
kWllm, bedong deze stad zich bij de vredes-artikelenhet
regt om met de' saracenen halidelsverdragen Ie sluiten. Met
Frankrijk vereenigd, liet Marseille, boven aan de fransehe
vlag in de havens van heE Oosten waaiien,en arbeidde met
aile kracht er aan om zich deleo winstrijken handel uitslnitend voor zijne scheepvaart te verkiijgen, hetgeen dan ook
aan hetzelve door een edikt van Iietjaar 1468 venekerd werd.
Eene groote veranderi,ng leed deze handel met het Oosten seder I de verovering van Konstantinopel door de osmanen, vermits dele, nieuwe heerschers, gewoon aIleen de
onderdanen van loodanige mogendheden te eerbiedigen, die
in staal waren om onllag in Ie boelemen, Genua en Venetie, die iedurende zoo langen tijd den levantschen handel beheerscht hadden, nit de voorregten, welke hun de
Iwakke grieksche keilers hadden moeten inruimen, verdrongen, 100 dat delen Toor de beguostigde fransche wijken,
en zeUs len laatsten tot de magtiger fransche "lag hunne
10evIugt nemen moesten. FUIII I sloot in Hi35 het eerate .
verdrag met de turken, en van dezen lijd tot op de fransche revolulie begunstigde de porte voortdurend met voorIiefde den handel met zijne eerste christensohe bondgenooten, ter wijl de venetianen eerst in 1580 wederol1\. hel verlol
bekwamen, om de vlag van St. )larcus ~n de huen. van
den Grooten Heer op te hijschen, en aldaar handel. consuls
te vestigen. l'Ia hem, 1599, werden de engelscheo toegelaten, en in 1612 bekwamen aldaar onze voorvaderen de
zelfde regten, eent in 1665 moesien de ·gennezen voor geld
de toelating der "lag hunner republiek in de turksche havens koopen, waarbij ecnter telkenmale bepaaldelijk verklaard werd, dat Ffankrijk al. de, v66r fiJlen begunstigde
natie besehouwd en behandeld loude worden.
Omstreeks dit tijdperkhad Marseille hllDdelsetablissementeo in Konstantinopel, Smyrna, Salonica, en aao de syrische kust, en er werden daarhenen jaarlijks aileen voor
meer dan 12 millioen francs Iigte languedoc-lakeDs nitg.evoerd.
Maar de stormen der revolulie cn de oorlog der fraDschen
met Egypte bragten den handel van Frankrijk met Turkeye eenen doodtlijken slag toe, hetgeen de onrige natien
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van Europa zich wisten te nutte te mnken. Wei nrschafte
in 1802 aan Frankrtik deszelfs oude voorregten weder, en weI verwierven de fransche schepen de TrUe
vaart op de Zwarte zee, de vrUstelling deF visitatie in de
Dardanellen en eene vermindering der tolregten; maar de
.... oortdurende vijandelijkheden in Europa en vooral Engel.nds
strijd tegen Frankrijk hemoeijelUkten merkelUk voor llhrseille de gemeenschap met den Levant, en veroorzaakten dat
de produkten van het Oosten op de fransche markten gedurig zeldzamer werden. Sedert dien tUd viel het grootste
ge.deelte .... an den Levant aan Engeland toe, walk rijk in
den jongsten t~id nn uit Londen en Liverpool haodelshuizen in Smyrna, Damascus, Aleppo en Beirut genstigd had,
en, even als Genua en Livoroo, Venetie eo Triest, zelfs
Belgie en Duitschland (Verviers en Aken in lig-te,lakens),
en sedert 1830 ook inzonderheid de Vereenigde Staten,
welker vlag, tot dus verre in de havens van het Osmanisohe
rt1k niet was toegelaten geworden, dongen deze met Frankr~ik mede, en betwisteden aan dit land de markt in KonItantinopel en in de overige plaatsen van den Levant.
Dus is Marseille niet meer, gelijk vroeger, de voornaamste
en schier alleenige stapelplaats der goederen van het Oosten. Deszelf8 ongemeen gunstige Jigging verzekert echter
.an hetzelve steeds een aaozienlijk handelsverkeer naRr den
Levant. Lakens uit het zuidelUk FrankrUk zijn steeds nog
het hoofdartikel van Marseille's uitvoer; buitendien verzendt
het nog derwaarts turksche mutsen, Iyonsche geweven gouden zijden stolfen, geraffineerden suiker, glas, wijnen, kramerijen en koloniale - en 16rfwaren. Se<!ert eenigen tijd
heeft zioh de smaak voor europesche gebruiken in Turkije
zeer uitgebreid. Konstantinopel deed dienvolgens aan MarlICiIle bestellingen in .meubelerij, spiegels, horologien, kristallen-waren eo porcelein, en de voorkeur, welken de fransche fabrijken v66r aile aoderen in deze kunslprQdukten genieten, verzekert aan den handel van ~arseill!l eene r\ike
bron van handelswinsten, die weI verr!, van te verdroogeo,
met de vorderingen der beschaving in het Oosten steeds
~aomerkelijker zal worden, zoo ala zulks dan ook reeds, in
de jongste jaren, door steeds groolere loeneming vljn den
handel, en van het getal der in- en uitzeilepde schepen
bevestigd heeft.
De Toornaamsle artikeleo welke Marseille van Konstantinopel trekt, zUn: granen (groolendeels uit Rusland onlbod~n), wolle, zijde, angorllhaar, kemelsgaren, was, gom, galnoten, kop,er in blokken, kermes, aliaari of meekrap, hazenvellen, qoreps, spongien, rozenoliii enz.; van Salonica en
Macedonie: hloen, wolle, tarwe, olijfolie, tabak, talk, was,
enz. Ook Syriii bijldt den franschen handel nog rijke stoffe
un, edoch heerscht aldaar niet meer Marseille als vroeger,
toen jaarlijks 30 schepen derwaarts afgingen. De priviJegien hebben opgehouden, en over het 1I1gemeen hlleft de.
handel aldaar eene geheel andere gedaallte aangenomen. De
tegenwoordige uitvoer derwaarts houdt I~ scJ1epen "fan 120
a 200 ton in de vaart, welker lading (arlikelen als boven
omschreven) op 3t millioen, de retoerladins, 'Yllarbij ~ok
levantsche kolfij, salfraan, droogerijen en egY[ltische htoen,
op 6 millioen franc te begrooten is. l)aarentegen hee~t :t/ngehnd zijnen uitvoer naar Syrie verdubbljld, of verdrievoudigd, en zelfs door de h ..... ens van Genua en Livocno, tegenwoordig aan Zwitserland eenen aanzienlijken uitvoer
van deazelfs geweven stoffell, horologien enz. derwaarts g~
opend.
De handelsbetrekkingen van Marseille met Griekenland
zijn ongeveer sedert 12 jaren op nieuw aang!lknoopt gewqrden, want v66r den vrijheidskamp stollden noch Morea,
noch de eilanden, met Marse.ille in regtsfreeksch verkeer. In
het jaar 1832 had de uitvoer derwaarts circa ~ millioen, de
invoer iets meer dan It millioen francs hedragen.
NAPOLEON

Havenmouvementen t:an Marseille.
Binnengeloopen.
1835: schepen en kUSlvaarders 624,1 met tonnelast 526,905
1836 :
»"
»
7258»
662,732

UitKczeild.
1835: schepen en kustvaardera 6070 mel tonnelast 258,999
1836:
,,»
It
7139 It
»
672,417
De tol- administratie van Marseille heeft in
1838 olll..... nge,Jl •••• 31,015,301 fro 65 c.
1837 •••••••••• 30,234,012 It 50"
1836 •••••••••• 29,808,346 It 25»
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Voor premlen op den uilvoer
zijn Iletaald: in
1838
5,325,868 fro 55 c.
1837
4,195,084 » 29"
1836
6,300,044 " 12»
Hel volgende is de algemeene vergelijkende staat der
mouvementen deter haven, gedurende de jaren 1838 en
1837.
BinnenKekomen.
1838.
1837.
,.-....'~

.......-.......--------

schepen. tOnlle/ast. schepeR. tonne/ast.
Fransche, van buitenslands ••••••• 1,136
153,011
1,158 146,120
Fransche, van de fr&nsche koloniiln. ••
ll6
121
30,926
97,860
Groote kustvaart, van
de eene zee in de
andere. • • • • •• 278
38,437
404
57,987
Kleine kustvaart, in
de zelfde zee ••• 3,816
201,142 3,485
174,703
Kabeljaauwvangst ••
63
64
11 ,513

~

Onder fransche vlag. 5,409
Vreemde, van buitenslands ••••••• 2,059

430,863

5,232

491,222

298,055

1,602

231,2811

Totalen ••• 7,468

728,918

6,8~4

652,502

Uit(JefJaren.
18aB.
~~

1837.

-----...,...---.....---...

Bchepen. tonne/ast. schepen. tonnela.t,
Fransche, naar bui.,.
tenslands ••
1, III
138,873
1,15 2
'I4,~45
Franlche, naar de kolonien •••••••. 108
24,457
91
25,62~
Groote kustvaart, van
de eene zee naar
de andere
406
59,967
332
54,448
Kleine kustvaart, in
de zelfde zee ••• 3,977 220,879
3,335
180,33:\
Onder fransche vlag. 5,602
Vreemde, naar buitens lands ••••• 1,973
TO,talen • ••

• 7,575

443,875

4,917

397,873

266,137

1,508

239,6117

710,012

6,515

637,530

Uil deze cijfers blijkt hel, dat Maneille van den builen-:landsohen handel ontTangen heeft, ill 1~6, in 3195 schepen, waarnn 1,136 onqer fransohe vlag, 451,066 ton; dat
is 73,661 ton en 435 sohepen nieer dan in 1837.
In den, door de admini8tratie der tolreglen puhliek
ma.akten, aigellleenen staat vari Frankrijks handel in 1837
Ie vert de, in mededinging met de vreemden, onder (ransche
vlag ged(evene scheepvaart, voor aile de havens van het
koningrijk, zoo voor de binne'ngekomen als uilgezeilde, een
lotaal op van 871,181 ton. Marseille komt daarin voor
286,563 ton in 1837; dit is bUna het } van de geheele beweging. In 1838 is dit getal voor Marseille op 291,8841011

ce-

g~stegen.

In 1~7 heeft de scheepvaart onder vreemde vlagvoorgeheel het koningrijk, zoo voor de binnerikomende als uilgaande
een mouvement opgelevllrd van I,3i9,683 ton. Daarin heeft
Marseille deel genomen .... oor 470,952 ton; voor 1838 heeft
de tonnelast der in die h ..... en binnengeloopen en uitgevaren schepen 364,191 Ion bedrageQ.
_
De acheepvaart, uitsluitend met franache schepen, heeft
in 18&7, voor geheel het koningrijk, wat de kolonien betreft, een resultaat opgeleverd van 89,052 tonnelast der
binnengekomen .chepen; in dit cijffer komt Marseille VOOr
20.. 995 ton. In 1838 heefl de invoer voor deze haven niet
meer bedragen dan 27,860 ton.
De uitvoeren voor de kolonien, in 1837, voor geheel
Frankrijk hebben bedragen 109,147 tOn; Marseille komt
daarin voor 25,625 ton. In 1838 is Q!lk hillr ~ene vermindering aan te duiden, zijnde, Dljmelijk, de ultvoeren verminderd op 24,157 ton.
De kustvaart levert in 1837 een totaal op van 2,209,267
ton, voor geheel Frankrijk. Marseille heeft daarin deel genomen VOO,r 234,788 Ion. In 1838, heeft de kustvaart voor
deze haven een totaal van 280,845 Ion opgeleverd:
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De waarde van den jaarlUkschen uilvoer begrool men op stoomschepen, ieder van J60 pa:ndenkracht, die geregeld
noO"cnoeg 100 millioen francs. De handel dezer haven strekt om de 10 dagen van Marseille afvaren, geopend. De weg
ziel. wei over aile landen uil, doch lllarseille is bijzonder voor deze vaarluigen is de volgende:
eene slapelplaats voor den handel van aile aan de MiddelI.ndsehe zee gelegene kusten, voornamel\ik voor levantsche
ran lIIarseille naar Konstantinopel.
produkten, en het venoert de natuur- en kunstprodukten
van de stad en den omstreek. De voornaamste artikelen MarSeille naar I.ivorno
70 zee-lieues. *)
van den invocr zUn, bebalve west-indische produkten:
Civila Veccbia •
38
"» Napels •
"
"»
hrwe van de Zwarte zee en van Marokko, uil laalstgemeld
50
»
gewest en ook uit Spanje 'wol, even zoo 100 I uil Spanje;
Messina
59
»
voorts katoen, ru we zijde, talk, huiden en groote hoeveel·
50
» lUalta
"
beden olie (bij doorslag jaarliiks 22,000 metrieke centnr.,
172
»
Syra .•
"
spijze-olie, en meer dan 300,000 metrieke centnr. f.brUk
»
rIO
Smyroa . • . •
"» Konstantinopel
"
()lie). Ten jare 1837 kwam hier ook eene lading Goede
93
Kaloen van Algiers aan, die gezegd werd aldaar uit van
lllaIta bekomen z.ad geboQwd geworden te zUn, en voor
In het geheel 591 zee-Iieues.
welke de hezitter der plantaadJen de premie van 500 francs
van het fransche gouvernemenl loude ontvangen hebben.
Bij den terugkeer v."n KonSlantinopel naar Marseille ne(Jitgevoerd werden voornamelijk zijde en zijdenwaren, men de paketboolen denzelfden weg, en doen zij dezelfde
I.kens en wollenstolfen, roode mutsen, marokijn en ander pla.tsen aan.
leder, handschoenen, kralOerijen, koralen -sieradiiin, meer
Deze hoofdlinie van ;Uarseille naar Konstantinopel wordt
dan 300,000 centnr. voortreffelijken leep, die tot bereiding in een gemeenschappeli,ik interseclie,.punt door eene tweede
der zijde onontbeerlijk is, even zoo veel spijze-oHe of huil. linie doorsoeden, die van uil Alexandrie over Syra (150
de provence, en nog meer fabrijk-olie; voorts meekrap, ta- !eelieues) gaat, en in Athene (23 leelieues) eindigt. Dienbak, apaansohgroen, wijn, brandewijn, ,uiker, sijroop; in- volgens is het kleine eiland Syra tegenwoordig het belanggeJpgde vruchten en confituren, essencen en reukwaren, rijksle handelspunt in den griekschen Al'chipel, het dooransjovis, chemische-, vilrf-, droogerijen- en kolonial!i, wa- snijdingspunt van be ide linien of het gemeenschappelijke
ren, enz.
centrum. De vaartuigen. zijn even zoo gemakkel\jk ala smaakj\larseille heeft in de Middellandsche zee vier groote l1!e- vol ingerigt, en met alles voolzien en loegerust. wat den
dedingers, Genua, Livoroo, Venetie en 'friest. Aile deze reiziger de overgang kan genoegel\jk maken. Officieren del'
havens zijn insgelijks vrijhavens, van gemakkelijken toegang koninglijke marine bezorgen de dienst. De prijs del' overen in dezelven meer dan hier voor het verge!llakkelijken vaart van llIarseille naar Konstantinopel bedraagl, behalve
der bandelsbedrUven, voor het opleggen der goederen en de voeding, in de kajuil 540, lusschendeks 325 francs j van
voor de entrepOls godaan, welk wezentlijk gcurek bij de Alex.ndrie naar Athene 170 en 100 francs. Voor de tQShaven van Marseille menigwerf luide is gegispl geworden, schen de genoemde uiterste punten liggende plaatsen is de
waarb~i nog komt. dat de consigMtie Kosten in llarseilIe 8
prijs der zeelieue op I franc en op 60 cenlimes bepaald.
a 9 pCI. meer bedragen dan in genoemde havens, en des- De overvaart vanM.rseille naar Konslantinopel en terug
nietlemin verheft zich Marseille meer en meer, en wei Bulks wordt in 18 it 21 dagen afgelegd.
om dat deze plaats het voordeel eener gun sliger Jigging, en
Nor, bloeijender .. I Marseille worden, wanneer ee~st de
eene grdotere assortering der goederen voor zicb heef!.
vzerbanen naar hetNoorden, en wei slechts eerst die v~~
hier naar Lyon. welker voorbereidende werken reeds IUn
li'ranscke stoom6ootvaart in de Middellandsche zee.
aangelegd, lullen yoleindigd zijn.
Munten en koers. Men rekent hier, even ala in de hoofdG rootscb, en niet slechts voor Frankrijk, maar ook voor stad en geheel Frankrijk nllar francs van 100 centimes , daar
geheel Europa gewigtig is de door de koninglijke admini~ echler de koers-betrekkingen van Marseille menige bijzonstratie volvoerde onderneming; de inrigting eener regelma- dere iligepheid met zich voeren, zoo laten wij daarvan hie I'
tige dienst van stoompaketbooten lusschen Marseille en den hel volledige stelsel volgen.
LeTa.nt, waardoor Frankriik zicb in snelle gemeenschap met
alle aan de Middellandsche zee gelegene landen geateld heef!,
landlieue of tegenwoordig geldend-e postmiil houdt 38.98, eene
hetwelk bijlonder Marseille te nulte mnet gedijen. Deze *) De
zee-lie-ucs van welle men 20 op deu graad relent, 5555 metres;
wijd nmvattende gemeensch9pslinie werd in 1837 mel 10
dua een UUf gllaDS.
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MARSEILLE WISSELT

Am8ter~am Ii 90 dagen: .•

or.

VERK~ARI~G

KOERS.

. •. pl,IIIin.

,.
,.

Augsburg, Triest, 'Veenen, a 60 dagen dalo
Barcelona a 30 dagen 1
Cadix • • it 90
" (...
Madrid •• a 90
,. I
Genua a 30 en 60 dagen dalo.

"
,."

,.
tegenwoordig • • • • . • • . . .•
Gibraltar • • • . • . • • , • . • • . .
Hamburg a 90 dagen • • • . • • • • • , ••.
Konslantinopel en Smyrna 11 ~o dagen na zigt
Livorno 11 30 en 60 dagen .
"
of wei tegenwoordig
"
of ook •••••••
Londen Ii 30 en 90 dagen
.
lIalta it 30 d~gen • • . • . .
lUessina, Palermo, a 80 en 60 dagrn .
Napels a 30 en 60 dagen . . • . • . .
Rome a 30 en 60 dagen • . . . • • • . . •••
Bordeaux, Lyon, Montpellier, ParUs, Toulouse,
kort zigt en 80, 60 en 100 rlagen •••••

»

"
",.
,.
,.
,.
»
»

"
it ;.'
[

57
251}

D&ZER KOERSNOTtRINGEN.

(voorheen):
,
grooten of penn. vlaamsch ned, co~rant voor 3 francs;
of tegen woordig pl.min. 57 gqlden lied, courant voor
120 francs in Marseille.
francs voor 100 ft. COIlV. courant.

pl.min. Hi fro 10 o. voor 1 daMon de plata antiKua
(wis~elpistooj) in Barcelona, Cadix en Madrid.
93} a ~ sol8 de ,f'ra7lcq (it 5 lJenti~e8) voor I peua luore di
banco (voorheeq).
99' a i francs voor 100 nieuwe piemontsche li~e in Genua.
105 "
sols voor I peso duro.
' 185
francs voor 100 mark hanco.
sols de ,f'-rance vpor 1 lurkschl,l piasler.
4'
IOJ}"
,."
,.
,. pezza da olto reali in goud (voorb.)
116}
toska.ansche lire voor 100 francs.
francs voor 100 loskaansche lire.
82~
pl.min. 25 ft. 20 c. vOOt 1 ct.",I. in Londen.
25.20
Bols de France voor I maltelet ecudo.
41{
pl.min. 12 fro 75 c. voor 1 aiciJ. oneia van 30 tari.
12.75
83 II 83 sols de France voor I ducqto tli reGno,.
I03~
,.
"
"
,.. 1 rQm. 'cudo.
15.10

I it 15 pCI. pl.min.

•

----------~K~o-e-r-s-d~er--K-e~l~d~so-o-r~,-en--.---------.
!luadrupels, spaansche
pl.min. 81.50
,~paansche piasters . . . • . . . . .
!"
5.35

~ 98~

t,

·h I 1<11 I} pCt. verlies; dus 99h 99t, 99

fl'. in Marseille voor 100 fro in Bordeaux, Lyon,

1l10ntpeUier, l'arijs, Toulouse.

pl.min. 8 fro 50 c. VOor I sp. quadr. of doblone.
"
5» 35"
" I "piaster.
98
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De wissel uso, de respijldagen, en de overige wettelijke
voorschriften van het ..wisselregt zijn hier volmaakt de zelfden, als in Parijs en geheel }'rankrijk. Zie PARJJS.
Ingevolge koninklijke ordonnantie, d.d. 27. Sept. 1835,
houdende magtiging tot het vesligen eener Bank van N arseille, heeft dezelve naar hare goedgekeurde statulen, het
uitsluiteud regt om in Marseille banknooten Uil te geven
enz. Overigens slaat deze bank onder t'lezigt van den prefekt.
Het wisseldisconto was op den 11 Nov. 1837 bij de hank
j aarlijks 3 pCt.; ¥roeger gewoonlijk 2~ pCt.
I

Naten en cewigten.
Het, onder het artikel P.!.RUS, aangeduide metrieke slel.sel is ook hier, zoo als in geheel Frankrijk het wettelijke
voor de maten en gewigten. Er zijn echter in Marseille nog
altijd oude maten en gewigten in gebruik, die des te meer
hier vermelding verdienen, daar 1,ij zelfs in de prijscouran.ten voorkomen.
•
Lengiemaat. De canne heeft 8 pans, de pan wordt in
9 duim a 12 linien ingedeeld. ,
I, canne = 2,0127 metre (ned. el).
De aune houdt 1,1884 miHre.
De oude graanmaat was de charge van 8 panaux; I
panal b 4 civadiers of 16 picotins.
De charge moet 1,548 hectolitre (ned. vat) inhouden;
dienvolgens wordt daarvoof in de prijscouranlen bestendig
1.6 hectoIitre, of 8 dubbele decalitres aangenomen.
Men rekent iIi lliarseille gemeenlijk 20 charges of 32 hectolilre == 45 quarteras in lhrcelona, 1 last in Hamburg 16
tsehetwert in Petersburg, of 40 stari in Triest.
De oude inhoudsmaat voor "laife waren was de millerole.
De iDillerole wijnmaat hield 4 escandeaux Ii 15 pots II
4 quarts; de pot werd ook pischonnc genoemd.
De milJerole oliemaat had 4 escandeaux Ii 40 ljuarUror,s
en woog circa 144 pond = 58{ kilogr. (ned. pond).
De millerole maat moet 64,384 litre (ned. kiln) inhouden;
zij word t echter in de prijscouranten altijd slechts Ii 64 litre
= 14,09 eng. imp. gaUons aang;enomen.
Wegens de relle zie men BORDEAUX.
Het oude handetscetoigt was het poids de ta6le. (Het
po.nd daarvan had ] 6 oncen 11 8 9 ros a 72 grains en woog
,407,93 grammes (ned. wigtjes).
Een quint~al of c~ntenaar van 100 pond poids de table
40,793 kilogr. (ned. pond) ==
89,\;/3 eng. avdps pond,
87,22 pruissisch
"
72,85 weener
II
84,2 hamburger
II
In de prijscouranten wordt bet quintaal altijd op 40,8,
kilogr. aangenomen.
, Fransche saffraan w'ordt nog soms verkocbt naar eeu Iigter gewigt, paids de balance; circa 127 pond van dit ge,;,
wigt is = 50 kilogr.
.
Bij verkoop in het klein, en weLtot op 20 ponJ, 'bezigde
men het kleine tafelgewigt, hetwelk 5 pCt. ligter was dan
het groote.
In de openbare weuelijke prijscouranten worden de prijzen der goederen, welke bij,het gewigt verkocht worden,
naar f of naar 50 kilogr. bepaald, de meeste handelshuizen
DOleren dezelven DOg grootend.eels in poids de table.
Bij scheepsbevcachtingen wordt het Jast a 5000 pond, of
pok Ii 28 milleroles olie, 240 velles wijn en brandewUn gerekend. Naar de'te verhoudiug wordt de vracht geregeld,
die bij ligte goederen meer dan b~r zware bedraagl. Als de
vracht naar Hamburg, bijv. op 70 mark ct. voor het last
'Van 5000 bepaald is, zoo bedraagt zij voor droogerijen-waren
'het dubbele, daar 5000 pond van deze voor 2 last Ilerekend
worden; bij papier rekenl roen Ii last, bij katoen 2} last enz.
JlIARSILIANE. Een venetiaansch, van voren rond vaartuig van zeer verschillende groolte (10 tot 80 tonnelast) en
van 2 lot q masten voerende. Men bedieut ,zich van hetzelve tot de kust-koopvaardij op de Adriatische zee.
MARSLANTAREN (Schpvt.) Eene groote lantaren, die
achter op den mars van een schip staat, aan welks boord
zieh eell admiraal of opperbevelhebber bevindt.
MARSZEIL. Een Groot teil, dat aan de marsraa hangt,
en aan de naast onderhangende raa uitgespannen wordt.
MARTER- VELLEN (eng. martin skins; fro peaux de
marie; dll. Iflarderfelle; ilal. pelti di martora. Aile tot
het geslacht van den Marter of Welel behoorende dieren
geven zeer geacht hontwerk. (llIen oie de artikelen HERMEpH, SABEL- VELLU). De in den handel komende eigenlijke martervt'Uen komen vQort: I) van den 600mtnarter
.(Iat. 11Iustela martes), die ook edel-,jcnnen-, wild· ofve/d. I

=

MARTINIQUE.

marter wordt genoemd, en inzonderheid in de donkere
wouden der geheele noordelijke aarde gevonden word!; 2)
van den huis- of sieenmarter (N·foina) , welks vadecland
het lIIidden- en Warm ere Enropa, en het naastgelegene
Azia is. - De steenmartervellen zijn aan den kop kastanjehruin, aan den keel en beneden aan den hals wit en
aan de overige gedeelten van het vel donkerbruin.' het
wollige haar en het benedenst gedeelte der stekelharen 'hebben eene aschgraauwe kleurj Het midden en ,de uiterste
punlen Z\ju zwart. De -lange staart heefl vlokkig haar.
De 6oomma'".~erveUen ondersch~iden .ich van de vorige
daardoor, dat zlJnc ecnen roodachllg gelen, vuurkleuri<Yen
hals en lichlpruine, zachte, digteharen hebben. De schoon.:ien
leveren Rusland, Kanada en de lludsonbaai_landen. De
russische worden vooral uit Petersburg, de amerikaansche
van Londen ontboden, alwaar steeds groote voorraden aallwezig zijn. ,De boommartervellen zUn eene edeler pelter\i
dan de vOClge soort; vooral gewild lijn zij in Turkije.
Beide soorten dienen tot m~tsen of k~ppen, moffen, 'boordsels enz. Men verkoopt ze lfl bond en of ZimtJlern v~n 40
sluks. Staarten, poten ~n h~lsen worden per zak verkocht.De vellen van den s.benschen marter (mustela si6erica).
die in de wouden van Siberie, vooral aan den Jenesei' Ie
huis behool'tj kowen uit Rusland, on'der den naam kalinltasof kulo,!k!. velten in den handel; zij hebben een geelroodachuge kleur, en d.enen tot boordsels en voering. De
handel met deze velJen gaat over Irkutsk naar E'uropa en
over Kjachta naar China.
'
MARTINIQUE, vruchtbaar eiland der franschen in de
~est-Indien. met een tameli,ik gezond klimaat, voortreffeI~Jke kultuur, en 114,OOO inwouers, waaronder nog ongeveer
:'0,000 slaven.
was bij deszelfs ontdekking door CoLUMBUS ~oor Kar81ben bewoond, en heetle destijdsMAIU''II1U.
In het Jaar 1658 werden de Karaiben door de franschen
verdreven, ,het eHand werd door hen "gekoloniseerd en maakt,
na het verliCs van St. Domingo de belangrijkst1 befitting
der fran~cfien in de 'Yesl-IndiCin uit. Ongemeen Groot i~
de menlgte van koloniale waren, die hier op de geringe
oppervlakte van het eiland (17 0 mijlen) geteeld worden.
De voornaa~ste produkten zijn voortreffelUke koffij (hier
worden, zegt me?,' ~,eer dan 8 millioen koffij~oomen geteld, v~n welke JaarhJks omstreeks 50,000 ccntenaars koffij
gewonne,n w~rd,en; ,.voorts veel sui~e~ in nagenoeg 400
plantaadJen, die J.arhJks meer dan,~ millioen suiker en meer
dan' 1 millioen litres rum levere'o; eindelijk aa~zienliike
hoeveelheden katoen en verscheidene 1000 centenaars htoen.
De jaarlijksthe uitvoer heeft eene geldswaarde van 15
Ii 20 millioen francs.
De hooldstad van bet eil"nd en ee,De der gewigtigsle handelsplaatsen der Antilles is St. Pierre, met versterkte haven, Goede reede en 18 Ii 20,000 inwoners. Men vindt
hier eenen kolonisatie tUln, die bestemd is om oost-indische
planten in de West-lndie te acclimateren. Ook is hiereene
boekdrukkerij, uit welker persen de gazette officielle en
de almanach de la Mal'tinique voortkomen. Degouvecneur
heeft .ijnen zetel in Port Royal, eene havenstad met 7000
inw., 3 mijleu zuidwaarts van St. Pierre.
'
Behaive Martinique bezit Frankrijk nog de ~oJgende eilanden in West-IndiCi.
Guade~~upe verder noordwaarts en grooterdan Martinique,
(36 0 mIJlen) ,en met 110,000 lnw. onder welke nog ongeveer 50,000 slaven, doch ongezonder dan het eerstgemelde,
en wegens de gele koorts schier even zoo den enropeers geducht als Cayenne. Het werd reeds in 1653 door de franschen (flibustiers) den karaiben ontweldigd, bp-staat eigenlijk nit twee door den zoogenaamden zondvloed, eenen smallen zeearm, van·eeu gescheiden eiJanden, f/rattde Terre in
het Doordoosten en het eigenlijke Guadeloupe of Basseterre
in het zuidwesten. het eene min'der het andere meer vruchtbaar, maar vulkanisch, wet den 5000 voet hoogen zwavelberg (souJ!riere) , welks krater nog aItijd uitdampt, en op
deszelfs oppervlakte zwavel en puimsteen inhoudt. Ook heeft
eenen plek in de zee hier ziedend waler. ,De voornaamste
produkten zijn de zeIfden als op Martinique en in even zoo
groote hoeveelheden. BaS5sterre, aan de westkust, is de
hoofdstad op hel eiland van gtlijken naam, en zelel van
den gou verneur; het heeft een sterk fort, doch ~Iechts eene
reede '!oorvreemde schepen, die weinig bezocht wordt, en
left ongeveer 8000 in woners. Van mecr belang is de hoofdstad op Grand'eterre Point a Pit"e, insgelijks aan de westkust gelegcn, alwaar schier aHe handelszaken des eilands
bedreven worden.
.
De jaarlijl.-sclw uilvoer heeft hier eene geldswaarde van
12 it 15 miJiioen francs.
Nog behooren hiertoe de, volgende kleine eilanden: De'-
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:ll'ARVELLA - MASCOCCHf.

sideradc of .Dtst:rade. Het weidt in 1728 het eerst be~
bouwd, en levert voornamelUk katoen,en slechts weinig
koffij en suiker; voorts: Maria Galante, 4 mijlen zuidoostelijk van Guadeloupe (4 0 mijlen) met 12,000 inw.
Het werd in 1648 door de franschen bezel, is zeer vrucbtbaar
en levert, even als Martinique, veel suiker, koffij, katoenj met
5000 inw.; eindelijk les Saintes of de Heilige Eilanden,
3 kleine eilanden (1 0 mijlen) met 1230 inw.; insgelijks
in 1648 door de franscben in bezit genomen. De koffij, die
hier groeit, is de beste in geheel West-Indie en ~ng tijdens
N.uOLEON, regelmatig naar Parijs voor het hofgebruik.
Van 1830 tot 1837 werden in de fransche West-Indien
aan meer dan 26,000 slaven hunne vrijbeid gegeven.

.dangekomen schepen :
Nationale
Vreemde

• "895
.722

1617
Tonnelast .••. 119,687

Oitgezeilde schepen.
Nationale
Vreemde

.883
.722

160,
Tonnelast •••• 114,412

Havenbeweging der fransche Antilles in
het jaar .1834.

Munten en koers.
In-coer:
:Nationale handel .
Builenhandel : • •

• 26,565,467 fro
6,089,692 »
32,655,153 fro

Oitvoer:
Koloniale produkten •
Weder uitgevoerde produkten.

• 38,415,575 fro
2,831,610 »
41,247,185 fro

In net jaar .1834 hebben defransche kolonienuitgeMerd:
Suiker
Koffij •
Melassie
Rum ••

. 66,990,747 kilogr.
1,529,909
It
7,040,763
It
1,562,645
»

In de open bare en staatsrekeningen bedient men zich op
de fransche Antilles van het nieuwe fr~nsche munt· en
rekening.stelsel in francs 11 100 ce?times; in' het gewone
en handelsverkeer daarentegen schIer doorgaands d,e rekening naar livrBs Ii 20 801s Ii 12 deniers. De numeraire
waarde is echler niet de zelfde als in Frankrijk; daar de
ten gebruike dezer kolonien gemunte geldsoorten eene om
} geringere innerlijke waarde hebben dan de in het moederland koerserende muntspeciiin, zoo dat een 8014 alhier
slechts 3 centimes, 1 koloniaal livre sleilhts 60 fransche
centimes waard is; gevolgt-'ijk, algemeen genomen, 1000
koloniale livres met 600 fransche francs van het moedeiIand
gelUk s t a a n . ·
De koers der op Martinique en Guadeloupe in omloop zijnde goud- en zilver-muntspeciiin is niet overal dezelfde, maar
op Guadeloupe iets hooger gestelt! dan op Martinique, en
weI volgendermate verordend:
'

j) op Mllrtinique.
~untwaarde

2) op Guadeloupe.

Koloniaal.
I) Gouaen munt8pecii/n.

. Fr.nsehe louisd'or van 24 livres a
..
20-franesstukken •••••
Spaansche quadrupels • • .•••.
Portugesche Moid'ors of liaboninen van 3 grosl it 54 grains
Engelsche guineen. • • • . • . .• .. .. .. .. , .. . .. .
..

.

.. .

/ifJre.f.
42
36
146

80U8,

15 ,
5

81

48

deniers.

livres.
45
37
160
83
49

sous • deniers.
17
6
5
16

2) Zilveren munten.
Fransehe kroonen (eeus) van 6 livres . . . • .
»
5 francsstukken •.••• ••••••
..
2..
. ••.•.••.•••
Goorde of heele spaansche piaster
Doorboorde dito (gourde percee) . . . . • . . • . . . • • . •
Zilver kleingeld of bijpassingrnunt is hier weIDIg Toorhanden en zeer gezoeht. Een stuk van 6 Iiards (Ii- sou)
geldt hier 2} souS; ook kent men hier eene rekeningmunt,
den schelling, die op 15 sous gesteld wordt.
Hiernaar is de numeraire waarde van Martinique en Guadeloupe, ofschoon onder zich zeer verschillende, echter I!emakkelijk te bepalen, als men den koers der frsnsche 5
franesstukken dautoe tot grondslag legt, waarnaar dan 100
francs van het moederland 180 koloniale livres van Martinique zijn, en 185 kolonia,le van Guadelou"pe bedragen. De
kolonide, livre van lllartinique heeft daarom de waarde
van 26 cents nederl.; van Guadeloupe echter van 25 cents
neder!.
'
Maat en gpwitrt op Martinique en Guadeloepe. Het nieuwe
fransche maten- en gewigtenstelsel is hier insgelijks ingevoerd;, doeh me~ gebruikt ook evenzeer de oude parijssche
"
maten en gewigten. Z:e P.UHJS.
Lengtemaat. Ile. hier gebruikelijke oude parij,sche aune
(elle) houdt 44 oude parijssche duim = I, 1911 metre (ned.
ellen ).
De fJ/aktemaat, carre genoemd, 10,000 0 sehreden; de
sehrede is 3} oude parijssche voet lang. 1 carre = 3 oude
parijssche arpens 78 0 perches 284 0 voet of 1,2926 hectares
(ned. bunders).
.Jls innoudsmaat VDor naUe waren bezigt men veelal
het oude eng. wijngallon van 3,7852 litres. Hetzelve wordt
hier ingedeeJd in 2 pots, 4 piDtes, 8 chopines, 16 roquettes of 64 hal ve muces.
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MARVELLA, spaansche, in den oIDstreek Ivan Malaga,
aan het meer in de dalen "gebouwd worden-de, naar den
madera_ zwemenden, wijn, die Iij ner, beter en ligter dan
de malaga is.
MARYLAND. Zie BALTIMORE, NEw-YORK en VERBEIUGDt
STATEN.
•
MARZEMINO, eeoe roodachtige wijnsoort uit Tramino aan
de Etsch in Tyrol, die fijner, beter en ligter dan de Malaga is.
MARZO LIN, MARZOLINO. Eene uit het toskaansche komende, zeer goede soort van kaas, bij welker bereiding,
die in Maarl geschiedt (van daar de naam), de melk door
middel van distelbloemen wordt gestremd.
MAS (MAoE, Mus, MHs, MElls, Mus) 1) de verbasterde
portugesche benaming der chinescbe rekenmunt taian. Er
gaan op de chlne~che zilvermunt liqng (of li) of den taifl
10 mace of tsian. Maar niet enkel in China is deze rekenmunt gebruikelijk, maar ook in Cochinckina, op Ja~a, te
Batavia, in Siam, en op bel eiland Sumatra. Zie deze
artikelen. - 2) gewigt, zie MAOE.
MASCAREENSCHE EILANDEN. Zie BOURBON en MAURITIUS.
lUASCARPONI. Zeer goede, veel oaar Duitschland (Weenen)
verzoDden wordende roomkaas, die in den omstreek van
Vapria in Lombardije bereid wordt .
lliASCOCCHI. Ligte, gebloemde, in den levantschen handel voorkomende katoenen stoffe. Verscheidene oostencUksche manufacturen vervaamigen dezelve 20 weener ellen
lang, I ~ breed, en zeoden dezelve veel naar TurkUe.
98*
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MASCOPEY (of MASKOPEr), een in de wandeling door de
duitschers aangenomen woord, zoo veel &1$ ,kompagnieschap
societei!, m~atschappU (zie M.urscHAPplJ).
MASKATE, 23 0 37' 6" N.B. en 5S o 30' IS" O.L. Zeehandelsplaats van 12,000, (volgens anderen 25,(100) inw.,
aan de zuid-oOSlkust van Arabie (provincie Oman), tegenover
de invaart nn den Persischen Golf, residenlie van een der
magtigste gezagvoerders, of Imams, in dit land, wiens voornaamate inkomsten uit den handel voortvloflijen, aan welken
hU persoonlijk een ,groot aandeel heeft, en ter welker bescherming hij eenige oorlogschepen onderhoudt. Men vindt hier
magazUnen voorde koopwaren bar en van Persie en Indie,
waarom ook deze haven door arabische, persische, indische
en europesche (vooral engelsche) kooplieden drok belocht
wordt. Onder de uitvoerartikelen van het eigenland, zijn
voornamelijk te tellen: mokkakolfij, arabische gorn, wierook
myrrhe, sa!peler, salmi"k, zout, enz. Maar vooral ook goede
parelen, die in den Persischen Golf gevischt worden. Zle
MOJl;KA.. - Maskate werd in 1507 door ALBUQUEBQUE voor
l'ortugal veroverd, doch in 16iS weder ver1oren.
Mun/en en koera. Mukai rekent naar maltmoudis Tan
12 lJasz of g08. De numeraire waardedezerrekenmunt wordt
het· zekerat naar den spaanschen piaster bepaald, die gemeenlijk hier 11 7} mahmoudy aangenomen wordt.
Neve~ den spaanschen piaster, die hier zeer gewild is,
ztin hier ook rope\ien van Bombaij a 4, v~n Suralte II 3}
mahmoudis, gelUk ook burlgerots. eene soort van kleingeldof bijpassingmunt. uit eene compositie van koper en ijzer,
van welke er 30 op I. mahmoud! gerekend worden. - "Vel
zijn hier nog verscheidene builenlandscllt? mllDlspecien in
omloop, doch zij hebben geenim koers, moar men neemt
ze, even als in China, gemeenlijk naar het (lewigt.
HandelBgewigt. De 11ILlund VBn 24 cuchas weegt 8 pond,
12 oncen eng. avdps.
3;969 ned. pond.
MASKERS (lat. larvoe; fro masques; duo Maske7l, GcBichtBlarven; ital. visi al't!Jiciali). Genoeg algemeen bekende kunstprodukten. De besle lijn van fijn lijnwa~d, de
slechtere van hordpapier gem·aakt. Eeratgemelden komen
uit Italie, inzonderheid uiL Venetiii; lRllutgemelden voornamelijk uit Parijs en Rouen. :Men heeft ze in velerlei gestalten en wangestaltell, halfwilte en halfzwarte aangeziglen,
turken-, mooren-, joden-gezigten, enz.; halve gezigten, enkele neuzen,' baarden, enz. Deze fabrikateu. worden alle
per dOlijn verkochl.. Ook in Duitschland, vooral in Berlijn
worden zeer schoone maskers van den veelvuldigst verseheiden aard venaardigd, die nog beter zUn dan de italiaan8che
of fmnsche. De voornaamsle verzendingen dezer berlijner'
maskers "oor buitenslands gaon naar Leiptig, Hamburg,
I-'rankf.>rt enl. Parijs le1ert ook fijne maskers in den handel.
lUASLASCH, eene soort van hoogaarschen wijn, die lusschen den Aus6r~clt en den gewonen :f!okaijer staat aangebouwd wordt.
MASSA, oost-indisch goud- en zilverlJewigt. Zie CAL-

'en heeft dan den vorm van bIinkende schilfertjes, teerliogen
of dodehaeders. lIet .bestaat nit 92,S3 lood en 7,17 zuurstof, weshalve het onder de formule P6. wordt aangeduid.
Het smelt Iigt tot eene groengele, glas< achtige massa (het,
loodgl~s), verre beneden het smeltpunt van het gewone
glas, verbindt zich daarbU liglelijk wet aarde en men' doorboort daarom den smeltkroes met gaatjes. In het gebl-uik
als verfstof heeft het massicot sedert de nilvinding van hilt
chromzure lood-oxyde veel verloren. - Usantiiin: Hamburg
verkoopt per 1Il0 pond in mark banco, tarra gemaakt; I
pCt.g.gew. en i pCt. courtage. - Tollen. IJuitsoh tolver60nd: uitvoer nU, per saksisch of pruiss. centn. 3 thlr.
20 sgr. pruiss. eour_ met 18 pond tarra in valen, of per
tolcentn. 6 fl. II> kr. rhein. met 16g pond tarra in vaten.,
Stade: 3 sliib. per vat. - Frankrijk per 100 killlgr •. bruto
invoer met 1r.lDsche sohepen 37 fr., met vreemrle schepen
of te land 40 fro 70 c; uitv. 21> cents; tot iedere deler
taxen nog derzeher iT) verhooging, als centime ariditioflel.
MASSIF (GEDEGEII). 1) wordt van edele metalen gezegd,
om uil to drukken, dat aij zuiver, zonder' alliagie, vrij van
aile vreemdaardige deelen lijn. - »Deze'sieraad'-artikelen,
deze kleinodien enz. zij'n van gedegen (ma8ic/) goud. 2)
digl van digle of 'Vasle slof, niet uitgehold. "Deze byouterien lijn niet VBn gedreven werk, maar mal8ie/."-"lk
guarandeer u deze. zHveren kandelaars als 71Iassief." .
:MASSlRU, oost.indische, inzonderheid in Eurake vervaa.digde, slechts zelden naar Europa komende, effene, Iigle,
21 cobid.s lange, 2 a 3I- breede lijde stoffe.
'
MASSOWAH of MASSINAH, zie ABYSSllI'te.
MASSOY, onder dezen naam, verkoopen bij ons te Jande
de droogislen eene, uit het westelijk gedeelte van NieuwGuinea komende, dunne, meestal gladde, donker kaneelkleurige, met een graauw gestree'pt vliesje overtogene schors,
liefelUk van reuk; zoet, kruiderig, kalleelachtig van smaak;
TARIEF. Zie DIlOOGEIIIJEN.
'
nfAST, (schpllt.) Een dikke, ronde, hooge, bijna loodregl
op de kiel van !'en schip opgerigle boom, die dient om de
zeilen en het louwwerk daaraan te bevestigen. De ",asten zijn Of uit ten sluk Of lij b'estaan uil verscheidene, hoven op elkander aangezelle boomen; in dil geval heet de
belledenste altijd mast J de naast doarop volgende BtenlJ,
en de bovenste bramsteng. Het gelal der masten eens
achips wordt door deszelfs grootle bepaald; echter I\jn op
de grootste schepen slechts 3 masten en 1 boegspriet (zie dat
artikel) noodig. De m.ddelllte mast, op de driemastschepen, heet de groote tllast; de voor deze sra.nde heet /okkemast; de~zelfs eerste steng voorsteng, deazeHs tweede
voor6ramsienlJ; voor dezen ligt de boegspriei; de achterste
mast eindelijk noemt men 6ezaanmast. ZU·n eerste steng
de kruis8teng, en IUn tweeaj! sleng de krui,6ram8t('ng.
De masten zijn meestal uit pijnboomen (rnastboomen) hout,
en menigwerf lot meer dan 100 voet hoog, en 6 as voet dik,
uit onderscheidene stukken ill de dikle in eengezet of aan
elkander gekuipt.
CUTTA.
MASSA wordt veelal gebezigd voor: 1) de 810f of hel
MASTELLO (ital.) inhoudsmaat in Ferrara.
412S pabestanddeel eener koopwaar. - »De malBa (de slof) dezer rijssche kubiek duim.
Jileerschilimen pijpekop is voortreff~lijk. - De produkten
MASTIK (lat. resina mastica of mastiche of l/Iastit:~,
dezer aardewerken- fa brijk zijnsmaakvol in VOrlll, lOaar d~ meestt\jds Gil,,! mastic; fro mastic; eng. mastic; duo
. massa deugt niet veel.
2)- In ",assa Ilerkoopen heet: M astir: ital. 11Iastice; sp. almastiga; port. almactja.l. Dele
koop.waren (goederen) in geheele kisten, balen, valen I'nz. hars kOlDt voor van de masti~pistaClhe (pis/acia lentileus
verkoopen, zonder ze· uit Ie pakken of in kleinere parlUen L.), een steeds groenen, kleinen, struik- of heester-aohtiof te Bonderen. (YergelUk KAVELING) = 3) wordt dikwerf gen boom, die,tol de 57 otde der 22_ klass. van LUll!. bekorlh~idshalve' in plaats van faillietmassa.
Zie FAILLIET.
11001"t. Hij groeit wei 'n Portugal, Spanje, Zuid-Frankrijk
MA.SSrCOT (fr. massicot ou mastic/Jl enr,. ma.<8icot, (Provence, Languedoc), doeh levert hier slechts ettel\jke
duo Massico/, ital. massicQt, mino giallo). Het heet ins- druppelen mastix op; meer brengen Klein-Azia en het
gelUks loodge.' (epg. yellow 60d) nieuwgecl, konilllJslfetl, ejalei Scherfor in Kurdistan op; verre weg den meesten verdezen iaatsten naam behoorde men er niet aan Ie ge\'en, krijgt men eohler van het eiland Chios in den griek.chen
vermils deze reeds aan hel allripigment gegeven is. ::lchei- Archipel, hetwelk in het turhch saki heet, weshalve de
lmndig bescl'louwd is het messicot loodzuur, hetwelk lOen mastik. aldaar saki kikudia genoemd wordt. Op dit eiland
zoo zuiur als immer mogelijk zoekt Ie verkr~jgen. DaarolD zijn dorpen, die tot het aabbouwen van den mastik geregneernt men lood, dat .von koper vrU is, smelt dil tot 100d- tigd zijn. Deze dorpen zijn Apolychni. Armoglia, Cal011l0ti,
aloh' (zie dat art.), drukt deze uit, om de daarin vcrvatte Calilllaahia, Calaracti, Dhidhirna, Elata, Elimpi, Flacia,
deeltjes Van metalliek lood er ~Jit vonrt' te brengen, slelt Kini, llIermioghi, Mesta, Nen.ila, Oxodhidhi~a, Paila,
dan de 85ch 03n eene grootere hille b1oot, waardoor zich Pal rica , PirG"lii, Tholopotami, Verla en Vounos, onder
er meer zuurslor mede vecbindt. en uit het sub-oxyde (de welke die met curcijfletters de voornaamslen zijn. De tijd
Joodasch) he) oxyde (de massicot) zich vOtmt. In het klein van het te nutte maken der maslikpistaches is door de wet
kan men het bereiden, als men lood in koolzuur of salpe- bepaald. Van den 15 tOI den 19 Junij, O. S. maakt men
terzuur oplost, de oplossing zoo lang afdampt, tot dezelve talr\jke, doch niet diepe insDede overdwars in den shm en
droog wordt, en dan dezelve in eene pan of kroes vall pla- de dikste takken. Uet sap dringt er zeer langzaam uit voort,
tina heet. Het massicot is mee( of minder geel, vedal met en vorrn,t druppels, die all~ngs stolIen, en of aan de schon
rooden gloed of tint, in welk laotst geval het .andir wordt blijven hangen, daarvan afgeschrapt worden, of afvallen en
genoemd; naar de verscheidene kleur-nuances wordt het in van den grond opgezameld worden. Wegens deze lutste
Engeland en Frankrijk in wit, geel en cilroengeel verdeeld omstandigheiJ wordt de boom zeer zuiver gehouden. De
(fr. blanc of pale, jallne force of doni; eng. white of groote of hoofdooglt mag niet vMr den 24 Augustus bepale, yellow orange of (ieep). Het laat zich kristalliseren, gonnen worden, en duuet S dagen voort. Later worden
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twee na.oogsten bewerkstelligd;- die echter minder opleveren. De mastik wordt llewand, om hem grootendeels
van onreinheden te zuiveren; durbij hangt het stof zich
derwijze aan de arbeiders aan, dat zij zich hetzelve met olie
van het gezigt moeten wasschen. Op Chios wordt de mastik in drie soorten verdeeld: 1) in den seraitmastik, de
zorgvuldigst uitgezochte, en in witte, of hoogstens naar het
ligt citroeogeel zwemende korrels bestaande; hij gaal meestal
als schatting naar het hof van den sultan; het overige wordt
naar de andere europesche, land en verzonden; 2) de uit~ezochte mastik, of mastik in korrels (lat. 111. selecta, of
in gran is, of in lacr!Jmis; fr m. en larmes oC choisi ;
eng. m. in drops; ital. m. cernito), hij i~ van de zelfde
.kleur en deug<ielijkheid als de vorige j slechts viwlt men
daaronder groenachtige of nog anders gekleuede stukken;
3) de ordinaire mastik (lat. rn. in sortis; fro m. commun
of etl sortes; eng. m. in sorts); hij bevat slechts weinige
zuivere stukken, de meesten zijn onrein; buitendien is hij
met kant- en schorsstukken vermengd.- Aile soorten z,jn
drupvormig, meestal plat gedrukt, gewoonlijk ter grootte
als eener eewt, hoogstens zoo Groot als eene hazelnoot, weinig doorschijnend en bestoft. De zuivere' korrels zijn hard,
Hgt verwrijfbaar, glasglamig op de breuk en van zeee fla~u
wen reuk, die echter zeer sterk eo aangenaam balsamlek
wordt, als men ze op koolen strooit. Bij het kaauwen
worden zij week, pakken zich te zameD, zonder kleveeig
Ie wordeD, zijn dan ondoofzigtig, laten zich tot draden
trekken, en smaken flaauw specerijachtig. De mastik weegt
specefiek 1,04 tot 1,075, wordt door het water in het geheel niet, door water inhoudenden wijngeest tot -!",en door
vette en aetherische of vlugtige olien geheel opgelost. Het
-In hetwelk bij den wijDgeest onopgelost blUft, is ingelijks
mastikhars, doch slechts gew~izigd, en heet mastice, of Daar
B~RZELIUS, die' de oplosbare lIT den olphahars noemt, betahars. - rervalscht komt de mastik met sandeak voor,
die eohter bU het kaauweD zich Diet vereeDigt, . en in terpilnlijnolie zich ook Diet oplost. Daarentegen dieDt eene,
uit Egypte komeDde soort: zwarte !nastik (fr. m. noir; eDg.
black m.) genoemd, lot vervalsching van deD kamfer. Ge6ruik tot beeookiDg, tot lakvernissen, lot tijm ofhechtsel
(tot verbinding-materiaal bij bouw-, bijzonder bij waterbouwwerkeo, dient eene zoogeDaamde maslik, 'zoo als dao ook bij
de fe'nschen verscheidene dergelijke stoffen mastik geDoemd
wordeD, ofschoon zij in het geheel geenen mastic inhoudeu ;
bUv.- masttk bitumineux); voorls in de geneeskunde ~nde~
pleisters, zalven en tandpoeder. In de lurksche staten IS het
zeer gebruikelijk hem Ie kaauwen, om het tandvleesch in
Goeden staat te bew:lren, de tanden wit te houden, en'den
adem aangenaam te maken. ]n Noord-Afrika gebruikt
men tot dit hatstgemelde oogmerk den, met den mastik
zeer gelijkvormigen hars der atlandsche pistache (pistacia
atlantica DELF.), welke men aj"ikaansche fIIastik noeml,
die welligt de boven aangevoerde zwarte is. De oude grieken en romeinen kenden reeds den mastik, en de Iaalslgemelde cleden hem in "'ijn, om aan dezen zUnen aangenamen reuk mede Ie deelen. Het Inaslikhout (lat. lilfnum
lefttisci; eng. masticwood) is niet meer in geneeskundig
gebruik. - Handel .. De opbrengst van den oogst op Chio
wordt verschillend bogroot, hetgeen vermoedelijk daaruit
ontstaat, dat eene deooge weersgesteldheid meer sap uit de
boomjln doet voortkomen, dan vochlig weder; welk laaute
ook da.rom oDGunstig is, vermits daarbij het sap langer
vloeibaar blijft, ligter naar den grond afvalt. en door dezen
ingezogen wordt" en dus verloren gaat. Tries!., Venetie,
Livorno, 1Ilarseille-ontbieden den mastix schier enke! uit
Smyrna. - Usantiiin: Hamburg verkoopt per pond in kis.
ten en vaten, in schill. banco, geefl zuivere taera en -:' pCt.
g. gew. Livnrno verkoopt per pond in lire moneta lunga
met 8 pCt. taera. Marseille rekent /i00(}\ pond op 1 last.
Smyrna verkoopt per kist van 70 oka. Triiid verkoopt
per eentn. in conv. gulden. renetiii verkoopt in lire per
lib6ra sottile. - Tollen. .Duitsch tolver6ond: Iliastik en
mastikhout; per saksisch of pruissisch centn. {_ thlr. pruiss.
of per tolcenteD. 50 kreuz. rhein.' Stade: -} sh. per pond,
-4 sch. per collo. Oostenrijk: per centn. sporco inv. 6 fl.
30 kreuz., uitv. 32~ keeuz. Frankrijk per 100 kilogr.
nello met fransche schepen nit Oost-Indie 50 fr., uit europesche stapelplaatscn 100 francs, te land of met vreemde
schepen, z\i de mastic van Wa"f hij wille, 125 fe. uitv. 25
c.; tot iedere dezer taxen komt nog het -/r; derzelven ver·
hooging, als dticime additionel. Engcland per pond. 1
sh. 4 p. terugtol 10 p.
NED. TA.RIEF. Zie GOM.
MASTSAALING, 'een' raamwerk van lang eo dwarsscheeps
Ioopende houten of balken un den top van den Inast, ter
DOg
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beves:iging der steng dienende, en waarop hier ter plaatse
de eigenJUke mars rust.
MASTSTUTTEN. Sterke balken, die van het boord eens
schips naar boven tegen de mast aangezet worden, om hem
te stutteD, als het schip lot kielhalen op zijde gelegd woedt.
MASTTELEGRAAF. Eene op de mast van een schip
aangebragte telegraaf, waarvan men in den jongsten tijd begonnen heeft, z:ch te bedienen, om signalen Ie 'geven.
MASTTOP; het bovengedeeite van eenen mast, van den
mnrs tot aan de marssaaling (vergel. MAST).
MASTVOET, het benedengedeelte van den mast, helwelk in het mastspoor staat.
MASULIPATAM, 16° 11' 0" N.B. en 81° 12' 4/i" O,L.,
zeestad in het engelsche presidentschap Madras op de kust
Coromandel in Oost-Indie, met de beste haven, aan deae
kust, en meer dan 70,000. inwoners, die wegens derzelver kunstvl\jt. vermaard zijn, uitstekend goede katoenen geweven stoffen, vooral veel sitsen, indiennes, ginghams en zak- en halsdoek~n, onder deo naam masulipalams 'Ieveren, die door kleur en teekening van patroon
zieh onderseheiden, en tot de besten in Indiii behooren, en
waarmede z\j eenen. beJangrijken handel, weI sedert clen
jongsten tijd niet meer Daar Europa, waar de goedkoopere
engelsche en andere fabrUkaten ze verdrongen hebben, maar
wei nani China, Achter-Indie, Peniii, Arabie eo over Bas-,
sora naar de land en van, den EuCraat bedeijveo. Ook zUn
hier goede tabaksfabrijken, en vooral wordt de snuifla.bak
van Masulipatam in Engeland zeer hoog geacht. Hier 100pen jaarlijks 5- a 600 schepen in, en de uitvoer bedraagt
in gelclswaarde meer dan 2 millioen rope\ien.
Munten. Men rekent hier gelDeenlijk naar pagodenvan
3} zilver-ropeijen, of ook enkele naar lopeijen van 16 annas, in eene numeraire waarde "Van omstreeks 5,7 dezer
pagoden op ] holl. trooisch mark, dus = circa 4.50 guld. ned.
Deze pagode heeft overigens met de sterre pagode in Ma·
dras bUna gelijke \faaede. Vermits overigens sedert 1835
voor Britsch-Indie nieuwe en meer vaste bepalingcn opzigtens het muntwezen zUn uitgevaardigd, die onder Bombaij
en Calcutta sijn medegedeeld geworden, zoo nrwijzen wij
hier op deze artikelen, als ook op MADRAS.
·BandelslfewitJt. De maund heeft 8 vis, 11 5 seers, en
weegt 24,5314 eng. avdps. of ll, 1274 ned. pond.
20 maunds maken 1 candy, = 490,63 eng. avdps of
~22,53 ned. pond.
.
,
MASULIP ATN AMS, eene' soort van zeer gewilde, ooslin4ische, van de kust van Coromandel komende, katoenen
zakdoeken. Zij komen in stukken van ]0 of 12 doeken naar
Europa, alwaar zijook, bijzonder in Engeland, Frankr~ik,
Duitschland enz., zeer goed worden Dagemaakt.
MAT (spaansche mat). VoormaaIs eene in Spanje koerserende, -Iegenwoordig zelden voorkolDende, vierkante zilvermunt. InsgelUks eene ronde zilvermunt van spaanschen
oorsprong, die de waarde heeft van pl.m. 2,/i0 ned. Zie MADRID.
MAT ABIES. Algemeen in Oost-Indie gebruikel\ike benaming voor aIle digte en ligte katoenen stoffen. die met
monsters of patroonteekeningen van goud en zilver voorzien ziin.
.
MATANZAS, zie HAYAIIA.
MATAPOLAMS of MADAPOLAMS •. Oost-indische, njne
t\jk, of gekeperde wollen stoffe, welken de engeischen tegenwoordig 1{ a Ii breed, in groote hoeveelheid namaken,
eo voornamelijk naar Zuid-Amerika verzenden.,
MATARO, in den'omstreek van Barcelon'a gebouwde,
roode, eeDigzins harde wijn, die met den Portw\in oveeeenkomst heeft, en dikwerf daarvoor verkocht woedt.
MATARO, MATTARO, METAR, lllETTAR, of METAL,
lllETALLI, inhoudsmaat voor natle waren in Barbarije. Zie
ALGIERS, TRIPOLIS en TUNIS.
MATERIAALWAREN(du . .il'laterialwaren). Dit woord
heeft in het bedrijf des duitsehen handels eene dubhele be- _
teekenis. In Noord-Duitschland verstaat mendaarondee de
koloniale waren, en nog eene meDigle andere, -bijv. boomolie, raapolie, lijnolie, appelsina's, eitroen«:?, orangeappe.len,
'meloenen, dadels, kastanjes, krenten,roz~nen, amandelen,
haringen, kaviaar, r\jst, aile soorten van papier enz. kortom
alles, wat in het enkele voor de huishoudens gckocht wordt.
De daarin in het klein of enkele handeleode winkeliers heeteo daarom aldaar materialisten j in Zuid-Duitschland heeten deze echter specerij"andelaars (bij ODS: kruideniers) en
derkoloniale waren, specerijwaren (fr. epicerils; eng. spices of
grocery; ital. spezierie). Daarentegen beduiden in ZuidDuitschland materialwaren dalgene, wat in Noord-DuitschlaDd de droogerijen (droogerijwaren) (fe. droq"ues; eng.
dru!fS; ita!' dro!/he) zijn.
lIlATROOS, een bootsknecht of gewoon werkman aan boord
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MAX D'OR-MECCA.

van een schip, die hetzelve helptregeren. Menonderscheidt: aan de noordwe~tknst, met eene leer goede haven, eene
bevaren, hal/6evaren en liete (of jonge) matrolen.
groote geschutgieterij en metaahvarenfabrijk; 25,000 inwo·
MAT ROZEN LIJNW AAD, zie LIJI'IWUD.
ners. In de nabijheid der stad bevindt zich de groote botaDlATRIJS, eigenlijk wordt dus de moer o{ het sluk ge- nische tuin. Monplai.ir, alwaar, de groolste veraeheidenheid
noemd, waarin bij schroefwerk de spil draaoit; bij het let- en de pracht der oostersohe plantgroeliiI!g zich uitapreidt.
tergieten is matrijs de vorm, wllarin de letters worden geHiertoe behooren noll' de, sedert ]814 insgelijks britsche,
goten, bij het munlwezen, eindelijk, verstaat men onder 8echellen of Mak-eilanden, eene groep van kleine eilanden, noordwaarts van Mauritus, met nllgeDoeg 7,000 inwomatriis den lDuntstempel.
"
MATT. oldenburgscht! landmaal, zie OLDENBVRG.
ners en de r·elfde voortbrengselen. Bel grootate derzehen
MAUND, (MAON), handelsgewigt in Voor- en Achter- is Mahe, met de havenplaata van gelijken naam.
Indie en in Arabie. Zie ATCHIN, BOMJlAY, CALCUTTA, COCHIN,
Munfen en kocrs. Hier wordt DBar piaBters van 100
GOA, MADBAS, MASULIPAUM, PRINS- WALLIs-EILAND, SIlIGA- cents, of ook Daar piaster. van 10 livre. a 20 sol. gerBPOIlE, SUlIIUIIA, SUBUA, IhseAT, MECCA en MOJ[J[A. Zie ook. k;end, en deze livres, worden gemeenlijk, -kololliale livres
MAN.
genoemd, en 2 derzelven met een franschen frank gelijk
MAUNEY of GROUND, landmaat in Madras, in britsch- guteld, zoo dat hiernaar de gelegdc piaster op 5 francs te
Ooat-Indle.
staan komI.
MAURIS, m:OREES, oost-indische, witte en geverfde, inEr zijn 11-03 verscheidene klein ere fransohe muntaoorten
zonderheid eehter meekraproode katoenen ' stoffe, die vroe- in ooiloop, en inzonderheid 80nsstukken vail koper, hier
ger veel door ons van de kust van Coromandel in den eu- 80U' marques gi!Doemd, die Ii 3 koloniale sous aangenomen
ropeschen handel gebragt werd. Tegenwoordig wordt dezelve worden. 66:- 80U8 mar"ues bedragen nameIijk cien piaster,
noll' slechta door de deensch-005l-indische. kompagnie onder en over het algemeen hebben de hier tot dus verre gebruiden naam murvi in den h'andel gebragt~ in vier versohil" kelijke rekenmuDten de,;volgende verhouding tot elkander:
lende loorten, 12 kopenhager ellen lang.
MAURITIUS of MAURITS (vroeger filII de France en
I pinter = 5 fr.' franos, =
10 koloniale Iivres,
in den oorsprong Acerno genoemd), bloeli8nd masoareneneiland der engelschen in den indischen aceaan, 008twaarta
66:_ sous masque"
van Madagascar en insgelijks tot A:frika behoorende, 55 0
]00 -cents
200 koloniale sols,
mijlen groot, en met meer dan 105,000 inwonerlt; daaron500 oentimes.
der vroeger 70,000 negerslaven, van welke echter tegen'Woordig ruim de helft vrij verklaard lijn. Het eiland werd in . Overigens neemt de regering van deze hier sedert lans,
hetjaar 1505 door de portugezen onder MA~CA.BIIIB.u ontdekt, ingevoerde rekeningwaarden geene notitie, maar rekent in
in 1598 door onze voorouders veroverd, die hetzelve ter eere hare on\Ungslen en uitgnen op britsche wijle, naar Pounllk
van prina MAVBITS Mauritius of Maurils-eiland noemden. (livres) van 20 skillines a 12 peRce, waarbij echter de
Zll . vedieten hetzelve echter weder in 1720, waarop het in spaaosche en mexikaBnsche piaster, zilverpiaster (dollar) it
1721 eJoor de franschen in bezit genomen en gekoloniseerd 4!. ah. st., de fransohe frane a III pence aangenomen wordt.
werd, die hetzehe Isle de France noemden. .In 1814'
Volgen~ het wettel!jk tarief moeten van goudmunten de
'werd het, bij den vrede van Parijs, aan Engeland afgestaan, spaanlche doblonen 160 livres of 16 piasters j pagoden van
hetwelk reeds in 1810 deze kolonie veroverd had, en van Ikari 171, van Porto Nova ]3{-, sterrepagodenl6, bombay-'Welk IRnd het z\jnen legenwoordigen Daam nu weder .be- sche mohllr d'or Ii 75, en mohllr d'or van Bengalen Ii \/0
komen heeft. Mauritius helwelk wegens aijne koraalklippen koloniale livres aangenomen worden.
slechts weinig toegankelijk is, en in het midden eene vlakVan zilvermunten zijn daarentegen de spaansohe piasten
hoogte vormt, wordt weI gllzegd, niet de grootevruchlbaar- als ree4s vermeld, a 12 koloniale livres, sicca-ropijen a 5,
beid van het nabij gelegene tweede, den franschen toebe- rope\ien van Aroot en Bombay it 4h halve zilverpagoden a
boorende, mascarenelieiland Bour60n {lie Bldaat) te bezilten, 8 koloniale livres, dubbele {anams Ii 1 ~, ~nkele {anam. a
doch het heeft zich onder het britsche beheer aanmerkelijk 12~ sous getarifeerd.
opgebeurd, en leverl behahe tarwe, rijst, maniok en VQorHetmetaalgeld heeft in JODgeren tiJd meer en meei' VOOI'
treffelijk scheepsbouwhout, schier aUe oost-indisohe produk- het papiereeld moeten plaats makeD, hetwelk de regerill8
ten, als suiker, koffij, katoen, indigo, krnidnagelen, mus- uitgeeft, en vooral seder! 1820 in aanmerkelUk groote hoebatnoten en peper; ook sago. gom, en -fraai ebbenhout in veelheid in oml~op is, doch ook gezegd wordt onmiddeUijk
overvloed en van bijzondere deugdelijkheid. Daarbij heeft tegen spaansche piasters inlosbaar te lijn. De noll' voormen er de europesche tamme of huisdferen, mnderen en komende zilverpiaatera, die in den oost-indisohen handel
ItChapen. Het voornaamste produkt is ."iker, die tegen- zoo leer gewild Ilin, doen daarom tegenwoordig een opgeId.
woordig er in zulk eene uitgebreidheid BBngebollwd wordt,
Gemeenlijk worden de voor de kolonie geslagen {ransohe
dat men de kultuur der levensmiddelen schier gebeel heef! 10 Ii vresslukken, de fransche 5 francsstukken en de vooropgegeven, en deze van Madagascar, het k"apland, uil Oost- komende kroonslul!.ken mel den spaan8chen zilverpiaster tot
.
.
Indie en Nieuw-HoUand invoert, hetgeen welophouden lal, gelijk.e wurde aangenomen.
als het pariement de tollen, die van den oost-indischen
Mate~ en GewiGte~. Dele ztin de enge)8che, dooh me~
suiker in Engeiand geheven worden, welke insselijks Mau· gebrnikt hier ook noll' de oude parijitsche, inlonderheid hel
'Filiul vroeger betalen moest, vermindert, en ze allO die van markge.wigt. 100 pond p.oidB de marc tekent men = 103
4'8,95 ned. ponden.
den west-indischen gelijk steh, Want aUeen daardoor, da! ~ng. atldp•• ponden
De fransohe velte wordl op 2 oude wijngallons serekend,
Mauritius onder GIORGE III met opzigt tot deszelfs invoer
met VV est-Indie gelijk gesteld werd, konden deszelfs sui- en bij de voetmaat beligt men de verhouding: 11 oude pa16 eng. voet.
kerpl3ntaadjen eene zoo 81lelle en verbazende uitbreiding rijler voet
MAX D'OR, vroeger eene beijersohe gondmunt, die eohverkT\lgen. De kolonislen worden geaegd Ie hebben,aanlOek gedaan tot het verkrijgen eener vrijhaven, ten einde ter '-nog weI nu en dan voorkomt; lie BSIJBBU en MuuEI
.
het eHand tot een middenpunt des handels lusschen Europa IN BEl' ALGSllEE-' .
MAZZJ!l, . in Kon~taDtiDopel eene llebruikeIijke benaminlJ
en het OOlten te maken; want tot dus verre was de invoer
van aile goederen, die niet met britsohe schepen eq uit voor een aantal van 50 stuks,' bij goederen die per Iluk
verkollht worden.
'
brillche havens kwamen, verboden..
~AZZlNO, oude noll' gebruikelijke graanmaat op hetfranDe suikeruitlJoer bedroeg
sohe eiland Corsika. De ./ajo van 2 m~uin~ of 12 bacioi
wo~dt gelegd 150 litres (.ned. kop) te bedragen.
in het jllar 1818 nog slechts 8 millioen ponden,
1824 miter dan 33
JlECCA, heilige st.d der mohammedanen.- in het aaD de
"
40
l\oode Zee liggenile arabische landschap Hedschll, fi mijlen
It
"'Ii 1827
]830
!J4
vaD de kust gelegeD, en ber~emd ala de geboorteplaatl van
,.
59
»
»
»
MOHAlIIIIIIlD, die jaarlijks do~r meer dan 100,000 moham1832
"»
" 1836
medanen bezocht wordt. Jleooa telde vroeger meer dan
70
"
]00,000 inwoners, doch door de oorIogen en plunderingeni
De koffijuitvoer, die anders, bij doorslag, omstreeks 500,000 der Wahabieten daalde deszelfs bevolking in den jODgaten
pond bedragen had, verminderde zich, ten gevolge van de 'tijd lot op 18,000. Tegenwo.ordig, nu de stad zich weder
begint op te beuren, kan zij ~elligt wed,rom 50,000 zie100 groote suiker productie, op 20,000 pond, dit was 'ook
het geval met den katoen- en indigo-uitvoer. Van kruid- len tellen. De handel deler pluts is belllngrijk; want ten
nggelen beliep tot dus verre de productie op 15 Ii 20,000 ii:. tijde der bedevaarten, als de groote bravaDen van DamasDe hoofdpraala van het eiland en zetelplaats van den gon- cu,s, Aleppo, Bossorah en Konstantinopl!l, nit Egypte, Ba.verneur van aile britsche eilan~en in deze zee is Port Louis, bartle en andere gtlwestllll hier ~ankomen, aan welke t~l-
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XylolJal8amum, d. i. houtbalsem, als hij door afkooking
r~ike bedevaartgangers ziah aansluiten, wordt Mec~a de groo~e
jaarmarkt voor de koopwaren van het oosten, die op dUl- der jonge lakken was gewonnen, en carpo6alsamum, d. i.
zenden bmelen hier te zamen komen. De aan de Roode vruchtbalsem, als hij uit de vruchten was verkregen. Maar
Zee gelegene bloeijende handeJsplaats Dsjedda (zie aldaar) de naam opobalsamum is in de jongeren tijd op eene geheel
kan in zekeren zin als de haven van Mecca worden be- andere hars overgegaan (zie ()POBALSAMtJlI), en onder xylobalsum hieJd men het houlzelven, hetweJk ligt enporreusis,
schouwd.
in brand gestoken z\jnde aangenaam riekt, eneene rimpelige
Munten en koers, zie onder MOKK.l.
Bet bandelsgewigt, waanan men zich in het nabijgelegen graauwe schors heeft, zoo als onder corpobalsam de werkelijke
Dsjedda bedient, is de bahor van 10 frazils, of 100 maund vruchten bedoeld worden, die reuk- en smaaklooze; eiyorof 200 rottoH II 15 vakias. De babar weegt 183 eng. mige, spitstoeloopende, gladde, bruine vruchten mel steen of
"fJdps. pond of 83 ned pond; de maund derhalve 830 ned. harden nool met vier naden en met wille korrels of pitten
zijn. Tegenwoordi~ houdt men hout noch vruchten meer in
wigljes.
.
.
MECCABALSEM, (lat. 6alsamum de mecr:a; eng. 6alm wamle.- Tollen. Duilsch tolverbond: ·als mastic. Oostenrijk
or 6alsem of ",ecca; fr. 6eaume de la Mecque; du. Mecca per ~ sporco; infJ. ]6 kreul. uitl/. I kr. doortJ.15kr. FraflkBalsam; ital. balsemo della mecca.) Dit is de eersle waar rijk per 100- kilogr. nello invoer met fransche schepen 1000
die den naam van balsem gevoerd beeft; want reeds in. de fr.,.met vreemde schepen oC te land 1000 fr.; mel vreemde
boeken Moses wordt zij bosem of basem genoemd, en nog schepen of Ie lande ])00 fro Uitvoer 25 cenls; lot elke
heden ten dage heet de slamplant in Arabie met dezelfde dezer drie t1Ixen komt nog het.f verhooging, ala centime .
medeklinker Beschme of .A6usch"m. De oude grieken additionel. Dflteland per 'pond 1r4 sh. 6 p.
MECUELEN (fr. Maline,), nijvere staa' nn 25,000 inhebben daarnit balsamon gemaakt en van dezen balsam of
balsem is in lateren lijd de naam op aIle vloelbare harsen woners, aan de bevaarbare Dyle in de belgische provincie
overgegaan, zoo dat de eerale, ter onderscheiding daar van Anlwerpen, en vermaard door de bereiding van het fijnste
den naam van meccabalsam bekwam. Bij slamt of van den ga~en. 101 de beroemde brabanlsche kanlen, en door de fabalsamboom van Mecca (6alsafllodcndron Keleadeflse KUIfTH.) brlcaU.e dezer ~ante~ z~Jve,. als ook van Goede hoeden lOt
die hoogslens 15 voet hoog wordl, een' breeden, neerge- den Ullvoer. Bunendlen IS hler de handel niet zeer belangdrukten kruin van sparrig.afslaande takken ht"..efl, eeuwig- rijk, en houdl zich behalve met het verlier der fabrikaten
groan is, en in. de 1- orde der 8 e klasse van Luu. be- nog slechlS met granen bezig. Overigens bezitMechelen
hoort. Bti groeit wild zeer menig.uldig op de Yemen, te- verscbeidene aanzienlijke fabrUken, van welke de reeds bovengenoemde hoeden- en kanlenmakerije.n. de voornaamSlen
gen~erliggende kUIt van Babesch, en wei van af Agab tot
Ba el-llIandel; doch hier wordt dezelve niet te nulte zijn. Men teIt er tegenwoordig 8 hoeden-, 5 kanten-, I)
gem kl. Reeds in de hoogsI8 oudheid h.ad . men den- wolle~dekens-, 12 tabaks-, 4 stijfsel-, 2 likeur-, 2 wollen
lelven naar Gilead, dat is, in dal gedeelte van hel jood- stoffen-, 1 zelimleder·, 1 cashemir-, 2 shawl-, 1 slroohoeache· land gebragt, helwelk generzijds den Jordann lag. den:, 1 blaau,,:sel-, 1 I,jm-, ] naalden-, I p\ipen-, 1
Reeds 1770 jaren .. 66r Chrislus geboorte voerde men van kammen-, 1 glpS-, 1 schiethagel- en 1 papierfabrijken;
daar den balsam naar Egypte, van waar dan ook de n!lam voorls 25 brouwerijen, 7 branderijen, 20 leerJooijerijen, 10
"alsam "an Gilead (lat. 6. Gileaden'is) ai'kollulig is; len koperslacerijen, 4 oliemolens, 2kaloenspinnerijen. Ook
gevolge echter van de vel1iielende verovetingen der moham- worden in deze stad aanzienlijke markten gehouden. .Er is
medaansche arabieren, gingen.deze oorspronkelijke balsam- een arsenaal ~? ee?e Ces.chutgielerij. - De slad heert eenige
plantaadjen verIoren. Ook die weinige boomen, die door welenschappellJke Inslelhngen, onder welke eene academie
mohammedaoen naar Makariek waren verplant geworden, der ,eeken-, .schilder-, beeldhouw- en bouwkunslen.
Mechelen is ook het middenpnflt der 6eZKi8che ijser6aIUn weder weggestorven. Er blijfl zoodoende nog slecht.
j\ene landstreek over waar de balsem werkelijk wordt ge- ?en, b~sle~d om het land met Duitschland en Frankrijk
wonnen; deze is hetgebergte Sobh, bti de beide dorpen 10 verblOdlOg te sleUen. Reeds omstreeks het einde 1836
Szafra en Beder, die in hel arabische landschap Bedajlll op en begin van 1837 waren de volgende sectiiin voltooid :
den weg van Medina naar Mecca liggen. Reeds dit geeft
I) van Mechelen naor BrusseJ (noordsche rigtj~g) 21
reden voor deszelfs zeldzaamheid. vooral vermits de aldaar
ned. kilometres;
gelegene balsemtuinen geenen grooten omvang hebbefl;
2)
» Mechelen naar Antwerpefl (zuidelijke rigting)
daai-bij komt, dal de besle boom jaarlijks ,Iechls 10 11 15
24 kilomelres. .
,
4rogma door de insnede laat uitvloeijen, die van at Jujij
3)
» MBchele" naar Dendermonde (westelijkerigting)
tot op het begin van Seplember gemaakt worden. Waar27 kilometres •
• ahijnliJk wordt ook met water balsem uit de takken ge4)
, ~echelefl naar LeufJen (zuidooslelijke rigting) 24
kookt. - Veraoh is de meocabalsem dunvloe\iende, wit of
kilometres, voorts:
in het cilroengeel vaUende;. hij smaakt biuerachtig, kruide5)
, Dendermonde naar Gent, (verder weSlwaarts)
rig, verwarmend en heeft een' zeer fijne geur, eenigzins
28 kilometres.
oitroenachtig, maar nag meer naar rozemarijn, dus kamfer6)
, Leul/en naar Tirlemoflt (verder zuidoostwaarts)
Ilchtig. Ouder wordende verdikl h\i zich, Jaat zich dan in
] 9 kilometres.
dradea trekken, zet eene vaste hars af, en verliestden geur.
7) , Ti.rlemont naar lYaremmB (de zelfde rigting)
Spec. gew. 0,950. Even alii' aile balsems, be vat hij ook
25 kilometres.
eene vlugtige olie in de verhouding van JO tot 30 pCt. Hel
8)
» TYarBmme Daar An. {de lelfde riglingj 20 kioverige gehalte is hars, en wei eene weeke, kieverige, ·en
lometres..
eene harde brooze hars. Deze beschrtiving. is belrekkelijk
tot den zuiveren meccabaIsem.: wegens lijne groote kostbaarZoo werd in naau,welijks 3 jaren tijds eene streek van] 88
heid wordt h\j ook reeds in Szafrll vervalscht. De arabieren
van dit dorp koopen hem luiver van de rondom wonende kilomelres of 40 belgische poslmijlen II 4 kilometres volprnducenlen" die hem in kleiue schapenvachtenaanbrengen, looid. De lengte van alle de geprojecteerde ijzerbanen, la1\ 2 of 3 doUars per pond; verkoopen hem echter melSezam- mengevat, bedraagt 115 lieues, of 69 duillche mijlen. Op
olie, zeHs met teer vermengd, tegen 8 a12 doUars per pond, den I Junij 1838 werden nog 3 SectieD voltooid, namelijk
aan de bedevaartgangers: vooral nemen de perzen hem me de die van Gent naar ,BruKg, (verder weslwaarts) 42 kilometerug. Die nur Europa komt, neemt den weg deels over tres; die van BruGGII naar Ostende (naar de Nooldlee) 24
Egyple, deels met engelsche schepen om Afrika" henen, en k~lometres; ~ie 'fan Ana tot aan de Maa, (oostwaart.) 7
wordt noC meer mel cyprischen terpentijn vervalscht, en kilometres; In het geheel dus 73 kilometre. lenlfte. Ombekomt in Engeland gewoonlijk DOg eene goede bijmenging streeks het ·einde van 1838 is ook de henegou.che linie I ala
van kanadaschen lerpentijn. neze bedriegerijen zijnoor- o?k die Tan GeM n.aar RijBBel en .p.o.ornik (Iuid waarts)' en
aaak, dat men den meooabalsem, zoo tamelijk algemeen uil dl~ VAn Namen (Iuldwaarts) en L.mburK (ooltelijk) deelsde artsenij-bereiding verbannen heeft. Des te meer wordt wlJle aangelegd geworden. Zoo dat a~s Belgiii omstreeks
hij in het Oosten hooggeacht, alwaar men hem tegen. kwa- hel einde van gezegd jaar in het bezil van drie .. ierde gelen in de ingewanden, tegen de pesl en als mid del ter deelten van lijn tilerhaanateJ.el was} en helzelve tegenwoor. belVaring der schoonpeid a~nwendt. Er tUn eene menigle dig Of geheel voltooid Of de.zells vOleindiging nabij is. De
proeven 8angegeven geworden, am de echtheid van den zamengeTalte koslen van den aanleg der belgische ijzerbameccabalsem Ie onderzoeken en te waarmerken, doch geene nen, voor zoo verre lij met het einde van IS37aangelegd
derzelve houdt Sleek. - Tot ons komt hU in den regel in waren, wordt op circa 25 millioen francs begrool.
MECHOACANNA, lie RII.lB.t.8BIB (Wuu).
vierkante of kegelvormige kleine looden flesschen met 100MECHRIN. In de leyantsche koopsteden de gebruikelijke
den stop en met eene bla.as overtrokken. In vroegeren lijd
onderscheidde men drie loorlen, en noemd~ Ie opolJal sa- benaming Van het korduaan.
MECKLENBURG (de groothertogdommen). Zio BosrocJ:.
mum d. i. sap-balsem, al. hij uit den b~om was uilgevloeid.
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MECKLENBURGHS. In ,ver,scheidene engelsche fabrUken voormaaIs ovenloedig vervaardigde, naar Duitschland en
Zwitserland verzonden, glamend geappreteerde, gebJoemde
wollendamast, met l\inwaadachtig, uitbonte streepen bestaanden grond, tusschen welke verscheiden kleucige bloemen gebcoeheecd z\in.
MECMEDA, zie KULA.
llIECTADELLA, wijnmaat in B!RCELON!. Zie aldaar. MEDAILLEN (GEDENJiPENlHNGEN, POTSTUKKEN) tUn muntstukken of penningen, uit goud, zilver, brons, koper of
metaal-compositiiin, die of ter eere van groote, beroemde
mannen of dad en , ofanders b\i staatsaangelegenheden, troonbestUgingen, het behalen van groote overwinningen in tUd
van oorIog, het sluilen van vredestractaten, bij echtverbindtenis of overlijden van vorsteJ\ike of hooge personaadjen, bij
eeuwgetUden (25- 50- of 100 jacige feestviecingen) van gewigtige staatsgebeuctenissen, tee gedenking van groote geschiedkundige pf andenins gcwigtige gebeuctellissetuijn geslagen !l"eworden. Zie NUMIS1\U TIEK.
'
MEDALLA heet in Spanje de doMon de Ii oeno, de goud
once (ollza de oro) of de quadrupel van 4 sp,ansche goud'Pistolen. Hienan heeft men halve stukken Yan soortgel\iken aard, medio medalla, doblon de a quarto, of dubbel
pi&tool genoemd. Zie onder llhDlIID.
llIEDAMNO, zie DbDIMNo.
lIEDE, (llIEi), is een, uit honig en water door kooking
en gisting bereide, drank, die hetbest in de zoogenoemde
hondsdagep gebrouwen wordt, en, oud geworden, de kracht
en den aanGenamen smaak van eenen middel-wijn aanneemt.
Dikwerf wordt de smaak er van nog verhoogd door bUvoeging van boomvruchten (als kersen enz.) en inzonderheid
kruiden en specerijen. De deugdelUkheid van dezen drank
h'lngt voornamelijk van de betere of geringere kwaliteit
van den honig af. HU is voocal in Rusland en Polen zeer
gezocht, en' maakt voor Hongarije een artikel van handel uit.
MEDEMBLIK, ,nederlandsche stad in de provincie HoordHolland, aan de Zuiderzee, die dezelve aan 3 zijden omringt. Deze stad, van, zeer ouden oorsprong, wocdt gezegd,
den zelel der vriesche koni!lGen Ie zijn geweest. De bevolking wordt op 27 Ii ~8 honderd zielen begroot. Graan-,
hOllt- en kaashandel, scheepsbouw, scheepvaart en wat
daarloe belrekking heeft, maken de voo,rnaamste bestalmbtonnen der inGezeten uit. ltIedembIik is de noordelijkste
siad van Holland. Zii 4eeft eene rui,rpe en Goede ha,ven,
die geacht wordt, 30n schepen te kunnen bevatten. Hier
is tegen woordiG bet koninglijk instituut vOOl' de marine gevesligd. Er z\in arsenaleu, scheepslimmerwerven en een
wei ingerigt arm- en weeshuis.
~EDIAAN-PAPIER. In den papier- en boekhandel: eene
papiersoort, die grooter dan gewoon forma at is, doch weder
ID groot en klein medhan word! verdeeld.
MEDIA TABLA, handelsgewigt in Guinea en Afrika. Zie
.Ida...
'
lUEDICINAAL GEWIGT, zie lllATEN EN GEWIGTEII.
MEDIDA, inhoudsmaat voor natte waren in Rio Janeiro.
Zie aldaar.
,
MEDIMNO (]lIE DAll 50) graanrn-aat op het eiland Cyp~us,
in de ltliddelllmdSchl! lee, zie aldaar.
MEDIN. Rekenmunt voor overzilverd ijzer, in Algiers,
Tripolis, Tunis, Egypte en Smyrna.
:llEDlNO"reken- en scheidmunt van Egypte. Zie Aux,UDRle.

)lEDIO (lat.) bedllidt in den handel het midden of de
helft eener ma~n4, en komt i" wisselzaken voor, waarbij
men ~ich van deze uitdrukkillg beqient om den venaltijs/
van wissels te bepalen. Wissel, die op medio van zekere
maand betaalbaar luiden, venallen algemeen op den 15 dag
dier maa!ld (zelfs Februarij nie( uitgezonderd), en Genieten
geene respijtdagen; in LeipziG yervallen zU echter den 14
d~

,

MEDIO, 'vruchtmaat in Spanje, zie ApCUTlI:, C.lDJX en
V.lLU()IA. = zie MEZu. = M~D.lLu.~ zie MEl/ULA.
DoBLOl!. ~ ESCUDO DE ORO enJ. halve doblpne, halve goudenkroon enl. aUes spaanache munt.
MEDIO (lat.) half. Deze nitdrukking (inzonderheid mezzo
,meio) wordt dikwijls bU italiaapsche ep porlugescbe muctstukken gebezigd, als yan de halve muntseenbeid, of van
die st'-Jkken, in goudof zilvec gemunt, de rede is,die naac
verhouding de halve waarde hebben van hetonderwerpel\jke
geheele muntstuk; van daar. mezza -lira; meio tostao:
mellio real de plata enz.
MEEL (eng. flour; fro f(Jrine; duo MellI; ita1. farina).
Het op molens' totfj.jn stor gemalen, en van deszelf. peul
bevrijde graan, waarvan het belangrijkst gebruik, dat tot
broodb akken is. Vo,?r den han4el is ran bijzonder Gewigt,
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in de eerste plaals het tBrwe en roggemeel. Alvorens men
tot het malen van graan o.ergaat, moet hetzelve door het
wannen of dergelijke middelen van stof en onreinheden zijo
ontdaan. Hierop plee"'t men het, in geval het zoo droogisdat
bij het malen zoo w~1 de peul ofhulze als te geJijk de in wendige zelfstandigheid vergruisd wordt, met water te bevoentigen, door hetzelve enkel te besprengen of ook weI hetzelve te
wasschen. In zoodanige landen, waar men (als hijv. in Engeland, Noord-Amerika en Zuid-Duitsebland) zeec harde molensteenen heeft, laat men deze be.ochtigin~ aehterwege,
tot groot voordeel vooc de duurzaarnheid van het meel. Nil
het graan op de voorsehrevene wijze voorbereid te hebbeo,
komt het in deo treehter of schoen door wei ken het tussehen de molensteenen !levoerd wordl, die wUdpr of n.auwer gesteld zUn, al n.ar gelanG men aileen de hulzen of
spitsen daarvan afmalen (hetzelve pe.lIen) dan ,weI hetzelve
tot gries, gort of meel veranderen wil. 'van ull de moleosteenen komi het gemalen graan in zeeftoestellen, (builen) die hetzelve naar zijne fijnte afscheiden. Deze zUn of
van buildoek, zijdestoffe ofvanfijn metaaldraadvleehten. Het
meel verkrUgt overigens bij het eecste malen niet terstond
de bepaald-e fi.inte, maar wordt meermalen aehtereenvol. '
gends uitgeschud; iedece zoodanige uitsehudding in den
treehter of schoen wordt een Gang Genoemd. Blj het malen
worden het eerst de hulzen afGewreven, dan voiGt het
droogste, stijfselmeelrijkste, het l1linst zemelen olithoudende,
vecvolgens zwarter meel, en laatstelUk de zemelen. Hetrog.
gemeel, scheidt men in fijn meet of Moem (het witste en
lij nste, hetwelk bU den, eersten gang verkregen wordt), middelmeel (van den tweeden gang) en grof of zwartmeel van
den laatsten gang. Bli het tarwemeel wordt het schoonste
en 1fijnste, tarwebloem, griesmeel, het iets minder liine
mOlldmeel, eene derde soort sem'l1lel- en het geringste ach,termeel Genoemd. Echter wijken- deze benamingen op de
onderscheidene plaatsen van elkander af. Het ongebuilde
meel heet hagel (schrot). Zandmeel noerut men het tusseben de moleosteeneri terugblUvende en met zand verontreinigde. Stui/meel, n<Jemt men d1tgene, hetwelk 'bU het
malen verstuifd is, en ziell overal aanzet. Men kan ieder
meel in de chemisch volstrekt verschilIende bestanddeelen,
namel,jk stijl'sel- of zetmcel, vezelstof, kleejstof of plant~nslijm, g-om- ,en slijmsuiker,8cheiden, over welke men
het nader onder het artikel STfJFSEL vindt. War de
deutJdelijklleid van het'meel betreft, 100 is hetzelve van
de gesteldheid van het graan, waaruit het Gewonnen
wordt, afhankelijk j het komt bij de beoordeeIing van hetzelve inlonderheid op de kleur en den toestand der droogpe
'a.an. De gewone wljze, op welke de meelhandelaars 'het'
meel onderzoeken, is die van het aanvoelen, waarbij zij het
lachtelijk tussehen duim en wijsvinger heen en weer vrijnn. Het moet zaeht op het aanvoelen, doch daarbij koree..:.
Ii" of griesachlig z\in; het geheel./Oackte is niet goed. Voorts
ri'gt zieh het oordeel 'ook naar het uit6rlijke aanzien, de
dr()ogte en den Feuk en smaak. Daarbij zijn echter geene
regelen op te geven, maar moet hier ~e pr?ktijk besli8len.~
De dikwiilec voorkllmende f')erontretlllgJ1l-gen en vervalschingeQ ;ao het meel zijn nnd, gips, krijt, en andere aardachtige zelfstandigheden, gemalen beenderen, boonen- en
erwtenmeel. Bet .;and kan van de, vooral niellwe molensteen en ontstaan; bij doorslag rekent men, dat bU middenmatig harde mQlensteenen, door het malen van 30 achepels
graan, nagenoeG 2 lood zand afgewreven wordt,'Eenesterke
verontreiniaing door &and wordt blijkbaar door het onaangename kn:rsen der tanden bij het kaauwen. Als men eenig
meel tusschen de vochtig gemaakte vlakken der hand wrijft
en daarbij eenigen wederstand bespeurt, kan men aannemen
dat het meel '"met krijt verv'allcht is. Ook kan men duim
en w\isvinGer met olie bevochtiGen, en daartuSlchen eeoe
kleine hoC!veelheid meel wrijven, hetwelk, aIs er krijt onder
is, nu eens de lijvigheid van lijm of metselkalk a.nneornt,
en, daacbij tamelijk denelfs fijne witte kleur behoudt, terwijl luiver meel Iwartachtigwordt. Oak daardoor kan men
de tegenwoordigheid van krijt of kalk in eene rneelaoort
erkennen, als men dezelve in een glas met water vermenGt,
en eene of andetll luurstor er toevoegt. On !staat daardoor
eene opbruising ('-Jit,het .ich ontwikkelendekoolzuurG3S voorikomende) zoo is eckrijt of hilt voorhandeD.-BijmenGing
van boonen- en erwteflcmeel verraadt zieh door den eiGeDdOKlmelijken rellk, dien men bij het kneeden ven meelmet
water bespeurt; ook wordt daarbU na eenigen tijd het deegleer
kleverig. 1lI0et het meel niet spoedig verbr,nikt maar gedul:ende
iangen tijd bewaar<\ blijven, of Daar verwijderde oorden bijv.
over lee verzonden worden, zoo heeft men te lorgen, dat
het meel volkomen droog zU. Men moet 'h,e,! derhahe of
bij eene temperatuur Van 40 0 Ii 50 0 REAUlII. Iii eene droog-
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kamer uitdroogen, of hetzelve uit een graan malen, hetwelk
be,orens op eene vlakke koperen pan of eene soort van
moulnis, bij eene warmte "Van 70 0 11 80 0 RUUM. gedroogd,
en dan hU het malen niet weder bevochligd is geworden.
Volgens onlangs genomen proeven blUrt het meel eenen geruimen IUd onverdorven en zelf voor m\it bewaard, wanneer
hetzelve door mid del van de walerpers in brooden wordt
geperst, die bUna even hard zUn als sleenen. In dien staat
is het meel zelf bestand tegen vocht. Als model voor de
meelvervaardiging worden Noord-Amcrikll. en Engeland met
regt aanbevolen; doch in deze beide landen onderscheiden
z ich zelfs de meelfabricalie en het bekomen fabrikaat wezentlUk van elkander. Het engeJsche meel heeft sleeds een
meer gevlokt aanzigt dan het noord-amerikunsche, vermits
men in Engeland de korrels niet zoo volstaodig van de op
de huIzen van het graan vastziltende deelen reinigt, w\jl
men verder in Engeland het graan vMr het malen slerk
droogt, waardoor het zuivere afwrUven of pellen der hulzen
moeije/Uker wordt, en vermits de engelsche meelzeef of
buil geeoe zeme/detllen onder het meel lalen komen. Hel
engelsche meel houdt zich in het algemeen beter goed dan
het amerikaansche, vermits dit dikwerf niet droog genoeg
is, om tegen het zuur worden beveiligd te z\jn. De amerikanen willen namelijk zich de kosten van het korendarren of droogen besparen, h~t daardoor bewerkte verliej aan
gewigt des meels vermijden; de verandering, welke hetgedroogde koren ondergaat, ontwUken, en ook het meellegen
de vlekken der' brooze hulzen behoeden. Bet droogen of
darren van hel koren kunnen zij des te beter on theeren,
wijl zU het meel door gestadig omroeren Iaten afkoelen ;
intusschen zoude wei hunne behandeling {ofschoon de consumptie-plaatsen hun meer nabU liggen) aileen dan kun,nen toereikende ZUD, aIs het koren goed aan de lueht gedroogd, en de lucht zelve gedurende hel malen niet vochtig is. Het engelsche meel is gemeenlijk als grof en korrelig
op het aanvoelen, het amerikaansche niet; amerikaansche
zemelen kleuren een donkerkleurig laken, hetwelkdaarmede
gewreven wordt, wit; engelsche echler niet; ook dit is een
gevolg de, ollderscheide buil-toestellen. Het gehalte .an meel,
hetwulk de amerikaansche molenaar uit eene zekere kWanliteit tarwe wint, rigt zich natuurlijk, wat, de hoofdzaak betref!, naar de deugdelijkheid van het graan: gemeenlijk rekent hij, dat 100 schepela it 60 ~ 22 vaten it 196 ~, dat is
71 it n pCt. engelsch meel van de superfijne soort geven.
In FrallkrUk en Duitschland, en met name in Pruissen zijn
molens naar het' amerikaansche stehel ingerigt geworden;
deze bekomen van het oorspronkel\ik gewigt van net op den
trechter of houlen schoen gesehudde graan :
69 'pCt. superfijn;
12 pCt. ordin.ir en
16pCt. voedermeel en zemelen.
De soortgelijke molen te St. Denis levert uit 100 deelen
gemalen tarwe
6~ deel~n, mee/, eerste kwalileit.
3
"
griesmeel
6
»
IDeel 2_ kwalileit
2»
,,3Jt
23
»
zemelen euz.
Volgens engelsche waarnemingen maalt iedere paardenkracht van eenen zoodan igen molen y'... , r .... zelfs r\' schepel
in het uur, bU 100 11 115 omloopen per minuut. - Als het
onderacbeid van den marktprUs tusschen t"rwe en meel naar
verbouding niet aanmerkelUk is, zoo acht de amerikaan het
voordeeligst, zoo veel superfijn meel als mogelijk in ecnen
bepaalden tijd te bereiden, vermits de tUdwinst het verlies
aan meel, hetwelk door deze handelwijze -onhtaat, te boven
gaat.
"
De oorzaak van /tf!t zuur worden en hederven t)an het
meel, waaraan ook het amerika.nsche ooderworpen is, heeft
men tot dus verre niet met zekerbeid kunnen uitvorscben.
Soms gelooft men, dat de vaten er de schuld van dragen, dan
weder de plaats waar zij tot de inscheping van bet te verzenden meel hewaord wQrden; eindelijk, en vooral, hetjaargetUde en de weersgesteldheid in welke het meel is ,bereid
geworden. Nooit, of hoogst z~lden,
het meel, hetwelk
in den zomer zelfs van verscbe, yochtige tarwe gemaakt en
in drooge vaten gepakt wordt, bederveQ; waarenlegen de
eCVRring geleerd heeft, dat het meel, 4etwelk in den winter
bij strenge vorst vervaardigd werd, bedQrven is, vermits de
vochtigheid van het meel pnder de koelmachine niet uitdampt m~ar veeleer bevries/, en ip '\farm,ere landstreken
~ich aan betzelve mededeelt. '
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Wat nu eindelUk den meelhandel en den meeluitvoer
betreft zoo is in dit opzigt .dmerika van bUzonder belang.
Het is bekend, dot in het algemeen Zuid-Amerika, West.:.
Indic, en zeHs enkele gedeelten van Noord-Amerika a.nzienlijke meeltoevoeren noodig hebben. ZU zullen daara.n,
altijd hehoefte bebben, want ,ofschoon , met name in Mexico
zelfs tot in het binnenland op 4000 voet boven het vlak der
zee tarwe aangebouwd wordt, zoo vindeo de llewoners dier
gewesten echter grooter voordeel in de kultuur van andere
handeJsartikelen. Wijders zal ook de bevolking noll' eeuwen
lang noodig hebben, om met de uilgeslrektheid harer landen in eenige verhouding te st.an. Voorts is ook tot dus
verre aldaar de tarwe een .. oorwerp Van weeldegenieling:
aileen de r\ikere in de sled en en de gemeene mlln op feestdagen eet tarwebrood. De gewone spUze bestaat in maiskoeken. Indien ook de graanbouw, als ook het aanleggen
van molena, toenemen, zoo z.l toch' de beboefte in geheel
andere progressien st\igen. Deze meelha,ndel becusl voornamelijk in handen van etteIUke havens de~ noord-amerik.ansche vrUstaten, en de voorname deelhebbers daanan z\jn
New-York, Baltimore, New-Orleans, Philadelphia en
Richmond. In heLjaar 1831 bedroeg de zamengevatte uitvoer. 1,805,205 vaten, die volgenderwijze verdeeld waren;
en gmgen naar:
de britsch amerikaansche kolonien . . • •• 150,645 vat en .
West-Indien • • • • • • . •
II
• 371,876
Zuid-Amerika : • • • • • . .
.319,6.16
..
Groot-Brittanje en lerland .
879,480
»
Frankrijk . • . • • • . • • • .
2:1,991
»
Spanje en Portugal ••.•
364
»
Madeira . • • • • . • • • .
12,811
"
Andere europesche l.nd~D
35,416
'"
Afrika. •
•
. •
• ••
• .•..
2,751
"
Azia • • • • . . . . . • • • . • • • • . • • • •
8,305
"
Bij doorslag bedroeg de uitvoer in de jaren van 10 Oct_
1824 lot 10 Oct. 1832:989,074~ vaten, en degemiddeld be~
rekende geldswa.rde (per ton 5.. doll.r) 5,439,309~ dollar
= f 1l,712,0()0 nederl. nagenoeg. Het grootst gedeelte tot
den uitvoer leverde Baltimore (in den regel tussehen 5- en
600,000 vaten jaarlijks) en het meeate daanan gaat in den
regel naar Liverpool, St. Thomas en Lima. - Eene voorname
oorzaak, welke aan het amerikaansche meel een zoo beslist
overwigt op tie zuid·amerikaansche lin west-indische markten
verschaft, is, d" volgende inrigting: aIle soorte!) van meel, die
uit de Vereenigde Staten verzonden worden, zijn, namelijk,
alvorens aan de keurinlJ van opzettelijk tot dit 'doel allngestelde beambten onderworpen. ,De wet bepaalt verder, dat
de tonnen, in welke het mee! verzonden wordt, van bep.alde groolte, en in led ere geheele ton (harrel) 196 ponden amerik. handelsgewigt, in iedere halve ton 98 pondeD
meel be vat zullen zUn. Nadat de opziener zich overtuigd
heeft, dat de tonnen met opzigl lot de grootte, het gewigt
enz. met de wettelUke verordeningen overeenstemmen, beslist hij over de kwaliteit van het mee!. Op de tonnen, die
de beste soort inhouden, wordt gebrand superfine; op die
met de twecde soort: fine; en op die met de derde soort;
ships tufs; tonnen die goed inhouden, dat voor den handel niel als deugdel\jk genoeg erkend wordt, bekomen de
benaming bad (sle'Cht), en worden even zoo min tot den
uilvoer 10egeJaten ala lonnen, die niet het behoorltjke gewigt inhourlen. Bet voor 'binnenlandsch verbruik bestemde
meel is aan geen onderzoek or,derworpenj me~ opzigt tot
het voor den buitenbndschen handel besterude, moel echter
op boele van 5 dollars per ton, de keuring op den lijd en
de plaals van den uitvoer geschieden. VVie de merken
'erandert of nama~kt, wordt met eene boete van 100 dollars gestrart; wie versch meel in tonnen doet, die reeds met
het brandteeken voorzien zijn, ~f wie vervalseht tarwemee~
tot den verkoop veil biedt is, in beide gevallen, aan et'ne
boete van 5 dollars onderworpen. Eene boete van 30 cents
is bedreigd, als de ton niet het v·oorgeschreven gewigl heeft,
bllhalve 20 eents voor ieder ontbrekend pond. - De kosten van het, brandteeken _Un in, New-York 4 cents voor
iedere ton. - In buitBchland bedrijven Bremen, Hamburg
.en de pruissische Oostzeehnens eenen aanzien/Uken rueeluitvoer. In de Rijnpro'iDcien is Meintz de hoofdpl!lats voor
den meelhandel. - In den jongslen tijd is in dat bnd op
vele plaatsen eene groote beJangslelling, zoo weI voor de
verbeterde meelfabrikatie als ook voor den rueeluitvoer naae
de transatlantische gewesten ontwaakt.
Zie
MEEN, een handelsgewigt in Kalro en Egyple.
aldaar.
MEERSCUUIllI (eng. seafo'am, t~rkis" tobacco pipecla!J;
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fro eCl1me de mer, du. Meerschaum: ital. schiuma di
mare). Of deze naam aan het dwaalbegrip onzer voorouders
als of deze ligte sloffe werkelijk schuirn van de Zwarte lee
ware, dan wei aan de verbaslering van hel woord lJlyrsen,
zoo als men dezelve in Klein-Azia noemt, haren oorsprong
te danken heeft is onzeke-r.-Besclirijving. Zoo dra deze
delfstofuit de aarde)oomt, is z\j geelachtig, wit, hard, hoogstzelden in achter-kristallen van het kalkspath, fijn sponsachtigblazig, fijn-aardig in het kleine, gemeenlijk oneven en zelden schelpachtig in het groot" ondoorzigtig, mat, slechts op
den streek eenigzins glanzig, vochtig, later droog, en dan
begeerig water inzuigende, en van daar sterk aan de tong
kleevende, eenigzins vellig op het aanvoelen, taai, lis lij
gevijld wordt van de hardheid 2-3 (zie EDELGESTEENTU) en
ala men ha'ar water heeft laten inzuigen, specifiek tot 2
zwaar. Zij 'bestaat uit kiezelzure talkaarde, en zoude daarom
speksteen zUn, indien zij niet nog water chemisch geblmden inhield; van daar de formule M. & S; + E. - Plaatlien waar liGGende: Men vindt dezelve, wei is waar in Portugal bij Pinheiro, als ter uitgebreidheid van 1 lachter in
het Syenit; in Spanje in zetlagen bU Cabanas in' de provincie Toledo en bij Vale cas nabU Madrid; van daar in
Frankrijk onder den naam terre de ralcas bekend, in FrankcUk bij Coulommiers in het departement Seine en Marne,
'bij Parijs, Salin ella en Quincy, in Engeland, in Piemont
bij Baldissero, in Moravie in lagen, bij Hrubschitz, in de
Krim bij Sebastopol en Kaffa, in Griekeniand b\i Thiva, in
den Romos A.ttica en Bootie, en bij Egribos op NegropontiB j
eindelijk in bet Ejalet Anadoli bij Eski-Schetzer en Kilt8chik, alwaar hij 12 ellen diep in de aarde laagsgewijze
onder klei ligt, en verscheidene honderden arbeiders bezig
houdt. - Bearbeidillg. Zoo ais het meerschuim in den
handel voorkomt, is hetzelve niet meer het natuurprodukt,
want als zoodanig is het te taai om verwerkt te worden,
maar men roert hetzelve te Kiltschik in bemuurde groeven of gemetselde putten met veelwater tot eene dunne pap,
die, als zij eenen tijd Iang stil gestaan heeft, van zelve in
gisting geraakt, waarbij zij zwavelwaterstofgas ontwikkelt.
Zoodra het mengsel niet meer naar dit laatste riek!, giet
men er nog meer water bij, om het te blusschen. Wat
zich nu het eerst gezet heeft, is natuur/Uk de grofste meerschuim, de latere bezinksels leveren steeds fijneren. Het
wordt dan tOO lang gedroogd, dat het zich in geelkoperen
vormen laat persen, waarin het, na verloop van eenige da-,
gen, geboord wordt. Daarop neemt men de pijpenkoppen
er uit, droogt ze geheel in de scaaduw, brandtze' in den
oven hard, maar langzaam en matig, wijl zij 8nderszoo hard
worden dat zij tegen het staal vuur geven, en laat ze tegelijk met den oven .Ilengs bekoelen. Zoo worden zij over
KonBtantinopel en Smyrna verzonden; doch men laat in
Kiltschik ook de geheele massa droogen en verzendl dezehe
in klompen. In Konstantinopel worden de pijpenkoppen
gekookt, eent ill melk, daarna in lijnolie of was. - Daardoor worden zij digter en kunnen n u gepolijst worden, hetwelk met schuurbiezen en leder geschiedt; ook bekomen
zU hierdoor het eigenaardige van door het rooken veelvuldig verscheiden gemarmerd te worden. Vermits echter deze
turksche pijpenkoppen te eng geboord zijn en eenen lompen vorm hebben, zoo worden zij in andere landen wijder
geboord, en op de draaibank fraaijer gevormd. In Duitschland geschiedt dit het me est in het thuringsche markt-dek
Ruhla (sedert het j aar 1764) en te Weenen; buitendien in
tamelijke uitbreiding te Lemgo (ongeveer sedert l750), min-·
der in Hamburg, Lubeck, Neurenberg, Furth, Leipzig,
Dresden en Frankfort aan den Odet. Christophus, Dreisz
in RubIa yond in 1772 de vervaardiging der onechte meerschnimen pijpenkoppen uit. Men ne~mt daartoe. dlltgene
,wat bij bet draaijeu de.r echte koppen Mvalt, maalt hetzelve
tusschen twee stecnen tot poeijer, mengt het met pijpaarde
en gips, kooktt het in koperen kelels, laat het gisten, tot
de onaal)gename reuk voorbij is, en handelt alsdan met de
massa even als te Kiltschich, slechll met het onderscheid,
dat men dezelve niet in vormen drukt, maar met scherpe
messen snijdt; men houdt echter het verbindingmiddel der
massa geheim. Zoo weI in Ruhla als in Ween en is men
zoo verre gekomen, dat een bij uitnemendheid geoefend kenner-oog vereischt wordt om de onechle val\, de echten te
onderscheideo . WeI geeft men als proef 0p. dat de onechte
kop, als hij met de haDd gewreven wordt, door deze besmuld wordt, als ook dat een donkere streep er op ontstaat
als men hem met een stuk zilvergeld wrijft; dit beide doel
hij' echter aileen dan, wanneer hU lang gel£'gen heef!. De
nieuwe waar neemt deze kenteekenen niet aan, wege-ns de
olie of den was waarmede dezelve is gekookl geworden.
Tegen de' vijl echter zal de echte kop sleeds meer taaiheid
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betoonen dan de onechte. Er worden 60k enkele koppen
in den handel gebragt, die door gerookt te zijn geworden,
reeds de geJie£de kleur en teekeningen verkregen hebben j
deze worden bij de onechten daardoor· te weeg gebragt, dat
men ze in lijnolie kookt, he:welk men met drakenbloed heeft
vermengd. - Handel: de turken zelven verbruik.en weinig :
vermits zij aan de roode thoon -aarden koppen den voorkeur
geven. Het meerschuim in brokken koml in kisten; de turk8che koppen meestal in korven of manden, iedere van welke
1000 a 1100 stuks bent; eene onder dezeIve is een groote
hoofdkop, ettellijke twintig zijn iets kleiner, 200 van middelbare grootten, de overigen allen klein. In Triest worden
zij gemeenlijk omgepakt; ook Brody, Semlin, Belgrado, Peslh
~n Weenen houden er tusschen-stapelplaatsen van. Vroeger
was het verbruik veel aanzienlijker; hetzelve is door de verspreiding der fraaije porceleinenkoppen verminderd. Intuuchen telt men aileen te Ruhla nog 80 pijpenkopfabrijkanten, 2 pijpenkopsnijders, 1 pijpenkoppoetser, 22 pijpenkop-beslagers. Jaarlijks levert deze pleats 211,000dozijn echte
enonechte meerschuimkoppen Voor den prijs van 2 groschen
tot verscheidene louisd'or. Daar er 100 veel in Duitschland
verwerkt wordeD, heeten zij in l!Jngeland German tabacco
pipebowl•• - Tollen. .ouitsch tolverbond: ruwe als mastik, verwerkte uitvoer nij, invoer per pruiss. ot saksisch
centnr; 10 thlr. pruiss. ct. met 14 pond tarra in manden,
of 22 dito in kislen of per tolcentnr. 16 fl. 58~ kr. rhein.,
lIlet 12;" pond tarra in manden, of 20 dito in kislen. 006tenrijk in klompen per pond sporco invoer 3 kr. nitv.} kr.
doorv. 2 kr.; verwerkt, onbeslagen, per centnr. nelto inv.
fl. 12, uitv. I kr. doorv. 27 kro Frankrijk, in klompen, per
100 kilogr. brutd-invoer, met fransche schepen 2 fro j met
vreemde schepen' of te land 2 fro 20 c. Uitv. 25 cents verwerkt, onbeslagen, per 100 kilo netto in heteerste geval200
fro in het tweede 215} fro uitv. 2 fro Tot iedere dezer taxen
kome het /" derzelven vernooging als decime additionnel.
MEETlIRJEF (VAN Hn SCHIP). In de kontracten, welker
voorwerp schepen kunnen zijn, is derzelver grootte of inhoudl>
van het hoogst gewigt. Daarom worden in den regel de
schepen Gcmeten. De meling der schepen (eng. admeasurement; fr. jo.uGeage; du. r-ermes8ung(Aichen)derSchijfe)
geachiedt in den regel door open bare beambten; het doel
derzelve is, doo( eene, naar lekere technieke regelen bewerkstelligde meting der tengte, diepte en breedte van het
schip deszelfs inhoud of last (tonne last) (eng. tonnage;
fro tonnage; duo Triichti~keit, Tonnelast; ita!' porte) te
bepalen; d. i. te berekenen, welk alintal goederen naar lasten, tonnen enz. hetzelve in staat is in te laden. Naluurlijkerwijze moet hier bij inacht genomen worden, dat een
gedeeJte van het scheepsruim tot andere oogmerken dan tot
inlading van goederen (koopwaren) gebezigd wordt; bUy.
de huisvesting der scheepsmanschap enz., weshaive, bijv.
de engelsche wet (stat. 6. geo. IV. c. llO § 19) bij de
stootnbooten de ruimte voor de machine (engine room) van
de gemeten lengte aftrekt. Van deze meting wordt dan een
document uitgevurdigd,' hetwelk meetbriet genoemd wordt.
Dikwerf moet de grootte en lasten-inhoud van het schip ook
in andere bescheiden vermeld worden. Bijv. in Frankrijk
in de acte de francisatirJn, in EngelaBd in het certificate
oj registry. Vergelijk NUIOJULITIHT Iua SOHEPEII, en
SCHEEPSPAPIERElf.,
'
MEHS, zie M.l.CE en llhs.
MEININGEN, hoord- en residentiestad van het Groothertogdom Saksen-Meiningen-Hildburghausen-Saalfeld, aan de
Werra, (7 mijlen van Gotha) met 56,000 inwoners, wever\jen van tijk en wollen stoffen, eene lakenfabrijk met machinen -spinnerij, verscheidene verwerijen en leerlooijerUen,
aanzienlijke bierbrouwerij enz. In' het hertoglijk slot eene
bibliotheek en kunstplaten-verzameling, als ook gedenkpen"1lingen- en naturaliiin-kabinet; ook beslaat ,hier. eene industrieschool en een genootschap voor de houtvesterij.
.
Handelsproducten van het hertogdom, hetthuringerwoud
en het Rhongebergte doorkruissen dit land, hetwelk, voor81
in het bovengedeelte een leer ruw klimaat heeft, zoo datde
graanl>ouw aUeen in de vlak liggende, streken van het onder zacntere luchtsgesteldheid liggende benedenland en in
de zuidelijke gedeelten van het nertogdom Hildburghausen
vruchtgevende is, terwUI het bovenland door uitgebreide
aardappelenteelt en aankoop van granen uit het aangrenzende Frankenland in zijn te-kort voorzien moet. Het meest
uitgebreid, zoo wei in het Beneden- als ,jn het )3ovenland,
is de vlasbouw, en een beJangrijke tabaksteelt wordt in
de districten Wasungen en Breitungen bedreven (jaarlijks
voor 50,000 thlr, uitvoer), doch het gewas is van leer geringe kwaliteit. Er wordt ook raapzaad, eenige nennep
en hop en zelfa wijn bij Konigsberg in Frankenland in het
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yorstendom Hildburghausen gebouwd, waar de Grasenberger groeit. Hout, het hoofdprodukt des lands, leveren de
voortreifelijke'mastboomwouden van het Boven- en de ,eiken-, beuken- en andere wonden van het Benedenland, van
waar dienvolgens ook veel timmerhoul, planken, pik, teer
enz. verzonden wordt. E,ene beroemde akademie der houtvesterij en landhuishoudkunde is te lJreiuigacker bij Meiningen gevestigd. - De fleeteelt is wegens de schoone gebergte-weide-gronden 'foortreifelUk, en voornamelUk wordt
de rUflderen- en 8chapenfokkerij, welker veredeliDg Algemeen verspreid is, met zorgvuldigheid bedreven; het besl
in den Ita-grond, van waar ook boter, kaas, alaghee en wolle
in den uitvoerhandel komi. Goedepaarden worden in de herloglUke stoeterij te Altenatein en in de diltricten Saizungen en
Altenbreitungen geteeld. De Werra en verscheidene meeren
leveren vele fli8.chen, inlonderheid voortrefi'elijke forellen in
menigte. - De m\jnwerken leveren veel ij,,'r b\j Steinach
(district Altenstein); .teenkoolen aUeen bij Krock in den
Eisfeld in hel herlogdom Hildburghausen. Beroemrle leigroelJen, mel aanlienlijken uilvoer zijn b,i Loheslein, in hel
vOlSlendom Saalfeld en bij Schalkau en Sonnenberg, wellle
1ll8t8tgemelden de grondstof tot de vele sonnen berger legen
griften lever.en; aldaar ook (bij Elfelder) groote slijpBteenen marmorgroeven, benevens alikasmolens, in welke jaarl\iks millioenen alikassen tot uitvoer worden vervaardigd.
Zout wordt in overvloed uit de loulgroeven 1'8n Salzungen
Uaarlijks ]20,000 centenaars), Neululu (bij de weimarsche
slad Sulla) in het vorstendom Saalfeld (30,000 centen ..rs)
en Friedrichshall bij Lindenau io het vorsteodom HiJdburglausen (1,000 centenaars) getrokkeo. Eeoe mineraal6ron {Sauerbrunnen) benevena levendig belochte bad-inrigting viodl men te Lie6~ltein, in hel Thiiringerwoud.
Nijverheid eo handel. Dele lijn geeoalins onbelaogrijk,
vooral in het bovenland en in het voratendom Saalfeld, waar
de landbouw minder banden werkzaam houqt. IJ"er- en
lIaalwerken wordeo vervaardigd Ie Hultensteioach, Ie Stei-'
Bach enl. in het diatrict Sonoenberg, te GrafenthaJ in het
vorstendom Saalfeld eo te Steinbach, in welke laatatgemelde
plaata ook vele messenmakerijen en alotenmaker.werk, gelijk
oak te Waaungeo. Gla,61a"prijen met glasslijpeqjeo, eo
glaskoralenfabrijken in het district SOQnenberg eo hel vorsteodom Saalfeld, alwaar ook bij Koppelsdorf eene apiegelfabr\ik. Voortl in onderacheidene gedeelten YIn hel groothertogdom: porcelein-fabrijken, fabrijken in chemi.chll waren, tler/.t"If"', Balmiak, vitriool; laken- tin wollen,toffe. weverijen; wol'pinflerijefl; (eene beroemde kamwol'pinflerij te GJucksbrunn); tijk- eo lynwaad-welJerij; papiermO'etll, papier-macM-fa6rijken; ta6ak.fa6rijl&e.. enl.
V66r alles echler aanlieolijk is de over groole .ebaal uitgebreide, aan de Neurenberger gelijkvormige, fabrikatie der
",elbekende lonnen6er(fer·waren, die te Sonoenbel'g en
omtiggeode dorpen io het meiniogsebe bovenland, doch ook
in hel 'coburgsche, fabrijkmatig in oDgemeene veelvuldiSe
verscheideo'beid en menigte venaardigd worden. Zie het
an. SOl'lnIfBBIIG.
Tot de levendige handelsbedrijvigheid, welke eene 100
belangrijke kunslvlijt, die veel geld in het land brengt, aileen reeds te weeg brengt, komt nog de uitvoer van verscheidene rowe produkteo, ala slagtvee, tabak, wolJe~ leder,
g,er, kramerijeo, zout, lei.leeo, potaach en vooral ook veel
hout, waot op de Werra gaao jaarlUks nageooeg 1,000
houtvlooten met stammen en deelen, totcoo.tructiehoutnaar
Jliinden in den Weier.
Lolfelijke vermeldiog verdient ook oog'een boekhandeletablillement del laods: het 6i6lio,raphuc"e in.tit",11 van
JII:uIB te Hildburghaulen, hetwelk 'zoo weI in het gebied
qer Ichcone kuoaten all in dal der ftaaije lettereo eene menigte van voortbreogaelen levert, en daardoor leer velen
arbaider. onderhoud en aan meoig talenl gelegenIieid tot
de.ielfSJ ontwikkeling geeft.
.
De Itaatsinkomslen dea lands worden op nagenoeg I mi,llioen florijnen begroot ; de ataatsachulden bedroegen in het
jaar 1832 meer dan 6 millioeo florijoen.
Munte .. e.. koer•• In dit hertogdorn rekeot mengemeanlijk naar ({'vlden r ""i",i.eA van 60
du. wetteU\jk
in den zoogenaamden 24 guldenvoet, waario zoodanig ean
gUlden de' lilverwaarde van I it lihergrolchen prui.l. ct.
99j cent nederl. heeft. Ongeacht deze algemeen geldende. rekenw\jle, wordt in vele gevallen ook oaar tIlINl"
8',dtlefl' frankilc", meiunische gulde.. s, markwahruolls
gulden, en in den' kleinhandel naar 6al.en en krl1".er,
gerekend.
lYerkelijk GeI'a,'en geld.oorten van dit hertogdom, met
uitsluiLing van aUe goudspecien welke tot dus yerre hier
'
oiet ;eD;lunt lijn :
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I) ~n "ilfler :
(uit den vroegeren tijd).
Speciellhaler, naar den conv. 2Oguldenvoet, alsook 20=
24 kreulerdlukken. De speeieslhlr.lJeld hier 2ft. 24 kr. rhein.
in 24 fl. voet.
2) in koper.
Slukken van h i. -} en I kreuler. (Uit den lateren tijd,
met n,ame aedeIt 1829, en, meer-b\izonder, sederl 1830).
in "i/ver.

Saalfelder Gulden8 (AII,6ente Gulden) van 1829, Ii 15&.
load fijn ; weuelijk 20 .tuHen Ult het keulsch mark fiJo.·
Guldenstukken (it .len guldeo rhein.), sedert 1830 van
12 lood lijn, 24,} stuk uit het keulsch mark fijn.
'
Zilveren Icheid. - of kiei'll{feldm"nt of tot 6ijpalli'llg :
alukken van 1, 3 en 6 kreuzer, Ii 3'., 4~ en, 5~ lood fijn.
Zilv,re" Bcheidsmunt: stukken va~ I, 3 en '6 kreuler,
van 2!, 3: en 2} lood fijn, uit bet keulsche mark.
I'll koper ala voren.
Bij wilael"aken rigt men lich hier grootendeela oaar, de
franUorter koers-inrigtiog.
Maten

en gewi8'ten.

Len{ftemaat. 10 het hertogdom M einingen il de o,ude'
neurenb. voet van 303,975 millimetre (oed. Itreep), eo de
oude oeurenberger eUe van 656,5 miHimetre (ned. ell gebruikelijk.
,
De meinioger 6ouWIJoet houdt 297,11 oed. streep.
In het henogdom Bild6urgha"8en geldt de lelfde leogtemaat.
In het vorslendom Saa'{eld houdtde voet'283,1 oed. Itreep
en de elle M8,64 oed. slreep.
Graanmaat. In Mei'lli'll(fen houdt het mall 20,888 litre
(ned. kop).
In Hild6ur({'hau6e1l houdt het malter: a) voor tarwe,
koren, erwten, linleo, wikken 205,936 en 6) 'foor geret,
baver, .pelt eOI. 239,304 Jitre (ned. kop).
In Saalfeld heeft het scheffel 193,405 litre (ned. kop).
Behalve de Ceooemde, lijn er in het herlogdom nog andere afwijkende 'graaom.ten.
Maat tloor natt, waren. In Me.ningen houdt de eimer'
vlln 12 masl, 96,897 Jitre (ned. kao).
•
In Saal/eld hondt de eimer 67 oed. kan.
,
Bandel.gewigt. In Jleiningeo heeft het ceoleD ..r ]00
pond a 31 lood. Het pond weegt 608 ({,ramme, (ned. wigt.,.
jes).
'
In het hild6ur,-hausen'.ehe il het oude neureob. handelagewig! g~bruikelijk, lie NIDaUBlBG.
He~ ,aalfelder pond wordt a\ 466,83 ({'ramme. aangegeveo, en 181 dus waarachijnlijk het oude keulseh~ ,pood lijn.
, net go"d- en .silvergewigt is de keulacbe !Dark, en het
mediciffaal (few.{ft het oude llellren"ergache.
IIEINTZ of MENTZ. De gun.tige liggiog aan twee bevaarbare rivieren maaki dele duitache bondneating en hoofdstad
der provincie Rijnhessen tot eer.le handeleplaats nn het groothertogdom Hesseo, Zij ligt in eeoe achoooe landatreek, "
mijleo van Frankfort aan den Jinkero81'er TaO den Rijn, legenover de monding van den Mein en dele rivier, en il
door eeoe 1700 voet lange acbi pbrug met. het aan dell andereo oever van den Rijn liggende steedje Castel of Kauel
verbonden. Zij behoort lot de oudste steden van Duitschland, wllDt.lij werd reed. in de eerste eeuw onaer tijdrekening, door DaDIDs, broeder van den romeinachen keiler TIBIRIDS, aaogelegd. In den middeleeuwachen tijd wal
lij het hoofd van een groot verbood VIlO Rijn-steden,
tot beachermiog van den handel. Zij i. de grootste dad
van het aartshertogdom en telt (met de 6000 JD~o .terke
ooatllnrijklche eo p~uiui.che belettiog) om.treek. 86,000 lDwoners, die Diet slecht. levendiglloelEpeditiehandel, .cheepvaan en haodel, maar ook fabrijken bedrijveD, welke \,ooral
goell leder (veel lamaan )lijn .choenwerk, tabak, verldte .
blikw&ren, se,achte mUlijkaJe io.trumeuteu VIln allen aard,
dr.aijers- en kunst-lchrUo)"erul'I-we,ken, koetlen, aardewerk en porceleio, 'feel sla.- eD' wasparelen, leep, wiinazijn .
'enl. leveren. Seder~ 1836 is oak hier eeo. groot rol-molenwerk door middel van .toom-machinerie aengelegti, tot dUI
verre het eersle ell eeoiSeln Duilachland, met welke te Selijkertijd een ,oliellloleo met waterweegkundige persen nair het
oieuwate stelsel verbondon i •. Het door metalen-rollen bereide meel heeft boven het .teedmoleomeel lIet voordeel vao
vohlfekt IODder eenise lliJ/Dengiog van. urdachtige of lID ..
99*
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dige deelen t6 blijven. WeI bestaan hier ook 16 a 18 RUnmolens, maar voor het nieuwe etablissement is op aflrek voor
Zuid-Amerika te rekeneu.
Boekhandeletablisseluenten zijn hier ten getale van 8; en
de, - hoezeer op valsche en .is zoodanig thans voldingeDd
ontzenuwde gronden (zie KOSTER. LAURENS), zich de eer van de
uitvinding der boekdrukkunst aanmatigende, en ook onlangs'
haren GUTENBERG een gedenkteeken opgcrigt hebbende, stad heeft verscheidene goede boekdrukkerijen.
IUeintz is eene vrijhaven, en deszelfs handel op den Rijn
en llIein met eigene grondprodukten, inlonderheid granen,
olie en industrieeie voortbrengselen, voornamelijk echter met
de wijnen uit den nabijgelegene Rijngau; voorts ook deszelfs houtvlotten-bedrijf en deszelfs gemeen&chap door stoombootvaart met llIannheim en de Nederlanden, zijn van groat
belang. De vaart tusschen llIeintz en Keulen, heeft eene
zeer wezentlijke verbetering daardoor verkregen, dat nevens
de beurtvaart nu ook eene snelvaart is ingerigt geworden.
De tijd is voor de vaart stroomopwaarts 4, voor die stroomafwaarts 2 dagen. Ook bestaat' hier eene regtstreeksche
scheepvurt over Illannheim, Leopoldshaven, Kehlenz.; even
zoo op den Mein over Offenbach tot Aschaffenburg en op
den Neckar tot Heilbronn. - De aftrek der stad Meintz in
wijnen bedraagt jaarlijks tusschen 50 Ii 60,000 aam, die eene
geldswaarde van meer dan 2 millioen guldens uitmaken.
Na~r buitenslands werden van hier uitgevoerd van 1831 tot
1834 ja/lrlijks hoogstens 12,000, in het jaar 1836 echter om_
streeks 16,000 aam.
Dagelijks gaat van Meinlz een snelvaartuig naar Coblen ts
en Keulen. Ook bestaat hier eene Rijn- en Meinscheepvaartassurantie-maatschappij, als oak eene kamer cn eene regt-'
bank van konphandel.
,
De Meintz-franl&forter ijzerbaan is in 1&38 tot stand gekomen, zie FBuKFoRT aiM.

Munten en I&oers.
Meintz rekent, even als Hessen -Darmstadt, naar guldens
van 60 I&reuzern it 4 pfennilfe in den 24 guldenvoet, of,
zoo als het naar de nieuwere zuid-duitsche mllntconventie
is be slaten g,eworden, in eenen 24} guldenvoet, met toevoeging der in den 27 guldenvoet te muntenkleingeldspecien, als ook der kosten van den muntslag over het algemeen, bij doorslag zoude kunnen aangenomen worden, in
den 25 guldenvoet, waarin de gulden de waarde van 0,56
thaler, of 16 zilvergroschen 9,60 pfennige pruiss. courant
= 0,97 guld. ned. zal hebben.
Even als de hoofdstad Darmstadt, rigt zich ,oak Meintz bij
deszelfs wissel handel n aar de koerssoorten van Frankfort
aiM.; daar hetzelve echter ook, nevens Frankfort a/JYJ., met
Keulen aan den Rijn eene levendige gemeenschap onderhoudt, zoo bestaRn be halve de frankforter wisselkoersen oak
devolgende bijzondere koersen ;
1) op Keulen aan den Rijn, in kort zigt pl.m. 99{thlr.
pruiS8. courant naar den telkensmaligen koers van den
dag, voor 100 thlr. pruiss. courant, in Keulen ;
2) op Frankfort aiM. , in kort zigt en op 2 maanden, pl.m.
99} en IOOi thlr. frankf. wisselgeld in Frankfort aIM.
Bij den geldhandel rigt men zich hier i nsgelijks naar de
frankforter koersen der onderscheidene geldsooricn.
De nieuwe, of teg'enwoordige maten en gewigten, zie
men in het artikel HESsEN, (Groot-hertogdom).
Wegens het oude mateo- en gewigten-stelsel zie men
het art. NASSAU (Hertogdom).
MEISSNISCHER of MEIZERGULDEN, van 21 groschen
it 12 pfennigen, eene rekenmunt van Saksen en der naburige landen, die tegenwoordig voornamelijk nog bij den aanen fJerl&oop van grondstukken van allerlei aard gebruikelijk
is. 8 dezer guldens worden gelijk gesteld met 7 thalern.
MEtSZEN of MEISSEN, stad van het koningtijk Saksen, 3
mijlen benoorden Dresden, in een romanlisch da1 aan den
linker oever der Elve, over welke een bedekte hrng voert, en
waar de aanzienlijkste wijnbonw des lands bed{even wordt, tot
welks bevordering hier eenetDijn6ouw-maat,chappij be staat.
Meiszen telt 7000 inwoners, en isoverigens merkwaardig wegens deszelfs heroemde koninglijke porceleinfa6rijl&, die meer
dan 600 menscheo werkzaam houdt, en een porceleinlevert,
dat in witheid, en duurzaamheid door geen ander wordt overtrofFen, en in kleuren, teekening en vergulding met het
beste van buitenslands wedijvert. Men vindt hier serviezen
en vazen van tot 600 thlrs. in prijs. Van de andere fabrUken der stad zijn slechts die in schildersverw, penselen en
speelkaarten, ook de aanzienlijke kuiperij el1 eene eerst sedert korleling hier opgerigte ijzersmelterij te vermelden.
Overigens lijn de voornaamste nijverheidstakken Tan 1IIeia-
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zen: wijnbouw; wijnhandel en scheepvaart op de Elve. Nog zijn te vermelden de landhuishoudkundige school, en
de school voor de houtvesterij; 2 boekhandel-etablissemeuten, 1, boekdwkkerij, als oak het Buschbad in het nabijgelegen Friebischthal.
MELEREN (uit het fr.), mengen, vermengen. - "Deze
koffij is gellleieerd (d. i. er zijn verscheidene soorten door
elkander gemel1gd)." Een gemeleerd !alien is zoodanigeen
hetwelk verscheidene kleuren door-een gemengd heeft.
MELISSE (lIIELISSENKRUID, CITBOEIIKRUID), (fr. melisse; eng.
~ommon balm; de. hiertens fryd; sp., port. en russ. fIlet
melisse gelijkluidend). Het gedroogde kruid dertuinmelisse,
eene in de zuidel\jke landen van Europa wild groeijende, ook
in tuinen gekweekte of op akkerlanden aangebouwde plant.
De melisse hloeit in Julij en Aug.; zU kan twee- of driemalen jaarJijks afgesneden worden. Dit geschiedt voor den
bloeitijd bij drooge weersgesteldheid. De aromatische, zeer
aange~ame ~eur van het kruid, die voor de bloeisem veel
sterker, dan op iederen anderen tijd is, heeft veel overeenkomst met de citroen. Ais dit kruid gedroogd wordt, verminderl de geur aanmerkelijk. De smaak is balsamiek en
eenigermate scherr. Bij de distillatie met water geeft de
melisse eene zeer geringe kwantiteit vlugtige olie. Zij behoort tot de zacht prikkelende artsenU-middelen, en wordt
zoo weI in thee als met gekookt water verordend.
MELKFLOERS (fr. crepe lisse). Eene soort van floers, nit
melkkleurig garen, die tot vrouwentooisel dient, en het best
in Haarlem, 15 el lang ~, 'h { el breed, verva.rdigd wordt.
MELKSUIKER (lat. saccharum lactis,. eng. sugar of
milk; fro sucre de lait of sel de [ail,. duo Mitchzuc'%er ;
ital. zucchcro di latte). Dezelve wordt aileen in de melk
der zoogdieren gevonden; de paardenmelk bevat den meesten, namelijk 8,75 pCt., ezellinnenmelk 4,5 pCt., geilenmelk 4,38 pCt., sch~penmelk, koemelk, 3,5 pCt. Daar men
denzelven trelit nit de wei, van de melk waaruit reeds de kaasstof genomen is, apreek! het van zelf. dat daartoe aUeen,
koe-, geiten- en schapen ·melk gebezigd wordt. Dit geschied I
het meest in Zwitserland,' ook in Lotharingen. De wei
wordt ingekookt, tot dezelve zoo dik wordt als honig, en
vervolgens in de zon gedroogd. Op deze wijze bekomt men
den ~uwen suiker, welken de herders aan de kooplieden
afzetten, die hem fijn stampen, in water oplossen, met eiwil
klaren, en hem lalen kristalliseren. Zoo bekomt men de
gezuiverde melksuiker. Wat hierbij later aanschiet, is
geelachtig, en wo.[dt nog eens gekristaliiseerd om wit te
worden. GemeenlijLkomt hij in den handel in. gekristalliseerde stukken, die ondoorzigtig en schilferig op de breuk
zijn. Dikwerf is hU in kristallen aangesohoten, die regthoekig-vierzijdige zuilen vormen en doorschijnend zijn. lIIenigwerf vindt men daaronder kristallen van zoutzuren en
phosphorzuren kali. Onder aile suikersoorten welke wij kennen is de melksuiker de hardste, zoo dat h\j bij het stukkend
bijten het hudste knapl; van daar lost hij 'Zich ook moeijelijker op dan aUe anderen. Daartoe wordeu 5 deelen water
van gewone temperatuur (14 0 R.), kookend waler}deel vereischt. Oak a&ijn lost hem op, wijngeest echter niet. llil
bevat 11,9 pCt. water, en bestaat dan uit 40,1l koolstor,
53,24 zuurstof, 6,65 waterstof. Hij weegt 1,543; heeft weinig en aardachtig loeten smoak en volstrekt geenen reuk,
bebalve als h\j gesmoIten wordt, want dan riekt hij even
zoo eigenaardig aangenaam (met caramel-reuk) als de rietsuiker. - Te vel'wel'pen is de uit zuren wei bereide, die
in kleine kegels in den handel komt; h\j is geelachtig,
smaakt zuurachtig en riekt vettig. - TerlJalschincen met
aluin en' keukenzout zijn kennelijk aan den afwijkenden
smaak en den verschillenden aard der kristallisatie. Als fijn
gestotene met suikei' gemengd is; komt de smaak van dezen
laauten in 'eene' oplossing met water boven uit. - Verlonden wordt bij in vaten van tot 900 pond. - Frankrijk
had tot 1835 geenen melksuiker ingevoerd, doch bekwam
in gezegd jaar van buitenslands 3708 kilogr., waarvan 341I
uit Zwitserland kwamen~ Tollen. .Duitsch toillerbona
als massicot. Oostenrijl&, per pond, netto invoer 2 kr.,
uitvoer i kr., doonoer 2 kr. '.Frankrijk, per 100 kilogr.
netto invoer mel fransche lohepen 105 fro met vreelDde
schepen of te land 120 rr;; uitv. 25 cent. j tot iedere dezer
taxen nog ,het ';0 als decime additionnel.
MELKZUUR (fr. acide latique). Eene zeer luur smakende, aan de lucht hlootgesteld sijroopachtig afvloeijend
IUur, dat zich in de melk, en in schier aile dierlijke vloeistoffen, nij, of met kalien en aarden verbonden, aanwezig
is, en ook door de gisting van rijst, boonen, luurdeeg,
amandelmelk enz. met water ontstaat.
MEMEL, 55 0 41', 42' N. B. en 21 0 7' 59" O. L., zeehaven en handelsplaats aan de lDonding der bevaarbare
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)Jange in de Oostzee, en alln hel circa 6000 voet breede met koper, met tegelgruis, met roodaa~de, oker en dergeTie! (Diep) of Suvaarl uit de Oostzee in het kurische lijke "econtreinigil j het eersle ontdekt men dcor eene opa_//, in het regeringsdistrict Koningsbergen der provin- lossioG, met ammoniak, het tweede door de soldeerpijp, het
cie Oost-Pruissen, en de noordelijkste stad der pruissische derde door lameovloeijiog met vet eo eenige kool ; de echte
monarchie (meer dan 100 mijlen van .Berlijn en 20 mijlen menie wordt dan tot lood, de onechte zelfstandigheden blijvan Koningsbergen), met ongeveer 9000 inw;, die wei ni'et yen lerug. De hollandsche en duitsche soorten zijn de
zich door kunstvlijt ollderscheiden, want men onderhoudt beste, vooral wordt in Neurenberg bijzonder Goede menie
hier slechts eenige onbelangrijke lakenfabrijken, weeft lijn- gefabriceerd. Overigens lenrt Engeland, ofschoon in niet
waad en heeft etteIijke barnsteen-draaijerijen, zeep- en pot- zoo geheel goede kwaliteit, het meeste 1'8n dit produkt in
asch. ziederijen, branderijen en brouwerijen; des te gewig- den handel. Men bezigt hebel"e tot bereiding van het
tiger echleren de hoofdbestaanbron der inwonersis de han- spiegelglas en der oneohte edelgesleenten, tot verglaasaeJ,
del, inzonderheid met hout, die eene menigte arbeiders, tot schilderen en in de apotbeken in pleisters.
en bij de stad vele hollandsche zaagmolens werkzaam houdt.
lIENSCHENBAAR (eng. IIair, IIuman "air; fr. clleveu!e ;
Op de scheepswerf alhier worden ook tchepen gebouwd. ·du. MenacAe"IIaarei ital., capelle "mani). Ofachoon het
Behalve scheepsmasten,planken, deelen, kuipers en andere menschenhaar niet in den groothandel "oorkomt, 100 maakt
houtsoorten, voor' welke lIemel tegenwoordig de hoofdplaats het echter in vele atreken een 0 iet onbelangrijk handelsarin Oost-Pruissen is, komeo het -overvloedigst granen, vIas, tikel uit; ,men gebruikt hel, gelijk bekend is, tot paruiken
hennep, lijnzaad, huiden, varkenshaar, vederen, was, pot- en haartoeren, als ook lot het "Iechlen van horologieketa8ch enz. in den uitvoerhandel. In de goede en met eenen tingen, ringen, braceletten, colliers enz. Het meest wordt
vuurtoren vooniene haven, die aan omstreeks 300 schepen het 610nde haar geaoht, en met name dat van de bewoberging en veiligheid verzekert, Hepen hier in hetjaat 1836. ners der noordelijke landen. Gedurende het schitterende
binnen: 793 schepen, met zamengevat 95,173 tonnelast, tijdperk 1'8n het oude Rome, ging derwaarts- nelblond haar
onder de volgende daggen:
uit Duitschland. Over het algemeen levert dit land, en Frankrijk
(vooral uit Normandije) hetmeestemenschenhaar in den hanprl1issische • • • • • •
.434
del. De nrkoop van hel haar geschiedt in pakken 1'8n 110 Ii
147
Ilngelsche •••••••
100 ii,', waarbij echter naauwelijks het {- "sn deugdelijke
47
nederlandsche • • • •
gelteldh_eid is. De ,priis is ongemeen "erscheiden, en wis43
Belt af van 1 11 10 gulden tot weI 60 en 7{) guld. per pond.
hanoversche • • • • .
41
Het donkere haar pleegt men uoor 61eeken met citroeo.ap
noorweegsche • •
, mecklenburgsche ••••.• 33
(in den zonneschijn) helderer te maken. Toen in den
'deeosche ••••• •••••• 23
joogeren tijd de valsche haarlokken bij de dames zeer in
14
oldenburgsche ••
de mode kwamen, onistond, ala I.lieuwe tak van kunihlijt ..
Ii
Iweedsche • '••••••
_de vervaardiging nn ssijden haa.rlokken; die hel eerst in
,3
Ween en en CAemnitz gemaakt werden.
lubecksche .' • • • • • •
2
hamburgsche. • • • • •
lIIENSINALO, graanmaal in het sardinische graarsch~
1
Nice. Zie aldaar.
'
'bremer •••••••••
MENUS GRAINS, in den franschen graanhandel noemt
Dienvolgens wDl'dt het levendigst handelsverkeer met En- men gemeenlijk dua de mindere graansoorten, als gerst, haver. rogge enz.
'
t;eland bedreven.
'
Uitge8eild lijn in het leUde jaar (1836) 799 schepen, met
MEPPEL, nederlandsche stad in de provincie Dte9lhe,
96,460 tonnelast. In het jllar 1837 waren de havenmouve- of> de grenzen 1'8n Overijsael, aan de zamenvloeijing der
"ementen minder levendigj er kwamen slechta 611 achepen Reest en Hnelter-Aa, met veel doortogt en handel; bierbinnen, met 75, 748.tonnelaat j en uitgezeHd waren 602 sche- brouwecijen, eeoe kunst- en bierazijD-makerij die, in 1833,
pen met 74,547 tonnelast;
900 1'81en azijn; eene zeepziederij die, in h,et zelfde jaar
Sedert den ,I Januarij 1836 i. van de zijde der berlijn- 118,OOO' ned. pOJlden zachte zeep; en 2 hoedenfabrijken,
ache hoofdbank: hier eene beleeniog- (Iombard)- en dis- die in gezegd jaar 1600 hoeden leverden; voorts linnencontobank opgerigt geworden. Buitendien heeft Memel eene weverijen, eene linnenbleekerij, geslreepie wollenitoft'en,
beurs, eene industrie- eo zeevaartschooI, ook een zeeregt,- zeilmakerijen, Jeerlooijerijen, Iikeurstookerijen, eene btaDderij
tot het pulveriseren van beend'el'en 1'oor ontkleuriBg-stolfen
en is een hoofd-tolkantoor in het duitsche toherbond.
Munten,maten en gewigten, zie BEBuJlr en KOlf1lrGSBERGElf. of voormestspecie i scheepstimmerwerveo, week- en jaarlIElIUUNGEN, zeer bedrijvige stad, nabti de Iller, in den markten. Hier is ook een gymnasium. ,een natuurkundig
beijerschen Opper.donaukreits, met 7,500 inwoners, heeft genootsoh.p, en een departement der Maat,ckapl'ij tot nut
aanzi'enlijken aaubouw van hop, en, even als het I!abij ge- van 't .Alg.meen.
legen Kemplen en Kau/6uern, levendige fabrikatie in kalIIEQUIA graan-' en zoulmaat in Braziliil en Portugal. Zie
toen, kousenwaren, l\jnwaden" band en lint, laken, leder, POBTUGAL en RIO-JAlfIUBO.
wasdoek, papier, tabak enz. Bleeken in de nabijheid, ijzetlIIERCAL, zie MUon.
_'
Iln koper-smeedwerken, buskruidmolens 'en eene kanoogieMERCANTIEL, onder dat woord yerstaal men in het alterij. Voorts handel en belangrijke expedilie, vooral van gemeen wat op den handel, of op den handelsataod be~
'
JUnwaden, kaloeoen stoffen, ~akens, woile, gran en en zout trekking heeft.
lIIERCANTIELSTELSEL. n'it steIsel heeft .Unen naam
naar Zwitserland, Italiii en Frankriik.
lIIENGELEN (ltIllfGEL), oude hollandsche inhoudsmaat v0ltr niet, 100 men welligt zoude meeneD, daarvan' bekomen, dat
natte waren, in Hoiland, lie AlIIS,SBIilUlj idem in Bremen, bij hetzelve ala doel de bevoordeeliog 1'80 den, eigenli.iken
handel op den voorgrond was geplaatst. Integendeel offerde
lie aldaar.
lIIENIE (lat. 'minium; eng. red lead; fr. minium 01' het, de beLangen dei handeb, even .. I. ,die van den landdeulollJidB de plom6; duo Mennig6; ital. minio) is rood bouw, aan het gewaande voordeel der fabrijir.en, aall de
loodoxijde, een ongemeen schoon rood poetier zonder reuk vermeende Jl"inst der staatskasaen, - het wezen Ran den
of smaak, van 9,096 specifiek gew,igt. 'Het gehalte is 89, sohijn - 0p. lIIaar het !Iraagl zijnen naam, 1'8n het ide,
62 pCI. lood en 10,38 pCt. luuralof. Gewoooliik wndt hetweJk aan hetzelve ten grondalag diend~. Het ging 1'8n
dezelve uit lood bereid, eo weI in daartoe bijzonder "eror- de' ondersteIling uit, dat de enkele staten nevens elkander
dende inrigtingen, de 'menie6randerijen. Als men de me- ala' loovele handellhuizen, 'en dua ook met de'lelfde hlDnie- Ult Ioodwit bereidt, bekomt aij daardoor eene .choone delwijze in te alaan ha4cien om J.e winoen en' lich te 1'eroraoje-appeI.kleur. Tot dele Iaatste tint behoort ook het rijken. Daarofll, was het mikpunt en ,de 'toetsteen 1'8n dit
parijsrood (fr. mine orange of aflg/aiae). Ge6ruiM wordt stelsel het verkrggen eener voordeelige haDdelsbalans (zie
de menie ais achildersverw, tot het verwen nn verscheidene dit artikel). Dit Ite18el, boeleer hetook'lIi-der bij beschouwd,
roode papieren; bijv. in rozee, oranje, aurora enz.; ook als grondelool beyonden worde, schgat op den eersten, opvlakkigen blik, met het gelond verltand volkomen overtoevoegsel in het glaa, hetwelk alsdan loodglas heet.
IIENIE (LOOD- VE81IULJOn; ROODLOOD) (lat. minium,IITI- eenkom.tig te lijn. ]bill daarom, en -vermits het een groper ollJijdum pluntboBum; fr. miflium, plom6 rouge mat, "er, ofschoon ook misrekenend, egolsmu8 streelde, en den
vermilion, eog. minium. red lead; duo Mennige, Mennie, Heden land in de cogen I,trooide, was hetzelve het eerste
Me"gll, Bleissinn06er" Bleirotk; ital. minio), is een mi- begrip onder hetwelk wetgenC8 en geleerden zioh het maneraal, kunstmatig toebereid, geheel .makeloos pulver (lood- terieele leven daOOten. Aanvankelijk is het in het praktioxyde), nn hoogroode kleur, bijna oranjegeel. De fijnste sche liangenomen, waarin het in Itam:, daarna in Engeland,
800rt "oert den nlllm nn rood-lood. In den handel wordt vervolgenl in Frankrijk ontwikkeld werd, en ten laatlten
de nieuwe des Ie hooger geschst, hoe hooger hare kleur is hetzelve in een weteD8cbappelijk gebouw veranderd. Het
en hoe fijner hare deeltjes Ign. De menie is somwijlen eerst heeft lulks de fraDscbman JOllAn BOD'lf 11129-1596
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gedaan. Onder de lateren onderscheiden zich, van de fran,chen MIILVIS, ,van de engelschen SUW.lllT, van de italianen G,UIOVl:SI, van de duitschers BiisOH. Tegenwoordig is
het in de theorie geheel te loor gegllan; in depraklijk echter spookt het nog hier. en daar voort, zonder voor datgene
te willen doorgaan wat het, werkelijk is.
De grondslagen van het merkantielsysteem werden voornamelijk door het onderacheid tUllchen de geateltenis van
den staat en die van eene enkele, bijlondere handelsonderneming, en -vervolgens door den a~rd van het geld omverre ge,worpen. De boVllngelegde vergelijking ging in ieder
OJnigt mank. De staat koopt het meest, van hetgeen hij
.ich aanschaft, niet om het weder te verkoopen, maar om
het in lijn binnensl Ie verbtuiken, hij koopt het, niet om
daarmede eene winst te maken, maar omdat hij het noodil
heeft. Ala hij' verder verkOopt, 100 geschiedt dit in de
meeste gevallen niet blootelijk om eene handelswinst tebehalen, maar ook om produclie-aanwinat te weeg te brengen, en lijne productie vorml lioh uiteene menigte van
zelfatandige ondernemingen, waarhij hij lioh hoeden moet
van niet de eenen ten voordeele der anderen te drukken.
Dit laaUte deed hij op velerlei wijze, en hij verwikkelde
lich daardoor in eenen warrelknoop aan ontelbare, IOnderling door een verweefde operatien, uit welke moeije\ijk een
uitgang waa te vinden. Men wilde den invoer meest mogelijk
verhinderen, den uitvoer meelt mogelijk bevorderen. Daar,.
entegen begunltigde men wederom den invoer van zoodanige ruwe of grondstoffen, die bionenlands tot wederuitvoer
moelten verwerkt worden, en verhinderde den uitvoer van
l~anige pradukten, als welke voor de binnenlandsche nij~
verheid van nut waren. Beide was drukkende voor den
landbouw en verderfelijk 1'oor den handel. Beide had het
gevolg, dat de landhouw minder zich met loodanige ruwe
of grondstolfen onledig hield, vermits men hem het voor4eel van delen arbeid besnoeide. De nuttigste bedrijven,
die nameli.ik welke voor de binnenlandsche behoeflen arbeidden, bleven van begunstiging verstoken, en allel was
Ilechta op het vertier naar buiten berekeod. lIaar dit laatste
heperkte men zjeh omdat men uit het 001 verloor, dat het
huitenland' 1'3n dien Slaat, welke niets van !letle},.e koopen
wilde, ook niets van hem zoude nemen, lOodra hij niet
meer daartoe genood.aakt was, en dat hij er naar Itrnen
zoude, om er niet meer toe genoodlaakt telijn.- Overigenl
was de-v'rgelijking nn den staat met een handel.huil, en
het ide, dat hetgeen aan dit laatste voordeelig was, ook aan
'den Ilaat voordeelig moest lijn, ook wegens den bijlonderen aard 1'3n het geld onhoudbaar. In ~et iowendise .1'an
een partieulier huis is ~it ~ltijd het ;zelrde, wat het bUlt~~
hetlelve is. Bet loopt DIet 10 het hUls om, en dellelfl pnJI
wordt niet door het huis Lepaald. Ander. i. het eehter in
het inwendige eener Datie. Voor haar is het geld bestemd,
om in haar midden tot 1'ereveningmiddel nn het handel.bedrijr te dienen, en juist daarom hangt ook deslelfs prij.
'Yan de 1'erh.udingen af, waarin het tot de behoeften der
oatie Itaat. [ndien het derhalve ook' aan het plan ."In het
mercantielstelsel geluktzij, der natie jaarlijks tlen aanlienlijk
bedrag van gereed geld te verschaffen, 100 kon zulks aileen
len gevolge hebben, dBt het binoenlaDdsch vertier hetwelk
buitendien door het stels"l verlamd en beperkt was, het
bntante geld niet meer koo gebruiken; g81'olgelijk, dd
hetlel,.. in pr\l' daalde i gevolgelijk, dat de prijlen van alle
goederen binnenslands, gelijk ook de arbeidsloonen, stegen;
g81'olgelijk. dat het buitenlaod niet meer genoopt werd,?m
bU,ons te koopeQ. terwijl bet binnenland daarentegen Mch
dringend aangespoord gevoelde, om lijO overtollig geld ",-en de, in vergelijkiog met lijne eigeoe, goedkoope goederen van het buitenland in, rniling om Le letten, en dat men,
daar dit niet kon belet worden, nok tot het uiterstemiddel
Yao dit slelsel, het verllod nn den gelduitvoer, ove~sloeg.
Eindelijk, terwijl men den .taat ala een handeishuli. beaoh,!uwde, vergat men eehter, even ala eeo 100daDig huit
te handelen ell dIU in te koopen, waar, men de goederen.
In 1'erboudlng tot denelver deugdelijkheid, het pedkooptt
lion bekomen. - Indien ook .omw.ijlen enkele nijverheidatakken bij dit nelsel eenen kunltmaUg vervroegden blO8i
van korten duur en I1iet weldadigen allrd 1'erkregeD, 100
werd dil resuitllat ten kosle Tan' and.ren, en wei met nBme
len kosle van de schattingen behaald, die de belastiogen
van het stelsel in de duurdere prij.en der goederen, i~ pre.,.
mieo op den uitvoer, lerugtollen en andere kunstma,lIg opgedreven midde1eo betalen moesten.
Eogeland, jo, heert onder de bescherming van dit systeem l\lne handelsgroolheid verwonen. Edoch, deels kan
men leggen, dat lulks, ten gevolge der ontelbare eo groote
yoordeelen, welke Engelaod bezit, niet door het systeem
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maar in weerwil, ten apijt 1'8n hetzelve, heeft plull gegrepen, en ook is het systeem aan vele gebreken der engelsche geateltenis schuld. Deels is het alielins waar, det
dit sy.teem nog daar het eerst vruchten draagt, waar hetlelve door eenen staat alleen kan worden geldende gemaakt;
maar, dat het minder vruchtende wordt, naar mille meer
staten dit lel£de stel.e~ huldigen. lIIaar ook dit .trekt alle.linl tot veroordeelinl van het stelsel. Immers een good
grondbeginsel moet des te meer deugdelijkheid bekomen,
naar mate het meer algemeen wordt toegepall of i~ wellking gebragt wordt. Ook de handel, ,het materieele leven
dllr volken gedijdt en beklijft onder wederkeerigheid d"r
voordeelen. Dit i8 echler de slimate lij~ 1'8n het .Ylteem,
dat hetlelve, eeomaal aangeoomeD, slechts lang.aam weller
kan opgegeven worden, vermits door hetzeln duizende belaogen gecreeerd wilrden, die aUeen door het Iyateem.
niet door het malerieele leven onderhouden worden.
lIIERCANTIEL-WIZEN. De handel in het algemeen
of in m8lsa genomlln. De handelsbedrijven met derzeber
gebruiken, wetten, eigenheden enz.
lIIERCATURA (lat.) De handel met goedereD; -goederenhandel.
lIERCERIE (fr.), de kramerij, de handel in kramerijeo,
d. i•• uike g08deren, die noch gewogen noch gemetenf
maar per sluk verkocht worden.
lIIERCUREY, eene tot de tweede klasle gerekende 800rt 'l'8n
bourgognewijn,die in de nabijheid YanCh/Uons gebouwd word&.
lIIERIDIAAl'I, lie LUGU en BlEEDU.
•
MERINO'S IUn gekeperde, IIgte wollen stoffen, uit fijnen
bmwol met eene eeniglins glanlige appretU\1r. Seden
eenigen tijd maken lij een der gangb.arste artikelen uil,
hetwelk in onderacheidene fijnheid en in velerlei soonen,
effen-kleurig, in aUe verwen, glad, bontgeteekend, ge.treept,
•geruit, gedrukt en gelilhografieerd uit de engelsclle, fransc~
en duil~che fabrijken in groote hoe.eelheid in den handel
komt, en door de vrouwen uit alle volkslr.lassen tot kleeden,
mantels, rokken, halsdoeken eOI. gedragen wordt. De kwlP
liteit der engelsche -merino', is verreweg Geringer dan de
fraosche, die namelijk in de fabrijken 1'8n· Rheim•• Parijl.,
Verdun, . Beauvois, Troyes enl. in uit.tekende' fljnte, eo
voortreffelijke appretuur venaardigd worden; lij lijn in
stukken van onbepaalde lengte : en t el breed, deela.
uit geheel fijne .paansohe wol, deels ook nit thibetaanSllh
geitenhaar van het nchtlle spinsel en fijnste dubbelk'"
per, 1100 dat ,hierin nog geene andere fabrijk in llaat W81
. dergelijke te lenren; IU lijn echter ook. om het vier .en
achtvoudige iluurder dan de engelache. In Duitaohland
~everen de .aksisc:he fabrijken de be.te waren in dit artikel in aile kwaliteiten en .oorten; &ij wedijveren hierin
met de fransche en zijn daacbij naar verhoucpng veel goedknoper. Ip Frankrijk ontbiedt, men hier en daar aakslIche merinos, en v,oert Ie ale ,fransch fabrikaat weder nit.
Oit is bijlonder het genl aiet de auperfijne l~ breede merinos uit l\ochlill, Zeit. enl. die all de ,olk~menlte wen
in deze soort aan te mer ken
De '{ breede lijn 48 elleD
en de ! breede 36 ellen lang. In Langenaalaa, Ei.en.ch~
BerJijn, 100 ala ook in de boheemsche en moruiaohe w~
lenfabrijken, worden 1'oortreffelijke merino'. n"aardigd..·
die in deraelver fijne aoorten weinig legen de aak.iacbe
achterstaan. In aile de aao;eduide fabrijken wordeli 1'8le
merinoa· halsdoeken en shaiwi van veelvuldig ,..raoheiden
aard venaardigd, ~ tot 11 in bet vierkant groot.- Kat_
me,ino., noemt. men, veelal eene nste, dubbe! 4lekepelde
wollen Itoffe, dIe tot meubel-oyertrekaela wordt gebeligd.
IlERLUSCllKI (fr. toile. de lfIer1lillfl). Franlche Jij(l"lVlad.oorten. Men ondencheidt dunan gemeenlijk twee:
a) fijn, gelileekt, 00 el lang, I:, breed ela.lynwaatl•• )
Kewer/de ta/lIl- of .ervetKo.d; het eerate nn 82-102 elJeo lanf' ~} el lang tot 4 ellen breed; het tweede 128 ellen
la~g I". el breed. Zii wprden aile in den om.treak, 1'0 '
Ilenille ,enaardigd, en komen van uit de grooteatedeo HD
frankrijk in den handel.
'
, lIESS~N (eng, kni"e,; fro eOllteo.~'; duo lIIe'lff; it.I •.
tolteU;) ma~en een belangrijk haadellartikel uit, betw,elk
tot de kramerijen gerekend wordl (lie dat woord), Zij bestaan, Ilelijk bekend ii, uit een heft of hecht en het lemmer. Eeralgemeld wordt uit aUerlei metalen, h~ut, horen,
ivoor, beeo, achildpad, .teen, compositie enz. nrvaardigd..
Het lemmer is vao verachi1lende grootteenvorm, naargel"OK
van hel 0llder8cheiden cebruik, waarlOB de mellen beste,md
zijn, en waarnaal' lij verschillende bijnamen verwerVt'o.
Engeland heeft zich door de uitstekende deugdelijkheid lijner
messen in iedere kwaliteiten tot, i,dllr· pbruik, urmaard
gemaa\t; na da.nan kOI». de fntllldle fahFibtell, ell,eer~~
d~aroa ,olgen de duitsehe eUI.
.
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MESSIN A, 38° 14' 127" N. B. en 15° 34' 42" O. L.,
(bij de ouden Messana), eene der eersle grieksche volkplantingen op Siciliii, en fot omstreeks bet einde der 17eeuw, hoofdstad en zetel der regering van geheel het eiland, tegenwoordig vrijhaven en voornaamste koopstad aan
de naar haar genoemde, ongeveer 2 duitsche mijJen breede
zeeengle (faro di Messina) met 45,000 (volgens anderen
70,000) inwoners, die zUde- en katoen-weverij onderhouden, en handel met zijde, zuidvruchten, granen, olie,
wolle, was, drop, essencen, w\insteen, sumak, zwavel, puimsteen enz., bedrijven ook jaarlijks in Augustus eene be·
roemde mis houden. De uitmunlcnde hoedanigheid en menigte der zuidvruchten, inzonderheid der sina's appelen,
oranje appels, citroenen, vijgen, amandelen enz. ziin oorsaak dat deze plaats met schier aile aanzienlijke, havens van
Europa in betrekking staal. De handels-operalien derzelve
naar buitenslands overtreffen verreweg die van Napels, ofschoon ook de eigene scheepvaarl van weinig belang is. De
vihcherij is niet onaanmerkelijk, vooral van den thonynvisch
en den ansjovis. Te regt is Messina, wegens deszelfs ongemeen pracht volle en in haren aard eenige ligging e,:, wegens z\ine haven, die eene der groolste en schoonste ID de
wereld is, en voor 1000 schepen ruimte heeft, van oudsher
geprezen geworden. Zij wordt door eene, van het &uid~
weslen naar het noordoosten in de zee-engte vooruildringende, bijna eenen kring beschrUvende, landlong gevormd,
op welker Ililerste spits (punta del Jar'o) een faro of lichtloren staat. De schepen leagen hier, om hunne lading in
Ie nemengenoegzaam tot digl voor de pakbuizen aan. Sedert 1783 toen de stad door eene vreessel\jke aardbeving
achier geh~el is verwoest geworden, geniet Messina verscheidene handelsvoorreglen. Er bestaat hier eene beurs en eene
regtbank van' koophandel.
Munten; fIlaten en gewigten. Zie PA.LERliO.
MESSING (GnLKoPER) (eng. brass,. fro laiton, euivre
jQune,. duo Messing oder Gelbkupfer; ital. ottone). Deze
naam voeren in het algemeen de, naar verscheidene vel'hondingen, uit koper en link zamengeslelde metaalcompositien.
Het messing heeft eene' gele, goud-achtige kleur, is rekbaarder en leniger dan het koper, gemakkelijker en dunvloeljender te gieten, en minder door den invloed der l~cht
veranderlijk. De voortbrenging van het messing geschledt
of door de zamenslelling van koper met kalmeyof metzinkblende, of ook met metalliek zink. - De wijze van bereiding met kalmey is de oudate en tegenwoordig nog meest
gebruikelljke. De handelwljze daarbij is als voIgt: de kalmey (een met aardachlige deelen vermengd zinkoxyde. van
geelachtige kleur) wordt geroosterd, fijn gemalen, metkoolen poeijer gemengd, en in eene reeds gloeljende pan gedaan; op dit pulver legl men het koper in kleine 81ukken
en stampt het in; dan word I de pan toegedekt en in eenen
blaasoven aan eene sterke hiUe bloolgesteld. Na verloop van
6 of 7 uren duiden de uitdri,ngende dampen aan, dat de
reductie van den zinkerls door middel van den kool en het
Ie zamen smelten van beide metalen begonnen heeft. Hierop
wordt het vuur eenigzins gematigd, en na 3 uren is de
verbinding voltooid. Nu opent men de pan of smeltkroes,
neemt de slakken af, en giel hel messing lusschen twee
steenplaten (van graniet) uit.
Dit eerste messing heeft echler nog het behoorlijke zinkgehalte niet; men noemt het slakkenmessing of areot. Hetzelve "Wordt daarom nog eenmaal met koper, kalmey en
kool ingesmolten, en tot bel mengael, zoodra het vloeibaar
is ge\Vorden, buitendien nog melalliek zink toegevoegd.
Eerst deze tweede smelting level"! een volkomen messing.
Bij de bereiding van het messing geefl men voora! aan
het zw,edsch en noorloeegsch koper den voorkeur boven
alle andere soorlen. De uit thoon-aarde vervaardigde pannen of smeltkroezen .hebben eene zoodanige grootle, dat ieder
Giebel nagenoeg 100 pond melaa! le1ert. In den regel worden 8 pannen of smeltkroezen naa,t elkander in den oven
gezet. In de, belgische messingfabr\jken bezig! men ook het
loogenaamde oven-erts (kies); een bij het roosteren van
.ink inhoudende Iooderlsen ontslaand produkt van zekere
hoogovens. De beschik'king der smeltkroezen is dan als vogt:
op 60 pond rosettenkoper komen
40 ,. kalmey
20
,. oven-erts (kies)
32
» koolen.
Hieruit bekomt men 75 pond slakkenmessing, tervoijl de
60 pond kalmey en kies nagenoeg 25 pCI. zink geven.
Bij de tweede smelting wordt bU
40 pond aroot toegevoegd
30
,. koper
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10 pond oud messing
»kalmey Iln kies (0 venerIs)
60
»koolen.
en 32
En eindeIijk nog 6 of 8 Ii: zink, Daar mate men platen<
of staven-messing daaruit bereiden wi!. Men bekomt daaruit
iets meer dan 102 pond messing, belwelk uit nagenoeg65}
deelen koper en 34} deelen zink (benevens eenig tin en
lo~~) bestaal. Te Jemmappt: zijn gemeenlijk in eene fabfl.Jk zes en meer ovens in gang. Eene smelting (pres8e)
duurt gemeenlijk 12 uren, en in eene week worden 13
presse8 volhragt, vermits aUeen des Zondagl de arbeid gestaakt wordt. Voor twee ovens zijn een paar gietsleenen
voorhanden, die, om naar ,ereischte te kunnen in delaagte
gebragt worden, aan eenen kraan hangen. Zulk een paar
steenen die lot bet gebruik met klei,.. of leem-aarde overtogen wor.den, kost circa 1,200 francs.
Eerst in den jongslen tijd is het volkomen gelukt door
middel der zinkblende of bien de (eene uil zwavel en zink
bestaahde erts) messing voort te brengen. Te dien behoeve
moet de erls bevorens door sterk roosteren ontzwaveld en in
zinkoxyde veranderd worden. Builendien Ich~jnt nog altijd
ook een sterk toevoegsel van ,metalli/!k zink zijn nut tehebben. De, beschikking der smeltkroes is daarbij als voIgt:
rosetlen koper
57
oud messing
14
geroosterde blende ,50
zink en lood
12
houtskoolen
31

of 65 deelen,
,. 0
,.
,. 57
,.
» 13
,.
,. 36
»

De bereiding van het messing door het zamensmelten van
koper met metalliek zink is in Enge!and eerst sedert ellelijke twintig jaren opgekomen, legenwoordig aldaar echter
aigemeen geworden, en ook hier en daar in andere landen
ingevoerd. Bij deze handelwijze, niellegenstaande daarbij de
zinkerlsen b,evorens afzonderlijk moe len gereduceerd worden,
wordt gezegd minder tijd verloren te gaan. Bij iedere wUze
van messingbereiding onlataat namelijk, ook dan als de smeltkroes of pan met een will sluitend dekse1 voorzien is, een
niet o?beduidend verlies, vermits Hel zink veelligter smeltbaar IS dan het koper, en builendien nog zeer vlugtig is.
Dienvolgens moet ook bij deze smelting Diet slechts het koper het zink bedekken, maar het vuur derwijze bestuurd
worden, dat het bovendeel der slDeltkroes de slerksle hille
bekomt; zeer doelmatig is hel, het koper te korrelen door
het gesmoiten door eenen met gaatjes doorboorden lepel in
water te gielen.
De schoone goudgele kleur van het messing vah des Ie
bleeker uil,hoe meer zink, en des te goudgeler, hoe minder zink bij de fabricatie gebezigd is; koud is het smeedbaar, laat het zich uitstrekken, roUen, in draad trekken en
goed verwerken; heet is het echter zeer bros en kan in
stukken geslagen worden; men kan het dienvolgens slechls
koud verwerken. Het speciliek gewigt van het messing
bedraagl, naar gelang het meer of minder koper inboudt
7,824 tot 8,44. Gemeenlijk bedraagt in hel linkgehalte
het messing 27} tot 35 pCt.; de geringere soorten bevatten
echler, aanmerkelijk minder zink. Toevalligerwijze bent
echler het messing dik wijls eene kleine hoeveelheid tin.
Een loe,oegsel van 1 it I} pCt. lood maakt beueIve tot
bearbeiding, inzonderbeid tot draaljen bruikbaarder.
In
den regel heeft het geen bijzonder loevoegsel noodig, vermils de gebezigde kalmey, hef oven-erts of kies en het
oude messing 100ddeelen inhouden, om welke reden het
iaatstgemelde soms buiten verhouding duur betaald wordt.,
Overigens kan men door bijmengsel van eenig gemalen
loodgiit de verlangde hardheid volkomen bere,iken. - Het
messing smelt gemakkelijker dan koper eJ) verbrandt ljgtelijk, waardoor de hoeveelheid van het zink op de oppervlakte vermindert en bet messing goudkleurig, wordt. Het
lost zich in zouljln gemakkelijk op, en kan dUI niettot keukengereedschap gebruikt worden. - Onder den naam spin8beR, (fr. Bemi/or: duo Tom6ack) (zie op dat woord) verstaat men inagelijks eene soort van geelkooper of messing,
hetwelk veel minder zink inhoudt. Over het zoo menigvuldig ge6ruik van het messing tot de meest verscheide_
nerlei instrumenten, gereedschappen enz. behoeven wij, daar
hetzelve genoeg bekend ii, hier niets naders aan te voeren.
In Duilschland is in vele geweslen de messingfabrikatie van
Groot belang, voornamelijk in Pruisaen (te Stolberg bU Aken,
Iserlohn, Altena, Liidenscheid, Hegermiilh aan het Fin owkanaalenz.); alwaar in 1832 meer dan ll,OOOcentnrs rllwe
messing, en circa 6000 cnlnrs messingwaren voortgebragt
werden. AIleen in de zoogenaamde Criine (eene bij Iser-
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John gelegene messing-gieterij) worden blj doors lag jaarlijks omstreeks 1000 cntun messing gemaakt. Oostenrijk
heeft groote messingwerkeri te Frauenthal in Stiermark en
te Oed iIi Neder-Oostenrijk, als ook te Nadelburg bij WienerNeustadt, Edenau in het Salzburgsche, Acheuram, in Tyrol,
te Telfs in het Stubey-dal, te Silberbach in Bohemen enz.
Beijeren bezit messingwerken eo belangriike messingwarenfabrijken te Augsburg, Kemplen, Furth en Nurnberg. De beide
laatslgemelde plaatsen waren reeds in het begin der J5 e
eeuw wegens derzelver messingwerken beroemd. In Belgiii
vindt men groote messingfabrijkcn te Namen. In EDgeland
wordt het meesle messing te Birmingham in (nagenoeg)
100 fabrijken, Sheffield Soho, Glasgow, Bristol en Londen
gemaakt. Frankrijk produceert slechts ongeveer het ;_ van
het dit land benoodigde messing, hetwelk op 40,000 centn.
wordt begroot, en moet derhalve veel van buitenslands
(met name uit de Rijnprovincien) trekken. Niet onbelangriike hoeveelheden messing worden jaarlijks door Zweden uitgevoerd.
•
MESTE, graanmaat in llIarburg in Keut-Hessen.
.
MESURA, oliemaat op het eiland Sardinie, zie CAGLURI.
MESURETTO, graanmaat in Belgie; zie AnwERPEN.
MESZELIJ (SEIDEL), inhoudsmaaat voor natte en drooge
waren in het koningrijk Hongarije, zie PRESSBUBG,
llIETAALGELD dus noemt men soms de uit metad (goud,
~ilver, plaiinn, koper) geslagen munlSoorten, in tegenstelling van papiergeld. (Zie dat artike!.) Zoo is in Duitschland Metallmunze (of metulgeld) de gewone henaming
der zilvermunl naar den cony. 20-guldenvoet.
lllETAALGOUD (du. Metallgold, geschlagcnes Metall;
MetallMutter; fro Or d' Allemagne) spinsbekken metaalplaten, die uit een mengsel van koper en zink in verscheidene steden van Duitschland vervaardigd worden. Hit een
pond meta~l-compos~tie worden' plus minus 4000 plate.? geal3gen. Zl] komen ID ondencheldene soorten, met- hlJzondere teeke~s gemerkt in den handel.
METAAL-OXYDE. Zoo noemt men in het algemeen de
verbinding der metalen mel luuntof.
JlIET A zie AMEU.
METAL (METHLI) zie Dlu.uo.
METALLIEKEN. Eene soort van oostenrijksche staatsobligatien, die op conventions-munt uitgegeven en verinle'rest zijn geworden ; d. i. waarvan de schuldeischers van
den staat het bedrag in kontant geld hebben verstrekt, en
waarvan de interestbetaling en het remboursement ook
kontant in conveniionsmunt geschiedt, in tegensteIling met
zoodanige obligatien, die in papiergeld verinterest en gerealiseerd worden. Later werd ook deze onders~-heiding bij het
ataatspapier van andere landen gemaakt; en noemde men
bijv. de russische effecten, die op zilverroebels luiden, en
in zihergeld verinterest worden, metallieken; in tegenstelling mel de staatsobligatien,welk~ op bank-asslgnatiiin
luiden, en durin verinlerest worden.
METAR (METUB) zie Muuo.
METBUO, marrokkaansche goudmunt, ook goud-dukaat
genoemd. zie MAROKKO.
!lE'fEKAL (METICH, MITIUL, MlTSKAL, DlIsKH, of MUDKU) I) eene marokkaansche rekeningmunt, zie MAaOitKO j
2) een goud- en zilvergewigt in Syrie en de barbar\ische
.taten. Zie ALEPPO en DAMASCUS; ALGIEBS, TBIPOLIS en
TUlns. Vergel. ook MISKU.
MeTRE (METRO, METER), lengtemaat in Frankrijk en sommige staten van Italie (= onze neder!. el) zie PUIJS en
MILUII.
MeTRE (fr~) fransche Jengtemaat. = de ned. el. Zie
MUT Ell GEWIGf. =, ClIBE (fr.) kubiek-metre, teerling-el. De
metre-cube gedislilleerd water weegt 2,043 pond poids de
marc.
METRICOL (1IIITRICOL), gewigt waarvanzich in OOSIIndie de portugesche apothecars 101 het wegen der specerijen, in de,_artsenU-bereiding, bedienen,
~ once.
lUETRIEK MAAT en GEWIGT heet het nieuwe fransche
maten- en gewigten-stelsel daarom, vermits het geheel-en_
al 0P den meter (metre) gegrond is.
METROLOGIE (uit het grieksch). De meet-, of maaten gewigtkunde.
METZE, graanmaat in verscheidene staten. Zie de artikelen ALTENBURG, BEBLIJII, BBONSWIJi: (in het aanhangsel)
(jOBORG, FlUME, GOTHA (keurvorstendom), HESSEN, ROSTOOK,
koningr. Susn en WEIMJ.R.
,
lUETZEN, graanmaat in Beijeren en Hongarlje, zoo als
ook in Bohemen, Moravie, Oostenrijk en Stiermark. Zie
BEUEREN, PBESSBURG en WEUEII;
land- of vlakte-maat
in Bohemen en Neder-Oostenrijk. Zie WUIlEII.
, JtIE:XICQ, 19° 2~1 4~" N. B. jlq 99° 5' 30" W. L.
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Deze hoofdstad der l:ereenigde mexicaansche staten, en
eene der regelmatigste en schoonste steden der nieuwe
wereld, in het bondsdistrict van gelijken Mam, was tot
op den jongsten lijd de residentie van den spaanschen
onder-koning, en is ook tegenwoordig de zelel van den president en van het congres der republiek. Zij ligl tusschen
de meren Tezcueo en Xochimileo in het beroemde dal en
op de plaats van het in 1521 door CORTEZ veoverde en verwoeste Tenochtitlan of der indiaansche hoofdstad des rijka
en zetelplaats Van den ongelukkigen MOIITEZUMA. De stad
telt omstreeks 180,000 inwoners, die verscheidene fabrijken
in katoen, leder, tabak (aanzienIijke sigaren fabrikatie), in
passemenlwerk, in zadelmakerswaren enz. bedrijven; voora!
echter door goede goud- en zilverwerken zich onderscheiden
en beJallgrijken handel, die door de kapilalen van rijke
handelshuizen ongemeen verlevendigd wordt.
Dlexieo heeft eene banco di IJvio, of bank ter bevordering
der ntjverheid, welker zorg voornamelijk op de schaperifokkerU en bijenleelt voor de productie van den was gerigt is.
met oogmerk om deze belangrijke takken der kunstvIijt door
geheel het land op de meest mogelijke w~jze te bevorderen.Voorts is hier eene hoogeschool, eene akademie der schoone
kunslen, eene sterrewacht, een botanische tuin, eene groote
m\inwerksehool (mineria) met schoone toestellen en verzamelingen van grooten omvang, een museum van mexicaansche oudheden, eene staalsdrukker~j, uit welke verscheidene
dagbladen en tijdschriften voortkomen, en de merkwaardigste munten d,er wereld, in welke, op 20 stempelwerken door
400 arbeiders dagelliks 80,0()0, sedert 300 jaren nagenoeg
2,5()0 millioen piasters t\in gemunt geworden.
Handelsproduklen. De voornaamste voortbrengselen en
ruilartikelen van het vruchtbare, maar nog te weinig bebouwde land z\in, behalve de eu,opesche graansoorten, in:'
zonderheid tarwe en mats (ten deele met 800-voudige op'breilgst), katoen, tegenwoordig slechts in geringe hoeveelheden, vermiIs de gedurende de revolutie in verval ge.,.
raakte en verwoeste plantaadjen even als andere inrigtingen,
deels wegens gebrek aan kapitaal, deels wegens de nog
steeds voortdurende onlusten en burger-oorlogen in gezegd
land, nog niet hersteld zUn. Van daar dan ook, dal, roo
als v66r 1810 nog zoo veel, en zelfs in 1825 nog 50,000
arroben (1,250,000 pond) katoen gewonnen werden, produceerde men' in het Jaar 1830 nog slechts 5000 arroba's.
Suiker, die echter meest naar de zuidwestelijke staten van
Amerika, inzonderheid naar Chili gllat, cacao, lJanilje, piment, zuid~ruchten in menigle, vele droogerijen, bUzonder
jalappe; salsaparille en maghonij- encampechehout. Indigo en tabak .ijn naauwelijks toereikende voor de behoefte;
laalstgemeJde, ten deele van uitnemende kwaliteit, inlonderheid uit den omstreek van Orizaba en Cordol'a, wat tot
v66r ettelUke jaren een monopolie der regering; nog mlnder komen wij» en olie en den uitvoerb"ndel, vermilS noe,":
ger beide deze producten, om niet den spaaRschen handel
daarmede a£breuk tedoen, niet mogten aangebouwd worden;
daarentegen wordt de koffij vooral in de nabijheid van
Cordova, steeds sterker aangebouwd, en er worden reeds.
sedert eenige jaren kleine partijen daanan over Vera Cruz
meestaL naar Nieuwport uilgevoerd, alwaar deze kwaliteit
gewild is. - De eur9pesche huisdieren, die door de spanjaarden zijn herwaarts gebragt, hebben zich ongemeen sterk
vermenigvuldigd, ~ en worden dee Is in den wilden staat in
groote kudden in .de wouden en savannen gevonden, ten gevolge waarvan dan ook eene menigte gezouten ossenhuiden,
inzonderheid aan de westkust des lands, van Californie, en
uit de zelfde streek ook '1eel peIterijen, als beeren-, zeeottersen andere vellen in den uitvoerhandel komen. De sckapenjokkerij is niet zeer belangrijk, en de wol, welke men
tot grove geweven stoffen weeft, van zeer geringe kwaliteit,
vermits men zich niet op de veredeling er van verstaat. De
.zijdeteelt, ofschoon de moerbezienboom hier in het wild
groeit, slechts zeer weinig, en insgelijka de bijenteeltslechts
in weinige gewesten bedrev,en. Aileen voor Coehenilje is
llIexico, en wei de staat Oaxaca, nog steeds het -hoofdland,
en zal het ook hl\jven, ofs6hoon deze verfstof thans ook in
H,onduras en Guatemala in goede kwaliteit wordt voortgebragt, vermits de cocheniljeteelt hier geheele indianen-dorpen, die niet ligt tot anderen arbeid overgdan, werkza.m
houdt. De uitvoer denelve, schier uitsluitend over Vern Cruz,
heefl zich in den jongsten tijd vermeerderd, en bedroeg
j ••ul\jks altijd tusschen 4- en 500,000 pond, in het jaar
1832 boven' 600,000 pond, tot eene waarde van meer dan
700,000 pesos; de pri}s derzelve is ecbter ~edert 1820 van
25 tot op 9 realen (per pond) gedaald.
Het voornaamste rllilmiddel van Mexico in destelfa verkeel rnet Europa en Noord- Amerika z\in edele metalen, wan~
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bet laDd is door deszelfs coud- DOg meer door deszelfs zi/tler-rijkdom beroemd, vaD weI keD iD deD tijd der bloe\iende
mijDoDtgiDning v66r de bevrijdiDgs-norIog meer dan 2,000
mijneD gezegd wordeD uitgewerkt te ZijD. Volgens "fON
HUMBOLDT leverde het toeDmalige viee-koniDgrijk, bij deD
aaDvang der 19< eeuw, jaarlijks 7,000 mark goud en 2~
millioen mark zilver, tot eeDe waarde van nagenoeg 25
millioen piasters. Sedert de revolutie echter, die Mexico's
onafhaDkelijkheid vaD SpaDje te we~g bragt, werd de mUnuitwerking weder grootelijks gestaakt, derwijze dBt eerst
in 1822 de opbrengst nog slechts eene waarde van 5{- milIioen piasters opleverde. Tegenwoordig is echter dezelve
weder opbloeijende, vermits vreemde mijnkompagniescbappen, 7 britsche, 1 duitsche eD 3 Doord-arnerikaansohe de
uitwerking van verscbeidene mijnen hebben ondernomen.
Menige te zwakke kompagnieschap echter, die zieh met de
schopnste hoop had gevleid zag ook door tegenapoeden en
overgroote kosten hare hulpbronDen uitgeput, en was genoodzaakt hare ondernemiDgen op te geven; de meer vermogende dezer vereeDigin~en ma.kten enorme kosten. Zoo
werden alleen door de britache kompagni ...chap Real del
.Monte, nn J 824 tot 1832, geDoegz3am 980.000 c:f.st. besteed, terwijl de opbreDgst in deze 8 jaren niet meer dan
134,000 c:f.st. beliep. Sedert 1833 hebben zich de omstandigheden van deze en andere maatschappijen zeer verbeterd.
De belangrijkste mijnen vindt men in de proviDcieD Guanaxuato, Jacatecaa en SODora. ID de eerste provincie, waar
de rijke zilvermijDen van ValeDciaDa gelegen Z\jD, werden
in, 1809 nogmeer dan 2000 mark goud eD meer dan600,OOO
mark zilver, in 1820 echter slechts 300 mark goud eD 100,000
mark zilv,er, daareDtegen in 1829 reeds weder llOO mark
goud en 250,000 mark zilver, en over het algemeen van
1766 tot 1833 de verbazeDde s.om vaD 253 millioeD piasters, namelijk .omstreeks 10 millioen iD goud eD meer dan
2i2 millioen piasters in zilver gewoDnen. ID de proviDcie
Jacatecas is tegenwoordig het belaDgr\ikste zilvermijnwerk,
het britsche veta-grande, hetwelk gezegd wordt vao 1826
tot 1834 eeDe Detto-opbreDgsl vaD nabU 14 millioen piasters te hebbeD gegeven. De eDgelschen bezitten te Jacatecas
eene eigeDe mUDt werkplaats, waar zij hunne staven tot specie
mUDteD j iD dezehe werden van 1811 lot 1832 meer dan 66
millioeD piasters, gevolgelUk -iets meer dan 3 millioen jaarlijks, in het jaar 1833 echter nagenoeg 5{- miJIioen piasters
geslageD.
10 1836 werdeD, Doordwestelijk vaD Jacatecas, in de
Sierra Madre, de rijkste zilver- en goud-mijDen oDldekl, en'
een gedeehe van dit district, alwaar iD weiDige maaDdeD
tUds omstreeks 6000 menschen in de wilderDis hunDe woDiDgen opsJoegen, door de 6ritsch mexioan and 30uthamerican mininc company aaDgekoeht.
EeD drukkeDd gebrek werd eiDdeJUk ook door de ODtdekldng van ijzer-groeven verholpeD. Sedert ZijD hier ettelijke smeedwerken en gieterijeD in werkiDg, de gewigtig i
Ite op deD Sitio, niet verre v~n Mexico, aan deD voet vaD
den Popocatepeti. AlIe aDdere metaleD, zelCs kwik~ilver
niet uitgesloteD, zijn insgelijks aanwezig; even zoo ook
vi/riool, zwatlel, salpeter, aluin enz. als ook sout in overvloed.
,
.
'
Nijverheid. Deze werd tot dus verre hier nog weiDig
ontwikkeld. ODder de spaaDsche heerschappij WBren aile
fabrijken verboden, en sedert hebbeD de oDruslige tijdsomstaodighedeD Dog Diet verguDd, de oplettelldheid op dit
ooderwel'p te vestigeD. Ook levereD engelschen, duitschers,
fraDsehen, DooEd-merikanen eDZ. tegeD me&icaaDsche piasters aile fabrikaten in menigte. eD verreweg beter en goedkooper dan meD in staat loude zijn, Ie hier te vervaardigen.
De meeste kUDstvlijt vi Ddt men te Pae6la de 108 Ancelos,
iD welke laat'stgemelde, groote en schooDe 'handelsatad, van
60- a 80,000 inwoDers, wollen· en katoenen-wareD, als
ook leder, aardewerk, porceleiD, glas. zeep eD andere artikeleo vervaardigd wordeD; eD iDdieD ook de productie der
glaa- en porceleinfabrijken DOg leer onvolkomeD lijn. 100 ia
daareDtegeD het hier gefabriceerde pottebakkerswerk, in
welker vervaardiging over het algemeen de mexikanen gezegd worden aile aDdere natieD te overtreffen; van ongemeen goede kwaliteit. Wijders levereD de wever\jen hier
eene groote, menigte van fraa\je katoeDen-shawls, die Yerre
heen vellondeD en door alle standen gedragen wordeD; zoo
ook hoeden van allen aard, en eeD hoofdhaDdelsartikel voor'
de stad is de hier bereide Goede zeep, die naar aile gedeelteD der republiek wordt verzoDdeD. - Het laDd heeft
ook 6uskruidrnolens, de grootste, aan den staat behooreDde,
Je Santa Ftl, in welke d3gelijks 4000 pond kruid kunDen
gefabrieeerd worden.
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Bandel. Deze is belangrijk. Vroeger- werd dezelve alIleen door de spaDjaarden bedreveD, tegenwoordig is dezelve
meest in de handen der eDgelschen en Doord-llmerikaDeD,
DeveDS welke echter ook Bordeaux en Hamburg a.DzieDI\ike
zaken derwaarts bedr\jveD, ed onge.cht de oDlusteD en den
revolutioDairen toestand, iD welke Mexico zich voortdureDd
heeft bevondeD, heeft echter dezehe sedert de ooafhaDkeI\jkheid der republiek (1823) iD het biDDeDland eD naar
buiten aaDmerkelijli:., toegenomeD, hetgeen bij de gemakkelUke gemeellSchap met Europa eD Azia Diet moeijelijk kOD
Z\jD. De invoer bestaat vooroamelUk in mauufactuureD in ijzer- en glaswaren, in papier, iii WijneD eD likeureD.
Dezelve wordt gezegd, jaarl\iks eene .,;eldlwaarde van 14
millioen piasters te bedrttgen. Dt' uitvoer bestaat iD de
lIoveD vermelde produkteD. De zaamgevatte geldswaarde
van deDlelven wordt op 12 millioen piasters begroot. V66r
de revolutie bedroeg de jaarl\jksche uitvoer eeDe geldswaarde
van 24 millloen piasters. De handel Illude nog beJangrijker
z\in, indieD de KusteD meer bevolkt en meer aallgebouwd
wareD, en door kanalen, eD groQte straatwegen in het binDenst des laDds het vervoer werd -g'lmakkelijker gemaakt •
Tot dUI verre lijD, met uitzonderiDg der laDdstraat vaD Vera
Cruz Daar Mexico, de meeste straatwegeD, eDkel voetpaden,
op welke de goedereD slechts met muilezels kuoD.en vervoerd
wordeD, hetgeen de oDkosteD tamelijk aanzienlijk maakt. De
voorDaamste haveDs voor den handel ZijD Tera Cru&, Altlarado en Tampico aan den mexicaanschen golf en Acapulco (lie aldaar), ,en St. Bla. aaD den Stillen Oceaan.
Tampico, tegeDwoordig de hyeede haven der republiek,
werd in 1824 reeds de vreemde \landel geopeDd, maar aaD
de zeUde kust de havens Pue610, riejo en Solo fa it! arina
iD het jaar 1833 voor deD vreemdeD handel gesloten,en weI
lulks uil boofde. van den, alle oODtrole aldaar trotserendeD,
sluikhaDdel.
Wat den haDdel met Frankrijk betreft; zoo heert Bordeaux door zijDe geregelde paketbootvaart derwaarts eenen
OmVRD!; bekomen, welken het, zODder dezelve, weI met
Havre -'zoude hebben moeten deelen, ofschoOD deze plaats
in deD leUden handel Diet achterltjk bJijft. Frankrijk en
ZwitserlaDd zenden d'l8rom hunDe voor Mexico bestemde
fabrijkateD bij voorkeur over Bordeaux, en zelfs de pruissische z\jdefabrijken aaD den Rijn doen, bij het tegen woordig
door Frankr\jk vrij gegeveD t~ansito, dikwerf hetzelfde. Bordeaux heeft buiteDdien zoo men weet, eeDen, aan die haven
uitsluitend eigeDen handel, met w\in naBr de mexikaaDsche
havens, eD is te gelijkertijd de hoofdmarkt voor het belangrijkste goedereDretour, hetwelk Mexico te maken heeft, namelijk de cocheDilje, waarvan Bordeaux jaarlijks voor meer
dan 3 millioen fro uit de haven vaD VeraCruz oDtvaDgt,
eD eeD voornaam vertier nn dit arlikel naar Petersburg en
den Levant vindt; waDt sedert Spaoje zijne koloDieri, en
dieDvolgens Cadix ZijD monopolie voor den coohenilje-haDdel
verI oren heeft, is voornamelijk dele belaDgrijke handelatak
tusseheD Bordt'aux en LODden verdeeld. Onder de uitvoerartikel~D van FraDkr\ik Daar Mexico verdieDt hetpapiernog
eene bijzoDdere vermeldiDg, waarV8n daarom het verbruik
aldaar zoo groot, is, vermits aile inwoners (zells de dames
Diet uitgezonderd) er papier-cigaren rookeD.
Duitschland; do' i. Hanl6urgs en Bremen. regtstreeksobe
handel nur die gewesten gaat in geldswaarde, dien der
fransche haveDs te boveD, en wordt, oDgerekeDd de dnitsche goederen, die over' Engeland en Noord-Amerika derwaarts gaaD, op 8 millioen mark ballco begroot; waDt ee
werden iD de jongste jareD, -alleeD uit Hamburg, jaarlijks
meer dan 10 schepen met maDufactuur goedereri (inzonderheid silezische l\jnwaden, pruisaische z\jdewaren, boheemsch
glas eDI.) regtstreeks oaar Vera Crul en Tampico verzonden.
De, eogelscheD hebhen ook in Mexico yoordeelen hoveD,
aDdere DatieD verworven; want zij beziUen hieropdegrensscheidiDg vaD lIIexico en Guatemala, In deD stut en op het
schiereiland Yucatan eeD Groot houtdl.triot, de koloDie Honduras geDoemd, met de vaste- neeraettillg in de door hen gebouwde .tad Balile, in het gebeel met oilge.-eer 4060 inwoDers, waaronder meer dan 2000 tegetiwcordig vrij verklaarde
slaveD, die jaarlijks hier duilenden van maghoDY- en campechehout-boomen kappen, ,100 dat deze houtwaren reeds
v66r veracheidene jaren de, waarde van meer dan 200,000
cf.st. had bereikt. Oak breideo .icb de handelsbetrekkingen der koloDie DaBr het binnenland en aaD de Iiusten met
ieder jaar meer uit, en achier dageltiks komen tegenwoordig booten der iDdianen nit de biDDeDlanden DaRr BaHze eD
fOllren eDgelsche goederen van daar huiswaarts terug.
Aanmerkingen de" handel betreffende. De verkoopeD geschieden op plus miDus 3 munden tijd; de betaliD_
100
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gen echter geschieden zelden op den beh?orIijken termUn. heele waarde verliezen, zijn het veiligstin digte, met waschBij de uitvoerartikelen reken t men ZUl vere tarra. Het doek gevoerde, vaten te pakken, die het minst Dlogel\jk
goederenvervoer van Vera-Uruz herwaarts geschiedt op muil-, Inoeten buikig lijn. Kisten"pakking neemt echter demuil-'
dieren, die, behalve het dfllagzadel, met 400 Ii: mexicaansch dierdrijver Hever dan vaten, omdat de l'l8tstgemelden eerDe vracht voor der het muiIdier drukken. Aile breekbare waren, derhalve
gewigt hunnen voegzamen lut hebben.
zulk eene Jading stUgt of daalt, naar gelang vele of weinige die het indringen eener vochtige lucht eenigermate wedermuildieren op de plaats voorhanden zijn, tusschen 14 en staan kunnen, behooren gepakt te worden in kisten, met
40 piasters per lading (van Alvarado naar IUexico is tot 52 ijzeren, niet houten band en beslagen; en al het niet breekdollars, van Tampico tot 64 dollars voor dit gewigt betaald bare, hetwelk aan bederf door vochtige lucht niet zeer gegeworden). 400 mexicaanschc ponden of 16 arrobas kan voelig blootgesteld is, indien ook de waar eenigermate in
een gawoon muildier, mits in twee gelijk zware, gemakke- aanligt -verHezen zoude, waaraan men gewoon is, en hetlijk gepaktecolli gedeeld, dragen. In een collo draagt een welk nu des te meer te lijden heeft, als men in Vera-Cruz
dier niet boven II arrobas, en ook deze zelfs Diet, wanneer ompakken moet. Vermits manufactuurwaren in balen eohde omvang zeer Groot is. 8 arroba's is derhalve het voeg- ter gewoonlijk vr\j van 10 pCt., in kisten vrij van 3 pCt.
zame gewigt van een collo; vermits echter sommige dieren beschadiging legen zeegevaar -verzekerd worden, is het in
sterker ZijD dan andere, zoo neemt een muildierdrijveronge- de meeste gevallen raadzaam, de naar aangifte gereed geveer het een-vierde deel zijner p8l'lij tot op 8}' arroba's per pakte balen in goedkoope ruwe gemeen-houten kisten te
colIo, , waartegen dan weder andereligter zijn. klle goedereD, doen, die' na volbragte inlading stukken geslagen worden
die door regen water kunnen beschadigd wordeD, moeteD en zonder waarde zijn. Het moet in aanmerking genom en
be halve de europesche pakking, in Vera-Cruz nog eeDmsal worden; dat Vera-Cruz een buitengewoon vochtig, de stad
in dubbele, aldaar gebruikelijke matleD genaaid wordeD, Mexico echler zelve, wegens hare hooge ligging, een zeer
zonder welke de muildierdrijver niet verpligt is, nieuwlings dr!)og klimaat heeft.
ontstane bllschadigingeD te vergoeden. Europesche matten
Beschadigde waren behoorden over het algemeen, niet
stroo, touwen enz., zeer gror zaklinnen, zijn hier geheel herwaarts te worden gelonden, vermits vele' onkosten op
zonder waarde of nut, en moeten weggeworpen worden. De gave, van gebreken nije, artikelen niet hooger zijn -dan op
zoo even vermelde dubbele matien wegen 6 it 8 pond per beschadigde. AI. het echter geschiedt, zoo moet ieder gecollo (in -verhouding un deszelfs grootte): 1 mexicaansch brek mede in de factuur aangeteekend ataan, opdat de gepond is volgens herhaalde proefneming, j uist 31}l00d keulsch; consigneerde, bij zijne tolopbrengsten,. die voor de beligtieene in Vera-Cruz aankomende baal weegt, uit hoofde der ging der waar en v66r het openen der colli Inoeten bevochtige zeelucht, gewoonlijk 2 it 3 pond meer dan ten werkstelligd worden, dezelve als heschadigd kan aangeven.
tude der inscheping, dienvolgens is het beste gewigt van Is dit niet geschied, of de waar onderweegs beschadigdgeeene in Europa gepakte baa 1 circa 188 keulsch gewigt; weegt worden, 100 kan de geconsigneerde alleen dan eene tolzij echter meer, dan 198 pond keulsch, zoo overschrijdtzij, vergoeding verlangen, als h\i, staande de handeHng der
na toevoeging der matten in Vera-Cruz, het:gewigt van 8} visitatie in het tolkantoor, ,het gebrekkige der waar heeft
, ,arroba's, en men moet dan, londer buitengewoon gunstige aangeloond, hetwelk echter bij den haast, de menigte der
omstandigheden, dubbele vracht betllien. Veel ligter dan colli en de begeerte om ieder colli in lijn geheel Ie laten,
dit voorgeschreven gewigt moet een collo ook niet IUn, zelden het geTal is.
Onvolkomene, gebrekige of anJerzins onvoldoimde factuwant tot op het gewigt van 120 Ii: afwaarts moet in den
regel even zoo veel vracht betaald worden, dan wanneer het ren, onjuiste ellemaat, onrigtige gewigtsopgaven, te hoog
00110 volwigtig is. Goederen, die door regenwater niet, be- aangegeven waarde brengen den eigenaar, onder 10 malen,
schadigd kunnen worden, als was, staven-ijzer (eeni8' roest 9 malen nadeel en geen nut aan. Het vroegere gebruik
is men daaraan gewoon), wijn, in flesschen en kisten, heb- bij den handel alhier, dat de koopers bona fide goederen
ben geene matten noodig, en kunnen daarom tot 204 re in ontvang namen, bestaaat niet meer.
Niet slechts dat zoodanige onregelmatigheden den geconkeulsch gewigt per eollo verzonden worden. Aile zeer ligte
artikelen, ali schuillade-spiegeltjes, gemaakte hoeden en signeerde, of hem, die de goederen in ontvang neemt,
dergelUke, voorts aile breekbare waren mogen niet meer noodzaken om Of te veel aan tolreglen voor eene waar te
dan 170 re keulsch gewigt per collo houden, wiI men ze betalen, Of dezel ve bij onrigtige of on toereikende tol\lanten allen tijde tot billijken prijs ilO snel omgeladen kunnen gifte aan verbeurdverklaring bloot te stellen; maar ook na
hebben.
den verkoop eener onrigtig gefactureerde waar, heeft hij
Alles wat mogelijkerwiize in baleD, te pakken is, zelfs bier zwaardere vergoedingen dan aan ergens eene andere
salijnen-garnituren, katoenen konsen, platillas, garen enz., markt ter wereld te betalen; ja zelfs indien de kooper door
behoort, in enkel gelegd, ordinair, doch Diet kleverig, was- eene schrijffeil in de factuur, eene betere waar bekomt, dan
-rloek gewikkeld, en dan in vierdubbel fijn ,{ gebleekt lijn- hij luidens de factuur bekomen moest, en slechts deze waar
waad mogelijkst stijf genaaid worrlen, met ooren, of om- een' anderen naam hebben, zoo heeft men -voorbeelden,
vouwen, aan de hoeken, doch zonder stroo en touwen. Uie- dat de regtbank van koophandel alhier den verkooper nog
gene der bovenkanten, welke moet geopend worden, voor- tot eene vergoeding heeft veroordeeld.
zie men met eenen dwars over dat kleinste vlak der baal
Bij eene te hoog gestelde factuur gut menigwerfvoor den
loopenden naad, hetwelk te openen is, zonder het lijnwaad geconsigneerde de gelegenheid vedoren, om de waar met
zelven op te snijden, en merke hetzelve met het woord tapa vool'deel te verkoopen.
,
Monsters worden schier bij alie artikelen, uitgenome n
[dekselJ met eene groote dikke T. Naar deze zijde toe
behoorde men altHd, waar het zich doen laa!', de kleinste IUnwaden, vereischt, en men doet zeer weI, indien het
of veeleer de goedkoopste stukken van een assortiment, en, eenigzins mogelijk is, delelve in duplicaat a/zonderlijle van
waar h"et mogelijk is, ook een monster- of stalenpakje van den advics- of handel,6rie/, bij te voegen, opdat de geden inhoud der geheele baal; als bijv. katoenen kousen, co~signeerde een exemplaar bij het collo laten, en het an\izerwaren, glaswaren, garen, zakspiegeltjes enz. t,e vinden, tlere onmiddeJlij k nur Mexico bezorgen kunne, ten einde
ten einde b\j den verkoop niet noodig te hebben, om den voor de tolbetaling de kwaHteit der waar te leeren kennen.
kooper het assortiruent te toonen, de goheele baa! overhoop In het geval dat een paket monsters of stalen op zich zelte halen en tot verder transport ongeschikt te maken. Ge- yen van te leer aanmerkelijken omvang mogt lijn, doet men
ring pakliDnen is hier weinig waard, maar de voorgeschre- beter, gelijk hier boven is aangemerkl, dezelve mede in het
vene pakking van gehleekt lijn waad, wordt echler met aan- collo leIve, bovenaan, in te pakken. Van ongekleurde of
zienl\jk voordee! verkocht, verm-its dezelve, tot op vierdub- witte lijnwaden. inzonderheid l\in geene stalen noodig; weI
bel gevouwen, geene tolregten te belalen' heeft. Breek- i. hel den -verkooper gemakkelijker op monsters, doch den
bare waren merke men met het wooed riu8'o (gevaar), met eigenaar voordeeligtlr, de wolar nur den wezentlijken inhoud
eene groote, dikke .8, op iedere der smalie zijden van het der b3len te -verkoo,pen.
colio, en op het deksel. Ieder deksel, en die bodem van
MtJntBflcn leoers. AIgemeen wordt tegenwoordig hier
een vat, hetwelk 'geopend moet worden, moet bovendien naar pesos of zilverpiasters van 8 reaZes de plata it 4 quarmet het woord tapa, en ieder collo, zonder onderscheid, tillos gerekend. In de kassen der regering bij de tolkanaan de beide kleinste z\iden of vlakken, met een duidelijk toren enz. deelt men den real in 12 granos in, 'eeoe inniet door den regen uit Ie wisschen, merk en nommer gebeelde, Diet werkelijk geslagen munt, als ook de dinero.
voorzien zijn. Goederen, die ligtel\jk door den indoed eener die ook s.omwijlen als rekenmunl gebezigd worden. De nuvochtige warmte te lijden hebben, en de onkosten dragen meraire waarde van den peso is 2,5150 guldena Dederl. en
kunnen, als bijv. zijdenwaren, fijne staal waren , naainulden 8 reales op 1 peso gaBn, 100 is zulk een lilver reaal waard
enz. behooren in weI verlinde blikken kisten venonden te f 0,314 ned.
De indeeling en de verhouding der hier gebruikelijke
worden. fJzer, messing, ordinaire slaalwaren, gelijmde wa.
ren, die ligtelijk door vochtigheid genoegzaam deneIver ge- rekenmunten, is tegenwoordig als voigt:
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(mexiCll8nsche zilverpiaslers) van 8 reale! deplata. 10,0184
op een hall. trooiscli mark fijn silver. -Men heeft oolq.{.
{ en ..~ piaster. o£ stukken van 4 tot 2 realen, de laatste gemeenlijk pesetas of pesetos columflarias genoemd; en stukken van 1 101 i- reaal, ook realillos columf'arios genoemd.

6800

850
212}
lO6i70~

/Yerke/ijk ({emunten gOlld-. zil~er- en kBper{feld8oorten.
I) In goud.

»0610n1l8 de oro, quadruplen, io de wandeling ook een'voudig oncaa genoemd, van 9 est!lIdoB de;r9 of gouden
kroonen, en van 16 pe.oB of zilvilrpiasters; ulen heeft daarvan ook ~, {, ~ en /If,.
2) In 6Uller.

3) In koper.
De reeds hierboven onder de rekenmunten vermelde
quarlill08 of i realen, en de. clacos of I realen.
Het is Van belang hier aan te merken. da!, naar een
naauwkeurig ondersoek, van de nieuwere dollars of piasters
der mexillaanscbe Vl\istaten,van de jaren 1833 en 1834,
voornamelijk die, welke in de munt vao Guadelaura geslagen z\jn, een verreweg Geringer fijngehalte bevoBden is,
derwijze dat deze muntspecie nagenoeg 6 pCt. minder innerlijke waarde heeft dan de, in de o1'8rige mexieaanaehe
lIIunten (van Jacalecas, Guanaxuato, Durango, Dlexico en
San Licis Potosi' geslagen zilver piastera.
.
De muntwaar~e der mexicaaosche goud- en silver-geldIpeoien moet ovengens, volgens de weltelijke verordeningen,
volkomen de seUde zijn, aIs aij ooder de-spaaosohe regering
geweest is, en ook onder onl allikel MADBID is aangeduid
geworden.

Pu08,.dollars (of piasters). pelo, de plata mexicana

Nel "oerutel,lll lIan Mexico i8 Aet volcenrH ..

KOEBS.

• SXIOO WISSJIOLT OP

lIIEyo-BIA1Il.

TEBKLARING DEZER KOERS.OTlftINGE •.

lohill; hamb. ct. voor' 1 mexik. piaster.
Hamburg, 60 dagen na ligt • • • • pl. min. 45}
Cil~
peoee It. voor J mexik. piaster.
Londen, 60 dagen na ligt. • • • •
It
I a 2} pCt. premie; d. i. lOla lO2} mexik. pia.tell van 100 dollalS in
Newport ••.. o' • • • - •• , • • •
»
Newport.
III
4i a 10! ·pCt. premie j d. i. 103} tot 1I0i- mexik. piaster inlUexico, klinkeode
Tampico en Vera Crua • • • • • '.
muot, (lomwUle~ wei ook 14 Ii 15 pCt.) voor 100 zulke piatlen,
betaalbaar in Tampico en Vera. Cruz.

Somwijlen wisselt nog Mexico ook op .
Amsterdam, 60 dagen na zigt • •
pl.min. 25~
It
537}
Parijl, 60 dagen na. ligt • • • • • •

ned. cents of IIOl Ituiver ne.1. cents voor I mexik. piasler (of liollar) •.
centime. in PariJa voor 1 mexik. dollar.

Goud- en zilllermuntcn.
Onza. of dobloneo • • • • •
Pll80B dll plata • •• ••••

••• pl.mi". 16.2
It
pari.

pl.m. 16 piastere 2 qual1il1os voor 1 ,tuk onza in goud.
pla'ten of dollars in silver, pari; echter nrfiesen de halve pilliters
of pesetos de hule en halfe zilver realeo IOmw\i1en een of meer
proceoteo legen de gravere soorten.

Bel voornaamste wisselverkeer geschiedt 1'80 hier op Londen, op welkeo koers dienvolgens ook het meelt wordt gelet,
ee als ware het, tot regulateur .vlln aile overige koecsverhoudingen.
Beapijtdace" djn niet ingevoerd, eo men rigt zich hier
nog altijd naar de vroegere .paanache wiaselwetteo, iOlonderheid naar die van Bilbao; inlusschen lal vooneker ook
mettertijd eene nieuwe en eigendommelijke wisselverorde~
niog niet uitblijven.
'In den zomer van 1837 is in Mexico ook de oprigting eeoer
flationaie 6ank besloten, welker hoofddoel bestnt in de
kopermuoten in te trekkeo, die door den invoer ~an vervalschte muntspeeie seer gedaaJd was. Voor deze kopermuot louden de bezitters derzelveo door de bank, hetzij in
goud of in zilver, hetzij in banknoten worden Ichadelooa
gesteld. Het eigeoJijke hiervan is echter nog te verwachten.
Maten en GewiGtefl. Deze lijO de spaansQh ea.tiljaanacbe. Zie !IAIIBIII.

LeflGlemaat.
De pie (voet) heeft 12 pulgado. of duim.
De palmo heeft 9 pul({aio,.
De "ara (eUe) heeft 4 palmo. (of 3 voet).
De 6raza (vadem) heeft 2 "aral.
In Mexico rekent men:
.
100 engelsehe yard
=< 108 varas
140 ,.
100 oude parijsscbe Bunes
100 brablloder ellen
= 81 It
100 hamburger ellen
67' ..
~OO leipziger ellen
671 ,.

=
=
=

Graanmaat. De carca heeft 12 !anegaB Ii ·J2cllmudas.
De cacao wordt per faoega 'van 110 pond, behllhedie van
Dlaearaibo per fanega van 96 pond verkooht.
InAoud8maat floor nalle waren.
De voornaamste maat foor wijn en brandewijn is de barile, die 19 a 20 oude engebche gallons, dUI eitea 72 a
711} litre (ned. kan) hevatten, eo met 6 ijlereo hoepelsfDoet
omslagen z\jn.
I mayo heert 16 arrobaa. Het arro6a heeft 8 IIztlllt6ra&
Ii 4 quartillo.. De qua rtWo ia de' kleine of tapper.maat
circa ~ flesch.
.
Het tolregt wordt na.ar a"olla. betaald.
Olie in -vaten en in kruiken van circa} arraba, wordt
per arroba un 4 quartillos verkocht.
GewiCt. 1 quiotal beeft 4 arrobld it. 25 Ubben of pond
it. 16 onlas.
DB' mexic8ansohe linra moet juist 31!keui~h loed' wegen == 460,2 ned •. wigtjes.
I 9uintal = 46 oed. pondeo, of IOI:} eng. alldp•• ponden ..
MEYO (Jlluo) graanmaat in Portugal en Braziliii. Zie
PORTUGAL en .RIO JAnIRO.
MEZZA LIRA (ital.). Bekenmunt in de pausselijke ataten.
MEZZAROLA, wijnm •• t in Genua. Zie aldaor.
MEZZETT AI) graan-. wijn- en oliemaat in het groolhertogdom Taskaoen. Zie FLORIIOR. 2) Wijnmaat op het
eiland Sardinie. Zie CULlARI.
DlIAM, goud- en lilvergewigt in engelsoh Aebter-Indie.
Zie MAUQOA, PaIIS WALLIS EILUD en SIIG.l.POBB.
100*

=
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JlU,DDELBURG-DIIJL.

MIDDELBURG, 51° 29' 59' N. B. en 3 0 36' 59" O. L.,
hoofdstad der nederlandsche provincie Zeeland, residentie
van den gouverneur. Zij is oak arrondissements- en kantons-hoofdplaats, er is eene regtbank van eersten Banleg en eene regtbank van koophandel.' De siad in het
midden van hel eiland Walcheren gelegen, wordt door
een kanaal bespoeld, hetwelk hare haven vormt, en de
gemeenschap tusschen haer en de wester ScheJde te weeg
brengt ; zij is door grachten e!l wallen omringd; aeze laatsten, met boomen beplant leveren aangename w8ndeIdreven ·op. Over het algemeen is de stnd wei bebouwd, lij
he eft eene beurs voor den groothandeI, eene korenbeurs,
een,e wlsselbank; tameIUk belangrijke handel en kunltvlijt
en eene vrij aanmerkelijke scheepvaart. Er lijn koper- eli
platlood -gieterijen, een buskruidmolen, eene lin nen weverij,
eene stijfsMfabrijk, bierbrouwe'rijen, eene 81ijnmakerij, chocolaadfabrijken, sa\ietspinnerijen, touwslagerijen, zoutkeeten, borstelmakerijen, pel-, grut-, zaag-, en wind-korenmolens. Het voornaamst merkwaardige bestaat in: I) het
stadhuis, een, in 1468 door KAREL de 8toutll opgerigt,
gothiek gebouw; het prijkt met eenen statigentoren, en is
veraierd met de kolossale standbeelden van vijf en t wintig
graven van Holland; 2) het gebouw, waarin de gouverneur
en de gedeputeerde staten vergaderen, de oude voormalige
a6tdij van O. L. Yrouw en St. Nicolaa8; 3) de Hieuwekerk, waarin de graftomben der EUIlTUII's (JAIl eo CORIIELIS); 4) de Koorkerk, met de'lijkgesteenten van den geleerden ADBlAlIUS JUIIlUS en van den scheepskapitein JAIl
PIITEBSZ. 'en 5) de uitmuntend fraaije, achtzijdige Oos'kerk, met uitmunlend orgel. Er zijn overigens 3 godshuizen' en 4 Iiefdadigheids-gestichten, een atheneum, eengrmnasium; het zeeuwsch genootschap van wlltenschappeo, 2
natuurkundige genootschappen, eene schilder-, teeken- en
bouwkunstige akademie. Voorts het mu.eum medioburtrenIi. met bibJiotheken, kunst- en wetenscbappelijke verzamelingen, waarin merkwaardige antiquiteiten en zeldaame voorwerpen worden gevonden. Eene doorbraak van den grooten
we,tkaplIl.eAen d\jk, in 1808, was oorzaak, dat Ilen groot
gedeelte VIln het eiJand Walcheren werd over.troomd de'·
zee verhief zich tol aan de daken der huilen van Middelburg, en aileen de sterkte der wallen behoedde de slad
tegen haren volslagen ondergang. Zij telt tegenwoordig
eene bevolking van 14,000 lielen. Onder meer andere vermaarde mannen, zagen hier hilt Hcht ZJ.OBABIUS JAIlSIII' en
JOBAII ·of HAIlS LIPPEBBU, uitvh~ders. det verrekijkers, COBIIILIS VAl{ BIJIIKIliRSBOEK, Pri'FIB HUlBERT, L. P. VAil DEB
SPIIIGIlL en J. H. ApPllIlT~.
MIDDELPRIJS, pr~8 bij doorslag.
•
MIDDELSOORT, isdat 800rt eeoer "koopwaar, die, met
opligt tot hare deugdel\ikheid, Iijnheid en priis, noah tot de
belte, noah tOIde geringsle behoorl, mllar lusschendie bejden
hetmiddenhoudt.-.. Als gij eeoe Goede middel.oort koffij in
voorraad hebl, gelieve mij een monster, 'met opgave van den
prijs, over te lenden." - .. De eerate soort is mij te duur,
ik verlang eene middol,oort,"
MIGLlAGO (ilal.) handeIsgewigt: in Livorno van 1000
pond; in Venetie van 40 mire Ii 25 lire, of 1000 pond pe.o
tr rollO •
MIGLIAJO, handelagewigt in Italie. Zie BOllIl en
VElllne.
MIGLIO~ nieuwe metrieke mijl in Italie, zie MILUII.
• MIGOT, in den zuid-franschen handel noemt men dus de
uitschotsoort der spaansehe wol.
MIJL, ·nieuwe leoglemaat io het koniogrijk der Nederlanden, zie A·lIISTEBDAlII.
MIJL; lengte- of wegmaat. De Iengte der mijIen is in
vele landen zeer verschillende. Geo!f'rajische mijlen, waarvan iedere 23642 (volgens anderen 23661) rUnlondsche yoeten (lie dftt artikeI) of 1j uur bevat, rekent men 15 op
eenen graad van den' equator. lIIet de geogrftlische mijl
wordt veelal de duit.cAe mtjl gelijk geateld, .ofsohoon zij
eigenlijk iets grooter is. en gemeenlijk op 2 mijlen wellgs of
12,000 schreden berekend wordt. De pruissiche postmijl
bedraagt 24,000 voet rijnl. Eene laksisehe, m\jl van 2 uren
gaans heeft 8000 dresdener ellen. Van onle hollandsche
mijlen (of uren) landweegs rekent pIen circa 20 (19:) op
den equator-graad; voorts nog:
10 noorweegsche.
JO} deensche •.•
to} Iweedsche. • • • • •
13-} hongaarsche ••••.
20 gemeene spaansche.
26} castiJj •• nsche.
22 poolsche.. ..
...,....
.

I

mijlen op eeo

I gra.d van den
) equator.

MILJ.-JI1IL.4.AN.

25
60
60
66}
69}
104}
250

gemeene fransche. • •
italiaansche. • • • • •
engelsche zeemijlen •
turksche (berri) • • •
engelsche landmijlen.
russische (wersten) ••
chinesche (Ii) • • • •

I. graad
mijlen op een
van den

~ equatOl'.

De zeemijlen zijn eenigzins verschIllende, de spaansche
17, de duitsche 15, de franlche en engeische (leagues),
even als de boll. uren, 20 op den graad van 11 I ,111 ,11
ned. ellen.
MILA, poolsche mijl, zie WABSORAU.
lIIILAAN (MlLlIIO). AI Wilt natuur en kunst in zoo rijke
mate aan Lombardije schenken, vindt in deze deuelfs
hoofdstad lijD vereenigingspunt. Lombard\je is een der
vruchtbaarste landen van Europa, en levert, bij de kunstvlijt van deszelfs bewoners, produkten boven behoefte: veel
tartoe, mai. en Goeden rij.t tot den uitvoer; ook kaslanjes, alOandelen, sina's appelen, citroenen, 'Yijgen en andere
zuiduruchten; de beste en meeste lIIijde, welker kultuur
meest uitgebreiJl is en het hoofdpunl der inkomsteo verzekert. Voortreft'elijke 0lijfo1ie VAn het Garda-meer· voortl
wijn, het best van de oevers van het Comer- meer, ~ok van
het .Garda-m~er, alwaar de zoogenaamde tOBcolana-wijn
groel,t, die Ilch vee I langer dan aile andere ilaliaonsehe
wijnen goedhoudt; de voortreffelijke zoogenaamde parmflsaankaas van Lodi en den omstreek, die daanan het eigenlijke vaderland is. Ook "I!!B en hennep en veel marmer.
. Grool is het getal der fa6rij"en, die door eene lofwaardige kuoslvlijt worden werkzaam gehouden, niet slechts in
Jlltlaan zeiven, maar ook in vele andere. BBnzienlijke steden
van het koningrijk. . Zijden sto.ffen van allerlei aard •. Fluweel en lint lijn een hoofdprodukt der weverij, inlonder':
heid io MilaaJ;l, Mantua, Como, Bergamo, lIrescia, eoz. al1I'aar dezelve door de in'Yoering van machinen a Ia Jacquard
reeds 'sedert geruimen tijd merkelijk in volmaking heeCt
toegenomen. Elfene taffen levert Como io menigte; zware
stoffen, t1uweel,. zijden- en andere linten, aijden kousen,'
passementen enz. worden veel in lIIilaan vervaardigd. 'De
meeste katoen Blo.ffen (katoenen, sitsen. sluijers enl.) leveren MiIaan en Como; ook zijn er in de nabijheid decer stad
veracheidene katoenspinnerijen. In het &eheel telt men 72
katoenweverijen •. Lakens worden in eenige fabrijkeD Ie
Como, minder iil lIIilsan geweven. In fraai vergulde broflzen-, als ook in gouden-, ziiveren-, bijouterie, staa1- en
fijne ijzerwaren (messen en instrumenten) onderscheid
ltIilaan zich bijzonder; doch worden vele Goede staal- en
ijzerwaren (messen,. scharen, klingen en wapenen van allerlei aard) ,.ooral ook in en omslreeks Brescia, (te Gardooe
in het Trompiat-dal), uft het bekende bresciat-staill gefabrieeerdj zoo ook dergl!lijke -,e Bergamo en in den omstreek
vervaardigd. Geelkoper wordt in 13 gieterijen, glas in 12
blazerijen bereid. Leeriooijerijen telt men nagenoeg 160 j
geverft en verlakt leder wordt in lIIilaan gefabriceerd; papiermolens aijn er 112, en ju de groote koninglijke fabrijk
te Vaprio aan de Adda, in de delegatie MiI.an en 'Yooral
ook Ie Toscolano in de delegatie .Brescia en te Alzano in de
delegatio Bergamo wordt Traai en goed papier vervaardigd.
lIuitendien heeft Lombardije meer dan 150 hoedenfabrijken
en 75 wasbleekerijen. Ook de "iolen "an Cremona lijn
vermaard •
Ue uitfJoer van Lombardije gaat den invoer merkelijk te
boven, en hoe aan,ienlijk ook iaatstgemelde lij, 100 is
toch reeds aUeeo de ui&voer van zgde toereikend, om
den geheelen ilivoer te dek~n. De voorname uilvoerarlikelen zijo: zijde en zijden waren (20 a 25 millioen guldens) parmesaankaas (I} mill. ft.), vias en garena (1 mill.
fl.), rijst en granen (1 mill. fl.), grove wol (} mill. fl.),
ijzer- en staal-waren (} mill. fl.) enz; de belallgrijke artikelen nn uit"oer zijo: wiinen en likeuren; ne, koloniale
en droogerijwaren, katoen' en katoenen waren, laken, linnen, hout Iln houtwaren enl.
De .rijde gaat groote!Jdeels o'l'er land naar Zwitserland,.
Duilschland, J!'ranktijk en Eogeland uit; de schoonsle le_
vert de provincie Bergamo. Het belangrijke van dezen
nijverheidstak laat lich daaruit opmaken, dat in eeo tijdsbestek van I) jaren, van 1827 tot 1831 zoowel in ruwe als
gesponnen zijde eene k,!antileit .van nageooeg 21 millioen
I!.leine rnilaausche ponden zijn uitgevoerd gewordeo. Ook
berekent men, dat Ilagenoell' de helft naar Londen, Oo<>'e_
veer 2. mill. naar Lyoll, 4 mill. naal Zwitserlapd en Dllit~h_
land meer d~o 3 millioen naar de oo.tenrijklche provincilin, vooral oaar Weenen en. eindelijk schier} mill. ponden naar Rualand verzonden werd.

MILAAN.

- "91,-

De parmesaankaas, van welken jaarlijks omstreeks 6 milloen' ponden worden gemaakt, gllat naar aile landen; voorname 8tapelplaatsen zijn te Codogno in de provincie Lodi
en te Corsica in de provincie Milaan.
Lombardije heeft uitmuntende landstraatwegen naar aIle
rigtingen, naar Venetie, met we,lke vrijhaven tegenwoordig
een levendig handelsverlier plaats grUpt, naar Genua, Turin en zelfs over de Alpen naar Zwitserland en Tyrol;
belangrijk ook is de scheepvaart met meer dan 400 groote
vaartuigen op de Po en de Ficino, gelijk ook op het lago
ma(f(fiore' en het Comer-meer,' welke, even als de Po tegenwoordig ook met stoombooten bevaren worden.
Milaan zelf de hoofdstad van het lombardisch-venetiRansch koningrijk, residentie un den onder-koning en eene
der schooDste steden van Ilalie, met 150,000 inwoners, ligt
in eene heerlijke vlakte aan de OIona en tUlschen de rivieren Ficino en Adda, met welke zij door de kanalen Naviglio grande en picoolo in verbinding staat; Een derde kanaal, hetwelk Milaan door de 010n3 met Paiza en de Po,
aaD welker oevers zoo vele volkrijke ,plllatien liggen, verbindt, is sedert 1819 vohooid. Door dele hna1en, zoo ala
ook door de schoone groote landltraatwegen over den Simpion, ,Spliigen en het StilWer Joch, is Mllaan het voorname
middenpunt voor geheel Boven-Italie geworden, en om vat
hetzelve n iet slechts het handelsvertier met de rijke produkten van Lombardije, met koloniale, engelsohe, fransobe
en duitsche goederen, maar ook met de voortbrengselen
van deszelf&' lalrijke fa6rfjken, die behalve de reeds genoemde zijden-, ka/oenen-, goud-, zUver-, staalwaren en
leder ook' nog glas, spiegels, en Ilardewerk, albastwllren,
koetsen, tabak in eene groote koninglijke fabrijk, laken- en
papier behangseIs, apeelkaarten, kunstbloemen, treSlen,
galons en goud- en' zilverbordnurwerken, mathematische
instrumenten, Iwavel en chemisehe "aren, beroemde ohocolade, maoaroni en reukwateren leveren. Nevena deomzetting in zijde en' rijat, de belangrijkste handelsartikelen
des lands, en den expeditiehandel, hebben ook, sedert
eenige jaren de wisselzaken der plasts steeds meer in belangr\ikheid gewonnen, en dele worden door de groote
kapitalen vaD verscheidene handelshuizen alhier leer begun.tigd. - Volgens de opgave van den Echo "an Milaan
(1836) bestaaD hier 350 fabrijken in manufaoturen, en telt
men 31 bankiers, 40 groothandelaars en olDstreeks 1200
kleinhandel- etablissemen t.
Ook de 60ekhandd van Milaan is zeer uitgebreid, en
allezins 'de belangrijkste van geheel Italie, kunnende alleen
die \'an Rome en Venetie hen ter zijde gesteld worden. Voor ne hoogere verstandelijke opleiding lijn, hier geveatigd
een koninglgk instituut der wetensehappen en kunsten,
eene koningl. akademie der schoone kunsten eene beroemde
Ichool voor de gravecrkunst, als ook een geografisch militair instituut, hetwelk uitmuntende landkaarten heeCt uitgegeven.
'
Nog ontbreekt" aan Milaan ter vergemakkelUking van deszelfs leven6li3 eommeroieel bedrijf eene handelsbank. An~
dere instellingen voor den handel .tin hier de camera di
mcrcanti, eene regtbank van kool'handel en v'ln wiuelhandel; eene beurs en de Monte de St. Fereta (vroeger
Monte Napolione), eene leenbank, die.op edele metalen,
Itaatspapieren, zijde enz. geldvoorsehotten ventrekt. - In
1837 heeft zich ook hier eene aotienmaatschappij onder ,Jen
naam Monte della Seta gevormd, "elker fonds op 12 mill.
oostenrijkache lire vastgesteld is, en die ten hoofddoel heeft,
voorsohotten op inheemsche en op vreemde zijde-consignatUln te verstrekken.
De \izerbaan tusschen Milaan en Venetie (16 duitsche
mijlen), welker aanleg begroot wordt, 54 millioen lire te
hebben gekost, kan wei eene der meest renderende worden, daar zij lanlls zoo vele belangrijko plaatsen voorbtjtrekl.
De, un leg van dezen spoorweg was in 1837 reeds tot aao
Brescia voltooid.
Munten en koerB.
In Milaan, ala de hooCdstad van het voormaltge Ll)IDbardije;
of van het sedert 1713 tot 1797 hestaan bebbende oostenrijksche
hertogdom Milaan, later (in 1801) door Frankrijk gecreeerde
italiaansehe republiek; sedert 1805 (onder NAPOLEON) koningrijk Italiii en seder! 1815 het tegenwoordige Jombardiseh-venl'ltiaanseh koningrijk, bebben, met in begrip der
tegenwoordige muntwllarde, voornamelijk drie verschillende
Inui'ltrekeningen elkander afgewisseld ; te weten:
1) tot in 1806 de vroegere rekening nan lire corrente
van 20 Boldi Ii 12 denari, zoo dat hienan 67i dezer courant-lire op 1 keulsch mark fijn zilver behoorden j
2) krachtens dekreet van 21 Maart 1806 tot 1823, de reo
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kening ollar lire italiane van 100 cefltesimi, geheel in
'den franschen muntl'oet 1'8n 1803 verordend, zoo dat on~
veer 52 dezer italiaansche lire een keulsch mark fijn silver
inhouden j
3) kraohtens keil. koningl. munlpatent van 1 November
1823, de nieuwste, tegenwoordig j.n het lombardisch-venetiaansch koningrijk bestaande rekenwaarde, wasrin men
naar olldenrfj".clle lire (lire a,utriaci van lOO centesim.
rekent, en lulks in de numeraire waarde van den oonventiona gulden-voet. De oostenr.ltra (lira aUBtriaca) atelt
hiernaar het oosteor. 20 kr. 6tuk voor, edoch in ieta Jijner
zilvergehalte, vermit. wettelijk het muntzilver TOrr fijn met
/fi koper-alliagie moet voorzien lijn, even als in den nieu\'Reren franachen muntl'oe1.
Hiernaar is de zilverwaarde der nieuwere, sedert 1823 in
omloop l\jnde, oostenr. lira 0,40" ned. waard.
Nevens de oostenrijksche goud- en lilvermunten, die hier
eenen ,ongestoorden omloop hebben, i. tie muntalag der
volgende lombardisch-venetiaansohe nationale geldsoorlen
verordend:
In (foud.
I) De 8o"rano (souverein), tot eene nominale waarde1'8n
13 fl. 20 kr. en een wettelijk gewigt
40 oostenr. lire
van 11 denari, 3 grani + 32/:... honderdsten van een grano
bij een fijngehalte van /" of 21 karaat 7} grein. '
20 oostenr.
2) de halve souverein (mez:zo 80.,rano)
lire,
6 fl. 40 k,., ean gewigtvan 5 denari, 6 grani +
66 T h honderste deelen van, het grano, bij het gehaite van
-lo tijo.
In zi/"er.

=

=

=

I) De Bcudo of kroon ethlr.)' van 6 ooslenr. lire of 2 fl.;
een gewigt van 25 denari, 9 grani,85H honderdaten grani,
en een wetteJijk fijngehalte van / .. of 14 lood 7} grein.
2) de meno l/fJUdo (halve aoudo of halve thlr.), 1'8n 3
oostenr. lire of 1 gulden oonventionsgeld; een gewigt van
12 denari, 9 grani, '92}} honderdsten grani, bij hetzelfde
fijngeha1le.
,
3) de oostenr. lira (lira audriaca), of 2Okr.oonventiona
oouf!lnt, met een metriek gewigt van 4 denari, 3 grani en·
30H hondersten grani, bij het lijngehalte van/rr of 14
lood 7} grein keulscb. De vergelekene waarde derzelve,
naar de tot dua verre aangenomen italiaanscbe rekenwaarde.,
ia op 87 oentesimi van den italiaansohen (of nieuwen fransche) muntvoet vaatgesteld geworden.
4) De halve oostenl'. lira (meua'lira) of 50 oentesimi =
10 kr. oonventionageld., met een g'ewigt van 2 denari, 1
grano, 65i{ honderd.ten grani, en een fljngehalte 'van TOrr.
5) De {- . lira, (quarta lira) 1'8n 25 oentesimi = 5 kr.
conv. geld, met een gewigt van I denaro, 6 grani en
24;/... honderdsten grani, bij een lijngehalte van TO.. of 9
100-1 10} grein keulscb.

Inkoper.
I) De soldo van 5 oentesimi of
kreuler j met een gewigt van 8 denari, 7} grani.
2) Het drie oentesimi sttik vao } kr. eo Gewigt van 5
denari 2} .grani.
3) De oente.imi van } kreuzer, met een gewigt van 1
denDra 7} grani.
BU dezen hier opgegeven muntslag wordt,geen remedium
(oC Folerouz) van fijngehalte toegelaten, weI echter van
gewigt, en zulks, b,j de goudmunten a} pCt. bij de ailvermunten { pCt. en' bij het koper 1 pCt.
Het, in het voormaals bestaan hebbende koningrijk Italie
ingevoerd metrieke (fransche) gewigt is voor den muntslllg
dezer nieuwe ge1dsoorten bij behoudeo ; .en in § 2 van het
muntpatent d. d. 1 November 1823 vli1tgesteld geworden,
dat het metriek pond met 3 mark 9 lood 48 riehtpfennin'gen Vlln het Weener markgewigt sal gelijk gerekent worden; (derhabe =' 3H.H weener mark). en omgekeerd
worden 2,onoen, 8 grossi,4,'.';,- grani'van het metrieke ge-:wigt
1 weener mark.
Krachtens § 3 moet het metrieke pond in aile keizerlijke
koningl. munt-werkplaat.en tJeslagen worden als voIgt:
1) Het fiJne goud a 1307 gulden 20 kr. of 3922 nieuwe
oostenrijksohe lire. '
,
2) het fijne lilver Ii 85 gulden 31 kr. of 256 T"tr'" nieuwe
oostenrijkache lire.
'
3) het koper a ] gulden 54N1J'i kr. of a ,Ii nieuwe QOStenrijksche lire en 71 T"iiJ centesimi.
In § 20 van gezegd muntpatent heet bet: '

=
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"Als wettel\ike vergelijkingsmaatstaf tusschen de nieuwe
en de vroeger bestaan hebbende wettelijke rekenwaarden,
.tel1en Wij valt, aat
100 .ooltenr. lire 87 italiaansche lire of 1I3~·y milaansche
(courant) lire of 169H venetiaansche liren geJijk te achten
lijn."
Den particuliere person en blijft het (valgenl § 19) onverlet, 10 hunne contracten de D1euwe rekenwaarde of eene'
der vroegere bestaan hebbende wettelijke rekenwaarden
oit te drukken. "Waar eehter geene bepaalde rekenmunt
genoemd iI, wordt met opzigt tot de contracten, die, te rekenen van de bekendmaking van het tegenwoordige patent,
gelloten worden, de wettelijk nieuw verordende rekenwurde ondersteld, ten zij door regtens geldeode bewijlen
het oogmerk am lich van eene andere rekenwaarde te bedienen, kan worden aangetoond.
' .
De bovenvermelde kepermunten, en de in het jaar 1816
geslagen eostenr. kaperkreuz. zijn de wettelijke zcheids- of

MILA.lN.

b\ipassing- (kleingeld-) munt des lands. De publieke kaasen en parllculieren lijn echter slechts in leo verre tet het
aannemen der kopermunt verpligt, ala de daarmede gedaan.
wordende bepalingen het bedrag van 25 cen teaimi Diet te
boven gaan.
De onder de vreegere regeringen 'geslagen goud- en zilver-munl'pecien, lie men op het artikel]UunIN, Munw)zlll'
of IIIu:nIN onR BET ALGIIIEIlJ.
Gelijktijdig met het vermelde keil. koningl. munlpatent
werd ook een m"nttllriel;voor hetlombardisch-venetiaansche
koningrijk uitgevaardigd, waa'rin zoo wei de wetteJijke waarde
der tot dUI verre beltun hebbende en ooatenrijkache Ian d.munten, ala ook die der buitenlandache hier dikwerf voorkomende goud.,. en lilvermunteD, aijn venat, doch hetwelk
wij, al. TOor en len handel van minder welentlijk belang,
hier veerbijgaan j terwijl everigens eek' dit tarief natuurlijkerwijze niet tot maatslaf van den milaanschen greothandel
lelven, kan dienen.

Millllln O'nrlerllQurlt "et fJQl88nde kO'erl8tel.el.
IIIIL.1..lIl" WISSELT OP

KOIIS.

Amsterdam, Ii 2 mnanden' •••• pl.min.
Angsburg, auso, Ii. 2 en 3 maanden
•
Frankfort a/lll., Ii. 1 maand dato •
GeDuI,

a UIO

••••••••••

Bamburg a 2 maanden • • • ••
Livorno, II uso ••••••••••
"
'WeUiet tegenwoordig.
•
of ook wei ••••••••
Lend en , a uso •••••••• •
Lyon Ii I en 3 maanden • • • • •
Napel. Ii 1 maand. •• • ••••
}»arijl 1 en 3 maanden • • • • •
Beme a I m88nd.
••• •
Triest Ii 1 m88Dd • • • • • • • •
Venetie, 11 uso. •• ••• ••
Weenen'lI uso en 3 munden ••

"
"
"
"
"
It
It

"
"

"
It

It

"
"

VIRKL.lBIKG DIZIB KOIRSIOTERIIGII.

248 centesimi austria eke voor 1 gulden nederl. courant.
298~
"
(008tenrijkache) veor 1 gulden augsb. of conventions courant.
247}.
"
,,1.
Mt'lnse of in carolin a 11 fl.
1I7}
"
austriae"8 Toor 1 lirll .IIOlla in Genua.
21n"
"
, , 1 mark hamb.banco.
603}
11
"
"pe88a da QttO' rea Ii.
9n"
"
It
4 tOikaanache lira in goud.
102:r tlMlkaansche lire voer.100 oostenrijksche lire.
_
2967 ' centesimi, of ook: 29 lire 67} eente,imi alliltrillcke veer I cfsterI.
1l7{
•
aUlltrillc"e, VOOl I fTansche frano. '
501} oostenrijksche centesimi» 1 dueizlQ di regnO'.
1J 8
,,It
11 1 franc in Parijs.
623
"
. " J .curlO' rQmanO'.
298
"
" " 1 fl. conventions courant.
99}
"
, , I t I lira au8Irilleke of ook pI.min. 99} lirll
/
lIulllriae"e voor 100 dergelijke lire in Venetie.
297} eetltenmi o"lfriacll. voor I fl. cenv. courant in 10 en 20 kreuzers.

Buitendien oek wel:Ancona • • • • • • • • • • • • •

1lo10gna •••••••••••••
"
of ook

[pl.min.

•

"

:i~} Ooltenr.

cetlte.im' voor 1 rom • •eurl••
49t lJajQce'" :voor 1 oestenr. lirll.

Koers der goud-muntspecien.
Spaan8che quadrupels • • • • • • • pl.min.
95{ oOltenrijksche lire voor 1 lpaan80he quadrupel.
52,25 pl.min. 52. lire 25 centSlimi a ..triaclle veer 1 Ituk liabonineB.
Portugelche liboninen • • • • • • •
•
Fransche 40.francsstukken •••••
It
46,30
It
46" 50
"
"
'Ii 1 franlehe 40 flancutuk.
"
nieuwe leuisd'or •••••
27" 50
"
"
",1 fr.~ouisd'or(nieuwe).
27,50
"

"

Desgelijks O'Ok near verhouding de overige, hier koerBerende iialiaansche, oostenrijksche, hollandsche, fransche en
duitlche goud- en zilver-muntlpecien, welkerkaerl-bepaling
hiernaar gemakkelijk op te maken is.

inlonderheid DOg V~D de oode gewigten, dochbij ambtelijk&
apg'Ten, bij het lolhestuur, in de munt enl. wordt alleen
het Dieuwe stelsel gebezigd.

1) Bel cude mllat- lin 8ewi8tlltllilel.
lYi"e'-uIIQ en re8pijldagen.
Daar hier ledert den 10 September 1808het fransche wetbeek Tan koophandel is ingeveerd geworden, en eek onder
de nieuwe regering van kracht gchleven is, sijn hier vol.trekt dezelfde wisselhandel-wetteD van toep...ing, a,ls welke
ooder PUIJI na te zien lijn. - De IUQ I ' dienTolgenl ep
30 dagenvastgesteld, Ie rebnen Tan den dag na deD datum
des wil.els. Komt de venaltijd op eenen wettelijken feeltdag, 100 meet de wissel daags te voren betaald of geprotesteerd worden. - RespijtdaKen zijn niet ingevoerd, maAr
de wisseIs meeten of oP' verteon, Of binnen 24 uren belaald
'Worden.
JJIaten en 8ewigl. Reeds· ten tUde der ilaliaansche republiek, werd door eene ordenn8ntie uit Bilaan, vlln den
27 October 1803, het nieuwe matenatelsel, Damelijkhet fr8nsch
metrieke met veranderde benamingen in de geheele repuhliek ingevoerd, hetzelve is ook door de oeslenrijkscbe regering in het tegenwoordige lombardisch-venetiaansche 110'ningrijk blj hehouden geworden. In het dagelijksch verkeer
bedient men zich ,wei nog dikwijls van de oude maten en

'Lengtemaat. De piedQ (Toet) Ii. 12 PO'lIici (duim) =
0,435785 ned. el. De braeciQ of el II 12 Qnce Ii. 12 punt;
Ii. 12 IIIO'Mi del braccio
594,94 ned. streep.
67{ oude geographische mijlen gaan op eenen graad . 'fan
den 8qu.ator.
,
Laflfl- O'f fJlllktllMtJat. De tr"lJuccO' is 6 voet Jang; 4 0
trllbu/l/l"i maken eene tavolll en 24 tavO'la 1 0 pertjca,
100 dat de 0 perticl 3456 0 voet inhoudt,
0,065452
nieuwe tfl.mat'''' of
Ililn ned. bunder.

=

=

=

InllO'udsmallt VO'Qr droO'8e woren.
Grallnmalli. De mina heeft 28 mflK8ill, de, mQ8Gia 8
.tojll, de stajll 4 9uarlari.
De koren-m'O'88ill
146,234 litre of ned. kop.

=

InhQudsma"t tlO'Qr nlltte wllren.
De brenta wijnmaat heeft 6 ~ine, de mine 8 pinle, de
piflte 2 bO'ccalS..
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=

De 6renfa
7lS, 'i54 litre of ned. kan.
Handelsgewigt. ' Dit is tweederlei : peso sottile en peso
grosso, ligt en zwaor gewigt.
,
Het ligte of kleine pond, oolt li66ra piccola genoemd,
wordt in 12 O'lIcen a 24 denari II 24 {frani ingedeeld, en
weegt 326,793 ({frammes) ned. wigtjes.
Het aware of groote [ib6ra, li66ra {frossa bestaat uit 28
der (vermelde) oncen, en weegt 762,517 gr~mmes (ned.
wigtJes).
De rublJo heeft 25 li66re piccole.
De !Juintal of de centenaar van 100 li66re piccole
32,6793 kilogr. (ned. pond) = 58,35 weener=67,45hamb.
'= 72,05 eng. pond.
De /lentinajo of kleine centenBar van 100 li66re {froBBe
76,252 kilogr. of 136,16 weener
157,4 hamburger
168,12 eng. pond.
100 li66re {frosse = 233~ lib6re piccole.
Het oude goud- en. zilver{fllwi{ft is de marco (hetmark)
van 8 once II II 24 den.ari, a 24 {frani, of 4608 Grani. De
",arco weegt 234,997 gramme. (ned. wigtjes). '
100 milunsche mllrk = 100,53 duit,che munt-ofkeulsch
mark, of 83,73 weener mark.
Het lib6ra peso flllldi/linale van 12 oncen il het weenerniedicinaal pond, zie WUlIEIf.'
Het juwelengewigt i. het oostenrijksche. aie WEEWElI.

=

=

=

=

2) Het nieulDe maten- en {few'Glen-stelael.
Len{ftemaat. De metro (mOIre) (= ned. el) wordt ingedeeld in IO palmi, de patmi ldicimelre) in IO dili, de
diti "(centimetre) in JO alami (millimelre). De metro be-,
vat _I,68()852 oude 6raccia, of 2,297873 oude ped.
100 metri ==
109,36 eng. yard, '
149,94 pruissische ellen,
128,33 weener
"
144,63 brab.
»
174,57 hamb.
"
84,14 oude fransche
83,33 nieuwe ,.
of ook 328,09 engelsche voet
318,62 pruissi.che en rijnl. voet,
316,4 weener
"
349,1 hamb. v'oet
De mi{flio (de nieuwe mijl) bevat 1000 'metri, of 1680,85
oude braccia.
50 nieuwe mijlen
27 oude geografische mijlen.
Land- 0/ vlaktemaat., De nieuwe tornatura (hoctare)
bevat 100 lavole; de tafJola 100 0 melri; de 0 ",IIro
100 0 palmi, de 0 palmo, 100 0 diti enz.
De nieuwe tornatura bent 15,27842 oude milaansche
o perclu.
Inhoudsmaat floor drooGe waren.

=

Graanmaat. De soma (kectolitre) wordt ingede~ld i,n
10 mine, de mina (dicatilre) in 10 pit&te, de pinta (de
litre) in 10 coppi (diciiitre). De soma bevat 0,68383 oude
koren-mo{f{fia.
H10 801'l~C
34,39 eng. imp. quarter, 181,95 pruiss.
scheffel of 162,6 weener metzen. Men r,eken131,589 some
1 hamb. lasl.
'
Inkoudsmaat voor naUe waren.

=

=

De 8~ma (kectolitre) mel de zelfde onderdeelen als boven,
en 1,32355 oude wi.in-6rente inhoudeude.
1 soma = 22,02 eng. imp. gallon, 87,34 pruiss. quart,
oC 70,67 weener maass.
Bandela-, goud- en. zilver-{fewtgt. De italiaan.che li66ra
(het nieu'we pond of kil08ramme) heeft 10 once; de oncia
(kectogramme) 10 {froBsi, de G"'08'0 (decagramme) 10 denari, de denaro ({framme) IO gr,ani (d.ec;8ramme).
De centinajo of het 9"inlal (cenlenaar) houdt 1-0 ru66i
de ru660 10 ital. li66re. Deze nieuwe li66ra (li66ra metrica of kilo{frammc) houdt aan oud gewigt 1,31145 groole
of 3,06004 ldeine li66re, of 4,25537 marck. (mark).
100 nieuwe li66re = 267,92 eng. trooisch pond.
= 220,46 eng. avdp•. pond,
213 pruissisch, of
178,57 weener pond.
206,41 hamb. ,. of circa 407 keulsch mark.
De fijnte flan ket Goud en zUver wordt naar milli.imi
(duizendsle deelen) bepaald.
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Het verwerkte goud heef! wettelijk drieerlei gehalte, N°.
I van 920, N°.2 van 840, N°.3 van 750 milli.im; fijn.
lIet zil ver boudt van 950 tot 800 duizeDdlte deelen.
-Aanmerkin{fen den. handel 6etreffende. Schier aIle goederen worden per I libbra of per 100 libbre piccole of
grosse in lire corenti verkocht.
Rum, per libbra grosIa.
Brandew\in, .priet (voorloop), honig, buenos-ay'res-ossenhuiden, akerdoppen, .alpeter per rubbo van' 25 Iibbre
piccole.
Engelsch katoengaren.
,
,Walertwi.I, N°. 14 per pak vqn 14 libhre piccole, met
10 soldi ""or ieder per pak opklimmend nommer, tot
N°. 40.
.
Muletwiat, N°. 32 per pak van 7 libbre piccole, met 7}
soldi per dito opklimmend,
Idem, N°. 52 II 80.
Rood geverfd garen, N°. 10 tot 40 per 1 libbra piccola,
met 3 soldi per 2 Dommer en per 1 ~ opklimmende.
Schier aIle goederen wordeD met· auivere tarra verkocht.
Bij levantlchen en oosl-indischen koloen bewilligt men 6
pond larra, per baal, en rekent 107 voor 100.

Bij Smyrna hazenvellen ••••• , ••• 10 pCt.
It Orlean.... • • • • • • • • • • • • • • 25
It
It wolle, napelsche • • • • • • • • •••
2 It
It
It
maggioline.......... 4 »
, ,.
,.
wallachijache (gewasschen) • 8 It
It
It
scopia..... '. • ',' • • •• 4 ,.
It
»
scuhlrische lamlwolle • • • •• 4 ,.
"
,. "agolta...........;. 20 per "baal.
MILANO, lie lIIruA.ll.
MILE, engelsche m,il, lie LOllJlJ:ll.
MILHA, kleine mijl in Portugal, lie POaTUGAL.
MILHEIRO, zoulmaat in 0 Porlo, (koningrijk Portogal).
MILLE (Pao en Plla) (lat.) Voor' het duizend, of nn
ieder duizend. Deze uildrukking komt het meelt in den
wisselhandel voor,waarbij men eenen wi.selagent, of effectenmakelaar, voor de door hem volvoerde IRken 1 per
1000 (per mille) pleegt te betalen. Vergel. lllun:LLooll.
MILLEFIORD, in het piemonlesche llefabriceerde, in geheel
Italii! gewilde soort van snuiftabak.
MILLEREES (MILLlRll:U) portugesche abo welingebeelde
aIs weikelijk geslagen rekenmunt; laalalgemelde van goud,
bedragende 1000 rees of reis, 8-}::~tukl op hetkeulschmark
fiju; - in Brazilie 11,508 stukken = 1 mark keul.ah, fijn
zilver.
'
M1LLEROLE, inhoudsmaat vooe nail., waren, in Marseille.
MILLES, rekenmuDt in de Vereenigde Staten van NoordAmerika-. 1000 op I dollaf.
MILLIARD (MILLIA.aD&) (fr.) is een aantal van l000millioenen.
MILLIARE (fr.), franlche land- of vlaktemaat r.,f1Ilf are.
,ULLIER, oud en nieuw ,franlch handelsgewigl. Zie
PAaus.
MILLIGRAMME (fr') fraosch gewigt,
Tlf'1Ilf are.
MILLILITRE" (fr.) fran8che inhoudsmaat voor Datte waren
nAm litre.
MILLIMETRE (fr.) fransche lengtemaat, gelijk r.,f1Ilf metre.
1lIILLIOEN, een getal van 10 m'alen 100,000, of van
I000XlooO. Van daar pleegl men ook een rijken part~cu
lier, die verlcheidene millioenen belit, een millionari. te
noemen.
DlILLlSTERE (fr.) fran.ch., ligchaams maat, == r.,f1nr8tere.
MILDlIKS, benaming van door onzen O. I. handel naar
Europa komende, 27 cobidol 'lange, I} breede, katoenen.
lIIL T RE, oliemaat op de 10niHhe ailandeD Corfou en Paro.
MINA, inhoudsmaat voor natle waren in MilaRn; graanmaat in Milaan, Alexandrie, Genua en Toskanen.
'
MINALTRE, rekenmunl in persisch Georgie, a 44lalt'.
MINALTUN, MINALTUE, beteekent eene per.isclle rekenmunt, weanan lOop den tomangsan, pf die Ii fi maasi
gerekend wordt. Zie Pnlle en Tunu.
MINDEN. De hoofd.tad van het selijknamige' regeringldistrict der pru!lsiscbe provino!e We.tphaJen aan den Welef
met circa 9000 inwoner8, heeft eene aanlienlijke suikerratfinllder\j, wasbleeken, laken-, katoen- en lijnwllden-weverij,
leder- en tabaksfabrijken, beiaogrijke likeurstookerijen en
handel met granen, lijnlaad, peulnuchten, brandewijn, garena enz., als ook scheepvaart en expeditiehandel op den
Wezer. Ook is Minden de letel van een provinciaal bankkantoor en van een hoofdtolkantoor in het duitache tolverbond.
M"nten, maten en. GnflGtll'" als Berlijn.
,
MINE of EMINE, Dude graanmaat in Frankrijk. Zie PUIJS,
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=

=
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MINELLO-MINERAAL-KERMES.
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en nieuwe graanmaat it:l het zwitserseh hnton Waadland.
Zie L~usANNE. Vergel. ook EllllNE EN MllU.
MINELLO, graanmaat in Ve'rona.
MINERAALIILAAUW (KUNSTBLHUW). Ais men zuiver
kopervitriool met salmiak in water oplost, en de oplossing
door middel van k.lk Iaat neer ploffen, zoo hekomt men
een, met het in Par\js vervaardigde bergblaauw gel\jkvormig, schoon blaauwgroen bezinksel, in verseheidene schakering der naar gelang men meer of minder salmiak er toe
genomen heeft. Ook een helder, zink-oxyde en magnesia
inhoud.md berJ\jnsch blaauw noem't men mineraal6laauw.
Deze produkten worden als schilrler- en aanstr\jkverf gebezigd., Zie BERGBLHUW en BERLiJNSCR BLUUW.
MINERAALBLAAUW. Onder dezeD, naam gut I) het
berl\jnsch blaauw, als met hetzelve koolzure magnesia, of
koolzuur zinkoxyde is toegevoegt geworden, 2) het bergen bremerblaauw (zie deze .rtikelen) of brunsw\jker groen;
3) witte aarden, blaauw geverfd door indigo, of door een
afkooksel van blaauwhout. Deze verfstoffen moeten altijd
litgblaauw zijn, om als mineraal- of bergblaauw te kunnen
verkocht worden.
MINERAALGEEL. De engelschman TURNER deed de ontdekking, dat loodglit, met ~ keukenzout Ie zaam fijngewreven, in het water opzwelt, en een wit bezinksel vormt,
hetwelk, als het gew.sschen, gedroogd en geheet wordt, eene
gele verfslof levert. HU liet zich daarvooF een palent geven.
Veze verfstof gaat onder den n.am van turners patent- of
engelseh gee I (eDg. patent yellow; fr.jaunelmivete) door.
JOR. FLUGGE, in Kassel, was de eerste, die deze verlstof in
Duitschland bereidde. Hij mengde 10 deelen menie met 1
deel salmiak, eo smolt de massa. Zij wordt in vierkante
staven gegoten, en heeft, bekoeld, eene schilferaehtige breuk
en gele, kleur. Dit is het kasselergeel (fr. jaune de Cassci; ital. ffiallo di Cassel). Het is een volkomen 10QdverJuursel en bevat 11,26 pCt.lood, 3,85 pCt. chlooren84,89
loodzuur. In den handel komt het fijn gewreven voor.
Tegenwoordig wordt het op vele plaatsen vervaardigd, van
welke het onder anderen de narnen Montpellier- Parijzeren Yeronezer geel heeft bekornen. Men moet hetzelve niet
verwarren met het N apelBeh-geel (zie dat artikel). Het
wordt in de papier-kleurfabrijken /lIs smelt- en bij het behangselpapier als dekverf gebezigd.
MINERAALGROEN. Dit woord heeft eene rnimere en
eene meer beperktc beteekenis. In 'de eerste noemt men
aile groene verfstoffen zoo, die ui delfstoffelUke bestanddeelen be.taan; bijv. het berggroen, het brunswijkergroen,
het chromgroen, de groenaarde (zle op die vier artikclen)
en a1 te verscheidene verfwaren, in welke araenielt-koperoxyde het wezentlijke bestanddeel uitrnaakt. In dlln naauweren zin verstaat men onder mineraalgroenen het zuivere,
arsenikzure koperoxyde, hetwelk uit 28,54 pCt. koperoxyde
en 71,46 pCt. arsenikzuur is zamengesteld. Vermits het
door den zweedsehen scileikundige SCHEELE -is uitgevondeo,
brengt men het onder den naam Beheelseh of zweedsgroen
in den handel. Het is helder sijsjes-groen, reuk- en smaakloos. Tot deszelfs bereiding heeft men twee oplossingen
noodig. Tot de eerste neemt men 2 pond ijzervrij zwavelzuur koperoxyde (kopervitriool), hetwelk men in 30 pond
warm water oplost'; tot de andere 2 pond zuive're potasch
waarbij men allengs 22 lood arseniekaehtig zUQr loevoegt,
en filtreert alsdan d'e oplossing door linnen. De tweede oplossing giet men allengs in de eerste over, die nog warm
moet zijn, en roert gestadig om. Dan laat meo het geheele
mengsel staan, lot de vloeistof helder is geworden, welke
men dan voorzigtig afgiet. Hetgeen als bezinksel overblij~l,
wordt twee maal met ettelijke pooden heet water overgoten.
zoodra het helder is geworden. Het bezinksel laat men
daarop op linnen afdruppen, en hU matige warmte droogen.
Op deze wijze verkrijgt men 1 pond 13 lood verfslof. Het
is eene voortreffelijke waterverf, maar zelden wordt zij in het
olieschiJderen gebezigd. Wegens haa~ arsenikgehalte moet
men er voorzigtig mede omgaan.
MINERAAL- of MIJNSTOFFELIJK KERIIES (lat. h,drofulphuratum oxyduti stibii, kermes minerales; eftg. kerme. mineral; fro kermes mineral; duo Mineralkcr,;,es;
itat. ehermes minerale) heet ook karthui;;er poeijer (fr.
poudre des chartreux), omdat het in het beginder 18.
eeuw, in een fmnsch klooster eenen karthuizer-monnik, op
het doodbed, zUn leven redde, en daarna door zijne orde
als geneesmiddel verkocht werd. Het eepe hoofdbestanddeel van hetzelve ,is zwavel.ntimonium; of'llaarbij echterook
antimonium-oxyde moet toegevoegd z,jn, is nog niet uitgem~akt zeker. In geen geval is de h,jmenging van dit laalsle sehadeJUk; daarentegen moet scherp toegezien worden,
\l.t deze droogerijw.ar, geen zwavelarsenicum bevat, het-
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welk men gemakkelijk 8Iln eene roode sublimatie gewaar wordt, die in eene gl.zen pUP of buis b\j de heeling van het mioeraalkermes ontst.at. De arsenieum komt
van den ruwen zwavelantimonium voort, dien men tot bereiding van dit produkt noodig heeft, en welke van zijne
natuur zwavel-arsenicum bevat, waarvan het dikwerf moeijelijk is af te scheiden.. Er zUn eene menigte ma~!e,ren .?m
mineraalkermes Ie berelden, die aUeen zeer langwul1g z\Jn,
en daarom in de pharmacopaia moelen nagezien worden.
Goede waar is roodachtig brnin, (van daar de naam, omdat
de dierlijke kermes de zelCde kleur heeft), moet in ongemeen
fijn poeijer, zonder reuk en smaak, hoog~lens in groote
massa eeI\igzins vermillioenachtig riekende, mat of dofzijn,
maar blinkend worden, als men het met een staal wrUft. Hiertoe behoort ook de goudzwavel (lat. sulphur auratum
antirnoni'i; eng. gulden sulphur of antimony ; fro 80U)fre dore d'antimoine; duo Goldschwefel ; ital. zolfo stibiato
arancio), insgelijks eene zwavelantimonium, slechts d.t
hetzelve meer zwavel (38,41 pCt.) dan het mineraalkermes
(27,23 pCt.) bevat, en heeft durom eene donker meloengele kleur; is, als het andere, in water en alkohol oplosbaar. - Beide artikelen moeten, luchtdigt gesloten, ineene
donkere pJaats bewa.rd worden, omdat zU nan de lueht of
het lieht blootgesteld zich ontbinden. - Derzt'liver gebruik
is geneeskundig; de proefnemingen in het katoendrukken
er mede ged.an, hebben noch eene fraaije noch eene vaste
of duun.me kleur opgeleverd.
MIN'ER-'-LE WATEREN (eng. mineral waters; fro eaux
mineralc~ ; duo Mineralwiisser; ita!' aeque minerali). Dit
zUn de wateren, die zoo vele minerale deelen in zich bevatten, dat zU niet tot gewoon gebruik, bijv. tot dagelUkschen drank, lot kooken, wasschen, brouwen enz. gebezigd
knnneQ worden, docb daarentegen eene genezende kracht
op ziekelijke of ontstelde organen in het menschelijk ligchaamsgeslel uitoefen eo. Vit den aard der zaak behoort
daartoe ook het zeewater en aileen het spraakgebruik heert
dit laalsle er van uitgesloten. De natuurlijke, die warm,
heet, en, wat meest.1 het gev,al is, koud, d. i. met den
plaatsel\iken warmtegraad van den dampkring, nit de aarde
opspringen, zijn verschillend ingedeeld, en Daar de heerschende der daarin vervatte minerale bestanddeelen genoemd
geworden. Zoo heeft men zuuracMige of zuur6ronnen
(fr. eaux acidules; eng. acidulous mineral waters) en
zoutachtilJe (fr. eaux salines; eng • • aline m. w.) die verscheidene zouten in vloeibaren en gasvorm in zich bevatten,
onder den laatstgemelden vorm speelt voornamelijk hel knolzuur eene groote rol. De zoodanige, welke zwavelzure talkaarde (bittenout) iuhouden, heeten 6itterwaters (fr. eaux
maGnesiennes; ilal. acgue amare). Daarloe behooren:
Selters en Nassau, Reisdorf blj Alfier, omstreeks Bonn, Prrmont, Kissingen in Beijeren, Rohifsch in Stiermark, BiIin,
Carlsbad, Sedlitz (alwaar aIleen 10 bitterzoutbronnen) Seidschutz en Pullau in Bohemen; B.den (16 bronnen) in Baden;
Pouquls (dept. Nievre), VichU (86 0 R. dept. Allier), .Habarne (dept_ Herault), Plombi eres (dept. des Vosges), Audinac, St. Rectaire io Frankrijk, Epsom tSurreyahire) in
Engelaod; 2) ijzer inhoudende of staalwatuen (eng. cha_
1!J6eate water; fro eaux jerra!{ineuses; ital. acque acciajate), dus genoemd, vermits zij in hare deIrstoffelijke bestanddeeleq koolzuur ijzeroxydul, ofschoon in uilerst geringe
hoeveelheid bevallen. Dergeltjke zUn: FranzensbrunD, hij
Eger, met 3 bronnen; Toplitz (met II water bronnen van
20 Ii. 30 0 R.), Carlsbad, M.riiinbad en Belin in Bohemen;
Reinerz met 5 bronnen, Kudova, Flusberg en Altwasser in
pruissisch Sileziii, Driburg in Westphalen, Schwalbach met
14 bicnnen,Fachingen, Geilnau, Ems, tot 44° R. Wisbaden tot 52° R. in het hertogdom Nassou; Baden in Baden.
Pyrmont, Spaa, met 16 bronnen in Belgie; Passy (dept. de
la Seine), Forges (dept. NederSeine), Provins, (dept.,Seine
el Maroe), Vals (dept. Ardeche) en Mont'Qr (dept. PIUyde
Dome, tot 44 0 R.); 3) de .!"atJeiwatcren (fr. caux sulphureuses; eng. sulphurous waters; ital. acque sol/orate) >
Z\j voeren zwavel walerstofgas met zieh. Daartoe behooren:
Warmbrunn, in Sile,iii (80° R:) Baden bij Weenen, met
la bronnen van 22° it 2:)° R.; Nenndorf bU Rinteln; Aken,
Bart!ges met 8 a \0 hronnen van 25 a 86° R. Canteretz,.
Bagneres en Begorre met 20 bronnen van 20 Ii 47° R. (dept.
Boven-Pyreneen) la Preste 38° R. (dept. oostelUke Pyreneen),
Bagneres de Luchen (dept. Boven Garonne) en St. S~Uve~lF
(dept. Yonne) in Frankrijk j Leawington (Warwi~k~b)[e)..lD
Engeland. 4) jod of 6romwater (:r. eau:J: bronmrees) b~)v.
te Bourbon les bains van 46° R. (dept. Boven'Maroe). De
zuurwateren erkent me!! aan der~elver zuurachtigen, de i.iz,erinhondende BOn derzeivpr inktachtigen smoak, en de zwaveJwateren aan derzelver flaauwcn reuk oaar zwavellever. De
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,groote vorderingen in de scheikunde hebben deze wateren
leeren namaken, waaruit het Groot aantal kunst mineraalwateren (tr. eaux mineralcs artificielles ou lactice.; eng.

artificial mineral wateN;

it~I.

acque minerali arti/iciosi)

ontstaan zijn. Ook onder dezen spelen de met koolzuurbe• wangerden de grootsle rol. ltIen heeft opgemerkt, dat er
bronnen zijn, die zich ook door denelver gehalte aan organieke stoffen onderscheiden', weshalve het onmoge1ijk is
deze volkomen of geheel na Ie maken. PAUL, uil Geneve,
stiehtte in 1800 de eerste inrigting van dezen aard, en wei
Ie Parijs, onder den naam Tivoli. Sedert zijn in die stad
nog 8 a 10 instellingen van dien aard ontstaan, welkejaarlijks meer dan 2 millioen flesschtln leveren. Ook de n.eesle
groole steden van FraDkrijk bezitten dergelijke inrigtingen;
vele lIpolhecars in kleine steden houden zich daarmede bezig, en eene groole menigle welgestelde particulieren bezitten eenen toeslel tot hetsnel bereiden van seltserwater j zoodat
aileen Frankr~ik, van het Iaatstgemeldejaarlijks, naar matige
raming, 4 11 5 millioen flesschen fabriceert. De centrale
apotheek in PorUs bereidt jaarlijks 80 Ii 90,000 fleschzuurof zout-achtig mineraalwater voor de hospitalen aldaar. Men
bereid took de wuten in den vorm van poeijer, ten einde
door de koopers in water te worden opgelost; bijv. sodapoeUer (eng. sodaic of soda powder). In Duitschlandheeft
Dr. STBun in Dresden het zelfde bewerkstelligd, wat PAUL
voor Frankrijk heeft gedaan. - Schier aile minerale wateren,
die in den handel voorkomen worden tot drank gebruikt;
zeer weinigen tot Baden, bijv., die van .Balarue en Bareges.
Bandel. De handel met de natuurlUke minerale wateren
nam aanvang in het midden der 18e eeuw; die met de
kunstminerale wateren is echler zoo groot geworden, dat
h\j eenen eigenen handelstak vormt, welken men aan de
wctenschappen Ie dankenheeft. Daardoor zijn echter de
natuurlijke minerole' wateren in geenendeeie verdrongen
geworden; integendeel heeft bij de algemeene begeerte de
vraag daarnaar toegenomen, zoo dat van genoegzaam al de
voorgenoemde badplaatsen groole hoeveelheden venonden
\porden. Sommigen derzelven zijn duurzaam genoeg, 'Om
zonder ontbinding of bederf de linie te kunnen paSleren;
deze zijn Selters, Geilnau, Fachingen, Driburg. Bet levendigst wordt deze handel van uit ])uitschland. bedreven. Selters
neemt hier den eersten rang in, daar deze plaals nagenoeg
3 millioen kruiken verzendt. De overige duitsche bronnen
verzenden, als men het getal zeer laag slelt, Ie zamen 2 millioen. Veel gaat naar Fraukrijk en Holland, weinig over zee.
Keulen voerde in 1837 aan .minerale wateren 12,618 cntnrs
uil, en 6731 cntnrs in; het eersle van slronmopwaarls, het
laalste stroomafwaarls. Rohilsch in Sliermarken zend.t veel
DBar ItaWi onder den naam van "'c9ua de celli.
ItaJie
zelf voert niets uit, maar drijft binnenIandschen handel
met aC9ua di coldiero bij Verona, della vir[{ine bij Padua,
di recoara bij Vicenza, della villa bij Lucca van 60°
REAU., della Brandola bij ltIodeDa, del teltuccio bij Pistoja, en di' lfocera in den kerkelijken staat. Frankrijk
voerde in 1834 in: 374,996 kruiken en 144,15() f1enchen,
waarvan aileen regtstreeks uit Duilscnland 357 ,431 ~ kruiken
ell 131,153 flesschen. Hieruit ziet men, d.t Duitschland in
dit artikel den belangrUksten handel op Frankrlik bedrijft.
Dit is een zonderling verschijnsel daar Frankrijk zelf zeer
rijk aan de verscheidenaardigste minerale wateren is. Dit
!ADd verzond in 1814 slechts 1914 kruiken en 13,833 flesIche,n Roar builenslands, waarvan eerstgemelde bevorens in.
gevoerd waren. Over zee venendt voornamel\jk Amsterdam,
bUv. naar Archangel, Swinemunde, Hamburg en Triesl ;
Hamburg Daar Archangel j Lubeck naar Petersburg; Triest
naar Raguza en Venetie. De handel met kunstmineraalwateren is verreweg belangrijker, daar z\j echter overal kunnen gefabriceerd worden, maken zij geen artikel van eenen
handel voor builen of van verzending uit. Deze binnenJ;mdsche handel is het aanzienlijkst in Frankrlik, Engelond,
Duitschland en Rusland. Pakkinlf: in Frankrijk doet
men de minerale wateren, zonder uitzondedng, in glazen
flesschen; in Duitschland ook, maar vene-weg meer in aardenkruiken of kannen met kortenhals. Deze worden allen
met pek of hars gedigt, en daarop veelal een stempel gedrukt. Aldus zet men ze tusschen stroo, hooi of dergelijke
in kisten of manden, in welke zij verronden worden. Hoe
vele flesschen in eene kist gaan, rigt lich naar de plaat.elijke gewoonte; zoo bevallen die van Belin en de SeidIchiitzer kislen 10, 20 of 40;. de franzenbrunner (egersch
Sauerwasser) 18 of 25 kruiken, met het jaartal der vulling
en het egersch stadswapen; de geilnauer 50, die van ,Pullnau 20 halve of 20 heele, de Pvrmonter 20, 30, 40 kleine
of 30, 50, 80 krulken, de selt~rser 50 en die van Spaa
40 groote of liO kreine kruiken. - To/reeten. Duitscn
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totver60nd. Invoer per saksisch of pruissisch centnr. 7{
zilvergroschen of per tolcenlnr. 25 kr. rhein. Uitvoer vrii.
OQ.tenrijk: invoer der kunslminerale wateren voIstrekt lerboden; naluurlijke betalen per centnr. sporco 36 kr., uilv.
3 kr. doon. 2 kr.; niet in kisten gepakl per 100 kilogr •
groot of klein, invoer 2 fl. 48} kr., uiv. 14{- kr. j van en
naar Hongarije vr\i • .Frankrijk: inv. per 100 kilogr. brullo,
in vaten' 1i0 cenlnr., in aarden kruiken, mel inbegrip van
den tol naa! de kruiken, in fransche schepen 1 fr., in vreemde
schepen of te land I fro 10 c.; uitv. 25 cents; tot iedere
dezer taxen nog ,tu verhoogiDg als centime additionnel. In
1804 bcdroeg deze tol 6023 francs.
MINERAALZUREN. De uit voortbrengselen V6n het delfstoffenrijk getrokken zuursloffen j bijv. zwavelzuur, salpeterzuur, zoutzuur enz.- Die welke in den handel voorkomen
zUn Of druppend vloeibaar, Of vast; nu eens zeer luur en bijtende, aIs het zwavelzuur, dan weder zeer flaauw zuurachtig, als hel horax-zuur. De zekerste methode om het zuurgehalte eener zuurstor Ie ondenoeken, bestaat daarin, dat
men de hoeveelheid van een alkali bepaaIt, helwelk tot
verzadiging eener zekere hoeveelheid der zuurstof vereischt
wordt.
.
MING ELEN, zie MEl!GEtElf.
MINUS (lat.) (holl. minder) 1) hetafgaande, ontbrekende,
het do!ficit. - "Bij het nawegeu van het Tat N°.7 is een
minus van 13 pond bevonden." - »Bij de uit-eenzetting
der faillietmassa van hel huis N.N. heeft .ich een minu,
van 120,000 gulden voorgedaan (d. i. er'is bevondendat
voor dit bedrag de actitJa minder zijn dan de passiva)."2) in de rekenkunde beduidt minllB de vt'I1Ilindering eener
grootheid, of wei het aftrekken, wegnemen Van het gedeeIte
eener grootheid. Bet minus wordt door een streepje (-)
voorgesteld, en dit wordt het subtractie- of altrekkingteeken genoemd; bUv. 9 - 3 = 6 (d. i. 9 minus (of minder 3 is gel\jk (0£ maakt) 6). VergeIUk ,PLUS.
MINUT A HANDEL (handel alla minuta) gelUkbeleekenend met klein handel ; alla minuta verkoopen, heet in het
klein. bij t'nkele slukken of gedeelten verkoopen.
MINUTENGLAS, zie LOG.
MIO CONTO. M\jne reliening.
MIRLITONS, z\in diegene der fransche louisd'or, die van
1723 lot 1726 geslagen zUn, en tegenwoordig nog slechts
weinig voorkomen, derzelver fijngebalte is 21 karaat 6~
grf.'in. Zie MUNTEN (~IUIITElI OVER HET ALGEIIfEEN).
MIRO, handelsgewigt, 'Voorai voor olie, in Venetie.
MIROBALANEN '(lat. myro6ala'ni).
Eetbare vleezit;e
vruchten tlie op Malabaar, Ceilon, Java in Cochinchino,
Malacca, Macassar enz. groeijen, en deels gedroogd, deels
in suiker of syroop ingemaakt, uit Jndie komen, en voormaals ook als purgatief gebezigd werden. In den handel
komen de volgende soorten voor 1) de aschgraauwe (lat.
111. emblicae) van den mirobalanenboom (lat. phylanthu8
em6lica) komende; zij zijn zwarlachtig, zeshoekig, van de
grootte eener kleine okkernoot, van smaak en zonder reuk
2) de [{elB (Ial. m. citrin a of flavae) langwerpig rond, nagenoeg I duim lang, weinig rimpeIig, mel 5 vooruitstunde
hoeken Bn donkergele kleur, oan be ide' einden stomp, en
smaken bitternchtig. 3) de groote, donker6ruine (lat. M.
chebulae of chibulae); grooter dan de voorgenoemde, eivormig met vooruitstaande ribben; 4) de belliriscne (lat.
11I. belliri~ae); ler groolte eener no01, langwerpig of rondachti"" vUfnoekig, graauwbruin, met eenen korlen steel
voon'len; 5) de indiaansche (lat. M. india of nigrae); deze
z\in kleiner dan de vorigen, eirond,rimpelig, uitwendig
vast en pekachtig. De stamplanl der vier laatslgemelde soorten is nog niet bekentl.
DIIRZE, graanmaat in Wallachije en Moldavie, ZOO als
'
ook in de Bukowina.
MISCAL, gewigt in Bassorl\.
MISE. De som of het kapilaal, hetwelk men in eene
r.entenkassa, of il\. eene renten-onderneming storl. Vergelijk
LUFBENTE.
MISKREDIET (DISKHEDIET).
Gebrek aan vertrouwen,
mindering von het krediet, kwaden naam en faam; de ongunstige meening, welke men van d,e eerlijkheid, van eenen
persoon of van zijn vermogen tot de beta ling, en len gevolge
waarvan die penoon (of ook een handelskompagnieschap,
eene regering eDZ.), geen vertrouwen geniet. - "Het huis
X is door zijne gewaagde beunspeculatlcn in grool miskrlldiet gekomen." - "De •••• sche effeclen zijn legenwoordig in zoo groot miskrediet, dal zij tol geenen koees koopers vinden." - »Aan onze plaals heerscht sedert eenigen
lijd een algemeen diar.rediet; de bankiers en kapilalisten
houden hunne kasaen gesIoten enz." - "N. N, isweldoor
zijn slecht gedr.g in miskrcdiet moe ten komen."
,
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1IIISPELBOOJ[ (lat. mll'pit",' germanica; fro nejlier). Eene
kleine boom, die inlonderheid in sommige streken Tan
Duitsehland aan de zoomen der woullen in het wild groeit,
en ook bij ons, in Frankrijk enz. gekweekt wordt. De
Trueht, eerst Iigtbruin, bij derzelver rUpte eehter geheel
donkllrbrl,lin, en op den top met eene kroon voonien, is'
wegens derzelver wransen smaak weinig geaeht. Zij worden eohter grooter en aangenamer a1s zij op haagdoorn of
kweeboom worden geent; aij worden eerst in October rijp. Het
hout van den wilden mispelboom is hard, vast en taai, en
niet ongelijk aan peerenhout; het laat lieh ook goed verwerken en lehaven, en is witaehtig. Onder rijshout dient
het tot branden en verkooleR. De sehors, de takken, het
loof en de onrijpe vruchten zijn tot leerlooijen bruikbaar.
lIIISPICKEL, zie ABSElICIIM.
llIISTACO, lie AMPHOB.I..
lDISTATO, oHemaat in Candia.
'
llIISSEIX noemt men in Turkije ook de mahboub-Iechine
(sequin); van daar heele en halve misseix, naar gelaogdezelve de geheele of de halve mahboub-sequin voontelt. Zie
MIINTEN enl.
'
MISSEN en JAARMARKTEN. De jaarmarklen zijnkinderen der behoefte ; derzelver voortduring langllr dan de tijd
van denelver benoodigdheid wordt door velerlei vooroordeelen te weeg gebragl. Zoo lang de industrie, in verre tusschenruimlen onder eene weinig talrijke bevolking was
uitgespreid, welker onderlinge gemeensehap door duizende
zwarigheden bemoeijelijkt werd, moeslen het vertier en de
bev~ediging der behoefte staken, daar beide elkande( niet
konden vinden. Vooral werd de aanbieding van het oploaken der naveaag daardoor weerhouden, dat de eerslgemelde lieh niet met hare goederen nllar buiten in het onveilige, vredelooze, veeemde land durfde wagen, IOnder aan
roof en aUedei gewelddadigheden bJoolgealeld te zijn. Te
midden dier ruwe lijden waren er echter beschermde pJaatsen en dagen" op welke onder de hoede der kerk, gedurende
regelmacig bepaalde tijdruimten, een voorbij gaande, doeh
onschendbllre vrede heersohte. Dit bestond voornamelijk ter
eere en tot viering van groote kerkeJijke feesten, tot welke
eene mogelijkst talrijke volksmenigte van nabij en verre'
zich moest venamelen. Hienan nu maakten sehrandere
handelslieden gebruik, en vervoegden lich met hunne koop'waren op de plaatsen dier feestvieringen, al waar aij ·verzekerd waren een ruim vertier te lullen vinden. Zoo ontltond
alJengs de gewooolen om op ,de dagen, ala een hoog kerkelijk feeat vele geloovigen, rondom de hoofdkerken en in
bedevaarlplaatsen te zamen voerde, met de hemelsche ook
urdsehe bedoeJingen te verbinden. De koopers wiaten nu,
dat zij op zekere vastgestelde tijden en plaatsen naar kuat
en keur eene groote sortering der hen Lenoodigde VOOI'werpen, de verkoopers dat zij voor dezelten lnendigen aftrek louden vinden; het verlekerde vertier, oefende eenen
magtig aansporenden in.vloed op de kunstvlijt uit, ,en de
neringbedrijvende stand dier plaatsen, in welke zoodanige
volks-zamenvloe\jingen plaats grepen, hadden daarvan ook
een vermeerderd voordeel. Spoedig kwamen verstandige
vorsten en overheden op de gedac/lte, dezen wenk, weI ken
hun de naluurlijke omstandigbede'n gaven, zieh te nutte te
maken, en ook elders voor bepaalde dagen en plaatsen eene
marktvrede te verkondigen, en het werd nu eene algemeen
verspreide inrigling, dllt in aIle steden en vele dorpen jaarlijks op bepaalde tijdon markten gehouden werden, op
welke van verre en nabij zich koopers vervoegden om hunne
waren aan de bewoners van den omstreek sf te letten.
Wat eehler in de eerste kind.heid der industrie en bij eene
toestand vall algemeene onveiligheid noodzakelijk was, behoorde bij herstelde open bare veiligheid en bij den verder
uitgebreide bloei der kunstvlijt allezin. ontbeerlijk goacht
te worden. Het is lulks ook. lIIaar de voortduring van
net aloude gebruik, jaalmarkl80 te houden, il nog steeds
toe te schr\iven: 1) aan de in vele dingen 100 magtvollll
werking der gewoonte. Vooral het landvolk laat &lch niet
gemakkelijk aebrengen van hetgebruik, om de bevrediging
van vele van deszelf. behoeften tot op de eerslkomende
markt te verschuiven, zeHs dan wanneer het steeds in zijne
nabijheid de ·gelegenheid daartoe heeft, door de vertraging
menige ontbering te lijden heeft, en hel de marklgoedereo
sinds lange als ondegelijke waar heeCt leeren. erkennen.
Maar het verbl\jd z,ich io de mime keule uit de rijkelijke
menigte van middelmatig deugdelijke doch fraai opgeknapte
goedereo, en in den sehijobaar goedkoopen prus, die door
de sleehte gesteldheid der waar eigenlijk eerat regt duur
wordt. 2) Het dwaalbegrip van menige staalshuilhoudera,
dat door gelegenheden, die een regt levendig ,erkeer vartoonen, die hetlehe voor oogen voeren, dat verkeer werd
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te weeg gebragt. Maar de'levendigheid van het verkeer op
de mark teo was in de middeneeuwetl. een ongeluk. Want
het ontstond aileen daardoor, da! datgene zich voor korten
tijd en in eene enge ruimte moest te zamen dringen, wat
eigenlijk over verre uilgestrekte gewesten en het geheele
jaar door ,ieh had moelen uitspreiden. En als tegeowoordig eeo dubbel zoo levendig vertier ontataan, doch over de
geheele laodstreek, en gedurende geheel het jaar zieh uitbreidde, loude men het welligt minder opmerken 1!nloven,
dan dat der markten; maar het loude onberekenbaar heil.
'amer werken. 3) Het belang der herberg- en kroeghouders op plaatsen, waar markten gehouden worden, urdient.
eigenlijk Diet in aanmerking te komen; dit helang loude
door het voortdurend handelsverkeer verzekerd zijn, en buitendien i, tegenover hetlelve te stellen de schade welke vele
andere inwoners der zeHde plaats door de jaarmarkten en
het voor de.ehe gunstig pleitende vooroordeel, te iijden hebben. 4) Ais de eenige wei gegronde beweegreden tot het
bijbehouden der jaarm.ukten is, in landen ·waar het gildenhedwang nog heerseht, deze te besehouweo, dal de marktprivilegien dit bed wang voor eenen korlen tijd opheffen.
en lij voor eene landstreek, die het geheele jaar door met
hare behoeften aan eene enkele plaats gebonden is, althans
gedurende 1!ttelijke dagen den toegang tot eene verd"r uitgestrekle mededinging der veilbieding openstellen; den produeenten. die· anders tot het vettier hunner goederen aan
hunne woonplaats gebonden lijn, het regt geven om op zekere dagen hunne goederen ook elders veil te bieden. Zoodra de gild'en-monopolien verbroken zijn, belorgt de handel, het geheele jaar door, wat tegenwoordig de markten
gedurende weinige dagen leveren. HU belorgt dit ook beter; want 'hij heeft er meer belang bij, lijnen klan ten will
te bedienen, dan de marklverkooper, die, buiten geregelde
aanraking met de koopers blijrt, en vele buitengewone I.s'ten op lijne waren te dragen heeft, terwijl hij Ie goedkoop
leveren, en derhahe .ich op de k waliteit schadeloos stellen
moel. - Wat de jaarmarkten voor eenen groolerenomnng
liJn, dat zijn de wllkelijklcAe marklen voor eenen kleioere
kring. De,e ecbter hebben derzelver eigenaardig nut, in
zoo verre lij eene regeling van het handelsverkeer·te weeg
brengen, die den nrkoopers tet Toordeel gedijdt; althans
dUr, waar dergelijke markten mogelijkat dikwerf, bijv. om
den anderen dag,.gehouden worden. Hier onl.tut wei voor
de consnme'olen het nadeel, dat lij niet dageIijkl op de
doelmatigsle wijze zieh met de vO,orwerpen hunner behoefte
kunnen voorlien; maar IU weten dit vooruit, en kunneo
daarnaar hunne inrigtingen beramen. Maar voor de urkoo- ,
pers heeft het voordeel, dat I\i wekelijks verac;heidene vrije
dagen voor hunne produete-werkzaamheden verkrijgen. Ook
dit voordeel eehler is meer schijnbaar. Indien de laak geheel ware vrijgesteld, loude een iegelijk, naar lijne bijzondere omstandigheden en behoeften, zieh nije dagenmaken,
'of, met andere woorden, de markt bezoeken kunnen. Graanmarkten schijnen althans voor dezen lak des handels
niet benoodigd Ie lijn, vermits dezelve een produkt tot voorwerp heeft, waarbij aanbieding en navraag elkander ongeme en gemakkelijk vinden kunnen, en het Diet wezenl\jk
op keur of uitzoekiog aankomt. - Daarenlegen lijn 11,11markten de meest geregtvaardigde. Want bij dit voorwerp
zijn aanbieding en naveaag o'er geheel het land uilge.preid,
en bler komt het toch juist op de aller individueelste Keuze
aan. Hier is het noodig, dat op lekere vaslgestelde lijden
en pIa alsen de aanbieding alles, waarover aij besohikken
kan, tit zamen brenge, opdat de navraag aan iedere, hier
zoo veelvuldig veraeheidenaardige behoeften involgen en
bevredigen kunne. .»it althans is in ieder opzigt het geval
met de paarden. - ffolmarltten mogen haar nut als lentoonslelli.ng eener nijverheidsproductie ~.ebben, aan welker
bevorderlDg men soms, deels doorllChun begoocheld, 100
veel sich laat gelegen lijn.. Voor het· eigeolijke vertier achten ,.ij Ie. Diet 100 belangrij k, al. men Ie wei wi! voorsteUen. Dit vertier wordt door regl.treeksche verhindingen met de groote Ichapenfokkerijeo, en voor de kleinere door tuslohenhandelaar., miDd'ergedruiseh makend,
maar even zoo leker bezorgd. Op jaarmarklen mag het een
of ander· gekoeht worden, urmits (Janden doet gedenk.n,
of liever omdat het aanligt lot .verlOeking brengt. Maar in
den wolhandel, die' louter eene zaak van handelsberekening
ia, kan men er lieh op verlateo. dat om der markt wille
niet ~en sleeo wolle meer gekoeht wordl. Met dat al lijn
ook te dezen velen van oordeel, dat de markt het vertier
heeft te weeg gebragt, hetwelk zij met 100 veel druiachend
gewoel ten toon gelpreid, d. i. op enge ruimte eo kort
tijdabestek heeft te zameo gedroilgen, en huitendieD gelooft
meo aan de pla'lt.en, waar wolmarkteo gehouden worden,.
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door den daardoor veroorzaakten toevloed van vreemdelingen
,eene groote dienst te hebben bewezen.
Met opzigt tot de grootere, bij uitnemendheid wijdomvattende missen, die even zeer als de kleinerekermissen, jaarmarkten, en wekelUksche markten, haren oorsprong aan de
bovenvermelde on veiligheid dflr open bare gesteldheid te danken hebben, is aan te merken, dat zoo als deze laatstgenoemden op de behoefte Tan kleinere landsgewesten, gene
op het handelsverkeer van geheele staten, ja van geheele
werelddeelen zijn ·berekend. Daarom zijn dan ook, te regt,
zekere missen bij voortduring aangehouden gebleven, lerwijl
gelijk wij hier boven aantoonden, de markten nog slechts
ten gevolge van het vooroordeel in zwang blijven. Want
zoo als in kleine districten de voortdurende veiligheid en
gemakkelijke verbinding hersteld zijn, welker ontstentenis
het ontstaan der mark ten zoo dankenswaardig maakte, is
dallrtentegen het onderhouden der gemeenschap tusschen
verwijderde landen, en met name die. tusschen Eur_opa en
Alia, een nog steeds met groote gevaren en krachtsinspanningen verbonden bedrijf, en is het derhalve voor de handeldrijvenden van zekere landen nog steeds een voordeel,
dat zij op bepaalde plaatsen, op regelmatig terug' keerende
tijden, aile voorwerpen hunner benoodigdheid in zoo groote
sortering vinden, als zij bij roogelijkheid slechta verlangen
kunnen. Zijn nu, in de eerate plaats, de miss en voor de
hehoeften diergenen belaogrijk; wier verre afgelegene woonp1aatsen het onmogelijk maken, op eenen anderen weg navraag en aanbieding tot elkander te brengen. zoo wordt toch
ook de nu eenmaal bestaande gelegenheid ook door vele
anderen te baat genomen, die de gemakkelijkheid der inrigting, de groote zamenvloeijing van koopers en verkoopers,
de rijkelijke sortering der goederen van allerlei aard, het
ontmoeten van handelsvrie.nden uit aile landen, en meer
andere dergelijke voordeelen naar de mis lokken. Alsdan
vormen .zieh bepaalde handelsbedrijfs-inrigtingen, die zieh
met het regelmatig houden der missen in verbinding stellen, en die, zoo zij ook daar ontbeerd worden, waar gene
missen bestaan, echter den handel, die nu eenmaaJ aan
dezelven gewend is geworden, tot Groot gemak dienen. Te· .
yens vertegen woordigen de missen, over eenen grooten omstreek der plaatsen waar zij gehouden worden, de groote
jaarmarkten, en "Verschaffen aan die ge.westen allezins voor·
deel doordien zij eene keur uit het aangebodene openstellen,' welke het gewone vertier er Dimmer zoude hebben
aangebragt. Wei worden de goederen om der mis wille
derwaarts gezonden, doch nu zij eenmaal daar zijn, strekken
zU ook de bewoneren van het ommeland tot gewenschte
bevredigiog. Eindelijk is het voordeel te vennelden, hetwelk voor de plaatsen, op welke missen gehoud~n worden,
!lit de consumptie van vele ueemdelingen, die jaarlijks herhaalde malen er toestroomen, ontspruiten moet. Allezins
is dit voordeel het geringste, en het zoude berispenswaudig zijn, iildien men door onnatuurl,jke middelen het vertter aan z~ere tijden en plaatsen biDden wilde, terwijl
het algemeene handelsverkeer daardoor konde benadeeld
worden. Wei is aan de meeste misplaatsen oorspronkelijk door met kunst opgedrevene middelen denelver "Vertier versch'lft geworden, doordien men aan dezelve, bU
wijzevan privilegie, voor zekere bepaalde tijden eenen
toestand waarborgde, die eigenl\ik, naar de eisch der wetgeving, voor altiid in den geheelen staat behoorde plaats
te grijpen. Doch, indien zij, ook na het ontstaan der !aatste heilzame verandering, zich in het bezit v'an derzelver
voorregt handhaven, zoo hebben zU zulks aan de gewoonttl
Ie danken, en ook daaraan, dllt zich in dezelve die inrigtingen en gemak!<en gevormd hebben,' die voor het misverkeer belangrtjk zijn. Zulke misplaatsen, welke handel
"oor het grootst gedeelte eene langere voortduring toe te
zeggen schijnt, zijn voor Duitschland in de eerste plaats
Leipzig, als inzonderheid door de handel met de oosterlingen begunstigd, Frankfort aiM, wegens de gemeenschap met
de zuidwestelijke, Brunswijk wegens die met de noordwes~
telijke, Frankfort a/O wegens die met noordoostelijke landen. 'Waarschijnl~jk zal Leipzig nog langen lijd op het in
stand blijven van deszelfs monopolie kunnen rekenen. Wanl
het zal den tusschenhandelaars, tussehen Europa en Azia,
tol wie geene handelsreizigers komell, en die hunneraijds
niet in half Europa kunnen rondlwerven, nog lang van gewigt blijven, dat lij verzekerd zijn, op regeimatig vastgestelde
tijden, op een gemakkelijk gelegen punt, de rijkste sortering en de levendigste mededinging in de voorwerpen hunner behoefte Ie zullen vi~den. - Voor het overige echter
behoort door de duitsche mi.plaatsen niet te worden nit het
oog verloren dat Engeland en ook wij geene missen hebben, Frankrijk slechts eene in het zuiden houdt) die ech-
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ter, even als de tyrolsche en hongaarsche, meer eigeniijk
eene groote jaarmarkt of kermis is; dat hij ons en in Engeland door geheel het land, in Frankrijk in Parijs eene
onafgebrokene mis plaats grijpt. Men moet ook niet zich
door den ontzagwekkenden indruk laten verblinden, welken
het vertier maakt, als datgene, wat zich over geheel het
land en gedurende geheel het jaar uitbreiden moest, op de
eigene ruimte van ettelijke weken en van eene enkele stad
is te zamen gedrongen. De jaarlijks door nienwe en steeds
meer verrassende middele,n bewerkte vergemakkelijkingen
van het vertier en der gemeenschap moeten noodwendig
aan het rnisverkeer, daar, waar hetzelve niet door zoo bijzondere, voor deze middelen ontoegankel~ike omstandigheden in stand wordt gehouden, als bijv. in Leipzig, afbreuk
doen. Het geheel zal zich eehter daarbij niet kwalijk bevinden.
He mis bezoekende handelaar wordt ook door duitschers
ficrant (van het italiaansch) tiera de mis, - fro marchand
[orain; eng. foreig-n m~r/)ha'#t; ita!' mereante d~llafiera),
onjuist echter, mis-jierant genoemd, daar,dit laatste een pleonasmi. zoude zijn.
MISSULTINI, kleine, leer smakelijke visschen, die, gerookt, uit Milaan en den omstreek komen.
MIST ATO, oliemaat op het turksche eiland Candia. (Zie
aldaar).
'
MIT AU, hoofdstad van het rusaische landvoogdschap of
hertogdom Koerland, aan de Ta, met 16,000 in",.; drijft
handel en rekent als Liban. Zie aldaar.
MITE, engelsch muntgewigt, zie LOllDU.
MITIKAL (MITKAL). Zie MUEK.I.L en MrscAL.
MITISGROEN, zie ScnwzUlFURTERGBOU.
MITRE, wijnmaat in den afrikaansch-barbarijsche staat
Tunis. Zie aldaar.
MITTISGROEN. Eene naar den uitvinder in Weenen
dus genoeinde Groene olie- en waterverf, die uit arsenikzuur koperoxyde bestaat, en waaraan men met keukenzout
wijnsteen of salmiak verscheidene schakeringen geeft. Zij
is zeer schoon, en is zeer spoedig onder verscheidene benamingen nagemaakt geworden.
MOBILE, op circa 30° 10' N. B. en 88° '0' W., L. van
Greenwich, zeestad en handelshaven in den noord-amerikaanschen vrijstaat Alabama, aan de gel,jknamige baai en
monding der hier Mobile genoemde Alabama rivier, in den
mexikaanschen zeeboezem, met 10,000 inwoners. Hetvoornaamste handelsprodukt van den tusschen Tennessee, Georgie, Florida en Mississipi Iiggende vruchtbare, doch slechta
nog ten deele bebouwden· staat, die eerst in 1819 in de
unie opgenomen werd, is "atoen, die, even als rijst, ten
deele ook koffij en suik1lr, thans met ieder jaar in steeds
grootere hoeveelheid in geregelden plantagie-aanbouw gewonnen; en over Mobile in den handel geleverd wordt, aan
welker uitvoer de stad haren snellen opbloei te danken heeft.
In het jaar 1830 bedroeg de zaamgevatte katoenoogst nog
geene 100,000, in 1832 echter reeds 125,000 en in 1834
:170,000 balen. Sedert verscheidene jaren wordt ook hier
reeds de 'mijnuitwerking voor ijzer en sleenkoolen bedt-e_
ven, en v66r een paar jaren zijn sporen van rijke goudertsen ontdekt. Mobile heeft heerIijke katoen-stapels IDJlt
groote hydraulische en stoompersen, door mi~del van welke
de· katoen, ahOrebS te worden scheepgeiaden, op {- van deszelfs volumen te zamen geperst wordt. Ook bevindt zich
hier eene filiaalbank van de hoofdbank der unie, benevens
eene menigte plaatselijke banken.
De hoofdstad van den staat 'en de zetel der' regering is
het nieuw gestiehte Tuscaloosa in het binnen/and.
Mllnten, maten en g-ewig-ten, zie VZRUlIlGDE SUTU.
MOBILIEN (uit het lat.) roerende goederen.
MOCCHASTEEN, zie ED_OLGESTEElITElI.
JlODENA (Chalcedon) zeerschoon gebouwde hoofdstad van
het hertogdom van gelijken naam in Italie, aan een houl,
hetwelk de beide aanzienlijkste rivieren des landI, de Secehia
met den Panaro verbindt, met 27,000 inw. die sleehts geringenzijde en hennlipweverij en eanigen handel metlandprodukten drijft. lIleer schijnt bier "f00, lI'etenschappen en
kunsten Ie geschieden, want men "findl hier eene univeraiteit, eene koninglijke academie dill' Ichoone kunsten, eene
koninglijke, academie der wetensebappen, die belangrijke
gedenksehriften uitgeeft,.. eene kuns\school enz. en het
prachtige herloglijke slot is ten deele ',veder in het bem
der achoone kunstversameIingen, welke hetzelve v66r de
fransche overheersching hevattede.
Even als in de hoofdstad, 100 is door geheel het land de
knnstvlijl onbeduidend, en het grootst gedeelte der bewoneIs
met den landbouw en voornamelijk met de zijdeteelt en de
vetll'erkillg der zijde werkzaam; dienvo)gens rooeteo de
lOh
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meeste fabrijkgoederen 'Van bllilens\ands ootboden worden, gering hier ingevoerde maat en {fewigt is in het arlikel
naar hetwel~ daarentegen Modena van deszelfs na-tuurpro- MILUN aangegeven. IJe oude modenasche 'maten en gedukten, zijde. granen. rijst, .wiju. vee, eenige olie en vooral wigten, van welke men zich ook nog zeer dikwerf bedient,
ook het beroemde verblindend-witte cararisch marmer zijn de volgende:
van het· apu3niach gebergte, uitvoert in welk laatst artikel
Leng-temaat. De picde di Moden-a (voel) is 634,34 ned.
ook de stad Massa, alwaar even als te Carrara, de mar- streep lang, en de piede di reggio 517,71 ned. streep.
IJe cavezo (vadem of klafler) heeft 6 modenasche voel.
morslijperij levendig bedreven wordt, en ook eeue academie
De 6raccio di Modena, de el, is
der beeldhouwkunst gevestigd is, een niet oQbelangrijken
648,1 ned. streep,
handel drijet. Buitendien heeft Modena eenig ijzer, en groote en de 6raccio di reggio
529,84 ned stret'p. 100 6raeberg-oliebronnen; ook drijft het bij zijne voorlreffelijke land- cia di Modena
122,32 6raceia di re!lgio.
straatwegen eenen belangrijken expeditiehandeI.
Lanrlmdat. De biolca heeft 72 tavole of 288 0 cavezzi.
Muntell en koers. Vroeger rekende men hier, en soms
ook nog wei teg~nwoordig, naar modenasche lire (lire di
lnhoudsmaat voor drooge, waren.
Morlena) Tan 20 ·soZrli Ii 12 denari, ineene numeraire waarde
die, naar den verschillenden muntsJag der Voor het hertog·
De ,taro of atajo van 4 quarti bevat 70,2i ned. kop.
dom geslagen muntsoorten tusschen 135 en 140 en 142 lire
di Modena in het keulsche mark fijn zilver afwisselt; inInhoudsmaat voor 'IIatte waren.
tusschen zijn Toor de meest courante zilvermun ten ongeveer
De 6arile wijn hellft 20 fiaschi Ii 2 6occaZi. De 60ccale
135i oude lire van Jlodena op het keulsch JDuk fijn zilver
te rekenen, waaroaar dus, bij doorslag, de modeoasche lira houdt 1,0414 ned. kan.
Olie wordt naar de coppo di lucca verkocht.
18 cents neder!.. te staan komt. Er worden, namelijk,
Handels{fewigt. De quintaal of centenaar houdt lOOli6Tolgens het wetlelijk tarief van 15 April 1819 de fninsche
en italiaansche 4u francsstukken tegen 104 lice, 4 soldi, 6re 11 12 once il 12 fertini. De li66ra weegt340,4567ned.
7 denari di Modena en even zoo de fransche en itllliaansche wigtjes.
100 Illodeoasch pond = 34,05 ned. pond
5 franesstukken tegen 13 lire 7 denari
13,+.". lire di
75.,60 eng. al>dp. pond
.i1fodena aangenomen, waaruit zieh de: oude- en nieuwe
72,8 pruiSSlsch
»
muntverhouding tanlelijk zeker lant berekenen.
Sedert December 1807 rekent men, namelijk, hier bijna
60,8 weeoer
"
70,23 hamburger »
'1lgemeen nallr de numerairc waarde en rekeningverhouding
93,95 pond zijdegewigt.
van het onder NAPOLEON bestaan hebbende koningr\ik Italie,
nllar liro italiane Ii 100 centesimi, of geheel naarde sedert
Het handelspond in Reggio weegt slechta 324,524 ned.
1803 in Frankrijk bestaande muotverhoudin~.
'
Vao de werkelijk geslllgen munten van dithertogdorn zijn wigtjes.
100 pond in Reggio
95,32 modenasch pond.
in aanmerking te nemen:
'1) de goud- en zilvermunten van den vroegeren tijd,
Het goud-, zilver- en zijde-gewigt wordt gezegd, het
bologneser pond-van 12 once, 11 8 oltatJi, Ii 20 carati, a 4
vMr 1807.
grani te zijn; hetwelk gelijk is aan 361,85 ned. wigljes.
2) die Tan den jongeren tijd, van sedert 1807.
Medicinaalgewigt. De modenasche Zi66ra 340,4567 ned.
wigtjes, is ingedeeld in 12 once Ii 8 dramme Ii 3 scrupoli
]) de Troeger hier gemunte geldsoorten wareo :
Ii 24 grani.
In goud:
MODE WAREN, gelUkbeduidend met galanteriewaren.
MODILLO, graanmaat in IUessioa.
MOEDA D'OIW, MOED'OR of mOlD'OR, ook LISBONINE
Doppien Tan 51, en soudini vao 9 lire di Modena.
genoemd; eene porlugesche goudmunt van 4800; zie LrsUDON.
In zi/fJer:
MOEDERKOllIIJN, roomsche komijn (Jat. cltlllunum c!lmimumj. -Eene oostersche, eigenlijk in Egypte en Ethiopie Ie
\
.
Ducatons Tan 17}; scudi (oude) van 15; scudi (oieuwe) vao huis behoorende, maar ook in Italie en de overige ,uid -euro5, ducate van 8 lire di Modena, Toorts madonninen di pesche landeo gekweekte, eeojlUige plant, de gewone komijo.
reggio van 2 lire 17 soldi, en lire di reggio van} lire De zaadkorrels zijn· overlangs .gestreept, aan de gemeene
komijn gelijkvormig, maar nog eens zoo lang, aan de zijde
di Modena, als ook lire di Modena enz.
eenigzins ingedeukt, Tan aromatischen, sterken, zeer waJgelijken renk en onaangenaam scherp, bitterachtigen smaak.
ln koper:
Zij worden zoo wei in de geneeskunde als carminativium bij
moederweeen enz. als ook in de veeartsenijkuode aangewend;
Bolognini van 1 soldo di lIJ odena enz.
meer echler, als in Duitscbland, in de huishoudingen als
kruiderij in het brood, of, ~oo als bij ous te lande, tol krui2) nieu~ere muntspecien. van dit hertogdom zUn:
ding der bas gll'bezigd. De door distillatie met water geIn goud:
W!lnnen moederkomijn·olie (lat. ole"". kumini) is geel,
vlugtig, en heeft den reuk en den smaak van den moederStukken van "40, en dergelijke van 20 lire italiane, geheel komijn in verhoogden gra3d.
MOFFEN (fr. manchonsj. Een bekend bontwerk, tot het
naar den nieuweren franschen muntvoet, a r"if fijn.
warmhouden der handen, hetwelk uit verscheiden soorten
In zilfler:
van hehaarde diereovellen, door bontweekers vervaardigd
wordl, en in den pelterijenhandel voorkomt.
MOGADORE, zie MUOKKO.
Scudi nuovi van 5 lire italiana, als ook stukken van i en {:
lira italiana; insgelijks naar den nieuweren franschen
MOGGIO, landmaat in het koningr\jk Napels en op het
eiland Sudinie. Zie CA.GLI!IU en NA.PELs;
graanmaat op
muntvoet van r"o lijn en ,'if koperalliagie.
de lonische eilanden Corfou en Paro, op het eiland Sardinie
Behalve de Troegere, ook nog tegenwoordig voorkomende en in Milaan. Zie CAGUABI en MILA.u. Vergelijk ook het
valuta di Modena, kwam hier ook eene zoogenaamde va- artikel SrA.RELJ.o.
'
luta di re{fgio voor, welker verhouding tegen elkanderomllIOHUR, eene in Oost-Indie en Perzie gebruikeltike goudstreeks 50 pCt. nfwijkt, vermils eene lira di Modena Ii munt, gemeenl\ik op 15 ropeijen gerekend, zie BOMBU,
lira di reggio uitmaakte. Volgens het bovenvermeJde tarief CALCUTTA. en TERERA.!!.
goud- en zilvergewigt te CALCUTTA.
van 1819, en daar deze liren tegenwoordig merkel\ik afge- Zie aldaar.
sleten '\in, is derzelver verhouding circa 7 pCt. afwUkende"
MOlD'OR, zie MOlDo n'oRo.
vermits 7 lire der eeest!' waarde·iodeeling met nagenoeg 12
lllOIT .rekenmunt in St. Barthelemy van 8 piasters.
liren d'er laatste zijn gelijk Ie stellen.
MOITIE (fransch). Deze uitdrukkingbezigt men soms, bii
In wisselzaken rigt men zich hier doorgaans naar de koers. zaken, welke twee of meer personen voor gemeenschappeltike
beI>alin gen van Milaan en Veneti'!; of ook nnar die van Bo- rekening tot twee gelijke deelen bedrijven. - "Wilt gij bij
logna.
deze onderoeming moitie met mij sijn 1" - Verg. AMETA_
Het fraosche wetboek van koophandel, hetwelk tijdens
MOIJO (Muo), spaansche w\jnmaat, zie CODUNJIA. en MAhet bestaan van het kooingrijk Italie, van 1805 tot 1815 DRID.
graan- en zoutmaat in Portugal en Brazilii:. Zie
hier ingevoerd was, vormt ook nogtegenwoordigdengrond- PORTUGAJ., BAHIA en RIO J.UflIBO.
slag der hier bestaande handels- en wisselwetteo.
MOJO, zie MaIJo.
1II0KKA of MOKRA, 13° 20' O' N. B. en 43° 20' O·
Mate'll en {fewiGten. Het oieuwe, onder de fransche re-
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O. L., de voornaamSle koopstad van Arabie met 8, a
10,000 inwoners, aan de Roodezee, in hel vruchtbare landichap Yemen gelegen, die door indische, penische, egyptische en europesche inzonderheid engelsch.e koopIieden belocht wordl, welke laatste hier eene factorij en eenen consul hebben. De voormalige factorijen der hollanders, deenen en franschen zijn tegenwoordig merkelijk in verval geraakt. Het voornaamste h.ndelsartikel der pluts is .Ie
voorlreffelijke Mokka-koffij, die minder bij Mokka zelven,
dan wei in het binnenland van het landschap Yemen groeil,
waar de boofdmarkt voor denzelven Beit-el-Fakih is, in aaDzienlijke hoeveelheid aangebouwd en zoo over lllokka als
over de andere haveaplaatsen aan den arabischen golf of
Roodezee: Bodeida (de haven voor Beit-el-Fakih), LMeia
en -Ozjiddtl (de havens voor Mecca), en bijzonder ook over
Aden aan de zuidku8t, en over Maskat aan deooslkuSI (zie
aldaar) uilgevoerd wordt. Andereh.ndelproducten van Arabie,
welk land zich tegenwoordig in afhankelijkheid van den
pacha van Egypte bevindt, zijn: dadeis. arabischegom,
aloe, myrrhe, wierook, kostelijke balsems, (meccllbalsem)
en andere specerijen, ook manna, senebladeren, schildpad,
rhinoceroshorens en huiden, als opk ivoor, goudstoI, struisveeren en oivet'; welk laaUt artikel uit het tegenoverliggende Abyssiniii in den handel naar Mokka gebragt wordt.
Uithetzelfde l.nd trekt men inzonderheid ook slaven,ende
handel met deze negers wordt te Mokka in .groote uitbreiding bedreven en door de egyptische overheden begunstigd,
omd.t .an het tolkantoor voor iederen slaa! 2 dollars moeten oetaaldworden. Ovrigens lijn de vruohtbare landsdouwen rijk aan zuidvruchten (inzonderheid dadels), suikerriet, indigo, tabak en de ooslersche vijgbooncn (sesam),
waaruit veel olie gewonnen wordt, Ara bie is ook het vavaderland der schoonste paarden, ofschoon deze zelden in
deo handel komen. Het mineraalrijk levert kostelijke gesteenten, ook eenig goud, salpeter, Iwavel en aardpek, eo
bij de 6ahra-etlanden tegenover de oostkust in den persischen golf is eene der lijkste parelvisscherijen van den
aardbol. De infJoer bestaat, behalve uit rijst; eo indisohll
katoenen eo sijden stoffen voornamelijk in europesche manufactuur-, ijzer- en staal waren en glaswaren, ja lelfs in
kleederen en schoenen, vermita de industrie in Arabie nog
op leer lagen tr.p staat. Van Oost-Indiii (Calcutta en Bombay) gaan tegenwoordig vele engelsche stoomschepen over
Mokka eo DSjidda naar Suez, hetgeen de handel in de Roodezee zeer verievendigt. Nevens de engelschen, handelen ook
tegenwoordig inlollderheid de noord-amerikanen te Mokka.
il:lunten en koers. Men rekent hier, volgens de opgave
van KELLY, naar eenen ingebeelden of rekening-pia8ter, die
in 80 faveers (cabirs) ingedeeld wordt. De betaliligen zelven
geschieden echter meestal in spa.nsche ziJverpiasters, en wei
gemeenlijk in de verhouding dat 100 dollars of spaansc4e
piasters met 121} piasters van Mokk. gelijk gerekenrt worden.
Onder den naam Bara/f komt voortshiereeneiDgebeelde
munl voor, nRar welke hier de katoen verkocht wordt. 40
51 piasters van Mokka.
haraff
Ook zijn er werkclijk getllunte geldaoorten des lands,
en weI coma88eers, van weinig zilvergehalte (naar echt
turksche wijze), die gemeenlijk op ..,'" piaster van. Mokka
gerekend worden; d. i. 1 rekenpiaster = 60 I!omasseers;
edoch, deze numeraire waarde is zeer vcranderl\jk, en nu
eens worden 40, dan weder 80 comasseers op den Mokkapiaster gerekend; overigens dient deze zilverscheids-munt,
even als de karaal, van welke 7 stuks eene commassee vormen, slechts tot kleine betalingen.
~
Hollandsche, oostenrijksche en venetiaansche dukaten (sequinen) of zechinen komen, van vreemdegoudmunten hier
het meest in het handelsverkeer voor. Ofschoon dezelve
meestal naar derzelver gewigt en fijDgehalte in betaling aangenomen worden, zoo geldt toch de niet te. zeer afgesleten
venetiaansche sequin gewoonlijk IT'\,- mokkapiaster. De venetiaansche sequinen koerseren het meest op de kust van Arabie.
Van vreemde zilvermunten komen, behahe den vermeldeo
apaanschen zilverpiaster, tegenwoordig het meest de oostenrijksche Maria- Theresia-daalders (conventionll-speciestbaler
van dezen muntslag) voor; zelfs is deze geldsoort door geheel Ar.bie henen zoo .zeer gewild geworden, dat dezelve
schier als de eenige gangbare specie in het gewone verkeer
te besehouwen IS. Ander geld, zeHs de turksche munten,
nemen de arabieren" buiten den vermelden dollar, niet, en
met ecn zak vol ongemunt goud loude men, letterlijk, hier
kunnen verhongeren, vermits niemand er iets voor geven
loude, uitgenomen de groote, naar buitenslands hllndelen<ie
kooplieden die hier 8chaars gevonden wordcn.
De arabische koopman kent in den regel noch papiergeld noeh handelspapier of wissels, noeh eenig middel tot
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vergemakkel\ikin[; vnn het verkeer. De grootste Itoopen
worden hier gewoonlUk teGen kontant geld geslolen ; daarom
ook houdt de arabische koopman Geene gewone handelshoe,ken, maar Doteert slechts zUne dage1ijksehe in- en verkoopen. Bankrollen komen zelden voor, en de schulden.ar wordt
IDet t?egefeJijkheid behandeld. ,

lUaten en gewicten.
Lengtemaat.

De cobido of covid vlt1'l 19 enGelsche duim

I

of 48:l,59 ned. streep, en de gaz van 25 eng. duim of

634,99 ned. streep.
Het 6aryd is 4 farfakks, of cirea 12 eng. m\jlen lang;
dienvolgen8 gaancirca6 baryds op een graad van den equator.
De inhoudsmaat voor drDoce waren is de tommand of
teman van 40 mecmed.'s of kellahs. De tommand fijst,
weegt, even als de zak in Bombay, 168 eng. avdps. ponden of 76,204 ned. ponden.
De inhoudsmaat "o!oor "aUe fllarcn is de cuddy of gll.tlda
van 8 russiag oi ruflcahs it 16 6akia's, en houdt 2 oude
eng. wijng.llon8,
7,5i04 ned. kan.
Gew;gt. Uet zware of hundelsgewiCt is de hahar v~.n
15 fr.zils of forzels 11 10 maunds II 40, vakia',. .
. De rotolo, die slechta een bahar gewigt is, heeft 15 vakia's. Bli koffij wordt eehter 14j vakia voor I rOlolo gerekend, 2 rotolo zijn 1 maund, en 10 maunds of 290 vakia's 1 frazi!.
De mokk.-bahar van 15·fazils wordt a 18 madras-maunds
of 450 eng. avdps re gerekend; dal zijn ~04.12 ned_ ~.
De bahar bah.r"gewigt wordt echterveJ'schillende, en wei
it 437b 4Ui en 450 engelsch pond aangegeven. Het tolhllisgewigt is gemeenlijk 2 a 3 pond zwaarder dan het regelmatige gewigt; in het binnenste des lands bedraagt echter het onderscheid nog meer.
,
Het coud- en zilver- en lictgewict is de 'I.akia, vak€a \
of wakea (once) van 10 callas, coffalos of koffilas it 16 karaat; 24 karaat maken 1 miskal en I} vakia
1 beak.
100 spaansche piaster wegen 87 vakia'; 1 vakia weegt
31,106 ned. wigtjes, en komt dus nagenoeg met een eng.
trooisch ons overeen.
In Loneia aan den arabischen zeeboezem, heet de ellenmaut pik, en is, even als de \jzeren covid in Beit-el-Fakih
27 eng. duim
685,79 ned. slreep lang.
1 quintal handelsgewiGt heef! 100 rottoli of rotol a 16
oneen, it 10 drachmen.
Met dit rotolo van 160 drachmen worden suiker, load en
andere aware goedercn gewogen; de fijnere waren daarentegen met een ander rotolo van 140 drachmen.
1 faranzula
20 rotoli.
:3IOKUK, gra8nmaat Ie Aleppo in Srriii. Zie aldaar.
MOLDAVIE, zie J.UST, en wegens malen en Ilcwigten
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BUCHAREST.

lUOLDA VISCHE WIJNEN. Deze voorlreffelijke wijnen,
van welke men 6 of 7 soorten odderscheidt, en waafVan de
beste eene groenachtige kleur heefl, worden tussehen het
steedje Cotnar en de oevers van den Donau aangebouwd.
Die van Colnar 'worden het meest geaeht. De ode6e,ter is
Of wit Of rood, en een Goede tafelwijn. Deze w\jnen worden veel na8r Rusland, Polen, Zevenbergen, de Ukraine en
zelfs nal!.£ Bongarije venonden.
MOLENROEDEN, in onzen houthandel noemt men dus
de houten die wegens zekere gebreken niet tol masten deugen. Z~j moeten ruinaten 80 boll. voet lang zijn.
MOLENSTEENEN (eng. millstones; fr. meu/e, de moulin, duo Milhlsteine: ital. tnole du ~lIulino, macini) verseheidene steensoorten zijn geschikt om tot molensteenen 'e
dienen, en weI inlonderheid alle die soorten, welke, In
overgroote massa's (rotaklompen) voorkomende, met de
meest mogelijke hardheid eene zekere poreusiteit. ~f spongieusheid vereenigen, waaruit dan de voornaamste elgenschap
van eeoen Goeden molensteen ontspruit, namel~ik deze, dat hU
door het zoogenaamde afbikken (billen, met hamer en b\jtel
8cherpen) ligtelijk eene vijl-achtige oppervlakte aanneemt,
die eerst na lang gebruik zich afalijpt en glad wordt. De
onderscheidene &andsteenen lalen zich wei gemakkelijk 5cherpen, maar de zamenhang van derseher korrel is echler derwijze los, dat zij zeer Iigtelijk zich laten afsl\jpen en daarbij
het meel zeer met zand verontreinigen. De voortreffelijkste
a!ler molensteenen lijn die van de rijnprovincien (fr. meules d' Andernach; eng. rllenis.h. millstone; duo Rheinische
Muhl e1lsteine). Deze worden, mijnwerksgewijze, in zeer
groote steengroeven (bij Niedermendig en Maye~, in de
nabijheid van Andernaeh) uitgehouwen, en daar aij het
heerlijke trsnsportmiddel, den Rijn, zoo in de nabijheid hebben, op dezen slroom wijd eo zijd vervoerd. De rijnsche
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moieosteeoeo bestaaD uit de paarse porie~se laf!a, die uit
Spaanache piasters II 65, duitsche specie- of conveotioosden vulkaoieken krater uitgevloeid is, welkim tegeowoordig thlr., of zoo als KELLY het opgeeft, duitsche kroondaalders,
het Illacher meer vult. In de, laogs den Rijn gelegene, II 60 stuiv. indisch ct.
10 dische rope\jen, a 30 stuivers iodisch ct.
koopstedeo, Aoderoach, Cobleotz, lUeiotz, Kenleo eoz. vindt
(Hollandsche ducatons en duitsche conveotioos- of eigeomeo daarvao groote stapelplaatsen j aanzieolijke vervoeren
gaao naar Holland eo Engelllnd, en io dejongstejaren heeft lijke krooodaaaidera circuleren, volgeos· KEf,LT, op Ternate,
men zelfs io het 6innenland van Duilschlaod (bijv. Erfurt) . gelijkelijk "meoigvuldig, en men rekeot aldaar 80 dezer dubegonnen rijosche molensteeDen, in spijt van het kost6are catoos, als mede 102 krooodaalders gelijk met 100 piastent
1ler"Oer te lande, te lateo komeo, daar dezelven den voor- (overigeos differeren de hollaDdsche ducatona tegeo de kroonkeur boven alle anderen hebben, en de dure prijs do~r den daalders 12i pCt. tot welke verhoudiog de laatstgemeldeB
langeren duur eu, wegeos het slechta zelden noodwendige gerioger zijo.
scherpen, ook door bezuioigiog aan arbeidsloon meer dao
Maten en gewi8"ten over het algemeeo als in Batavia.
O'Jll;ewogen wordt. In het jaar 1814 giogen over Keulen
Aan het eiland Am60ina is in dit W.B. een afzonderlijk
20,109 centnr. niedermeoger molensteenen Daar Holland, artikel gewijd.
Engeland, Zweden, .Ruslaoden Amerika. - De mo!t;osteenen
In Banda is de bahar van 100 cattis, 610 eog. avdps_
van Crawinkel (bij Ohrdruf in het gothasche) die nit een pondeo zwaar; dat zijo 562,2 pooden hollnndsch trooisch
roodachtig en paars deel poriens porphyr bestaao, ZijD ook gewigt = 276,75 ned. _
1 Sockel foelie heeft 28 catti's = 170,8 eng. alJdplJ.
IIJs zeer goed bekend, en worden in menigte iD ThuriDgeo
en de pruissische provincie Saksen verbruikt. In die zeHde pODden, 157,4 hollandsch trooisch pond ·of 77.48 neder!.
laodstreken bezigt men ook dikwerf de iDsgelijks gewilde pond.
moleDsteeDeD vaD de groote op de zuidzijde vaD deo KyffNoteolnuskaat worden per hollandsch trooisch pond van
haiiser zich bevindende steeDgroeven. Oare massa is een 492,168 ned. wigtjes verkocht. ,
roode of graauwe zaDdsteeD uit de gebergte-formatie, die
In TeroBte wordt 1 bahar gezegd, te wegen 406 eog.
in de geogDosie den Doom des nood· doodliKKcnden voert. avdpB. pooden; dat lijn 374, hollandsch trooisch pood, of
Verder ZijD nog te vermelden de moleDsteeoeo vao Wen- 184,16 ned. W.
1 bamboo rijst weegt Ii- holl. trooisch pODd.
delstein bij Neurenberg, voor welker meer uitgestrekt vertier
het oDtworpen ])ooau- Rijo-kan~al groote verwachtiogen
1 k~ban weegt IOO} engelsch pood avdps. of 45% oeder!.
opent; _ Nieuwzout in Silezie j KoniKSfJ)indter en pood.
Lindlar bij Linz aan den Rijo, kanoverBckMundenenz.Het Goud- en zilverKcwiKt is aldaar hel holl. trooiseh
ID Frankrijk zijo belaogrijke rnoleosteen-uithouwiogen bij mark, iogedeeld in 9 realeo. De reaal weegt 27,343 ned
Alenlion ib Normandije en vooral bij Mootmirail in de wigtjes.
liON, is in Japan de nnam eeoerijzereo ofkoperen scheids_
Champagoe gelegen.
In Engeland is gebrek aan goede moleosteeoeo, meo oot-, of kleiogeldmunt, van welke oogeveer 1000 op den japaobiedt ze daarom meestal van buitenslands (rijn~che eo·fran- schen tail (tael) gaaD, waarvall laatstgemelde eeoe waarde
sche). Overigens liggen steeogroeven bij Mowcop in Che- van 1,62 oed. helgeen onder Japan oovolledig opgegeven i...
mire eo west-Kilbride io Aershire (Schotlllod).
De mon, zeni, zen, wordt ook gemeenl\jk kasj", door de
MOLLENVELLEN (fr. peaux de taupe; duo MaNlwvrj- eoge1schen cash, doch door de hollaoders pietjes genoemd,
fellen). De schoone fluweelachtige, meestal blinkendzwarte even als de chioesche kiisjch. De mon, zen of zen; zijn
lot pelswerk verarbeide, doch niet bijzooder geachle vellen in het midden met een vierkante opeoiog voonieo, om aaD
vao eeo genoeg beken"d viervoetig dier. Bij ons te laode slroobaoden tot eeDeo goudsooer aaogllregeo' te worden,
heeft men wit gemarmerde, in Afrika goudgele (van daar wnanan 1 monme of maas bedraagl. Tieo zoodaoige sooegoud-mollen geooemd), in Amerika vos-roode mollen.
ren tot een pak zameogebondeo gelden 10 moome of 1
MOLETA (MotETTE) portugesche visschersboot, met eeo maas in Iii ver, en 96 tot 100 mqn gaan bij doorslag op •
groot razeil en een' kleioen driehoekigeo fok vonr hetzelve. moome of mnas.
MONDINO, zoutmaat in het sardinische hertogdom Geoua.
Men noemt deze vaartuigeo ook St. Pelersschuiten j de eoMONME of IIAAS, het laatstgemelde woord naar de vergelscheo noemen ze beau-cod.
MOLO, gelijk beduideod met havenhoofd, haveDdam, basterde benamiog in Caotoo - is in J,apan eigeDlijk de
eenheid van het gewigt, en komt, volgens den duitschen
moelje.
'
schrijver P. F. vo~ SIEBOLD, overeeo met de zwanrte van
MOLT, oldeoburgsche graanm:J.at, zie OLDENBURG.
])lOLUKKEN of SPECERIJ-EILANOEN. Daarooder ver- It fraosche grammes (of ned. wigtjes) of nagenoeg36}holL
staat meo in den ruip1eren zio aile in den iodischen archi- aas. lO moomes of,maas wordeo op 1 japansche tail oftael
pel tus8chen Celebes en Nieuw-Guioea liggenJe, sedert bet als munteenheid, waaromtrent het muntartikel ooder JAPA.N;
begin der 160 etiuw door de porlugezeo ootdekte eo io bezit ' nil te zien is. Zie ook het artikel TAEL-VAII JAPAN.
genomen, doch sedert het begin der 17. eeuw meereodeels
MONNIKSKOPPEN (fr. utes de moine). EeDe soort van
nns toebehoord hebbeodeof althans van ODS afhaokelijke eilan- fransche kaas uit de Auvergne; die dezen· oaam wegens
dengroepeo, die voornamel\jk door de drie produkleo kruid- hareo hoogen en ronden vorm draagt.
MONOPOLIE, een mooopwie heeft eigeolijk overalplaats,
na8"elen, 1nuskaatnoten eo sa8"0, beroemd zijn. De belaogrijkste dezer eilandeo zijo: ..imboina, Gilolo, Ternata,
waar eeo eokele als navrage.r de geheele aanbiediog of ais
Tidor, Ceram, Buro, Banda, Matix, Matschian, Bailchian aanbieder de geheele aaovrnge .ich allee~ tegeoover heeft.
eDZ. De groep der Alllboioa-eilanden Ie vert aIleeo de kruid- Dit kan eeD da.ari,werkelijk mooopolie '~io, nls het uit den
nageleo, en de groep der banda-eHanden de muskaalnoteo. aard der omstandigheden natuurlijk voortvloeit, als metterda.d
Op verscheideoe dezer eilaoden, als Amboioa, Baoda en debezitter van het monopolie de eenige bevoegde ter uitTeroate residereo hollaDdsche gouverneurs. Zie AIIBQIlU.. oefeniog is. Zoo heeft de beiitter van den Johannesberg, de
Munten en koers. Meo rekent hier gemeenlijk Daarrijke- bezitter van Coostaotia aan de Kaap, eell roooopolie voor
daaldees van 48 stuivers iodiseh courant, waarbij de daal- deze wijneo, hetwelk op de o,mstandigheid bernst, dat deder weI ook dikwUls in 8 schelliogen of 12 dubbeltjes, de zehen op slechts een kleio gedeelle van'deo aardbol groei$lui ver io 4 duiten, op het eilaod Baoda echter, eveD als jeo, eo oergeos in ·voldoende gelijke kwaliteit geteeld kunio Hollaod, io . 16 peDningeo pleegt Ie worden iogedeeld. nen worden. Dit i& een oatuurlijk eo eeuwig daadwerkeOp Banda wordt ook wei Daar zoogenaarnde couraut-pias- Jijk mODopolie • Het wordt verworveo door de verkrijgio{;,
ters gerekend,en alsdan 125 dezer courant-piasters met 100 van het eigendomsregt van den onderwerl'el~lken . grood , en
.paaosche piasters gelijk gesleld; op T~rnate echter rekeot verhoogt natuurlijkerwijze deszelfs prijs in loodllillgen graad,
men gemeeDlijk oaar. spaafllflhe piasters, welker waarde- dnt daardoor het voordeel weder opgewogen wordt. Eveo
verhoudiog geooeg bekend is. Wat de 1I'IIm.raire waard« zoo heeft de oorsproDkeliike uit'finder, die buiten hem HaD
vIm den rijksdaalder indi.c/t, courant betreft, die 8 3t een iegelijk o.nbekend js, ~oOr 100 lallg een mooopolie, aIs
shilliog st. aaDgegeveo wQrdt, zoo kan men, oaar de ge- hij aIleeo het geheim diel' uitfinding bezit. Dit is bij den
wone muntverhouding de waarde van dezen rijksdaalderin- eersten uit"ioder, a!thans een teer verdieod mooopolie,
waarvan ook de lijd van duur niet te waarborgen is. Zoodra
disch couraot op f 2,10 ct. oed. stelleo.
De gewone prijs der hier omloopende Goud- en :&ilver- anderen het geheim der nitvinding raden, of zelfstandig uit
muntcn wordt, als voIgt aangegeveo :
zich zeIveo de zeUde uitvindiog doeo, of met opzigttot de~
Mo/t,urd'or (zie BOMBAY en CALCUTTA) a. 10 rijksdaalders lelver onderwerp op eene nog doelmatiger Uit\'iDdiog komeo,
,'indisch ct.
zoo is het mooopolie voor den oorsprookelijken uitvinder
verIoren. Ook diegeoeo, verder, hebben een soort Van moSterrepagoden a 2 rijksdaalder 3 stuivees, indisch ct.
Van zillJermunten. Nieuwe hollandsche dukatoos, de hier nopolie, die zich in het bezit van een oogeWoon taleot, van
het meest gewilde zilversoorl, van SO, de andere ducatoos eene bijzondere kunstvaardigheid bevinden, welke geens~ios.
van de"e soort II 78 stuivers indiach ct.
I een..,iegelijk zich naar gelievep verkr~geJl kiln, en daardoor
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worden bijv. de hooge traelementen van uitmuntende kun- treffelijke kwaliteit derzelven overtuigen kunt." - II Ais gij
stenaars len deele verklaard. Over aIle deze natuurlijke of tot de bewuste partU koffij lU8t hebt, behoeft gij wegens de
daadwerkelUke monopolien is met regt niet te klagen; zij gelijke kwaliteit niet bezorgd te zijn, want ik ben bereid
djn- eene daadzaak, en het is ijdel zioh te bezwaren OV!lr u dezelve 'IIolKons monster te verkoopen (d. i.: u een verhetgeen natuurlijk en onafwendbaar is. E,r zijn echter ook zegeld monster daarvan in te zenden, en er voor borg testaan,
regtens verleende of door kunstmiddelen cedwon{Jen8 mo- dat de geheele partij daaraan gelijk is)." - »Gij kuot ODS
oopolien, eo juist deze zoogenaamde Cere{Jtelijke monopo- 20 centnrs. van den bewusten koflij zen den ; wij betalen op
Win zijn in de meeste gevaHen zeer ongeregt en ondoelma- de aan het monster ce1ijke waar." - It Wij verwachten
tig. Derllelijke bestaan er deels zijdeJmgsche, deels regt- van uwen engelschen mejis een klein briefmonster (d. i.
Mtreeksche. Het eerste, als ten gevolge van zekere inriglingen, zoodanig een, hetwelk men door middel eener snoer, aan
bijv. door maatregeleo van overheidswege, de mededinging eenen brief aanhangt, of, zoo a1s bij lakens en stoffen I in
der navraag of der aanbieding beperkt wordt, zonder dat den brief legt).
eeoe dergeJijke beperking j uist bedoeld, of althans het hoofd-.
MONSTERING, zie MONSTERROL.
oogmerk der maatregelen zij; het laatste als wezentl\jk het
MONSTERKAART (MONSTERBOEX) zie STULKUBT.
doel bestaal, om aan eenen enkeleo het monopolie te ver,M?NSTERROL (monstering van het soheepsvolk), schpvt.
zekeren. opdal hij aileen de winst van het bedrij£ trekke, Dltls een, aan boord van iederkoopvaardijschipnoodzakelijk,
of immers met hetzelve grootere winsten be hale dan wan- document, betreffende de equipagie van hetzelve. Het bevat
neer de meJedioging ware vr\j gelaten. leder neringbedrijf de namen Van ieder der builen den kapitein zioh aan bO,ord
bekomt een monopolistisch karakter, zoodra van denelfs bevindende officieren en zeelieden, benevens vermeldingder
uitoefeoing anderen dan de onbevoegden uitgesloten wor- kwaliteit van eeh' iegelijk hunner, die zijner gage, en hoe
deo. In dit opzigt hebben de, -elders n~g, zoo ala in som- ~eel h~j van deze vooruit (op hand - handgeld) ontvangen
mige plaatsen van Duitschland, bestaande gilden doorgaands I heeft, als ook de reis voor welke hij in dienst getreden is.
iets monopolistisch. Het meeste gebruik van de mogelijk- Verder worden ook de pligten der zeelieden, hunne rantsoeheid om langs dezen weg groote winsten te verzekeren, heb- nen enz. io de monsterrollen uitgedrukt, eo de bevelbebber
be-n vroeger de staatsregering.!ln gemaakt, daar z~i de magt en het. scheepsv?lk door hunne onderteekening tot d~rzelver
in handen hadden, zich het regt tot het uitsluilend bedrij- vervulhng verphgt gemaakt. 111 .Denemarken worden ook
ven eener zaak toe te eigenen en te verzekeren. De 'Staat gewoonlijk in de monsterrollen de namen der passagiers,
had met zijne meeste regalia (zie dat artikel) het karakter Garga~oors, enz. ingeschreven. De schipper, die zUn scheepsdes monopoliums verbonden. Buitendien heeft hij SOIlJS, yolk In dlenst genomen heeft, vervoegl zich met hetzehe
vooral in vroegeren tijd, aan enkele personen tot belooning, bij den daartoe aangestelden beambte, de monsterschrijver
IIanmoediging of begunstiging, of tegen pachtquanta, Jllono- waterschout, in Denemarken ook wei de wervin{J6eam6ten'
polien verleend. Nog tegenwoordig zijn tijdeiijke, voorbij die, dan in aller tegenwoordigheid de monsterrol opmaakt:
gaande, monopoliiin, van uitvindings privilegien (patenten of en In duplo door allen laat onderteekenen. Vit noemt men,
brevetten) - zie <lat artil.;el- gebruikelijk, en dezen laten nog de kapitein(schipper) houdt monsterinK; monstert zijn
de meeste verdediging toe.- Nr kunnen monopolien un land- volk. In Engeland bestaat de mo nsterrol in het schriftebouw, van fabrijken, van koophandel zijn; zoo ook monopolien lijk dienstcontract (articles of agreement). In Amerika is
van navraag en vall aanbieding. Laatstgemelde, wanneer ie- dezelve daarvan afgezonderd onder den naam list of permand aileen het regt heeft, een in navraag zijnde voorwerp BOflB, shippinc paper, in welk document ook de namen
te koopen. Daar zulks noodwendig het gevolg zoude moeten der passagiers lijn ingesehreven.
hebben, dat zoodanig voorwerp mogelijkst weinig wierd voortMONTE (ital.) Zoo ,.noemt men in ItaJie ieder kapitaal,
gebragt, zoo komt dit monopolie meestal onder den vorm van hetwelk op onbewegellJke goederen uitgeleend wordt, van
een verkoopregt voor; zoo, bijv., als op markten het alge- daar heeten de kapitalisten, die hunne gelden tegen hyp~the
meen publiek niet eerder mag koopen, dan na dat zich caire zekerheid op zoodanige goederen uitleenen, montisten •.
zekere klasseo voouien bebben; of als in eene provfnoie
1II0NTE-VIDEO, 34° lW 25" Z. B. en 56° 10' 30'"
de adel voor alle riddergoederen een verkoopregt heeft. W. L., hoofdstad en zeebaven der zuid-amerikaansche reWaar de staat, zich uit hoogere beweegredenen, genoopt publiek Cisplatina of Uruguay (vroeger eene provincie van
vond, zich een zoodanig verkoopregt toe te eigenen,bijvoor- het spaansche koningrijk La Plata) aan den linkeroever
beeld voor de edele melalen ten voordeele zijner munteu, van de hier hare uitwatering hebbende Plata-rivier, met
daar heeft hij in den regel zich zeiven door het vaslstellen 16,000 inwoners,' bedrijft, even als het tegenover, aan
eener billijke schalling beperkt, vermits bij inzien moe at, dec re,gteroever dezer rivier Iiggende Buenos-Ayres, eenen
dat anders het bedrijf der mijn-uitwerking voortdurend moest levendtgen handel met de produklen der inzameling van
afnemeo. De monopoliehouder heeft het in zijne magt, wil- den paraguay-thee en met die der veeteelt, 'welke laatste een
lekeurige prijzen voor te scbrijven, zoo lang hij niet zoo Groot gedeelte van de bewoners van dit land uitsluilend
verre gaat, dat hel offer te Groot wordt voor het doel, het- bezig houdt, namel~ik met runderhuiden, gedroogd en gewelk door bet goed moet vervuld worden. Onvoorwaardelijk zouten vleesch, horenpunten, en tegenwoordig ook met
willekeurig zijn ook zijne prij,en niet, want hij kan nie- wol. Daarenlegen is echt.er de landbouw, die v66r de remand dwingen het voorwerp van zijn monopolie te koopen; volutie granen tot den uitvoer naar Brazilie lever de, tegenmaar de hoogstmogelUke prijzen zal hij steeds bebalen. woordig zeer gering, zoo dat het land voor eene zeer verDaarom is een regteos bestaande of door builen het natuurlijke minderde bevolking (ongeveer 60- 11 70,000 bew.) jaarlijks
liggende oorzaken te weeg gebragte monopolie, een onregt 25 Ii 30,000 vaten noord-amerikaansch meel moet invoevoor den consume nt, eenerzijds, en voor diegenen, welke ren. Evenwei zijn korteling om den landbouw te begunanders zich met de productie van hetvoorwerp zouden werk- stigen kolonisten van de Uanarische eilanden herwaarts
zaam houden, andererzijds. Het verlamt en versloort het overgebragt, en onder hen zaaizaad tot den graanbouw uithandelsvertier, bet heeft aIle nadeelen, die over het al- gedeeld. Dil had tol uitkomst, dat in de laatste jaren de
gemeen uit eene onnatuurlijke of gedwongene beperking graaninvoer althans station air werd gehouden, helgeen bij
der mededinging ontspruilen, en inzonderheid bij het als de toenemende bevolking voortgang bewijst. Kunstvlijt en
privilegium verleende monopolie, doet zioh meest bet ge- zelfs de meest gewone handwerken ontbreken hier, ,intusval voor, dat de monopolist slechte waar levert, en gevol- schen heeft· zich de toeatand der republiek in de jongsle
gelijk ook den aftrek van het produkt vermindert_ Me- jaren sedert hel hers tel der rust weder merkelijk verbeterd.
nig monopolist zaude zonderhet monopoHe nog betere De onmetelijk groote vlakken, uit welke het gebied bewinsten behalen, ofschoon waarlijk niet met grooter ge- staat, waren gedurende den revolutie-oorlog woest en ledig
mak. - Daac, waar eeniglijk de onbevoegden uitgesloten geworden, en op dezelve hadden zicb taHooze kudden geworden, ontstaat aliezins nog geen onnatuurlijk of gedwon- vormd. De republiek heeft daarom den uitvoer van het
gan monopolie; maar als de daartoe verordende maatrege- gedroogde vleesch vrUgelaten., dien der hlliden, horenpunlen en instellingeo derw\ize lastig, t~jdroovend en kostbaar ten en wollens met zeer malige tolregten beiast,en aile
"jo, dat ook bevoegden daardoor weerhonden worden, of vreemde waren tot de zelfde lage tolreglen toegelaten, waar,,!thans minder personen de bevoegdheid verwerven kunnen, door de handel met deze artikelen eene ongemeene uitbreizoo ontstaat zijdelings een onnatuurlijk of gedwoogen mono- ding heeft aangenomen. De uitvoer der huiden bedraagt
tegenwoordig zeer oabij 1 millioen. Ituks, en ook de wolJ.e
polie.
MONSTER (fr. echantiUon). Eene geheel kleine kwan- i. een belangrijke handelstak gew-orden, die nog v66r
tlteil van deze of gene koopwaar, die tot proef dient, om weiDige jaren niet bestond. Monte-Video heeft daarom zeer
iemaod met de kwahteit derzelve, door eigene aanschouwing, gewonnen. Men heeft atoommachiDen 'in werking geateld
hevoelen, ooderzoeken eoz. bekend te maken. - It Ik heb om de huen uit.te diepen, die tot dus - verre door het
het genoegen u hier eeoige monsters (of stalen) mijner ka- aaogespoelde zand uit de la Plata-rivier sleeht was. De
toenen staffen over te maken, door welke lfij u van de voor- jaarlijksche invoer wordt Gezegd, 4 of I) millioen. piasters I
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'meel" dan 600 schepen aan.
If/unten en koers. IIlen rekent hier gemeenliik nau
dollars, pesos of piasters van 8 zilver-realen. welke realen
wederom in 100 centesimi worden ingedeeld, zoo dat dien'\'olgens de dollar, piaster, 800 centesimi inhoudt. Deze
piaster is echter niet de spaansche of mexiMansche piaster
(peso duro), maar eene rekenmunt welke men ook courant
piaster pleegt te noemen, en waarbij men 5 courantpiasters
= 4 spaansche piasters rekent.
Volgens 111' CULI.ocn bestaan de hier het meest koerseronde geldsoorten in den br~ziliaanschen patacon, (pat.ca
af patacca van Brazilie) en den spaanschen of mexicaanachen zilverpiaster, die, hier voor 960 centesimi passeren;
<loch deze waude. aanneming kan weI, slechts aUeeo van
den spaanschen silverpiaster verstaan wordeo, waartegen
de pataoon slechts de geevenredigde waarde van 675{ centesimi heeft. Juist genoroen behoorde hiernaar de courantpiasters slechta 784 centesimi te staan, doch het onderscheid
hedraagt weinig meer dan 2 pCt., voor den nallE verhouding
logeren koers van den spaanschen piaster.
Papiergcld is hier nag niet ingevoerd.
Oe wisselkoersen ziju hier ongeveer zoo als in IIIexico
(Rio-Janeiro) verordend, en men wisselt meest op Londen
en de zuid-amerikaBosche plaatsen.
Maten en lJewigten zUn de castiljaansche, zie MEXICO.
MONTPELLIER, hoofdstad van het fransche departement
Herault in de provincie Languedoc, en ev.enzeer belangriik
als fabrUk- en koopstad, met 36,000 inwoners. De levendige kunstvlijt onderhondt fabrUken in wollen en katoenen stoffen, in Isbak en in leder; ook turkschrood-verwer,jen en wasbleekerijen, doch merkwaardiger dan deze is
de hier ongemeen sterk bedrevene fabricatie van spaansch
groen, cremor-tartari en andere chemische producten, als
ook voornamelijk van reukwateren en essenceo, liJne olien
en parfumerien, waartoe de schoone en vruchtbare dBlen
rondom Montpellier ,eene menigte welriekende kruiden leveren, en beJangrijk' zijn ook hier de braodewUn-, sprieten sterkwaterstokerijen. Met deze fabrikaten, die buitenlands
eene groote vemlaardheid hebben, als ook mel de rUke
grondproducten van den omstreek, namelijk lIIet wUn, zU<le,
meekrap, granen" olie, wol enz. wordt een zeer aanzienlijke
handel over de nabijgelegene havenplaatsen Cette (zie aldaar)
en Agde, met welke Montpellier door een kaoaal in verbinding staat, en waar verscheidene, der hier gevestigde
rijke en aanzieDlijke handelshuizen, slapelplaatsen .m k~n
toren hebbeo, naar de Middellandsche zee bedreven. De
sInd drijft ook wisselhandel, heeft eene beurs, eene kamer
en eeoe regtbank van koophaodel - Voorts bevindt zich
hier eene hoogeschool (sedert 1289 gesticht) met beroemde
mcdische faculiteit en voortreffelijke kunst- en wetenschoppelijke verzamelingen, als oak een botanischen h!lin, de
oudste en tegenwoordig io rang de tweede in Frankrijk,
voorts eene sterrewachtl en een genootschop der wetenschappen en kunste,n.
Munten en koers, zie PAUJS.
Maten en lJewilJtefJ. in Montpellier en Celie. Bet metrieke stelsel hetwelk ook hier wettel\jk bestaat is onder
Parijl aangegeven. Het is eehter noodig, de oude maten en
gewilJten hier nag insgelijks Ie vermelden; zij zijn devolgende:
J canne van 8 paus = 1,9874 metres (ned. ellen).
I graoen-setier van 2 emines,4 quarts of 12 pagnerees=
52,85 litres (ned. kop).
mud wUn, ingedeeld in 18 seliets, 24 barils, 576 pots
609,6 litre (ned. kan).
Voor de velte, zie men llORDEADX.
1 charlJe olie heeft 4 barila, 8 emines, 16 fJuaTtals of 128
pots; I quartal weegt 21 oude ponden.
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Het oude handelslJeudlJt is het poids de table. Hetzelve
is nog steeds in gebruik, en de prijlen der naar het gewigt
verkocbt wordende goederen, worden door de hondelshuizen hier nog meerendeels in poids de taMe genoteerd.
Het pond wordt in 16 oneea 11 8 IJros, a 72 Grein ingedeeld. Het fJuintal (centor) heeft 100 pond.
118 pond van hetzelve worden gelijk 100 pond poids de
marc gesteld, en 242 pond 3 oncen = 100 knogr. (ned.
pond) gerekend. ] pond poids de taMe zoude noar de eersle verhouding
414,841, naar de tweede echter slechts
412,9 grammes (ned. wigljes) zijn. '
Volgens eene bepaling der kamer van koophandel in
MontpeJlier van het Jaar 1812, houdt dit pond 414,08
grammes (ned. wigtjes). Een fransch werk geeft hetzelve
op, Ills 414,65 grammes zwaar te zijn.

=
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Op een scheeps!ast worden gerekend: 2000 kilogrammes.
8 oxhoofden w,jn of 240 veltes epriet of brandewijo.
I)e grondprodukten worden in JtIonlpellier met zuivere
t~rn per I pond of per 100 pond poids rle table verkocht.
Broodewijn eo spriet worden per JOO pond bruto ver·
kocht; I stuk weegt circa 1600 pood,20} pond brandewijn
of 20 pond spriet worden op 1 velte gerekend.
Roode wijDen worden verkocht. Roussilon, St. Gille .• ,

Norbonne, St. GeorlJes, St. Drezery, St. Christol, Lang-lade, Perols, per 45 veltes. Gebergtewijoen (coles) per
45 veltes of per._ oxhoofd van 30 veltes; tallelle per 36,
hermitatre per 47 en cote roUe per 31 veltes. Witte w\inen worden verkocht: Muscat per 30, picordan, M,msselJon
en Vin de Gres per 45 veltes, drooge rotes per 45 of 30
veltes. Hermitage en St. Peray per 27 v.eltes.
lUONTREAL. Zie QUEBECK
.
MOO, eene gewigts- en rekeniog verhouding io Japan.
Uet mom me of mas (zie dtt art.) wordt ingedeeld in 10
pun,' it 10 rin, 11 10 moo, zoo dat dus 1000 moo eerst een
momme of mas uitmaken.
een gewigt, zie DIu.
MOOHOOK, het kleinste ,gewigt op de Guluk·eilaoden
in Oost-Iodie, hetwelk in zwaarte met de chineache cash
overeenkomt: 10 moohooks
I choochock, 10' choochocks
1 amma,
10 alOma's
1 taiil, = 10 t.el
1 catte,
5 catte
1 booboo!, 10 booboots
I locksa, 2 lockaa's
I pikul, 'hetwelk de chinesche pikul is, en derhalve 133} eng. allpds. pond,
60,48 ned. ~ weegt.
MOOR-])IEMAT, laodmaat in Oost. Vrieslond.
1I100SE (MOSA), graanmaal op het eiland Cyprus (zie
ad. arlo
MORAH (MURAH), rijstgewigt te Bombay, in britsch 005tIndie, zie aldaar.
MORATORIUM (lat.) bDULT (uit het latijn). De van regeringswege, of regterlijke verleende bescherming, die aan
eenen in verlegenheid geraakten schuldenaar daardoor len
deel wordt, dal h\j gedurende eenen zekeren tUd door zijne
schuldeischers niet tot betaling lijner schuld kan gedwongen worden. Zie SURCHEAlfCE.
1lI0RAVle, met OOSTENRIJKSCH SILEZJe, markgraafschap. Oil door verscheidene takken der Karpathen en
Sudeten ingeslote,n, en door de ,IIJarch ,doorstroomde, zeer
vruchtbare 'land is boven andere provincien' der oostenrijksche monarchie ooderscheiden door Benen overvloed
der onoolbeerlijkste pruducten, zoo weI der landhuishoudkundt! als tier industrieele, kunstvlijt; waot Moravie Ie vert
'an natuurprodukten veel tol den uitvoerhandel, als: granen, peulvrqchten (linzen en erwten in overvloed, en klaverzaad, goed vIas, hennep en wol, g4lnoten en akerdoppen, weverskaarden, gedroogde boomvruchten, loethout,
hop, mostalUd, a~Us, komijn, venkel, cotianderzaad; zelf.
wUn en groote hoeveelheden hout. BelangrUk is ook de
veeteeIt, en inzonderheid mer]l:waardig de schap,enfokkerij,
op welke in den jongsten tUd hier de grootste zorgvuldigheid is aangewend, zoo dat de veredeling der schapen
groote vorderingen heeft gemaakt, en veel goede wol kan
uitgevoerd worden, ofschoon in Moravie (du. Miihre.)
en Sileziil zelven zeer veel daarvan wordt verwerkt. Even
als de opbrengst der wol, slUgt ook met ieder jaar die
der steenkoolenmUnen hooger, ell bedraagt thans reedsjaarlijks omslreeks 300,000 centenaars. Potasch en salpeter zijll
hier iosgelUks voorname artikelen van uitvoer.
Vanfabrijkaten, die hier worden uitgevoerd, lijn' te noemen: lijnwadengoederen, van welkeop meerdan25,000 weefstoelen, inzonderheid in de Olrniitzer en Troppauer kreitsen,
meer dan 300,000 stukken gewonnen wordell (voorname fabrUken te Janowitz en Schomberg), die voor de belftmeest
naar Hongarije, Turkije en Italie gaan; omstreekS 5000
schock garen uit Silezie; voorts veel lakens en casi",ieren,
van de grofste tot de tijoste soorten, voor welker vervaardiging iUoravie vermaard is; want 10,000 weefstoelen, vooral
in den Bruner-, Iglauer- Troppauer .. en Tescheoerkreitsen,
leveren hier omstreeks 20,000 stukken liine lakens, even
zoo veel casimieren, voorts 100,000 stukken fijne lakens
en even 100 veel lIenel en andere wollen stoffen. Ook
omstreeks 18,000 paar kousen en liandschoenen, te zamen
voor 12 a 15 millioen guldens aan waarde, waarvan groote
kwantiteiten naar Galicie, Hongarije, naar Zwitzerlaod,
Italie, Ruslaod en Turkije gaan. Goede waren worden
behahe in Brunn, hetwelk de fijnste lakens levert, te
Neutetschin, Namiet, Iglau enz. en io Silezie in Trappau,
Jagerndurf, Teschen, Bieletz eoz. in het grootgefabriceerd;
ook teft men hier verscheidene machinen-sp,innerijen voor
schapenwol. In koloenen stoffen is ]tloravie minder belangrijk, en aileen Lettowitz in den Brunner- en te SchOmberg (hier maochester f~bricatie) in den OImiitzerkreilS;
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"Is ook voor machinenspinnerij Briinn Ie noemen. Een
derde belangri,jke nUverheidstak is de (erier6ereidi"g, want
in MoravH; worden meer dan 300,000 stuks huiden gelooid,
meest met hongaarsche akerdoppen, voornamelUk in en
omslreeks Brunn, alwaar eene enkele fabrijk met 60 it 70
kuilen wekelUks verscheidene honderden ossenhuiden hereidt, en waar ook verlakt leder, marok\jn- en jucht-Ieder
vervaardigd worden. Er wordt ook veel in \izer gearheid
en beroemd zijn de \jzergietwaren van Blansko in den
brunner-kreits, alwaar jurl\jks ook in bijzondere smeltovens meer dan 30,000 vademen hout verkoold worden.
Hoogovens, ijzersmelterijen en andere sroote giet- en
smeedwerken vindt men buitendien te Adamsthal, Janowitz en andere plaatsen, een groot plet-rolwerk voor de
vervaardiging van metaalblik te Endersdorf in den Troppouerkreits, en eene machinenfabr\jk omslreeks Brunn te
Schlappanit.. Pap,ier wordt bij Brunn en Troppau gefabriceerd, en de groote, eenige, van Kloster Bruck in den
Znaymer- naar Golding in den briinnerkreits verlegde
ta6akifa6rijk levert jaarlijks 5000 centnr. rook- en snuiftabak.
De handel met de meeste der genoemde artikelen nsar
de naburige landen, als ooi nau Italiii en de Levant is
geenszins onbelangr\jk, en dezelve wordt door een', aanzienlUken doorvoerhandel, die ook hier, zoo ala in schier aile
oostenrijksche landen, door Goede landstraatwegen wordt bevorderd, uitermate verleTendigd. Vail Groot belang zUn' ook
de veemarkten, met name te Olmutz, werwaarts ook vee
uit Galizie, de Bukowina, uit Polen .en Moldavie (dikwerf
10 a 12,000 ossen) te zamen komt. Het verkeer loude echter nDg groote1' z\jn, indien de March, op welke de vaart
met houtvlooten tegenwoordig weinig beduidend en moeijelijk is, door de uitdieping harer bedding werd bevaarbaar
gemaakt.
Brunn (moravisch Brno), de hOl>fdstad des lands, in
eene vruchtlhre landstreek, aan de zamenvloeUing der Zwittawa en Schwarza, teIt tegenwoordig,ruirn 40,000 inw. en
is, gelUk reeds bDven gemeld, vermaard door deszelfs voortreffelijke laken- en casimier-fabrijken als ook door, deuelfs
talr\jke 100Uerijen en lederbereidingen (zie boven), nevens
welke ook de z\jde-, lint- en katoenen-weverijen niet onbelangr\jk z,jn. Voorts z\jn hier wolle-en katoenspinnerijen,
Goede scheermachinen, deels door stoomkracht werkende,
papiermolens j ook fabrijken voor roode wollen turksche
!nutsen en eene machinen fabr\ik, voor aile tot de lakenfabrikatie noodige machinendeelen en toestellen. De handel'
der plaats is levendig, en zulks des te meer, vermits Brunn,
dwaar vele voorname londstraatwegen elkanderdoorkruissen,
eene hoofdplaats voor den expeditiehandel nsar .Ue rig tin gen is, en hier ook inzonderheid vele poolsche en russische
produkten worden opgelegd. Jaarl\jks worden te Brunn 4
drok bezochte markten gehouden. Ook bestaat hier eene
maatschappU voor Jandbouw, natuur- en landhuishoudkunde,
eene kompagnieschap voor de veredeling der schaplln-teelt,
die dezelve op een zeer hoog standpunt heeft opgevoerd.
Hier lijn 001. 3 boekhandel-etablissementen. Nabij de slae!
verheft zich de bergvesting Spiel6erg, met eeneciCadel, die
tOI 'slaalsgevangenis dient. '
llIunten, ",aten en gewigfen. Zie WUIIEII.
MORA VISCH LlJNW AAO. Zoo noemt men de onderscheidene soorten V3n fijne lUnwaden, die in het markgra.fschap Moravie, en in het oostenrijksch Silezie door de
bergbewoners verva.rdigd, deels ruw voor Silezie, deels geappreteerd op de missen t.e Weenen eu Brunn verkocbt,
of naar het binnenland von OostenrUk, naar Hongarije,
haJie en Turkije verzonden worden. Den aanzienlijksten
lijnwaadhandel drijven de steden Kremsier, Sternberg, 01mutl en Brunn. Deneher voornaamste artikelen z\in: wit
gebleekt, { el breed, 30 el lang huishoudlinnen; linnendamast, tUk, kanefas, gradeJa, witte linnen zakdoeken, met
smalle bonte kanten; bonte, gedobbelateende, del'ls gebeel
van Iijnwaod, deels halfvlas, half-katoen. {, 'it { groot;
geruit' en gestreept, blaauw en wil, rood' en wit j\inwaad;
gladde, dichte !J en ~ breede slutjers; tijk tot tafelgoed;
duurzaam witgaren lijnwaad; bonte beddelinnens, bOM gestreept beddent\jk, { eJ breed, 35 it 40 el lang; driedraadsche beddenlinnens in stukken van 48 el lengte. De opbrengst der lijnwaden-manuf~ctuur in oostenr,jksch Silezie
en in Moravie berekent men bij doorslag op 200,000 stukken j"arl ijks.
MOREA, zie GRIEKEUAND en PURAS.
l\IORFIL, dus noeml men in den franschen handel het
onverwerkle elpenbeen.
MORGEN, lanrl- en vl.ktemaat in Aken, Amsterdam (oud
hollandsche) Ansbach, Baden, Bamberg, Beijeren Berlijn,
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Brunswijk, Breslau, Constance, Dantzig, Emden, Erfurt,
Frankfort aIM., Fuld'a, Geneve, Hamburg, Hanau, Hanover,
Hessen (groot hertogdom en keurvorstendom) Hessen-Homburg, Hildesheim, Keulen, Meurs, Nassau, Neurenberg,
Oldenburg, Rostock, Saksen, Stettm, Warschau, Wurtemberg, enz.' Inzonderheid wordt deze maat algemeen in
Duitschland tot het bepaleJ;l der grooUe van landerijen,
grondeigendommen, akkers, velden, tuinen, weiden en wouden gebezigd, doch is dezelve in de onderscheidene landen
van zeer verschillende groolte. Vergel\jk ook de artikelen
ACKER, ACRE, BUl{DEB, GR,US, HUFI, JOCB, JUIlK, MUT,
PnUG, SCHEFFEL en TUllE.
lllORTADES. Onechte parelen van verscheiden vorm, die
in den franschen handel naar den Senegal, Guinea enz.
vonrkomen.
MOSA (zie MOOSE).
:MOSAIK (fr. mosai'que) kunstwerken in den vorm vau
schilderUe9, uit te zamengesteJde kleine steenen van velerlei kleuren, cebrande aarde of gekJeurde glasgietsels, waardoor Alles voorgeiteld wordt, wat het penseel met verwen
uitdrukt. Er is ook eene houtmosai'k (fr. marque/erie),
waarbij de steen en door geverfdl! stukken hout venangen
worden. Dezelve is echter Ihans niet meer in gebruik. Van
den steenmosaik zijn er twee soorten;, I) de jlorentijner
mllsai'k (ital.) interseccatura, b\i welke de figuren naar de
wijze van het inleggen der 8chrUnwerkers voortgebragt worden; ook deze manier is zeer weinig meer in gebruik. 2)
de romeinsche mosa'ik; bij deze, bedient men zich gemeenl\jk van kleine glasstaafjes, welke men in eene metselkalk zeer digt tegen elkander zet, en daarna van boven
afslijpt. De tusschen de staafjes overgehleven ruimten worden met was aangevuld. - Deze arbeidis zeer moeiielijk;
een Groot medaiilon eischt tot deszeH. voleinding 4 a 6
weken. De voocoame zetelplaalS dezer kunst is Rome; zU
wordt echter ook in Milaan, Venetiij en Ween en uitgeoefend. Het mosalk wOl'dt voornamel,jk tot het vervaardigen
van kleine medaillons en dergelijke kunstvoorwerpen gebezilld.
.
MOSAMBIQUE, hoofdstad VIln het portugesche eiland van
den zelfden naam in Oost- Afrika.
Het Handel8cewigt is de bahar van 20 fra~il8, ~ 240
eng. avdps. ponden, of 108,86 ned. ponden.
MOSCOV ADES. Benaming van den, ruwen suiker, die
na de 3- of 4. klariog van het uit het auikerriet geperate
sap door het Iiollen en bekoelen van dit laatste ontltRat. De
slechtste, vele klompen inhoudende sODrt, noemen onle
rallinadeurs plaksuiker (eng. dab,; fro emplatre; in Bamburg placker,). - De ruwe suikers, die uit Bahia en Fernaml>ucco in groote kisten naar Europa komen, pleegt men
b\i voorkeur m08coflade8 te noemen.
MOSKAFSKE, gelijk beduidend met Denuscka, lie dat
artikel.
'
MOSKAU (MOSKWA). 'De oude hoofdstad van het russiIche rUk, en voormalige residentie der Onren, aan de bevaarbare Moskwa, die sedert hare verwoe8~ing in 1812 weder herbouwd is, en tegenwoordig ook haar vroeger inwoneren-getal 350,r.00, waaronder vele duitschers, terug bekomen heeft, is met haren omstreek Diet slechts de hoofdzetel der russische nijverheid, die, begunstigd door de tot
dus v.erre bestaande welten ,an Bllsland, namelijk door de
besehermende tolregten, en door het op den invoer van
vreemde fabrikaten vastgestelde tarief van het jaar 1822,lich
in de jongste jaren ongemeenvermeerderd en opgebeurd
heeft, maar ook is Moskaubet middeDpunt van den geheelen binnenhandel desrijks, waar de voortbrenglelen Diet
slechts van aile russische provincien te zamenvloeijen, maar
ook de pelterijen der noord westkus! van Amerika, aIs ook
de ptodukten van China, Pertie, Bucharijii eo den Levan'l,
mitsgaders de fabrikaten van verscheidene eur0r.elche landen eene hoofdmarkt vinden; verrnits de hande .peculatien
der hier gevestigde- aanzienl~jke koopliedeD lich nBar de
hoofdplaatsen dezer rijken, als ook naar de Zwarte-zee.
naar de Oosl- en Nooi-daee en tot Leipzig, Weellen,Ham':
bllrg, Londen, Parijs, Bordeaux, en .IIaraeiJIe uitstrekken.
De fsbrikaten, welke het diatrict lIIDlkau nit meer dan 1,000
fabr\jken en werkplaatsen goed en schoon voor het buitenland levert, bestaan in gewaven stoffen van allerlei aard
(veel lakens en' elfene wollen stoBen, shaw Is en tapijten),
fraaije katoenBn, nanking, kousenwaren enz., zijdBnstolfen,
Uuweel en broeaten, lijnwaad, zeildoek, damast en tafelgoed, wasdoek, leder en lederwaren, inzonderheid ookjuchten, salliaan, veel zadelmakerswaren, handsehoenen enz. ;
voorts popier, tapijten (naar de manier der (Jo6elina), tabak,
suiker, porcelein, ijzer-. staal-, brons-, goud- elf zilverwaren, horologiiin en hyouteriiin, korlom, aile voorwerpen vall
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verbruik, en weI zulks tot zoo lage prijzen, dat sedert De'1ember 1836, de invoer der eDgelsche en andere vreemde
zoodanige ,manufacturen en goederen kon vrUgelaten wordeD, in welke de russische manufactuur-fabrUken uitmuDten
terwijl de russische industrie zich .terk genoeg geloo£t, om
het nieuwe stelsel te wagen, zonder de concurrentie te
nee zen, hetgeen haar slechts verheffen en dwingen zal om
op de IDe est mogelijke venolko·ming harer produkten bedaaht te Zijll. Men tell hier vele wollen- en katoenen- en
ook reeds versaheidene kamgaren-spinnerijen, waanan de
eersten van hel jaar 1825, laaisigemeide van 1830 dagteekenen. Over het algemeen werden in het jongste twaalftal
jaren, zoo weI van de zijde der regering als van de vele
particulieren geene kosten gespaard, en grootsche etabliss!,menten gesticht, uitstekende kunstenaars van buitenslanda
door hooge jaarwedden voor nieuwe nijverheidstakken gewonnen enl., en zulks aileen met het doel om te toonen,
dat ook hier. voortreffelijk werk kan geleverd worden, en
Rusland zich van den vrell\Dden manufaotuur-indoed bevrijden kan, hetgeen dan ook met ieder jaar meer en meer
gelukt. Zie PlITlBSBURG. '
Moskau heert overigens eene bank, groote en sohoone bazars, eene munt en een arsenaal met geschutgillterij; van
wetenlchappelijke instellingen eene hoogesohool, tegenwoordig de eerste des rijkl, eene handelsschool, eene Ichool
voor landhuishoudkunde, eene militaire school, eene praktische handels-akqdemie en eene akadeIDie der schoone Imnlien enz •
•U:unttn, maten en (fBwi(ften, lie PETERSBURG.
MOSSCHUS (JIIUSKUS) (lat. mOSSCnU8; eng. musk; fr.
musc; du. lIfoBlcnu8 oder Bi,am; ital. muschio). Het
muskusdier ("JOBSCnU. mONcAif.ru, LUI.) uit de orde der
herkalluwefS, is een schuw, nachtelijk dier, van de grootte
van een halfjarig ree, welks vaderlend zioh· van ar de gebergten, in hel luidelijk Siberie, door .l!Iongolie ,het bergachlig
gedeelte van China' tot Casohimir, Tibet, Assam, Butan,
Arrakan, Tonquin en Coohlnchina uitslrekt; deze landen te
zamen vormen een' zeer grooten driehoek, waanan de eene
Jijde tegen het noorden, en welks eene spits tegen het luiden gerigt is; het zijn de mongolische hoogvlllkten. Aldaar
leeCt het muskusdier aan den loom van de eeuwige sneeuw
en iets dieper landwaarts in, weshalve het op de europesche
gebergten goed voortkomen zoude, indien men het daar
,wilde overbrengen. Aan den buik heeft het mannetje onmiddellijk voor de roede een' grootercn or kleineren buidel of
bal, die uit drie huiden bestaat, en meer of minder, al naar
den ouderdom of de woonplaats van het dier, ~et eene
zlllfachiige stoffe geTuld is. Dele stoffe is de mosschul of
musku. met deszelfs eigendommelijken, zeer, sterken en lang
aanhoudenden reuk, die aIleen dan aaDgcnaam is, als eene
ongemeen kleirie kwantiteit er vaD, in eene groote ruimle
venliegt. Deazelfa sm8ak is bitterachtig; de in den verschen staat roodachtig bruine k1eur verandert zich in eene
bruin Iwartachtige; ook wordt hij dan droog en kruime:1ig.
De vorm van den geheelen bundel is op de eene zUde steed.
verheven rond. op de IIndere eigenlijk effen; door het droogen
echter wordt de laatstgemelde eenigermate hoI; op het midden
der bolle zijde hebben de drie huiden dikwijls een onge·meen klein gaalje. Men heefttwee soorten; de eene is .£komstig van de noordelijk wonende dieren, komt uit Siberie,
en beet de russiBcne of ,iberiacne of kabardijn8cne (lat.
m088l1faus ,noscovitu, of ca6ardinicu.s; fro mU8C cabartiinof
de'Siberie; eng. siberia musk; ital. muschio di Ponente of
di Cala6ar). De bijnllam kabardijnlcne loude op de gedachte kunnen voeren, all of deze 800rt van Kabarda afkomstig ware; doch deze kaukasische vlakte heef! geene muskuadieren, en heeft ook nimmer eenen eigenlijken mUlkulhandel gehad; de Daam is afkomltig van kdarlfa, hetwelk het rusaische woord voor het mosschus (muskuI)diet is; dele loort loude dus eigenl\jk ka6arg.ini,·ch moeten he-eten, echler noemen de ruslen zelven delelve fIIO,scnu, kdflrdinokil. Deze bundels l\in grooter dan efn
duivenei, meer langwerpig dlln rond, en hebben gemeenlijk
wit hur. Zij bevallen eenen klein kruimeligen mosschus.
die helderder van kleur en veel minder sterk van reuk is
dan de vOlgende 800rt; ook is de rellk walgelijk. Deze
soort wordt dooi' de europelche arlsenijmengkunde verwor- ,
pen. De andere 800rt il de ()osterso/r.e. of tonguini.cne of
ti6etaaflBchti (lat. m088o"u, orientali. of tunfuinensis;
eng. onina musk; geringere soorten castintiia mu.k; bijv.
agra- en bengaalsche·j fro mUlO de tonguin ,. ital. m"Slcnio
de tonen;a of de lefJa"te). BU komt uit China, AchterIndie, Tibet en Cashimir over lee naar Europa. De buidels
of ·bunde]a lijn meer rond dan langwerpig, ter grootte van
een groot duivenei of kleiner, en met bruine of bruingele
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haren bezet. Deze moslchu! is don kerbruin, Groot van korrei en van zeer sterk en reuk. Een buidel be vat hoogsteDs
2} oud dragma. Het meeste komt in den buidcl selven
in den handel ala onuitgesneden (lat. mosscl,us in vesieis,fro mU80 en vessie; eng musk in 6alfs of cads; ital. mU8_.chio en vescicne of in jan;,' of weI reeds uit den buidel
genomen of zoogenaamde uitgesneden (lat. m. ez velies,;
fr. m. en (frains; eng. (frain musk; ital. m. tratto of
estratto of netto di vel/cicne of [uar di [ani). B\i mag
niet op vochtige plaatsen bewaard worden, vermits h\i zich
alsdan onlbindl. In Tibet wordt op iederen mOlschusbuidel het lellel der regering gedrukt; want aldaar is het
vangen ·van bel muskuadier een voorregt der kroon. - Het
nut, hetwelk. de muskus voor het dier heeft, is nog onbekend; in liekten il het een krachlvol verzachtiDgsmiddel; buitendien wordt hij nog slechts tot parfumerien aangewend. - Over de . vervalsc/ii"K dezer dure droogerUwaat
wl)[dt veel geklaagd; of men heeft den buidel opgeaneden
en weder digt!lenaaid, of door het bovenvermelde kleine
gaatje een deel mOlSchus uitgenomen,en door lood (veelal
slechts om alln de ballen lDeer gewigt te geven), bloed,
vleesch, was,jodenpek en dergelijk venangen. De reeds dUI
uitgenomene is zelfs nog dikwerl met vreemdaardige stoffen vermengd. Intussc:lhen vall bezwaarlijk de venalsching
zoo veelvuldig te gelooven, ala men daanan opgeeft ; men
bedenkt niet, dat de jaargetijden, de onderscheidene ouder.
dom der dieren, plaatselijke oorlaken bij menig dier, enz.
het niet tot volkomene ontwikkeling van den mosschui komen
laten. De meerdere deugdelijkheid van dien, welke uit het
zuidelijk Azia komt, ontstaat ongetwijfeld uit het' klimaat en
uit de voeding. Die uit Tonquin ovartreft alle anderen. Vele
schippers nemen hem niet gaarne mede, vermits hij zijnen
reuk aan de overige goederen der lading mededeelt, tenzij
in goed gesloten looden of tinnen doozen gepakl zijnde. U.anticn. Amsterdam verkoopt per onl, en rekent I
nederlandsch pond gelijk 1 rotolo. - Dsjidda verkoopt in
rotoH van 400 drachmen. Hambur(f verkoopt per ons in
banco mark met 1 pCt. conrtage; geeft bij tonquinschen In
looden doozen van I il 2 pond, noch tarra, noah goed gew.
bij kabardinischen eehter in houten doozen van 25 tot 30
pond, gemaakte tarra en {. pCt. ggew. Havre geeft zuivere tarra, 4 maanden tijd, en rekent 1 tonnea~
500
kilogr. Londen onlVllngt den muskus uit China in kistjes
(oaddies) van 60 II 100 oncen; rekent 20 centnrs.
Iton,
en verkoop~ per onoe. - Tolre(ften: d"it.cn tQlver60nd:
als Meccabalsem. 008tenrijk: per 10th Iporco in'l'oer, 36
kr., uitv. 2 kr., doon. 27 kr. St~de: per doos 2 -schill.
Frankrijk per kilogram netto bU mUle on (frain" invoer
met franlche schepen 100 francs; met vreemde schepen of
te land 107 fr. 50 ct., uitvoer 25 ct., bij mUle en vellie;'
buidel mede gewogen; in het eerste geval 65 fro in het
tweede 70 fr. 71) ct., in het derde 25 cl •. ; de ledige
buidell of loogenllamde muskusvellen; in het eetste geval
10 fr. in het tweede 11 fro en in het derde per roo kilogr.
25 ct. EnKBland: per once uUvoer 5 sh. tohergoeding of
drawback 3 sh. 2 p.
.
Ned. tarief. Inv./5; uitv. f 2,50, doon. f 2,50 per
nederl. pond.
,.
MOSSELEN (lat. concnae; fr. moules). Zoo noemt men
in het algemeen' eene loort nn het geslacht der tweeschalige
Ichelpdieren, aan welke een kalkachtig, schelpvormig huil
ter woning is 8angewezen. De zeemosselen vindt men aan
het strand in bijna aUe werelddeelen, en bij On8 te Katwijk,
Noordw\ik, Scheveningen voornamelijk in Zeelandenz.opde
zandbanken aan onle kusten, enilimelt Ie in netten in. Eene
loortdeler mosselen, die vee I in de Noord- en West-Ieeen
gevonden wordt, uitwe,ndig Iwart, inwendig zilverblank en op
beide zijden verheven, wordt gegeten; derzeher vleesoh is
blank en welamakend. In de zeesteden brangen de visschers genoegaaam gedurende geheel het jaar dele Ipijle met
geheele Icheepsladingen ter markt, en verkoopen Ie emmer.gewijze. In de herfst- en winiermaanden zijn Iti het be.t
om te elen.De groote heeft men liner dilD de k\eine;
hoe verscher deze waar is, hoe beter•. De grootere worden
ook op sommige plaatlen uit de Ichelpen genomen, met
zoutwater in vaaljes gelegd, en 100 in den handel gebragl.
Bij Flensburg worden IU nn uilatekende grooUe gevonden.
De kieler -mosselen IUn in.gelijks leer gewild. Onlezeeuwsche moaselen worden bijloDder geroemd. In FrankrUk stin
die van Provenoe leer gewild.
MoTTE, grunm.ut in Marburg, zie fiESSIaf (keunorsten
dom).
1I0ULE, maat voor brandhout in het Iwit.ersah kanton
WaadJand. Zie LlosuiUi.
MOUSSELINES, lie NUILDOIK.
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MOW, veldmaat in China, zie CAIITOII.
v~r van bittere, balsamieke en lezamenlrekkende kruiden.
MOXA, een beroemd heelmiddel der japannezen en chi- In ettelijke gevallen be&igden zij ook tot het lijkbaJsem.en
nezen, waarmede, zij de door jiGt aangetaste ligchaamsdeelen een mengsel van planten-· en aard-hars; zelden een dler
branden., Sommigen houden de mol.8 voor de zachle wol harsen aileen. Alsdan omwoelde men de lijken met lange
of ruigte, waarmede het onderste vlak der bladeren eener windsels en, in plaats van de natuurlijke oogen, zette men
soort van den bijvoettIat. arte#.isia fJulgaris) is bezet; glas-oogen in, waarna men het lijk aan het gcaf overliet.
anderen houden daarvoor de inwendige wollige vezelen van
Bij de oude egyptenafen was het geloof algemeeo, dat
den bij voet, die door stooten en tuuchen de hallden wrij- de ziel (van welke men ziob een begrip als' sloffelijk vormde)
ven van de overiGe deelen afgezonderd worden. - Het bij- ten minsten 3000 Jaren in het menschel\ike ligchaam kon
geloof schreef aBO dit kruid, in de schoenen gelegd, het terug gehouden worden, en dBt het daarna haar vrijstond,
vermoGen toe om de vermoeijenis in het gaan te voorko- in den kring eener eellwige gelukzaligheid over te gaan.
men; van daar de naam bijvoet.
Verliet zij echler uoeger het haar ter woonplaats bestemde
MU (Moo), gewigt in het birmansche rijk in Achter-In- ligchaam, zoo moest 'ij, naar de leer der zielsverhuiziog,
die, zie RUGOEN.
'
onoph'oudelijk uit het eene Iigchaam in het andere overMUDDE, nieuwe, hollandsche inhoudsmaat voor drooge gUll, zonder rust te vinden. Op dezen grond en uit liefde
waren, en wei niet slechts voor granen, maar voor aard- tot hunne verwanten balsemden zij hunne dooden.
en boomvruchten, lurf, hout- en steenkoolen, tras, kaIk,
Gewoonlljk vindl men de armen ter" beider zijde van het
cement, zand en aile andere drooge voorwerpen, met uit- ,lijf, naaf derzelver lenGle, op de bovengedeelten der beenen
zondering van het zout, hetw,eIk naar ,het 'gewigt verkocht uilgestrekt. Op de borst vindt men menigwerf een lonwordt. De mud, even' al& de- halve en dubbele mudde, derbur schildsnoer aangehqngen, en daarbij een klein afmOlYen ook in den vorm eener tou (naar een voorgeschre- godsbeeld. Ook heeft men "iet zelden bij de mummien
veo" model) vervaardigd worden.' De meat in turf bestaat eenen kever (scarabauI) gevoegd, die naar het geloof der
uit twee mudden. De maten voor tarwe, rOGge, boonen, ,egyptenaren het eerate levende .dier nB den londvloed op
erwten enz.,' zijn seder! den Ie Julij 18'.13, en die voor aarde was. I1ij w.as bij hen daarom ook het zinnebeeld der
de andere' drooGe voorwerpen (Ionnell, koolenmaten enl.) vruchtbaarheid en opstaodin"G' - De. windlels waren besedert den 1. April 1828 in Holland ingevoertl geworden. &temd, om zoo wei de ziel als het ligcbaam zamen te houden, en ook, daar zij iosgelijks met bederfwerende vloeiZie (ook voor de oude mudde) AlIISTEBDA •• ,
MiiHLENKOPF, graanmaat in het koningrijk Hanovor. stoffeD gedrenkt waren, om dit laatsle tegen velrotting Ie
beveiligen.
'
Zie aldaar.
,
JliiBLHAUSEN. Zeer belangrijke fabrijkstad aan de Ill'
De mummien komen in brokslukken gedeeld, zelden
en aan het Rijn- en Rhooe-kanaal in den Opper-Els9sZ, of geheel, zoo als men ze in de Inuzeums viodt, uil E,gypte tot
in het ff9nsche departement ,van den BovenrUn, met 13,000 ons. Derzelver kleur is dookerbruio, bijn" zwart en bhnkende.
inwoners, en sedert 30 jaren het middenpunt der nij- De smaak is bitler, en de reuk eigenaardig" harsachtig.
verbeid van dit departement. Men vindt hier groote kaVoormaals werden zij in de geneeskundetegen beroerten
toen-spinoerijen, en klltoen-, neteldoek-, gingbam-, pi- enl. aangewend, tegellwoordig zijn z\j eehter, en 'weI met
que-, en kousen- ook laken- en siamoisen-weverijen en regt, als artsen\j-middel buiten gebruik gekomen. Nu en
ruacok,jn-, handsehoen-, papier-, chemische-, verfwaren- dan worden z\j ,ook nog weI gebruikt om daaruit voor hel
en maehineo-fabrijken; voorts beroemde bleekerijen en lijoere kunstschilderwerk verwen te trekken.
verwerijeoj bekwame vormsllijders en iozonderheid goede
In den joogeren tijd heeft lIIen eene gelUke kracht om
drukkerijen, ,uit welke de oogemeen smaakvolle en van Ilijken tegen beaerf tevrijwaren in ande-re zelfstandigheden
daar zoo beroemde Muhlhauscner Indienne8 of Calicos, waargenomen, en bedient men zich daartoe met goed geFou}ard, en aodere boote waren voortkomen, die naar volg van den arsenicum, van arsenikzule alkaliiin, van zwaaUe landen uitgevoerd worden, en met welkll aileen de velarsenicum, van de oplossing van kwikziIverzouten - infijnste zwitsersche waren van dezen aard zioh meten kun-', zonderheid Van de gesublimeerde kwik,- van het salpeternen. Men kan de jaaclijksche opbrengsi dezer fabricatie in zuur zilveroxyde; van het tinloul enz. Deze brengen blj de
den Boven-Elsasz op BOO,OOO sluks stoffen van welke meer dierlijke ligchamen, Rls zij na den dood in behoorlij~e
dan 500,000 stuks hedrukt, de andere onGekleurd in den hoeveelheid daarmede behandeld worden, eene eigenaardige '
handel overgaan, eo den uitvoer van Miihlhausen aIleen op slolling en uitdrooging'van het bloed, zoo weI als van de
meer dan 50 millioen francs begrooten. In het Jaar 1814 overiGe deelen te weeg, waardoor als dan natuurlijk de oor·"
werdrn in Miihlhausen. meer dan I} millioen' kUogr. Ga- zaak der verrotting wegGenomen wordt.
rens gesponnen, 2} millioen metres (ned. ellen) mou8selinen
Tot eenige oogmerken wendt men ook plant-aardige
en eene meoigte ginghams geweven, en in het zelCoe jaar stoffen als beveiJigingmiddel tegen verrotting aan; b\jvoorvan hier 46 millioen metres (ned. ellen) katoenen stoflim, beeld aetherische olien en, dergelijken bij sommiGe anatomien verreweg boven :2 millioen ned. ellen mousselinen ver- sche prep.raten; houlasijn, tot goedhouderi van het vleesch
IOnden. - Door gelijke nijverheid zijn, nevens Miihlhausen en looistof-iohoudende ligchamen in de lederbereiding enz.
hier onderscheidene steden en plaatsen WesserlinK (met
MUNCIIEN, de boofdstad van het koningrijk Beijeren, in
de groote" machinenspinoerU), Thann (bier ook ,chemische eene wijde vlakte, un den linkeroever v,an den Isar, telt
en verf-fabrijken), Cebweiter, Rappoltsweiler, Munster, mel de aaogrenzeode plaatsen AU, HaidhauBen en Oppe1'Sennheim of Cernay en over het algemeen geheel het St. giesing, die al. voorsteden van Munchen worden aaogemerkt,
AmarioeDdal, als ook inzonderheid Colmar, de hoofdstad nagenoeg 100,000 inwoners, en is wegens de, in denjongsten lijd ondernomen, grootsche bouw-werken wei eeneder
van dit departement.
Dit" rtjke industrie-district wordt tegenwoordig ook door schoonste residentie-sleden van Duitschland, doch metopzigt
eene weI kleine, maar hoogst belangrijke ijscrbaan (us- lot nijverheid en handel over het geheel van lutte! belang,
"chen MuMhausen en T hamz doorsneden, over eene lengte hoezeer dan ook hierettelijke zeer merkwaardige kunst-iririg,.an 5 uren (lieues), w.ordoor ~.n de talrUke fabrijken, aan tingen en fabr\jken te vermelden zijn. Aan het hoofd daaren langs dezen spoorweg gelegen, ecn Groot nut wordt aan- van staat het beroemde Utsschnoider- Fraueflhofer'sche
(reeds op ons artikel BEIJEBEIf vermeld) en hel Reichen, gebragt.
MiiHLMASZEL, gemeenlUk, Mauel genoemd; nosten- bach-ErtelBche mathematisch-mechanische instituut; voorts
de koninglijke porceleinfabrijk te Nymptenburg, die narijkscbe graanma.t. Zie WUIIEII.
MUISDOORN (lat. rucus aculeatuli fr.petit houtIl, hous genoeg 100 menschen be zig houdt; de Koningiijka hilutefre1on, myrthB BaUfJage IIV epineutIlj duo Mau,dorn).Eene Iisse-lIpijtenfabr\jk, de Utzschneider'sche laken~ en de-&n FrankrUk, Zwitserlano en Itam; groeijende plant, welker lelfa groote beetwortelsuiker-fabrijk, als ook verscheidene
witte wortelaanvaokelijk zoet, dllafna bitter smaakt, de· anderen in. en b\i Munchen, met ,welke eerate 'te gelijk een
dikte eener pennesehacbt heeft en uit vele veaelen is za- prRclisch" instiluut tot hel geven van onderrigt in dil inmengesteld. Deze worlel wordt in de geneeskunde gebezigd. dustriebedrijf verbonden' is; eene, tapljten- en ahawl-faMUMMIE (lat. mumia; fr. momie; eng. In''fI,my; ital. br\jk, eeoe lakenfabl'ijk in het groote straCwerkhuis, eene
mummia). Dit zijn menschen lijken, die door eigenaar- zijden-, verfwaren- en penseel-fabrijk, mitsgaders verscheidige behandeling en" middelen tegen bederf l.eveiligd deoe katoen-, leder-, hand.choen-, wasdoek., papierwaren. Na de ingewanden en hersenen (die, nls niet nood- en behaogselpapieren-, forleplano's-, koetsen-, tabaks- en
wendige deelen, verbr~nd werden), te hebben uitgenomen, goud- en zilverdraadfabr\jken; eene machinenfabrijk en eene
waschten de ouden het li!!,chaam, en deszelfs inwendige koningl\ike brons- en ijlergieter\i, die voortreffelijk werk
holten met palmwijn uit, of legden het lijk in eene op- leveren, eene, s'taaJfabrijk, eene kopersmeedwerk, eene kolossing van koolzuUf salpeter (natron}, en spoten hetzelve ninglijke geschut-gieterij, goede verwerijen en groote en
vervoIgens met eene bederfwerende vloeistof, a18, b\jv. voortreffelijke bierbrouwert\en. Ook in Muncbenill sedert
teergal (cedrium) uit; of weI zij vulden bet wet een pul- I korleling eene hier vervaardigde vlas-spinmachine in wer~
,
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king. - De boek- en kunsthandel is zeer aanzienl\jk, zoo
ook de lithographie die hier in het jur 1796 door SunFELDER werd uitgevonden, en meo telt hier teuenwoordig
oagenoeg 20 boekhandel-etablissementen. - Er is oak hier
eene hypothekenbank, die, nevens haar hoofdbedrijf als
leen-, noten - en girobank, oak de -bevoegdheid tot het
sluiten van brand-assurantien en levensverzekeringen hlIkomen heeft. De 2 groote dulten (of ja"rmissen) alhier,
iedere van welke 14 dagen duurt, brengen eenen grooten
goederenomzet te weeg. Oak, wordt hier jaarlijks in November eene hopmarkt, en, sedert 1837, eene wolmarkt
in Julij gehouden.
llIunchen bekleedt onder de ateden van Duitschland en
van Europa eeoen uitstekenden rang, met opzigt tot de belangrUkheid van deuelfs kunsto en welenschappelijke inrlgtingen en 'instellingen van openbaar onderwija, onder welke
vooral verdienen genoemd te worden, de in - 182.7 van
Landshut herwaarts verlegde hoogeschool, ,(in 1835 met
1300 studenten); de koninglijke akademien der wetenschappen en der beeldende kunsten; de schilder-, teeken-,
en militaire akademien,J benevens vele andere instituten,
en, van maatschappelijke vereenigingen, het kunsl- en
landhuiahoudkundig genootscl18p.
llIunchen heeft deszelfll meesle verfrallijingen onder den
tegenwoordigen koning, een' kenner en beschermer der
kunsten, en onder zijnen voorganger, lien lot stllnd komen.
Onder verscheidene metterdaad merkwaardige gebouwen
zlin te noemen het nieuwe koninglijke kasleel of slol, de in
1816 gestichte glyptotheek, met de schatlen der beeldhouwkunst ·VB.ll aile tijden: de van 1826 tot 1835 vOleindigde
pinakotheek mel schiiderij-venameIingen uit meer dan
10,000 nommers bestaande.
Naar twee riglingen, noordwestelijk naar Augsburg en
zuidoostelijk naar Salzburg, zijn sedert 1838 hier ijzeren
spporwegen aangelegd.
Bandelsprodukten t1an Beijeren. Beijeren is een vruchtbaar en met vele producten gezegend land, hetwelk in de
nood wendigste behoeften 'fRn deszelIs 4j- millioen bewonera
tamelijk wei voorziet, do.:h, bij meer zorgruldige kultuur,
zoo wei aan wijn en granen, als aanandereprodukteneeoen
grooten overvloed loude moeten hebben. BU de tegeuwoordig ~oo veelvuldig plaats gehad hebbende aanmoedigingen
en ondersteuningen van wege de regering,gelijk ook door
de werkzaamheden Tan het groote landhuishoudelijke genootschap, hetwelk door tenloonstellingen van nijverheidsprodukten en uitdeeling van prijzen eeoen weldadigen invloed' uitoefent, zullen ongetwijfetd weldra de voortgaogen
der verbetering in de bestaanbronuen van dit land meer en
meer zigtbaar worden. - Land6ouw. Granen,' q, millioen
8chepels boven de behoeCte, hetwelk veel zeggen wiJ, daar
aIleen de hier, leer groote bierbrouwerijen j aarlijks omstreeks
Ij- millioen schepels mout verbruiken; de rijkste graaogewesten j de vlakke Donau-Ianden, de beide meinkreitsen en
Rijn-Beijeren, vooral ook de omstreek van Ocksenfurt en
Schweinfurt in den Beneden-llIainkreits. Spelt of dinkel,'
, de beste, uit welken het fijoste meel bereid wordt, dat ook
naae het noordelijk Duitschland gut, in den Rezat- en
Rijokreits; lJierst, waarmede Bamberg ceo aanzienlijken
handel drijft, in den Boven-, mais in den Rijn- en BenedenMaiokreilS. Oliuaden,' niet toereikend voor -de behoeften,
het meest in de beida Mainkreitsen en in den Rijn- en Boveo-Donaukreits j aldaar oak papaver-kultuur. In de jongate jaren werd vee I voor den aanbouw der oliegewassen
gedaan, zoo als ook voor de verbetering der oliebereiding,.
vermils nog ateeds gebrek aao goede oliemolens, en daarom
steeds nog aanzienlijken invoer zoo weI van gemeene als
van fijne olien plaats greep. rlas en hennep,' ongeacht
lie meer uitgebreide kultuur, in den jongsten lijd nog bij
lange na niet toereikend; de meeste oogst nog aan den Main
en de Rezat; kennep, inzonderheid aan den Rijn, zoo als
ook in het Landgericht Wasserburg (Jsarkreit.) aan den Inn.
Ta6ak,' wordt ,eel (meer dan 80,000 C8otnr. jaarlijks) in
deoRezatkreits, omstreeks Neurenberg, Erlaogen, Schwabach, Roth, enz., in den Boven-llainkreits, omstreeks Bai'reuth, en in den Reinkreita omstreeks Spiers, Tweebrugge
en Landau gewonnen, waarvan oDgeveer het een-vierde gedeelte, tegen even zooveel invoer vao amerikaaDsche uilgevoerd wordt. Hop,' een voornaam produkt vao BeUeren en
van uitnemeode deugdelijkheid, welks kultuur steeds meerdere voortgangen maakt. SpeJt, Hersbruck, Neurenberg en
Altorf in den Relat-, Hockstadt in den Boven.,Main-, Sulzbach in den RegeD- en Memmingen en Augsburg in den
Boven-Donaukreits hebben door hunnen aanzienlijken hopteelt eVeJl als Saaz in BohemeD, eeDen naam in den handel vukregeo. Jaarlijksche opbrengst 100,000 centnrs 11
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100 fl. == 10 millioen guldens. rerJ- of kleurstof inhoudende planten: kraJl (meekrap, alizari), saffraan, sarjloer en wee de, slechts in geringe hoeveelheden omstreeks
Neurenberg, Heilbronn aan de Schwa bach, Neustadt aan de
Aesch, llIunchen (Schleesheim), Kitzingeo, Schweinfurl
(Gochsheim en Sevinfeld), Regensburg, Ingolstadl em.
00/1,' voortreffelijk in de llIaingewesten, ook in de Rezaten Rijo-kreit8en, eD aanzienlijken uitvoer naar het noorden.
Anij., "enkel, komijn, coriander enz. ook zoethout en
welJer8~aarden women omstreeks Bamberg en Neurenberg,
waar de veldbouw tot tujnboll~ is geworden, tot aaDzienlijken uihoer aaogebouwd, zoo ook bedrijven Bamberg en
de omltreek, waar groote boomkweekerijen gevonden worden; handel met jo~e boomen, en Hamburg, Neurenberg
.,n Schweinfurt eenen uitgebreiden handel wet vele soorten van zaden. Wijn,' het voornaamste handelsprodukt
des lands; bijlonder uitmuntend de Beneden-Main!"reits omstreeks Wurtzbllrg, Kitsingen, Och.enfurt" Schweinfurt,
Saaleck en~., dwaar nagenoeg 200 gemeenten zich met den
w\jnbouw bezig houden, en omstreeks honderd schier uit..
sluitende daanan leven; voorts ook de R\inkreits, waar de
/order en deide,heimer (zoogenoemde P/iilzerweine) tot
de beste en meest gewilde soorlen behooren. Aao het
meer "an Conatance de meerwijn (seewein). De in den
Beneden-Reinkreits gewonnen wijnen lijn in dlln haDdel
onder den naam van trankenwijnen bekend, en de meelle
en beste groeijen in den omstreek van ffurlz6urIJ (Wiirtz6urger) zie het artikel WURTZBUBG. Den grootaten handel
met deze wijnen naar buitenslands hebbeo Wiirtzburg,
Kilzingen, Schweinfurt, llIarktheidenfeld, Bamberg enz.,
maar ook Frankfort aan den llIein, llIeintz, Fulda, Reushausen enz. De opbrengst van eeli goed jaar in den BovenIlain-, als ook in den RUokreits, wordt op meerdan 60,000
~oer (Fu~~r a 12 Eimer) gereke~d. Hout leveren de Alpen
10 het zUlden, het bohemerwoud ID het oosten, het Fichtelen Rhiingebergte als ook Spessart in het noorden, de ruwe
Alp in 4et westen, - de frankische landriicken en andrre
groote wouden in het bionenland en de' HUDd.riick in den
Rijnkreita in oyenloed. reeleelt: In 'dezen tak der
landhuishoudkunde staat Beijeren tegen vele stateD achterlijk, en eerst io de jongate jaren verloonden zich de gevolgen der vol harden de werkzaamheid van het landhuishoudkundig genootschap, en verliahte bouwIieden, in het opfokken van goed tam vee en belere kudden. Paarden/lloeterij; tot dus verre nog niet geheeltoereikend, ofschoon
in de joogste jaren de teelt denelven gezegd wordt, zoo
groote vordefingen gemaakt te hebben, dat1de geheelebeijersche ruiter\i reeds inheemsche paarden heeft, en de voor
het leger benoodigde remoote-paarden door iolandscheatoeterijen, vooroamel\ik door het in 1806 geheel over eene
groote schaal Ie Schwasch-Anger opgerigte legerstoeterij geleverd worden. Het zameogevat getal der paarden in geheel
het land: nabij 400,000 stuks. Runderenteelt: Frankenlands en Zwaabsch vee uitmuntend, en ook talrijk iD de
beide lIainkreitsen (in den Itzgrund en in den loogenoemden Ochsenfurter Gau), in de Boyen-Donau- en Rezetkreitsen (iDzonderheid in het Anspachsche), ala' ook in verscheidene gebergtestreken j' daareo legen echler tot op den
jongsten tijd nog altijd aanmerkelijke invoer van buitenslands
in .de Benedeo~, Donau-, Regen- en Isarkreitaen, die den
uitvoer uit genelkreitsen verre-weg oUftrof. Zamengevat geta!:
omstreeks 2} milloen stuks. Sckap,mlokkerij,' Hierin is Bei. jeren tegen andere duitsche staten terug gebleven; in geheel
het land telt men npg slechta 1,700,000 8chapen, en dat is
aIzoo, naar de wei zeer juiste stelling: »f!enmaneensckaap,
kan eerst de behoefte eener bevolking dekken", aan het buitenland met een kapitaal van 7 millioen guldens en met nag
meer cijnsbaar als dit te kort, zoo als hier, niel door hetruwe,
maar eerat door het verwerkteprodukt (Iakens en andere wollen
stofFen) moet opgewogen worden. Het meerderdeel der klldden
zijo hier nog onveredeld, doch geschiedde in den jongsten
tijd veel '-in dit opzigt, zoo ala de koninglijke schaapskooijen
te Schleischheim bij Munchen en Waldbrunn bij Wurlzburg en
de vele groote goedbezitters daanan blijk geven. Over het
geheel schijnt men in de beide Main-kreil8en en in den
Rezatkreits aan dezen tak van landhuishoudkunde, eene
groote oplettendheid te wijdeo. ZwijnenteeU,' Deze is overal
eo, met uitzonderiog van Bohemen, welligt _aanzienlijker
dan in eenigen anderen duitschen staat, uitgebreid. Zamengevat getal omstreeka 700,000 stuks. Bijenteelt: in
den Boven-llIain, Boven-Donau- en Rijnkreits, als ook omstreeks Neurenberg, wordt dezelve over eene groote schaal bpdreven. Zijdeteell,' Na verscheidene welgeslaagde proeroemingen van enkele vlijlige mannen, werd .edert 10 jaren
hier deze industrietak leveodig wederopgevat,en tegenwoor-
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dig wordt dezelve mel goed gevolg bedreven, en spreidt
zioh meer en meer uil. De koning en de regering bevorderen denzelven, en de aanplantingen van moerbeijenboomen
worden door de kreitsregeringen, en bijzonder ook door het
Jandhuishoudelijk genoolschap op het ijverigst bedreven, en
door geheel het land henen worden, zegt men, reeds meer
dan 4 millioen jonge boom en seteld. De hoofdplaats der
w!\rkzaamheid voor dezen nieuwen en zeer achtingwaardige
t'lk van nijverheid, is Regensburg, waar de op actieo gegronde
zijdeteelt-maatsohappij haren zetel heeft. Reeds in 1832
werden meer dan 600, in 1833 echter reeds 1200 ponden
_t1decocons ingezameld, en, behalve in Regeosburg, bestaan
ook iorigtingen tot afhaspeliog der ruwe zijde in Munchen,
Neurenberg, Augsburg, Deggendorf en te Franken thai in
den Rijnkreit&. - JIijnuitwerking: Deze vindt bij het
mervloedige en goedkoope hout des lands merkelijke be"ordering, en tot het vormen van 'bekwame mijnwerkers
onderhoudt de regeriog eene eigene mijnwerkschool te SIeben in 'den Boven-llIaiokreits. llIen telt hier meer dlln 2000
mijn- en groote smelt- ell smeedwerkeh, de meesten in den
Boveo-llIaiokreits; voorls echter ook in de R\jn-, Regen-,
Beoeden-Donau- en Isarkreitsen. IJser: Uit meer dan
140 groeven wordt ongeveer J millioeo centnrs. ij&erertsen
ge-wonnen, het meest in de mijndisldcteo Wiosiedel, SIeben enz. in den Boven-llIain-, Salzbach en Bodenwiihr in
den Regen-; Southafen in den Isar- en Kaiseralautern in den
Rljnkreils, waar dezelven ook in vele hoogovens en smeedwerken gesmolten en tot goed giet- en ander ijzerverwerkt
wordt. Zamenllevlltle opbrpngst: omstreeks 400,000 centnrs.
Steenkoolen: Meo lelt hier omslreeks 50 groote uilgravingwerken, de meest belangrijke in den Boven,..Mainkreits io
de districten Stadt&teinach en Winsiedel, dwaar iOlonderheid te Stockheim groote adereo gevonden wQrden, en in
den Rijnkreits in het mijndistrict Kaiserslautern. Eene nieuwe
steenkolengroeve werd in 1837 op eenige uren afstands
van Munohen, bij Wolfrathshausen aan de Laisach ontdekt,
00 sedert is voor deze steenkolen reeds een groot verkoopJ'Dftgazijn te llIunchen- geopend. Vele rijke kolenmijnen worden, vermits er geen gebrek aan brandhout is, nog ,niet te
lI'Que gemaakt. Zamengevatte opbrengst: 700,000 centnrs.
Zout: Van Groot belang voor het land zijn de rijke klipzOIItgroeven ,en zoutbronnen aan de grensscheiding van
Salzburg in den zuidelUken Isarkreits, alwaar.in de 4 groote
zoutwerken te ReichenhaJl, Traunltein, Rosenheimen Bechls!faden meer dan 700,000 cenlnrs. zout gewonnen worden.
Z,ij worden op eene meesterlijke wijze bedreven, ofachoon
derzelver vertier naar bllitenslands (vroeger omatreeks200,OOO
centnrs.) heeft afgenomen, sedert Baden en Wurtemberg'
derzelver behoefte aan lout, welk produkt zij vroeger uit
Beijeren moesten ontbieden, binnen hunnen eigenen landomvang produceren, hetgeen nu eerlang OQk deelswli&e in
Zwitserland, werwaarls Beijeren, bUcontract,jaarIijks 70,000
ce'Otnrs. zout levert, het geval 181 zyn, vermits Bazel korteiing eene rijke zoutgroeve ontdekt heeft. Kleinere loutwarken lijn in Orb, Kitsingen en Neustadt aan de Saale in
den Beneden-Main- en te Diirkheim in den Rijnkreits in
gang. De opbrengst van aile andersoortige delfstollen is van
geen groot belang. Men wint eenig zUver (150 mark) uit
de ertsen in den Boven-Mainkreits; hier ook koper (100
oentnrs.) eenig ko6alt (1100 centnrs.), die aan de blaauwverwerijen naar Saksen en Bohemen wordt afgeleverd ; schoon
marmer en andere mijnprodukten; kwik:ileer(140centnrs.)
te W olfsheim en Boven-Maschel in den Rijnkreits; en vooral
verdienen nog vermeld te worden: Graphi!, of zoogenaamd
potlood, die bij Boven- of H.fnercell en andere oorden bij
Passau io den Beneden-Donaukreits uitgehouwen wordt
(jaarli,iks meer dan 4000 centnrs.) en uit welken. alda_ar de
vermaarde PasBauer.smeltkroezen die naar alle landen gaan,
eo ook potloodstiften vervaardigd worden, als oak lithografiBche steenen, een marmervormig mergelschiefer, hetwelk door de berge~van Solnhofen aan de Altmiihl in
den Rezalkreits omstreeks KeHheim leveren, en vermita de
daaruit vervaardigde platen bijzonder goed tot de lithographie
bruikbaar lijn, wijd en lijd onder den naam van Solnho{erof Kellhaimer-platten uitgevoerd worden.
" Kunllvlijt va, Beijeren. Deze is in opbloei, ofschoon
bet land nog te weinig fabrijken heeft, en in dit 0pligl
tegen Oostenrijk, Pruissen en Saksen verre achterlijk staat;
weshalve hetzelve dan ook voortdurend eene menigte vreemde
produkten noodig heeft. Eigenlijke fabrijken vindt men
schier aUeen in de aanzienl\jke steden, en verdienen Ie
dezen inzonderheid vermelding Munohen, Augsburg, Regensburg, Neurenberg en Furth, Schwabach, Erlangen,
Hof, Bairenth, Bamberg, Wurtzburg enz., die menigvuldige,
deels voortreffelijke waren leveren. In verhouding tot
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de bevolking heeft de Rent en daarna de Boven-Donau
en Boven-Mainkreits de meesten, de Beneden-llIainkreita
daarentegen de minate fabrijk-bedrijven. De voornaamste
lijn: Lijnwaadweverij. Deze is oyer geheel het land uil~
gebreid, ofschoon meest slechts ordinair linnen tot buitenlandsch vertier; ook gut hier veelgesponnen garen
naar buitenslands., Dat Beijeren echter ook. fijn ltjnwaad en
damast kan leyeren, bewijzen de proeven, welke in de jongste jaren door IOmmige fabrijkanten in Munchen, Augsburg,
Passau, Baireuth, Feuohtwang enz. op de tentoonsteJlingen
van Augsburg, Munchen en Neurenberg voorgelegd zijn.
Wollenweverij. Dele streeft voorwaarts, doch is verre a£
van in het benoodigde te kunnen voonien; want Be\jereiJ
trekl jaarlijks nog omltreeks 5000 centns. van buitenslands.
B~tere laken. en .toffe" fabriceren Erlangen, Herzogenaurach en Dinkelsbiihl in den Rezat, Bamberg en Tirschenreuth in den Boven-main, Wurtsburg en lIlelrichstadl in
den Benedenmain, Franken thai en Tweebrugge in den
R\inkreits, en tegenwoordig ettelijke fabrijken, zoo all de
Lobeuhofersche'le Wiihrd bij Neurenberg, andere te Munchen, A.ngsbulg, Memmingen, Baireoth als ook de strafinrigting Plasaenburg bij Culmbach in den Boven-Mainkreits, ook .lij" laken. De tapijlenweverij is uitgebreid
te, Niirdlingen en voor de mindere snorten voortreffelijk.
Hier worden ook voornamelljk de goedkoope loogenaamde
tijrolertapijtcn gemaakt, die bij menigte door geheel
Duitschland, Zwitserland en een groot gedeelte van Italie
gaan. Voortreffelijke waar levert voorts Munchen en de
bovengenoemde Plassenburg j zoo ook Munchen en Aug.burg tamel\jk gopde .!tawl.. Kaloenweverijen: Talrijk
en gewiglig zijn dele, want zij arbeiden "oar den uitvoerhandel. M.eest bloeijende zijn de fabrijken in Augsburg en
Hof (zie aldaar); buitendien echter ook te Kaufbeuern,
Memmingen, Kempten enz. in den Boven-Dooau, Bairenth
en Munchberg, Furth, Schwabach en Erlaugen (hier in den
jongsten tijd vele (kouBeflwaren) in den Reza&kreits. Zijdeweverij : ' AIleen en onbelangrijk tot dus verre Ie Lecbhausen bij Augsbnrg en "te Augsburg zelven, als ook te
Frankenthal; echter werd in de jongste juen een schoon
begin ter onlwikkeling van dezen nijverheidstak te Leoh:
housen, en in de Au bij Munchen ~emaakt, die des te
meer goede vorderingen kunnen maken, vermits de productie der ruwe lijde met ieder jaar in Beijeren toeneemt.
Looijerijen: Belangrijk (omstreeki 21100) schier in a11e
kreilsen, is Beijerenvermaard wegens leder en lederwaren inzonderheid goed kalfsleder, hetwelk in groote hoeleelheid naar buitenslands wordt nrzonden. )lunchen,
Augsburg, Neurenberg, Erlangen, Neustadt aan de Asch
enz. aanzienlijke werkplaatsen; Wurtzburg "foor goed korduaan (of .a.DiaIJ"). HandBchoenen leveren JIIunchen,
Bamberg, Farth, Erlangen e,n inlooderheid ook Reuhenhan in den Isarkreits.- /Ya.doekja6ricalie: Vermaard te
llIunchen, Neurenberg, Heilbrunn, Augsburg" Memmingen
enz. Papiermolen.: Van deie telt' Beijereo er 150, en weI in
aile kreitsen, de meeSlen in den Boven-Donau- en Regen-,
de beroemdste echter in den Boven-)lainkreits te Sohwarsbach
(machinenpapier) omstreeks Wiirtlburg, te Aschaffenburg enl.
en te Neurenberg. Aan&ienlijken ~uitvoer. Papier-macMwaren, inzonderheid donn, die naar aIle landen gun,
van Neurenberg en Fiirth, van Feuchtwang, Wurzburg en
vooral van Wasserburch (Isarkreits). Beha"8.e1papierlln voor
-den uitvoer Vltn Schweinfurt en Bamberg in den Beneden·
Mainkreits j voorts ook van Augsburg en lIunchen bijlonder
vermaard. Stroolliechtwerk: Belangrijk reeds, ook in fijne
hoeden naar florentijnsche wijze, te Alchaffenburg, Auglburg, Munchen, Neurenberg. Houten.peeI8t1lJdware,,: Wereldkundig de neurenbergsche, doch meer karacteristiek en
kunstrijker de fijne snitselwaren (ook uit beenderen en hoor)
van Berchtesgoden en Ammergau eo tegenwoordig ook "fan
Werdenfels in den Boven-Donaukreits, die aan 2000hui'ge_
linnen onderhoud versohaffen. HOlltmkiokken " (koa,ttle,ten)
nllar de wijle der Sohwarzwalders eo ook onder delen naam
in den handel bekend, leveren de bewoners der laodgerichten
Schongau en Trauoslein in den ltarkreitl.j .."zikalei"Btrll_
mente", die het voorwerp van emen uitgebreiden handel
door geheel Duitsohland, voor Italie, Spanje, Engeland en
vooral naar RUllland lijO. Jlemmiogen eo Augsburg (blaas_
instrumenten) en FUllen, Schongau "en ltlitsenwald in den
Boven-Donaukreits (violen). Riet.uiker wordt sleehtl in 4
fqbrijken, te Winsiedel in den Boven- en te Wurtzburg (2) en
Schweinfurt in den Beneden-Mainkreits geraffineerd. Beetwortelsuiker goed, en over groote schaal in en bij Munchen
als ook te Wurtlburg en Geleksheim, te Triesdorff, blj
Anspach enz. bereid. TaiakBfa6rijken telt men hier meer
dan 60, en wei in de grootste steden van aIle kreitsen, de
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meeslen in den Rijnkreits te Spier. en Tweebrugge; voorts gangen in de chemie bij velscheidene fabrijken, zoo alainin den Rezalkreits Ie Anspaoh, Neurenberg, Fiirlh en Schwa- zonderheid b\j de, etablissementen voor chemische produkten
bach: de belangrUkslen Ie Augsburg, Sohweinfurt en Munchen. en verfwaren te lIIunchen, Augsburg en Bodemais(BenedenBier6rouwerij: Deze is als hel eigenlUke, beUersche boofd- en Donaukreits), te Neurenberg, Fiirth, Anspach, Win.siedel,
nationaal-nijverheidsbedrUr Ie beschouwen; in geen land van Steben en meer andere plaatsen.· Eene europesche \'01het europeesch vasleland wordt helzelve in grootereuitbreiding, maardheid hebben echter de groole chemische fabrijk van
het levendigst in Munchen, Neurenberg. Augsburg, Regens- Fickenscher Ie Redwils (Boven-lIIainkreits) en de uitmunburg, Bamberg, Bairenth, Wurtzburg, Kitlingen enz. bedre- tende labrijken voor verfwaren in Schweinfurt. - TurkscAven. Bij den steeds hooger gestegen uitvoer van bet beijersch rood- en· andere goede iJerwerijen vindt men ook in Augsbier naar verscheidene land en , vooral naar SalLsen en Pruis:- burg, Munchen, lIof en Bairenth.
sen en den Rijn en Donau-afwaarts, worden gezegd tegenHandel flan Reijerefl. Ofschoon Beneren over het a1woordig in geheel het land omstreeka 1 millioen schepels gemeeu meer een producerende don een handeldrijvende
mout "Verbrouwen, en daarvan meer dan 7 millioen eimer staat is,_ 100 is deszelfs handel echter geenszins onbeduibier bereid te worden, helwelk wegens IUne voortreffelijke dend, en bij den rijkdom des lands voor eene groote 001kwaliteit vermaard is, doch waarvan echter Beijeren hel wikkeling ntbaar. Reeds bekwam dezehe, en niet minmeerderdeel voor zijne eigene consumptie noodig heeft. De der de fabrijkwerkzaamheid" eene boogere vlugt door de
brouwers in Munchen aHeen, worden gezegd, in hetbrouw- toetreding tot het duitsche tol- en handelsverbond; nQg
jaar 1836-]837 de hoeveelheid van 88,516 Ichepels mout bloe\iender echter moe ten handel en nijverheid zioh in
rerbrouwen en daanan zamengevat aan -landelijke en plaat- .Beijeren ontwikkelen, als eers! eens de' groote, in' 1836 beselijke belastingen 663,581 !lorUnen belaald te hebben. Me- gonnen, . onderneming der verbinding van den Donau met
trwlverwerkin{f': !len telt in het land omstreeks 50 hoog- den llIein door het Ludwigs kanaal zal voleindigd zijn;
ovens, en meer dan 200 groote smeedwerken. De beste (Ilie K..I.lI.+.tEll). Vroeger echler, dan dit voor geheel Duitschijter,fieteryen worden in den Rijnkreits bij Kaiserslautern, land zoo gewigtige werk lal tot stond komen, zullen welligt
Diirkheim enz. in den Rijn-, teBergen, in den laar-, te de thans ondernomen ij/ller6aflefl 'fan Augsburg naar llIunBodenwobr, in den Regen-, te Southafen, in den Boven- chen en Lindau, en die van Neurenberg naar Fiirth het
Donau- en te Laufach, voornamelijk echter te Oberzell om- handelsverkeer des lands vetlevendigen.
Op ,ich zelven is ecbter reeds Beijeren gunstig voor den
streeks WiirlzbuJ'g in den Beneden-Mainkreits bedreven, goede
6Iik-ple/werken te Unterlind in den Boven-, en te Lohr in handel gelegen. vermils het door den Donau, den llIain en
den' Beneden~JlIainkreits; draadtrekkerijen en staalsmede- den R\io doorstroomd wordt, en ·in het midden tusschen
rijen vooral omstreeks Winsiedel in den Boven-Main-, veel FrankrUk en Oostenr\jk de voordeelen van een aanzienlijken
draad- oak bij Lauf in den Rezat-, en staalfa6rijken bij Iransito-handel bezit, waartoe nog komi, dat deszelfs)inMunchen en Rosenheim in den laar- en te Tweebrugge in nenlandsch verkeer door voortreffeliike chausseen en handen RUnkreits; vele wapensmederyen in den Regen- en delsgemeenschapswegen zeer bevord';,rd wordl, welker uitlJoven-Mamkreits, {f'eweerfabrijken aldaar te Amberg en breiding naar aile rigtingen zich tegenwoordig over nagaFortsehau, vele messon- enspijkermakeryenleNeurenberg. noeg 21100 ure~ uit8trekt.
Wat den riVierhandel belreft, zoo wordt de Donllu, op
lJIessin{f'- (Geelkoper) {f'ieterijen vindl men in Augsburgen
lIemmingen, Ie Rosenheim, Lauf, Neurenberg en Furth, welken Regensburg de levendigste scheepvaart onderhoudt.
in welke Jutate ,plaals oak zeer vele messingwar.en van en van waar nu ook reeds de s(uomschel!PfJaart te Berg
lI11erlei aard voor den uitvoerhandel vervaardigd worden. over Neustad't tot Ingol~tadt (sederl den 9 November 1837)
Overigens belangrijke naaldenfo6ryken in' den Rezatkreils en stroomafwaarts over Siraubing, Passau, Linz en Weenen
te Schwabaeh, Lauf, Noth en inzonderheid oak te Neu- zich de groote vaart op den Beneden-Donau aangesloten
Ienberg en Fiirth. Over het geheel biedt geen land 100 heeft, (zie DOll..l.uHUDEL), met ieder jaar belangrijker voor
vele en zoo goedkoope naalden en bronse-waren aan, als Beijeren. En toen het, 1836, gelukte, de regtstreekache
Beijeren, weik land ook lijne wedergade niet heeft met op- scheepvaart der lIIainschippers van Bamberg, Kitzingen ,_
zig! tol het goud -, zilver- en lyonsch-draad en hel daaruit Wiirlzburg enz. nhr Keulen tot stand Ie brengen, werd in
vervaardigde vlechtwerk. rerlakte 6likwaren leveren in 1837 de beijersche vlag ook voor de eerate maal.op een
Goede kwaliteit, Augsburg, Erlangen, Neurenberg en Furth; RUnbeijersch schip het eerst in eene hollandsche haven beGouden - en /IlillJerwal'en: Augsburg, welke stad reeds vMr groet, daar reeds in Februarij van dal jaar het Rijnschip
600 jaren in deze artikelen vermaard was, en Munchen. der Wanderer van Frankenthal D'aar Rotterdam afging en
Porcelei#: Deze. fabricatie is in het land belangrijk en der- aldaar legen Granen eene volle retourlading labak en k{lloselver hoofdzetel de Boven-lIIeinkreits, in welke 10 fabrijken niale waren innam.
De voornaamsle artikelen van den invoer zijn; katoen en
en builendien no'" 4, Ie Bruckberg in den RellItkreits, te
Regensburg, eene" eerst kortelings onutane te EngendQbel koloniale- en specerijware,n van allen aard, veel rook- en
bij Passau, en eindelijk de groote koninglijke failrijk Ie 8nuiflabak, w\inen, olie- en zuidvrllchten, hennep-, raap-,
Nymphenbnrg bij lIIunchen. Glas/a6ricatie, nog belang- klavet- en andere lOden, paarden, haring en gedroogde
r11ker: 47 glasblazerijen in de woudrijke streken des lands. zeevisschen, lakens en andere wollensloffen, fijnelijnwaden,
de meesten in den Boven-Donau- en Regenkreits, builen- zijde en andere manufactuurwareli, horologien enz. - D!!
dien 150 glas- en spiegelglas- en polijstwerken, tin-, foelien-, uityoer bestnat in granen, omslreeks (Ii miHioen schepels),
lJIiegel- en brillen-fabrijken, 7 glaskoralenfabrijken, 2 fabrij- hout (aHeen uit den Boveli-Jlaink~eits voor meerdan 500,000
ken voor optische glazen en ] oplisch instituut te lIIunchen. fl.), zout, pOlasch, hop, veeLbier en wljn, ooft, rundvee,
De belangrij kale spieGel! a6rijk, verbonden mel spiegel-, slijp- garen en gror lijnwaad, papier, glas-, spiegel-, ruijowerI.en polijstwerk en foeliiinbereiding, vindt men le/Erlangen; naast produkten, houtwaren, goud-, zUver- en messing- of geeldeze lijn er ook even 100 groote elablissementen van dezen koperdraad, naalden en duizenderlei andere neurenbergeraard te Lud wigsthal in den Benedeu-Donaukreils, en 28 werken en fiirtherwaren. - , De waarde der joarlijks ingevoeld
aIleen te Nenrenberg, als ook lak- eo veldapiegelfabrijken wordende goederen begroo! ruen, by doorslall' op 36, ,die
te Fiirth. Den meeSlen roem eehter oogS\ BeijereD in, door der uitvoeren zoo tamelijk op 38 millioen guldens.
De belangrUkste handeiso en expedilie-plaatsen zijn: Aupde glasfabriek van den geheimraad van Utzsehneider te Benediclbeuern in den Isarll.reits, die, naar Frauenhofer's oil- burg (Ie geiijk voor den handel met Italie en met Zwitserland
vinding en in onovertroffen kunstwerken optische glazen. der en met ,eer bedrUvigen wisselhandel), Neurenberg en Fiirth"
belte soort levert, welke in hel wereldbekende Utzschnei- Regensburg, Possau, (de stape!plaats van den beijerschen 'BUtder-Frauenhofersche optische in,titnn! te Munchen totuit- b-andel) lIIunchen, Hof, Bamberg, Bairenth, Fortbeim, WurtaDiuntende instrumenten voor de eerale sterrewachten Tan burg, Schweinfurt, Kitzingen, lIIuktsteft, lIIarktbreit (BeEuropa verarbeid worden. Potlood/ a6rijkm heeft geen land neden lIIaiQkreits) Memmingen, Kaufbeuern, Kempten, ala
meer dan Beijeren.. Op den tijd van derlelver bloei telde ook Lindau en Maximiliaanshafen (Jroven-Donaukteits) met
men te Neurenberg aIleen omstres. 20 (tegenwoordig 10); stoomscheepvaart op het'meer van Constance en Ievendigen
ook Fiirth heeft verscheidene belangr\jke fabrijken, en voert handel naar Zwitserland.
jaarlijks meer dan 200 centnrs. potlooden uit. De beijerache
Handel, a~enten, tal verlevendiging van den handel wer.tiften wedijveren met de besle van Europa, met die uit de den door den koning, in 1826, niet slechts voor de duitlondensche fabrijk van BBOOKliUIIN, met die van ConE in sche koopsteden Hamburg, Altona en Triest, maar ook vour
Parijs en met die van HutlllUTH in Weenen. De groolste de italiaansche: Venetiii, Genua, Livorno, Napels, Girgenti
en het doelmatigst ingerigte potloodfabrijk wordt gezegd en z.elfs voor Rio-Janeiro, Bahia-, Laguaijra, (Ouracas) en
tegenwoordig die te Regensburg te zijn, die 120 arbeidera Buenos-Aijres in Zuid-Amerika gelijk ook naarde Vereenigde
belig houdt, en stiften in 90 nommers, het dozijn van 20 Staten van Noord-Amerika aangesteld, werwaartlin dejoDgkreuzers tot op 12 zelf. tot 20 gulden levert. Chemise"" sle jaren verscheidene fabrikaten _van Beijeren, inzonderfa6rijkm: Steeds ziglbaarder worden ook hier de voort- heid spiegelglazen, ook kousenwaren Van Erlangen, welk.
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tot dus verre aileen Saksen leverde, uitsevoerd werden.
MUNGOWORTEL, zie SLANGENWORTEL.
MUNT, lUUNTWEZEN, MUNTEN OVER HET ALGEMEEN. MUNT of GELDMUNT (eng. money; fro monnaie; duo
Munze; ita!' moneta) is een enkel metaal-geldstuk, of ook,
bij zamenvatting (collectief) genomen, de geheele hoeveelheid van al het in een land gemunte geld. *)
I) Oit het treschiedkunditr standpunt. Doar het hier niet
op de regte plaats zijn zoude, in numisrnatisch-archeologisehe onderzoekingen te treden, zoo kunnen wij in het algem~en slechts aanrnerken, dat oorspronkelijk de handel
langen lijd in ruitintr heeft best.an, dat men echter van
lieveriede,naar mate de beschaving en de behoeften der
menschen stegen, naar een ruilmiddel moest uitzien. Hit
beslond in de oudste tijden nu eens in granen, d~n weder
in vee (van daar pecunia van peeus), wei ook in zout, en
nog tellenwoordig vindt men bij sommigen deronbeschaafde
nlltien schelpen (kauris), tabak, vellen enz. als ruilmiddel
in het binnenland aangewen.d. Daar, echter, waar de besohaving wortelen en zich in takken uitbreiden kon, waar
namelijk de handel en wandel zich wegen naar andere landen, met andere noodwendigheden en overvloeden zocht,
moest men spoedig op ruilmiddelen bed.cht zijn, die vap
meer algemeen nut waren, en zoo geraakle men tot· de metalen (aanvankelijk ijzer, erts, koper) en eindelijk tot de
etlele metalen. Deze. werden aanv;lDkel~jk (zoo, als nog tegenwoordig in China) stuksgewijze naar het gewigt uitgegeY.en, late.· eerst in gelijkvormige geldstukken veranderd en
tot muntstukken gevormd; wie echter de eerste uitvinder
der munten geweest z\i, daarover heeft men tot hedeD, in
spijt der veelvuldige navorschingen de waarheid niet kunoen onldeJ<ken. De oudste hebreeuwsche (echle) munten zijn
van den lijd des tweed en tempels; onder de griekschen houdt
men de macedonische, onder de syrische die der Seleuciden
yoor " de oudsten. In het jaar van Rome 177 worden de
aBua librales (van erts), 485 v661- CRR. van zilver, 487 van
good, gezegd te zijn gemunt geworden, maar onder de 00'dere muntstukken vindt men er vele (later) vervalschte. De
romeinen munteden voor GalJie, Spanje, Brittannie, Duitsch~
land enz. bijzondere muntsoorten, en de Ilothen," wandalen,
franken enz. die hun ten deele deze landen afnamen, zetteden niet zelden den romeinschen muntslag voort. In
Frankr\ik heeft men eene volJedige reeks van af DA.GOBER!
atm te ",ijzen. Van de tertona ging men over lot de loulS
d'artrent a 3 livrea. De Uvres kwarnen in 1603 op, en werden ook (van de frankische koningen arstammende) francs
genoemd. Ook in Engeland heef~. men' vele munten uit ~en
anglo-saksischen en deenschen tud, vooral oeren, pennlDgen, marken en scheJlingen (5 pence 1\£ denaren waren
1 shillintr). De noormannen, destijds easterlintrg genoemd,
vnerden het pond (livre) a 20 shillings of 240 pence in,
hetwelk naderhand den naam van sterling bekwam. De
ee.-ste kroonen zijn van 1551 en 1552. Deensche munten
heeft men reeds van af de lOe, zweedsche van af de 9ceu w, russische van sedert' 1215. De eerste russische zilvermunten (kopeken) zijn van 14:!0, de eerste roebels van
PETER de Groote, de eerste zweedsche thaler van 1560. Dat
Italie, welks handel in dien tijd bloe~iende was, reeds
vcoegtijdig zich eene geldregeling verordenen moest, bl)hoert naauwelijks te worden aangemerkt. ' De eerste' pauselijke muntspecie is van 775, de eerste napelsche van den
koning Rogerio, de eerste venetiaansche uit de 10e eeuw.
In SpaDje begonnen de stukken van 8 met FERDINAND den
katholijke af aan. In Duitschland 'begonnen .de muntspeofen eerst met de 9- eeuw. De eersten waren de nummi
MIlidi, duitseh &ehil/intren, van sehellen (klinken; 12 zil-.
veren = 1 gouden, en 80 gouden wogen I pond; de (nog
oudere) zilveren heeue dan ook denarii, zij waren zonder
alJiagio en 12 wogen I pond. Ondel' Ono I beginnen de
holle munten (bracteaten), die panintros (penningen), ook
blikmunten (caminati) genoemdwerden, en zoo dun ala
mogelijk geslagen werden, om het ingekropen sleehter maken van het metaal te beteugelen. Over de waarde, welke
men aan deze merkwaardige muntspecie loekende, is Diets
bekend. VaD deze ging men in de 13. eenw weder tot
de dikmunten over, en weI het eerst op de hellees (HillIer), die in de zwabische stad Halle geslagen werden, en
van welke 600 op eeD mark ziher gingen; wegens het
keuis en den stempel, bekw~men zij ook den naam van
krtuser. Te gel\ikertijd bootste men ook (1253) in Bohemen de ~dikkere) groa tournois na, en noemde ze groschen, of dikpenningen, van 60 uit het mark, 11 15 lood
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'C) Ook. het gebollW of lokaal, waar munten, muntspecien' gefabrieeerd. (gemunt) worden, wordt Jt(unt genoemd. Voor gedenkmuntell ZlC men MEDAILLEN.
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fijn. De door den duitschen keizer nagemunle heeteden
Kaisertrr08chen. Eerst in de 15_ eeuw begon men grootere zilvermunlen, en wei tweeloodige Ii 15 lood fijn, van
de w~arde eens goudguldens te slaan, en noemde ze guldentrroschen of dickgroschen.
Van deze heeft men er
vooral veel van saksischen munlslag, die echter slechta 15
loodig zijn; nog meer echter (seder 1518) van den guar
SCHLICK, in Joachimsthal in Bohemen, waaryan de num
thaler ontstaan is, want in het begin heeteden z\i schliokenthaler. In 1~36 werden zij van 15 lood op 14 lood 8
grein, en later op 14 lood 4 Grein verminderd. Onder
deze bedrijven was echter in Duitschland reeds eene menig.te
in gewigt en gehalte zeer verschilJende, muntsoorten geslagen geworden, en wei ten gevolge van dat sedelt RUDOLF
het muntregt in Ie vele handen gekomen was. . De keizers
Gaven zich moeite, om aan de steeds toenemende muntvetwarring paal en perk te stellen. De eene gemakkelijkermuntvoet na den anderen werd tot rUksmuntvoet verheven, zonder dat iemand zich daarna regelen wilde. Daarbij kwam
de 30-jarige oorlog, gedurende welken de muntverslechterinHen zoo verre gedreven werden, dat I goede thaler tot
op 20 thlr. steeg; dezenlijd (van 1621-1623) noemdemen
den tijd der geldsnoeijers en valsche munlera (der Kipper
und lfTipper). - Over het algeme'en kurlDen als de gewigtigste tijdperken besahouwd worden:
Het aanriemen van den 1O} guldenvoet in 1566
..
»
» » 14i
» » 1667
"
"
lJ"
18
» » 1738
als r~jksmuntvoeten, en van den Zinnaisehen (a 15i fl.)
VOOl" Brandenburg ·en Sakzen (1647), van den 20-guldenvoet in Oostenrijk (1248, lot welken in 1753 Beijeren, 1763
Saksen, 1817 Hanover toetrad), van den 21-guldimvoet jp.
Pruissen (1730, tot welken in den jongsten lijd Hanover,
Brunswijk, de Anholtsche landen, Keurhessen, )Yaldeck
toegetreden zijn). Zonder ons hier in het lab\irinth der
duitsche, munlgeschiedenis Ie kunnen inlaten, zij hier slechts
opgemerkt, dat de in 1753 door Oostenrijk en Beijeren aangenomene (conventions-) muntvoet in Frankenland en Zwabe~, over het algemeen in de R,jnlanden, al zeer spoedig
op 24 fl. gerekend werd, waaruit de (allnvankelijk aUeenlekening) rijksmuntvoet ontstond, naar welken ti werkelijk._
gcslagen (conventions-) guldens
6 fI. rekenmunt gesteld
worden. Toen echter in 1755 Oostenrijk in het bezit van
Braband kWam, begon hetzelve duit8che laubthlller te mUDten, die in het eerst op 2 fl. 38} kr. rhein. werden vastgesteld; zich steunende op de allerwege plaatsgrijpende hoogere aannemjng van den franschen laubthaler, wist het
(1703) de tariefmlltige vasts telling zijner duitsche (kroon-)
daalders op2 fl. 42 kr. door Ie Ketten, waarbij het ongeveer 2i pCt. won, en wll8rdoor 44 oude guldens (van den
24-guldenvoet) op 45 nieuwe (van den kronenthalervoet)
verhoogd werden. Deze nicuwe 24} guldenvoet verkreeg
daardoor eene algemeene uitbreiding, zoo dat, van af 1809,
Beijeren, Wurtemberg, Baden en meer andere landen kronenthaler munteden; zeUs, begon men in de beide laatstgemelde landeD enkele guldens naar dezen kronenlhalermuntvoet te munten. EindeJijk werd in 1837 door dele
landen benevens Beijeren, Hessen-Darmstadt, Meiningen,
Frankfort en Nassau eene conveDtie gesloten, krachtens welke
de reeds sints lange de factp bestaan hebbende 24j. guldenvoet wettelijk werd ingevoerd. - Slaan, wij nu eenen blUe
over geheel Duitschland, _zoo splitst hetzelve .ich in 3 hoordmassas, in de landen van den 20-; en die van den 21en in die van den 24j.-guldenvoet, en aileen Mecklenburg
en Oldenburg, als ook de hoofdsteden staan nog afzonderfijk 0 P zich zelven.
Wij beschouwen,
.
2) de monten van de technieke sijde, en daartoe bledt
zich ons vooreerst de stofte aan. Dat het goud en silver
het volkomenate verelfening-middel aanbieden i. algemeen
bekend. Denelver gewigt en omvllog ltin oflersl zich elkander glllijk, lij IUD hetdeelbaarat, bet gemakkelijkst te
verwerken en met andere metaleD Ie v.ermengen i aij lijn
duurzamer dan alle andere metaleD en derzelver waarde i.
bU alJe beschaafde nalien lamelUk gelijk en onveranderlijk,
(Zie GOUD en ZILVER). Zij lijD eindelijk leldzaam genoeg,
om reeds in kleine kW8Dlileilen groote waarden uit te maken, hetgeen voor het Tenoer hoogst belaDgrijk is. Wei
heeft men ook ijzer (zoo als btj de spartan en) , erlsen, koper leder, glas tot muntapeeiiin gebruikt, doch eeDsdeels
aUe'en voor den omzet binnenslands (zoo had Rome in de
eerate 5 eeuwen aleehl8 koperen of koper-inhoudende mUDten), of uit nood, van daar DoodmunteD (monnaie. of me-
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dailies de COfljifJnce, of de aanneming derzeJven was gedwongen, bijv. als scbeids-, of hijpassingmunt. Aile deze
laatstgemelde metalen bebben de voornoemde eigenscbaPI!en
in een' VI,'rre-weg meer onvolkomen graad; ze)fs de platina
(zie op dat woord), hetwelk 'in den jongsten tijd in Rusland tot munten gebezigd is, en hoe groat ook deszelfs
ohemiscbe voordeelen anders zijn mogen,1aten veel te wen.eben over, bijv. dat dezelve ook niet gelijkeJijk tot andere
dingcn aanwendhaar en vntbaar voor vervorming zHn. Intusschen komt het hierbij aHeen daarop aan, of het geldstuk zelf pando. of goederen-waarde hebben, dan wei of
helZelve slechls eene aanwijzing op eene andere zaak voorItellen moet; in het laaute geval IS de stoffe, uit welke het
bestaat, vol61rekt onverschillig, zoo als dit het papiergeld
bewijst. - Goud en silver worden sints Jange niet meer
cnkel of louter tot muntspecien verwerkt; zij worden met
andere metalen, met name met koper, het goud ook met
Idlver (en koper) GealliGieerd, weshalve men een rood, wit
en gemengd alliaKie onderscheidt. Oorapronkelijk geIchiedde deze alliage (eng. alia!!; fro alliage; duo ~e
.c/tickunK, AlliKation) uit winzucht, later om aan de klelDe
muntslukken een grooter volumen Ie geven, den munlslag
gemakkei\iker te maken, hier en daar ook om het amelten
te verminderen of Ie heletten. Van meer belang is de
daaruit ontslaande grootere d~unaamheid van den slemptll,
waarbij het echler vail lelf spreekt, dat de aJliage, onder
anderen ook wegens hel onderhouden d~r zilverkleur, har.~
grenzen heeft (bij, goudmun,len Deemt men lS-karaats, b\1
zilveren 12 -Ioods als de U1terste grens aan). Is er meer
dan de helft toevoegsel, zoo noemt men de munt.pecien
billon of billion, 6iljoen (zie op dat woord), goud- en
zilver billon. - De b.epalins hoe zich het toevoegsel of alliage tot het lij 0 gehalte verhoudt, noeml. men den keur ,of
(het fijn, of gehalte fijns) (eng. eSlJa!!; fro titn finesse;
duo Feingel/alt; zoo zijn, bijv. de engelscbe kroonen 14~.
loodig.
de fraocs. • • • • • . • • • • ••
i'.... Iij n,
" conventions (species)- thaler IS} loodig,
» pruissische thaler••••••• '12
,.
"
" fijne i' tel·stukken •••••• Iii;
'Van de goudmunlen, moeten de dukaten 2S!_ karaal, de Friedriehsd'or 21} karaat lijn zijn (vergelijk het artikel .HAU).
Ais men eenig munlsluk afzonderlijk, weegt (hetgeen met
llIen (holl.), wigtjes (ned.), met riehtpfenningen,. greinen
enz. geschieden kan), zoo bekomt men het bruto gewigt,
(eng. weigllt; fro poid.; ~u. Schrot); het gewig~ van het
in een muntstuk venat liJn metaal, heet het fiJngehalte
(eng. contents in pure gold or silver; fro matiere jine
eontenue dans la piece; duo Eorn). De weuelijke bepaling,
hoe vele muntstukken op het lijne, en hoe vele op het
bruto (gealligeetde) mark gaan moeten, verordent den
munlvoet (eng .. standard; fro titre; duo Mil",;}u88) die
_aar of tiKt genoemd wordt, naar gelang minder of meer
atukken uit het mark gemunt worden. In het hilndelsverkeer onderscheidt men den eenen munt ...oet van den anderllD
door het woord waarde, Geld- of muntwaarde, valuta,
"ooral b\i anders gel\jke muntnamen; b~jv. 100 thaler conventions is eene zwaardere muntwaarde dan 100 thaler
pruissisch courant. fJe verbrokkeling of splitsing in de
lagere muntsoorlen wordt waardll-indeelinG (du. Wahrung) genoemd. Om de munting-kosten niet noode/oos te
verhoogen {bij het goud gewoonlijk { il. } pCt., hij het zilver cirea Ii 11 2~ pCt., bij het koper 60 il. 70 pCt.) wordt
den muntmeester eene zekere grens gesleld, naar welke de
eene munt zwaarder of ligler, lijner of Geringer van gehalte
IUn kan; deze vergunning heet het remedium (eng. rlltil 0 dll ; fro tolerance; duo Toleran;, ,Reme¢ium), en wordt.
verde!lld in remedium voor het bruto of grof, ell remedium
voor het lijn. Zoo. is bij.... bij de engelsche sovereigns {Grein op het bruto en i braat op het fijn toegelaten; in
Frankrijk ia voor-de Ii-franci-stukken rr!n op het grof, en
3U1OOO op het fijn getolereerd. Of men overigenl bij de
Iteed. meer zlch vervolkomende muntlmDst het remedium,
althans op het gewigt, 'fermijden louden kunnen, dit blijve
hier de vraag. Van het voormaals dunne der muntspecien,
is men allengs tot meerdere dikte derzelven oTergegaan,
om aan de randen zoodanige ge$'leldheid te geven, als vereischt wordt om het snoeijeu moeijelijker te maken, of het·
zehe te onderkennen.De groolte der schijven is tweeledig
beperkt, en wei I) voor de gouden specien, w.nt deze
mogen niet Ie Groot zijn, deels wegens de aladan meer gemakkelUke vervalsching, deelswUI zeer groote waarde iu 8en
sluk in den dagelUkschen geldom/oop niet dikwerf gepoeg
gevorderd wordt; 2) voor de zHveren speciiin, wanl zeer
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groote lilvermunten worden beter door kleine goudmunten
vervangen, zoo als ook zellr kleine zilvermDnten door kopergeld, beide wegens het alsdan meer gemakkelijke bij het
tellen. - Wat den rand der muntspecien betreft, zoo is
men van de gerihde randing der vlakke munten meeslal
lot de randslempeling overgegaaD, het ,zij met verheven het
aij mel ingegrift letterschrift of sieradien, niet zelden mel
geheime teekenen voor den muntmeester. De &t~mpel of
muntdag hestaat in den aflers of de beeldzijde; en in den
rever& of de wapenzijde, doch is daarom niet op aIle muntspecien een borstheeld of een wapen, doch hestaat ook weJ.
in plaats daarvan uit opschriften (inscriptien), allegorien,
voorstt;llingen van geschiedkDndige gebeurtenissen, gezigten
vari steden enz. Wat het portretteren van d.en landvor&t
op de munten betreft, zijn tegenwoordig anderzins de kunBten tot zoodanigen trap van volkomenheid opgevoerd, dat
eene vereeuwiging del voraten op de circulatie-middeleD
oTerhodig, ja zelfs ollgepast schijnt te zijn; althans behoorde
men in het belang der geschiedenis deze portreUen Dimmer
in allegorisch maar in het wezenl\ik kostuum van derzelver
tijdperk te vervaardigen. Niet aeldeu ontvingen de muntspecien haren naon, nRar denel ver stempeling; zoo: /lorin
vanjlDs, testona van testa, fCU', BCudo van· ,child enz. Bet
omschrift, devies of legende bestast Of in den titel van den
landvoest, Of in gedenkspreuken, doch ongelukkigerwUae
Diet alttjd de bepaling, hoe ve,el stukken in een 1ij n mark
begrepen zijn, hetgeen toch tot accreditering der muntspecienzoo doelmatig is bevonden geworden. Eindelijk hevindt zich ook nog het leeken van den muntmeester of van
de plaats der munling (Ie different) door eene letter aan
den voet der munt aangewezeu. Zie NU!lIS!lATIEK.
In het 'technisch opzigt (in den engeren zin) hestaat de
vecvaardiging van muntspecien in de Tolgende 4 verrigtin~
gen; het veranderen der metalen in reepen, het verkleinen
derzelveu lot platen, het vervaardigen der randversiering, de
atempeling of den muntslag.
I) Verandering in reepeD (eng. slips, fr.lalnes; duo saine).
Het te munlen metaal wordt met het behoorlijk alii age in
graphiet- of zoogenaamde potloodkroezen, zilver wei ook in
krotzen van gegoten ijzer, in den wiridoven met houtskoleu
of coeke gesmolten; om verzekerd te zijn, dat de ameltkroee
geene galien of scheuren heeft, wordt het metaal eerst in de
gloeijende smeltkroes geschud; gedutende het smelten houdt
eene bedekking van fijn koolengruisofkoolenstofde inwerkinlJ
der lucht van de oppervlakte des ItJetaals af. waardoor anders een deelswijze oxyderen, en veranderen 'der zameDstel!ing ontstaan zoude; is na 6 il. 24 uren de smelting vol.bragt, zoo wordt eene proef uitgeschept. en haar gehalle
onderzocht; is hetlelve onjuist, zoo moet van het ontbrekende metaal nog toegevoegd worden; is helzelve rigtig,
zoo wordt met ijzeren, met Ieem bcstreken kellen (goud
met graphietschalen) uitgeschept en in zandvormen ofijzeren
vaten overgegoten, in welke blik.aardige reepen van ongeveer 15 duim lengte, 3 iI. 4 streep dikte en voor de JDuntspecie vereisehte hreedte gerormd worden. In, EngeJand is
men gewoon groolere platen te gi.ten, en deze dan door
metalen scharen iu reepen te snijden. De reepen moeten
'nu juist lulk eene dikte bekotnen, dat eene acllijf van den
doormeter der munupecie, h!lt voorgeschreven gewigt houdt;
dit geschiedt door het rekken of 8trekken (Ie laminaKe)
op pletrolwerken, die gelijkvormig lijn un die, welke
wij op het artikel BUK hebben vermeld, en stalen rollen
hehben. Nll eene en twee-walige rekking of strekking
moeten de reepen gloeijend geheet worden, om aan het
metaal de vereischte weekheid en rekhaarheid weder te
geven. Als de reepen door het laatlte en op het lorgTuldigst bearbeide roi werk volkomen regt (niet geslangd of
kronkelend) en overa! van gelijke dinienlieen en in de
gevorderde dikte vervaardigd ztin, slaat men daaruit eenige
platen, en nrwerkt de reepen aileen dan verder, ala delelve het vereischte gewigt hebben. Wanueer de atrekroilen ook slechts eene geringe onregehnatigheid in denelver vorm hebben, zoo moeten reepen ontllllan, die op verscheidene punten eene verschillende dikte hebhen, weshalve men 011 het gewone rolwerk nog een adjusteerwerk,
den doorlaat aanwendt, waarbij de platen tusschen twee
vaststaande wangen worden doorgetrokken.
2) De goed bevonden reepen komen onder de doorsniJdmachine, alwaar door eenen loodregt op en neder bewogen
stemper, die door middel eener wijdgesneden schroef geheven en neergelaleu wordt, eene schijf van de reep, juist
zoo aroot als de stempel in eene, aan het benedenstesleunpun to zjch be\'indende, ringvormige ruim-le gedroDGen wordt,
en de muotp1a.at (eng. coin plate, plank, planchet; fr.
jlan; duo MiinJplatte) vormt. Bij kleine en dunne pla-
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ten kan eene goedkopere hefboom doorsnijdmachine aange....
wend worden, die eenen aanmerkelijk snelleren arbeid toelaat. Alvorens de muntplaten veroer kunnen worden behandeld, moeten zij geadjusteerd, d. i. derzelver gewigt
bepaald worden.
Dit geschiedt bij gouden- en grootere
zilveren munten stuksgewijze over het algemeen, bij de kleinere zilvermunten en de kopermunten in liet mark (at marco.)
Bij het stuksgewijze adjusteren worden de munten enkel op
de adjusteerbalans gelegd, waarvan de eene schaal met het
vereischte gewigt is voorzien; de te zwaar bevonden platen
worden eenigzins gevijld, en met de overige juist bevondene
aan de verdere behandelinc: overgegeven ; de te ligt bevondene echler aIs ook de bij wei doorsnijden overblijvende
metaalstukken, nogmaals gesmolten. - De onmogelijkheid,
om van uit het practisch gezigtspunt, aan aHe enkele platen een volkomen overeenstemmend gewigt te geven, daar
reeds de weegschaal tot eene zekere afwijking aanleiding
geeft, maakt het nood wendig, wettelijk een remedium te
hepalen; d. i. aan de muntspecie wettelijk hare waarde Ie
waarborgen, ook dan als haar gewigt een weinig hen eden
of boven het normaalgewigt is; de grenzen binnen welke
het muntgewigt dobberen mag, zijn in ieder land voor elke
bepaalde muntwaarde wettelijk vastgesteld, en indien men
ook . aannemen mogt, da! daardoor eene te Iigte munting
der geldsoorlen aangemoedigd werd, bewijst echler de ondervinding, dat de bij enkele stukken begane misslagen
zich in het Groot weder vereffenen: zoo dat, bijv. 100
stukken eener dus geadjusteerde munt, het juiste gewigt
hebben, hetwelk het 100-voudige van het wettelijke is. Het
stuksgewijze adjusteren is voor muntsoorten van geriDge
waarde te kostbaar; men weegt daarom een aantal stukken
te zamen, die wettelijk cen mark moeten uitmaken, en
veronachtzaamt de ongelijkheid der enkele stukken, als aHe
te zamen het juiste gewigt hebben. Is echter het gewigt
van een loodanig aantal te groot, zoo mengt men dezelven met ligter slukken, tot dat zich het vereischte gewigt
voordoet, om op deze wijze althans de munt slaande regering
voor nadeel te vrijwaren, zonder haar een onreglmatig
voordeel te laten geworden. - De geadjusteerde munlplalen worden gekookt, eenmaal our de dunne oxyde-schicbt,
die bij bet gloeijen zich aan hare oppervlakte aangezet heeft,
te verwijderen; voorts echter ook om de kleur der uit gouden zilver-vermenging bereide platen zoo na mogelijk aan
de kleur van het loutere goud en zilver gelijk Ie maken;
helgeen inzonderheid bij zilveren kleingeldmunten van buitengewone werking is. De bij het zieden aangewende
vloeistof is gemeenlijk zeer verdund zwavelzuor, bij goudmunten wei ook eene oplossing van solpeter, keukenzout
en aluin. De platen verHezen hierbij eenigzins aan gewigt,
-:-.r tot 2 pCt., en bekomen eene slechts matte oppervlakle;
na afgespoeld, in eene ton mel na~sel en koolengruis
afgewreven en gedroogd, als ook de stuksgewijze ~ead
jusleerde plalen, na nogmaals, wegens het verlies aftn gewigt, geadjusteerd te zijn, kunnen, de eene zoo weI als de
andere, de stempeling ondergaan.
3) Moeten de munten eene randversiering bekomen, door
welke eene afschaving rlenelven voorkomen wordt, zoo worden de platen aan de bewerking van het rande.. of karteIe'll tfr. cardonner; eng. niellinfl; duo das randel'll onderworpen, waartoe het kllrtelwerk (fr. machine II cardonner, machine a trouche; eng. edge-work, millingmachine;
du. Kreiselwerk) dient, hetwelk uit twee stalen-kartelUzers bestaat, op welke de versiering of het scbrift aangebragt is, en die, het z,j evenwijdig, het zij als twee concentrieke bogen neven elkander gedurig voortbewogen worden, terwijl eene plaat lusscben denzelven doorgaat. Ook
laat men wei bU grootere munlstukkeli, die met meer volkomenbeid moe ten vervaardigd worden, de plaat eent tusschen twee niet gegraveerde ijzers doorgaan, om derzeher
.rand, alvorens de versiering te bekomen, geheel glad en
cylindervormig te vervaardigen.
4) Het stempelen geschiedt daardoor, dat de beide verdiept gegraveerde stalenslempels met hevige kracht tegen
elkander geperst worden, terwijl de plaat zich tusschen dezelve bevindt. Het daartoe dienende stempelwerk, het slagwerk (fr. balancier; eng. mill, munting mill; du. AUswurf), hestaa! naar de meest gewone inrigting uit eene
sterke schroef.. die boven met stangkogels, waardoor dezelve
als een voerwiel werkzaam zijn, is voorzien,en als dezen
laahten horizon taal in een boogrigling voortgedreven worden,
de bovenste muntstempel opbeft en neerperst, lerwijl de
Juist da.ronderstaande muntstempel rustig m deszelfs loestel
bevestigd blijft. Bij het opheffen van den bovensten muntstempel ~ordt op den ondersten stempel eene plaat of munt8cbijf gelegd, die bij het volgende opheffen door eene andere
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vervangen wordt. Door de sterke persing, welke de plaat bij
het stempelen ondergaat, zet zij zich eenigzins breeder uit,
dus moet de plaat in eenen staalring ingeslolen zijn, weIker 8telling van de beweging des bovensten stem pels derwijze wordt afhankelijk gemaakt, dat dezelve gedurende het
stempelen Juist boven den ondersten stempel staat, na het
voleindigen der stempeling, echter eenigermate nederzinkt
om. het uitnemen der muntscbijf mogelijk Ie maken, en
terstond- daarop weder in de hoogte stijgt om de nieuwe
plaat te omsluiten. Somt\jds echter ook kan de ring ontsloten worden, zoo dat daardoor het uitnemen van het met
verheven of ingeslagen rand werk voorziene muntstuk wordt
mogeiUk gemaakl. Het opleggen en wegstooten der muntschijven geschiedt, hel zij door eenen arbeider, of bij zelfwerkende stempeltoesteHen door een bij.onder ingerigt
mechanismus. Het stooten en trekken der draaikogels,
waardoor de schroef bewogen wordt, verrigten gemeenl\ik
arbeiders; men heeft daartoe echter 0011. mechanieke
krachten en mel name de stoommachine aangewend. Eene
dus ingeril;te stempelmachine neemt, wegens de aangebragte stangkogels, eene groote ruimte in, en moet we(:ens de buitengewoDn sterke schokken op een zeer vast
Iondament geplaatst worden.
Deze beide ongelegenheden . zijn niet aan de stempelwerken van UKLHORN en NEVEDOMSKY verbonden, waarin .ich een kniehefboom, die door
het draaijen eener schijf in beweging wordt gesteld, als
krachtversterkend werktuig bevindt. De muntpersen, die
sedert 1828 door UIUUORN te Grevenbroich bij Dusseldorf
inzonderheid gefabriceerd worden, en van welke er 9 voor
de pruissische munt-etablissementen in BeriUn en Dusseldorf, 4 voor onze munt in Utrecht, 6 voor de hoofdmunt
in Weenen, 5 naar Munchen, 2naar Karlsruhe, l voor
Schwerin, 1 voor Stockholm, 1 voor Wiesbaden en 1 voor
Napels vervaardigd werden, leveren in de minuut 30 Ii 60
stuks, vereischen 10! het stempelen van {-stukken twee
menschenkrachten, tot hel 8leHlpelen van {--stukken het dubbel dier krach!; zij kunnen door water-of stoomkracht gedreven worden, en plaatsen, door middel van den toebrenger de muntschijven zoo juisl op het midden van den
muntstempel, dat men niet noodig heeft, bij het randen of
karteleJl voorspringende- punten aan Ie brengen; daarhij
lUden de stempeJa ook volstrekt geene schade, als ook de
machine eenmaal zonder tusschen Iiggende platen gedreven
wordt.
Door de vermelde w\ize van fabricatie verkrijgen de mUnten aan derzelver oppervlakte eene aanmerkelijke hardheid
en, mits slechts de stempel goed en het stempelwerk van
behoorlijke krach! is, een' leer scherpen muntslag en gladde·
oppervlakte; randversieringen !aten zich bij het ringstempelen aHeen verdiept aanbrengen, vermits een verhevens
rand door de uitbreiding der muntscbijf zoude weggedrukt
worden; daarentegen vertoont zich hij het ringstempelen
een meer volkomen effen en scherper rand. Feilen in de
munlen, die wegens de wijze van fabricalie mogelijk gemaakt worden, zijn, dat twee muntscbijven aileen op eene
zijde gestempeld worden; of op· de andere zUde glad blijven ;
dat een muntstuk op eene zijde het rigtige stempelmerk, op
de andere zUde hel zelfde, maar verdiept vertoont; dat het
mllntstuk een dt<bbel stempelmerk heeft, waarbij het eene
legen het andere eenigermate verscbiIlend is, dal zich
fla.uwe scheuren in den stempel mede op de gestempelde
munlSchijf overdragen; dal zich op eene zijde der munt de
haar eigene stempel en buitendien nog f1aauw die der
keerzijde vertoont (hetgeen dan gebeurt, als de stempels
eenmaal ledig op elkander drukken, en de eene zich eenigermate in de andere afdrukt), dat bij slecht geharde stempels de oppervlakle der munlStukken onevenheden in den
spiegel vertoonJ, of eiDdelUk dat bij te geringe kracht van
het stempelwerk eene doffe of stompe stempeling onlSlaat.
Eene zeer duidelijke verklaring, met afbeeldin.gen, ~egen8
het munten en randen der geldspecien is te llDden JD het
Nederlandscn Maflazijn, voor 1839, biz. 75 en vOlgende.
Wij komen nu op
5) Het arithmetische gedeeJte der muntleer. De hierbij
voorkomende rekeningen IUn te verdeelen a) in de technieke en b) in de commercieele berekeningen; de eerste
bestaan in het opmaken van het bruto-gewigt, van het
fijngehaIte, van het getal stukken uit de ruwe of bru/omark en van dat uit de fijne mark; waarbij over het algemeen de bij iedere proportie vereischte grootheden als
bekend voorondersteld worden. Bij wijze van voorbeeld,
gaan van den nieuwen nederlandschen gulden 20,6328175
op het ruwe en 23,U6375 op net tijne trooisch mark of
21,71875 op het ruw keul8ch mark en 24,325 op bel fijn
keulsch mark; een stuk weegt bruto 224 azen Irooiscb,
103

-s.a-

MUN1'.

nel\o ZOO azen trooisch, en de fijnheid is 0,893.
verkrijgt men de volgende proportieD.
20.623 : 23,06375
23,06375 : 20,623 '
0,893 1000
lOCO
0,823
200
224
224

= 200 :
= 224 :
= 200 :
=
224
= 20,623:

=

: 200

224
: 200
23,06375 : 20,623

=
=

Danruit

(bruto gewigt)
(netto gewigt)
(bruto gewigt)
::& (fijn gewigt)
3/ (stukken op
de fijne
trooiseh mark) ,
23,06375: II: (stukken op de ruve,
mark)
1000
: II: (fijDheirl)
l~
: II: (fijnheid)
II:
II:
II:

Tot .de technieke berekeningen bij het muntwf!'ze~ lelven
louden vnorls behooren die rekeningen, waarbij 1) de koopprus der ruwe aloC, 2) de fabrikatiekosten der munt 3) de
bij de fabrikatie overmijdelijke verliezen, (afvallen) in unslag te brengen zijn. Daar eohter hierbij ook verder de
regelmatige koslen van onderhoud der muntinrigting, even
zoo min als de gesleltenis der gebruikt worden de machinen
niet buiten Bcbt mogen gelaten worden, zoo is het londer
verscheidene ten grondslag te leggen bescbeiden volalrekt onmogelijk eene loodanige berekening op te maken.
6) De COfflmercieiile berekeningen beslaan: 1) in het
linden van de waarde der muntspeojen, 2) in het hedeiden
eener lekere 80m tot eeoe andere muntwaarde. De waarde
eeoer munt (afgelien van de gebruikswaarde in den geldhandel, die niet ter deler plaats behoort), is drieerlei.
Men beschouwt namelijk ieder muntstuk als eeD sluk ruw
metaal, en het falsoen als onbruikbaar en waardelool;
alsdan kOlI!.t de prijs van het ruw metaal" en ook soms
de .melting-, keuring- en scheidingkosten in aanmerking.
Of men neemt de wettelijke bepalinglln ,over de munting
te rade; of eindelijk neemt men aIleen den prijs in unmerking, welke de muntspeciiin in den omloop .hebben,
welke laatstgemelde waarde wederom het zij naar de wette~
lijke tarieferingea. (vahatien), hel zij naar de koersnotlringen, of ook wei slechta naar de in den omloop gebruikelijke waarde-aannemiog op te maken is. Nemen wij aan
de waarde van 1 franc wil opmaken, uit de opgaven in de
volgende, tabelle, terwijl de prus vaa het fijn lil,er bij
ons f 102,60 is, dan heeft men.
f1J :;::

5 franc
288 wigljes
1000 fijn
komt

II:

1

franc~

= 24,989 wigjes,
= 259,20 lijn,
=f

102,60.

= /0,4614968.

Heeft mell het met de berekening naar de metaalwaarde
te doen, zoo lal men het veiligst gun, door _eene lekere
hoeveelheid brato luiver afte wegen ende fijnheid door eenen
keurmeester te Ialen keluren; ontbreken daarloe de middeJen,
en moeten de vereischle data uit hoeken (lie Ll'l'fEllUUI1R
DIB KOOPMUS) ontleend worden, 100 mag men, als men
veilig gaan wil, het'wetlelijk bewilligde remedium niet uit
het oog verHezen. 'De reductiii" worden gemeenlijk naar
den koers bewerkt, en lijn louter eenvoudige regel van drie
-of kettingregel voorsielleo (lie ook AGIO). Munt.Ar6itraGe6
houden zioh, in analogie met de wissel-arbitrages, ilezig
met de Traag in welke muntspelie men het voordeeligst
belaleD of zich Iaten belalen kan; ook we! daarmede, of
eene munlsoort al dan niet tot omsmelting voordeelig il.
, Eindelijk, 7) hebben wij het staatBhuishoudelijk, .taalen reGeerkundiK geziglspunt op het oog te nemen, waarbij
in de eerste plaats de naag' zal Ie beantwoorden zijn: I) Hoe
eene muntspecie moet ge,ormd lijn? Het komt. in de 8!'rlte
plaats daarop aan, of een muntstuk al. werllldlllunt dan
weI slechta als binnenlandseh circulatiemiddel dieneQ moet.
Het eerstgemelde wordt '19 sleohts dan, ala lij geene ingebeelde munt is, maar zoo veel goeci- of ruilwaarde heeft,
als met inaehlneming der voortbrengingkosten sleohts eenigzina mogelijk is. In den wereldhandel is eene munt zelve
koopwaa,r, niet krediet vordereode aan wijzing op andere
waarde, weshalve dan slechts hare metaalwaarde, geenslins
hare wettelijke of nominale waarde in aanmerking komt.
JIIen heeft geloofd; dat eene muntspecie gevormd kon lijn,
ZOO men wilde, ala haar IlechlS hare waarde opgeslempeld,
en de waarheid dier aangifte erkend ware geworden; maar
dit it niet volkomen 100, want hoe geringer de munllpeden van gehalte zijn, des te dikwijler wordt, als derzeher
grondstof tot andere oo,gmerken moe I gebezigd worden,
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noodwendig, en dele is met .ele koslen en met
verliea verbonden. Eene munt.peoie kan eehter ook Ie goed
zijn, lelfs kunnen de stempelkoslen, lle1ijk Bulks eenmaal
in EngeJand hel geval was, volstrekt nlet in rekening gebragt zijn i alsdan lij., de muntspeoien te veel aan omsmelling onderworpen; zij verdwijne., uit den geldomloop, en
denelver vervanging is voor den onderwerpel~iken slaat met
, nieu we kosten verbonden. Als min naar de groote verapreiding der splillnsehe piaster. o,er Ichier den seheelen
aardbol, het bealuit wilde opmaken, zoo BOlide men kunBeD gelooTen, dat derzelver alligatie (it 14,6) het juisle
midden_hebbe getroffen; edoeh, ten deele mag wei dele
mun'specie te week zijn, weshahe lij ook meestal al
_reo berekend worden; anderdeela I,s het ollk maar al te
zeer bekend, hoe dikwerf Ig all oud zilvel' in den smelt":
kroes overgaan. Beter louden de pruiuiaehe thalerschijven kunnen geacht worden, ala het juiste midden te treffen; zij lijD hard genoeg om den stempel I. onderhouden,
en fijn genoeg om niet rood Ie worden; I\Pderszins verIokken zij niet tot versmeltiog, want derleIver nominale
waarde geeft tegen den siavenprij. van 12 loodig zilver een
verlies 1'8n oire a 2 it 3 pCt. als stempelprijs. - Ook de
mee.t mogelijke juistheid in gewigt en gehalte is voor eene
wereldmunt vereiachle, ale aij niet in stede vangeleld, zal
gewogen worden, weshalTe remedien sleohta zeer gering
mogen bewilligd worden. Zet' men de grenlen derzelven
te verre boven en beneden het wettelijk gewigt en gehalte,
zoo verIokl zulka tot snoeijen; trekt men de grenzen in het
zeer enge, 100 worden allezins de muoli'lgkosten duurder,
hetgeeD echter, bij de tegenwoordige volkornenheid der
maohinen niel meer, ala Troeger, in rekening tebrangen is.
Hieraan aloit zich de vraag of lene montslaande regeliDg
van de lPuntfabricatie winst moet trekkeD P Deze aangelegenheili betreft alzoo de dikwerf behandelde en beatreden
stelling van den atempelprijs. Als eene muntspellie in de
aetate pleats tal het binnenlandsoh verkeer bestemd is, en
de ltaat, gelijk dil, zoo al niet noodwendig althana voordeelig ii, een muntiogDIonopolie uitoefent (zie MUUUGT),
zoo kan laatatgemelde aUeain. d. munlspecien tof eene, de
wore (metaal-)waarde te bovengaande nomiDale waarde uitgeven, die hem ,eenise winst overlaal. Dere wiost moet
ecbler daarom zelve hoogst oobeduidend blijven, vermils,
al. eeomaal de oiroulatie toereikend verzorgd is, slechts
weinige namuntingen vereischt worden, die naauwelijks het
in 'stand, houden der munt-etabJissementen mogeIijk In,aken. Eene zoodanige half'-ideale munt is en blijit eene
6i,,,,enland,clle, en i. lij van over geriog gehalte, oCliever
blgft hare wezentlijke waarde te zeer ,erre aohter hare nGminale waarde terog, 100 verIokt zij, gelijk z.ulka doo~ ontelbare voorbeelden uit de mUDtgeschiedenia te bewijlen is,
tot naboot.ing of vabohe munting, en dan wordt niet s1eohts
aan den staat de monopoliewinlt onttrokken, maar er onlataat ook' miakrediet en onlekerheid in het muntwelen. O,erlaadt de IItaat lich selven 60ven de behoefle'van den geldomloop, met .dergelijke geringhaltige mUDtspeciiin, zoo wordt
delelve eindelijk in het land lelven, ten gevolge van het
meest onvermijdelijk verkeer met het buitenIII~d, hetwelk
leer wei de waarde der vreemde muntsoort te beoordeelen
weet, tot loutere rekeningtnnnt, en het gevolg ii, dat alles,
wat het land van buiten af outbieden mOIll, om zoo vee I
duurder betaald wordt, all de differentie lussohen de nominde en de' wezentlijke waarde bedraagt. De slaat moet
overigen. des te Illeer daarbij verHezen, hoe dikwijler hij de
Ie hoog uitgegeven munten weder in ontvangst brengt; hij
wint in allen gevalle slechts eenmllal en verliest veelmaals.
Nog dieper verwikkelt zieh dE' staat, als hij nevens de eigenlijke landmunt eene winst door Ie ,aikwijlige uitgiftevan
kleingeld- of bijpassingmont afdwingen wil. Het is eene
waarheid, dat inet hilt aangroeijen der bevolking, en met
de verfijning, der leden, de behoeflen eenenijds lieh ,ververmeerderen, andererzijds de verwerving van bet lnensonderhoud' op eene indu.\rie voert, die 10Dder de aanwezigheid van kleine ruil~iddelen onmogeluk '.9n louden.
Indien men ook daarop, d~t het vOOl"handen IlJn Tan leer
kleine muntspeoiiin het leven goedkooper maakt, hier en
daar Ie veel waarde gelegd heeft, zoo laat het lioh ecbter
niet ontkennen. dat leer vele Doodwendigheden bij het voorhanden 'z\jn van kleine muntspecien, in kleinere hoe,aelheden gekoeht, en menlge dien8tbetoon, om van aalmoezen
niet Ie spreken, mel geringere kosten kanbeloond worden. *) - Al het nut blijft eohler tegen het nadeel terug,

*) Niet Belden (ala bij •• in Engeland) leidt' bot gebrok aan lel.inge-ldmant diegenen tot aelfbehulp, die (zoo als bijv. Cabrikanten)
dezelve Diot onthee.ren kUD1I8n. Zie TAXJUIf_
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hetwelk uit eene overstrooming d~ lands door klein geld- speculatien der geld wisselaars, 11'erkten ten allen tijde
mllnt bn ontstaan. De onmiddellijke gl-volgen zijn. dat daartegen, WRar niet eenl7 ler regler tijd ingevoerde wethet grofgeld een agio tegen kleingeldmunt verkrijgt. dat het telijke larifering, zoo mogelijk onder de waarde, en het
eerstgemelde steedsmeer naar buitenslands gaat, het zij tot strengste politie-toezigt de uilvoering schraagden. Bet verbetaling van sehulden, het zij, en ook niet zelden, om ver- bod op den uitvoer is nog vruchtetoozer, en in geen opaig!
'smolten en in den vorm van nagerount, of wei vervalscht te verontschuldigen. _Gaat het geld het land uit, iverof van Geringer gehdte sijnde kleingeld, weder ingevoerd te mils het land deszelfs noodwendigheden niet met andere
worden, en de staat toeh eindelijk weder verpligt is. niet eigene produktenbelalen kan, welnu, zoo kan de gelduitsleehts zijne eigene kleingeldmunt, maar ook al het nage- voer aileen indirect, het z\j door hooge invoerlollen, het
rounte of vervalsehte weder in te lossen, indien hij niet zij - wat wei het beste bJijft, - _door verbetering der in,door eene magtspreuk (devalvatie) de schade, welke hij landsche nijverheid tegeogegaan worden. Verlaat echter
veroorzaakt heeft, van zich af, en op de schouderen derlaat- het gemunt metaa! het land, vermits de omsmelting van
ste houders werpen wi!.
hetzelve den builenlander eene Goede speculalie aanbiedt,
Eene andere vraag is: hoe"eelmuntspeciiin zullen geslagen zoo moet de wortel van het kwaad opgelocht en door verworden? De behoel'ten der ciroulatie lunnen, gel\jk bekend anderiog van den muntvoet, of, naar gelang van omstanis, a) door geldmunt, 6) door wissels. c) door escompteriDg. digheden, door die van de wettelijke verhouding tusschen
dldoor papiergeld en bankDoten bevredigd worden. Vooral goud en zilver, verholpen worden. !IIaar juist de verandeis men in den JODgsten tijd steeds meer in het begrip ge- ring en in den muntvoet ,ereiachen de grootsle be hoedkomen. de edele metalen als louter ruilmiddelen te be- laamheid. Van eeoen ligteren tot eenen Iwaarderen over te
.chouwen, en alln deselveD hUDne oude 'plaats onder de gaan ,heeft nog nimmer willen gelukken, en de omgekeerde
ruil-voorwerpen weder aan te wijzen; de groote getalver- 'maatregel ia derhalve niet weder goed te maken. Bet in
meerdering der bank en strekt daarvoor ten bewijze. Van waarde dalen der muntspecien, hetwelk de muntgeschiedederzelver a'anzijn en van denelver werkzaamheid, van de nis van schier aile landen aanwijat, en hetwelk of door het
sDelheid der circulatie. die eenerzijds daanan a£hangl, of de binnendringen van vreemde muntspeciiiri of door verkeerde
staat een handeldrijvende of een fabricerende of eindelijk financieiile maatregelen van geldltramme ataten Ie weeg geeen landbouwende staat is, andererzijds of- de bnollring bragt werd, ,moet ten laatslen in- municonventiiin eo in de
talrijk of de productie leer veelvuldig' is, eo of zij snelle toenadering tot het idllaal eeller algemeene wereldmunt
omzettingen mogelijk maakt, hangt de noodwendigheid van deslelfs einde bereiken. Niet gelukkiger is men geweest
munt-ruilmiddelen af, en het zal weI hoogst moe\jelijk zijn, met de vaslstelling eener _wettelijke verhoudiog tuuschen
daarover een' vaslen vorm aan te geven. Intussehen open- goud en zilver. Slechta eene waarde kan· ruilmiddel sUn;
baren zich (fe6rek en overvloed op eene onmiskenbare wijle eene tweede wordt, ten apijt van aUe wetten, koopwaar;
in het staatsleven, en het kan aUeen daarop aankomen, het kan derhalve niet falen, dat bij de verandering der mebeiden behoorlijk in Bcht te nemen, en onschadelijk te taalprijzen, de eene of de andere waatde 'nit het land gaat,
maken. In eenen tijd, waarin men opgehouden heeft het en ook hebben verscheidene staten sinds lange opgehouden
geld te begraven, - Of omdat men het anders niet veilig aan dergelijke bepdingen vast te houden. - In het algeachue, ofomdat men de tweeledige waarde van hetgeld (ruil- meen heeft echter de staat het oppertoezigt en 4Ie wetgeving
waarde en evenwaarde) niet behoorlijk wist te onderschei- in het _muntwezen. Bij stelt niet slechts den muntvoet
den,- en waarin men sints lange opgehouden heeft, dat land 1'8lt, waakt oyer de meest mogelijke instandhouding van
voor het rijkste te bouden, hetwelk den groouten voorraad denzeIven, trekt afgealeten muntspeciiin uit den omloop in,
van gemunt geld heeft, moet zich hel te fleeZ door eene bepaalt den prijs, der vreemde muntsoorlen, maakt daanan
lagere waarde van kapitaa! (voet van interest) apoedig keo- de tarifering bekend, en waarschuwt, waar zulks noodig
nelijk maken; ia er buitenslands 1lfllegeoheid om het· iI, teuen denelver ean_tog; h~ lI\calt,i.adeUjk d. -.er.elve voordeeliger te beleggen, 100 Yloeit hetzelve der~ gri.lpBll en miedaden In Il~t muilt.ht~ I tjll beticlHkt bUr
waarts, en het evenwigt henteh zich van zelven. Op gelijke he,' algemeen ovet de fllbrillatie naif de heg.lOeb hr
wijze wordt het Ie weini(f, indie,n anders het nationaal ver- ataathuiahoudkunde en der muntpolitiek. Ofschoon hem
mogen productief is, door het buitenland spoedig vetell'end, dlJllrblj ae enaring van "ele eeuwen en d6 raacblagen van
hetwelk onder zulke omstandigheden gelegenheid vindt, vele kundige IchrijYers ter lijde slaan, &00 lal toch steede het
Jlijnen ovenloed aan geld beter aan te brengen, 11'lIarloe nog mllutwesen eeile der moeijelljkite Vtlagatukken der ataalsvelerlei nevenhulp, door meer uil{;ebreide geldmuntingen resering blijveo, en weI wlks het . meeat in kleinere en
en verbeteringen in het kredietwezen, iich yoegen kan. Zeer middeimatige landen, die door vele andere staten aijn omringd.
Wat bijzooder ona land ,1Ietreft, ..I het wei-door niegevaarl\ik echter was van oud.her en blijft steeds de verpligting van den staat om zich in den (feldomloop te mm- mand ontkend worden, dat de slechte toestand ·onler oude
gen, moge lulb dan lijn door verbodswetten op deB in- lil".rl!o munten .billdeod efte 'leorfieaioIJ verdert. Zoo
of uitvoer, door namunting'en, of intrekkingen, dobr belas- is dan ook den 4 December 1838 door de regering aan de
tingheffingen tot industrieiile doeleinden, door ophoopingen tweede kamer der ataten generaal aangehoden een ontwerp
van groote muntschatten, door verandering van den munt- van wet ter wijfli(finC van die omtrflfll !leI ft,derland,cIle
voet (lie aldaar) enz. Verbod van invoer kan aIleen te pas muntwenn. Dit gewigtig onderwerp, helwelk thana de
komen met het oogmerk om de inlandsche circulatie, mid- aandacht van ieder deskundige bezig houdt, ia dan ook in
delen van vreemde, aan gewigt en getal geringere muntspe- den boezem van 'slands yertegenwoordiging aan langdurige
cien vrij te houden, hetgeen vooral met opzigt tot deklein- en breedvoerige discussiiin onderworpen geweest, die met
geldmunten niet anders dan heilzaam loude zijn. Bet on- het Iluiten dier siting niet waren beiHndigd.
Alvorens over te gaan tot de beschouwing der Muun
toereikende van zoodanige wetten is echter sinda lange bekend, want het grena- en fabrijkverkeer, ondersleund door OVllD JlBr ALGEIIIU., geven wij hier een

Overfli(fl "an de"

MUlTVOET

in de onderrcheidene Landen, naar opklifllming .,olgen. de crootte
der muntspecii!n.

BEIUIIII.G
LANDE ••

nIB
lIIUlnSPIIOleN.

Portugal

Reis

Turkije

Piaster

Spanje .
Polen
Toskanen.

nUL STU.S
or'HET
KEULSOH FIJI II.1.BIi:.

8611,11

WU,BOII
IN

lIEDERL.

11113.'.

0,00"

210

0,11'·

Real de Vellon

204,364

0,11·'

Gu:den

86,688

0,28"

Lire

62,3228

0,39"
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Sardioie en Modena.

MONTEI! OVER RET ALGEMEEl'I.

IlEliAMllIG
DES
lIIUNT.PEelell.

GEUL

WAABDB

STUn
OP HET

KEUUGH

FlU

MASK.

IN,
lIUliT.

NEDEBr..

Lire

51,968

0,46"

Franc

51,968

0,46 78

Z,wilserland

Zwitsersche franc

36,371

0,66 8

Lubeck •••

Mark

34

0,7l"

Zuid-Duitschland.

Gulden

24}

0,99 20

Holland • • . . . • •

Gulden

24,325

] 00

Ooslenrijk . • • . • . .

Gulden

20

] ,2] 01

Denemarken . • . . . •

Rijksbankdaalder

18}

] ,31"

Mecklenburg-Sch werin

Nieuwe Zwei-Drillel.

18

1,38"

Noord-Duitschland •

Thaler

14

1,738 T

Rusland •• , •.•

Roebel

12,9893

1,87 '8

Sicilien (beide) •.

Dukaat

12,2253

1,98··

Rome •••.••

Scudo

9,6558

1,51'0

N oord-Awerika

Dollar

9,64

2,52 l1

Zweden • . . • •

Reichathaler species

9,162

2,65 37

Engeland (in goud) •

Pond, of Sovereign

32

Frankrijk •••••

•

,

12,06 10

MUNTEN OVER HET ALGEMEEN. Thana zullen wU de werkelijk gemunle geldspecien (goud- (plalina.) en zilvermunlen) in beschouwing nemen, zoo als. zij in de onderscheidene slaten van Afrika, Amerika, Azia en Europa in
den jongeren en jongsten lijd zijn gemunt geworden; en weI
a)

Na.ar het gelal slukken, die op 1 bruto keuIsch mark gaan:

6)

Naar ~het 'gewigt van een sluk, in nederlandsche wigljes,

c)

Naar derzeiver fijngehalte in greinen fijn, in het brulo keulsch mark;

d,

e)

Naar het gelal slukken, die op het keulsch mark fijn goud of zilver vereischt worden.
Noar de waarde ~an een sluk in nederlandsche muol.
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b

(1

d

e

GEWIGT

rISK
GI:BU TB

STUI.

WUBDJ

MUNTEN OVER BET ALGEMEEN.
STUK
WBft.KELISK QIi:MUKTE GELDSOOBTElf, IlJ, GOUD Elf ZILVER, K.u.a
DKUMINGElI DEll L.... DElI (GEOGUPBISCB) GESCBIKT;

DE Op 1 keulsch eens stuks

Op 1 keulsch van een stuk
in nede5l.
bruto-mark infransche naar greinen mark fijn
munt.
muntgoud grammes in de bruto
goud
of
(neder!.
keulsche
of zilver.
muntzilver. _w_,_·g_tj_es_l·_I __m_ar_k_._1 _____ I.!:g_l_d•

.:!!:..

I). Aralli:.!..
Algiers.
In gaud: Sequin of sultanin, a 4} rial boedsjoe. • • • • • •
{- en {: naar verhouding.
In ziher: Rial boedsjoe, seder! 1820 ••••••••••••••
Dubbele dergelijke scudi of piaster van Algiers ••
{: en } naar verhouding.
.

AnKola, Benguela enz., in Neder-Guinea.
In gaud:' Millereis of milreis ••••••••••••••••••
In zilver: Stukken nn ) 2 macutas • • • • • • • • • • • • • • •
Dergelijke, van 8, 6, 4 maculas, in tamelijk gel\ike verhouding met de 12 maculasstukken.

98,1250

3

91)17

28,000
14,000

o

86"
73 G7

1

183,3687
13,2976

1,275
17,581

264,00
258,00.

200,0385
14,8417

1

92 0 •

1

63"'

91,6843
91,9157
197,6818

2,549
2,543
1,182

226,1'10
197,38
191,89

116,5788
]34,1150
296,6853

3
2
I

31"'
87'·
30'0

210,-

°

17'·

:&

51"

9,65162

2

61 81

10,91778

2

22"

Canariscke Ei/ataden.
Bier koerseren schier aHe spaansche goud - en ziIvennunten.
EKvpte.
.
In gaud: Sequin van Kalro, van 1773 •.•••••••••••
Mahboub-sequin (wisri) van 1789' •••••••••
Halve misri, van 1818 •••••••••••••••••
Nieuwlings:
Kairien, van 9 piasters (II 11' cent ned. circa)
Arbia, of gouden 4 piasterstukken.
In zilver: Zilveren piasterstukken (Rsch) ••••••••••••
h {: en ?r naar verhouding.
NB • .Een turksoh 20.piasterstuk in gaud geidt
hier, in 1833, tot 21} egyptische piaster
in zilver.
Marokko. (Fel).
.
n goud: J)'Ublone (oak Madrid genoemd) 10 spaansche piasters aan waarde • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
De Bu-t'ki, Butaka, Patacca (27 ukkie) •••••••
De Metbu'o of goud-dukaat
20{: Ukkie ••••••
De halve MitskoJ, Rusf
6;:' Ukkie • • • • •••••
De Metbu'o {volgens M. R. B. GEBHARDT .enior) ••
In zilver: De Rial (rond en yierkant) van 13i Ukkie
1
spaansche piaster. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
De Ukkia of once, van 13} Ukkie
1 sp. piaster.
De Mitskol of piaster van Marokko, naar BOUITILLB
De Ukkia of once wordt oak Rial emtasidi Embhammed of piaster .idi Mohammed. genoemd,
van 4 musunen (moesoenen). in innerlijke waarde
echler slechta 3i moesoenen.

=

=

=

=

,sierra-Leona, in Opper- Guinea.
In IHYer: Stuk van 10 macuta's van 1791 •••••••••••
])
It
5 en van 2 macuta's, naar verhouding.
])
]) 1 macuta, van 1791 • • • • • • • • • •••
Tripoli.
In goud: Sequin van 1773 ••••••••••••••.••••
In zilver: Piaster, nag geringer dan in T,!rkye, en onbepaald.
T'Unis.
In goud: Balve sequin (geheele naar verhouding) •••••••
In zilver: Piuler van 1787 (de nieuwere piasters zijn veel geringer) •• ; •••••••••••••••••••••

..
·· .. .. ..
·· .. .. ...
..
119,5000
.. .. ....
8,21054

....
....
1,956
.....
. ..

28,4695

.....
...
..
224,00
.....
.....

8,9086

26,239

236,00

89,8132

2,549

211,50

124,8468

°

19"

91,6843

2,549

211 ,50

124,8468

3

09 "

183,3687

1,275

255,00

207,0987

I

8637

15,01996 15,563

117,50

36,8149

64"
57·'
5217

.... .....
....
....
..... .. ....

245,00

" ..
...153,649
....
....
.. ....

- II). A.ERIKA..
1) Noord-amerikaansche.

Centraal- of Midden-,4merika (Guatemala).
In zUver: Piaster (peso) van 1826, befonden •••••••••
Me:eiclI.
In goud : fluadr'Uple of onza de oro, van 16 piasters, wetteHjk
{: on.ra, of pistool der republiek van 1825, bevonden
Onza of guadruple der republiek van 1827, bnonden
In zilnr: Dollar, Piaster of Peso, volgens de muntvoet ••••
De zelfde mexicaansche dollar, naar de keur be'Vonden • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8,6720

26,955

259,00

9,6430

8,6409
34,5059
8,6500
8,6708

27,025
6,757
27,023
26,958

522,00
249,00
249,00 .
259,00

9,8753
40,0]30
10,0050
9,6417

39
9
38
2

8,6672

26,169

2118,00

9,6750

2

os··

MVNTEN OVER IIET ALGEJIEEN.

-

8~tI-

MUNTEN OVER BET ALGEllIEEN.
WERKELIJK GEMUlfTE GILDSOORTBIf, III GOUD EN ZILVEH, lHAR
RENAMIIiGEN DEll LANDEN (GEOGRlPHISCU) GESell/KT.

1}

DIVN'l'm'{ OVER jlET At GEllIEEIi.

a

b

c

d

c

STUK

GEWIGT

FIJN

STUK

WAARDt>

Op 1 keulsch van een still.
DE Op 1 keulsch eens stuks
GEHALTE
in neder!,
mark tijn
bruto-mark in fransche naar greinen
munt.
goud
muntgoud
grammes in de bruto
of zilver.
of
Ineder!.
keulsche
muntzilver. wigtjes).
mark.
_________ I~g_ld-. _c_en_t_
•. _

zilver: Dollar, of piaster der republiek van 1826, bevonden
De verscheidene onder-afdeelingen van dezen piasler (i-. {, -!r en •• ) naar verhouding.
I
Dollars van 1833, 1834, van de mexicaansche muntJ
plaals Guad"laxara, hij doorslag, naar den keur
beyond en •• • • • • • • •• -~ • • • • • • • • • . •

8,6720

26,955

258,00

9,6800

2

51"

8,6800

26,930

247,40

10, 10445

2

40"

13,3G80
13,3670
26,7360

17,480
17,485
8,743

264,00
262,50
264,00

14,~83;)

14,66fiO
29,J660

13,98306 16,717

258,98

15,55013 24

8,673
17,347

26,951
13,475

257,00
257,00

9,720
19,41I0

2

17,3164
86,735

13,499
2,695

256,50
257,00

19,443
97,200

I
0

8,1531

28,670

264,00

8,959

264,00

8,6672

26,009

258,00

13,1820

17,733

261,00

12,333
13,302
16,127
24,646
32,376

18,953
17,573
14,495
9,484
7,220

258,00
262,00
258,00
258,00
258,00

rereenigde Staten "an Noord_A1IIerika.
Munls!ag tot 31 Julij 1834.
In Goud: Eagle (adelaar), "an 10 dollars, wettelijk .•••

De zelfde, volgens engeische keur •••••••
llalve E~gle, van 5 dollars, wetteIijk .•••••
{, Eagle, van 2{- dollars, naar verhouding.
Muntslag sedert 1 Augustus 1834 :
Eagle Van 10 doUars, wettelijk • • • • • • • • • • • •
Halve Eagle V3n 5 dollars,' {, Eagle van 2} dol.
lar na8f verhouding.
n zilver: Dollars (piasters) van 100 cents, wettel\ik •••••
Halve Dollars van 50 cents, gewonen muntslag
-} Dollar, naar verhouding.
{- Dollar, van 1819, naar duitsche keur ••••
Dimes van 10 cents, wettelijk. • • • • . • • •• .•
Halve Dimes, van 5 cents, naar verhouding.

25
26
]3

4S 8 •
31 ''''
1a""

I

2) Zuid-amerikaaDsche:

I

Braziliif.
.
n gaud: Dobra of .noMa, van ]2,800 reis, wettel\jk. • ••
{- Dobra, naar verhouding, van 6,400 reis, later
echter van 8830 reis.
Moeda of Modia van 4000 (later van 4600) reis . .
n silver: Drievoudige Pataca, dubbel Crusado (piasler) no
960 rei», uit omgesmolten spaansche en mexioaansohe piasters gemunt • -••••••••.••••••
Dubbele Pataca, TaD 640 reis, Tan 1768, naar
framoo. keur
••••••••.••••••••••
Dubbele PataclJ, van 640 reis, van 1801, naaf
fransche keur
•••••••••••
•••
Dergelijke, van 600 reis, van 17115. •
• •
Nieuwe Crusaden, van 480 rei. •• •• • •••
Enkele Pataca nn 320 teia • • • • •
• •••
Halve Crusadil, van 240 reis .•••••••••••••
Stukken vaD 80 en van 160 reis, naar verhouding.
Zuid-Amerikaanscke rrijstaten; aIs:
Bolivia, Chili, Columbie, La Plata Staten {Rio
de la Plata), Oriental del Uruguay (Bandu
Oriental, Montnideo), Peru.
In goud: (Zie onder Noord-Amerika: Mexico; voorlS oak
onder Europa: Spanje).
(Republ. Columbia) Goud-once no het jaar 1822,
hevonden •••••••••••••••••••••••
In silver: Pi,ster, peso of dollar, tot op de tijden der republ.
De zeHde, naar gewone keur-bevinding ••.••••
h {, en {- dito, naaf verhouding.,
Piaster der republiek Bolivia, van 1827, duitsche keur
»»
,.
Chili, van 1823
,.
,.
»
,. La Plata Staten, van 1813
,.
"
,.
,. republiek Peru, van 1828
»
,.
,.
,. Columbia, van 1821
""
Twee-reaal-stukken, naar verhouding, hetgeen ook
overigens onder Europa (Spanje) is na te lien.
lf7'est-Indie'fI.
In saud: Engelsohe, spaansche, fransche, nederlandsche, deenache Eilanden en BeziUingen I en meestal oak
derzelver goudmunten, gelijk ook verscheidene
soorten van spaansohe, engeJsche, fransche zilvermunten; voornameiijk echter spaansche, pOttugesche en engelsche goudmunten.
In lilver: ]) Sluk Tao 3 guilders (/3 ned.) vall 1809 ene.;
voor de engelsch-nederlandsche koloniiin gemunt.
Stukken van 2, 1, -} en {gulden, naarverhouding.

26,090

goud248,75 }
zilvel' 39.25

8,8943

43

39"

J3

56'"

I

67' c,

1
I
I

o

76">
66 u
35°"
87"
67' 7

IO,C062
9,S417
9,6750

38
2
2

57'""
52'7
51 '"

9,651
9,582
9,701

2
2
2
2

51'"
53 74

28,462

9,6750
14/46

o

8,6425
8,6708
8,6672

27,047f
26,958
26,969

8,662
8,667
8,691
8,667
9,679

26,986
26,970
26,896
26,969
24,150

258,50
260,50
258,00
258,00
217,00

9,675
J2,8411

23, 325 1

235,20

]2,1

10,0214

259,00
258,00

m

OOB'
IIpo

89"

MUNTES OVER HET AUl-lnlEEN.

-s.a-

'M'(JNTEN UVER HET ALGEiUEEN.
Wt;I\KtLIJK GEMUJTE GELDSOOBTBJ, IN GOOD Elf ZILVIB, IIUB
BENA.MIIGEIf DBR LUDtl (GEOCBUBlscn) GE5CBIKT.

I
In lilver :,2) Eng~lseh 8'pencestuk, van 1822, 'Yoor de britschamenkaansche koloniiin, en ook in Kanada in om!
loop " •••••••••••••••••••••••
,3) Deenseh-amerikaanlch IO-schellingstuk, van 1816,
(voor de deensch-west-iodische kolonien) •••••
Dergelijke van IOschellingen deenseh-amerikaansch
couran t, van '¥foeger, naar KBUSE •••••••••
D'ergelijke met het schip, 'fan 12 'killintr damk
van 1764 en 1765 ••••••••••••••••••
4), Frans?he IO-eentime8stukken, nn het jaar 1818,
In Parys 'Yoor het fraDlM Guyana gealagen ; waarde
onbepaald.
5) De republiek Balti, of vroeger St. Domingo, .},
Piasters of Gourdes (gourdins), van 25 cents, va~
1828 .••••••••••••••••••••••••
Dergelijke, naar hambllrgsche keu,r, beste 800rt
,.
»
,.
» 2 - , . ••
»
»
»
»3°»
•.
AUSTRALTA

a

b

STUB:

GEWIGT

OVER UET aLGEMEEN.

c

FlU

d

-

STUB:

-

/I

;WUBDE

Op 1 keulsch van~~n stuk
in nederl.
mark tijn
bmto-mark in fransche naar grcinen
munt.
goud
muntgoud gramme8 in de bruto
of zilver.
of
(neder!.
keulsche
mark.
Gld.!~
muntzilver. wigtjes).

Dt Op 1 keu,lsch eens stuks

___-:-~_______________-----I

III)

MUNTE~

GII:BALTII:

167,1837

o
o

'14"

]43,50

73,67

o

33··

144.,00

1113,125

o

15··

137,7416
105,5512
) 14,9919
l~l,5747

0
0
0
0

17"
23""
2)'"
)5·'

69,4657

3,364

264,00

75,8026

99,2.653

2,355

]71,00

36,707

6,368

76,5625

3,053

2,715

... .180,00
.. · .
. . ·· .. ... . . ·· ..

86,1'885

.. · -

32. 8

(Nelll-South-Trall;. of Sidney).

Hier z\jn mental engelsche muntspecien in ge.:.
bruik, als ook spaanache goud- en zilversoorten,
vooral spaansche piasters of dollars, die gemeenlijk l 5 schillings (sterl. geld, ofaustralisch eourant) omloopen.
IV) AZI!.
In Alia (bahahe de onafhankalijke statan en districteo) komen meest, en voornamelijk de belittingen
der hollanders en engelschen, in minderen graad,
die der portugezen, franachen en deenen, ell dienvolgens ook grcotendeels de goud- en .ilvermunlen dezer europesche natien in aanmerking.
BatafJia, op het neder!. eiland Jan heeft slechta
nederl., spaansche en oost-indische muntsoorten,
die onder AMSTERDAM, MADRID en de oo.t-indische
'Runtsoorten (MunEl oVER BIT ALGEIlJU:lf) ns te
zien zijn; 'Yoort8 zie men in de tweede plaata het
hier Tolgende':
Oost-Indie'f& (in het altremeen).
Ben galen , in het bijzonder Bombay, Calcutta, 1'ladraa. - Vroegere en nieuwere muntslag.
'In good: Goud-ropeijen, of 1Il0hurd'or, Tan den schah ALLUM,
van 1770 ••••••••.••••••••••••••
Goud.ropijen, 1Il0hur-sicca, nn Bengalen •••••
"
»
Mohur van Bombay •••••••••

Voor Batavia:
Mohur der hollandsch O. I. kompagnie, van 1783.
De zeUde Mohur van 1"97 •.•••••••••.•
Voor Oost-Indie' in liet allfemcen:
Goud-rcpeij (Rupihe) van TIPPoo •••••••••.
Farucki, van den zelfden ••••••••••••••
Goud-ropeij nn Bombay, nn 1818 ••••••••
l)ergeJijke (Mohur) van Calcutta van 1818 •••••
»
» " Madras
" HU8......
Sterre- pagode (patr0de-,far) • • • • • • • • • • • • •
Pagode met eene halve maan en 3 figuJen • • •••
Dergelijke met eene halve maan en 1 figuur • • • •
Oude Pagode van Arent • • • • • • • • • • • • • • • •
Nieuwe Pa~e unArcot • • • . • • • • • • • • • • •
Pagode van Onore • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
,.
"Mangatour. ••••••••••••••
,.
"Pondichery.. • • • • • • • • • • • • •
Fanams:
Canleroy-fanams •••.••••••••••••••••
Sultana-fanams '•••••••••••••••••••••

Nieuwe en nie"lDsie lllokurs of Goudropeijen.
Nieuwe Goudropeij van Bombay, sedert 1800, van
15 Zilverropeijen •••••••.•••••••••••

18,9629
18,8885
20,2301

12,327
12,375
11,555

282,78
286,19
274,54

19,3131
19,0079
21,2217

19
20
18

98'S06.
18·'

14,9078
15,2868

11),680
15,291

218,26
212,95

19,6712 19
20,6754 ,18

62"
65··

16,9774
68,7180
2 Il,I547
17,6244
20,0427
68,3923
67,7505
69,3787
68,7180
68,7180
68,7180
68,7180
68,7180

13,7683 245,99
245,76
3,402
26t,99
1l,598
13,263 .264,00
264,00
11,663
228,22
3,4)8
3,450
242,SO
234,83
3,369
222,17
3,402
177,74
3,402
242,47
3,402
244,66
3,402
204,77
3,402
0,377
0,380

169,73
166,81

20,15773 11,1196

264,96

619,8827
614,6026

19 45 0'
4 .79"
17 62'0
20 07·'
17 6531
4 47"
86,3~
4 79"
80,5~9
85,0871
4 53 63
89,06615
4 33 3 •
111,3486 ' 3 46 6 •
81,6220
4 72"
80,8900
4 77'7 _
3 97"
96,9810
19,8440
80,5289
21,9046
19,2257
21,8648

0
0

36'"

21,91058 17

61"

1051,81255
1061,09325

36 70
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nIUNTEN OVER HET ALGEMEEN.

DIUNTEN OVER RET ALGEMEEN.

a

c

d

e

FUN

STUK

WAAl'lDi:

llIUNTEN OVER HET ALGEMEEN.
STUK

WE8EEl.UK

GEMUNl'E GEl.DSOORTEN, IN GOUD

BENAMUGEN DER LANDEN

EN

(GEOGRAPHISCH)

Z!LVER,

NAAR

GESCRIKT.

GEWIGT

Op 1 keulscll van een stUK
DE Op 1 keulsch eens stuks
GEHALTE
in nederl.
bruto-mark in fransche naar greincn
mark fijn
munt.
muntgoud
grammes in de bruta
gaud
ofzilver.
of
(neder!.
keulsclle
muntzilver. wigtjes). __m_a_r_k_._I _____ gtd. cents.

In goud: Nieuwste Goudropeij van britseh-Oost-Indie sedert
I JulU 1835, .... an 15 zilverropeUen ••••••••
(Eene menigte andere goudropeijen of mohufS uit
vroegeren tijd, als ook pagoden, fanams enz. -Un
hier onvermeld, vermits zU deels argesleten en bestemd zijn om van Iieverlede te worden ingesmolten, helgeen ook op de vroegere zilverropeijen van
.
toepassing is).
.
In zllver: ZilverropeU· van den Schah ALLUM, van 1779 •••
Sicearopeij voor de O. I. kompagnie te Calcutta •
»
te Calcutta, wettelijk • •• • •••••
Courantropetj te Calcutta • • • • • • • • • • • •
Ropetj van AReoT van 1782 •.•••• ••••
Dergelijke, van den laatsten munl8lag •••••••
Oude ropeU van Bombay ••••••••••••
Nieuwe Ropeij van Bombay of Surotte, van 1818 •
Ropeij van Madras, van 1818 • • • . • • • . . • .
»
II
Calcutta It 1818 . . . • • . . . • • • •
,.
"llIysore of Nieuw· Holkar ••••••••
Nieuwe Ropeij van Bombay, van 1800-1835 •••
Nieuwsle zilverropeij van britsch·OOSI Indie sedert
den 1 Julij 1835 • . • • . • • .
• .
Fanaros of fanons in zilver.
Fanam van Cananor ••••••
• •
Oude fanam van Bombay • • • • •
••
Dubbele fanam Van Pondichery •• •••• . , .
Engelsche fanon of fanam van Pondichery

100,9145
100,9145
84,6317
146,6949

2,316
2,316
2,762
1,593

265,04
281,96
263,02
273,02

109,6563
103,0770
92,6689
154,7415

Vooe Batavia:
Gulden der holl. N. H. llfaatsch3ppij, van 1820 •••

2] ,7331

10,755

257,47

24,3106

19,6000
26,6250

11 ,926

8,779

26'l,00
268,00

21,0625
28,6120

]3,2150 17,688
17,8820 13,072
]4,1053 16,572
1,5162 154,168
23,0520 10,140

246,01
192,00
130,00
133,00
282,50

15,4704
26,8230
31,2494
3,2832
23,5008

24
14

13,216?

17,686

126,50

49,0846

4,762

Portugeesch Oost-Indii!, inzonderheid Goa.
Ropey van 1775 van JOSEPH, koning 1'8n Portugal
van 400 reis • • • • • • . • • • • • • • • • • • • .
Seraphim of pardos, van 5 tang-as = 300 reis ••
Halve en {. naar verhouding.

20,04574 11,661

264,00

21,8608

17

20,0986
20,0986

283,87
282,06

I
1

1

11,274
lI,436
11,555
1l,598
1l,663
12,440
11 ,209
II ,596

276,08
271,68
282,46
264,99
264,00
263,85
274,85
264,96

20,4055
20,5216
20,5103,
23,97195
21,6289
21,6678
20,6272
21,9047
21,8648
20,5099
21,8516
21,91058

20,04574 ] 1 ,661

264,00

21,86B08

20,7339'
20,4402
20,2301
20,1547
20,04274
18,7901
20,8537
20,15773

1I,630
11,630

I
1

1
1
1
1
I
I

1
I

°°0
°

19'"
18 48
18~~

014>.
124"1'
1211
17 8 ,
II e.

]2 00
18"
11"
10·'

22"
23 59
26'"
15"

00. '

I

o

Japan.
In goud: Copang of Kopang (kobon) oude •• • • • • • • ••
Nieuwe Koban(Copang), van 60 monlIle of maat •
In zilver: Jap~nsche zilvermunt (Kodama) naar BONNEVILLE •
Itaganne of Tigogin, a 62 maat. naar GERHARDT ••
Randiogin, II 7i maat of mionlIle • • • • • • • • • .
Kodama (overigens van zeer verscheidene grootte of
zwaarte) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

7

gG6'
38 99
77 8 •
40"

I

03'·

30,0900

o

BOa.o

2BO,046

50,478i6

7

20,3573 ] 1 ,484
20,26794 ll,533
25,53232 9,155
48,3610
4,833

281,91
281,37
272,14
279,01

20,7936
20,7458
27,02005
49,9189

I
1

12,80263 18,258
16
14,609

229,00
273,00

J6,lOl13 23
16,87912 I

15,2807

22B.OO

19,3020

°

Perziij.
In goud: Toman, naar engelsche 'keur . • • • • • • • • • • • •
AANMERKING. De Tomao is tegenwoordig ge.
munt ter waarde van f 6,06 tot I 6,93 ned.
In zilver: Persische ropeij, van 1745, naBr engelsche keur "
• •
Dergelijke, van 1789 naar engeJsche keur • •
•
Nieuwe persische ropeU oaar engelsche keur
Penische Larin, naar fransche keur • • • •
• •

Siam (koningrijk in Achter-Indie).
In goud, Gouden tikals, van 10 zilver tikals •••••••
In zilver: Zilver tikals, of siamsche ropeijen, bij do.ralag.
Ci en i naar verhouding).
Dergelijke, naar fransche opgave ••• : •••••
Turkije (Aziatisen)
Zie onder Europa (Turkije over het algemeen).

V)

EUROPA.

C}AlIe deze en dergelijke duilsche
1Bna';;lt-Bernbur
.. en,
landen, zie men onder het aleveren.~,.
B runsw1j'"

e

uz.

gemeene opschrift Duitschland.

Belgib' (koningrijk).
In goud: Stukkenvan 40 en van 20 francs, als in Frankr\jk.
In zilver: Stukken van 1, 2, Ii francs, van {. i franc. Insgelijks naar den nieuwen franschen lIluntvoel.

15,297

o
o

1

16° 8
17'"
89·'
48"

MUNTEN OVER HET ALGEMEllN.
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FIJN
GEHALTE

STOK

WHRDE

MUNTEN OVER HET ALGEMEEN.
WERKELUK GEMUNTE GELDSOORTEN, IN GOUD EI'( ZILVER, NU.R
RENAMINGEN DER LANDEN (GEOGRAPHISCH) GESCHIKT.

STIIK
GEWIGT
DE Op 1 keulsch eens stuks

Bra6ant (0£ de voormaIige oostenrUksche Nederlanden, het tegenwoordige Belgie).
In goud: Enkele souvereind'or, naar GERHARDT, senior • .••
-} dergelijke, naar deo zelfden • • • • • • • . • • • •
Dergelijke naar engelsche en fransche keuren •.•
Enkele &Ouverains, naar de zelfde keuren • • • • • •
Dukaten, naar GERHARDT, senior • • . . • • • • • • •
Lions d'or (goud-Ieeuwen) der belgische staten van
1790, a 14 florUnen, nllar GERHARDT, senior ••
In zilver:
.Ducatons, sedert 1749 (h {,.~ mar verhouding)
Oude ducaton, onder PHILIP V, naar fransche kenr.
Nieuwe ducaton, onder MARlA THERESIA, desgelijks.
Halve ducaton, onder de zelfde, desgelijks •.•••
Dubbele schelling, onder de zelfde, desgeIijks ••••
Enkele schelling, escalins, sedert 1740, 'engelsche
keur • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • •
-} dito, of 61aquets, desgelijks . • . . • • . . ••••
Vijf stuiver-stukken, sedert 1749, 'desge1Uks ••.•
Geheele kroondaalders, sedert 1755, naar GERHUIDT.
-} en {, naar verhouding.
•
Geheele kroondaalder, sedert 1755,naar BONNEVILJ.E
Belgische Zilver leeuw (Leeuwendaalder) Lion d'ar_
lJent van 3;' gulden, van 1790, fransche keur ••
Belgische en brabandsche gulden, van 1790, desgelijks • • • . • • • . • • . • . • • • • • • • • • . •
Dergelijke -} gulden, desg~lijks • • • • ••••••.•

.~LGEMEEN.

Op 1 keulsch van een stuk
in nederl.
mark fijn
bruto-mark infransche naar greinen
munt.
goud
muntgoud
grammes in de bruto
of zilver.
of
(neder!.
keulsche
muntzilver.· wigtjes.) _.:..m:::a::.r::.k=-.'- 1 - - - - gld·l,cents.

21 ;2500
42,5000
41,9499
20,9750
67.,:.

II,OOO
5,500
5,572
11 ,144
3,460

264,00
264,00
263,22
263,22
284,00

23fT

16

65 01

46;,
45,8994
22,9749
68,5060

8.
8
16
5

32"
40·'
80·'
63"

28,2500

8,274

264,00

30,8160

7,15585 32,666
7,0189 33,303
14,0602 16,625
23,6605
9,879

271,00
250,00
250,00
166,00

7,60471
8,0858
16,1975
41,0489

3
3
1

19"
00 6 •
50"
59"

4,940
47,3140
2,721
85,8975
4,924
47,4697
7,9690 .29,332

165,43
137,14
118,61
250,00

82,3674
180,3847
115,2618
9,1803

o
o
o
o
2

29"
13"·
21 09 ,
64"

2

66 6 '

7,9152

29,532

2'50,00

9,1l83

7,1211

32,825

251,00

8,1709

25,1477
50,5845

9,295
4,621

250,00
250,00

29,9701
58,27394

3,498

282,00

68,4255

5

64°·.

4

51° •

.Denemarke,.
n goud: Specie-dukaat, van ]4* (15) mark courant, wette-

n

67,Jijk sedert 1671 • • • • • • • • • • • • . • • • • • •
Courant-dukaat, van 12 mark courant, wettelUk sedert 1757 • . • • • . . " • . • • • • • • • • . • • , 75,35,Christiaand'or, sedert 1775, wetteJijk ••••••.•
35,20833
Frederichd'or, enkele, sedert 1826 ofl827, wettelijk
17,60416
Dubbele dito, wettelijk • • • . . • • • • • • • • . • •
Vroegeren muntslag in zllver:
zilver:
Zoogenaamde nieuw deensche. en Schleesw~ik-hol
steinsche specie-rijksdaalder, van 48 schill. species,
8,0939
en 60 schill. lfifJsch ct., sedert 1787 en 1795 ••
12,1408
~. desgel\jks. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •
24,2816
} desgelijks. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
31,7969
} desgelijks • • • • • • • • • • • • • . • . • . • .
38,1689
} desgelijks • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .
55,4920
l. desgelijks • • • • • . . • • • • • • • • • . • ••
69,3750
lr; desgelijks • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •
83,2500
i:. desgelijks • • • • • • • • • • • • • • • • • •.•
25,5000
::ltukken van 24 skillinlJ deensch couran t . .. • .
»
»16"
"
1II
(gerekend op
45,15 schelling courant) ••••• , ••••••••••
Stukken van 12 skilling deensch courant (gerekend
60,op 10 schelling cour~nt) . • • • • • . • ; ••.••
46,3125
} Rijksdaalder-stukken, of a 1 mark • • • • • . • .
Stukken van 8 schell. deensch ct. • • • • • • . . ..
2-skilling-stukken deensch courant of 1 Schilling
hibsch .• • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • . 156,Onder den ouderen muntslag behooren nog, enverdienen hier inzonderheid vermelding, de volgende:
Oude kroonen, fijne, van 4 marken, Kroonen valuta
13,8665
van 1618 tot 1626 • • • • • • • . • • • • • • • • .
10,4992
Dergelijke, grove, van 1650 tot 1771 •••••••.
Stukken van -}, 1, 2, en 8 mark, naar verholl'..
ding.
Justus Judex, Hebreer, van 1643 tot 1645, van 2
20,9984
mark, gered. 0P 28 schell. deensch •••••••.
Nieuweren muntslag, sedert 1813:
8,09375
RUksdaalder-species, wetteJ~ik • • ••••.••.•.•
-} dito, of geheele Rijksbankdaalder, van 96 schell.
16,1875
desgelijks. • . • •. • .• • • • •• . . • • • • . • •
~ dit.~, of } Rijksbankdaalder, van 32 schell. des38,15625
gel~Jks ••••••••••.•••••••••.••.•
T"; d~~o, of} R~jksbankdaalder, van 16 scheH. des55,5000
g~hJks • . • • • . • • • • • • • ; •••••.' • . • .
,'. di~.o, of l'i: Rijksbankdaalder, van 8 schell. des83,2500
gellJks • • • . • • • . • . • • " • . . • • • • ,' ••

3,1l7
6,679
6,639
13,278

252,00
260,00
258,00
258,00

85,4163
38,7692
39,3023
19,6512

28,879
19,253
9,627
7,348
6,124 .
4,212
3,369
2,808
9,167

252,00
252,00
252,00
198,00
198,00
144,00
144,00
108,00
162,00

9,2500
13,8750
27,7500
46,2500
55,5000
Ill,138,7500
222,45}

5,194

180,00

72,-

3,896
5,047

162,00
117,OO

1I4,-

o
o
o

136,-

()

624,-

o

lO6i

\)

9
19

2
1

o
o
o
o
o
o
o

1,498

72,00

16,857
22,264

247,50
193,50

16,1356
15,6267

II ,131

171,00

35,3657

o

28,880

252,00

9,2500

2

14,440

252,00

18,5000

6,126

198,00

55,5000

4,212

144,00

111,-

108,00

222,-

2,808

95'·
82 0ll
64'"

62· •
75 23
87 505
52 57
43 81

21 90 5
17'"
10 95 '
53 6 , .

22 7 . .
21 33
17. 8

50 6 •
55 5 •

o
o
o

"

104

2}90S

MUNTEN OVER BET ALGEBIEEN.

DIUNTEN OVER BET ALGEMEEN.
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6

STUK

GEWIGT

c

d

e

!'IJN

STUK

WHRDE

lllUNTEN OVER HET ALGE1UEEN.
WEr.li.ELIJK GElllUNTE GELDlOORTEN, IN GOUD
IlEN.lMIJGEN DEB LANDEN

EN

ZlLVER,

t GEOGRAPHISCH)

NUR

DE Op 1 keulseh eens .Iuks

Op 1 keulsch van cen stuk
mark fijn
in neder!.
bruto-mark in fransche naar greinen
goud
munt.
muntgoud
grammes in de bruto
of zilver.
of
(nederl.
keulscha
muntzilver.
wigtjes.)
·mark.
I
8 ld
1 - - - - 1 . - - - - _ 1 _ _ _ _ _ 1..::.
_. _cp_n_s

GESCHIKT.

GEHALTE

.Duitschland (daaronder begrepen 008tenrijk
en Pruissen) •
.LInholt-Bern6urg.

;

In goud: Alexiusd'or, of pistolen van 5 daalders in goud, wetlelijk . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Du~~ten uit smellgoud, naar opgave volgens den
r1Jksvoel.
In zilver: Conventions-spetiedaalder, wettelijk . • • • •• ••
} dito (gulden van ]6 g.groschen) desgelijks.. ••
i dito ( »
»8
't
, . . . ••
4 g.groschenstuk, desgelijks •••••••••••••

2

»
,.

I

lit

•••••••••••

1.

,.
....•.•.....•
Onder den hertog van Anholt, ALEXANDER CUL,
zijn sedert 1834, uit den opbrengst der Anholtlohe mijnwerken, gemunt geworden:
Geheele doalders, nllar den pruissisohen mllntvoet,
wettelijk • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •

Baden.

n goud: Duoalen, van Troeger, naar den rij~svoel, wettelijk
Van 1819 tot 1827 tien-guldenslukken, wettelijk ••
vUf-guldenstukken,
»
.,
Sedert 1828 wettelijk:
Dubbele Luduzdlor, van 10 Ihlr.
1000 kreuz.
Enkele
,.
van 5 Ihlr.
5000 kreuz.
.
Rheingold-duolllen wettelijk • • • • • • • • • • •
n zllver:
Munlslag v66r ]8] 9 :
Kroondaalders, van 2 fl. 42 kreuz. wettelijk
Munlslag van 18]9 tot 1827:
Twee- guldenstukken, wetteJijk • • • • . . • • • •
Een-guldenslukkeo,
»
•••••••••
Zes-kreuzerslukken.
»
• • • • ••
•••
Drie-kreuzerstukken
»
• • • • • • • • • •
Muntslag seder I 1828:
Geheele Thalerstukken, van ]00 kreuzers weltelijk.
}
dito, van 50 kreuz.desgelijks ••••••
i
dilo," 25,.
»
••••••
lo
dilo,"]O,.
»
.•••••
-.;'. (,-&-0-) dito, (of Funler) van 5 kreuz. desgelijks
,h
dilo, (of .Dreier) ,. 3 »
»
Munlslag, sederl ]831 :
Kroondaalder, van 2 fl. 42 kr., als vMr 1819.
Nieuwe muotslag der zuid-duilsche· staten in
zilver, sedert 1837:
Gulden van 60 kr. noar deo kroondaaldervoel, wetteIijk • • • • • . • • • • • • • . • • • • . • • . • • •
Halve gulden, vao 30 kr. oaar den kroondaaldervoet,
wettelUk • • • • . . .
• • • • • • • ••
.,
6 kreuzerstukken, wettelij k
• • . . . , ••
3 kreuzerstukken,
»
• •• • ••••••

=
=

6,679

260,00

28,050
14,025
7,0125
5,394
3,339
1,985

240,00
240,00
240,00
156,00
126,00
106,00

10,20,40,80,160,320,-

22,262

216,00

]4,-

3,489
6,875
3,4375

284,00
260,00
260,00

67,944
37,6615
75,3230

5
10
5

68" •

11,458
5,729
3,6697

260,00
260,00
270,00

22,5970
45,1940
67,944

17
8
5

08 11
54·,
68·'

29,50~

~51 ,00

9,0909

2

67"

9,1875 .25,4286 . ~I6,00
18,3750 12,7143 216,00
105,2,226
108,00
187,500
1,247
90,00

12,2500
24,5000
280,- '
600,-

o
o

I

9848
99 H
08'·
04°'

12,88636 18,139
24,77723 9,070
51,54545 4,535
84,2,783
]26,.1,855
210,I,F3.

252,00
252,00
252,00
144,0(1
108,00
{08,O!}

14,72727
29,45455
58,90909
168,336,560,-

o
o
o

o

07"
04"

24,5000

o

99"

o

49"
09 0 '
04·' •

3.5,8'

"

16~

33}
43}
70,-

lln

67,34,68,20,406
40,800
63,6972
7,92298

22,050

10,601

259,20

44,100
. ,90,]80,-

5,300
2,597'
],298

259,20
96,00
96,00

38,7692

49,270,560,-

9

95"

2
1

43 13
21"
60'·

o
o
o
o

o
1

o

o

o

31)30

15'·
07·'

24·'
12"

65° 8
82"

4P'
]4"

Beijeren.
n goud:

Vr.oegeren muntslag in goud:
Carolioen van II gulden, wettelijk ••••• • ••
} dito, van 5} gulden, geheel oaar verhouding.
Enkele Dlaxd'or, van 7} gulden, wettelUk .
Dubbele
dito,
,. 14}
,..
,.
o goud:
Vroegeren en nieuweren muntslag~
, Duoaleo, van 5} gulden weltelijk • • • • • . . • • •
In zilver: Conventions.speciedaalder van 2 fl. 24 kreuz. deagelijks • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
naar verhoudiog
} dergelUke, van I fl. ]2 kreuz. en 100 ais ond.,r
~ dergelijke, vlln 36' kreul.
Anholt-Bernburg
te zien is.
.
Kopstukken, van 24 kr. wettelijk
•••••• ,.
{-»
»12.»
lit
••••••

24,-

:It

6»

It

•••••••••

Nieuwere } kOpslukken, van 12 kr. desgelijks ••
.,.
t
»
»6,.
»
•••
Kroondaalders, sedert ]809, van 2 .fl. 42 kr. • •••
Dergelijke h van I iI. 21 kr. • •••••••••••
Dergelijke ~ " 40} kr. dcagelijka ••••••••••

zilver 44,00
{ goud 222,00
zil.er 48,00
{goud 222,00
zilver 48,00

3],1350

12

46,7030
23,3514

8
16

36,18,-

6,493
12 986

67,:-

3,4~9

282.00

68,4255

5

28,050

240,00

10,-

2

6,679
3,896
2,226
3,339
1,669
29,329
14,664
7,332

168,00
144,00
126,00
]68,00
169,00
250,00

I

i.

· 7396 {goud 222,00

.9 ,

35,60,105,70,140,7,97
15,94
31,88

,

~50,00

250,00

60,]20,240,120,240,9,18144
18,36288
36,72576

o
o

o
o

o
2

o

40"
20"
10"
20"
10 1 '
64 31
32"
66'·

MUNTEN OVER HET ALGEMEEN.

MUNTEN OVER HET ALGEMF.EN.

e

JIUNTEN OVER HET ALGEMEE~.
WE~K.ELIJI1.

GEJlUNTE GELDSOORTEN, IN GOUD EN ZILVEB, JUAB
BEIIAMINGEII DEB LANDEN (GEOGRHHrc·)
• 1I GESOHIKT.

In zilver:

ST:K

Nieuwere zuid-duitsehe munlslag, sedert 1837:
Gulden van 60 kr. in den kroondaaldervoet wettelii k
Halve dito van 30 kr. t Z·
d
B a
6- en 3-kr: stukken. 'J Ie on er a en.

Bl'unswijk.
In goud: Dueaten, van vroeger, wettelijk • • • • • • . • . •
EDkele pistolen (Car/d'or), van 5 Ihir. wettelijk
~ dito, vaD 10 thlr. wettelUk .• , . • . . • • . .
i- dito nllar pruissisehe mUDtkeur • • • • • • . • • • .
Nieuwe mUDtslag, naar de ,let van 18 December
1834 :
Enkele pistolen (sedert 1835), van 5 thlr. in goud,
wettelijk • • • . • • . . • • • . • • . • . . • • • ••
? en } naarverhouding.
In zilver: Conventions spetiedaalder, van I} thlr., wettelijk.
} en i" dito, naar verhouding.
Nieuwe i (tijne) naar den leipz. voet, wettelUk •
4 Goede gro.chenstukken,
dito
». .
Deze ,~ thalerstukk!!n, conv. munl, is echler naar
de nieuwe muntkeuren bevonden ••••••••
Volgens 'andere keuren, echter ook over het algemeen, bij doorslag • • • • • . • • . • . • • • • •
De 2 g.groschenstukken of T'T thir. bevonden ••••
Overigens zijn deze conventions muntsoorten ingetrokken, en meerendeels omgesmoiten geworden.
NieuwCle muntslag in zilver, volgens de wet van
18 December 1834.
Courantthlr. (van 24 g.gr.) wettelijk . • • • . • • .
i- thlr. (van 4 g.gr.) wettelijk • • • • . . • • . • •
Een g.groschenstuk
»
••••••.•••
,6 pfennigstukken
II. • • • • • • • • • • • •
Frankfort a/1II.
Ie goud: DukateD, naar den rijksvoet, wettelijk ••. , ••••
'Muntslag in ziher, naar den 20 guldenvoet, zoo
als die over het algemeen in het duitsche rijk
verordend was:
III zilver: Con v• spetiedaalder, va~ 2 fl. 24 kr. wettelijk •
i' derllel~jk CODY. guideD, van I fl. 12 kr. »
ic dergelijk of} cony. gulden wettelijk ••••••
Kopstukken of zwanziger (24 kr.) weuelijk ••••
} dito of zehner t 12 kr.} wettelUk • • • . • • •
5 kreuzerstukken, in den 20-guldenvoet (6 kreuzer)
wetteJ~ik • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • , .•
Nieuwe muntslag, ,volgens de zuid-duitsche munl-,
conventie, dd. Munchen 25 Aug. 1~37 (tusschen
Baden, Reijeren, Frankfort a/1U, HesseD r Nassau,
Wurtemberg en Hohenzollern-Sigmaringen) :
Guldenstuk -Van 60 kreUZer}
»30
»
. tie onder B eijeren.
}
dito
6- en 3-kreuzerstukken
(Beide laatsten Mar den 27-guldenvoet).
Hamburg (Lubeck).
In goud: Dukaten, wettel~jk • • • • • • • • • . • . • • • • . • .
In zilver: Speliedaalder (van voormaals) a 3 mark b'anco wettelijk. • • • • • . • • . • • • • • . • • • • • . •.
2 markstukken, van 32 sohill. lu b. couraDt wettelijk
1 markstukken van 16 schill. lub, courant wettelijk
} mark- of 8 schill. stukken wettelUk • • • ••••
i" mark- of 4 schill. slukken wettelUk • • • • • . • •
mark- of 2 schill. stukken wettelijk ••••.••
Schillingstukken {} Ichill. lub. courant) weuelUk.
Sechslinge (halve schilling!! lub. courailt) wettelijk •
Dreilinge (i" schill. lub. courant) wettelijk. • •••

i

In goud:

I

GE:JGT

Hanover.
Dukaten, vatl vroeger, alt on?Eir Brun.wijl!:.
Georged'or, van vloeger wettelijk ••••••••••
Nieuwe dubbele Georged'or, van 1825 baRr pruissiscbe muntkeur . • • . • • • • • • • • • . • • • ••
Dergelijke dubbele, van an dele jaren, desgeIljks ••
Enkele en halve dito naar verhonding.

n-:-K

FI:N

WAA.BDE

Op 1 keulsch van een stuk
in nederl.
bruto-mark !infransche naargreillen
mark fijn
munt.
mllntgoud \ grammes
in de bruto
goud
of
Ineder!.
keulsche
of zilver.
muntzilver. wigtjes.) r_ _m_a,_k_._ l_____ lgld. I~

DE Op 1 keulsch cens stuks

GEHALTE

I

24,5000

o

28400
259;00
259,00
275,00

67,944
38,9190
HI,4595
19,7466

5
9
19
19

68°'
91"
83 5 '
54"

6,647

258,00

39,2558

9

83"

28,050

240,00

10,-

2

43"

17,531
5,194

216,00
162,00

18,80,-

1

35°'
30"

45,8599

5,097

1,59,03

83,0503

45,68056
370,28244

5,117
3,190

156,00
124,00

170:2044

120,168,-

22,262
5,343
1,948
1,391

216,00
150,00
90,00
63,00

14,84,384,768,-

67,-

3,489

284,00

8'

33 i
35;'60,-

28,050
14,025
7,0125
6,6786
0,896

240,CO
240,00
240,00
168,00
144,00

10.20,40,60,120,-

105,--

2,226

126,00

240;-

67,-

3,489

282,00

22,050

10,601

259,20

67,.35,17}
17,6211

3,489
6,679
13,357
13,265

35fr

13~

45,-

1O}
43~

J6i

8,12~

25}
42}
76}
119,216,304,456,-

35,-'
17,(>073
17,6007

29,219
18,333
9,167
5,500
3,0556
1,964
1,082
0,769
0,513

256,00.
216,00
216,00
180,00
162,00
126,00
ltJ8,00

72,00

114,00

iw

67,9'14

o
o
o

29"

o

28"
14'·

o

1

73 6 '
28. 5

o

03"

5

68 0 '

2

o
o

o

43 13
21 5 •
60"
40"
20'·

o

10"

2
I

70 15
43°'
71 5 '
35'·
17 3 •
08"
04"
02°0
01"0

o

1

()6 33

68,12553

9,17,34,68,'136,272 -

576;-

1216,2"432,-

o
o
o
o
o
o
o

6,679

260,00

38,7692

13,?i6

254;75
257,00

19,9045 19
19,7237, 19

13,281

99"

9

104*

39"
56"

MUNTEN OVER HET ALGEMEEN.
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MUNTE~

a

6

OVER HET ALGEMEEN.

c

d

e

MUNTEN OVER HET ALGEMEEN.

STOll:
GKWIG!
'UII"
STUB:
GBHAtTl Op '1. keulsch
WEflKELUK GEMUIfTB GELDSOOBTEIf, III" GOOD Ell' ZILVER, Ii.U.S DE Op 1 keulsch een. stuks
bruto-mark in fransche naar greinen
mark tijn
BIlfAIIUGU DU £Al'IDEIf (GEOGRAPDISCU) GBSCDIKT.
muntgoud gramme. in de bruto
goud

W.l.lRDB

van een stuk

in nederl.
munt.
of
(nederl.
keulsehe
of zilver.
munailver. wigtje•• )
mark.
gld. cents.
----------~-I---~--I------r~

Nieuwste muntslag, in goud, seder! den I
Julij 1834.
Pistolen, van 5 Ihlr. in goud, wellelijk . • . . • • •
? en } dilo naar verhouding.
n zilver: Munlslag, naar den rijksvoet van 1738.
Koerhannoversohe speciedaalder, weltelijk • • • . • •
Fijne ~ of gulden weltelijk. • • • • • • • ••••••
Andere .:- of gulden
"
. . . . . . . . . . : ••
Munlslag naar den conv. voel sedert 1816.
Fijne ~ of gulden, wetlelijk •• • ••••••••••
-~ Ihalerstukken (4 gote groschen) wellelijk • • •••
/Y;
»
2:1t
"
:If
•••••
'1:17+
»
I:It
»
»
•••••
LMtstgemelde drie muntsoorten lijn ingetrokken,
eo meereodeels omgemunt geworden. Hoe ook
hier de muotwaarde der ~ eo A stukkeo uitkwam, kao tamelijk juist ooder· Brunswijk WOI• den oagezieo.
Nieuwste muotslag,- sedert den I Julij 1834:
Courantthaler (naar den pruiss. muolVoet) wettelijk.
Thaler uit .zoogeoaamd fijo of hartz-zilver ••••••
_~ thaler van 4 gute groschen, wellelijk • • • • • • •
-10: thaler courant van 2 gUle groscheo, geadjusteerd,
wettelijk ••••••••••••••••• '••••••
Een gote grosohen sluk (kleingeldmunt) weltelijk ••
6 pfeDoicstukken (kleingeld/llUnl) wellelijk •••••
4
"
"
,.
•••••
" goud:

AUIiEuil'lG.

258,00

39,2ll58

9

83"

8,17,8750
13,5000

29,~19

13,077
17,315

256,00
286,00
216,00

9,18,18,-

2
1

70"
3.5·'
35. 7

19,861
40,72,1875

1I,769
5,844
3,238
1,948

286,00
144,00
126,00
90,00

1

SO,-

o
o
o

21'.
30'"
J4"
06 33

10}
22,262
13,90278 16,823

]4,84,-

1
1

73"'
73"'
28 0 •

168,384,768,/152,-

o

14 0 •
06 38
0316
02"

120,-

20,-

165,384,-

I

43~

5,3~3

216,UO
:!86,00
150,00

87}
120,168,252,-

2,671
1,948
1,391
0,928

150,00
90,00
63,00
63,00

.35,-

6,679

~9,00

38,91892

9

10,-

23,375

215,00

13,39535

1

12,275

19,043

253,00

13,97312

I

24,675

11,473

254,00

27,97795

0

30,298

7,715

164,00

53,206

47,552
46}

4,916
5,0'.9
28,050

126,00
126,00
240,00

108,6903

8,33186 28,055
8,35598 27,974
5,844
40.'3,339
70,1,814
128,8462
aO,436
1.,664
2,783
84,87,391
2,675

234,79
233,00
144,00
126,00
105,94
108,00

14,-

o
0'

o
o

De thalers uit fijn hartz-zilver,
moeten eeo klein aandeel nikllel
als alliagie hebben, indieo oiet
dit reeds eeoe toevallige bijmeogiog vao het harll-lil ver is. .

Hesse". Kassel (Keurvorsteodom).
o goud; Koerhessische pistolen, vao 5 thlr. io goud, Willhelmsd'or, wettelijk •••••••••••••••••
Vroegere muntslag io lilver, Tan omltreeks 1766
tot 1800.
B zilver: Laodgraaflijk hessische thuler, vao 1776 en 1778,
volgens duitsche keur • • • • • • • • • • • • • • • •
i- dito naar verhoudiog.
Laodgraaflijk hessische thaler 'V80 1789 naar duitsche keur •••••••••••.••••••••••
Landgraaflijk hessische ~ thaler vao 1789 oaar duitsche keur •••••••••••.••••••••••
Laodgraaflijk hessische -} thaler van 1768-1771 naar
duitsche keur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Landgraaflijk hessilche i thaler 'Van 1766-1769naar
duitsche keur • • • • • • • • • • • • • • • • ••••
Landgraaflijk hessische -,} thaler dezer loort, wellelijk
Cooveotioos speoiedaalder, wettelijk • • • • • • • ••
1 eo -} dito, osar verhouding.
Conven tions speciedaalder, naar eogeIsche keur .,
,.
,.
van J815, desgelijks ."••
Landgraafl\ik hessische i- thaler stukken, weltelijk
•

6,647

35~

»lv:»»

"

GUle groschenstukkeo, naar engelsche keur •••••
,.
,.
van 1805, naar duitsche keur
2-alhiesstukkeo, vao 18 pfenoige, wetlelijk ••••
2-albiesslukkeo, van 1780 naar duitsche keur ., •
Nieuwere muntslag sedert 1819.
Thaler v.ao 24 gute groschen, weltelUk • • • ••
Halve dito Daar verhouding.
Dergel\\ke thaler van 1819, naar duitsche keur •••
~ thaler, van 1822, naar berlijner keur •••••••
i thaler, vao 1823-1831, desgelijka •••••••••
Nieuwste uitmuotiog, sedert October 1832.
Geheele thaler, io de pruissische muntvoet, wettelijk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••
-~ Ihalerslukken, in de pruissisohe muntvoet, weltelijk ••••••• -•••••••••••••••••••
Ook de zilver kleingeldmuoten hebbeo sedert 1837
eeoe hermunting, inzooderhQid tot gute groschen,
ondergaan.

8}

IOS.OO
107,00

45'·

10,-

0
0,
2

10,2201
10,32835

2
2

SO,-

0

108~

160,350,0262
374,496
224,235,22064.

0
0
0
0
0

10}

22,262

216,00

14,-

1

10,550
27,526
44,444

22,156
8,492
5,259

214,00
]44,00

14,19813
44,042
88,888

1
0
0

22,262

216,00

14,-

1

5,343

150,00

84,-

0

lSO,OO

86 0 •

37'·
35 41
30"
15'·
0675

06-10·'
10"

73"'

28"

MUNTEN OVER BET ALGEMEEN.
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mUNTEN OVER BET ALGEMEEN.

c

a

d

e

llIUNTEN OVER HET ALGEllIEEN.
WEIlKELI1K GEMU1UE GELDSOORTEN, IN GOUD EN ZILVER, JUAR
BENAMIlIGl>N DEli LANDEN (GEOGRAPHISCH) GESCHIKT.

STUIt
GEWIGT
DE Op 1 keuIsch eens stuks

FUll
GEHUTE

bruto-mark in fransehe naar greinen
muntgoud
grammes in de bruto
of
Inederl.
keulsche

STUK

Op 1 keulsch
mark fijn
goud
of zilver.

W.UIID!:

van een stuk
in nederl.
munt.

________, -__________~/~-----------------------------I--m-u-n-u-il-v-er-.-I-w~ig:t:je_s~·)_I---m~a~rk~.---I----------I~g~ld~. I~

Hesscn-Darmstad (Groothertogdom).
Vroegere munlSlag in goud:
}, {, {- carolinen, zie onder Beijeren.
Nieuwere muntslag, sedert omstreeks 1826 :
Tienguldenstukken, wettelijk • • • • • • • • • • • . •
10 zilver:
Vroegere muntslag in zilver.
Conventions-speciedaal<!er, van 2 fl. 24 kr. wettelijk
{ dito of conventions-gulden, van 1 fl. 12 kr. wettelijk . . • • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • •
Kopstuk~.en, van 24 kreuzer ,in den 24-guldenvoet
wettehJk • • • • • • • • • • . • • . • • . • • • • . •
Hdve Kopstukken, van 12 kr. in den 24-guldenvoet
wettelijk • • • • • • • • • . . • . • . • • • • . • • •
6-kreuzerstukken, in den 24.guldenvoet, wettelijk •
Nieuwete muntslag in zilver :
Kroondaalders, sedert 1819, van 2 fl. 42 kr. wettelijk
6-kreuzerstukken (billoen) wettelijk. • ••
3
,.
(»),.
.•••.•.•.
I
. »
(»»)
•.•.••....
Nienwste rnuntslRg. naar de muntwet der zuidduitsche staten, dd. Munchen, 25 Augustus 1837
Gulden van 60 kreuzer in den kroondaaldervoet
wetteliik • • . • . • • • • • • • . • • • • . • . • • •
Halve gt;lden van 30 kreuzer in den kroondaaldervoet wetteJijk • • . • • • • • • • . • • • . • •••.
6-kreuzerstukken (zilverkleingeldmunt) weltelijk •.
3"
(
"
)"
..
10 good:

De vorstendommen

10

02»

.

2

43"

1

21"

60,--

o

40"

144,00
126,00

120,240,-

°o

20'·
10 '3

251,00
99,00
81,00
68,00

9,096
280,053
599,918
1799,753

6,746

259,20

28,050

240,00

10,-

14,025

240,OQ

20,-

35,--

6,679

168,00

60,105,-

.3,896
2,226

16}

7,927
96,237
168,727
393,696

2,9488
2,429
1,358
0,594

2

o
o
o

67'0
08 ••
040'
01"

22,050

10,601

259,20

24}

o

99"

44,100
90,-180,-

5,300
2,597
1,298

259,20
96,00
96,00

49,27",540,-

o
o

496>
090.
04. 0

24,-35:--

9,7396
3,489
28,050
6,679

222,00
284,00
240,00
168,00

12

67,-8'

60,-

3,896

144,00

120,--

o
o

39'0
68° 9
43 13
40"

28,050

240,00·

10,-

2

43'.

39,767
65,325

5,878
3,578

137,00
106,50

83,598
176,653

o
o

290'
13"

17,617

13,268

275,00

·19,7~

19

5513

27,500

216,00

17,55833 13,313
35,11667 6,656

258,CO
258,00

19

6919
84 85

12*
25i

216,00
216,00

o

Bohen~ollef'n.

Hohenllollern-Bechingen.
n goud: Carolinen wettelijk • • • • • • • • • • . •
Dukaten
_
••••••.••••••
n zilver: Conventions-spetiedaalder wettelijk • • • • • • • • • .
6-batzner- of kopstukken, van 24 kreuzer wettelijk
3-batzner- of halve kopstukken van 12 kreuzer weltelijk • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • .
n zilver:

34,650

31,1350
67,944
10,60,-

I)

2

20'·

Hohen~ollern-.sigmaringen.
OrMERKIlIG. Dit vorstendom heeCt tot

dus verre
geene muntsoorten geslagen, doch rekent, eveu
als Hohenzollern-Hechingen, naar guldens van
60 kremern, in den 24 guldenvoet, en is den
28 Februarij 1838 tot de Munchener muntconventie toegetreden. Hier is dus ook van ~toep.s
sing wat te dezen aanzien onder Baden, Beijeren
(Hessen-Darmstad) bereids.'is aangevoerd.

Lippe-Detmold.
n zilver: Conventions-spetiedaalder, wettelijk • . • • • • • . .
i- en {- of gulden en halve gulden, naarverhouding.
i thaler stukken van 1765--) 7;0, n aar keuren .•
~A ,,1765, naar keur . • • • • • ."

Lippe-Schaumburg.
n goud: Dubbele pistolen, van 10 thaler goud (Georg- Wilhelmsd'or) van 1829 naar duitsche keuI . . . • •
Enkele dito naar verhouding.
In zUver: Conventions-spetied.alder, heele en halve als LippeDetmold •

.Lubeck.
In goud: Enkele en dubbele dukaten, aIs Hamburg.
In zilver: Spetiedaalder, van vroeger, als Bamburg.
Rijks- of courant-thaler van 3 mark, wettelijk ••
Dubbele en enkele markstukken
l I H b
8-, 4-, 2- en 1 schellingstukken j a S am urg.

H}

N ecklenbuf'g- Schwerin.
In goud : Dubbele pistolen (Friedrich-Franzd/or) van 10 thaler
goud, wettelijk • • • • • • • • • • • • • • • • . • •
Enkele pistolen van 5 thaler in goud, wettelijk •.•
In zilver :
Vroegere muntslag in zilver:
2-markstukken, van 32 schillingen wettelijk
1,.
»16
»
'"

18,333
9,167

9

17,34,--

1

o

43 01
71"

MVNTEN OVER RET ALGEMEEN.

JlIUl'{TE!i OVER BET ALGEMEElf.

a
1IIUNTEN OVER BET ALGEMEEN.

STUK
WEREELIJK GEMUl'ITE GELDSOORTEN, IN GOUD EN ZILVER, NAiR' DE Op
1 keulsch
bruto-mark
BENAMIIIGEl'I DEB LANDEN (GEOGRAPHISCH) GESCHIKT.
'. muntgoud
of
muntzilver.

c

d

GEWIGT
WAARDE
FIJN
STUK
Op 1 keulsch van cen stuk
GEHALTE
eens
sluks
in neder!.
infransche naar greinen markfijn
grammes in de bruto
goud
munt.
Inederl.
of zilver.
keulsche
wigtjes).
Kid. cents.
mark.
I-----I~'--

In zilver: 12-schillingstukken sederl 1774 wettelijk . • .
8»wetteJijk
•••.•
4»
»
2»
»
Nieuwere muntslag.
Nieuwe i- thalerstukken, sederl 1789, wettelijk
4.schillingstukken, sedert 1&28, wettelijk
1_
»
..
1828,
»

M ecklenburK-Strelitz.
In goud: Pistolen van 5 thaler,.in goud, van veoeger . . • • •
In zilver: .~ thaler of 4 gute groschenstukken, wettelijk
l'i:»
»2»
»
»
••••

Nassau.
In goud: Dukaten, naar den rijksvoet, wettelijk • • • • • • • •
In zilver : IKroond.alder, van 2 f10rijn 42 kreuzer wettelijk •.
Conv •. spetiethaler, van 2 fl. 24 kr.} Als Bessen6· batzner, of 2~ kreuzerstukken
Darmstad vroe·
3..
" 12,.
gere muntsl.g.
6-kreuzerstukken wettelijk • • • • • • . • • • • • • • •
3...
»
•••••••••••••••
1"
»
•••••••••••••••
Nieuwste muntslag, naar de munt wet der zuidduitsche staten, van 25 Augustus 1837:
Gulden, halve gulden, 6- en 3-kreuzerstukken,
als Baden, Beijeren, Hessen-Darmstad.

26,6082
42~

76}
119,-

8,785
5,5000
3,056
1,964

126,00
180,00
126,00
127,00

4 j ,30347
68,136,272,-

°°°
o

51'"
35"
17 8 •
08·'

18,153,672,-

o

1

350'

°

15° 8
03 0 •
10"
30 3 •
15' 0

13}
76}
210,-

17,315
3,056

1,1I3

216,00
144,00
90,00

35,-

6,679
5,844
3,339

260,00
144,00
126,00

34,7692
80,16:',-

11

40,70,67,7,92

3,489
29,314

284,00
281,00

67,944
9,088

5
2

68·'
67"

105,169,440,-

2,226
1,324
0,531

108,00
81,00
66,00

280,601l,1920,-

°°
°

08··
04 0 '
01"

3,489
3,450
3,489
11,000

284,00
283,50
.285,00
264,00

28,050·
9,350,
28,055
28,055

240,00
240;00
189,00
235,26
236,45

6,113

156,00

3,245

121,00

In}

o

13'·

.6,641
3,823
1,870
28,735

166,90
140,58
90,00
235,26

60,73558
125,26714
400,9,2505

°°o

40. 3
19"'
06° 8
62 07

6,679

168,00

60,-

3,896
2,226

1,700

144,00
126,00
99,00

120,":'"
240,400,_

168:240,-

7,792
4,870
3,578
2,335
1,391
0,974

180,00
144,00
98,00
98,00
84,00
60,00

67,67,99
35,-

3,489
3,483
6,629

284,00
281,814
261,00

Oostenrijk.
67,In goud: Dukaten (Rijksdukaten) wettelijk • • • • • • • • • . .
67,750
Dito, naar het onderzoek van duitsche muntmeesters
67,Hongaorsche of kreinaitsche dukatell, weltelijk •••
21}
Souverains d'or (halve naar verhouding)>>
•••
In zilver: Conventlons-spetiedaalder, van 2 florijn conventions8'
courant wettelij k • • • • • • • • • • • '.' • • • • • •
16:
{. dito, of conventions-gulden wettelijk •••..• :.
25,{. dito, van 30 kreuzer, onder MARIA THERESIA 1775 enz.
8,33186
Conventions-spetiedaalder, sedert 1753, naar keuren
8,33186
Dito, OI~der Ji'BHZ II van 1800, desgelijks ••••••
Van veoeger:
Siebzehner of stukken van 17 kreuzer conventionscourant wettelijk • .•• • . . • • • • . • • • • • • • •
Siebener of stukken van 7 kreuzer conventions·courant wettelijk • • • • • . • • • • • • . • • • • • • •
Volgens keur bevonden, in hetjaar 181gen 1820.
Kopf. of 20 kreuzerstukken in conventions ·courant,. 35,19701
61,14735
1.» '» 10
»
»
"
,.
225,a-kreuzerstukken, van 1820, naar duitsche keur .•
8,1346
Rijka- of spetiedaalder, in zilver • • . . . . • • • • •
Kopfatukken of owanziger, van 20 kreuzer conven35,tions-courant wettelijk • • • • • . • • • . . • • • •
Halve dito of zehner, van 10 kreuzer conventions60,courant, desgelijks . . • • • • • • • • • • • • •
105,i dito of 5-kreuzerstukken, desgelUks • • • • • .
137}
Kaisergroschen, of 3-kreuzerstukken, desgelijks •
Conventions-spetiedaalder, i en i ais hierboven.

.

14,025

°°

67,94365 5
68,8254
5
5
67,7053
2
23 Tr
16
10,20,_
40,10,19987
10,14822

2
1

°2
2

68 0

•

60·'
70··
65 01
43 13
21 s ,
60'·
38"
39'·

(}

2

°
°°
°

Oldenburg.
n zilver:

Munts!ag van 1816.

!. thaler, of 24 grootstukken weltelijk
,}

»

»12
»
_'_»,»6»
»
4' grootstukken weltelijk. • ••••
2
1lI
»
I
»
»

. . . . . . ...

30,48,-

~~}-'

48,-9ji,1;92,,~

288,.......;.
576,1152,-

Prutssen.
n

Vroegere muntslag in goud:
G"0ud: Dukaten, ongeveer tot 1790, naar den rijksvoet wettelijk . • • . • • • • • • • • • . •.
dito, van 1787, naar engelsche keur
Friedrichsd'or, oudere, wettelijk .•

67,944
68,5873
38,6207

°°
°
°°

50·'
25"
12 0 •
08""
04"
02 1 "

5
5
9

68°'
62 6 ;
99"

;0

mb:n::s oVJ:ft
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llIUNTEN OVER nET ALGEllIEEN.
WlaKELlIK GEMUNTE GELDSOOBUN, IN COUD EN
BENA-MINGEN DER LANDER (GtOGR.lPHISCII)

ZILVER, NAAR
GtSCHIKT.

STUB:'
GEWIGT
DE Op 1 keuIsch eens sluks

---------------------------------1

wettelijk • • • • • • . . • . . • . . . • • • • . . . .

'" dito, van 1 gute groschen conventions-courant
wettelijk • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •
-:h dito van 8 pfennige conventions-courant wellelijk
-tlf 1I ,. 6
1I
1I
,.
,.
Grove saksische lilverl1lUnten, naar bewerkstelligde
keuren.
ConTentions-spetiedaalder, Daar engelsche keur •••
Dito, onder koning Anol{. van 18~9, duitsche keur
It
It
,.
\)
,,1827, berliner keur
t,. van vMr 1827 berliner, keur • • ••••••••
Sedert 1829 heeft het koningrijk Saksen zich geheel un del!. pruissischen muntvoet aangesloten.

*

WAARDE

6,679

259,48

38,8760

13,357
6,.679
3,339

260,00
26(1,00
260,00

19,384615 19
38,76923
9
77,53846
4

22,262
11,131
5,565
8,348,

216,00
216,00
216,O()
192,00

14,28,56,42,-

5,343

150,00

81,'-.

3,7Il

108,00

168,-

°
°

14,841
17,315

216,00
216,00

21,18,-

1
1

5,343

150,00

84,-

0

22,198
22,IP8
22,202
22,149
5,2li8

214,00
213,00
216,00
213,00
149,00

14,17162
14,:!3815.
14,0378
14,2695
8:>,9205

1
1
1
I
0

22,262
5,3'13

216,00
150,00

14,84,.-

0

2,191
1,096

64,00
6 .. ,00

48G,960,-

0
0

978,-

o
5
5

Vorstendommen van Reusz.
Conventions-spetiedaalder} wettelijk zoo als in het
i. i. i. 1. tbalerstukken koningrijk Saksen.
Vorstelijk Reussische Sechser, of .tlf' van 1799 tot
1816, naar berliner keur ••• , •.••••••

SaRsen, koningrijk.
In goud: Dukaten, van vroeger, wettelijk ••••••••••••
Dito, van 1830, naar' berliner keur . • • • • • • • ••
Dubbele pistolen, van 10 thaler, in goud, (August.,
Anton d'or) wettel\jk • • • • • . • • • • • • • • • •
Enkele pialolen, oflO-thalerslukken nasr berliner keur
-} dito, van 2} thaler in goud, naar verhouding.
Dubbele pistolen, of lO-thalerstukken, naar berliner
keur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . .
In zilver: Conventions-spetiedaalder, van Ii thaler conventionscourant wettelijk. • • • • . • • • • • • . • • •• .
i dito, of gulden conventions-courant wettelijk • • •
i" » t '
»
»
»
•••
} ,.
van 4 gute groschen conventions-courant wettelijk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
/..: dito, van 2 gute groschen conventions-courant,

srUK

Op 1 keulsch van een stuk
in nederl.
bmlo-mitrk in fransche naar grcinen
mark fijn
munt.
goud
mun.tgoud grammes in de bruto
of zilver.
of
InederI.
keuIsche
mun!z;I.er. wigljes). 1__m_ar_k_.__ I______ gld'l~

35,0226
In goud: Friedrichsd'or van 1778, naor engelsche keur ••.•
Nieuwe muntslag in goud, sedert 1821 :
Dubbele Friedrichsd'or, van IO th.ler in goud wet17}
telijk • . • • • • • • . . • . • • • • • • • . . • • • •
35,Enkele Friedrichsd'or, van 5 thaler in goud wettelijk
70,} Friedrichsd'or van 2-} thaler in goud wellelijk .•
In lilver:.
MunlSlag in zilver, sedert 1764.
RUksdaalder van 24 gute groschen (tegenwoordig 30
1O}
zil vergroschen) wettelijk ••••• • • • • • • •••
21,, -} thaler, onder FRIEDRICH II wettelijk •••••• ~ •
42,{:.»
»
»
,.
,.
••••••••
28,}
,.
tot het jaar 1810 wettelUk • . • . • . • • .
1
,.
van 4 g. groschen of 5 zilvergroschen wets telijk.
• ••••••••••.••••••••
l?: thaler van 2 gute groschen of 2} zilvergroschen
63,-wetlelijk • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(Laatstgemelden allen onder FREDERIB: II gemunt).
Muntslag in zilver, sedert 1;64 tot 1814.
Conventions.spetiedadder, van 1767 en 1794, naar
den duitschen rijksvoet, zie Oostenrijk.
Gulden van 1792, voor Ansbach en Bairenth wettelijk
Gulden, of fijne~, van 1796, wettelijk • . . • . • •
Poolsche gulden, voor het voormalige Zuid-Pruissen'
(Posen), van 1;96 wettelijk ••••••••••••
Pruissische thaler, tot en voor 1806, naar hamburg10,5303
sche keur
.•••••••••••••••
10,5303
Dito, van af 1807, naar de zelfde keur •••••••
10,52834
"
",. 1764 en 1787, naar BOl{NEVILLE • . . .
10,5536
»
" " 1798 naar den zelfden • • . . • • . . •
i thaler, van 1766 en 1797, naar den zelfden • • . . ' 44,4530
Nieuwe muntslag in zilver, sedert de muntvretvall
30 September 1821.
Courant-thaler van 30 zilvergroschen, naar den muntvoet van 1764 wettelijk • • • • • • • • • • • • . •
10~
~ thaler, van 5 zilvergroscben desgelijks, wettelijk .
43~
Zilver-kleingeldmunt, sedert de wet van 30 September 1821 :
Zil\"ergroschen van 12 pfennige, wettelijk • • •• • 106}
Halve zilvergroschen van 6 pfennige, wetteJijk. • • . 213),.
In zilver:

FUll'
GEHALTE

9

I
0

0
0

284,00
282,00

67,944
68,715

17}
35,-

13,357
6,679

260,00
260.,00

19,38(62

19

38,7692~

9

17,6198

13,266

258,00

19,6686

19

28,050
14,025
7,0125

240,00
240,00
240,00

10,20,_
40,-

2
1

43}

5,394

156,00

80,-

70,-

3,339

226,00

160,-

1,985
1,2986
0,974

106,00
72,00
72,00

320,720,960,-

117';'

180,240.-

8,35114 27,990
8,4199 27,762
.8,250
28}
33,}

"Ol;llil

2:JS,80
~,OO

204,00
~0,90

10,07173
10,14614
40,40,_

28"

71··
70"

73 20
70 39
28 30

1

3,489
3,474

67,67,2830

91 ' •
95;0
97"

o

°o

15:£u

o 07

f10

°°

03 3 •
02','

2
2

41'"
39°'
60"
60"

°o
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e

I'IJI

STUK

W.HBDE

MUNTEN OVER HET ALGEMEEN.
STUK
WERKUIJK GEMUNTE GELDSOOllTEN, IN GOUD EN ZILVER, lUll
BElI'AlIIINGEN DBR LANDEN (GEOGBAPBISCB) GESCBIKT.

DE Op 1 keulsch
bruto-mark
muntgoud
of
muntzilver.

GEWICT

Op 1 keulsch van een stuk
eens stuks
GEBALTE
in nederl.
in fransche naar grcinen
mark fijn
munt.
grammes in de bruto
gaud
(neder!.
of
zilver.
keulsche
wigtjes).
{{ld. cents.
mark.

1----1::-

Sakscn-Cohurg-Gotha.
In goud: Saksen-Coburgsche dukaten wettelijk •••.•••••
n zilver:
Coburgsche muntslag in zilver.
Conventions.spetiedaalder, van 2 florijn, 24 kreuzer,
wettelijk • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • •
Kopf- of 20-kreuzerstukken, van 24 kreuzer •.••
In 24 gulden voet, desgelijks.
Halve dito of lO·kreuzeratukken, desgelijks •••.
Kronenthaler, van 2 flor~in 42 kreuzer desgelijks .
Gothieke muntslag in zilver.
Conventions.apetiedaalder, van I} thalerconventioDsconran t wettelij k.
} en { dito, naar verhouding van den geheelen, even
als den coburgschen conventions-thaler gemunt.
~_ thaler of 4 gute groschenstnkken wettelijk • • •••
..1
» - »2 »
»
"
••••
~'~)j)
»1»
» (van vroeger) wette!ijk
Saksen-Gothasche sechser, of -!,,' van 1790 tot 1824,
naar berliner kellr • • • • • • • • • • • • • • • • •.
Sedert 1836 is een nieuwe muntslag in zilver-kleingeldmunt (geheele en halve gute groschen), volgens opgave ill den 27·guldenvoet bewerkstelligd,
doch deze muntspecien door de naburige vorstendommen builen koers gesteld geworden. Coburg
is sedert tot de ltluncheller muntconventie toegetreden.
n zilver:

Saksen-lli einingen.Hilljburg hau.len.
Vroegere munlSlag in zilver:
Conventions-spetiedaalder wettelijk • • . . . . • . •
Kopstukken, of 20-kreuzerstukken wettelijk
...
6-kreuzerstukken wettelijk • • • • . • • . • • • • •
Nieuwere muntslag in zilver:
Saalfelder ausbeuten-guldeu, van 1829, wetlelijk.
,.
Nieuwe rheinische gulden, sedert 1830,
6 kreuzerstukken wettelijk.
3»
». • • • . • • •
• •
1,.
». • • . • • • .
.•
In December 1837 heeft ook dit vorstendom zicn bereid willig verklaard, om tot de Munchener muntconventie toe te treden. Zie .BolDEN, .BEUEREN enz.

Saksen-Weimar- Eisenach.
n zilver: Conventions-spetiedaalder, van q- thaler wettelijk ••
} dito of conventions-gulden, van 16 gute groschen,
wettelijk • . • • . • . • . • . • • . . • • • • • . . •
Gute groschen, Ii 12 pfennige (sechser naar verhon.
ding) wettelijk • • . • • • • • . • • • • . • • • . • .
Dito, van 1799-1824, naar berliner keur • • . • • .
iff of sechser, van 1790-1824, n.ar berliner keur •
Voor A,lstadt is de pruissische muntvoet aangenomen geworden).
Schwarzbur{{-Rudolstadt.
In goud: Dnkaten . . . • • • • • • • • • • . • - • • . . • • . .
In zilver: } of } conveniions-spetiedaalder, als Saksen.
l. thalerstukken of sechser, van 1~04-1808 naar
berliner keur . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • .
De -A thaler dezer soort, tamelijI!: naar vernouding.
Schwarzbur{{-Sonderkausen.
In ziIver: Sechstel-thaler van 1764 wettelijk ..• ~ ••••••
Later zijn in dit vorstendom geene muntspecien
meer geslagen geworden.
Waldeck en Pyrmont.
In gaud: Dukaten naar den r~ik8Voet, van 1750, als Saksen.
In zilver: Conventions-spetiedaalder, van 1811, als Saksen.
Kroonthaler, van 1813 naar duitsche muntmeesters ••
Palm- of kronenthaler, van 1824, naar den zeIrden
DrittelthaJer, of 8 gute groschenstukken, van 1824,
wettelijk .• . • • • • • • • • • • : • • . • • • • • .•
Dito, van 1824, naar berliner keur • • • . • • • . . •
Nieuwlings zijn ook zilvergroschen naar den pruissischen muntvoet geslagen geworden.

3,489

282,00

68,42553

5

28,050
6,679

240,00
168,00

10,60,-

2

35,60,f ,961

3,896
29,362

144,00
251,00

120,9,1345

43}
70,1I7,}

5,394
3,339
1,985

156,00
126,00
106,00

80,-.160,320,-

67,8}

. . . ..

842,-

10,60,-

°
°
2

o

°°
°

288,-

285,00
216,00
100,00
88,00
48,00

20,24,300
2:5,_
560,_
1920,-

28,050

240,00

10,-

2

14,025

240,00

20,-

1

110,-

2,125

66,00

480,511,1049,-

67,-

3,489

282/0

28,050
6,679
2,435

19,79167 11 ,8105
18,2250 12,826
2,448
95,486
1,3n6
171,1111
o,no
320,-

43~

5,394

156.00

68,42553

250,00
250,00

8,905
8,795

180,00
177,00

26{
26,578

°°
1
1

°°
°

21 07
0001
08""
04 3 01 >7

43 13

°°
°
5

945, "--

o

80,-

°

30"

2
2

66"
65 87

°°

57'·
56"

I

7,92263 29,505
7,9383 29,446

02 8 <',

2

240,00
168,00
96,00

8'3·
35,96,-

20 10
66"

9,12687
9,14487
42,43,245
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MUNTEN OVER BET ALGEMEEN.

a

lIIUNTEN OVER BET ALGElIIEEN.
STUX
W&RIi£LIJX GEIIIDlI"TB GELDSOOBTElI", Ill" GaUD Ell" lunB, lI",1,1B
BEIUIIIIlIGElI" DEB L,1l1"DE1\" (GEOGUPHISCH) OE5CHIIlT.

DE

Op 1 keulscb
bruto-mark
muntg01id
of
mllntzilver.

b

c

d

GEWIGT

FlU

STIIX

'-

II

W,1,1BDE

eens .tuks GEB,1LTE Op 1 keolscb van een sluk
in nederl.
in fransche naar greinen mark lIjn
munt.
gramme. in d. bruto
goud
(nederl.
keulsche
of zilver.
_W_i_gu_·e_"_l. I_...::m::a::r:::k:..'_1 _____ I.;;.g_ld_. cents.

"0-

Goud- en zilvermunten !laft het !loormaligll
",ingrij" IF edphalen, oflgeveer van.1807 tot ;18;13.
In goud: Dubbele pistol en of gouden 10-thalerstukken (Riero"'lImu, d'or) naar berlijner hUf, in aanzienlijke
hoeveelheden. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •
Enkele pistolen, of 5 ·thalerstukken, naar verhouding.
20-francstukken, wettelijk •••••••••••••••
"
10,.
van 1813, wettelijk •••••••••
5»
.. 1813,
,.
•••••••••
n ziher: Conventions-spetiedaalder wettelijk ••••••••••
}-thalerstukken naar den leip&iger voel. wettelijk ••
.Dilo van fijn zilver (Hartz. zilver) wettel\jk ••• ' •••
~ thalerslukken (4 gute groschen.stukken) volgens
keur . . . . .- • . . • . . . . . . . . • • . . • . . .
5-francsthaler wettelijk. • • • • • • • • • • • • ••••
2-fran~sstukken»
•• • • • • • • • • • • • • • ••
1-,.
,.
(halve francsnaarverhoudiog)
wellelijk •••••••••••••••• '•••••••
W u,rtemb~rg.
.
n goud: Carolinen (halTe naBr verhouding) weuelijk •••••
,.
naar berlijner keur. • • .,. • • • ••• ~.
Dukatep. wellelijk ••••••••••••••••••••
Zoogenoemde Friedrichsd'or. van 1810, wellelijk ••
n zilver: Convention~-spetiedallider wettel\ik ••••••••••
Kop- of 20-kreulerstukken, van 2~ kreuzer wettelijk
t. dito of lO-kreuz~rstukken. van 12 kreuzer wellelijk
lU'onenthaler van 2 florijn 42 kreuzer wettelijk •••
,.
,. -1825. naar duitsche keur ••••••
2-guldenstukkeo, sedert 182(, wettelijk •••••••
1-»
» 1 8 2 4 , , , , ••••••
20-kreuzer- It (24-kreuler)-stukken van 1824. oaar,
duilsche keur..
• • •• • • • • • • • • • • • • •
12-kreuler van l!i24 Juar duitache, keur ••••• : •
Nie'uwste IDllntslag III zilver, in oTereenkolDst met
de Munchener rnunt-convenlie der lui4-duitache
staten. van den 25 .lugustus 1837.
Guldens. van 60 kreuzer wetteJijk ••••••••••
Hahe guldens, van 30' kreuzer wellelijk • • • • • • •
(Men lal 0011. grootere stukken van dezen aard, Tan
2 en 3 gulden stempelen).
6-kreuzerstukken. kleingeJdmunt, werkel\jk •••••
3-»
»
. . . ••••

17,6179

19.685Ci

19

13,268

257,15

6,449
3,224
1,612
'28,050
17,315

40,275
80,550
161.100

10.-

18.-.
IS.-

2
2
1
1

9

17~

13.077

259,20
25920
259;20
240.00
:16,00
286,00

40,9,354
23,386

5.844
24,989
9,995

144.00
259,20
259,20

SO,-

o

10.394
25.984

o

259,20

51,968

o

36,248
72,496
144,992
8~

13i

46.771
24,24,4
67,-

30i

8!

35.60., 7,946
7.9722
9.1875
18,3750

4,998 '

4

tl8'··
79 18
39 0 43"
350 7
3507

2

goUd 222,00}

12
9,';396 { zilver 42,00 3i,.135
31.723
12
9,559
222.011
.67.944
Ci
3,489
284,00
34.232116 11
7.622
258.00
10.2
28,050
240,00
60,0
6,679
168,00
120,,0
3.89f?
144,00
9.136
2
29.417
250.50
9.184
2
29.321
250.00
12,250
1
25,442
216.00
24.GOO
0
12.721
216.00.

4fp·

39 70
16"
68 0 •
27"
43 13 :
40"
20"
6613
64"
98"
99" ,

35.60,-:-

6,679
3,896

166,00
142,00

22,050
44,100

10,601
6,300

259.20
259,20

24f,
49,-

0
0

99"
49 8 •

2,597
1,29S

96.00
96,00

270......

Ci40,-

0
0

09 0 '
04,0

28,664
28,775

8,155
8,123

260,25
25S.00

32,121

12
12

30,575

7,645

260.25

33.835

11

30,575
31.-

7.645

25~,25

7. bolO

269.0Q

33;966
34,471

11
11

18,124
36,248
36.328
,36.265
36,655

12,897 '
6,449
6434
6:446
,6,377

259.20
259.20

20.1376
40.2751
40,474
.40.364
40,877

19
9
9
9
9

60.7229
121,69014

0
0

,

90,180,-

Engeland, zie Groot-Britlanje en ferland.
Fra drij".
Vroegere muntsla:; in goud:
In goud : Fnnsche louisd'or. van 1726 lot 1785, gemeenlijk
sobild.loui,sd'or ge/loemd, w'3Uelijk, mel remedie
van het gehalle ••••••• ••••••••••••
De zeUde geldspetie, vol&ens franscbe keuren •• • •
Zoogenoemde fransche, D1euwe. louisd'or. sedert 1785
wellelijk. doch met remedie vau het gehaUe • ; •
De zelfde nieuwe louiild'or. s~dert 1785. naar fransche keur .• • ••• ' • • ••••••• '.' • • • •••
De leUde muntspelie, van 1788. nalir berlijner keur
Dubbele en halTe nieuwe louisd'or. naar verhouding.
.
Nieuwere goud muntslag. sedert de munlwet
van 1803: •
40.franostukken, wettelijk.••••• '. -. • •••••
20,.
desgel\ika; • • • • • • • • • • • •••
Dergel\jke. van 1816, naar berlijner keur•••••••
Dergel\jke, van verscheidene Jaren delgelijks. • •••
Dergelijke, van 1831, desgelijks ••••••••••••
De dato 8 November 1830 werd Terordend. dat,
behalve de 40- en 20·francsstukken. voortaan.
ook IO-franc.satukken, 310 Sluks uit het fraosche
kilogram. en l00-francsslukken, 31 sluks uit het
kilogram (II /v fijn) gemunt louden wllrden.
Derbahe:
Stukken vlln 10 francs in goud, wettelijk • •• •
»100,.
» ,. desgel\ikt... •
,.

72.4625
7,2463

3,226
32,258

211~.M)

268.'ZG
~5S.~Ci

259.20
259,20

31.7~

80.51389 4
8;05139 47
lOCi

167>
tiS"
53·'
1)6' •

44>'

MONTE~ OVER

nET

ALGEMEE~.
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a
lIIUNTEN OVER HET ALGEMEEN.

STUll:
1 keulsch
WEBI!.ELIJII: GEMUNTE GELDSOORTElI, Ilf GOUD EN ZILVER, N.I..I.R DE Op
bruto-mark
BENAMINGEN DER LANDEN (GEOGRAPRISCB) GESCRII!.T.
muntgoud

GEWIGT

OVER HET ALGEllEEN.

c

d

e

FIJN

STUll:

WAARDI

eens stuks
GEHALTE Op 1 kellisch van een stuk
in fransche naar greinen
mark fijn
in ncderl.
goud
grammes in de bruto
munt.
'of
\<lede,l.
of zilver.
kellische
muntziIver. wigtjes).
gld. cellt ••
mark.
----I~~

Vroegere muntBtag, in zilver:
In zilver: 6-livresstukken (du. lVeutkaler en Laubthaler) seder! 1726, wettelijk •• • •••••••••••.•
DergelUke, het volle remedie medegerekend •••••
Oudere dergelijke, naar verscheidene keureil ••• "'••
Nieuwe dergelijke, bij doorstag, naar verscheidene
keuren • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • •
DergelUke, sedert 1784, desgelijks, naar verscbeidene
keuren • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •
Eeu neu{, of 6.!ivresstuk, Tan 1787, naar BOUEVILLE
Dergelijke, bij doorslag berekend •• ; ••••••••
Koninglijke h {, /". en'..!1i ecus van deze soort, naar
verhouding.
Repuhlikeinsche 30-sols-stukken, sedert 1791 ••••
Dergelijlle 15-8ols-stukken, sedert 1791 " •••••
Nieuwere muntslag in zilver, sedert 1795, en inlonderheid sedert 1803.
5-francsstukken, wettelijk . • • • • • • • • • . ••••
Dergelijke, v66r 1830, naar berlijner keur •••.••
Dergelijke, van de republiek-jaren 4-14, en voorts
van 1809 tot 1830, naar de schep- of smeltkeur • • • • • . • • • • • • • • • '•••••••••.
2-francsstukken, wettelijk : • • • • . • • • • • . • • •
Dergelijke, onder N HOL EON, naar verscheidene keuren
I-francsstukken wettelijk • • • . • • . • • • • • • • •
Dergelijke, onder NAPOLEON, naar verscheidene keuren
f -francsstukken, van 50 centimes, weltelijk •••••
!
It ,
It
25
»'
»
.....
IO-centimesstukken (zilveren kleingeldmunt) wettelijk

7,930
7,991
8,100

29,478
19,252
,28,858

264,00
261,00
261,00

8,651
8,818
8,938

2
2
2

81·'
75 7 •
72°"

8,060

29,001

259,00

8,962

2

71'·

8,-

8,-

29,219
29,373
29,219

258,00
261,00
258,00

8,930
8,7813
8,93023

2
2
2

72"
76 87
72'·

23,057
46,114

10,138
5,069

190,00
190,00

69,900

o
o

69 87
34"

9,354
9,357

24,989
24,933

259,20
258,50

10,394
10,445

2
2

33"'
33"

9,4023
23,386
23,572
46,771
47,407
93,542
187,084
U6.928

24,861
9,995
9,9i6
4,998
4,931
2,499
1,249
1,999

257,50
209,20
259,00
259,20
258,50
259,20
259,20
57,60

10,51595
25,984
26,211
51,968
!l2,817
103,936
20, ,871
584,639

o
o
o
o
o
o
o

2

3pa

20,23284 11 ,553
40,46918 5,776

259,20
259,20

22,480285 17 16'·
44,960!,7
8' 58"

52,242

4,474

259,20

58,046

10,44226 22,385
52,2113
4,477
2,238
104,4226
1,119
208,8452

259,20
259,20
259,20
2':'9,20

27,884
28'
28:044

8,383
8,202
8,335

264,00
264,00
263,50

29,2783
58,557

7,984
3,992

29,339
29,278

7,958

34,9~0

93"
~2"

46'·
460'
23"
I po
04'8

Genua, zie Sardinii:'.
Griekenland•

•In goud: Goud-stukken, Van 40 drachmen, wettelijk •••••
2()'!.drachmenstukken wettelijk. . • • • • . • • • • ••
Vermoedelijk znllen sedert 1833 deze muntingen
metterdaad bewerkstelligd zUn; helgeen in de
eerste jaren niet het geval was.
Eerste bewerkstelligde munlslag sederl 1828.
n zilver:
Phiini.x, van 100 septa, wettelijk • . • • • • • • . •
Dergelijke, volgens gedaan onderzoek, en openbare
opgaven . • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • •
5_drachmenstukken, wettelUk. , •••••. "
"
I-drachmenstukken, van 100 septa, weltelijk
i
"
It
50»
»
!
»
II
25"
It

Grool· Brittanje en Ierland.
n goud : Guineas (guinjes), van 21 schillingen sterling weltelijk
Guineas, naar de gewone aanneming •.••••••
Dergelijke, naar frapsche kenr ••••••••••••
Vijfvoudige, dubbele, halve, { en f guineas (van
7 schilliDgen sterling) naar verhouding.
Nieuwere muntslag, sederl 1816.
Souvereicns (souverains), van 20 schillingen sterling
weHelijk • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • •
i' dito, van 10 schillingen sterling, wettelUk •••••
Sovereigns, of ponden sterling' met vo, remedie van
gewigt en fijn gehaIte •••••••••••••••
Sovereigns, van 1824, oaar berliner keur .•••••
Dubbele sovereigns, van 40 schillingen sterling wettelijk • • • • • • • • • • • • . • • • • • •••••••
Vijfvoudige lovereigns, l'8n 100 schillingen sterling,
wettelUk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
n zi/ver:
Vroegere muntslag in sHyer ~
.
Crowns (kroonen), van 5 schillingen sterling welleIijk
Dito, van 5 schillingen sterling, naarfransche keuren
Oergelijke, naar M: R. B. G,I;I\H.l.BDT, senior• ••••
H alf-cr~wn (i kroonen), van 2i schillingen sterling
wetteliJk • • • • • • • • • • • • .' • • • . . • • • • •
ShiliinCI (schellingen), van 12 peoce sterling wettelijk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D~rgelijke, bij dooralag, volgens GEIIB.l.BDT •••••
Sixpence (halve schellingen), } shillings of croat,
~ shillings or j lixpence,! dergelijke (haheGroat).

I

o 41'"

o
o
o
o

38 6 '
09° 8
41 0 •
20··
10','

3,,4]9
31lr
30,661

12
12
12

68"'
41 4 •
59'·

264,00
264,00

31,9400
63,8800

12
6

08"
04'·

'7,967
7,984

263,25
263,50

32,097
32,-

12
12

03"
06"

14,6392

]5,967

264,00

15,9700

24

16"

5,8l}57

39,9185

264,00

6,3880

60

42"

8,400 ....
8,475
8,5091

2
2
2

89'"
86·'
85 74

1

44"

o

57;,"
57'"

7,770
1,795
7,800

30,084
29,987
29,968

266,40
265,00
264,00

15,540

15,042

266,40

38,850
39,-

6,017
5,993

2h6,40
264,00

62,38374
I 1,602224
58,01688
116,03376
232,66'i51

16,BOO

2

o
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BUNTEN OVEJI BET ALGEMEEN.

a

6

c

e

d

MUNTEN OVER BET ALGEIIIEEN.

STUK
GEWIGT
,1J1I
STilI[
WAARDB
Op 1 keulsch van een stuk
....II8KILUK GElillnE GELDSOORTEIf, II GOIID Ell ZILVER, I.UR DII Op 1 keulseh eens stuks GEDALTII
in nederl.
.bruto-mark. in fransche naar greillen mark. lIjn
8.1:l1AlIIIlIGU DEB LHDU (GEOGR.lPDISCD) GESCDIXT.
munt.
goud
muntgoud grammes in de bruto

of
(nederl.
keulsehe
of zi/ver.
______- .__________________________________________ II.~m~u:n~==i1~ve~r~·.I~w~ig:~~·e:s~·)_I-~m~a~r~k~.--I.------__ Kid.

In zilver:

\

en -/-.: shillings of penny, naar verhouding der
vorenstaande berekening •
.Dollar (bankdaBlder) (of pialter) van 1804, van 5
engelsche schellingen (uit spaansehe piasters omgemunt), volgens de keur nn BOlnVILLE ••• ; •
Banktoken, (bankmunt) van 3 .hillings, van 1812,
]813 en 1814, naar berl~jner keur •••••••••
Dergelijke i, van Ii sehillingen naar verbouding.
Nieuwere muntslag in ailver, sedert 1816:
Crowns (kroonen), ¥an5 sehillingen sterling wettelijk
i dito van 2}, sbillings sterling wettelijk·. • • • • • •
,. .•••••••
Sbillings, van 12 pence sterling
i dilo, (sixpence) Ii 6 pe[)ee sterling wettelijk ••••
} dito, (groah) it 4 pence sterling wettelijk •••••
~ dilo, (tlr.rippence) a 3 pence sterling wettelijk •
~ dilO, (twopenee) II 2 pence sterling wettelijk ••
/;: dito, (pen"'!I) a 1 pence sterling wettelijk •••

8,7492

26,717

257,10

15,9470

14,658

257,50

8,2775
16,5549
41,3874
82,7747
124,1621
165,5495
496,6484

28,239
14;120
5,648
2,824
],883
1,4;2
0,941
0,471

68,~23

9,8045

cenh.

2

47·'

17,836

I

36"

266,40
266,40
266,40
266,40
266;40
266,40
266,40
266,40

8,94862
17,8972
44,7431
89,4862.
134,2293
178,97.24
268,4586
536,9172

2
1

o
o

71 70
35 8 •
54"
2717
18'1
13'··
09 u •
04"

3,426

284,00

69,1839

5

.57·'

68,7 18

3,402

281,97

70,1886

Ii

49"'

68,718

3,402

286,35

69,U~9

5

58"

42,750

5,468

264,O()

46,6364

8

27·'

42,4435

5,508

261,57

46,7318

8

42;4435

5,508

259,54

47,0978

8

3,9647

58,957

240,00

4;7577

81

42,7267

5,471

258,75

47,5562

8

42,742
68{-

5.469
3,425

264,00
288,00

46,627

8

68i

5

13,4835

17,336

259,20

14,98167 25

8,8t49
17,6897
29,4829
44,2243
88,4486
176,8973
353,7946

26,428
13,214
7,92/i
5,286
2,613
1,32/
0,661

264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00,

1~,297!!

I

32,1631'
48,,2447
96,4894'
192,9789
385.9677

0

0
0

7,3476
1:1,8.208

31,813
26,500

2111,60.
261,59

8,0890
9,7112

3
2

8,8370
8,8017
8,8370
17,6751

26,451
26,5il7
26,451
13,226

262,07
• 261,00
262,00
263,01

9,7112
9,7121
9,7140
19,3537

2
2
2
I

50 3 •
50"
50'"
25 81

8,8370

26,~1

259,00

9,S266

2

47"

2~8,3242

o

o
o

o

BeloetUl, lie ,$witserland.
Holland, lie Nederlanden.
Hongarije, zie onder .Duit8ckland en Oostenrijh
fer/anti, lie Groot-Brit/anje en Ierland.
lialie, zie Lombardisch-Ycnetiaan,eh
/s;oninKrij/s;.
Kerltelijk. ,taat, (roomsche munten):
Goudmunten onder paus eLlMEIiS XIII. .
Sequinen, volgens tarief ••••• _•••••••••••
Dergelijke, voor 1760 gemunt, naar engeJscb onderloek • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dergelijke, 'sedert 1760 gemunt, naar engelsch onderloek. " " " " • " " " " " " " " •. ". " " " " " " " " " "
I, i en i sequinen, Daar verhouding.
Doppien, volgens tAlief •••••••••••••••••
Doppia of piltool, von paus PIUS VI, naar engel.,
scbe keur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dergeli.1 k, van pau. PlUS VII, van 1802 naar engelsehe kenf. • ••••••••••••••••••••
} } en T doppien, naar verbouding.
,
Seudo d'oro. van de repubJiek, 1.798 tot 1800, naBr
fransehe opgaven ••••••••• '. • • • • • • • • •
.Doppla r"mana nU9va, of nieuwe roomache pistooJ,
onder P I us VII, naar Bull lIE VILLE. • • • • • • • • •
Goudmunten, sedert 1818 ~ van 25 Maart):
Doppien of pistolen (halve n aar verhouding) wetlelijk
S..quinen \dukaten) ( I t »
,.).
D oppia, onder LEO XII. van 1825, H,26 , Leonina
genoemd, lIaar verhouding (waarde van 4 scudi 40
bajoccbi)
Nieuwste munlilag in goud, sedert den 11 Ja•
nuarij 1835:
Goudstukken (pezz8) van 10 seudi, wettelijk • • • •
Dergel\jke van 5 en van 2{- scudi, naar verbouding.
In zilver: Scudo romano, of roomsche piaster of kroondaalder,
wettelijk •••••••••••••••• '•••••••
} dito, wettelijk .' •••••••••••••••••••
Testone (van 30 bajoccbi) wettelijk ••••••• ; •
Papetlo, of ~ scudo wettelijk •••••••••••••
Paolo of' r'1f 8~ud.o weue~ijk , •••••••••••••
} paolo of {{rOSlO, van 5 bajoecbj wettelijk •• ~ ••
HRlve ({rOSlO, van 2/-.: bajocebi wetteJijk •••••••.
Roomscbe scudo, voor 1753 gemunl, naar engelscbe
keur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dergelijk, sedert 1753 gemunt, naar engelscbe keur
Seudo der atadBologna, van 1800, naar engeJsehe
keur • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nieuwe roomsche scudi, vaD 1800, naar BOIiIlEVILLII:
Dergelijke, van 1802, naar BONliEVILLJi: ••••••••
Balve scudo, van 1802, naar BO~IIEVILLil •••••••
Seudo der romeinsche republiek van 1798 tot 1800,

In goud:

' 0,

nGar BOIIEVIL1£ " " .'" " " " " " " • " • • • • • • •

9,6489

2

0
0

105*

75"
51··
25'·
75'"
50'·
2520
12··

06'·
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JIIVNTEN OVER IIIlT ALGEMEIlN.

lIIUl'CTIlN OVER IIET ALGEDIEEl'I.

a

h

c

d

e

FIJN
GtHALTE

STUK

WAI."OE

MUNTEN OVER BET ALGEMEEN.
W~HKELIJK.GEMUNTE GELDSOOBTEN, iN GOUD

EN

Z/LVER,

lU.... B

STrK
GEWIGT
DE Op 1 keulsch eens .tuks

BENUIINGU DEB LANDEN (GEOGRAPHlSCH) GESCHIKT.

Op 1 keulsch van cen stuk.
in nederl.
mark fijn
bruto-mar k in fransche naar grcir:.~n
gaud
munt.
muntgoud • grammcs in de bruto
of zilver.
of
(nederl.
keuische
muntzilver.
wlgtjes.i
mark.
gta. eents.

--~-.------------------------------------I--------I-------I--------(--------I~-----

Nieuwste muntslag in zil,er, sedert 11
.
Januarij 1835.
In zilver: Scudo nuove romano, van 100 hajocchi wettelijk .•
Hilive scudo testoni, U't,). papctti lO, paoli (,'0)
halve paolo of lJrosso, ala ook halve grosso,
volkomen naar verhouding der geheele scudo van
100 hajocchi.

8,6S024 26,898

259,20

20,63798 11,332
'41,27578 5,666

259,20
259,20

9,65582

2

Lomhardisch Tenetiaansch konilllJrijk.
Muntslag ill, goud, sederl 1 November 1823:
in goud: Souverains van 40 Ure austriache, wetleJijk • , •
i- Souveraind'or van 20 dito dito, wettelijk •••
Muntslag in zilver, sedert 1 Noyemher 1823.
In zjJver: Scudi nuovi van 6 lire austriache wettelijk ••
j. dito, van 3 lire austriache wettelijk ••.••
Lire austriache van 1 lira austriaca wettelijk ••
{- lira austriaca van 50 centecimi wettelijk •••
{ dito, van 25 cente8i,,!,,i wettelijk • . • • • • • .

22,93099 16
45,86198 8

2

83"
41 818
43"
2]>"
40"

108,144,--

25,985
12,993
4,331
2,165
1,624

259,20
259,20
259,20
259,20
172,80

10,20,60,120,240,--

1
0
0
'0

67,745
37,002

3,450
6,317

285,00
261,00

68,458
40,830

5
9

'63"'
45"'

10,1169
20,2888

23,105
1l,521

258,00
258,00

1l,2932
22,6480

2
1

15"·
07"

37,6141
31,8902

6,214
7,330

158,01
197,01

68,5597
46,6192

41,IJ07
20,980
3,452
1,700
13,963
2,178
6,746

286,12
286,85
287,25
286,92
281l,66
286,8M
260,99

5,61433 68
11,1705 34
67,8829
5
13R,0442
2
]6,8191 22
107,7583
3
38,2383 10

74 91
55'·
68<·
79
'94 0 '
58'"
09

9,18,-

54,-

20~6

10

I

Vroegere muntslagen dezer Italiaansche Staten.

Milaansche en l1Jantuasche m.mhn.
111 goud: Sequinen (dukaten) naar fransche kenren • • • • •
.Doppien of pistolen»
»
»
•••••
n zilrer: )lilaansehe 8cudi, van 6 lire, vall 1778, 1780 en
1785 naar fransche kenren • • • • • • • • • • • • •
j. s~udi van 1778 en 1784 naar fransche keuren • •
Lire nuove (nieuwe lire) van ] 780 Daar fransehe
"keuren • • • • • • • . • • • • • • - • • • • • • • • • •
30-soldi-stukken, van 1800, naar fransche keuren

II

II

Teneliaan8ehe munlen (de voormaiioe republiek
Venetiii).
goud: Scudo d'oro, goudpiaster, of goud-kroondaalder, naar
5,5778
\
fransche kenr. • • • • • • • • • • • ••••••••.
1l,1414
Mezzo scurio, of i goudpiaster naar fransche keur
67,705~
Sequinen naar fransche keur • . • • • • . • •••••
Balve se~uinen naar fransche keur •••••••••• 137,5265
16,7410
Osella d oro, van 1783, naar ~ngelsche kenr .•••
Ducato d'oro, of gouddukaat naar fransche keur •• 107,3378
34,6523
Doppia of pistool, naar fransehe keur •.••••••
zilver: Scudo della croce (kruisdaalder) van 12~ lire pice.
7,44644
naac fransche keur • • . • . • • • • • • • • ••••
.Ducatone of Guistina van 11 lire piccoli naar fran8,36663
sche keur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
23,91765
Osella van 3,9" lire piccoli vln 17!16 desgelijks ••.
D1&cato d'argento (zilver dukaatl van 8 l,re pice
10,33063
naar fraDsche keur. . • • • • • . • • • • • • • • • •
i en i dito tamelUk Daar verhouding.
Tolari van 10 lire pice, van 1792, naar fransche
8,1497
keur • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • . .
h { en j. dito Daar verhouding.
Lirazza (zilverstuk) van 30 Boldi, vall 1778, naar
31,43463
fransche keur • . • • • . • • • . _ • • • • • • • . •
Dicie-lire of lO-lire-stuk, van 1797, Daar fransche
8,14972
keur ••••••••••• : • . • • • • • • • • • • •
Venetiaansche provinci~al-zilvermuDten, onder de
oostenrUksche heerschappij, van 1795 tot 1802
geslagen:
24-kreuzerstukken, of 2· Ure-slukken van 1800, naar
25,88734
fransehe keur • • • . • • • • • • • •• • • ~ • • • .
12 en 6 kreuzerstnkken, of stukken van 1 en van {lire, naar verhouding.
27,6783
2-1irestukken van ]801, nur fransche keue . . • • •
19,3870
1-}-liraatukken, vsn 1802.,."
" •.•••
48,9883
l-lirastuk, van 1800, naar fransche keur .••••••
28,5769
I-dito
,,1802,»
"
» •••••••
Mezza lira, of j. Iirastuk van 1802, naar fransche
57,15387
keur . . . . . . , . • . • . . . . . . . . . . . . • .

,

31,391

272,50

7,87004

3

08"'

27.938
9,773

273,00
272,00

8,82641
25,32425

3
0

46
96

22,627

235,00

12,6607

1

92"

28,f82

239,00

9,8205

2

47'"

7,436

112,00

80,8385

0

28,682

238,00

9,86184

2

69,uO

]08,0493

0

8,445
12,057
4,708
8,180

71,00
70,00
68,00
71,00

112,2661m
79,7689
207,09873
115,91771

0
0
0
0

30'·
1174
20 9t1

4,090

69,00

238,5553

0

16' •

10,0915

23,163

257,95

11,2670

2

31,9265

7,322

196,76

46,7318

o

9,0295

Oisalpijnsche repu6liek.
11

zilver: Scudo, van het 8- j'lar der republiek, naar engel-

sche keur • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • .
30-soldistukken van het g e jaar der republiek, naar
eogelsche keur. . • • • • • . • • • • • • . • • • ••
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a

MUNTEN OVER HET .ALGEllIEEN.

o

b

d

"

srUB:
WJ.ARDE
GEWIGr
IIJlf
DE Op 1 keulsch eens stuks
GSHALTE Op 1 keulsch vaneen stuk
WEBKtLUK GElIIUNTE GELDSOOBTEN, IN GOUD Elf ZILVER, If.UR
in nederl.
mark lljn
brute-mark infransche naar grcinen
goud
munt.
RE1UlIIIIIGEIf DER UIIDEN (llEOGIl.lPHISCR) GESGBIKT.
muntgoud grammea in de bruto
of ziIver.
of
(ned-erl.
keulsche
_ _ _-:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 muntzilver.
wigljes.j. __m_a_r.k__
• _1 _____ I.~G_ld_. ~
STUB:

I

In zilver: 5-franesstukkeo van bet JOe jaar der republiek, nur
eogelsehe keur. • • • • • • • • • • • • • • • • •••

Koningrijk ltaliiJ onder NAPOLEOII.
II) goud: 40-litestukken (40 tire italjane) wettelijk •••••
20"
(20.
'"
)
»
•••••
n Bilver: Peue (stukken) van 5 lire italiafle wettelijk ••••
Dito, van 2 lire ita liane wettelijk ••• ~ • • ••••
Dito. vao 1 lira italiafla wettelijk ••••••••••
Diln van t lira, eo van { lira, oaar verhoudiog.
Lucca.
n goud: Doppien of pistolen, naar engelsehe keur • '." •••
. Oude sequinen • . . . . . . . . . . . • • '. . . . • • •
u silver: Soudo, van 1756 (van t lira) naar fransehe keur
Muzo ,cudo. (4- scudo, van 3} lire) naar fransche
keur •••••••••••••••• ; ••••••••
Terso di Bc'Udo .(} soudo van 2} lire) nan fransche keur ••••••••••••••••••••••
Quinto scudo (} Bcudo van· )} lire) naar fraosche
I,

keur • • • • • • • . . , • • • • • • • • • • • • • • •

Barbone, van 12 Boldi, van 1725, naar fransche
keur •••••••••••••••••••••••••
Meuo 6ariJolle (t bar6one) of gr0880 van 1766 naar
fransehe keur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Onder FELlOE en ELISA; principato di L1Icca
II PiomiJino, van 1805 tot 1808:
Stukken van 5/ranchi (van 5 francs) wetteIijk ••
"
,,1 franco wetteIijk
.•••••• •••
Overigens lijn hier de toskaansehe mnnten in omloop.
Milaafl.c"e en Mantua.e"e munten, lie onder
Lombardisc" YenetiaanBch koninGrijk.
Malta (vroegere muotspeoien der grootmee.stera).
o goud: Doppien, of ni.euwe pistolen, zoogenoemde louisd'or,
it 10 seudi •••. ' ••••••••••••••••••
_Dubbele en halve, naar verhouding.
Enkele doppieo, pistool of Iouisd'or naar engelsehe
keuren ••••••••••••••••••••••••
Nieuwe iequinen, of oudere doppien van 4{ Beudi
} en {-, dilO, nRar verbouding.
In zilver: Oflcia, van 20 tari (halve naar Terhouding), wettelijk • • • • •.• • • • • • • • • •••••••••••
Oncia, van EJI:tIAlIUEL PIllTO, van 1759, naar engelsehe keuren • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • •
Oncia, van ElIIlII.l1IUEL V01{ BODu, van 1781 naar
engelsehe keuren • • • • • ; • • • • • • • • • • • •
.soudo, van 12 tari, van den zelfden, van 1796
(dubbeIe naar verhouding) naar engelsebe keuren
24-, 6-, 4-, 2-, 1-tari-stukken, naarverhouding.
2-tari-stukken, nallr engelsehe keur. • • •••.•.
Modena.
In goud: Doppien of pistol en (} eo ~ Daar verhouding); •••
StuHeo (pene) vao 49 lire italiane, wellelijk •••
"
'"
'" 20"
"
"
•••
10 zilver: .scudo (kroondaalder) 15 lire modene" van 1739
. naar fransehe k-eur • • • • • • • • • • • • • • • • •
Scudo (drievoudige seudo) van 15 lire, vao 1782,
oaar franBehe keur ...... • • • • ••••••••
Bcudo (Boogeooemde dubbele ·aoudo), van 10 lire
van 1782 naar fran sehe keur • • • • • • • • • • • •
Nieuwe .scudo, van 1796 (onder BIRGuns III) naar
fransehe keur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nieuwe muntalag in zilver (Bedert om.treeka
1808 enl.)
.
.scudi Huolli, van 5 lire italiane, wettelijk. • ••
Stukken vao 2 lire ita liane, wetteIijk ••••••
..
.. 1 lira italiana,
"
• .. • • •••
i en -} Ure naar .verhoudiog.
NUlls (kooingrijk der beide Sieilien).
Muoting. van eigenlijke napelsche geldspeeien, en
weI vroegere muntslag, in goud, tot 1818.
In goud: 6-dukatenstukken, van 1767, naar fr.ansehe keuren
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240,00

9,4548

7,8857

29,642

212,40

7,8857

29,642

238,77

·9,51145

2

19,2925

12,1l6

212,38

26,16167

0

138,7575

1,685

196,06

203,8245

0

35,420
18,124
36,248
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12,897
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39,0841
20,1376
40,2751
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19
9
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250,00
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2

8,4307

27,726

263,00

9,2321

2

12,6461

18,484

263,00

13,8483

1

75. 7

8,3192

28,098

i91,00

12,5441

1

93"

24,989
9,995
4,998
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259,20
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10,394
25,984
51,968

2
0
0

33"'
93",
46'"
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9,354
23,386
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o 46'"

4
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.1'.....
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8,i14
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STUK

GEWIGT

J'UI{

aTUK

MUNTEN OVER HET ALGEMEEN.
WI:IIKELIJK GEMUlfTE GELDSOORTElf, Ilf GOUD Elf

ZltVER, If.UR
Bllf.ulIlfG.EJf DER LA-lfDElf (GEOGRA.PHISCH) G!lSIlHIKT.

DE Op 1 keulseh eens sluks G.l:H.l.LTE Op 1 keulsch
bruto-mark In franscbe naar greinen mark fijn
munlgoud
grammes in -de bruto
gowi
of
(~ederl,
keulsehe
of zilvtr,
muntzllver, WlgtJcs,j
mark,

c
WAJ.RDE

van een stuk
in nederl.
munl,

gld. cent•.
1-----1-----1"-- - - -

In goud : 6-dukatenstukken van 1768 en 1772 naar fransche
keuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . •

Dergelijke van 1783 naar fransche keuren ••••••
4-dukatenstukken, van 1767 en 1770 naar fransche
keuren • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •
2-dukalenstukken, van 1762 naar fransche keuren ••
Muntslag in goud, onder JOA-OIlIII, van 1809-1813.
40-lirestukken (naar den franschen muntvoetJ wettelijk
20,.
(»,.
,.
,.)>>
Nieuwe goudmunting, sedert 1818, voor be ide
Sicilien.
Stukken va'n 10 oncette,. a 30 ducati, wettelijk.
»

»5

»

11 15»

» .

Oncetie van 3 ducati wettelijk • • • •••
»
,,1818, naar engelsche keur • • •
]lIuntsiag van eigenlijke siciliaansche en weI van
noeger geslagen goudmunten.
(Goudmunten van het koningri:jk SiciIie).
Dubbele oncia, van 1753, naar fransche keur ••••
Enkde oncia, van 1;34 en 1741 naar franscne keur
Dergelijke naar fransche keur • • • • • • • • . • • • •
Dergelijke van 1751 naar fransche keur . • • • • • .
In zUver:
Zilveren munlslag van eigenlijke napelsche muntsoorten, en wei vroegere munting tot 1818:
Uude .Ducato, van 100 Grani (Ilaile naar verhouding) van 1715, naar engelscbe keur ••••.••
Nieuwe zilver-ducalo, van 1784 (halve naar verhouding) naar engelsche keur •.••••••••••••
12-carlini-stukken. van 120 ~rani, van 1791,1796,
1799 -1805 (h&lve van 6 carlini =: 60 grani,
naar verhouding) naar franlche keur ••••••••
Stuk van 12 carlini, onder FUDI"lf.l.!fD IV van 1805,
naar fransche keur .• • • • • • • • • • • • • . • • •
Sluk van 6 carlini, onder den zel£den, van 1805,
naaf fral)sche keur • • • • • • • . • • • • • • • •
} eI' {- carlini-stukken, naar verbouding.
Zilveren muntslag, onder JOAOHIM van 1809,
tot 1813:
'5-lire-slukken (naar den franschen muntvoet) wettelijk . • • • . • • . • • • • • • • • • • • . _••••
I-lira-sluk (desgelij ken) wettelijk • • • • • • • • '.'
Stukken van 2 lire en van {-lira, naar verhouding
Nieuwe zilvermuntslag, sedert 1818, voor beide
SiciJien :
Nieuwe ducato, van 10 carlini, of 100 6'rani,dezer
zijds den Pharus (in Napels) en van 100 6arochi
in SicU.e _ • • • • • • • • • • . • • • • • . • " •
Stukken van J2 carlini . •••••••••••••••
»
, , 6 , van 2 cartini, en' van I carlino,
naar verhouding ... .
.Ducato of LO-carti1listuk, van 1818, naar engelsche
keur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
lIIuntslag van eigenlijke siciliaansche zilvermunten,
tot omstreeks 1805.
(Zilvermunten van het koniogrijk Sicilie).
Scudo van 12 tari, van 1785, naar fransche keuren
Halve scudo van 6 tari, van 1785, naar fransche
kellren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . .

Sluk van 40 grani, von ,1785, naar fransllhe keuren
Sink van 12 tari (scudo) van 1798 naar fransche
keuren ••••••••••••••••••••••••
Van den 20 April 1818 is de munlslag der gouden en zilvereq gelc\soorten voor Napels en Si·
cilie volkomen de zeUde.

26,684
26,520

8,760
8,814

244,00
257,25

31,496
29,690

12
13

39,670
81,540

5,892
2,876

244,00
2.<3,75 '

46,824
96,343

"8

18,124
36,248

12,897
6,449

259,20
259,2U

20,1376
40,2751

19
9

6,1756
12,351
61,7['6
61,962

37,851
18,925
3,785
3,772

286,'15
286,85
226,85
286,50

6,2004
12,401
62,004
62,286

62
31
6
6

26,3524
53,0223
53,0223

8,870

30,8053
59,3586
59,8836
61,69iO

12
6
6
6

Vroegere muntslag van hollandsche goudmunten.
Hollandsche. gouden rijder van f 14 wettelUk •••
Dergelijke halve rilder van f 7 wetteiUk •••••••
Enkele gouden rijder van 14 gulden naar eogelsche
keur • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • •

I)

4

21 '"
12'"
221

~

19'"

153<,0223

4,409
4,409

246,37
257,26
25;',00
247,51

10,7372

21,770

261,60

11,8208

2

iO,2783

22,742

242,38

~2,2129

I

8,4959

27,513

240,00

10,19494

2

8,4632

27,620

240,50

10,1346

2

16,92634 13,810

240,50

20,2692

I

24-,989
4,998

259,20
259,20

10,394
51,968

2
0

10,18943 22,9~04
8,4912 27,5285

240,00
2~0,00

12,22731
10,18943

2

98
38 6 •

10,1912

22,936

240,06

12,22533

1

98

8,5620

27,301

238,00

10,3608

2

34. 7

17,1908
25,5863

13,597
9,136

239,00
240,00

20,7157
10,7043

1 17 37
2 '27'·

8,5620

27,301

,238,00

10,3608

2

9,947
4,973

266,00
266,00

25,6364
51,7273

15

9,913

263,91

25,7325

,.
14

9,354
46, :7\

~,409

1

Nederlanden of konin~rijk Holland.
n goud:

25~

O(P 6
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STUll:

c

lIIUNTEN OVER HET ALGElIIEEN.
STUll:
GEW IGT
DE Op 1 leulsch eens stuls

W~~BDI

Op i leulsch van "en stul
in nederl.
marl fijn
bruto-marl in fraasche nnar greinea
munt.
,goud
muntgoud grammes in de bruto
of zilver.
leulsche
of
(nederl.
__~__- .______~________________________~________ I__
m_u_n_tz_il_ve_r_·.I_vn_·~~~·_es~.) 1__~m=&=r=l~.__ (____~___ ('8~/d__
• _c_cn_t_6_.

WEnXELIJII: GElIlU1UB GELDSOORTEIf, U GOUD Kif ZILVER, JU~B
BU:lMIllGElI DEB. UIIDIIf (GEOGUPHISCH) GESCHIII:T.

In goud: Halve gouden rijder van 7 gulden oaar engelsche
keur . . • . • . '. . . . • . . . • . . . • • • . . • .

Hollandsche dukaal, gewooen muolslag •••••••
It
It
naar duitsche keuren. • . •••
It
It
It
andere kenren • • • . • •
Nieuwere goudmunting, sederl 1816 en 1825.
10-guldenslukken, sederl 1816,wellelijk •••••••
5It
It • 1825,
It
•••••••
Dukaat (oieuwe oederlandsche) sedert 1816 wettelyk
. (als nieuwe iodustriecHe of handel. goudm.uol) ••
Nieuwe gouden dukaal, naar de buren van dnitache munlmeesters. • • • • • • • • • • • • • • • • •
lO-guldenstuk von 1819, naar duitsche keuren •••
Dergelijke, van 1820, OaBi" engelsche keuren ••••
10 Iilver:
Vroegere munlslag van hol1aodsche Iilverinunten,
inzonderheid uit de 17 en 18 eeuwen.
Oude leeuwen- (hollandsche) rijksdaalder, sedert
1606, a 110 stuivers, (halve dilo Baal verhouding)
Hollandsche rijksdaalder, aedert 1659, a 110 stuivers
In Duitschland ook conrantthaler, of Alberlslhaler
gimoem~, naar den Albenslhaler- of Burgunder'Voet

•• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dergelijke (Albertathaler), by doorslag, naar onder·
scheiden Ileuren . . . . . ' . . . . . . . . . . . . .
it {- en } naar verhonding.
Oude daalder, van 30 stuivers, of Ii gulden, bij
dooralag •••••••••••••••••••••••
Duealons, of zilveren rijder, van 63 sluivers, uit de
180 eeuw . . • • • . . . . • . • • . . •' . • . . .
Dergelijke, uit de 18•• eeuw, naBr fransche keur •
Halve dueatoDs, naar verhoudiog.
Drieguldenslukken, uil de IS. eeuw, bij doorslag •
Slukken van 2 fln Ii gulden, naar verhouding.
Een guldensluk, uit den selfden tijd • • • • • • • • •
Dergel\jke zonder rand, oaar berJijner keur • • •••
Dergelijke mel rand, oaar -berl\jner keur •••••••
i en {- guldenslukken naar verhouding.
ScheIlingen, van 6 alui,. hollandscbe CDurant, gewone opgave. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Gestempelde schellingen, uil de 17. eeuw, van 6
stuivecs .• . ~ . • . • . • • • • . . • . • • • • • • •
Zestehalve, of 5i stuiverslukken, gewone opgave••
Dergelijke, naar engeJsche keur. • • • • • • •••••
(NB. Deze beide laatate oude munUoorlen (schelliogen en leslhaIve), zijn wettelijk op Ii 8luiverstukken of { guld!'n verminderd).
Du66eltjes, of 2-sluiverslukken, gewone opgave ••
Stuifler-stukjes, gewone opgave •••••• ,. • • ••
Rijksdaalder van 50 stuivers, onder LODEWUII: N.lPouoa-,
van het jaar .1808 • • • • • • • • • • • • • •• • •
Nieuwere muntslag, sedert 1818.
De nieuwe rijka- of nationale zil,ermunten:
Drieguldeoslukken (300 cents) wettelijk •••••••
Guldenstuk (100 ceo IS ) wellelijk • • • • • • •••••
{ guldensluk (50 cenls)
It
••• • • ••••••
.}, gulden van (25 cenls) weltelijk. • • • • • • • • • •
/v guldensluk, of Ilukken van 10 cenls wettelijk ••
T"ir guldenstuk, of stukken van 5 eenls wettelijk ••
lodustrieel- of nieuwe handels-zilvermuolen :
Zilver-dukalen, of rijksdaalder Ii 21 gulden weuelijk
Zilver-rijder, of dtlcaton, a I 3,1 D ceot weuelijk ••

47,1594
'67,-

4,957
3,489
3,463
3,450.

263,91
283,00
282,00
282,00

51,4650
68,18375
68,93617
69,1915

7
5
5
5

49'·
66 0 •
59 0 '
57'·

69}

6,727
3,363

259,20
259,20

38,611 1
77}

10
5

00 0 0
00 00

66.,932

3,492

283,00

68,11454

67,34,800
34,773

3,489
6,717
6,722

282,UO
259,00
258,71

68,425532
38,6965
38,7092
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9

64 09
97"
97"

8,53333 27,393

214,50

11,45734

2

12"

2

53'·

67~
67~
34~

8':r

250,QO

28,0110
-

9

249,50

9,6731

111,451

258,50

16,8544

1

44'·

7,170
7,191

32,261
32,506

270,00
269,01)

7,648
7,699

3
3

17 9 •
15 80

7,430

31,460

262,00

8,1673

2

97 6 •

22,217
22,576
22,349

10,521
10,354
10,459

262,50
2111,50
261,50

24,3750
24,8638
24,6138

o
o
o

99 75
97 79
98'·

46,}

4,9,87

164,50

82,07

29 63

52}
50,144
50,107

4,4524
4,662
4,665

162,00
162,00
152,40

93}
89,146
94,6901

o
o
o
o

26"
27"
25"

1,612
0,806

164,00
164,00

254,687
509,3711

o
o

09"
04"

26,2995

262,00

9,770

2

48··

257,14
257,14
2117,14
163,64
163,64
163,64

8,10833
24,325
48,650
97,300

3
I

00··
00 0 •
Mo'
24·'

8,380

27,894

15,128

1411,03
290,06
8,888

7,2396 32,228
21,71875 10,763
5,381
43,4375
55,2S41
4,228
138,2W23 1,691
276,42046 0,846
28,069
32,563

2M,OO

8,09375 28,880
16,1875 14,440
31,79688 7,351
69,3750 . 3,369
76,500 ' 3,01)6
1,528
153,--

252,00
252,00
198,00
144,00
72,00
72,00

8,3277
7,1783

269,75

243{-.

486}
9,5935
7,66394

o

o

0' 09"

o

05·'

2
3

53'·
17"

2
I

62 ••
31 ..
112H
17"
07 0 •
0307

Noo""e8'e••
Volgeni de nieuwe muntwet van 3 Julij 1'817.
un 3 Augultus 1818, en van 24 Augustus 1824 •
• liher: Geheele .petiedaalder, YIn 120 schill. species wettelijk •••••••••••••••••••••••••
i spetiedaalder, van 60 schillingen species wettelijk
} di to, van 24 Ichillingen 'peciel. wettel\jk •••••
lr; dito, van 8 schillingeo speciel weltelijk ••••
4-schillingslukken wettel\jk •••• •••••••••
-2-lchilliogslukken wettelijk ••••••••• •••
I
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MtJNTENOVER HET ALGEDIEEN.

MUIITEN OVER HET ALGEMEEl'f.
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MUNTEN UVER HET ALGEJIEEN.
WERKUIJK GEMUNTE GELDSOOBTEN, IN GOOD EN Z1LVER, NUR
BENAMINGEN DER LAlIDEN (GEOGRA.PHISOH) GESOHIKT.

WAABDIC
STUK
Op 1 kenlsch van eenstuk
in
nederl.
mark /ijn
bruto-mark in fransche naar greinen
munt.
goud
mnntgond
grammes in de bruto
ofzilver.
of
(nederl.
keulsche
mnntzilver. I_W_ig_IJ:....·e_s)_·_I_--=m=.a.::r.::k.:...
g/d. c.nts.

STUE
GEWIGT
DE Op 1 keulsch eens stnks

GEHA.LTE

-1-----

Oostenrijk, zie onder buitschland.
Pausselijke munten, zie onder kerkelijkcn daat.
Parma en PiacBnza.
Vroegere mun.tslag, in goud:

In goud: Sequinen, wette1tike munting • • • . • • • • • • . • •
Oude pistolen (dubbele naar verhouding) wettelijk .•
Pistolen, ,,66r 1786 (2 , 4- en 8-voudige, naar
verhouding) • • • • • • • • • • • • • ..•••••
Pistolen, sedert li86; {2-, 4- en 8-voudige naar
verhouding) • • • _ • • • • • • • • • . • • • • • •
Nieuwere goud-n:runtslag sedert 1815:
In zilver: Slukken van 40 lire italiane, wettelijk •••••••
..
,,20»..
..
•.••••.
Geheele zilver-ducato, van 5 franc ]] centimes wetteIiik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
i dito, van 2 franc 55 centimes wettelijk ••••••
{ en ,} ducati, Daar verhoudiDg.
Stukken vaD 3 lire (il 65 centimesl wettelijk ••••
Nieuwere zilver-muntslag, sedert ]815:
Stukken vaD 5 lire ilaliane wettelijk ••••••••
"
,,2 '"
"
; van 1, i en { lira
italiana (= de fransche francs), wettelijk als in
FrankrUk.

Polen"
Vroegere muntslag in goud.
•
Souverains, sedert 1794, vau 3 dnkaten • " • • • ••
t dito nur verhouding.
Dukaten van FRIEDRIOH AUGUST, van het ja.r 1812
Nieuwere goudmunting, sedert 1816:
50- guldenstukken (50 Bote Polski), wettelijk •••
25"
(25"
,,),
"
.••
Dukaten uit de revolutie van 1831, met hollandsche
muntstempeling • • • • • • • • • • • ••••••••
Vroegere muntslag in zilver, tot en in 1794:
In zilver: Spetied:talder, van 1766-]787 wettelijk ••••••
'. dito nRar verhouding.
2-guldenstukken, van 1766-1787 wettelijk ••••
1"
uit dit zelfde lijdperk wettelijk •
»
»

" " "
»,."

3,450
6,550

285,12
260,93

68,43812
39 ...3897

5
9

31,5879

7,400

253,44

34,98624 11

35,6871

6,550

253,44

37,41203 10

18,]24
:16,248

.12,897
6,449

259,20
259,20

20,1376
40,2760

1
0

9,1115
18,2608

26,654
12,80]

258,05
258,05

10,1691
20,3803

2
1

65,6843

3,1)59

237,89

79,52094

0

9,345

24,989

259,20

10,394

2

67,18,9583

3,489
12,330

283,00
240,00

68,1837
22,750

5
16

67,-

3,489

281,00

68,669

-5

23~

4n·

9,808
4,904

264,00
264,00

26,52,-

14

67,-

3,489

282,50

68,30445

28,050

240,00

10,-.

9,350
5,394
3,339
],985

180,00
156,00
126,00
106,00

27,500

234,00

10,46154

2

17,25'.

44~

13,750
9,:!57
5,268

234,00
]74,00
153,00

20,92308
41,7931
83,.5294

1
0
0

88}
9,6823

2,646
24,142

101,50
198,00

250,6404
]4,0833.

()
1

25,086

9,318

171,00

42;2500

0

44,-

5,3125

148,00

85,62162

0

03'"

,

In goud: Dukaten, sedert 1766, wettelijk ••••••••• '"

,'~-

67,7537
35,6871

"

»

».

Spetiedaalder, van 8 florijn, poolsch, van 1787-1794
wettelijk ••••' • . • • • • • • • • • • • • • • • • •
i dergelijke van 4 fiorUn, poolsch, van (1787-1794
wetteJijk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •
2-guldenstukken, zelfde tijdperk, wettelijk ••••••
1-"
,,»
»
••...•
Stukken van 10 groschen, poolsch, zelfde tijdperk,
wettelijk • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Daalder van 6 gulden poolsch, van 1794, bevonden
t daalder (t talara) van 2 gulden poolsch van den
zelfden t~ld,' hevonden •••••••••••• • ••
,} daalder van 1 fiorijn poolsch, v~n den zeUden lijd
bevonden • • • . . • . • • • • • . • • • • • • • • • •
Zilver munlSlag, in het hertogdom Warschau, van
1807-1814 :
Daalder van 6 guMen poolsch, van het jaar ]8Il en
]812, bevonden • _ • • • • • • • • • • • • • • • • •
! talara (il ~ poolsche gulden) van 1811 tol 1814
bel'Onden •••••••••••••••••••••••
,} lalara (it I fiorijn poolsch) van ]811 tot 1814
bevonden • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •
IO-groschenstuk, naar warschauer keur •••• ','
5-"
" de zelfde keur. • • • • • • .
, 2-guldenstukken van 1813 (zamoscia) bevo~den
Nieuwere zilver-munting, sedert 1816 en 1820.
lO-guldenstukken, sedert 1820 wettelijk ••••.•
5-..
Jt
1816
"
••••
2-..
, , 1 8 1 6 » . •• ••
1It
..
1816
"
•••••
1816
"
11O-groschenstukken "
1 5»
.
..
]816
"

25,43 1
70:I17}

40,80,160,320,-

63 3 •

7

2

4:J'3

0
0
0
0

60 7 •
30 3 •
15'·
07 8 •

28t.o

10,200

22,917

207,00

14,1913

I

27,250

8,578

]81,00

43,35912

0

56 0

46,920
80,500
122,917
29,840

4,982
2,904
1,902
7,833

154,50
56,00
59,00
184,00

87,4625
414,600,46,706

0
0
0
0

0587
040.

7,525
15,050
25,735
51,471
80,500
161,-

31,063
15,532
9,083
4,541
2,904
1,452

250,00
250,00
171,00
171,00
56,00
56,00

8,6688
17,3376
43,344

2
1
0

86,6880

'0

414,828,-

0
0

,

27 8U

5206

SOlt"
40"
56 0 •
28 0 •
05 87
02·"
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MUNTEN OVER HET ALGEMEEN.

a
MUNTEN OVER BET ALGEMEEN.
WERK&LIJK GEllIUNTE GELDSOORTEN, IN GOUD EN ZILVEB, NAAR
BENAM~NGEN DER LANDEN (G&OGRAPHISCH) GESCHIKT.

b

SICK
STUK
GEWIGT
FIJN
Opl kenlseh
DE Op 1 k.eulseh eens stuks
GEHALTE
mark. fijn
bruto-mark in franseIre naar greinen
goud
muntgoud
grammes in de bruto
of zilver.
of
(neder!.
keulsche
muntzilver.
wigtjes.)
mark.

1----

In zUver:

e

d

c

WAARDE

van een stuk
in nederl.
munt.

gld.

cents.

Krakau's kleingeldmunt-en van 10 en van 5 groschen, zijn gelijkmalig geslagen, sederl 1835.
Stukken van i zilverroebeJs, of van 5 £torijn, poolsch
en van Ij. roebels, of van 10 florijn poolsch,
sedert 1833, zie onder Rus{and.

Portugal.
,
Tol dus verre plaals gehad hebbende munlslag
in goud, lot 1835:
n goud; ]}obraon (Dohriio) van 24000 nis, wettelijk •••
»
(halve) van 12000 reis weltelijk ••••••
»
(een.vijfde), {isbofline, fIIoeda d'ouro, van
4800 reis wettelijk • • • . • • • • • • • . • • • •.
/or'dito, of .} lisbonine, van 2400 reis weltelijk •••
,'or dito, milrei& genoemd, van 1200 reis wettelijk
lor goudcrusade, van 480 rcis wettelijk . • • • • • •
]}obra, van 12,800 reis, laatstelijk van 15,000 rcis
I w e t t e l i j k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••
't dilo, van 6400 reis, thans van 7,500 reis, johaflI nes genoemd, wettelijk •••••. ' • • • • . • ; ••
Ii dito, van 3400 rcis thans van 3750 reis, wettelijk
i dito, escudo genoemd, van 16~0 r.eis ~ettel\ik • .
/" dito of t escudo, van 800 reta wettelyk •••••
,,'. d~~o, of oude goud-crusade, van 400 reis wet, lehJk . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • · •• •
Goudmun ten van dezen aard, naar verscheidene keuren:
Dobriio, van 24000 reis, kruismunt genoemcl Van
J 706-1750 • . • . • . • . . . • . • • • • • • . ,' •
} dito (meio dobriio), van 12000 reis van het zelfde
tijclperk . • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • •
Mueda d'ouro of Lisbonine, van 4800 rcis van het
zelfde, t\jdperk • • • . . • • • • • . • • • • • . • • •
Dobra, van 12800 ni8 (thans H.OOO reis) van
J706-1750 • • • . . • • • . • • . • • •.
• •••
Dergel\jke, van het jaar 1730 • • • • • • • • • . • • •
Halve ]}obra, of J ohanfles, van 6400, thans 7500
rcis, van 1777 tot 1786 . • • • • • • • • • • . . •.
Escudo of gouddaalder, van 1600 nis, van 1706-1750
Nieuwe Crusado (crusado nuovo), van 480 reis, van
1777-1786 . • • • . • •.
. •••.•••.•••
Halve dobra, van 7500 reis, van MICHAeL van 1830
i dobra, van 3740 reis, van den zelfden, naar
verhohding.
Nieuwste goud-munulag, sedert de wei van 24
April 1835.
.
Coroa d'ouro (gouden kroon), van 5000 rezs wettelijk • • • . • . . . • • • • . . . • • . • • • • • '.'
Jleio. Croa d'ouro (} gouden kroon) van 2500 rets
,vettelijk • . . . . . • • . • • • • • • • • • • • • .•
u ziher: Nieuwe zUver Crusaden (crusados nuovos) van 480
reis, wettelijk, met gewigtsremedie ••• '.: . , •
Dergelijke, volgens M. R. .B. GERHARDT, by doorslag • • • • . . • • • . • • . . • • • • • • • . • • •
Dergel\jke, van 1795, naar fr~nsche keur •••• " ••
Nieuwe Crusade, van 480 rels, van 1802 naar fransche keur . .• • . . • • • • . • • • • • • • • • • •
Nieuwe crusade van 480 reis, van 1809 naar engelsche keur • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • •
to i, i naar verhouding.
]}ose vintems, of slukken van 240' reis van 1784
naar fransche keur. • • • . • • • • . • • • ••••.
Le~s vintems, van 120 rcis, van 1802, naar fransche keur . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •
Tres vintems (of vintcns) van 60 reis, van 1802,
naar fransche keur • • • • • • • • • . • • • • • . •
Tostao, of teston van 100 reis, van 1802 naar fransche kenr • • • • . • • . . . . • • • • • • • . . • •
Meio Tostii.o of .} teslon van 50 reis van 1802 naar
fransche keur .• • • • • . . • • • •.
.•• •••
Nieuwste zilver munlslag, sedert de wet van 24
April 1835:
Coriia of kroon, van 1000 reis, wettelijk •••.•
,Meia criia, of ~ kroon, van 500 reis, wettelijk ••
Peca of slukken van 200 rcis wettelijk . . . . • •
,Stuk van 100 reis wllttefijk. • • . • . . , ' "

I
I

I

4,3483
8,6966

53,7564
26,873

264,00
264,00

4,7436
9,4872

81
40

36 8 •
68 4 "

21,7416
43,4832
86,9664
217,4160

10,751'
5,376
2,688
1,075

264,00
264,00
2()4,00
264,00

23,7181
47,4362
94,8724
237,181

16
8
4
1

27 37
13'"

8,153125 28,670

264,00

8,83431

43

b6··

62"
39·'

16,30625
32,61250
65,2250
130,4500

14,335
7,167
3,584
1,792

264,00
264,00
264,00
264,00

17,788625 21 69p,
35,57725
10 84·'
71,15450
5 ,42"
142,3090
2 71"

260,900

0,896

264,00

284,6180

1

4,3530

53,699

2u4,00

4,7487

81

8,7145

26,823

264,00

9,5067

40

60··

21,7940

10,725

264,00

23,7753

16

23"

8,1648
8}

28,629
28,622

263,62
262r50

8,9198
8,960

43
43

27"
07"'

16,3600
65,6843

14,288
3,559

263,25
263,24

17,8979
71,8613

21
5

220,0424
16,3610

1,062
14,287

, 262,08
264,00

241,8048
17,8484

21

48~

35 81

I

9,5625

264,00

26!.

14

47",

4,7813

264,00

53}

7

23"

16,0287

14,583

264,00

17,4859

1

16,2960
16,0031

14,344
14,607

261,00
258,00

17,982
17,86784

I

1

35"
36 07

15,9451

14,660

257,50

17,8338

I

36' •.

16,4731

14,190

260,6;)

18,2023

I

31,8902

7,330

258,01

35,5969

0

68,76325

3,339

259,02

76,4576

°

137,5265

1,700

258,03

153,5001

74,5907

3,134

257,98

83,27054

0

157,17314

1,487

258,99

174,77554

0

264,00
264,00
264,00
264,00

8,6111
17,2222
43,0556
86,1111

2

7,89352 29,6129
15,78704 14,8065
5,9226
39,46759
78,935185 2,9613

31'·

0

1
U

0
1 flIl

29'·

82' s.
41] 7
56"
28"
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MI1NTEN OVER IIET .HGInIEEN.

a

c

d

FUS

STUK

MUNTEN OVER HET ALGEMEEN.
STUK
WERKELUI{ GEMUSTE GELDSOORTES, IN GOUD

EN

ZILVER,

NAAR

DE

nUAllIINGE6 DEll LANDEN (GEOGRHHISCH) GESCHIKr.

_

Op 1 keulsch
bruto-mark
muntgoud
of
muntzilver.

GEWIGT

WAARDE

eens stuks
GEHU.TE
Op 1 keulsch van eenstuk..
in fransche naar greinen
mark fijn
in neder!.
grammes in de bruto
goud
munt.
tnederl.
keulsche
of zilver.
mark.
gld
t
wigtjes).

------~---~------------------------------------------I-------I--~==~-I--------I~~. _c_en___
,.
Ptuissen, zie onder .ouitschland.
!n goud:

Rusland.
Vroegere lDuntslag in goud, van 1700-1817.
Species-rlukaten, onder PETER I, sedert 1700 •••
Andreas dukaat, of dubbele roe bel, onder den zelfden, sedert 1718 •••••.•••••••••••••
Gouden roebel, van I i56 bevonden ••••••••
Dubbele gourlroebel, van 171i6 (andreas-dullaat) be-

67,4286

3,467

279,00

69,6037

5

57.1429
]46,802

4,091
1,592

225,00
264,00

73,1429
160,14764

5
2

3,221

264,00

79,1738

4

16,557

264,00

15,4015

25

13,074
12,986
6,537

264.00
264,00
264,00

19,5048
19,6364
39,0095

19
19
9

12,947
6,076
5,994

263,00
284,00
'282,75

19,7702
39,01I8
39,72414

19
9
9

6,544

264,00

38,96785

9

264,00
264,00
264,00

64,94641
39,6724
39,0879

5
9
9

10,353

288,00

22,577937

5

20,706

288,00

1<1,288969 11

41,412

288,00

5,644484 22

28,186
28,409
25,823

248,00
210,00
231,00

9,631
11,285
11 ,285

2
2
2

23,974
II,987
5,962
4,769
3,555
2,3iO

216,00
216,00
216,00
216,00
. 216,00
216,00

13,26,52,2778
65,3556
87,6667
]31,500

°0
°°°

29,219

250,00

9,216

2

2,922
1,461
20,174

250,00
250,00
250,00

92,160
184,320
13,-

29,927
]0,464
20,927
20,993

250,00
2.50,00
252,00
247,20

72,5760
'Vonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naive gaud roe bel, naar verhoudiog der geheele imperialen, geheele, van 10 roebels, van 1755tot 1762 14,1l89
Dergelijke halve, naar verhouding.
Geheele imperialen, van 10 roebels sedert 1763,
wettelijk • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • 17,8794
De zelfde geldsoort, volgens gewone schatting • o' •• 18,-.
Halve imperialen van 50 roebeIs; sedert 1763, wettelijk 35;7587
Geheele imperialen van lOroehels, van 1768, naar
ooderscheideo keureo. • . • • . • • • • • • • • • • 18,054
fmperiaal-dukaten. van 5 roebels van 1798 wettelijk ·38,470
Dergeltjke van 1801, Daar eDgelsche keur •••••• 39,Duhbele imperiaal dukaten, Daar verhouding.
GOUd-IDUDtslag, sedert het j.ar 1817:
Halve imperialen, oDder ALEXANDER I, sedert 1817
wettelijk • • • • • • • • • . • • . • • • • . • • . • • 35,72053
Sedert 1817 zullen aIleen halve imperialeD, van 5
roehels, gemuDt wordeD, hetgeen dd. 11 Julij
1826 hekrachtigd werd. DesnieUegeDstaaDde werd
door Ukase van den 1 Mei 1826 verordeDd, dat
ook nag de volgende muntsoorten zouden geslagen wordeD.
,
Imperialen van 3 roebels, of ruuische dukaten wettelUk . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 59,1l3421
Halve imperialeD, van 5 roebals, van 1824, hevonden 36,3664
Derge1tike, van 5 roebels, van 1832 hevoDden •••• 35,8306
PlatiDa- of witgoud-muDtiDg, sedert de muntukase van 24 April en 20 !lei 18-28.
InplatiDa: Platina-stuk, of platiDa. dukaat, van 3 zilverroebels,
van 2~~ solotnik, zuivere platiDa (Daar de waarde
3 zilverroebels~ wettelijk . • • • • . • • • • • • • • 22,577937
Platina-muntslag, volgeDs de ukase van 30 November 1829:
Platina-stuk, of platiDa-dublone Van 6 zilverroebels,
van 4~~ solotnik zuivere platina, wettelijk ••..•
11,288969
PlatiDa-muDtslag, krachteDs de ukase van 12
September 1830:
PlatiDa-stuk, of platina-goudrupel van 12 zilverroebels, vm 9~~ solotDik zuivere platina, wettelijk •.
5,64484
N.B. De waardc van deze platina-munteD is Daar
de verhouding der pruissische daalder tegen
f 1,7366 ned. overgebragt.
ID zilver:
Vroegere zilver-muDtiDg van 1704 tot 1762:
Roehels (zilverroebels), van 1704 tot 1718 naar
8,293
.Ill. R. B. GERHARDT • • • • • • • • • • • • • • • • •
Roebe!s van 1718 tot 1731 naar deD zeHelen
8,228
Roehels van 1731 tot 1762, naar den zelfden •••.
9,052
Zilver- muntslag, van 1762 tot 1797, naar M. R. B.

52"
89"
71 70

o

61"

GERHARDT.

Roebels vaD 100 kopekeD, sedert het jaar 1762 tot 1797
9{Halve roebels, van 50 kopeken, desgelijks .••••• 19}
39,2083
{ dilo, vaD 25 kopeken, desgelijks • . • • • ••
49,01667
?; dito, » 2 0 »
». • • • • •
65,750
_'_ dito, » 1 5 "
"
•.•••••
98,6250
/~ dito, (griwen) van 10 kopeken, desgelijks ••
Zilver-muntslag van 1797 en 1798 (tot 1810).
Roebel (van 1797 en 1798) wettelijk.
8,j en { dito, naar verhouding.
10-kopekenstukken, van 1797, wettelijk
80,5- dito, van 1797 welte1ijk • • . • • • • ••
•• 160,Roebels van 1798 wettelijk • • • . • . • • •
1l,28473
j, {- en T'. dito, naar verhoudiDg.
Roebels van 1799, naar fransche keuf •
1l,1169
1 dit 0, van 1800, naar fraDsche keur
•
22,33933
Raebels van 1802, naar fransche keur •
11 ,16967
Roehels van 1805, Daar eDgelsche keur •.
II,1349

12,86761
25,73445
12,7652
12,97265

1

87 03
93"

46$1

37>0
'27"
18'"

°°°
1
0
1
I

88 0 •
94 48
90. '
87"

IlUlIl'EN OVER HET ALG'EMEEX.
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MUNTEN OVER BET ALGEMEEN.

c

d

FIJIf
GEHALTE

STUK
Op 1 kell1sch

h

I

WIBKELIJK GElIUlfTE GELDSOORTEIf, IN GOUD EN ZILVER, 1IA..l1l
BEUlIIIlIGEN DEa LAliDEN (CEOGRAPHISCH) GESCHIKT.

S-:;;;;
CE-;;GT
DE lOp 1 keul~ch eenS stuks

e
WAA.RDE

,"an een stuk
in nederl.

bruto-mark. in r,ansche naar greinen
mark tijn
munt.
muntgoud· grammes in d~ bruto
goud
of
Ineder!.
keulsche
of zBver.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_m_u_n_tz_i_l'v_e_r_
..!_W_i:;:.g.:(j_es..:.):...'1
mark.
gld. cents.
----1-----1·:::-- ___

_ _ _ _,

In silver:

a

Nieuwe zilver-uitmunting, sedert den 20 Junij
1810, tot 1833 enz.
Roebels van 100 kopeken, wettel~ik ••.•••••• Il,275419 20,731
22,550837 10,365
} dito ,,50
»
It
••
i dito »25
,.
»
• •
••••• 45,101675 5,183
56,377093 4,146
} dito »20
10 dito» 15
,.,.
• • • • • 75,169458 3,nO
"0 dito»
10',.,.
••••• 112,754187 2,073
-10 dito,.
5
,.
»
• • • • • • • • • 225,508374 1,0365
20,570
Nieuwe geheele roebel, van 100 kopeken, hevonden
IIT'r
Zilverstukken van I} roebel, . (10 gulden poolsch),
sedert den 27 Januarij, 1833, wettelijk ••.••••
7,516946·31,0964
Dergelijke van ~ roebels (5 gulden poolsch) sedert
den zelfden tijd, wetteI~ik. • • • • • • • • • • • • • 13,033892 15,548
Stukkenvan 15kopeken (1 gulden poolsch) sedert 1'333 75,169458 3,110
Stukken van 30 kopeken (2 gulden poolsch) sedert 1834 '37,584729 6,219
Zilver-muntslag voor russisch Georgie (muntplaats
Teflis) lui dens ukase-van 21 October 1802 tot 1833.
6,265
Dubbele abasse's, van 40 kopeken, naar opgave .•• 37,309641
3,133
Enkele abuse's, van 20 kopeken, naar opgave ••• 7.4,619281
} dito abasse's van 10 kopeken, naar opgave ••.. 149,238563 1,566
AANlIIERJUNG.
De waarde dezer zilvermunten i~
I
-dienvolgens circa 25 pCt. hooger
dan in de russische uitmunting.
Sardinii! (het koningrijk) en d.e vro6gere

,.»

.....

genuesche munten. ,
Carlini (carolin) van 5 doppien, van 120 lire ••••
2}-, 1-, j- en i-doppien-stukken, naaf vethouding.
In goud: Carlini, v66r 1785 gemunt, naar engelsche keur ••
Dito, sedert 1785 gemun!, naar engelsche keuf •••
Doppien of pistolen, sedert 1785 gemunt, noar eugelsche keur. • • • • . • • • • • • • • • • • • • . •
Dergelijke, van 1786 en 1797, naar fransche keur
Halve doppien of pistolen, van 1786 en 1797, naar
I
fransche l>eur • • • • • • • • • • • • . • • • . • ••
vroegere goud-muntingvan heteiland Saroinie (1773).
Carlino, van ,25 lire, nur fransche keur • • • . • •
,Muzo-carlino, of halve carlino, naaf fransche kenr
Doppietta of i- cartino van 5 lire, naar franeche kenr
Vroegere goud-mnntslag in Genua.
Sequinen • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • . •
Genovinen, van 100 lire, van 1758, naal' fr'aullche keur
i- dito, van 50 lire, van 1753, naar fransche kenr
i- dilO, van 25 lire, van 1758, Daar fransche kenr
Genovinen van 96 lire, van 1793 en 1795, naar fransche keur '• • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •
-} dilO, 1an 48 lire, van 1792, naar {ransche keur'
{.
»
"
48»
"1794,,
,.
,.
i
,. ". 24"
,,1792»
,.
»
Van de voormalige Ligurische tepubliek.
of 8tukken van 4 pistolen, van 1798,
j'96-lirestukken,
naar engelsche keur • • • • • • • • • • • . • • • •
!DergelUke j genovinen, van 48 lire. van 1798, naar
1 engelSche keur . . . ; . . . . . . . . . . . . . . .
II Dergelijke i, van 24 en {- dito van 12 lire, naar
verhol1ding.
:"Iieuwere goud-munulag van Sardinie, sedert 1821
en 1827 (1800).
!Doppien van 20 lire nuove (ook de vroegere ma! rengo' 8 van 1800) weltelijk • • • • • • • • . . • .
Du~bele doppien,. van 40 lire nu?ve, wetlelijk ••.
i; dllo, van 1:l0 ltre nuove wettelIJk • • • . • . • • •
Vroegere zi1ver-muntslag van Sardinie, gemeenlijk
I onder de benaming van piemont68che en saI
f!oysche munten. '
IPiemontesche scudoJl.uovo,van 1773,naar fransche keuf
.
i~ergelijke i- 8c~do, van 1782, naaf fransche keur ••
n .dver : I_ scudo, van 1/99 naaf fransche kel1r • . • • . • • .
: Piemonlesche 20-soldistnkken van 1794 en 1796, naar
! duitsche kenr . . • • • • • • • • • • . • . •••••
! Dergelijke 10-so1distukken, naar verhoudiog.
, Vroegere zilver-muntslag van het eiland Sardiniii
;
(1773 en 1774):
:Sardinische scllda of daalder, van 1773, naar frani sche keur • . . • . . . . . . . . . • . . • . • . . •

I

5,12605, 45,6004

1

12,9892823
25,978565
51,907129
64,946412
86,595215
129,892823
259,785646
13,'r

250,00

, 8,659522

2

.250,00
250,00
250,00

17,319043
86, 59/'i21 5
43,297608

o
o

2;64,00
264,00
264,00

40,701426
81,402852
162,805705

261,00

5,65633

68

23"
76"
87"

o

o 46'0
o 37"

o
o
o
I

o
o

o

48,238
45,484

259,49
260,27

5,3782
5,68678

71
67

25,76924
25,7460

9,071
9,079

'288,38
260,60

28,72368
28,4530

13
13

.4,512

260,40

57,298

28 08
18"
09'"
86"

1

4,8456
5,1392

51,807

87"
93"

250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

6

14;57234
29,14469
73,34747

16,041
8,020
3,187

256,13
256,13
,256,13

16,38561
32,77123
82,47466

67j
8,307
16,614
33,105

3,463
28,139 .
14,069
7,061

286,50
261,00
263,25
261,00

67,8534
9,16634
18,p60
36,5297

5
42
21
10

68~~

9,288
18,577
18,577
37,315

25,167
12,583
12,583
6,264

261,50
262,50
263,25
262,50

10,22923
20,38162
20,32356
40,9399

37
18
18

7331
93 77
99'8
42'·

9,2982

25,139

265,51

10,0858

38

18,5964

12,570

265,58

20,1660

19

36,24.8
18,124
9,062

6,449
12,897
25,7945

259,20
259,20
259,20

40,2752
20,1376
10,0688

19
38

261,00
261,00
60,00

7,346624
14,7156
14,7719

23
II

4

9

10"'
23"
56 0 •

I

i
I

6,657864 35,109
13,3359
17,528
13,3359
17,528
44,7130

9,95667

t

5,228

82,00

23,477

258,00

157,0408

9

3
I
I

oJ
2
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llIUNTEN OVER HET ALGEMEEN.
WERKELIJ K GEMUNTE GELDSOORTEN, IN GOUD EN ZILVER, NAAR
BEl'l.UIINGEN DER" LANDEN (GEOGBAPHISCa) GESCHIKT.

STUK

WAARDJ:

DIi: Op 1 keulsch eens stuks
Op 1 kenlsch van cen stuk
GEHALTE
bruto-mark in fransche naar greinen mark fijn
in nederl.
muntgolld grammes in de bruto
goud
munt.
of
Ineder!.
oi zilver.
keulsche
muntzilver,
wigtjes,
mark,
gld. cents.
---I----I·~

In zilver: Dergelijke mezzo·Bcvdo of } daalder, van 1774, naar
fransche ketlr . • . • • • • . • • • • • • ••••••
Dergelijke quarto of { Baudo van 1774, naarfransche
keur • . • • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • •
Vroegere zilver-muntslag van Genua i
.scudo, genuesche, di .s. Giam-Batista, d. i. genuesche St. Jan· Baptist.daaider van 1792, naar
fransche keur • • • • • • • • • • '. • • • • . • • .'.
Dergel\ike, van 8 lire, van 1796, naar fransche keur
h { en ?r scudo, naar verhouding.
Zilverrnunten der voormalige ligurische republiek,
1797 tot 1805:
.saudo of daalder, van 8 lire, van 1798, naar fran·
sche keur • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •
} dergelUke, van 4 lire van 1798, naarfransche keur
Van de uoegere genuesche zilver-uitmunting zijn
nog te vermelden :
Scudo della croce of kruisdaalder (van 1692) naar
fransche kliur • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •
J7£ad01l1lina, dubbele, van 2 lire fuori banco, naar
engelsllhe keur • • • • • • . • • • • • • • . • • . •
Enkele maaonninen, } en } naar verhouding.
Georgin;: geheele van 1 lire, 6 soldi fuori banco
na,ar GEBHAIWT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nieuwe zUver. muntsJag van Sardinie, sedert 1816 :
Sardinische nieuwe scudo (saudo nuovo) van 5 lire
n!love wettelijk •. ". • • • • • • • • . • • • • • • •
DergelUke 2-lirestukken wettelijk ••••••••••
Dergelijke 1-lirestukken wettelijk • • • • • . • . • •
} en i lire nuove geheel naar verhouding.
Sardinische nieuwe Scudo, van 5 lire nuove, van
1826, naar duitsche keur • • . • • • • • • • • • • •

19,91334

11,738

259,00

22,142632

40,00771

5,843

258,00

4;1.,660524

o

7,04136
7,03011

33,197
33,250

256,00
256,01

7,92146
7,90865

3

7,03011
14,06022

33,250
16,625

255,00
255,00

6,08693

38,402

274,00

6,39798

3

9,0385

239,90

31,04728

o

5,736

248,00

47,3250

o

, 24,989
9,995
4,998

259,20
259,20
259,20

10,394
25,984
51,968

o
o

9,22523

25,338

258,00

10,29793

2

36'·

8,648184
17,296368
34,592736
8,G619
17,3239

27,029
13,514
6,757
26,986
13,493

263,25
263,25
263,25
259,51

259,b8

9,46126
18,92252
37,84504
9,6128
19,22053

40
20
IO
40
20

79"'·
39" 0
19' 0
15'"
08' 7

1,745

260,25

148,23548

6,743

261,00

38,2529

8,648184 27,029
17,296368 13,514
34,592736 6,757

258,75
258,75
258,75

9,62581
19,25161
• 38,50322

40
20
10

09"
04"
02'&

133,95238
8,6619

1,745
26,986

2!i5,75
257,23

150,84373
9,691:11

2
39

55'"
79'·

69,3787

3,369

256,43

77,9200

8,648184 27,029
17,296368 13,514
34,592736 6,757
69,185472 3,379

251,25
251,25
251,25
251,25

9,913142 38
19,826284 19
39,652568 9
79,305136 4

93 s '
46 77
73 3 •
86 70

133,95238

1,745

243,25

158,26988

8,65154

27,018

248,98

10,0075

17,3031
34,6062

13,509
6,755

249,05
248,91

20,0094
40,0401

133,6183
8,6240

1,749
27,1046

243,20
248,00

158,2322
10,01497

25,8616
40,752083
9,354
22,386
46,771

7,9399
15,8798

3

3
I

06"
53' ,

2

Senotland, zie Groot-Brittanje.
Sicilie,kaningrijk der Beide.sieiliC'n, zie onderNapels •
n goud :

.spanje:
Vroegere goud-muntslag van 1730 tot 1772:
; pistolen, of quadrupelen, met het wettelijke remedie
,. doblonen,
,.»
»
»
} dito,
} dito, (uit dit t\idperk)
,."
»
»
~ dlto, of quadrupel, v66r 1772, na,ar 6ngelsche keur
? dito (doblonen, voor 1772 • • • • • • • • . • • • .
Escudillo d'oro, klein goud-daalder of goud-piaster, met het wettige remedie"••••••••••••
Pistolen van 1730 tot 1772 zoo ais gewoonlijk wordt
aangenomen • • • • . . • • • • • • . • . • • • • • •
Vroegere goud-muntslag van 1772 tot 1786.
} pistolen of quadrupeJen, met het wettige remedie
\: dito, of dobJonen, met het wettige remedie •••
} dito, van 1772-1784, met het wettige remedie
} dito naar verhouding.
Escudillo de oro, klein goud-daalder of goud-piaster
met bet wettige remedie • • • • • • • . • • • .••
~ pistool of quadrupel van 1772, naar engelsahe keur
i dito, (doblonen) en } naar verhouding.
} dilO, van 1772, naar engeJsabe keur • • . • • • •
Nieuwe goud.muntslag, van hetjaar 1786 tot heden :
} pistolen of quadrupelen, onza de oro, met het
wettel\jke remedie. • . • • • • • • • • •••••••
} dito (}onza) of dublonen, met he! wetteJ\ikeremedie
! dito, van 1786 tot heden, met het wette1ijke remedie
~ dito (escudo de oro, ,} onza)""
»
"
'Escudillo de Oro, Coronilla, gouddaalder, rintem
of goudpiaster, met het wettelijke remedie •• " •
} pistool, onza de oro of quadrupel, van 1801, nanr
engelsche keur • • • • • . • • • • • • • • . . • • •
} dito, i onza, doMon de a oeno, nn 1801, naar
engelsche keur . . . • • . • • • • . • • • • • • • •
~ dito, i onza, d0610n, van lSOI, naarengelschekeur
Goudpiaster, Coronilla of rintem van 1801, nanr
engelsche keur • . • • • • • • • • . • • • • • • . •
Onza de oro, quadrupel, van 1812, naar duitschekeur
(Nopen' den nieuweren muntslaG', zie men ook
op "ladz. 744 na )

133,95238
34,667

19
9

29""
63 90

2

43""

38

54 0 '

MUNTEN OYER BET ALGEMEEN.
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MUNTEN OVER BET ALGEMEEN.

a
MUNTEN OVER HET ALGEMEEN.
WEBKELIJK GEMUNTE GELDSOOBTEN, IN Goil» EN ZILVER, lUAB
BElUMUGEN DEll tUDEN (GEOGRAFHlSCH) GESCHIKT.

STUK
GEWIGT
DE Op 1 keulsch eens stuks

o

d

e

'UN
GEH.lLTE

STUK

W.lABDE

Op 1 keulsch van een stuk
mark /ijn
in nederL
bruto-mark in fransche naar greinen
goud
munt.
muntgoud
grammes in de bruto
of zilver.
of
(neder!.
keulsche
mark.
ld
t
muntzilver.
wigtjes.)

l----~---l--------I:g~-. _o_en
__,_.

In zilver: \

Vroegere zilver-muntslag, van 1728 tot 1772:
Piasters of stukken van 8 reales de plata mexicana
8,670794
met het wettelijke remedie •••••••••••••
Halve piasters, of stnk van 4 realen, met het wettelijk remedie • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • 17,341587
~, {- en ,'. naar verhouding.
Provinciale zilvermunten van Spanje, sedert 1707 :
Peseta of 2-realenstuk, met het wettelijke remedie 39,37587
Stu k van I reaal (} peseta), met het wcttelijke reJDedie • . • . . • • . . . . • • • • • • • • • . • • • ' 78,75174
} reaal, realille of real de 1Ie/lon, met het wet"telijke
remedie • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 157,50347
Zilvermunten van 1728 tot 1772, naar de onderzoekingen van fransche, duitsche en engelsche
muntmeesters :
Piasters of stukken van achten, met 2 halfboIlen,
8,6631
mexicana genoemd, van 1765 • • . • • • • • • • .
i dito, van 4 real en , zelfde stempeling, van 1768 •• 17,3262
IMexicaansehe peseta of { piaster, van 1766 • • ••• 34,9274
"
real de plata of {- piaster, van 1766 69,8547
i real de plata, rea lillo, of ,'. piaster; van 1766 •• 133,35903
Peseta columna ria of ~.
Nieuwere zilver-muntsJag, sedert 1772 tot heden:
Peso duro, zilver-piaster, van 8 reales deplata tnexicana, of vlln 20 reales de vellon, met het wetts8,670794
lijke remedie • • • • • . • • • • • • • • . • • • • •
)Halve piaster of escudo, van 4 reales de plaia mexicana, of 10 reales de vellon met het wettelijke
17,34J587
remedie • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • . •
i-piaster, 2-realenstuk, ook peseta columnaria genoemd, van 5 reales de vellon, met het wettelijk
remedie • • . . • • • . • • • • • • • • '.. • ••• 34,773495
~.piasier, van 1 reales de plata mexicana, ook media peseta oolumnaria genoemd,. van 2} rea' de
vellon, met het weuelijke remedie • • • • • • • • • 69,546991
r'-.-piaster, rea,lillocolumnaria (i pesetacolumnaria)
met het wettel\jk remedie • • • • •••••••••• J39,09398
Provinoiale zilvermunten van Spanje VIln 1772
tot heden:
.
Peseta provincial, van 4 -reales de f)ellon, met hel
wettelijk remedie • • • . • • • • • . • ••••••• 39,37587
Halve peseta provincial, real de plata nUOf)a,
2
real de vellon, met het wettelijke remedie. • • • 78,75174
{ peseta provincial, reaUllo, of real tie vellon, met
het wettelijk remedie • • • • • • • • • • • • •••• 157,503479
Zil vermunten van 1772 tot heden, naar de onderzoekingen, van fro eng. en duitsehe muntmeesters.
Nieuwe mexicaansche piasters-, co'onnato of zuilen8,6631
piaster, van 1778 • • • • • • • • • • . • • • . • • •
17,3262
Halve piasters, desgel\jks, van 1780 •••••••••
' Mexieaansche peseta of { piaster (peso columna/o) 34,65235
'van )775 • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •
69,85473
! Mexicaansehe real de plata of ,'" piaster van 1775
Halve real de plata, reaUllo de vellon, of ,,lif piaster, van 1773 . . '• • • . • . • . • • • • • • • • • • 157,17315
Nieuwe spaansehe piaster,sevillan genoemd, vaB1788,
8,6631
1798, 1800, 1801 . • • • • . . • • • • • • • • • • .
Dergelijke halve sevilJaansche piaster, van 10 reales
de vellon, van 1791, 1792, 1798 el).Z •••.•••. 17,4637
Gewone peseta of.} piaster, van 1776, 1791,1798, 1800 40,7486
Nieuwe real de plata, of lif piaster, van 1795, 1798 en •. 80,01542
i zilver-real, {-peseta provincial of I real de f)ellon
van 1796 •.• ; • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 157,17315
Dergelijke reaUlio de vellon (1 real de vellon) van
1803 enz. • • . • • • • • • • • • • . • . • • • . . • 163,9/70
Spaansehe piastt)r, van nieuweren tijd (halve near
8,672
verhouding) • • • • • • • • . • • • • . • . • . . . •
Dito, bij doorslag- verhouding van aanzienlijke zamengesmolten partijen. . • . . • . • • . . • • . • • • • '

I

I

=

I

I

Toscana (groothertogdom).
In goud: Goud-uitmunting van tot dusve~re, en nog bestaande:
De Ruspone, wettelijk, naar FRIEDR. LUHMANN (van
40 tose. lire), in den handel wettelijk van 42 lire
16 soldi, 60 paolo of 8 florini •••••.••••

i 22,337768

26,958

263,00

9,495014

2

56"'

13,479

263,00

18,990027

1

28 0 '

5,936

257,00

44,125488

o

55'·

2,968-

257,00

88,250977

o

27"

1,484

257,00

176,501953

o

13"

26,982
13,491
6,692
3,346
1,753

261,00
261,O()
261,00
261,00
261,00

9,5592
19,11833
38,5397
77,08615
147,13634

2

/54"

1

o
o

o

27"
63··
31"
166>

26,958

259,00

9,641655

13,479

259,00

19,283309

1

26 0 •

6,722

257,00

38,967964

o

62 3

3,361

257,00

77,935927

o

31'·

1,6805

257,00

155,871855

o

15 6 •

5,9364

231,00

49,091993

o

49"

2,968

231,'00 ,

98,183987

o

24'6

1,384

231,00

HI6,367974

o

12 38

26,982,
13,491

258,00
258,00

9,6705
19,3410

2
1

51"
25 71

6,746
3,346

257,00
257,00

38,83215
78,27905

o
o

62 6 '
31. 0

1,487

233,00

194,29793

o

12"

26,982

258,00

9,6705

13,385
5,736
2,921

258,00
231,00
231,00

19,49434
50,80051
99,76985

o

o

24"
47'·
24"

~4,872

231,00

195,9416 '

o

12"

14,260

231,00

204,3640

o

lI' o

26,955

257,00

9,71804

2

50"

26,971

258,00

9,67442

2

51 31

10,4643

288,00

22,337768117

27"'

•

2 .51"

1
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BUNTEN OVER BET ALGEMEENo

a
MUNTEN OVER BET ALGEMEENo

STUK
1 keulsch
W·IBXELIJK GBMUIITE GELDS(tOIl'TBI'I, IN COrID EN ZILVBlI, NAU 01 Op
bruto-mark
BEIIAMINGEN DIR LANDEN (GEOGRAPHISCn) GESCHIKTo
muntgoud

6

c

d

GEWIGT

FUN

srUK

WAARDE

eens stuks GE.HALTE Op 1 keulsch van een stuk
i'nfrallsche naar greinen
markfijn
in neder\.
goud
munt.
gramme, in de bruto
of zilver.
of
Inederl.
keuIsche
muntzilver. wigtjes).
gldo cent•.
mark.
I----I·~

In goud; De zecchino (sequinen), wettignaar FRIEDBoLoHMUN
(van 13} toskaaosche lire, 20 paoli of 8 fiorini).
Nieuwe goudmunt, .nevens den.Tuspo,ne en zecchine
sedert 1827:
GQudstukv~n 80jiortino (Tan 664 Krani zuiver goud)
Toskaansche goudmunten naar het onderzoek van
verscheidene duitsche munlmeesters:
RU8.pfme, onder Po LWPOLD (naar fratichekeur) 0 •
Dito, onder FERDINUD III (naar fransche keur) 0 0 0
Zecchino onder den, zelfden (naar fraDsohe keur)
Dilo (naar engelsche' keur) 0 0 • 0 0 0 0 00 0 0 0 0 •
Goudmunten van het voormalige koningdjk He,
Irurie, van 1801-1807;
,
Ruspone, onder LODEWIJK I, naar fransche keur 0 0
Dilo, ,onder KAREL LODEWIJK en MARIA LOUISA. JOSEPHINE, naar fransche keur. 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'rot d~s verregebluikelijk ,en nog besMande ziI-

67,013304

3,4881

7,166962 32,615

288,00
288,00

67,013304

5

7,166962 53

75·'
85"

22,4533
22,4533
67,70535
67,1199

10,4105
10,410'
3,452
3,483

287,,25
286,87
287,65
287,20

22,5119
22,5419
67,7888
67,3077

17
17
5
5

14'"
12"
69"
73"

::!2,41i33

10,4105

287,62

22,48313

17

16"

22,4533

10,410

287,62

22,48313

17

16'·

27,507

264,00

9,270515

2

62' 7

16,9915945 13,7[3

264,00

18,1141030

1

31 1 '.

42,84692
57,12923
85,69384
114,2585
171,3877
121,8633

5,455
4,092
2,728
2,046
.1,&64
1,918

264,00
264,00
264,00
264,00'
264,00
87,00

46,742094
62,3228
93,4842
124,6456
186,9684
403,4095

0
0
0
0
0
0

52°'
39°1
26·'
19 01
13"
06 0 '

33,991
67,982

6,877
3,438

264,00
264,00

37,0811
74,1622

0
0

6507
32'*

8,6291
8,9813
8,6291

27,089
26,026 '
27,089

26S,OO

9,44936
9.76079

2
2

57'·
49°'

9,4854

Z

56"

8,5288
17,12392
8,5.288

27,407
13,650
27,407

263,0)
263,00
263,00

9,33946
18,75175
9,33946

8,56196
5,9471

27,301
39,305

262,00
275,00

9,41157
6,2282

II ,8942

19,652

275,00

59,47092

3,930

47,321
67,7054

"~~~ili~'

,

In ulver; FrancelftolU, van'S} lire of. 4 florini, of 10 paoli,
met ,vol wettelijk remedie 0 •.0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0
~ranceschbw (halve francescone) van 3} lire, of
2 florini of 5 paoli, met het wettelijk remedie
Dubbe!e paolo, van 1-} lire of 2 paoli, met het wettelijk remedie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lira, toskaansche lira, van Ij paolo 0 0 0 0 • 0 0 0
Paolo, of 5- toskaansche lira 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Halve lira of -'I. paolo 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0
Halve paolo of -} lira 0 0 0 0 • -0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0'
Du·bbele crazie, of ilira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0
Nieuwere zilvermunt, nevens de voorgenoemde
zilver-geldspecien, om.streeks het jaar 1829.
Fir-rino, van 100 quanriw, wettelijk 0 0 • 0 0 • 0 0
'1,50
"
•
0 • 0 0 0 0 0 .'
} dito
Toskaansche zilvermunten, naar de onderzoekingen
van Velsche.idene muntmeesters;
Lif)ortzina della torre (toren-livornina) van 1723
Pezza della rosa (rozenpias~) van 1726 0 0 0 0 0 0
Talaro of daalder, 'van 1769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leopoldone of Francescone, "an 1769, 1780, 1784,
1786 en 1790 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0
.} dilO, van 17870 0 0 '0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0
V.a1der van IO paoli, van 1795 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0
ZiJ.ver-muntslag van het voormalige koningrijk
Betrurie, van 1801 lot 1807:
l.Dicei paoli, of daa,!derstuk van 10 paoli van 1801,
naar fransGhe keur 0 0 0 0'0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
,Dergelijke van 1803, naar fransche keur 0 0 0 0 0 0
'iCinqltc-lire (mezzo-dena), .of 5 lirestuk van 1803
I naar 'fransche bur 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
![Jna-lira, of 1 Jirestuk, van 1823, lIaar fransche
keur 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • o.

I

I'

Turkije (het lurksche rijk in Europa en Azia) 0
Vroegere goud-munlslag van sommige der voorn8am.te getdsoorten:
In grud: i zermahboub van Konstantinopel, van 1773, nur
fran5<Jhe keur 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 • 0 . 0 0 0 0
Fonducli-sequin, van 1788, 1789 oJldcr SELIM nI,
nallr fransche keue 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0
Halve dito, van de zelfde jaren, onder den lelfden,
naar fransche keur 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • : 0 0 0
Zermahboub-sequinen, . onder SBLIM III, naar fransche keue • 0 0 . 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0
Nieuwere tultsche goud-munlslag, onder MAHMOUD
II, sedert 1808-1830.
Goudsluk van 10 turksche goudpiasters, (Fonduk)
van 1808 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dita, van 25 turksche goudpiasters van 1817 0 •. 0
Dergel\ike van 25 turksche, goudpiaaters van 182'~
Dergelijke..
10..
»
It
1823
DergelUke"
12"
»
II
1823
Dergel\jke»
12"
»
»Hl27
Dergelijke II
40»
»
» 1827
Dergelij ke » 4 0 "
»
,,1830

8,49797

265,00
262,00

260'3
I 29"
2 60"

2
3

58"
90"

12,4564

1

95"

274,60

62,39683

.0

38'7

4,940

276,00

49,3756

7

81"

3,452

230,27

84,68055

4

155 8 ,

141,963

1,647

231,79.

176,3867

100,0193

2,337

231,38

124,4936

73,13372
48,7M81
. 48,75581
146,26744
146,26744
146,26744
65,00775
65,00775

3,1962
4,7943
4,794
1,5981
1,598
1,598
3,5957
0,5957

230,40
275,33
230,98
239,90
239,90
216,00
252,00
227,81

91,41715
50,99981
60,79279
J75,59117
175,59117
195,02326
74,2941\74
182,184263

4
7
6
2
2
I
5
2

22'"
568>
34'"
19"
19"'
97"
19"

11"

-M'-

MUNTEN OVER nET ALGEMEEIf.

MUNTEN OVER HET ALGEMEEN'

a

JlUNTEN OVER BET ALGElIIEEN.

STUK
WERKELIJK GEMU1I"TE GELDSOOBTEN, Ilf GOUD EN ZILVER, .J.UR DE Op 1 ke"lsch
brulo-mark
BE,lUIII1lGEN DEB LUDElf (GEOGU.PBlSCB) GESOBIKT.
muntgoud

6

c

d

GEWIGT

FUN

STUK

eons stuks IGEHHTE Op 1 keulsch
infransche naar greillen mark fijn
gaud
grammes in de bruto
of zilver.
inederl.
keulsche

e

WA.l.RDE
van een stnk
in neder!.
mnnt.

of
____- ._________________________________________ I__
m_u_n_tz_il_ve_r_.. I_w_i~gt~j_es_·)~I-~m==ar~k~.--I--------_I'0~al-d__
• I~~

10 zilver:

ZiIver uilmunting van 1789 tot 1820 eoz. naar
verscheidime muntkeuren.
Juztik, Juspara, of palakka van 100 para (2i piaster) van 1789 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
7,3964
7,6404'
Dergelijke zilversluk· van 100 'pua, lIitdenzeICdentijd
Ikilik, Ikigrusck, of dubbeJe piaster. van 80 para,
uit den zelfden tijd • • • • • • • • • • • • • • • • •
8,8727
Piaster of grusck, van· 40 para, onder ABDOUL BAIIIED 17,7454
Yarcmlik, Jarimlik, of halve piaster van 20 para,
desgel\jks • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~37,2953
Onlik, Onpara of Roub6i6 (i piaster) van 10 para 79,534
Het zelfde zil verstuk, i piaster van 10 para. • • • • 105,7032
Bcschlik, Bcslik, of -!r piaster, a 5 para •••••• 21~,0906
Zilverstuk, van I para, onder ABDOUL HAlIIED ••• ; 651,9775
Turksche piaster, van 40 para, van 1818,naarengesche keur • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 23,9714
Turksohe piaster, van 40 para, van 1820, naar duitsche keur • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24,1296
Dito van 40 para, andere munting, desgelijks ••••
18,952
Solota, Zolota, of ~ piaster, van 30 para, desgelijks 25,66014
06eslis af {- zolota i piaster van 15 para, desgeJUks 55,165
Sedert de geoote waardeverrnindering, van af 1818,
rekent men nieuwere piasters van 40 para, tegenwoordig • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

renetii!, zie Lom6ardisck renetiaansch
koningrijk.
Zweden.
n goud: Dukaten ledert 1777 en sedert 1830 (van 94 schellingen) welte/Uk • . • • • . • • • • • • • • • . • •
In zilver: Vroegere zilver-muntslag voor 1777 en van Isteren lijd :
Rijksdaalder van 1718, naar fransche keur •••••
!. earolin of 4-marksluk, van 17IOnaarfransche keur
~ oaroHn of 2-rnarkstuk van 1716 na.rfransche keur
~ earolin (} naar verhouding) van 1752, naar fransche keur • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • •
Spetie-rijksdaalder van 1781-1801, naar fransche keur
i.-stllkken of dubbeJe Plott, van 1779, Daar fransche keur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
}-stukken of Plott, van 1784, naar fransche kellr •
Halve Plolt, van 1786, naar fransche keur •••••
Wetteiijke zilver-muntslag sedert 1777:
Spetiedaalder, van 48 schiJliogen, (naar M. R. B.
GERHARDT) • • • . • • . • • • • • • • • • • • . • •
.;. speliedaalder van 32 schillingen, naar dert zelfden
}
»
,,16
"
»""
i
"
,,8
"
»""
iT
»
»'4
»
»»»
-i..
»
,,2
"
"""
Oude Carolinen of 2-markstukken
"
»
»
" lO-oerstukken, va n 1776,
""
"
"
5-"
,,1776,
"""
NiJeuwere zilver-muntslag, sedert de koninglijke
munlwet van 25 Junij 1830.
Speliedaalder, van 48 schillingen, weltelijk •••.•
-}"
,,24
»
»
•••••
{-

i-

»
»

)

12

»

»

•.•••

»6
»
»
•••••
-r'r"
»4»
»
•••••
Volgens de keuriDg van duitsche muntmeesters
van 1822.
Zweedsohe spetiedaalder, afzoogenaamde bankdaalder
van 1822; • • • • • • • • • • • • • • • '•••••••

31,603
3(),594

136,00
134;00

]5,663053
16,4211

1
-I

26,345
13,172

]32,00
140,00

19,35885
36,5034

o

6,267
2,939
2,211
1 ;102
0,3585

107,00
134,00
129,75
13],25
133,50,

9,751
9,687
12,334
9,169
4,237

I

25"
66 8 '

100,3843
170,0387
234,6254
465,3874
1406,02174

o
o

24'"
14'·
10' •
05"
01 13

129,55

53,28942

o

45"

13'1,50
132,00
131,50
136,00

53,25154
41,3498
56,19864
116,819964

o
o
o
o

45 8 •
58'"
43'·
20 81

210,-

o

o
o

o

67,124088 3,4823

281,00

~8,796217

5

61"'

8,03075
11,43077
23,9177

29,107
20,449· ,
9,773

252,00
197,00
195,00

9,178
]6,711
35,3255

2

o

64. '
45'·
68 33

11,28423
7,97255

20,715
29,319

200,00
252,00

16,2495
9,U15

2.

12,0242
23,918
38,604

19,440
9,773
6,055

252,00
252,00
197,00

]3,7419
27,3345
56,4356

o

7,988
11,982
23,964
37,725
55,475
84,325
22,4667
33,2833
66,5667

29,263
19,508
9,754
6,196
4,214
2,772
10,404
7,023
3,512

253,00
253,00
253,00
199,00
146,00
110,00
200,00
128,00
128,00

9,093
13,640
27,28
54,60
109,43
220,78
32,35
74,89
149,78

6,872
23,743
27,486
54,973
82,459

34,017
17,008
8,504
4,252
2,835

216,00
216,00
216,00
216,00
216,00

9,162
18,324
36,648
73,297
109,945 '

8,-

29,219

30,5614
15,2807

7,648 5
11),2971

259,20
259,20

33,95716
16,97858

11
22

7,5915

259.20

34,23864

11

9'r

1
I

49 6 •
66 6 •

1

o

2
1

o

67'"
78"
89"
44'-

o
o 22"
o II"'
.
o 751$
o 32"
o 16
23

2
1

o
o
o

6537
32··
66"
33"
22'·

2.

Zwitscrland of He/vetii!.
Goud-munlslag, zoo als dezelve sedert 1818, voor
de geheele helvetische republiek in het al. gerneen hestaat:
In goud: Enkele louisd'or, van 16 zwitsersehe francs wettelijk
} dito, van 32 zwitsersche francs wettelijk • • • ••
{- dito, van 16 zwitsersche franos van 1800, Daar
fransehe keur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

30,791

28'0
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b

c

d

GEWIGT

FUlf

STUK

e

MUNTEN OVER HET ALGEMEEN.
STUll:
WERKELIJK GEMDII"TE GEtDSOORTElf, Ilf GOUD Elf ZILVER, lI'AAR
BElI'AMllI'GElf DEft LUI DElI' (GEOGRAPHI5CH) GESCHIKT.

DE

Op 1 keulsch
eenS sluks
GEHALTE
mark fijn
infransche naargrcinen
goud
gramme. in de bruto
of' zilver.
(nederl.
keulsche
wigtjes).
mark.

WAARDE

van.en sluk
in neder!.
munt.

gld. cents.

I---I!--~-I-------

Goud muntslag van bijzondere zwitserschekantons:

In goud :

Kanton Razel.
Oude goudgulden (zonder jaartal) naar fransche keur
Uude dukaat (zonder jaartal) naar fransche keur ••
Nieuwe dukalen, wettelijk •••••••••••••••
Bazeler pistool of louisd'or, van 1795, van 16 zwitsersche francs, naar fransche keur • • • • . • • . •
Nieuwe louisd'or, van 16 zwitsersche francs, wettel\ik
018 in de geheele republiek • • • • . • . • • • • •

3,187
3,1856
'3,460

200,26
263,00
284,00

105,48533
80,2006
68,5070

3
4
6

65"'
81"
634>

30,5614

7,649

256,50

34,3146

II

24 8 •

30,5614

7,649

259,20

33,95716

II

36"

67,7054
34,1151
16,9263
11,2842
8,4632
67,-

3,452
6,852
13,810
20,715
27,6196
3,489

280,51
281,26
281,25
281,35
281,25
282,00

69,5127
34,9329
17,3325
11,55503
8,66633
68,42553

5
II
22
33

44
5

30"
04 9 '
26 91
40' 7
53 8 "
64 00

30,7752

7,5954

259,50

34,15482

II

30··

15,334

15,244

259,50

17,0180

22

68 07

Kanton Geneve.
Uude geneefsche pistolen, naAr engelsche keur • .
Geneefsche pistool, van 1762, naar fransche keur.
Dergelijke h van 1777, naar fransche keur •••••

34,9413
41,150
13,673

6,690
5,680
17,096

258,01
262,00
263,00

39,O!l21
45,2336
14,97.27

9
8
25

89"
53 31
77'"

Kanton Lucern.
Pistolen of louisd'or, van 1';94 (dubbele naar verhouding), nBar fransche keur •••••••••••
Oukaten van hel kanton Lucern, naar fransche keur

30,7752
67,7054

7,5954
3,452

259,50
280,87

34,15482
69,425

Kanton 8t. Gallen.
St. Gallener dukaat (van 1781), naar fransche keur
Dergelijke, naar nieuwe wettelijke muntslag ••••

68,76325
67,-

7,3994
3,489

273,375
282,00

72,4420
68,42553

Kanfon Schwijz.
Dukaten van 1781, naar fransche keur. • •••••• '

67,7054

3,452

270,01

.72,2161

4

67,7054
30,5614

3,452
7,649

282,00
258,76

69,146
34,015

II

122,2458

1,IH2

,246,7 2

142,699

2

68,716325

7,3994

278,64

71,0732

5

43° 8

67,7054

3,452

282,00

69,146

5

58"

7,9295

. 29,4785

259,00

8,81739

2

15,88754
29,339
48,8983

14,713
7,967
4,780

259,00
238,00
192,00

17,66621
35,5022
73,3475

o

7,9295
88,086

29,4785
2,654

258,00
45,00

8,85144
563,75054

7,77724
15,55449
31,10898

30,056
15,028
7,514

259,20
259,20
259,20

8,641382
17,282764
34,56553

51,56184
76,38791

4,533
3,060

192,00
48,00

77,342756
458,327444

Kanton Bern.
BerneI' } dukaten, van 1:796, naar fransche keur ••
lJ}
"
,.
1796, lJ
lJ
lJ
» j
lJ
lJ
1796, lJ
lJ
lJ
»{,.
,. 1796,»
,.
,.
»}
»
,. 1796,"
"
lJ
Nieuwe dukaten (enkele) wettelijk. • ••
• ••••
Berner pistolen of louisld'8r, van 1796, naar fransche keur • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •
Dergelijke dubbele pistolen, of louisd'or van 1795
en 1798, naar fransche keur. • • • • . • • • • • •
Nieuwe pistolen of nieuwe louisd'or, van 16 zwitsersche francs, wettelijk als in de geheele helveti'
sche repubJiek. Zie ook onder Razel.

,.

Op 1 keulsch
bruto-mark
muntgoud
of
muntzilver.

K anton Solothurn.
Dukaten van 1768, naar fransche keur • • • . • •
Solothurner pistolen • • • • • • • • • • • • • • ••
Dubbele ,en halve pistolen, naar verhouding.
i pistolen, van Sololhurn, nRar frausche keur.
Kanton Uri.
Dukaten van dit kanton, ,naar fransche keur .••••

Kanlon Zurich.
Zuricher dukaten (van 1775,1776), naarfranschekeur
i- en {- dito, naar verhouding.
Zilver-muntslag van Zwitserland : en weI:
In zilver:
1) zilver-muntspecien der helvetische republiek
, in het algemeen.
Thaler, neuthalcr, van 40 ballen, van 1798 en
1799, naar fransche keur • • • • • • • • • • • • • •
i- nculhalcr, van 20 batlen, van 1798, naar fransche keur • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •
i dito oflO_batzenstukken van 1799, naarfransche keur
Stukken van 5 batlllo, van 1799, naar fransche keur
Helvetische neuthaJer, of 4-francsstukken, van 1801,
naar fransche keur • • • • • • • • . • • • • • • : .
Stukken van 1 batze, van 1801, naar duitsche keur
Nieuwe zilver-muntslag der helvetische republiek,
volgens besluit van den land-dog II Aug. 1803.
Neuthaler of 4-francsstukken van 40 batzen, wettelijk
2-francsstukken, van 20 batzen, wettelijk •• •
1-,.'
,,10»
,.
•••••
ZiIver-kleingeldmunten, sedert 1803:
5-batzenstukken, wettelijk ••••••. . ••••
1-

~

'?

••••••••••••••

73,3475
73,378

67i

5
5

a

1

o
2

o
2
1

o
o
o

8po
40' u
70"
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MUNTEN OVER HET ALGEMEEN.

ST111t
GEWIGr
FUll'
STUIt
w.uaDE
GEHlLTI
Op 1 keulsch van eon stuk
WEBltELUIt GIIIUII'TE' GELDSOORTElI, III' COUD III' ZILVER, lI,UR DE Op 1 keulsch eens stuks
bruto-mark in fransche naar greinen Djark lijn
in nederl.
BIUM/lIGIIlI DIH LUDEll' (~EOGIU.PH/SGD) GESCBIItT;
goud'
munt.
muntgoud
grammes in de ,bruto

of
(nederl,
keulsche
of zilver, 1=;:=:;====
__~__~____________~___________________________ I_,m
__u_nU
__
il_ve_r_"I_wi
__gt_je_S_')_I_~m~a~r~k_'__ I_________ I~G~ld~. ~

I

o zilver: !j-batzenstukken wetteJijk •••••••• , ••• '. •• 114,58186
Rappen, ",ettelijk .: ••••••••••••••••• 343,7456
Thl nieuwere zilver-muntslag, volgens het munlverdrag der kantons Aargau, Bazel, Bern, Freiburg, Lucero, Solothurn en Waadland, van den,
16 April 1825, en 26 Julij 1826 (eigenlijk reeds
.va~ 14 Julij 1819) bepaalde het fijogehalte' der
zWllsersche francs op J25HH Dude fransche
greins; derhalve wettelijk • • • • , • • • • • • •
De laatste of nieuwste bepaling van dezen aard,
van 15 Mei 1833 is op 121 ou'de fransahe grein ;
derhalve de zwitsersche franc nu weltelijk ••••
Grove zilvermunten, van 4, 3h 2 en I zwilsersche
francs.
(Goudmunten van 28 en van 141wilsersche francs
den gouden franc 11 7,80645 (jude franschegrein
of 0,0531148 grammes (1 a I5H. moelen ook
dienVlllgens gemunt worden).

2,040
0,680

32,00
12,00

.... ,

J031,2i36711
8249,894

o
o

02"
00"

~,06436

o

67"

36,37063

o

8lJ'8
35i
82,36615
472,6154

o
o

°

Zwitaenohe zilvermunten, voornamelijk naar hel
onderzoek van duitsehe munlmeeslers:

Kanton "'arga'll.
Thaler (netdllaler) van 4 francs of 40 ballen,
van ]812 •• '••••••••••••••••••••
Francs of lO-batzenstllkken, van 1809 ••••••••
Stukken van 5 batzen, van ]811 •••••••••••
Batzen of 10 rappenstukken, un 1811 •••.••••
Kanton Bazel.
Thaler van 30 hatzen of 120kreuzer (2-guldenstuk),
'van 1765 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
Halve thaler, van 15 ballen,
60 kreuzer (l-guldenstuk) van 1765 •••••••••••••••••
i thaler, van 10 batsen == 40 kreuzer, van 1766••
5-babenstuk, van 1810 •••••••••• ~ • • . •
3-,.
,. ,1809 • • • • • • • ••
• •• ' ••
1-,.
" ]810 •••• '••••••••••••
Heuthaler Tan 1795 naar fransahe keul • • • • • • , ,

=

32,53,1948
78,76923

29,219
7,305
4,394
2,968

259,20
259,20
186,00

10,0763

23,198

242,00

1l,99i6

2

20,2272
29,3620
52,8516
58,9353
91,6222
9,05524

11,556
7,961
4,423
3,966
2,568
25,815

239,00
215,00
190,00
128,00
47,00
242,00

24,3742
39,33143
8O,11192
132,6043
557,7532
10,7764

°o°

27,849
29,219

252,00
260,00

9,5925
8,86J54

7,967
-4,090
,2,231
2,625
1,183

240,00
216,00
216,00
47,00
27,00

35,2068
76,2052
139,7095
545,62612
1323,9596

21,8948
47,8353

10,676

196,00
194,00'

32,1723
71,01118

o

7,7754

30,063

~51,OO

8,9216

2

7,6938
15,49594
73,3475
84,6317

30,382
15,085
3,187
2,762

250,00
250,00
211,00
68,00

8,8632
17,8li12
100,1103
358,37525

2

o

8,64,)1

27,035

242,00

10,2896

2

7,9689
15,28072
30,56145
57,1535

29,333
']1'1,297
7,649
4,090

260,00
240,00
236,00

8,8271
18,3369
37,2953
76,2052

2

8,-

Kanlon Bern.
8,39344
Heathaler, van 4 zwilser-li"res, of fra!l!l8, van 1798
8,Dergelijke, van 1795 • • • • • • • • • , • • • • • ••
Franesslukken, van 10 batzen, van 1797, naarfransehe keur •••••••••••••••••••••• 29,339
} dilo, van 5 balsen, van 1798 nalll fran~he keur 57,1539
} dito, van 2} bahen, van 1797 naar fransahe keur 104,7821
Stukken van 1 batze, van 1798 naar duitsohe keur 89,0435
124,1212
,.},.
"1798,,
"
"
"
Kanton Frei6uri (Fri6urg).
} thaler, van 1797, naar fransche keur •••••••
} dito, van 1798, naar fransche keur .•••••••
llf en ,.'" thaler, van 1787 en 1795, tamelijk naar
verhouding.
Batzenstukken, van 1811, als in het kanlon Bern.
Kanton, (;eneve.
(;enevoise, later groote dllalder, dikdaalder, of "euthaler geooemd, van 2 florijn 9 sols, van 1794,
naar fransche keur • • • • • • • • • • • • • • • • •
(;on"Oi88 of neuthaler, van 1796, naac fransche
keur, ••••••••••••.•••• ' ••••••••
Halve dergelijlie, van 1795" naac fransche kellr •• ~
15-Bol.-slukken, " 1794,'"
It
". • •
6- "
"
,,1795,"
"
" •••
Oude Flalagon" of 3 li"re8-thaler, van 1723. oaar
fransche keur .. . ... • eo .. .. .. .. ., • • • • • • .. .. •
Kanton Lucern.
Heuthaler, van 40 balzen,
} dilO, van 20 batzen, of 2
Gulden of 40 lahiIliogssluk,
} dito, of 20 schilliDgsstuk,

of 4 francs, van 1796 ••
francs, van 1795 ••••
van 1798 ••• '•• , •
van 1793 • . • • • • • •

4,887

48,~0

216,00

2

o

°

7363
68"
29"
05'"

99"
61°'
30"
18"
04"

2

25·~

2

53""

°o
°

69"
31 0 •

2

7437

17'·

O· 04"
o 01 83

o

1

o

1

°o
107

76'·
34"

74"
36'·
24"
06 78

75'"
32"
651~

31 9 <I
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MUNTEN OVER HET ALGEMEEN.
WERKELIJK GElIlOII'TE GELDSOORTEII', III' GOUD Ell' IILVER, lUAR
REIIAMIIIGEII' DER LUDEll' (GEOGRAPHISCH) GESCHIKT.
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STUR
GEWrGr
DE Op 1 keulsch eens stuks

OVER RET A.LGE3IEEN.

c

d

e

FIJlI'
GKHALTE

STOK

WAABDB

Op 1 keulsch van ~en stuk
in neder!.
brl1!o-mark infransche naar greinen mark fijn
mnnt.
mnlltgoud gramme. in de bruto
goud
01
(neder!.
keulsche
of zilver.
muntzi[\er. _W_i_gt_Je_sl_. 1__m_a_r_k_._I _ _ _ _ _ 19~ld...:.. ~

Kanlon Neu/chatel.
n zilver: Slukken van 21 batzen, vao 1796 eo 1799, naar
fransche keur • • • • • • • • • • . • • • • • •
Slukkeo van IOj batzen (alhier 21 sols) vao 1796
naar fransche keur • • • • . • • . • • • • ••

15,28072 15,297

229,00

19,2177

1

30,56145

7,649

229,00

38,43113-

o

Kanton St. Gallen.
Thaler of spetie-daalder, van 1780 • • . .
24-kreuzentukken, van 1779 en 1780 •

8,4146
34,9274

27,779
6,692

240,00
168,00

10,0976
59,8755

o

Kanion .schwijz.
4- batzeoltuk, van 1811

•••.••••••.••••

46,8978

4,984

143,50

K anton .solothum.
Sololhurnlr neuthaler, of 4·francsstuk van 1813
Dergelijke 10.ballenstuk van 1778 • • • • • • • •
It
20It
van 1798 •••••••••
It
5It
(vroegere munting naar

7,8734
29,7355
15,4416

29,6885
7,861
15,138

260,50
240,00
240,00

55,-

4,250

216,00

Kanlon T e8sin.
Een-franco-stuk (1 lira) van 1813 ••.••••••

31,2359

7,483

260,50

34,5334

o

Kanton Turgau.
Slukken van 5 Iwilser-bauen, van ]808 ••••••
It
It
I It
It
It
1808......

52,0127
92,045

4,494
2,11395

193,50
41,50

77,41425
638,76973

0
0

31"
03"'

Kanion /Yaadland.
Stukken van I batze of 10 rappen, van 1809 ••••

89,0435

2,625

41$,00

569,8783

0

04"

53}
35}

4,383
6,616

216,00
58,50

0

173,9487

34'"
13" •

8,8276
9,288
9,2455
18,3369
31,43463
47,-

26,479
25,167
25,283
12,7475
7,436
.4,9734

242,00
240,00
243,00
242,00
207,00
144,00

10,5056
2
11,1456 . 2
10,9575
2
21,82203 1
43,733
0
94,0

3P18'·
21""
11"
55'·

49,91112

4,680

146,00

98,5339

0

24'

2

67'"

o

28""

GERHARDT) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9,41224
8,7046
35,6835
18,5300

63"

2

2

58'"

2

o
1

o

Dergelijke 2}-batzeostuk naar verhoudiog.

Kanion /Yallis.
5.batzeostukken van 1776, naar 11. R. B.

GIBHUD!

SeniDr . . • • • • . • . . • . . . . . . . . • . . . .

12-kreuzerstukken van 1776; naar den zelfden •••
6-kreuzerstukkeD en batzen, van 4 kreuzer naar
verhouding.

Kanton Zurich.
Thaler van 2 gulden. van 1780. • • • • • • • • •••
Dergelijke, van 1783 •••••••••••••••••
Dergelijke (II op 1 fijn mark) van 1790 en 1794••
Halve daalder of gulden (22 op 1 fijn mark) van 1786
Halve gulden, of 2O-sohillingstuk, van 1798 •••• ;
4-batzeostukken • • • • • •• • • • • • • • •••.••
Sluk van 10 ,chillingen, Plaatselijke- of OrlsguldeD
of 4-Biii.rler, van 1811 •••••••••••••••
Neuthaler vaD Zurich, van 4 .wilser-franc, of 40
batleD, vaD 1813 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

7,96113 29,3614

252,00

3,1063

250,00

7I}

9,~9843

0

25'·
7

AANHANGSEL.
De republiek KBJ.K.UT munt sedert 1835:
In zHver: Guldenllukken (poolsche mUDtwaarde afwijkende vaD
den poolschen munislag. • • • • • • • • • • • • • •
10· en II-groschenstukken zijn Tolkomen aI" die onder Polen • • • • • • • • • • '. • • • • . • . • • • •

7~

86,6880

MUNTCONV!'NTIE-MUNTREGT.

- 851-

MUNTCONVENTIE, tuaschen de koningrijken Beijeren
en Wurtemberg, de groothertogdommen Baden en Hessen,
het hertogdom Nassau en de vrije stad Frankfort, in Munchen den 25 Augustus 1837 gesloten.
Hoofdzakelijke of wezentlijke inhoud: Art. I) De voor aile
zuid-duitsche en noord-duitsche staten van het tolverbond,
voorgenomene overeenkomst zal d,?or de tegenwoordige conventie in generIei w\jze bemoeijelijkt of op den achtergrond
ver.choven worden, maar de tegenwoordige muntverevening
der zuid-dllitsche staten zoo veel mogelijk in toenadering
tot het muntstelsel der noord.duitsche staten gebragt worden.
Art. II. De in het zuiden des tolverbonds here ids bestaande kronenthalervoet zaI, echter onder juiste instandhouding van den 24i-guldenvoet, door aHe contracterende
staten als muntvoet aangenomen, en bij de munting van
zoodanige geldsoorten, als welke het onderwerp der tegenwoordige conventie uitmaken in de mid ·duhsche tolver'bondstaten ten grondslag gelegd worden.
Art. HI. In de zuid-duitsche staten van het tolverbond
blUft de rekening naar guldens van 60 kr. niet slechts hestaan, maar lullen ook de muntspecien in deze .taten overeenkomstig met de gulden- en kreuzer-rekening gemunt
worden.
Art. IV. Als hoofdmunten voor de zuid-duitsche tolverbopd-staten worden, onder voorbehoud der verordeningeQ
betreffende den muntslag der verdere gedeelten van den
gulden, aangenomen; een guldenstuk a 60 b., een halfguldenstuk II 30 kr. De munting der grovere blijft aan de
verevening met de noord-duitsche staten van het tolverbond
voorbehouden.
Art. V. Het lilvergehalte der hoofdmunten wordt op T"Tf
en het kopergehaIte op fTf van het gewigt aangenomen. De
doormeter wordt voor de geheele guldenstukken op 30 millimetres (ned. streep), voor de halve guldenstukken op 24
millimetres (ned. streep) vastgesteld.
Art. VI. De avers der geheele en halve guldenstukken
vertoont de beeldtenia van den regent des onderhavigen
staats, en bij de vrije stad Frankfort het wapen derzelven;
de revers daarentegen, naar eenvormige teekening de op'
gave der waarde van het muntstuk, benevens het jaartal
in eenen bans van eikenloof. De rand is, met op beide
lijden gladde randjes gerihd.
Art. VII. Om de gapingen Ran te vullen, die in het
geldverkeer door de devalvatie en het builen koers stellen
der halve en viertel-kronenthaler ontstaan zijn, zullen zoo
spoedig mogelijk geheele en hal ve guldenstukken van aile
staten van dit verhond geslagen worden. De contracterende staten, verhinden zich dienvolgens, om tot op I Ja·
nuarij 1839 eene massa van minstens 6 millioen guldens in
geheele, en wei daarvan 4 millioen in gulden- en twee
millioen in halveguldenstukken naar den maatstaf van de
verdeeling der tolinkomsten te doen munten.
Art. VIII. Te rekenen van den I Januarij 1839 zullen
de contracterende staten, binnen den termijn der daarop
volgende les maanden zich deswegens ventaan, welke
massa van, geheele en halve guldenstukken verder lal wor<len uitgemunt. Voor het geval echter, dat eene zoodanige
overeenstemming niet mogt plaats grijpen, verhinden zich
de contracterende staten, om, van af gezegd tijdperk, jaarlijlls minstens het i gedeelte der na8r het vorenstaande
VII- artikel, bepaalde sommen, welke de bijzendere staten betreffen, in heele en halve guldens Ie leveren. .
MUNTREGT (munlregaJia). In aUe souvereine staten van
Europa behoort tegenwoordig het regt tot geldmunting aan
den staat. Sommige regeringen, inzonderheid van kleine,
geene mijnwerken bedrijvende landen maken, wei is waar,
llelden van dit regt gebruik. Z,j mllnten volstrekt niet of
althans zeer weinig, maar zij dulden echter niet, dat particuJiere munt-etabJissementen onder hunnen naam munten. Ook grootere staten vinden het soms voordeeliger, om
andere staten voor zich te lalen munten; d. i. zij bevinden
er zich heter bij, wanneer zij hun silver en goud ongemunt
aan het .buitenland tegen gemunt metaa! 'verkoopen, dan
wanneer zij zelven munt slaan. Land- of nalionale munteil mag echter het land aUeen door gevestigde staatlmunten doen alaan. Dit gebruik is eenigermate op oatiooalen
hbogmoed, voornamelijk echter op het denkbeeld gegrood,
dat, aIleen dan, ala staats-inrigtingen den muntslag bezorgen, de maDt.pecie in goed krediet onderhouden en het
puhJiek tegen bedriegelUke muntvervalschingen gevrijwaard
kan wordl'n.
Vroeger had men dit he-grip riiet.. In mijn-ontginninglanden WaS oorspronkelijk aan de eigeoaars van mUnwerken
het vrije gebruik hunner gewonnen producten overgelateo.
Zij versmolten de metaleo zelven, en verwerkten de staveD

lIIVNTREGT.

of baren noar eigene willekeur. Zij deelden dezelven naar
hun gerijf, in kleinere stukken; bevonden echter spoedig,
dal' het voor het handelsverkeer tot het grootst gemak verstrekte, indien de waarde dezer deelstukken op eene gewaarborgde, en aIle proefneming noodeloos makende wijze
aangeduid was.
Dit Heten zij door eenen opgedrukten
stempel hewerkstelligeo. Dit geschiedde van staatswege,
niet ten gevolge van een bijzonder voorregt, maar om dat
het gezag der regering de beste waarborg was; het geschiedde op de zelfde wijze als, in later lijd, vele fabrikaten, bijv. lijnwaden, gestempeld werden. Ook later nog,
toen het muotwezen, met name in Duitschland, van uit
Bohemen, eene geordende houding verkregen bad, bleven
vele particuliere muntinstellingen beslaan. Spoedig echter
zag men in, dat het muntslaan als een bijzonder voorregt der
regering of aan den vorst behoorde erkend te worden.
Zulks vooral, vermits op eenen tijd, toen de edele metalen
nog zeIdz.am waren, gevolgelijk het geld hoog in prUs
stond, bij het muntingbedrUf eene groote wiaat te behalen
was. Men k ende derhalve den regent een verkoopregt der
edele metalen toe; be meld om hem aileen het regt van
muntslag voor ; sielde eene tax vast, tegen welke hem de
mijnwerk-eigenaars het door hen gewonnen produkt moeten overlaten; verschafte hem eene aanlienlijke winst aan
hetonderscheid tusscben de'wezentlijke en de nominalewaarde
der munten; hier en daar zelfs nog eene bijlondere schatting, welke de mijnwerk-eigenaars hem moesten opbrengen, daarvoor. dat hU hen van moeite' onthier, zelven
huone mijn-schatten te munten. In den jongeren tijd,
eindelijk, werd dit staatsmuotre~t in bacht gehouden, niet
om daaruit eene aanzienlijke winst te behalen, maar omda t
men het krediet der muntspecien en derzelver wettelijke
zelfstondigheid niet beter meende te kunnen waarborgen
dan door dit bedrijf aan de speculatie van particulieren "'01strekt te onttrekken. Indien het mogelijk ware dele gestrengheid te laten varen. en' het eigen beheer van den
staat in eene bloote controle van deszelfs ziide te veranderen, loude zulks groote voordeelen opleverim. Imme,s de
particuliere specula tie is veel beter in staat, dan de landsregering om de wezentlijke ·behoefte van het handelsverkeer
met betrekking tot muntstelsel en munlv<iet uit Ie vorschen.
Geene zaak is voor den staalshuishoudkundige en voor den
financier moeijelijker dan de muntkwelitie, en io geeDe zaak
worden ook van de zijde des staats zoo erge misvattingen
bedreven, vermits hoogrnoed en lucht tot gezagvoering zioh
daarin mengen; de staat bevelen wil, in dingen, in welke
hij toch onmagtig is, eo sich nimmer geheel van het denkbeeld kon los maken, dat de circulatie van het geld' door
maatregelen is te besturen, dat het mogelijk en nuttig is
het geld in het land te houden, en dat geld iets anden is
dan eene koopwaar. En waarom zoude' het niet mogel\jk
zijn, dat de ataat de fabrikatie van het geld g!lheel aan de
industrie van particulieren overliet, aan welke het vrij kon
staan, hoeveel en van welken aard aij mantspeciiin en in
welk bruto gewigt en fijngehalte zij dezelve munten wilde;
mits slechts van wege den staat aangeslelde keul'JDtesters
er op toezigt hielden, dat hruto gewigt en inDedijk. gehalle
overeenstemde met de op het muntstuk .des"egens gestempelde aangifte.
Zoo lang echter de stant nog het muntregt uitoefent, lal
de muatvoet en het muntsteJsel qeszelfs opmerkzaamheid
boe\ien. In het eerste opzigt is hem nu Dan te raden,
eenen zoodanigen muntvoet aan te nemen, bij welken de
muntspecien deszelfs waren kostenden prUs gfllijk staan;
zoo dat het meerder der nominale waarde boven. de
lijke metaalwaarde riiet meer dan het bedrag der fabrlcatiekosten vertegenwoordigt. Het kan zijn, dat dan. dil geld
spoedig naar buitenlands stroomt. Dit schaadt eohter niets;
want het gaat niet heen, zonder dat er iets andera voor io
het land is gekomen, hetgeen ons .even veel waud iI. Dat
het goede geld uit het land heenen ging, heeft ~g lleeDen
staat in verlegenheid gestort, maar weI, dat aijntlechte geld
op hem terug stroomde. De naag betreffende ltet muntstelsel is dan allezins voor den staat van wellentlijk- belang
als de inlandsche munt, allhan. voor het binnenlandsch
haDdelsverkeer de aileen gewone is, en geTolgelijk de .taat
in de gesteJdheid is, om het muntstelsel te moeten kielen,
in plaats van den handel hellelve voor zich fe laten kiezen.
10 dit geval doet men goed, eeDe m\1nteenheid tOI grondslag te leggen, van welke de enkele afdeelingen der grovere munten telkenmale geheele get allen vormen. Deze
eenheid mag niet te klein .zijn opdat niet te vele klein geld
of hijpassingmun.t noodwendig worden. Bij de van de eenheid. nederwaartll gaande graduatie, loude welligt aan het
dllodecimaalltelsel de 'voorkeur te geven zijn, vermits het-
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• elve door groolere deelbaarheid aan het dagelijks kleiohandelverkeer; bij de opwaarts gaande graduatie het decimaalstelsel Ie verkiezen Z\jn, vermits het voor de rekeniogen
Wat den vorm
van den groothandel gemakkelijker is. der muotspecien beuert, zoo is het vao gewigt, dat de
muotspecie door haar opschrift of ander kenmerk geaccrediteerd; ~ doelmatig, dat de rand verheven, en door een
omschrift legen het snoeijen gewaarborgd zij. Wi! men
aan de muotspecien een duurzaam en w\jd uitgestrekt krediet veuekeren, dit, vooral buitenlands, slaaode houden,
zoo is het goed den stempel der munting steeds dezelfde te
laten blijveo. - Op welk eene wijze de staat ook zijo regt
TaO muotslag uitoefeoe, hij zal dit legt aUeeo dan met zegen voor zich en het volk ,kunnen gebruiken, ala hij het
muntwezen oiet verandert, zoo als hij het gemakkelijkst, of
weI lelfs het verstandigst vindt, maar zoodanigerwijze als
de handel en het gemeene leven het hebben willeo, want
in deze, zoo als in vele aodere zaken, is de wijsheid van
den staat een niets tegen de wijsheid van het handelsverkeer.
.
.
By ons te lande is sedert de hersteJIing van ons volksbestaan en de invoering van het metrieke steisel, het
volgende munlstelsel in werking gebleven :
Bij het metrieke stelsel vervalt de oude bepaliog van het
Gehalle of allooi van het goud en zilver (waatbi) men v09r
het goud de verdeeliog gehad heeft in 24 karaat, en het
karaat in 12 grein, eo voor het zilver in 12 penniogen en
de penoing in 24 greio), daar de eenheid, zoo weI voor
het goud als voor het zilver in 1000 gelijke deeleo verdeeld
wordt. Dienvolgeos verstaat men door het goud van r·/~
dat, waanan 930 deelen.luiver of fijn goud zijn, en deoverige 70 deelen uit aliiaGe of in mengsel van vreemd of
slecht metaal beltaan. Nademaal nu in de eenheid van bet
muntstehel geene verannering heeft pluts gevondcn, d. i.
dat de gulden de selfde "aarde als vroeger heeft behouden, zoo behoeven wij aUeen het gewigt en bet gehalte
der munten in onsoieuwenederIandsche stelael hier aan
te duiden.

JTeeltluuden.
Goud:
lYillem- of 10 guldenatuk, gewigt 140 trooiach Bas (6729
ned. wigtjes); gehalte: 0,900; gehalte fijn in elk
stuk: 126 Irooisch us (6,056 ned. wigtjes).
Gouden 5-guldenstuk: 70 trooisch aas (3,364 wigtjes);
0,900; - 63 trooisch aas (3,028 wigtjes).
.....I.lfT.lL
STDKXlI UIT'
I II.t.l1K
rBOOISGB.

MUNTSPEGJeB.

Guud,,. .tuk"en.
Rijder• • • • • • • • • • • •
Dukaat • • • • • • • , •

led

De ned. gulden: 224 trooischaas (10.766 wigtjes) - 0,893:200 trooisch aas (9,613 wigtjes).

Onderrleelen.
Ziltler.
Sluk van 50 ceots; 112 trooisch aas (5,383 wigtjes);
0,893 j - 100 trooisch aas (4,806 wigtje).
,.
,. 25 cents: 88 trooi8ch aas (4,230 wigtje) 0,569;50 trooisch aas (2,403 wiglje).
,.
,. 10 cents: 35,2 trooisch aas (1,692 wigtjes);0,569; - 20 trooisch aas (0,961 wigtje).
,. ,. 5 cents: 17,6 trooisch aas (0,846 wjgtje);0,569;-lOtrooisch aaa (0;481 wigtje).

Koper:
Stuk van 1 cent 80 trooisch 8a8(3,845 wigtje). --, 1000;trooisch aas 80 (3,845 wigtje).
,.
, . ; cent 40 trooisch aaa (l,922wigtje).- 1000; trooisch aas 40 (1,922 wigtje).
De hier boven opgegeven munten heelen stanllpenningen, en zijn VIln onveranderlijke waarde. Tevens lijn er
drie flegotiepenniflGefl aangenomen, die 1'00r de grooUe,
het gehalte en het gewigt, op den ouderen voet kunll".n
gemuot worden:
]) de Gouden dukaat, te~ waarde vao I 5.50;
2) de zUveren rijder of dukaton van f 3.15;
3) de ,silverefl dukaaJ of rijk,daalde" l'an f 2.50.
Dele negotie-penningen, die aileen .mogen geslagen worden
voor rekeniog van partioulieren, die Bulks verlangen; lijn
niet gerand, maar gekarteld en hebben geene uiterlijke aaowijling van derzelver waarde.
Het zal niet ongepast Bijn hier twee tabellen te laten
volgen: 1) van het gewigt en gehalte der oude hollaodsche
munten, die nog in omloop IUD; 2) van de betrekking
van den nederl. gulden tot den lran8chen franc.

REIIIDIE.
IIEUWI

OUDIi:
IlIT.t.TIB.

.lIo-r.uu.

22 karaa t 1 grei 0
23
,.
8
,.

0,917
0,983

,.

11 peno. 7 groot

Jt

II,.

0,937
0,916
0,868
0,674
0,571
0,569
0,569

I
1
1
1

,.

10
8

Jt

,.

~,.

IIf ,.
3

Jt

,.

}1

,.

2"'1:

7 ,.

-

,.

Jt

2

,.

6
6

22
22

,.
,.

De hollandsche Rijk,daalder (oude leenwon-rijlr..daalder) •• dert 1606

6

Eenhllid.
Zilver:

{- eng.
,.

;r) Or bladz. 839, is deze' aanmerk.ing door eene drukfeil uit3evallen j
aldaar gelieve man 0010. het l'olgende Erratum to verbeteren:

a

Het 3-Kuldensluk, 672 Irooi,ch aas (32,229 wigtJes);
0,893; - 600 trooiscb aas (28,838 wigtjes).

GliB.lLU

De leeuwsche rijksdaalder is van het zelfde gewigt en
cehalte, en dUI volmaakt !Ie Belrde munt alsde hollimdlChe,
hoezeer dezelve op de waarde van f 2.60.
*) De rijkadaalder, onder koniog LODBWIJK gealagen, is
op den BeIfden voet als de gulden gemunt, en weegt 24,038
wigtjes.

In plaat. van (zoo all aldaar
g•• teld i.) • • • • • •
te lie lien • . . . •. .

Zilver:

BEIIEDII.

I

Z ilverefl 8 tu"kln.
Dukaton • • • • • • • • • • • • • • • •
Drie gulden • •• • . .• ••
•••
Hollandaohe rijksdaalder. ••
Goud~ulden (28 stuivers)
••
SchellIng. • • • • . • •• ••• ••
Dubbeltje • • • • • • •
• •
Sluiver • • • • • • • . • • • • • • • • •

:MUJlTREG'r.

e

8,53333 27,393 214,50 11,45734 2,12>'
8,479 28,078 1263,00 9,709.1.' 250,"

It

,.

1
I

gr.
,.

If ,.

1

,.

1; »
I ,.
3} ,.

2 ,.
2 ,.

GIWIGT
IJr
IIDI8L.
WIGTJES.

9,950
3,494
32,547
31,619
28,078
19,873
4,933
1,612
0,506

T46elll1 der 6etrek"inG tUSlchen den Gulden .'Ifl den Iranc.
ned.

gultlen.

looiiOO
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000

fraflc ••

centimes.

211640
423280
634920
846560
1058201
1269841
1481481
1693121
1904761
2116402

21,16
42.,33
63,49
84,66
03,82
26,98
48,15
69,31
90,48
11,64

ned.
Iranc. Kulden,. cl••
100000 47250
00
200000 9~00
00
300000 141750
00
400000 189000
00
ISOOOOO 236250
00
600000 283500
00
700000 ,330750
00
00
900000 425250
00

8°000T'BOOO

1000000 472500

00
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Um de franlebe gramme, (en dUI ook bet ned. wie1je) van LIlI'lUEUS bebooren, en de Banda-eHanden tot derin holl. trooisehe Rlen te velanderen, kao men zieh un de zeher oorspronkelijk vaderland hebben, maar ook go.l'olgende bulp-tabelle bedienen:
zegd, in de wouden van Achter-lndiii te worden aangeGekeele Grammll. (of nederl. wigtje8).
trolfen. De echte is de gekultiveerde, de ruige groeit op ge1 grammes (of neded. wiglje) =
20,812826 holl. aas. zeede eilanden in het wild. lIIen weet nog niet met leker2
,
== 41,62566
,
beid, of het twee verlchillende soorten zijn, dan of niet de
II
,
_, 62,4385
,
echte eene veredelde ve180heidenheid van de mige iI. Zij
,4,.
=
83,2513
,
ondersoheiden lich uiterlijk Toornamelijk daardoor van elk6
,
104,0641
,
ander, dat de geheele vruohten der laatstgemeldeeeoeruige
121,87695
,
6
"
buitenachaal hebben, terwijl deaelve bij de eerlte geheel of
7
,
,= 145,6898
"
bijna glad il. I)aat dele boomen deraelver gealacht op bij8
,
166;5026
,
londere indhiduiin hebben, 100 dr3gen aIleen de vrouwelijJr,e
187,31M
,
9
,
boomen vruohteD, even als lulks bij de dadelboomen h\'lt ge10
,,'
== 208,12826
,
Tal il; intuslchen heeft het spraakeebruik ingevoerd, de
100
,
2081,2826
' ,
noten v~n den eohten boom 'vrouwelijke, die van de ~j.,.
, 200
,
4162,6662
,
manneluke noten te noemen. Daaruit is de onderlcheidinC
300
, .
6243,8478
,
der twee volgende hoofdaoorten ootstaan : I} de .ellte (vrou400
,
3825,1304
,
weJijke tamme '(fro mu,eade. {,m,U" of e"ltivill'; eng. ""'".
10406,4130
,
500
mel'; duo "".ellt.Ai ttI,i6lieAII, $akmeA, M"lCat"uIBII; ital.
Rolli mo,cad.). Dele laadkorrels van den echten muakaatnotenDllelen "a" de gramme (of tlan Alii nedllr/. wigtje).
boom hebben eenen doormeter tot op2 ned. duim; en wegen
Tan j tot 1 ned.lood. Dleeatallijn lij meer kogelrond dan eivor.
T~11 gramm. ofwigtje (0,01) ~ammes
0,208128 holl. aaS. ~ig, ,en heeten daaroul oqk ro"de (rtmdtll). Inwendig Iun
111
"
(0,1)
== 2,08218
,
IU dlgt, en ,vertoonen ligtroodachtigen grond, gemarmerde
-lrr
"
0;2
== 4.,16256' ,
teekeningen 1'&n donkerroodaohtig Iiruine kleur, en lijn ook
-tv
'
0,3
== 6,24381i
,
eeoigzinl vetacbtig op bet aanvoeien. Denelver reuk is sterk
T'1r
'
0,4 .
== 8,32613
,
en eigenaardig kruiderig, met eer;len zeer verwijderden
tv
"
{l,6
== 10,40641
,
Iweem TaB musku., weshalve men ook daafToor hetwooM
.;..
,
0,6
== 12,48769
,
muskaat gekozen heeft. Zij Imaken eenigains vettig en bit-Mr
'
0,7
== 14;66898
,
terachtig heet, eigenaardig Ipeoerijachtig. Denelver opr\
' ,0,8
16,65026
,
penlalte, is geelaohtig geaauw of bruinachtig, met een
-/11
'
0,9
== 18,731M
,
net van aderaohtige verdiepingen, hetwelk indrukken van
de verhoogingen zijn, w~l)[e men op de binnenvlakte der
b.~ut"rige,haar omringen~e sch~len vinllt. LaatstIJemelde
Iun donker- of geelachtlg brUin, glad, aoo dik als de
nln == 0,001 grammes of wigtje =0,0208 holl. &as.
bazelnoot.chalen, maar harder, en bebben lelTen weder
TrhV == 0,002
,
0,0416
,
flaauwe nrdiepingen van de oJl haar liggende vruoht- "
TIn == 0,003
,
0.0624
,
peul. _Zij zelTen IUn wederQm door eeoe tamelijkdrooge
TV'lrV == 0,004
,
:c 0,08326
,
'fleellge schaal omringd, die ten tijde der rijJlheid . in
TIn = 0,005
,
== 0,10406 ,
twee kle~pen openlpriogt en de noot met derzeJver peul
er laat ultvallen. ,De geheele vruoht heeft in kleur en gelIlUNTVOET (zie lIulIT). rllrtlnderi"l tlaA den m",,'- wope grootte veel overeenkomst niet de perliken. Na dat
"oet. Daar het aan iedere maatscbappij, en dUB ook aan men op Banda' de buiten ,)eeli8e schaal, die weggeworp8n
den Itaat, vrij staan moet, Iljne inslellingen op ,rondwette- 'Wordt, en, de zaadpeul verwijderd heeft. laat men Ie in de
lijke wegen te wijzigen en te veranderen, 100 kan ook aan Ion en oter den rook droogen, waarmede 'Tele weken t\id,
denzelven' het regt, om zijoen muntvoet te TIIranderen niet en arbeids worden "eggenomen, tot dat de pit of kern in
hetwis! worden. De anders 100 dikwetf gebruikte maatre- de harde schaal klappert; ala men deze laatate noegeropengel, om de fioanoiiin door TIIrllechlering der ~unten, en slaat zoo kwetll men de kern. De Ichalen" die nu door
door eene verhoogde muntingwaarde te verbeteren, is in aile het droogeB murwer gemaakl lijn, laten lich nn ook ge.
beschaafde' staten als de verderfelijklte erkel1d geworden, 'en makkelijk atukkend slaan. Nu worden de pitten naar deugdeindien in onzen tijd dergelijke veranderingen gesobieden, lijkheid en grootte ge.orteerd, en driemaal io seewater ged~t,
100 hebben lij meeltal denelver grand in de door indringing
waarin talk is geblu.oht; 1'&n daar hebben de meeste in den
"an vreemd geringer geld ontltane TIIrwarringen, ,welke men handel voorkomende noten een ligt overtrekael,nn kalkaardi8
daardoor wil uit den weg ruimen. Ais men in bet bY-lOn- Itof: daardoor wil men de noten tegen het doorinzektenlteder .de muotgescbiedenis Tan Duitschland gadeslaat, 100 ken derzeiven meiligen. Na het iodoopen in kalkwater
dringt lioh ons de beveatiging deler stelling on wederlegbaar werpt men de noten op hoopen, ennu nrhitten lij lioh of
op, en aileen door wijd-omvatteode muntconventiiin, sal, hol7.!nn~n te hloegen! waardoor lij d!, onrtollige Tochtigheid
gelijk wij reeds boven aanmer,kten, aan deze terugiettingen en lie klemkraoht nrheaeo, vaster worden, en l;lDger hunDen _
der muntwaarden een einde kunnen gemaakt worden.
.maak behouden. Door het lorteren bekomt men de 'folMUSJE (IIIUTW:), oude hollandscbe inhoudsmaat voor gende nevenlOorte,n: ~a) ,aflll "olen (eng.lou"d ""t.lI8' ;
natte waren, lie AIISTBBDUI.
.
fro 'fftier•• 0" lai",,; duo Ga"$, of Ge,undll; ital. inl,rtl'
1IUSKAATNOOT-OLIE ofIllUSKAAT-OLIE, VLUGTIGE, of Ian.) 6) "do",n'"olen (eng. in,ountl of driflll,d, of
in tegenstelling van de uitgeperste (eoZ'pre.,ae) die mee- wormllailln; fro pig"fllI. ; duo Gfttoelt.II".n; ital. lor/ato of
rendeeIa onder den Balm van ffotlln.eep bakend is, en ala toma,t,o);demulkaatvlieg namelijk, een Iwart hardgepanlerd
kleine broodjes zeep in den handel komt (lie dat art.},. iOlekt, legt hare eitjea in den bloeisem, dedaaniitontstaande
(lat. olevm ff"ei. mOleAatae tlolatileof d,lImat"m; fr. made groeit met de vrucblnoot mede, en doorboortaIs TolkoAuile dll mu.eatie tlolatile; eng. di,ttll,d oil o/'ff"tm,eg ; men insekt. er de oppervlakte TID. Ook Tindt men noten,
du. M",eatffU8$ol (fliichtigea); ital. olio di ffoei mOlead.· die door Maden Ign gestoken ; 2) de romp,n of gHtok.ne
dillillato). Gezonde noten Inereo van 2 pond ongeveer (fr. romp.e. ot en Morc.au~). Wanvormige heetendieven-,
2 oncen 4 Icrupel vlugtiIJe olie; 3 pond aangeltokene geved tweellngi- of konin,.nooten; ongelOrteerde, 100 all lij 8e1 once 4 draclimen. GemeenlUk kiest men laatit,emelden meenlijk TOor OOlt-IDdii lel,en verkocht worden, .beetenin
en rompen daUloe, diatilleert ook met lOevoag"! Tan an- 'onzen .bindel o"I'larfJu/,erde; - 2) de ma.A.'fjlr. of
dere Tlugtige olUin. Daaruit verkrijgt men eene strOll ·gele loosenaamde m"netj" ffoten; (eng. tnal. of IMlg; fro
en water he1dere olie, die leer vlugtig, muakaataohtig, dooh miil", cif ..
of IMp'" of ma"flg"", of all,rie.,
eenigsinl kamfenohtig riekt en Imaakt ; van 0,900.:...0,948 of "Olla""; 'duo Jlii"rdie!" "ild. Ie"6'; it.l. I"ng.,
.pecifiek gewigt.' lIIet den tljd wordt dezelve donkerkleu- ma.oAi, ,altlotie,) het Ign de ..adkonela un den ruigen
d,er, en let enn'loodanige kristalranden af, aI, de foeJie- m\llkaatDotenboom; meestal lijn lijlang ..troUen, hebben
obe. - G.b"'ik geneeskundig.
eene lengtedoormeter tot 3 duim, ee!lllewigt. tot. bijnaIj
MUSKAATNOTEN (lat. "uei. mo,cAtdae ; eng. ""tm'I'; ned. lood, rieken en amakenTeel mlnder kruldeng dan ,dO
duo m"scII'"u''' of maeelnu".; ital. Auei mo,cad,; fr. ,ecbte; IU' wo~en gelegd Tenob • .bedwelming te verwekken,
"oil1: m",eatle; Ip. "ve.&' mo,ead.; port •. ffO$ mOleadll; en meten met de harde schaal 4. l 6 duim in de lengle.
de. mukadffotl; IW. mu,kot_Iriitl.) De boomen die de- De muakaatnoten worden on. ook in der.elver birde Ichaal
lelTe lenren lijn tweederlei: de echte muakaatnotenboo,m en met dlinelver foelie in, witte syroop ingema.kt, nit
(mgri.ttea mOlcAato THulIB.) en de ruige (m. to"",,- Ooat-Indie aan"b;'~, dit lijn de iff6eleld" IlIlronlijt.
tOBa THUD.); die beide in, de 13. orde der 22. kla.le
of in
(eD.
. fIOfIdit.d,
eantlud). -.
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Het gebruik als specerij en artsenij is bekend. - In
Guijana gebruikt men daarvoor de donkerbruine heete, en
specerijachtig smakende noot van den Jaffe rnuskaatnoten boom (mvri&tica /atna· SWARTZ), en in Brazilie dikwerf de biller specerijachtige, ter grooUe van een geweerkogel (m. officinalis MART), over dezen boom zie het artikel VICUHYBA. - Handel. Tot op den aanvang onzer eenw
waren wij in het eenillste bezit van den notenmuskaat- en
foeliehandel. Sedert is dezelTe ook in handen der engelschen en franschen gekomen. AIleen in Bengalen stonden
in 1820 reeds 100,000 muskaatnotenboomen. POIVU bragt
den boom in 1772 naar Isle de France, welk eiland Goede
noten voortbrengt, en in 1803 kwam de boom naar Sumatra,
alwaarin 1814 aileen omstreeks het 10rt Marlborough 101,911
slammen groeiden. Ook in de Sierra Leone, op Trinidad
en in Snriname houdt men zich daarmede bezig. Nieuw
Guinea, Ceram, Gilolo en Ternate brengen voortreffelijke
muskaatnoten voort. Op Banda bekreunt men zich niet om
de voortplanting, maar laal de.elve aan de muskaatnotenduif (columba aenea LUB) over, die de nool verslindt, aileen
de schil of den bolster verteert, en de pit of kern met zijne
harde schaal onverlet van zioh geeft. Vall deze op zoodanige
wijze op tegen de zon beschutte plaatsen, zoo vat dezelve
spoedig wortel en ontkiemt, en met het derde jaar wordt het
Itammetje verplant. Het groeit schielijk op, tot 30 en 40 voet
hoogte, draagt met het 5< of 60 jaar nuohten, die 9 maanden na het opkomen der bloeiseml rijp worden, Ie vert met
het 150 jaar 3 pond noten en i pond foelie, later bij goede
verpleging 14 pond van beide, en worot tot 75 jaren oud.
De engelsche acre lands, levert op Banda, bij doorsJag, 266
pond noten en foelie- Heeft men de vleezige schaai weg
geworpen, zoo rekent men,. dat 100 pond l3i pCt. foelie,
53i pOt. noten en 33i pCt. hQUterige sohaal. Daar men
eehter reeds ter plaatse der voortbrenging de noten van deraelver schaal ontdoet, zoo leveren zij (zonder de foelie te rekenen) 38 ' pCt. schden, 51 pCt. gave noten en IO} pCt.
rompen. baarom zonde het, ontegenzeggelijk, beter zijn,
Ie in de schaal naar Europa te brengen, hetgeen de ga ve of
gezonde noten ook tegen den wormsteek loude beveiligen.
lllen zoude dan op Banda ook niet noodig hebben, het tot
inpakking noodige kajatenhout van Java te laten overkomen, daar men geene kisten zoude gebruiken, dHl,
naar de tegenwoordige pakking, den larra op 25 pCt. van
het geheel brengen. Men houdt drie inzamelingen in het
jaar: in April, als wanneer men de belte noten bekomt; in
den regentijd, namelijk in. Julij en Augustu., en eindelijk in
December, hetwelk de nalezing der vorige oogsten is. De
jaarIijksche opbrengst der Banda-eilanden wordt op 600,000
pond begroot. De iavoer in Engeiand bedroeg in de 16 jaren van 1814-1829; 1,521,317 ponden, ,du. jaarlijkl, bi}
doorslag, 95,082 pond. - Goede muskaltnoten moeten bij
hel stukkend snijden niet verbrokkelen, met eene heete naald
gestoken "lVordende, eenige vette olie van zich laten, en
eenigermate vetachtig op het aanvoeJen lijn. - Er hebben
6edrieg.erijen plaats, doordien men bij geltoken noten de
wormgaten digt strijkt; ze verkoopt na dat men de olie er
uitgetrokken heeCt; zelfs heeft men nagemaakte zien voorkomen. Diegene, aan welke de olie onttrokken ia geworden,
zlju uit- en inwendig geelachtig geverfd en amaken slecht. llsanliifn: Amsterdam geeft zuivere larea, I pCt. goedgewlgt zonder uitslag.Hamburg verkoopt in vaten en kisten
nn verscheidene groolte per pond in shilIingen banco met
gemallkte tarra, I pCt. g06dgewigt en 1 pCt.oourtage. Havre
tarra luivere, 3 maanden tijd. Londen, zuivere tarra en 1
Ir goedgewigt per vat. Nante., tarra zuivere, goedgewigt
} kilogram en I pCt. Rotterdam verkoopt per } pond,
met zuivere tarra tegen konlant, en met I pCt. courtage.
renetii; tarra zuivere en 5 pCt. - :I'ollen: .Duitsch to1.,erbond per saksisch of pruissisch oentenaar 6 thaler 20 groschen ,met tarea vergoeding van 20 pond in kislen en 18
pond lD valen; per tolcentenaar 11 Horijn 21 kreuzer rhein.
mel tarra vergoeding van 181.- pond in kislen, en 16T.... pond
in vaten. Uitvoer vrij. OOlt6'1lrijk per. pond sporco, invoer
24 kreuzer, uitvoer I kreuzer, doorvoer 18 neuler - Stade
per kist 4 schillinge, per val 3 Ichillinge-. _ Sondtot per
100 pond 36 stuber. - Frankrijk per 100 kilogram nello
invoer op fransche schepen nit Cayenne en het eiland Bourbon 100 francs, uit Oost-Indie 150 franc; van anderen oorlIprong 250 franc, met vreemde sohepen of te land, 400
franc; uitvoer 25 oentimes. Tot elke deler taxen komt nog
het -!1f derzelven aIs decime additionnel. Noten in lohalen
betaleo slechts het i van den tol. Engeland per pond 2
shillings 6 penee.
IIUSKADELWIJN, MUSKAATWIJN (Iat. "inurn "'UBeatellium; fr. toin muscat). Zoete en aangename wijnen, die
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inzonderheid uit Frankrijk en Italie in den handel komen.
Van de fransche muskadelwijoen zijn vooral die uit Provence, Languedoc en Roussillon beroemd. Ji'rontignan of
Frontignac is onder aile zoete wijnen, welke wij uit Languedoc ontvangen de voortreffelijkste. Hij heeft de goede
eigenschap, dat hij van jaar tot jaar beter wordt; ook is hlj
zoiver en onven.lscht, zijne toebereiding eenvoudig en ongekunsteld. Muskadel-wijn van Lune! heeft eenen nog fijneren en aangenamer smaak; hij houdt zich echler Diet zoo
lang goed .is den frootigoac. Bij het kiezen van dezen
wijn moet men nog behoedzamer te werk gaan, en len
uitenten er voor zorgen, dat men hem oovervalscht bekome. Er is witte eo roode Lunel; laatstgemelde heet in
Frankrijk muscat de Clermont, doch komI onder deo naam
van rooden lunel veel naar het noorden. Muscat de Rivesalles is eene gekookte wijn, die echter meer zoetigheid en
geest heeft, dan de voorgenoemde sooeten. Hij is een ongemeen aangename drank, die de kaapsche- wijn niet veel
achter zich laat. Bij wordt echler ook veelvuldig vervalsohl.
Muskaatwijnen vao MONt6azon en Beziers hebben eenen
minder fijnen en aangenamen smaak dan de voorgeooemde.
In het land van oorsprong worden aIle deze wUnen in vaten verkocht; de ontbieders lateo· ze gemeenlijk op Hesschen
aftrekken. Het is eene misvatting te gelooveo, dat de aangename smaak van den lunel en den frontignacdoor kunstmiddelen i8 aangebragt; de wUn wordt op de plaats zolv6
zoo eenvoudig als mogelijk toebereid en oovervalscht afge- .
zonden. Daar echter de wijnkuosteoaars in de zeesteden
den wijn soms namaken, zoo doet men het veiligst, all
men de WRar hetzij uil de eerste hand of uit de bovenBourgogne ontbiedt.
Ooder de Provence-muskaatwijneD
zijn die van den St. Laurent, Conteperdirr: en Ciotat de
aangenaamste en smakelijkste. Onder de italiaansche muskadellen zijn vooral die van Sl1racusa in Sicilie, en de
Moscato van Cagliari, witte, liefelijke wijnen. Hierl06
komt, dat de siciliaansche en sardinische wijnen het vervoer ter zee regt goed verdragen, en door het liggen D06
merkelijk verbeterea. Ook van Corfu, Cypern en Candia
bekomen wij voortreffelijke muskaatwijneo. Languedoc eD
Provence voolzien de overige landen met muskadelIen... roIUnen; deze worden als con lituur genuttigd. Veel worden
zij ook in brandewijn ingelegd, en over Bordeaux enz. in
den handel gebra~t.
MUTSEN (PETTU) (fr. bonnets). Eene bekende hoofdbedekking, die uit verscheidene stoffaadjen vervaardigd wordt.
Er zijn I) gewerkte zijden mutsen. Deze worden in Engeland en Italie in menigte, het fraaist in Frankrijk, met
name te Lyon en Parijs vervaardigd. 2) geweven en gebreide katoencn mutsen worden in vele streken van Duitschl,md gemaakt. De engelsche gewerkte katoenen muuen Tan .
Leir:ester, Nottingham enz. zijn wegens derzelver fijnheid
en deugdeJiikheid vermaard. 3) gebreide en gewerkte mlllsen van linflengaren komen niet zeer menigvuldig in den
handel voor; zij worden voornamelijk in Bohemen vecvaardigd; in het hessische, hanoversche en in Westphalen ma.k,
men twee- en driedraads gewerkte mutsen.
4) wollen
mutsen komen in veelvuIdige verscheidenheid in den handel. Eene bijzoodere zeer gewilde soort zUn de monmouthll
caps. In Duitschland worden in vele landstreken verscheidene soorten van wollen mutsengebreid en gewerkt, gevoM
en weder omgevold, vervaardigd. Hierin onderscheiden zicb
de boheemsche, saksische en pruissisohe, hessischeen beijersche manufacturen. Mutsen of pelten uit bereide ~tolfen:
als laken, nanking, leder, casimier, waslijnwaad enz. met
of zonder kleppen (fr. casquettes) voor zomt'r en winter
zijn in den jongsten tijd eene aigemeene hoofdbedekkins
zoo wei in de steden als op het land geworden. Dienvolgens maken ook de petten-kleppen uit verlakt leder, uit
laken enz. een niet onaaozienlijk handelsartikel uit. Een8
geheel bijzondere soort zijn de 'in het luidelijk Fra"nkrijk in
Livorno, ~enua en Venetie verv8llrdigde roode en witte,
tu,rksche petten en mul,en (fr. 60nnets de Tur'luie) zie
T8BKscu II: MUTSEN.
MUTSJE, lie MUUE.
MUZZORELLE. Zeer smakelijke kaas, die bij Pestum
in Sicilie vervaardigd, en meestai naar het napelsche uitgevolrd wordt.
MUZZELBOROUGHS. Eene soort van geriege wollen
sergle, die inlonderheid in de engelsche plaals van den zelfden naam bereid wordt.
MYLEN. Rekeoingmunt in Braband 960 op 1 gulden.
MYRABOLES, MrRJ.GILET, MYRGHET. In den levantscben
en oQst-indischen handel noemt men dus eene geringCl
soort van myrfhe.
MYRIAGRAlIIME, gewigt in Frankrijk. Zie PUlJS.
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MYRIALITER, inhondsmaat voor natte en drooge waren
in Frankrijk. Zie PUllS.
MYRIAllIETER. Lengtemaat in Frankrijk; de myriametre
is de nieuwe fransche mijl of lieue.
llIYRIASTERE fransche ruimte-maat van 10,000 steres.
llIYRRHE (lat. myrrha; eng. myrrh; fro myrrhe; duo
Myrrhe'; ital. mirra). Deze gomhars bevat 2,6 pCt. vlugtige (aeterische) olie, 22,2pCt. balsemhars, 3,56 pCt. halfhars, 54,384 pCt. gom, 9,312 pCt. dragantstof. In water
is het genoegzaam geheel in wijngeest (alkohol) weinig oplosbaar. Het komt ter grootte van hennepzaad tot tamelijk
groote appel tot ons, die uitwendig onregelmatig gevormd
zijn; hoogstens bespeurt men aan ronde stukken eene
hoekvormige afzondering. De breuk is onvlllJi;omen 8chelpaOOtig, 'meestal kleinsplinterig, van dof vetachtigen glans,
zelden glasglanzig. Schaars vindt men daarin kleine holten; die Iuchtblaasjes zijn. De kleur vertoont gee Ie, roode
en bruine schakeringen j de enkele stukken, zijn gemeenlijk
eft'en- vele echter lJleer-kleurig. Zij schijnen minder of
meer door of zUn geheel ondoorzigtig, nooit doorzigtig. De
ondoorzigtigheid komt van bijgemengde onreine vreemdaardige deeJen voort. Dikwerf zijn zuivere en onzuivere stukken te zamen gebakken. De oppervlakte is ruw, troebel
en dikwerf zeer bestofd. De zuiversle stukken wegen specifiek 1,36. Er worden \lWee hoofdsoorten' onderscheiden :
de levllntsche en oost-indische. De levantsche (fr. myrrhe
du Levant, eng. turki~h myrrh) komtnatuurlijk (naturel)
(lat. m. naturales of in 80rtes ; fro m. en sortes; eng. in 80rts;
duo Naturell) d. i. onuitgezocht in den groothandel. De zuivente stukken worden uitgezocht (lat. m. electe, fr. en
larmes, eng. m. in drops, ita!. m. eletta of in la grime);
het zijn onreine, menigwerf drupvormige stukken. De reuk
is ligt balsemiek; de smaak bitter specerijachtig. Op het
kaauwen worden .zij kleverig en maken het speeksel melkachtig. Geheel smelt dezelve niet maar zwelt enkel op en
riekt daarbij sterk. Aan de vlam gehouden, brandt zij ligtelijk aan. Bare voortreffelijkste kleur is het hyacinthrood,
meest in het bruine overgaande. De luivere hyacinthroode
stukken gaan ook onder den naam goudmyrrhe (lat. m.
""rea; fro m. anglee). Voorts zondert men van de natllrelle soort de kleine stukken af, en verkoopt ze onder den
naam myrrha in granis); onder dezelven bevinden zich
zuivere en onzuivere. Betgeen na het uitzoeken en afzonderen overbJijft is de ordinaire aoort aan welker stukken
nog dikwerf overblUfselen van den boomschors kleven.
Zeer schaars is de fij nste, welke vele droogisten myrrha
in baoulis noemen,ofschoon zij Diet den vorm van stangen
heeft, maar rondachtige .tukken van 2 duim doormeter
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vormt; op de breuk zijn zij hyacinthen-rood. Bijgemengd
vindt men onder de levantsche myrrhe niet zelden s'ukken,
die vo!strekt geene myrrhe lijn; men optdekt daaronder
arabische gom, kersengom, bdellium enz. VOOlts stukken
van uiterst bitteren, doch Diet 8pecerijachtigen smaak, die
wegens derzelver witachtige gele kleur, witte myrrhe (lat.
m. alba) genoemd, en door de apothecars voor het gebruik
uitgeworpen worden, vermitszij eene andere gomhars zijn. Van
de stamboomen der levantsche myrrhe zijn nog slechts twee
bekend: de ware myrrheboom (myrrhebalsamboom adendron
myrrha NEES), die als, kreupelhout in de accacia-wouden
bij Gison aan de grens van Gelukkig-Arabie groeit, en de
kalafboom (balsam adendron katal, KUNIH), die ter zelfder plaatse voorkomt, doch gezegd wordt ook de bovenegyptische en abyssinisohe myrrhe te leveren. Beide boomen behooren in de Ie orde der 8e' klasse van Lnnu&us.
Uit de schors der eerstgemelde komt de gomhars in olieachtige consialentie voort', wordt dan boterachtig en verandert hare bleekgeJe kleur door het droogen in de hya'dnth-roode, waarschijnl\ik. door het in de lucht opnemen
van zuurstof. llIet den ouderdom wordt de zelfde oorzaak
gezegd, de stukken meer en meer donkerkleurig te maken. - De tweede hoofdsoort, de oost-indische (lat. m.
ostindiaca; fro m. deB Indes; en If. eaat-india myrrh)
stanlt af van den in Cochinchina groeijenden boom oduae,
en bestaat uit 2 Ii 3 duim groote stukken, die wei myrrheachtig rieken en smaken, ook inweodig aan de myrrhe
gelijk zijn, doch eene donkere of zwartacbtige oppervlakte
hebben. Deze soort wordt gemeenl\jk door onze ap"thecars verworpen. - Bet Kebruik dezer reeds In het oude testament onder den naam 11101' vermelde droogerij is zeer belangrijk; buitendien bezigt men dezelTe tot parfumeren en
onder berookingpoeders. - ([8antiifn: de myrrhe komt in
kislen en vaten I van verscheidene grooue naor Europa.
Alexandriif verkoopt per 43} oka; Hamburg per pond in
shill. banco, geeft zuivere tarra, } pCt. g.gew. en 1 pCt.
court.; Leverpool: tarra 8 pCt.; Londen verkocpt per
centn.; Marseille rekent 5000 = I last. Tenetiif in ducati per centinajo sottille. - Tollen: ]}uitsch tolf!erbond
als muskus. Oodenrijk per centn. sporco invoer 6 fl. 30
kr., uitv. 32i kr., doorvocr 8 kr. Frankrijk per 100 kilogr.
netlo invoer met fransche scbepen uit Oost-Indie 50 fr.,
uit andere buiten-europesche landen 90 fro uit europescbe
stapelplaatsen 100 fr.; met vreemde schepen of te land
125 fr., uitv. 25 cent. Tot iedere dezer taxen komt nog
het -/1) daarvan als decime «dditionnel. Engeland invoer
per pond 1 sh. 8 p. Terugtol I sh. I p.

....

N. Op fransche muntapecien duidt deze letter aan, dat zij
te Montpellie~ zijn geslagen geworden. =, wordt tot verscheidene afkortingen gebezi&d j zoo heet bijv. Nro. of Nno.
netto; N. N. nomen nescio (lat.), de naam is mij o"bekend (men bedient zich namelijk van deze afkorting all
men of den naam van eenen persoon of van eeDe stad enz.,
waarvan gesproken wordt, inderdaad niet weet, of aIs men
dien niet noemen will ; Nfl. nota bene (lat.) let wel; Nr.
of No. t nummer numero; N. 111. (itAl. ) nuova moneta
(nieuwe munt). Ns. naschrijt enz.
N A.ALDEN, bekende werktuigen van metaal, deels tot
digtsteken van kleedingltukien, deels tot naaijen, deels ook
nog tot ander gebruik bestemd. Zij bestaan gemeenlijk uit
een metalen, aan de eene zijde toegepunt, aan de andere
z\ide met een meestal Iangwerpig oog, waardoor de draad
of het garen wordt gestoken; alsdan heeten zij naainaalden
(fr. aiguille8 II coudre); buiten deze heeft men nog haarnaalden (of haal'spelden) (fr. aiguilles de tete, poinfons,
epingles a clteveux); paknaalden (fr. aiguillc8 d'embalIlJKe); breinaalden (fr. aiguilles do tricoter); enz. De
aanzienI~ikste naainaalden-fabrijken vindt men in Duitschland (Aken, Burtscheid, Neurenberg, Breslau, Potsdam,
Durlach). In den handel onderacheidt men weI deze waren

ook in e1fgelsche, /ransche en spaansche, maar zeer dikwijls zijn uezelve desniettemin van dnitsohe fabrijk, en spaansche naalden zijn er in het geheel niet. De naalden worden in het Groot Ii 100,000, in het klein 11 1000 stuks verkocht. De akener-naalden komen in groote, lange, vierkante
pakken, die met sterke touwen omwoeld zijn, in den handel. Bet paket bevat gemeenlijk 50,000 stuks van verscheidene grootte en fijnte. Er zijn daarvan 22 soorten of nOUlmers. N°. 1 is de grofste, N°. 22 de fijnste soort. Ieder
hoofdpaket bestast uit dertien klein ere, nameJijk 12 TaD
4000; en 1 Tan 2000 stuks. De soorten zijn' de volgende:
superfijne, engelsche rond- en langoogen. N°. I tot 12;
dergelijke a la grecque; nur parijaahe manier N°. 1-7;
dergelijke korte en dikke N°. 1-8; lange brei~aalden N°.
1-4; kleine stopnaalden N°. 00-8. Alle deze soorten worden naar engelsche wijze fijn gepolijst, en in paars of blaauw,
engelsch papier verzonden. Men beeft daar ook nog gemeener
soorten, naHlelUk superfijne, in twee soorten, vierkante, rond
enlangoogen, N°. 1-13; lange breinaalden, N°. 1-7;
kleine stopnaalden, N°. 1-8; de engeIsche naaldfabrijken
leveren de volgende soorten van naainaalden: common, best
common, best London of milliners needles; dergelijke longeye, white chapel long-eye, fine doming needles (stop-
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naaIden) ook em6roidcring needles (borduurnaalden). De
eogelschen maken zelfs vergnlde naainaalden, die niel aan
foest bloolg~steld zijn; als. ook naainaalden van gegoten
Itaal. In Frankrijk leveren deze waren voornamelijk Aigle
in Normandije. Bourg en Bre8Be, T,rO!l6B in Champagne
eoz. - De duitsche stalen nadden, die meestal in donkerhlaauw papier in den handel gebragt worden, verkoopt men
worps-, dozijns-, sehocks-, honderd-, duizend-gewijze. Een
worp is vijf stuks naaJden. Bre.inaalden worden uit \izer0{ geelkoper (messing)-draad gemaakt, en insgelijks in nommers , onderscheiden.· Goede pak- en lardeernaaiden behoorden van even Goede stoffe als de naainaalden vervaardigd te zijn, doch men'maakt meestal de laatstgenoemden
. van ijzer- of geeJkoperblik. Haarnaalden worden van ijzerof messingdraad, menlgwerf ook van zilverdraad gemaakt.
NAAM, wordt dikwerf gelijkbeduidend Inet firma gebezigd.- »lk heb eene affaire onder mUnen eigen naam opgerigt." -lOWij zullen hier een handelsbedrijf ondervreemde
namen uitoefenen." = des sohips of lIan den schipper,
zie SCBEEPV...... RT. = IIan den lIersekerde, lie VnzEKEBDE.
NAAltlLOOZE MAATSCBAPPIJ, zie M... J.TSOBJ.PPlJ en
AsSOOUTIE.
NACBTHUlS, .c"p.vt. eene op het achlerdek van schepen onmiddellijk Voor het radvan het roer (hel "tuurrad)
of den helmstok ungebragte met hout beschoten kastje,
waarin de den stuurman benoodigde instrumenten,en voornamelijk de stuurkompassen geplaatst zijn, en hetwelk des
Mchis door kaarsen of lampen verlicht wordt. Van dit
klistJe moeten de ij,eren werktuigen en voorwerpen zoo ver
verwijderd bJijnn, op da! er geene vreemde magnetische
krRcht op de kompasnaald wordt uitgeoefend, waardoor de
koers van het 8chip onzeker IOU gemaakt worden.
NA DATO, zie A. DATa.
NADIEU, f/lansche. naar de wijze der Beere ill rille
ff'ancM en RO'!lergue enz. vervaardigde stoffe.
'
NADIRI, rekenmunt in persisc4 Georgie, van 2} abassi.
NADRUK (fr. c(Jlttrefafon). In den boekhandel de tot
verkoop tegen minderen prijs bestemde woordel\jke afdruk
TIUl een reeds in druk verschenen werk of andere geest"rucht buiten weten en toestemming van den regtmatigen
uilgever,d. i. degeen, die van denschrijver of regtmatigen eigenaar (b,jv. de erfgenaam of erfgepamen "an den
achrijver) dQor aankoop het :M. S. of kopijregt in eigendom
nrkregen heeft~ Bet nagedrukte werk pleegt men insgelijk. eenep nadruk te noemen. - Dat is met de oor'pronkelijke uitg.ve van de dictirmnaire de I'academie, maar
een brusselsche naaruk - WU nrkpop!,n geene n4drtlkMen, nemen geenen nadruk in commissie. - De brusseler
..adruk is aanmerkelijk goedkooper dan de parijsche originele uitgave.- '
. '
NAIL, engelsohe lengtemaat. Zie LO.DEI.
NAINLONDRINS, fijne halflakens, uit spaanschewol.
dte VIoeger aileen in Engeland voor den levantschen handel
gemaakt werden; thans echter in fransche fabr\iken l{ parijsche
ei breed verva.rdigd worden. en zoo wei naar Turkije en
Egypte, ale ook Italie, Spanje en West-Indie gaan.
NAINSOOK, NIAlSUCB, NUSOIfQUES. Eene soort van oostindische neteldoeken mousselines die door den hollandschen, engelschen en deenschen handel in Europa komen.
De hollandsche, te Ducca geweven behooren tot de fijnere
soorlen, hebben gouden aelfkanten, en worden in twee
soorten onderscheiden, beide 2t carridos breed en 40 lang.
De het me est "oorkomende engeische worden in effene, en
gladden en geborduurde ondencheiden. Er zijn oak nan6onques-Iakens in verscheidime soorten, gemeenlijk Ii yard
breed, bij 20 yards Iengte; van welke er 10 ~tuks in een
pak zijn. In den deensch-oost-indisohen handel komen
verscheidene nainsuchs voor met gouden lelfkimten, gestikte. met goud en lilver met witte en bonte zijde gestikt
van 1i'J' tot 2.} el breedte, en 14 It 25 el lengte.
'
NAmEN, hoofdstad en sterke vesting, maB( ook .belangr,jke fabrijkstad der gelijknamige provincie van het kllning'rijk Belgie, aan de :Maas, in welke hier de Sambre uitwatert, met 22000 inwoners, .en beroemd door I)are 'ljler-,
.taal-, messing-, koper-, lood-, draad- en .teenkoolen-werken j voornamelijk echter ,door hare messenmakerijen en
lederfabrijken; als ook door hare IUrnkookerijen. De handelsbedrijvigheid der slad en den omstreek wordt ook nog
verlevendigd door ijzergieterijen, olie-en papiermolens en
marmer~roeven.

c

NANCY, hoold.tad van bet fransche departement :Meurtbe,
provincie Lotharingen, in eene vrucbtbare Illndstreek, nabij
de Mellrthe, met 30,000 inwoners. heeft wei is waar, spinner\ien, en weverijen en verwerijen in katoen, wolle en
zijde; katoenen-; kouseDr en lederfabrijken-, ook staan de
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kaarsen- en likeuren, liqueurs de Lorraine, van hier in
groote vermaardheid, doch is deze voormalige hoofdstad van
Lotharingen nog meer dan door handel en nijverheid door
hare verfraaijingen en kunst- en wetenschappelijke inrigtin.
gen beroemd, welke zU aan den koning Stanislaus Losczinskij te danken heeft, die van 1733 to 1744 hier resideerde. Nancy heeft eene hoogeschool. eene groote koning_
lijke bibliotheek, eene maatschappij der wetenschappen en
kunsten, eene leerschool der houtvester,j, eene botanische
tuin, een schilderij-museum en andere verzamelingen, alII
ook een centraal genool8chapvoor den landbouw, met de
eerate en belangrijkste model.landhoeve van Frankrijk, in
de nabijheid der slad (te Roville), verbonden met eene
Iandbouwkundigeschool eu eene fabrijk van landbouwgereedschappen.
.
NANDINGINS, japansche rekenmunt van zilver.
NANGASACKI, zie JAPJ.II'.
NANKING, thans Kiangningfoe genoemd. Deze tweede
hoofd- en havenstad van het chineache rijk, ligt nabij de
oostkust aan den zuidelijken oever van den Janlsekiang of
blaauwen rivier, ongeveer ter halverwege tusschen Peking
en Canton ~ de beide gewigtigste uiterste punten van China
tegen het uoorden en zuiden, - en mag noeper, toen zij
nog residentie van den keizer was, I millioen luwonersgeleld hebben; daar zij echter sedert .veel van haren grootle
(zij wordt gezegd 7 uren gaans iu omtrek te hebben) verloren heeft, zeo zal wei de jongere opgave van ! millioen het
me est der waarheid nabU komen. Met opzigt tot fabrijken
'en handwerkenbekleedt Nanking de eerste plaats in hetchinesche rijk.Behalvede zUden stoffen, borduurselen, porcelein, verlakte waren, en de bekende kaloenen stoffe, die den
naam der slad voert, achtenook de chinezen inzonderheid he~
papier en de inkl zeer hoog, die hiet vervaardigd worden.
De stad wordt overigeu niet slechts voot eenedereersteban..,
delsplaatsen, maar ook voor de leersloel der beroemdste se..,
leerden en bekwaamste knnstenaars g!lhouden. Bier ook
vindt men den wereldberoemden, 200 Toet hoogen porcelei..,
nen toren. Zie CAIITON.
NANKINGLINNEN, NANKING, NANKEEN, NANQUlN
(fr. toiles de nankin, ital. nanquino, eng. nankeen, nanqueen., nanking). Van deze zeer gewilde katoenen stoffel!
zijn er twee hoofdsoorten: I) oost-indisc"e en cAinee.ehe
nanquins; het zUn lijnwaadachtig· gewevene, vaste en digtere
stoffen dan de katoenen, hetzij geel en roodachtig geel,
met de natuurlijke kleur der schoone, zuid-aliatische katoensoort, ~ie .ich Iaat wasschen londet te verschieten,ofblaauw
rood, bruin, aschgraauw geverfd,of' ook geheel wit. De ge ..
verfde cbinesche stoffen komen nillt veelJuldig meer 1:00r,
vermits men .ze in Europa even zoo goed en ook tot minder pr\is maken kan'. Gemeenlijk zijnde chinesche nankings
van zeer verschillende kwaliteit, de beste worden in de stad
Nanking zelve veJvaardigd, en de beste daaronder zijri de zoo~
genaamde compagne-nankings ,in eerate, tweede en derde
kwaliteit, 12 i 14 eng. duim hreed, 4{ It 7 eng. yards
lang. De .aar, welke de hollanders over Batavia naat
Europa brengen, is j. brab. el breed, geel, in stukken van
ll{ it 12 ellen lengte. 2) europe,c"e .n'nkings, die schier
in aile landen in menigte vervaardigdworden. a) In Engeland worden de nan kings in velerlei soorten gefabriceerd,
meestal 22! eng. duim breed. Tot de ordinaire M gladde
soorten wordt het garen gemeenlijk slechts met gemeene
verwen geverfd, weshalve deze bij het wasschen en blee~en
schier aIle vergaan. De gewone vleeschkleur bleekt echter niet. Iigtelijk uit. De fijn gevlamde nankeens heeten
grandurell., en zijn,' als de cloude4 nankeen. (gevlamde
of geJa8perde), uil dnbbel geverfd garen geweven. Buiten
deze heeft men nog veracbeidene soorten, bijv. gestreepte
met .gekeperde streepen, dubbe} gekeperde enz. De dou61e
florentine. zUn de digtste. sterkste en duunte van aile ge;.;
heel katoenen nan kings, onder den nilam van katoenen-ku.imier in· Duitschlaud bekend. .Dimity roanking. worden met de florenti""8 geweven, doch de streepen, welke
aij vormen, zij n half omgekeerd. f f eaflllf'-et. ztin golfvormig gestreepte en geteekende nankcen,. Fauc,!! nankecns
lijn zoodanige, welker .treepen, teekeningen en verwen
naar de mode afwi8lelen. Jtlle deze soorten behooren tot
de zoogenaamde Iigte goederen (light good.). Soms komen
ook "41f"zijden nankings (Bilk nanking.) voor; zij worden echter<meerendeels in de zijde fabrijken vervaardigd.
6) de (ransc"e katoenmanufacturen leveren vele schoone
en Goede nankings, gewoonlUk in stukken van·50 ellengte
1
en 3 el breed, in verscheidene klearen, gestreept, Gekeperd~ Frankrijk. ontbiedt echter jaarlijk~ .. nog omstreeks
2 millioen stuks Ult Eogeland en Oost-Indle. c) Zwttserland levert elfene en gekeperde nanking.. d) In Duitscll.:..
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land heeft de nanking-fabric.tie in Saksen en Bohemen

schappen, tot verlevendiging van den handel, de nijver~
haren hoofdzetel: met name in het Ertsgtlbergte, in den heid en de I.ndhuishoudkunde ingesteld. Zoo ontstonOpper-Lausilz, en langs de boheemsche grenzen; gewoonl\jk den ettelijke groote kaloenspinnerijen b\j Salerno, en aldaar
lijn de stukKen 60 a 80 ellen lang, 21 it 24 duim breed. el!. h\j Napels ook kat~endrukkerijen, lak~n-, papier- cheOok in Prug enl. en in de omstreken van Ween en wor- mlsche en andere fabr\jkelil, en de landhUlshoudeJijke maal ...
den vele nan kings vervaardigd. Onder de pruissische
schappij der provincie Capilania heeft tot dus verre met
nufacluren onderscheiden zich die in Elberfeld, Remscheid goed gevolg prem;envoor zekere bepaalde nijverheids' en
enz.,waar Iijn waadachlige, gele en bontgeklelirde, ge- landhuishoudelijke productien uitgeloofd.
Slreepte, gevl.rnd .. , g~jaspeerde, gekeperde nankings in
De handel des lands is weI nog zeer pauief, maar de
yerscheidene breed.ten,' lengten en kwaliteiten venaardigd groote menigle produclen, die hier en met name van Siciworden.
lie ten uit,.oer komen, maakt toch dat Napels in deszelfs
TA.RiEl, zie M.l.NUFHTUREJ.
handel mel andere landen in hel voordeel is. Deuilvoer
NANTES, 47° 13' 6' N.B. en 1° 32' 44' W.L. aanzien- aileen der haven van Napels wordl geacht tegenwoordig
lUke zcehaven, en eene der belangrijksle steden van Frank- eene geldswaarde van meer dan 50 millioen fraJlcs Ie berijk, mel meer dan 80,000 inwoners, tusschen Havre en dragen, waaronder olie voor 14 it 15 millioen. Granen voor
Bordeaux, in de provincie Brelagne (deparlement der 12 a 13 millioen, zijde voor 8 it 9 millioenfrancs, buitenNeder- Loire) op ettelUke mUlen generzijds de mondiog dien veel \'Cuchlen, lout enz. De invoer van Engeland en
der Loice, aan den Oceaan gelegen. Z\i heeft kaloenfaFrankrijk heefl sederl hel hooge toltarie! van 1825, maar
br\iken (spinnerUen, weverijen en drukkerijen), leder- ook door de mededinging van pruissische en belgische lamanufacluur;· suikerraffioader\ien; scheepstimmerwerven, op ke~s, duitsche ijzer- en zwilsersche kaloenen-waren zeer
welke een groot ROnlal koopvaardUschepen gebouwd wordl: afgeoomen, en Oostenr\jk, welks invoer korteling een'
aanzienl\jken kabeJjaauwvangsl bij New-Feundland, en aan- dubbelen invoerlol opgelegd werd, kan nog slechts door
lienlijken handel in het binnenland nn Frankrijk, als ook smokkelhandel de8lelfs verkeer in l~jnwadeo en ijzer- en
naar de· meesle slaten van Europa en naar Azia en IWest. slaalwaren met Napels voorhetten, of de schepen van Triest
lndie. Aileen de kleinere schepen kunnen 101 de stad opko- en Venetie "in genoodzaakl, hnnne ladingen eerst in bemen; de haven voor de grootere is Paimboeuf, Ran de vriende havens te brengen en Be van daar mel vreemde
monding der Loire. Seder! korleling heeft de stad ook schepen naar Napels Ie ven-orderen.
.
eene Iloombootvaartgemeenschap met Bordeaux.- GeschiedOm Rome en Napels in nadere verbinding mel elkander
kundig merkw8llrdig is Nantes door het' edict, hetwelk Bu- Ie brengen, is sedert 1!l37 door 2 klfline sloomschepen eene
DRIK IV, hier (1598), ter gunste der kerkelijk. hervormden regelmalige vaarl tusschen Napels en de monding van den
uilvaardigde, en hetwelk door LOD£WIlK XIV (1685) her- Tiber ingedgl geworden. Builenditln staal Napels met Siroepen werd, helgeen eene overgroole uitwijking der pro-, cilie in leveodige Iloomscheepvaart-verbindiDg, en behoort
leslonlen, onder den naam van refugies, naa, Engeland, ook lot de groole sloornbootvaalt-linie, welke Marseille (zill
Duil$chland en vooral ook nur Holland 101 uitwerksel had. aldaar) met den Levant verhindt.
.
Mlinlen, maten en gewiglen, lie P"RIJS.
De ijserbaan van Napels naar Rocera, met eenen z\jllilf
I lonneau wijn of brandewijn, heeft 2 pijpen, 4 ox hoof- Daar ,Castellamare, heefl reeds len jare 1826 de koninglijke
sanClie bekomen.
.
den of 480 pots.
I oxhoofd = 240 oed. hn.
JJJunten, ma/en en cewigten, zie SICILIe.
Brandew\in wordt per 29 veltes en traan per 30 veltes
NAPELSGEEL (NAPELSCBE, NAPOLlTAAIISCBIi: AARDE); (fr.
verkocht. Granen worden per tonneau (= 15 ned. val) verkochl. jaune de Naples, jaune mineral; eng. lVeaple yellow;
NAPELS (NAPOLI). 40° 50' 12" N. B. en 14°,15' 45' d. lVeapelgel6, lVeapotitanische Erde; ital. gillllolin9).
O. L.
Deze pracht volle hoofdstad van het gel\jknamige Eene uit menie en spiesglans-oxyde umengestelde verfstof,
koningrijk is ,buitenslands illzonderheid door haar zachl die oorspronkelijk inzonderheid Ie Nopels 11ervaardigd weld"
klimaat, en door hare beide naburen, d<ln sleeds woelen- en meeslal in den V{)rm eener aardachtige schors, 3 a 4.duim
den eo in gloed staanden Vesuvllls en het herrezene Pom- dik, somw\jlen in den vorm van het vaatwerk, waarin zij
peji bekend; de overige aangelegenheden van den staat en be reid werd, dikwerf ook als een poeijer in den handel
de slad bl\jven meeslRI onbekend. Zij ligt aan eenen komt. Zij heefl eene matte, citroen- of oranje-gele klenr,
Ichoonen zeeboezem, die door twee schiereilanden en de is Iwaar, korrelig, Iigtel,jk breekbaar, ontkleurl zich niet,
voor dezelven liggencle eilanden Ischia en Procida in hel en bladert ook niet, blUfl echler eeniglinsaan de tong hannoorden en Capri in het zuiden gevormd wordl ; Z\j heeft ilene gen. Zij werd voormaah zeer veel in het olieschilderen
goede en verslerkte haven mel eene groole moelje en vuur- .gebezigd; doch is in den jongsle::l tijd door de invoering van
loren, en is de grool51e stad van geheel Italie,en, na Lon- het chrom- en minerllal-geel schier verdrongen geworden.
NAPIITA, zie A.l.IIDB,US.
den. ParUs, Konslanlinopel en Pelersburg, de volkr\jkste in
Eqropa, want z\i telt 360,000 inwoners. De fabrljken zUn
NAPOLEOND'OR, fransche gouden rekenmunl van 20
er niet zeer aanzienlUk, ofschoon in belangrijkheid toeoe- fro • Zie PARIJS.
mende, zii leveren goud-, zilver-, bijoulerie- en lijdenNAPOLI D1 ROMANIA, 37° 36' N. B. en 23° 3'
waren, handschoenen, kunslbloemen, darmsnaren, koralen O. L., havenslad aan den zeeboelern van gelijken na.m,
en aardQwerk. Van meer belang echler is, ofschoon meest aan de ooslkust Van Morea (io den Romos argeIis en Coin handen der engebchen, de haodel der plaals, en Nopels, rinthe), was van 1824-1833 hoofdslad van hel, koninghetwellt eene bank eo eene beurs heeft, het middenpunt rijk Griekenland, en van 1833-1835 residentie d,es kodes hondelsvoor geheel het land, welks produkten: zuid- nings. De slad tel! nagenoeg 8000 inwoners.Door de
vruchlen, olie, wUn, rijst, granen, zijde, Goede wol van verwoeslingen in den onafhnnkel\ikheids-oorlog wad de hande deelsw~ize veredelde sch.pen, ~oethout, zwavel, puimsteen, del dezer plaalS .eer in verval gekomen, docb verhief
puzzoli-aarde, zout, salpeler, aluin, eenigen katoen, hennep zich dezelve weer in de jongsle lO jaren, en wegens
en s.ffraan, manna, sumak, kurl, kappers, wijnsteen, staal hare goede en verslerkte haven 181 de Blad steeds eelie
voo.rname h"ndelspl~.ts van den Peloponnesus en van geen ~jzer eoz. hier in den uitvoerbandel komen.
De stad heeft vele welenschappelijke inrigtingeB; eene heel (;riek"nlolld blijven. De belaJlgr\jksle laken worden
sedert 1224 gestichte hoogeschool, eene polylechnieke school, in granen, wijn, olie, tabak, kaloen, l\ide enz. ge.daan.
eene school der schilder- en beeldhouwkunde, eene mili- Men lie de artikeJen ATOENE en GB.IEKElUUn, ~n Qve~
taire akademie, een mariliem arsenaal, eenen botanischen maten en gewigten het .rlikel P.l.TRAS.
luin, eene sterrewacht enl., als ook een koninglijk museum
NARWA of NARVA, 5')°20' N. B. en 28° 24' O. L.,
'Jan oudheden, ten deele uil de in Herkulaneum en Pompeji havenstad in het ru.siache gou vernemcnl 'Petersburg of
gevonden voorwerpen. Voorl. wordt Napels gezegd 45 boek- Irgermannsland, aan den linkeroever der Narowa, die, uit
het Peipus-meer uitvloe~ieode, twee mijleD van hier io de
drukkerUen te bezitlen.
.
Ook NapeJs schrijdt voorwauls. Want, is ook de kultnur finlandschcn zeeboe_em valt. D,e stad beefl welslechts 1000
van den grond nog zeer achterl\ik, zoo dal rluizende bun- inwoners, doch haar handel DIet grondprodukten, granen,
ders land onbebouwd blijven liggen, en door clerzelver eigene hennep, vlas,lijnuad, hout, planken, touwslagerswerk en
vruchtbaarheid tot woesteniien worden, vermits de bebouwde spiiker. is lamel\ik levendig, en dele artikelen worden hier
gronden met hooge belastingen .\in bezwaard; en worden bewerkt en gefabriceerd. Voorls met zeezout, potaach, vishier ook nog geene mijnwerken onlgonnen, ZO~ zijn echter schen; bekend zijn van hier de lamprijen en gerookle zalm
N ASCII RIfT, zie POSTSCRIPTUM.
I
sederl eenige Jaren verscheidene fabrijken in werkzaamNASSAU (hel hertogdom), is een schoon en in ieder
heid gekornen, met name de verwerking van z\jde, kaloen, wol, vias, leder, ii-er enz. Ook _Un lot 1833 te opzigt door de natuur verrijkl land, welks grond, ofschoon
Napels en in hefl"nobij gelegene Meja, 16 deels buiten- meer bergachtig dan vlak, onder het zachle klimaat, inzoo~
laodsche, voorol eogelsche, deels nationale aClien-genoot- derheid in de dOQf het raunusgehergl8 legen den noordell.,.
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wind bescbutte lIIein- en R\jngeweslen, als ook in de Labnen Aar-dalen, eene menigte kostel\jke produkt,en oplevert,
welker vermeerdering en meer kunstvJijtige verwerking &an
deszelfs bewoners nog rijke bestaanbronnen loude kunnen
aanbieden.
Handelsprodukten. De land60uw wordt met vl\jt bedreven, en voorname prod uk ten 2\jn: wijn (over meer dan
15,000 morgen, meer dan 300,000 eimer), en wei de ~oor
treffelijkste rijnwijnen, in het onder den naam van Rheingau bekende beerlijke landscbap langs den Rijn, van Hocbbeim tot St. Goarsbausen, of eigenlUk van Nieder-Wall.uf
bij Eltville tot Lorcb, waar de edelste gewassen, de Jobannesberger, aan den voet van bet kasteel te Jobannisberg,
betwelk den vorst van llIetternich toebehoort, van welken bij
uitnemendheid voortteffelijken rijnw\jn dikwijls het fust-stuk
tot 3- a 4000 thaler verkocht wordt (in het jaar 1811 wetden 48, in 1819 32 fust-stukken gewonnen), de hocbbeiner, steinberger" riidesheimer, markebrunner, asmanshalller, rauentna!er, geisel'lheimer en andere goede soorten
welig tieren. Voorts voortreffel\jk goft (ook okkernoolen,
en zelfs amandelen en kastanjes) aan de zuideliike afhelling
van den romantiscnen Tsunus, waar geheele wouden van
edele vruchtboomen gevonilen worden (beroemde vruc~t
boomkweekerijen bij Dietz en Kronberg); g-ranen en o"elladen (raap~ en papaverzaad), met uitzondering der hoog
liggende slreken van den Taunus en van den ruwen Westerwald, WBar meer het vIas gedUdt, overal in overvlo~d;
eenige ta6ak in het ambtsdistrict Hocllst aan den lIIeID;
veel kout (over mller dan 700,000 morgen vlakte-inllouds
wouden). - Wat den 'Veestapel betreft, is de runderenen schapenteelt er' het aanzienlijkst. Men telt omslreeks
200,000 stuks horenvee, schier een gelijk get a! schapen, de
meeste en beste in de Aar- en Lahn-streken, en "eelander
tam vee j ook 6- 11 700 ezels, docn naauwelijks 12,000 paarden, daar men zich bij den landarbeid meer van horenvee
dan van paarden bedient. De 6eijenteelt is aanzienlijk, waDt
men telt nagenoeg H,OOO bijenkorven in het land, de
meesteD aan de Dill, Lahn en aan den, Mein. "Vas en
honig worden uitgevoerd. Da 'Vissckerij wordt het Jevendigst bedreven bij St. Goarshausen aan d~n Rijn en bij
Bochst un den lIIeiD. - De mijn-ontlJinninlJ is belangrij\!.
en houdt, nevens de smelterijen ,en smeedwerken, omstreeks
8000 arbeiders ·werkzaam. Er worden nagenoeg 4000 mark
z~lf7er en 10- Ii 12,000 centenaarslood, uit de zilver- en loodmijnen bij Holzappel in het ambtsdist'l"ict Dietz, bij Oldenburg
'en andere oorden, ook 6- a 700 centenaars koper uilgegraven. Bet belangrijkst ecbter is de uitgraving van bet ijzer
(circa 100,000 centenaars) op den Westerwald, inbet L.hngebergte en den Taunus. Buitendien houdt de inzameling
van 6ruinkoolen vele menschen werkzaam in den Westerwald, van Goede dakleijen te Kaub aan denRijn (12 rijke
leigroeven) en van g-ips en marmer in het ~abngeo
bergte. Bij aile deze schatten van bet delfstoffenr~lk bezlt
ecbter het 'land {Jeen zout; des Ie ovenloediger echter minerale wateren en lJezondheids bronnen, waarvan het water wiid °en lijd verzonden wnlodt. De belangrijkste zijn de
zuurbr6nnen te Selle,os, de vermaardsten in Dllitschland, Tan
welker water jaarlijks lDeer dan 2 millioen kruiken of flesschen' naar aIle oorden der wereld gaan: voorts Schwal6ach, FdchinlJen, Geilnau, die insgelijks veel water, verlenden, Wies6aden, Ems en het Scklang-en6ad zijn wegens derzelver vele warme bronnen als badp!aatsen onderacheiden en drok beloeht,
Nijverheid. Nassau produceert mee'r dan bet fabriceert,
en nevens landbouw (voornamelijk w\jn-, ooft- en granenbouw), die de meeste banden bezig houdt, ma~kt de mijnontginning den voornaamsten industriel.k der bevolking uit.
Van daar vindt men hier ook weinig fabrijken en volstrekt
geene groote manufactuur~etabli8sementen. Het meest uitgebreid is de scbaapswol- en vlasspinnerij, en wolleng-oederen met name ,veJe kousenwaren." Geringe lakims, £lenellen' en andere wollen stoffen worden in Usingen en Hernorn,
ook ordinair of nuislinnen tot uitvoer naar de frankforter
missen, geweven; goed lcrier te St. Goarshauseo, Idstein,
Berborg en Hackenburg j papier tot den uitvoer bij Wieabaden en in W andere papiermolens; 6ehangselpapieren
te Oberursel; ta6ak aldaar en in verscheidene andere plaatsen gefabriceerd. Bet belangrijkst is de ijzerJa6ricatie
in meer dan 20 smeltovens en smeedwerken. Blik- en
draadwerk lev,eren Limbach en Kaub; vele spijkers, Usingen en de omstreek. Naalden, die zelfde stad en Bochst j
porcelein wordt te Florsheim aan den Mein ; uitmuntend
aarrlewerk, dat heinde en verre wordt verzonden, in de
omstrekeo van Montabaur en Selters vervaardigd. TerfwareA te Dielz en Boehst; .almiak bij laatstgemeld6 plaats en
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te Schwanheim bereid. Overigens Tindt ,men in het land
vele potascb-ziederijen j tusachen 1000 en 1100 molens, waarvan 250 oliemolens.
Handel. Deze beperkt ziob boofdlakelijk tot den uitvoer
van natuurprodukten, en daar Nassau zelf, ongeacht zijne
gunstige ligging aan den Rijn en Mein, geen6 handelsstad
en even zoo min groothandel-huizen en wiuelhandel heeft,
zoo worden de buitenlandsohe handels- en wiszelzaken meerendeels door de nabij gelegene handelssteden FFankfort a/lII
en Mentz belorgd. - De vooename artikelen 'Van uittloer
zijn: wijn, cider- of vruobtwUn, most, azijn, mineral6
wateren, versche en gedroog'de boomvruchten, sl&gtvee,
wolle, wollen kousenwaren en fleneHen, eenig ruw lijnwaad, leder, papier, was, honig, meel, olie. en ijzerwaren,
aardewerk, pijpaardeoenz.Scheep'Vaart en h~ndel met grondprodukten op den Jl.ijn
drijven Nierierlahnstein aan de Lahn, die op 400 schre~en afatands van daar, in den R\jn vah, en tot VVeiJburg
IS bevaarbaar gemaakt, Riidesnei", en inzonderbeid Bltf!il~e, de voornaamste plaats van den Rheingau; aan den
MelD de slad Hochst. lVie.fladen, de hoofdstad van hel hertogdom, op de zuidel\jke aChelling van qen Taunus, in ~eD
bekoorlijk\ door wijnbouwrijke heuvellloogten omringd, dal,
~ mijl van den Rijn, en I mijl Van Mentz, met 9000 in-,
woners, is'minder door fabrijken eo handel, dan weI door
hare warme bronnen vermllard, die in den zomer door 15Ii 20,000 vreemdelingen bezocht worden. Men telt hier 15
mineraalbronnen, onder welke' de zoogenaamde Kochbrunnen de warm ate (51 0 , Ru.uM.) is, en 27 badhuizen, van
welke het grootste au den 4 Jahreszei(en, met150 kamers,
44 baden en groote schitterende zaal, het schoonste is, en
nog weder ,roote verbetering9n en verfraaijingen in den
jongsten tijd heeft ondergaan (waarvan nader op bet artikel WU:SB.lDU), even als ook, Il'eheel nabij de stad, de
nieuwe, met onnoemelijke koaten door den bertog aaogelegde prachtige koerzaal met den heerlijksten aanleg. Er zijn hier 4 boekhandel~etablissementen, en even zoo
vele boekdrukkerijen, eene polytecbnieke school, een hertoglijk landhuishoudkundig instiluu't, met model-boerenbruiker, en een naseausch genootschap voor oudheidkunde en
geschiedkundig onderzoek. De residentie van den hertog
was vroeger bet fraaije kasteel Ie Biberioh aan den Rijn,
doch is thans naar Wiesbaden verlegd.
0

Hunten en koers.
Men rekent hier naar guldens, a 60 kreuzer a 4 pfeunige, in den 24} guldenvoet. De vroegere muntslag in
spetie- en kronthalern (a 13,17 fijn) heeft voor de nieuwere in guldens en halve guldens (a r"lf fijn) plaats gemaakt. Als 6iljoen of zilver-kleingeldl,llunt heeft men stukken a 6 en 3 kreuzer. - KoperlJeld stukken van 1, i en
i kreuzer (zie ook MIlIITE!!).
Maten en g-ewig-ten. In het hertogdom Nassau zijn de
maten en gewigten verschillende; wij vermelden daarom
vooreerst de algemeene, en daarna eenige der bijzondere
maten en gewigten.

I. Algemeen6 l~"dmaten en lJewigten, die in lJekeel /iet
hertog-dom lJelden.
rlaktemaat. De nieuwe vlaktemaat, die legeIijk de nOImaalmaat voor de be!astingbeffing is, is de volgende :
De 'Voet heeft 10 duim, en is } metre (ned. eI} lang.
De roe,de heeft 10 vliet (of 5' ned. ellen) lengte j dus bevat
de 0 roede 100 k~adraatvoet of 25 kwadraat ned. ellen.
De morlJen houdt iOO kwadraatroeden, en bevat dus (even
als de groothertogl. hessiscbe morgen), 25 ares (0 roeden
ned.) of} hectare (ned. bunder).
JOlt morgen
127,25 frankforter akker-morgen (FeldmorlJen) of 97,92 pruissisohe morgen.
Houlmaat. In geheel het hertogdom wordt sedert het
jaar 1823, al het uit de wouden af te leveren bouw-, werken brandhout naar eenen voet uitgemeten, die 10 duim heeft,
en 300 ned. streep lang is.
Bet klafter wordt bij 4 voet lengte, op 4 "Qet °hoogte
en 9 voet breedte; bij 6 voet lengte op 4 voet hoogle en
6 voet breedte berekend. Bet klafter boudt dus 144 kubiekvoeten, of 3,888 steres (ned. wisse.), en is, wat de
ruimte-inhoud bevat, Ban hel badensche klafter geJijk.
210,16 frankforter gilbert, 3-voetig Mein100 klafter
bout, 248,83 grootbertogl. hessische stecken, 117,11 hamburgsche klafters.
TollJewilJt. Sedert het hertogdom
aan ,hel duitscbe
lolverbond heert aange.lolen (10 Deeember 1835) wordt ook
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hler, in de tot het tolwelen betrekking hebbende saken,
50 kilogr. (ned. pond) gede tolcentenaar van 100 Ii:
beligd. '
M"ntgewig,. Het keulsche mark, dat, even ala het frankforter mark, 233,957 grammes (ned. wigtjes) weegt. Deze
mark i. ook het goud- en liher-gewigt TOn het hertogdom.
Door de ,muntconvenlie der zuidduit.che tolvereenigingItaten van den 25 Augustus 1837 i. de grootte van het muntmark voor dezelve op 233,855 grammea (ned. wigtjes) vastgeateld. En dit dieQvolgens ook voor het hertogdom Nassau
wettelijk bepaald gewigt van het keulsche 'mark, moel
daarom ook in het venoig het tot, dUI verre aangenomen
geweest zUnde, hoven vermelde, gewigt derleive venangen.
.en zie ook het artikel MARl[.
Het medieinaalgewigt is het in Duitschland gebruike-,
Jgke oude neurenberger, en heeft ook de gewone indeeling.
Zi~ NZUBElB&I\G.

=

D. Bijcondere ma'e1l lin gBwigtm flan e"kele ,teden.
WIII:SBADElI'. Lengtemaat. De voet. of werklenuk is de
Dude meinller "amerallenu·n. Bij heeft 14 duim, en bent
287 ,5 ned. strepen. 100 voet
28,75 ned. ellen of 91,54
pruiss. voet.
'
De el is 555,5 millimetres (ned. streep lang•. 100 ellen
55,55 melres (ned. ellen), 101,5 frankforter, 92,58
groothertoglijke hessiaehe of.,83,29 pruissische ellen, hetwelk
100 veel te kennen geeft, Ills op- en van r~c moer" '
I1Inoud,maat floor droogtl waren. Het malter heeft 4
.;er1l8111, of 16 .kumpf it 4 gll8ckeid, en houdtl09,06 litres
(ned. kop).
100 malter
95,05 frankforter malter,
85,2 groothertoglijk hes.isch malter of
198,43 proissisch soheffel.

=

=.

=

InkoNd""aat floor natle waren.
Dele il tweederlei, nameltik de grootere of al,_u en
de kleinere of j""If",au. Met de eerslgemelde wordt bier
melk enl., met de twee genoemde wijn, cider, brandewijn
enl. gemeten.
Het onm (um) heeft 80 ma .. it 4 .e!loppen. 80 grootere
mall worden ¢en aam troebel-ijk (Tril6-aiche); 80kleinere
malE cen aam zuiver.e ijk (Laul,r-aiene) genoemd.
Wijnmaat. De ma811 houdt 1,694672 litrel(ned.'kan)
en het aam derhalve 135,574 litres (ned. kan).
Biermaat. De maSI houdt 1,8857 litre, en het aam derhabe 150,856 litre (ned. kan).

=

100 wijn-mas.l
84,73 groolhertogl. hessisch mall, of
148 proissiseh quart.
100 wijn-onm =
84,73 grootherlogl. hessisch ohm, enl.
197,34 pruissisch eimer.

Handelsgewigt. Het cenlenaar heeft 106 pond it 32
lood. Het pond weegt 470,686 grammes (ned. wigtjes), en
lie! centenaar dienvolgens 49,893 kHogr. (ned. pond).

=

pond
1 wieshadener centenaar
47,07 ned. ponel (kilogr.)
103,i7 eng. avdps. pond.
100,59 frankforter pond (ligt. gew.)
93,14
"
"(I'll'. gew.)
97,22 hamburger "
100,64 pruissisch
"
84,05 weener
"
94,137 tolpond. '
100 tolpond
315 wiesbad •. ceutn.
33"
"
466"
"

=

= 106,228 wiesbad. pond.
= 311 frankf. centn.
=

=

,32 prui.as.
"
465 toleell.tn.

De inlaoudsmaten voor natte waren, de graanmaat en het
gewigt in Wiesbaden lijn. alle hel oude meinlzer maal en
gewigt, en in October 1807 naauwkeurig naar de meintserItandaardmaten en gewiglen geadjusleerd geworden.
BBAUB.loB (aan den Rijn). Graanmaat. Het korenmalter
houtlt 216,45 en het havermalter 266,4 liter (nederl. kan).
Het malter van' beide heeft 8 eimer, het eimer 4 sechter it
.4, minkel.

lUTIONALlTE1T nEll. SCHEPEN-NEVFCDATEL.

HaOKST (aan den Mein). De ellemaat, inboudsmaat voor
drooge waren en het gewigt zijn hier de frankfortsche; de
inhoudsmaat voor nalle waren i. de oude meintler. Zi.
FRUU'OBT aIM. en WU:SB.lDIlf.
IDSTEIl'.
Craanmaat. Het Bchtel houdt 8 simmer, it 8
gllscheid, en houdt 132,606 litres (ned. kan). De inhoudsmaat voor natte waren is de oude meintzer (ofwiesbadener)
ai' ma .. en groue maB. Zie .WIISBADlII.
LIMBURG (aan de Lahn). Craanmaat. Bet malter heeft
12 simmer it 8 ge.cheid, en houdt 198,917 litre (nederl.
kan).
"
. De oude meintler maat en gewigt is behalve in de hier
vermelde steden, nog in vele andere nassausebe plaatsen
gebruikelijk, als: Biberich, Elnille of Ellfeld, Geisenheim,
Hocheim, Rudesheioi enl. Zie WU:SBADU.
NATIONALlTEIT DER SCHEPIN, .Iie SOKEEPVUU.
NATTE WAREN (fr; li9uidlls) aile waren die in vloei..;
baren staat zgn, als w\jn, oJie, brandewijn, wijngeest ena.
NATURALliiN. Onder dele ultdrukking verslaat men,
zoo wei orgoniache als niet organische, door de 'kuult nog
Diet veranderde of nredelde, nBluur-producten. Vergelijk
NUUUR-VOORTBREIIGSIUN.
NATURALISEREN, eeneD builenlander ala burger van '
eenen slaar aaanemen; hem gelijke re&ten met de iDgeborenen toekenneo.
NATUURVOORTBRENGSELEN (ftatuurproduklen). Daaronder verslaat men aile voorwerpen, welke door het dieien~
planlen- en delfstoffen rijk worden voorlgebragl, en die,
zonder door mensehelijke kUDstvlijt merkelijli. veranderd of
veredeld Ie z\in gewordeu. dus row, onverwerkt, als koopwaar, in den handel komen. Bijv. verf- en andere houtsoorlen, granen, zaden, .chorsen, wortelen; hoeyen, veHen,
horens en haren van dieren; metalen .Ieenen enz.
. NAUTICA, lie ZIEVURTI.UNDZ.
NAVIGABEL (uit hel franlch) .!levaarbaar; Wordt van
rivieren, slroomen en meren, .oak vaneDkele sireken der
;Ieeiin gezegd, om aan 'e duiden, dat aij geschikt'lijn, om
met ,schepen bnaren"te wordeD.
NAVIGATIE (uit het fr.) Zie SOJlIBlPVUU.
NAVIGATIE-AKTE. ZOo Doemt men chi ·beroemde en·
gelache, (onder CBOBwlI:LLin 1651 uftgenardigde eD door
KABn II bekrachtigde) zeenarl.- en leehalldela-wet, naar
welke geene .natie andere, dan hllre eigime 'fOortbrengselen
naar de britsche'leehuens brellgen mag, en engelsche goer
deren aileen met engelsohe schapen mogen- uilgevoerd worden, waarvan de schippers en JIlinstens i der bemanning
geboren of genaturaJiseerde engelachen lijn. Dien ten gevolge mag. dUI geen' buitenlandlch _ohip retoeruacht in
Groolbrittanje innemen, ,terwijl de engelsche schepen door
dubbele vracht winst helMlen.
'
NAVYBILLS in Engeland door den minister van marin.
(lord high admiral) uitgevaardigde wissel. of aanwijaingen.
Zij maken, ,even als de Ezene9utlr-lJill., een gedeeJte der
vlottende schuld uit, en lijn over het geh\lel met dele Ialltltgem elden gelijkvormig of gelijk Ie aehten.
NA ZIGT (fr. Ii flue; ital. a vi,la) Men bedient 'iell van
deze uitdrukking ,in wissebaken, om den vervaJtijd van
wi8.els te beplllen. Een wissel, die na sigt (of 01' sigl
deus) uitgevaardigd is, moet terslond bij. vertooning van.
denlelven betaald worden, of ahh8\lS nog op denzelfden dag
op welkeD de houder denzelven aan den betrokkene -verloonl. Is de wissel voor een' bepaalden lijd na ligt uitge-,
vaardigd, bijv. aehl, veerlien dagen, drie weken na sigt,
100 moet hij door den betrokkeoe met b\jichrijving van den
dalum geaceepteerd worden, en de betaliJ;lgslerm\jnv8n den
dag of aan gerekend worden, op welkeo de acceptatie i. 8«'schied. Vergelijk ZIGTDAGEII, en ZIGTWISSBL.
NECKAR-HANDEL, lie STUTTGJ.8T.
NEDER-ELBE. lie 0,,11.- en NIDER-ELBS.
NEDERLANDEN (KonNGRIJ.B: DEB). Zie A.STIIDAK, waar
het ge8chied- dn aardrijkskundige, a1. eok d. ;lBuateo-. en
koerllVerhoudiflgen, maleQ en gewicten en •• vao dit keningrUk lijn behandeld, eo vooda de anilullen der bijsen.
dere Prol-ioeien, vergeiijk ook ket ar.tike! STUI..,IU (NIDlU. ARDsn ).
'
4NEDERLANDSCHE HANDEL on NIJVERBEID. ZieNuVEBKEID.
NETELDOEK, lie lIbIUUOIUBllf.
NETTO (lie BRuTo) juist, aaauwkeurig, accur.at. VergelUk BBno ea TABBA..
NEUFGBATEL (du. Neuen 6# rg) De stad en het kan~
Ion onderseheiden liah Diet slechta door handel en fabrijken
maar ook door kunillin,en vindingr\jken geeat, en Neuf~
chatel, da& tot eplle 18- eeuw sleehts eene onbeduideM
pIlI/atl WII, heeft lieh daardoor tot eene der bloeijendate til
108*
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welvareodate ateden van Zwitserland'verheven en telt reeds
ontbeecen, en toch zijn lij, nen als demeesteoTerigezwitoagenoeg 700() inw. die eeD groot gedeelte der beroemdue eersche waren, van vele· landen uitgesloten. De meesle
zwitsenche katoenen of schoone bonte. inzonderheid turksch worden in de Vereenigde Slaten verbruikt. In aile oostenroode, calico's en indiennes, welke zeUs naar Engeland gun, rijkscbe landen, zoo als in ZWllden, is derzelver invoer veruit veracheidene groote drukkerij!lu levereD, en levendjgen hoden, en wordt deze aileen door den sluikhandel bedre.en.
handel drijveg met deze en andere in het land vervaardigde In Splloje en in de meesle italiaansche ataten stBan de inkunstprodukten, inzoDderheid met horologien-, goud-, zil- voerregten met eene verbodswel gelijk; in Engeland hever- en andere luxuswaren, met kanten, fijne staalwaren, draagl bel inkomeod regl 25 pCt. j in Rusland en in de
inzonderheid kunsteoaars-werktuigen, ala ook met wijn, die Vereenigde Stateo is het, oflchoon ook hoog, lochnog drahier uitnemeod voordeelig groeit, likeureo, leder eoz.; ook gel\ik. In reuissen wal de loImatig, en io denjoo;slen lijd
atoombootvaart op het meer Neufchatel.
I is ,deaelve nog ter gunste der neufehateller fabrikalen verNeufchatel is, io zekeren ZiD, een mooarchaal kantoo, minderd geworden. Naar Turki,ie en den I:evant is hetaltijd
waot, als vorsteodom, erkeot het, hoezeer tot het zwitsersch zeer gemakkelijk geweest door tusscbenkomsl der vr\jhavens
eedgenootsch.p behooreode, de souvereioiteit vao den ko- van de Middellandsche lee te venenden, en Neufehalelis met
ning van Pruissen, eo heeft als' stedehouder eeoeo gou- Rusland in onderhaodeling gelreden om eene bandelsgemeenv~rneur; de weigeveode vergaderiog wordt echter bij vr~ I Ichap met China, over den landweg, lot Iland te brengen.
klenegt doo~ het volk heooemd. . Het vorsteodom heelt
K atoendrukkerijen ontalooden reeds met het begin der
geen deel aan het duitsche tolverbood, doch er bestaao jl. eeuw in Neufchalel, doch zij werden eerst omslreek. het
lekere regten I!,o vrijdommen voor deszeHa uitvoerartikelen "iode derzelve' Lelangrijk, zoo dat de verkoop naar Franknaar Prui.aen (lie beoedeo).:.... De vooroaamste voortbreng- rlik, Duitsehland en Italie destijdl jaarlijks 100,000 sluka
lelen van deszelfa landhniahouding lijn wij.. en kaa., welke bedroeg, van welke} a ~ van oost· indische ,veefgetouwen
heide (van eerstgemelde jaarlijks bij doorslag 3 millioeo afkomstig waren, die in Londen en in den J,evanl gekocht
ma .. ) in groote hoeveelheid .uilgevoerd worden; de verre- werden; legenwoordig lijO de meeste der in Neufehatel
weg meer belangrijke fabrikalen .Iijn eohter IIurwerken, gedruUe katoenen van Iwilsenehe (met name van Zuriehsche) weverij. - De .jaarlijksebe produetie beloopt legen.
1I0roiogiifn en gedrukte katoenen. ..
De IIurwerken-/a6rikatie, die v66r ongeveer 100 jaren . ",oordig ongeveer 80,000 81Uks, a 25 fransche aunes. Het
hier &anvang nam, en spoedig zicb derwijle scbitterend ont- getd dcr daardoor werkzaam gebouden' wordende .rbeider.
wikkelde, dill reedl l!~ 50 jaren, even al~ uit GeDeve, 100 beloopt nagenoelJ 1000. Van dele kaloeoen wordeu ongeoolr. uit Neufchatel uurwerkmllkers licb in aUe groote .teden veer 311,noo aileen nllar Prnissen uilgevoerd,' alwaar het
un Europa nederzetteden" wordt steeds over meer groote neufchaleIler·fabrikaat slechls 20 thaler per centenaar aan
Ichaal in ,de vermaarde Jura-dalen Locte, Chaux de fond tol helaal&.
en Travers bedrnen (zie op die arlikelen) en vooral door
Munten en "o.er••
voortdurende uinindingen nn vernuftrijke machines en
Nenfehalel rekent naor livrel (tournoi. de N.llfc1laiel) ,
nieuwe instrumenteo, met ieder jur meer herorderd en lot
hoogere Tolkomenheid opgevoerd. BUTBOUD, BBlGl1J:T eo a 20 .011. (oC ,.ro.) Ii 12 denier•• sO/Ilw\ilen ook naar nl"itPIBBELET, van hier, verkregen in den joogslen lijd in aenche francs (.cllw,in r frankeN). Het livre wordt ook
Parijs, waar aij aieh veatigden, eenen weherdienden roem, in 10 hatlen ingedeeld. Zeven loodanige livrea
10 franen de beide vermaarde vervaardigers un automaten en an- sche livres. De Cransche neuthal"r geldt 42 hatlen, van
der kunstrijke uurwerken, hQUss DBOI, uder en loon, wa- daar Iun de met pruissis~hen muntltempel vooraiene .tukren van Cbaux de Fond. Men kan aannemen, dat in ge- ken nn 21 en IO} halren (12 lood 13 IJrein fijn), en van
heel het kanton 18 Ii 20,0()0 menschen methorologiemaken eentgemelden a 16,28 uit het hruto mark) afkomatig, zoo.
en het vervaardigen der daartoe hehooreode werktuigen en dal men 8 pruissiaohe thaler met II lulke 21-batzen-Slukken
werkdeelen belig zijn, en het gelal der jaarIijka hier ver- gelijk kan rebnen. Ook heeft men hatlenSlukken Ii 4 kreuvaardigde horologien wordt op 100 Ii 120,000 stuks, en de zer en haIYIl Ii 2 kreuler en kreuleratukken.
waardedenehen 35,0008tuka gouden II 150 francs "en 85,000
By het opnemen van gelden op bypotheek, rekenen de
landlieden doorgaands naar livre. /ai61e. nn 4 batlen,
Ituka silveren Ii' 20 frllDes, op 7 millioen francs begroot.
Geen land loude de fraaiJe zwitsersehe uurwerken wmen een gebruik, dat leer oud is.
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Amsterdam
Aogsburg •
Bazel eo Lausanoe
Fean kfort aiM.
Gelleve •
Genua. ,
Hamburg
Livoroo •
Londen •
:Milaan •••••••
P arijl en Lyon •
Ziirich •••••
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I gulden bollandaoh.
1 fl. eourant.
pari in Scbweizerfranken
(16
24 livre. lournoia) ,
pari in wisselgeld
{24 Iivres lournoia
9~ fl. frankf. wisselgeld, of 11 fl. in sv.etie.}
pan, lD geneefsche Iiv~es cour. (14 livres 10} sous in Geneve
24 Iivres lournois.)
pari in lire nuove di Piemont6 (80 lire
81 liTres tournois.)
48 sous
1 mark banco.
11 peua da 8 reale in oro.
.
105 •
2( Ii 25 Iivres
I c:fster!.
.
50 -52 eeus (0 3 Iivres lournois 200 lire corrente.
•
pari in francs
(80 = 81 livres.)
pari in guldena
(10 fl. io Zurich = 24 livre•• )
()l
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Mat,n en ·gewiGten.

..

n lestiendeelige indeeling. De benamingen van denelver 00Ii derafdeelingen I\io: Ie pied, 19 minute, 1'0601e, Ie la",an-

Lengtemaat. De Iandvoet (pied du pag') is 293,258 I noi" la perpillotte.
De veldvoet (pied de c1Iamp) it
millimetres (ned. stree'p) lang, en wordl in 12 ,soli (duim) J dienvolgena 287,148 millimetre (ned. s~reep) lang •
• 12 linien, Ii 1.2 punten ingedeeld.
I De wijnbergroede (perclle de tligne) II 16 lafidvoet lang.
100 voet
29,326 Ded. el, (melre~,
96,21 engel,ehe,
De vierkante roaat, voor grond.tukken, grasvlakten- en
93,44 prlli'lische, I~.39 hOlm burger of 92,77 weener voel. wooden is de fautl: of faultl:, en dele beltaal uil 2 pau8",
Ook is hier de oude parijzer voet, pied dll roi, gebrui- of 256 0 veldroeden, of65536 oveild.oelen jditzijn 54,0371
kelijk. Zie PJ.BlJs.
ares (ned. 0 roeden) = 2,116425 pruissische morgen. De
De el lIa6 (aline) is l,l. melre (ned. el lang).
Ii indeeliog der faux is gemeenlUk zesliendeelig mel de be100 ellen
III} melre (ned. el), 121,51 eng. yard 166,6 ' namingen perclle, pied, minute enz. even als.b\i de veldroede.
De vl.ktemaal voor wijnbergen is de olll/rier, en deze
pruia•• , 193,97 bamb., 160,69 brab. of 142,6- weeoer ellen.
Het hooiklafler (tl>ise pour Ie fain) is 6, enbetgemeene bevat]6 0 wtjobergroedeo, of 4096 0 landvoelen; dat
klafter (toise commune) IO laodvoet lang.
liin 3,52257 ares (0 ned. roeden) = 0,137966 pruissischa
Ylalttemaat. De veldroede (perclle de c1Illmp), die tol morgen. De indeeliog van den oflvrter is inagelijka selhet meten ~an landertjen, weidegronden en wouden gebe- tiendeelig; de benamingen lijn pied,. ",in"te en~. ala biJ
lilJd 1I'~d.t II. Iii} landvoe& lang, eD heeft doorgaandl eene de veldmaat (do zelfde namen, maunlet dezelCdeinhoud).
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sen-, aardewerken-, chemiscbe- en likeur- (rosoglio) -labrijken niel onbelangrijk, en de Goede bierbrouwerijen van
De mud tarwe beeft 3 sacs, II 8 emines, a R pots, 11 3 buitengewonen olDvang zijn. - In hel jaar 1837 vormde
copels. Hel mud = 365,624 ned. kop.
zich hier ook eelle actiiin-maatschappij roet 200,000 gulden
De havermaten hebbeo wei de zelfde beoamingen, maar kapilaal, OlD eene ijzersmelterij aan te le.ggen, waarinnaac
~\to aile -/. grooter dao de bovenvermeIde graanrnaat. De
eugelsche wijze het \jzer in puddlingsovens gefriacht, en
haver-pot (of,picolin) heefl daarom Ii'-. pot, de imine vervolgens door rolwerken geplet wordt.
d'avoine B} pots eoz.
Niel aile ueurenberger waren worden echter bier, lOatll'
1 mud
3,65624 ned. ,val. = 1,2574 eog. imp. quarter, ten deeJe ook in andere stedenvan den Rezatkreits (te
6,6524 pruissisch schepel,
5,9452 weener metzen.
Schwabach, Roth, Dinkelsbuhl, Niirdlingen, Erlangen enz.)
veel houtwaren zelfs op den Thurillgerwald en elders verInnoudsmaat voor natte waren.
vaardigd, schier aUe echter van hier door de lalrijke (omstreeks 100) fabrUk-elablissemenlen en bij wijae van cOloDe bosse (Slaclcle) heeft 4BO, het mild (FilrMing) 192, rnlssiehandel verzonden. DeneJver aanzienlijk vertier hebde Gerle (Karladintr) duone- of spoeJingmost 52, de Gerte, beu zij Ie danken un den ongemeen geringen prijs, waarloe
geklaarde vao deze most 3B;; de B"iiurie (Bucke) 20, de zij bij de maligheid en eenvoudige levenswijze der venue;
digers kunnen geleverd worden.
setier (eimer) 16, de brochet (Stutze) B pots.
De pot (mas.) hondt 96 oude parijsche kubiekduim, of
De nij verh eid in N eurenberg heeft 1'ee1 eigendommelijks en
1,904292 ncd. kan.
onderscheidt zich, door de wijle wurop zij bedreven wordt,
Bet mud houdt dienvo]gens, eveo als die voor het graao, merkelijk van die in andere groole fabrijksteden, nevens
365,624 oed. kop = 8U,47<1 eng. imp. galloos, = 5,322 prui ... welke zij als klein moet verschijnen. Zij bezit nameJijk
eimer, 101,27 harnb., stiibchen of 6,302 weener wijn-eimer. geene fabrijken. die dnizenden van menschen io eene kIeine
Gewitrl. Het pond'tremeen g .. wigt, poids de fer, heef! ruirnte ,te zamen dringen, waar aij van 6en r,jken fabrijk2 marcs a B onces, Ii B gros, Ii 3 deniers, a 24 grains, eigenaar of actien-genootsllhap afhaokelij,k, en in verband met
de nieuwe uitvindingen der werktuigkuude, Dalnurkunde en
en weegt 520,1 gramme (ned. wigtje).
5cheikunde verbui!lg wekken en wonderen werken; maar
er bewegen zich nog in lure talrijke werkplutsen duizende
100 pond
vlijtige handen, die het bil>Den- en buitenland met duizen52,01 kilogr. (ued. pond).
114,66 ,eng. avril's. pond.
declei soorten hnnner voorlbrengselen voonien, en hue
111,20 pruissisch poud.
wezen bestaat daari,!, dat zij niet in groole fabrilken, maar
92,B7 weener pond.
door ve Ie op zich zelven onafhankelijk werkende meesters
met hunne gezellen en leerlingen bedreven wordt. - Dele
107,35 hamb.
"
soort van indultrie, is reeds, uit derzelver aard, niet geBet goud- en tiIverge~igt is het oude p~rijsche markge. schikt om den fabrijkant, even als den eDgeIschen fabrijkwigt (poids de marc) zie P,l.BlJs.
eigenaar, 'overmatigen rijkdom, en daarentegenl zijnen talJO gemeene ponden = 17 pond markgewigt.
rijke arbeidel-s afhankelijkheid en armoede te bereiden j
NEURENIIERG. WereIdkuodig is de roem dezer, boven OIet rijke, maar naar hunne behoefte en slaat welgesteldc
duizende an-dere steden van Europa, door hare kuntsvl\it lieden zijn dienvolgens de handwerkers van Neurenberg.
Inerkwaardige, oude en eerwaardige duitsche fabrijk- en
Meo telt hier omstreeks 200 roodkopergieters, meer dan
handelsstad, en ofachoon hare nijverheid niet het grootsche 100 draaijers, meer dan 80 kammenmakers, 6~ wielenmaaaozien der industrieele etablissellJenten van vele andere kers, 62 draadlrekkers, 55 elzenrnakers, 47 paternoslerlOabelangrijke fabrijksteden, eo ook Neurenberg in den loop kers, 41 vijlenmakers, 40 vlashekelaars, 21 potiodeD-, HI
der tijden voor een Groot gedeeJte den luister, welken hetzelve doozen- en 76 cichorijfabrijkeo.
'
in de middeneeuwen en tot op de lB. eeuw bezat, verloren
Ongeacht de beperking en hel verbod van den invoer
hebbe, is echter deszelfs eigenaardige kunstvlijt door geene van Neurenbergec waren in verscheideJ;le staten, heeft zich
andere stad geevenaard, veel minder overtroffen geworden.
toch de nijverheid en de handel hier sleeds bJoeijende onNeurenberg, hetwelk reeds ten lijde van KAREL de Groote derhouden, en er worden legenwoordig nog door de ateden,
bestond, had deszeJfs opkolDsl in de 13. en 140 eenw te van den Rezatkreits voor vencheidene millioenen guldens
danken aan de gemeenschap met' het loenmalige bloeijende industrie-artJke1en naar hnitenslal,lds, meest naar suid- en
1m den wereldhandel inhebbende Italie, vermiis het daar·
noord-Aruerika en noar'Turkije verzonden. De aftrek van
van de over de Alren aan hellelve toegevoerde oost-indi· neurenberger krJllOerijen nau de Vereenigde SI'lten heeft
;che, levan tache en it&liaausche waren naar het noorden inzonderheid zeer toegeoomen, seder! eenige duitschers zicb
afzelle, waardoor de stad eeae steeds grootere belangrijkheid in New-York hebben. neergezet, die daarin handeLdrijven.
verwierf, en eindeIijk, v66r de ontdekkiog van den zeeweg Ov,er het algemeen vertoont zich in Neurenberg sedert het
naar Oosl-Indie, zich in de 15- eetlw 101 eene der grootste lolverbond ook wederom meer leven fln voortgang in vele takken
handelsplaatsen van Europa, en, even als Augaburg, tot hoofd- vao oijverheid. Ook het getal inwoners is sederl werkelij~
ItapeIplaals voor de levantsche eu zUid-europesche produkten toenemende. Tol op den jongsten tUd heeft geen euro,erhief. - R~eds bij den aanvang der 13- eeuw was Neuren- peesch land en zelfs Frankrijk en Engeland lich niet kunnen'
berg lot vrije rijksstad verklaard geworden, en eerst ten beroeroen, de neurenberger waren te kunnen ontbeeren.
j'ace IBU6 werd dezelve in het koningrijk Beijeren ingelijfd. Men vind! dezelve bij aUe beschaafde nalien an den aardDe waren, die in Neureoberg veevaard'igd worden, en bolen in de hulten der wilden van aUe werelddeelen. In
OIIder den naam van neuren6ergcr ware,. naar alle bnden de tolregislers van 'llie landeo vindt men deze goedereD
van Europa gaan, zijn voornamelijk messing- (geelkoper)- vermeld, eo het strekt der neurenbergsche Dijverheid tot
staal- en i5zerdr~ad in aile nommers, ijzer-, stlOl- en plai- eer, dat men dezelve als de gevaarlijkste vijandin der binled-waTen, geelkoper-, en tinnegieters-waren, messingblik, nenlandsche nijverheid vreest.
Behalve de handel met elgene fabrikaleD, worden ook
rpinsbek en bladgoud, lionsche waren, knoopen, aile soorlen van vijlen, elsen, ijzeren- en andere metalen spijkers, steeds de etrJpeditie-~aken en de transito-handel der ploats
naai- en breinaaIden, vischhaken, balansen, verlakte blik- van groot belang, en Neurenberg schijnt, vMc aUe steden
waren, wolkaarden, blikken- en andere doozen, brillen, des kooingrijks, tol expeditie-plaats voor aile gewesten van
malhematische, mechanieke en mnzijkale instrumenten, fijn Duitschland bij&onder geschikt' te zijn. Zeven IIroote landgesIagen goud en zilver, tinfoelie, gewrevene bronsverwen straatwegen, de voorname duitsche handelswegen, loppeD alvan metaalafvallen, glas, spiegels van aile grooue (inzonder- daar te zarn~~ j de . landstraatwee'en, die de gemeeoachap
heid de klein ere soorten in foudralen, of zakspiegeltjes), schil- luuchen Iialle, Zwtt&erIand en hei Noorden oDderhouden,
deraverwen( verfdoozen), penselen, borstels, d.rm- en metalen- van den Rijn naar Salzbnrg, Hongarije en den Levant,tualIIlaren ,roodkrijt- en potlood-pennen,kuntstbloemen, zegeU.k schen het luideltike Frankrijk, SakseD, Bohemen en Polen,
en ouwels, waskaauen,leb- en peperkoek en vermicelli; welke gemeenschapswegen steeds door gelegenheid lot verchits papier, behangsels, boekbinders- papier-mache en verhkte voer per as lijn onderhouden geworde?, ofacboon een Groot
waren, schildpad, ivoor, horen-, been- y holdraaijetswa- gedeelle van het goodere.o transport In den jongsteu I\id
'ren; zadelmakers en riemsnUderswerk, als ook eene einde- ook nieuwe wegen heeft lOgeslagen.
De wi68clhandel van Neurenberg was insgelijks van oudsloole lOenigte kinder-speelgoed. Voorts heeft men hier vele
uurwerkmakers+ glassliipers, schrUnwerkers, ivoordraaijers, her niet onbeiangrijk, en tot deszdfs bevordering bestond
eo beeldsnijders, vergulders, schilders, juweliers enl. ne- hier reeds sedert 1621 eene ciro6ank,. eene leeningbank
vens welke de laken- kousen- en katoenenwaren, zoo als sedert 1618. Ook heeft Neurenberg eeDe wolmarkt en eenc
ook de tabsks-, leder-, wasdoek., papier-, pergament-, regtbank van koophandel.
De gfJlld'r~nuitflQer van NeureDberg blldroeg· in het jaar
apeelkaarten-, stroohoeden- en IIroo-waren, cichorij-, koetInnoudsmaat voor drooKe waren.
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1825: 6,729,723 gulden, waarbij de Deurenbe~ger en Fiirther manufactuurwaren het yoornaamste, maar ook de landsprodukten uit den omstreek, namelijk: tabak, hop, medioinale worl./llen en kruiden, een 8anzienlijk bJldrag uitmaken. De gOBdereninlloer in het zeJfde jaar beliep
5,387,703 gulden, waarbij koloniale en yerfwaren het Yoornaamste gedeelte uitmakeD, vermits het gfootsle gedeelte
un Beijeren Tan uit Neurenberg verzorgd wordt. Ten tijde
un zijnen luisler kunnen dele sommen wei het dubbel 'fan
dit bed rag bereikt bebben, gelUk dan ook toenma'lla het getal
der inwoners un Neurenberg gezegd wordt90,OOO bedragen
te hebben, betwelk tegenwoordig op 45,000 verminderd is.
Nog Vl'rdienen de papier-laodkurten-, kunst en .cbildet\j~II-, als oolt 24 boekhandel- etablissemeoten van Neureoberg
eene roemvolJe vermelding. Opmerkenswaardig zijn in dit
laaUte opzigt de etablissementen yon FUUElfHOLZ en FI.BO
(voormaaIs HOMUII), CnlPl en SCHIIIlIDEB. Over het algemeen
.ijn uit deze .tad, welker bewoners zichreedssederteeuwen
door kunJtzin en nijverheid ollderscheiden, vele knnstenaars
en gewiRtige ontdekkingen ontsproteD. Wij herinneren aan
den beroemden schilder Annvn DURER, aan den verbeteroaar der globe BEH'&'llII, aan HI~ROII RESCH, een ,bekwaam
yormsniuelaar (de vormsnitselkunst waa van oudsher in
Neurenberg te huis), aan PUTIR VI~SCBEJ, een' beroemden kunltenau in de geelgielerij, 'Ban' RUDOLPH, den uityinder der draadtrekplaat; HElIDall: TRAYDOBr, den, D:it'finder van de pedaalvoor bet orgel. PunR HELE. den UltvlDde, der zakborologiiin (neurenberger uur eijeren ),' EUSBVS
EBlIIB, den uitvinder van het goelkooper (melllDg). HANS
LOB5IlfGIB, den uilvinder van bet windr,oer en der persse.n
om figuren in metaal ie drukken; CHRISTOPH DEUER, den
uit"inder der'kiarinet; Hus llbuSOHEL, die de baluln ver~~rde, SUPH.&.IIVS ZIC/[, die 'beteerste kunstoog vervaafdicde; ook wlril in hel jaa~, 1577 door ee.nen onbekende
hier het eerste geweerslot uitgevonden.
,
Van weteoscbappelijke en nuttige geoootsohappeo I\jn,
behahe het gynmasium te, DoemeD: eene polytechnische,
eene kunst- en handelschool; ,"oorts eene fD8alSchapPll tot
hnordering der vaderlapdsohe. indll6lrie; "" Blumen.orden
11M der Pegni'~ (eene der oudSlo,geleerde glUlool&chappen);
het genootscb.ap van KUlI'ST eo DUUR, e6l)e mllatlehappij
1'00r natuurIijke historie, Icheikunde en proefondervindelijke
natuurkunde, eene' openbare Itadsboelerij en vele particuliere vefl~meIingen.
DIl aan Neurellberg 'Brenlende dorpjes Tr'oArd en (;0'"nhortln zijn all de voorateden Vlln Neurenherg te belcbouwen. Belangrijker dan deze is het, slechts I} uur !an hier
verwijderde en sedert 1835 met Neurenberg door eene
ijlerbaaD verbondene FuriA (lie op dat woord), eene der
meea' kunshlijtige plaalsen v,n het kooingrijk, die aan
,II1REIIBBRG
WI&SELT OP
A,msterdam.
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Neurenberg, waarmede het gel\jke indudrietakken in groou
uitbreiding bedrijCt, de8lelfs opbloei te dank en heeft.
De voorbeeldig meesterlijk aangelegde iJrer6aan tusschen
de beide steden Ie vert een schillerend reauItaat op. In het
eerate jaar (van 1835 tot 1836) werd dezelve door 449,399
reizigers ber~dell. In het jaar 1~7 bedroeg de ontvangst
60267, .de ullgave 26185, de lumire opbrengst 34085 en
het dividend I.7} f1orljoen (laaistgemeide in 1836: 20 fl.).
De actien stonden bij het sluiten van het jaar 1836 op 31lS
a 325; in 1838 waren zij a 330 zeer gewilii.
.'
Neurenberg en de omstreken bouwen ta6ak en ook Aop
van bijzonder goede kwaliteit aan.
.
MunlBn en "oer.. IIIen rekent hier naar guldens van 60
kr~ 11 4 prenD., en wei in het gawone leven, even als' in
den goederenhandel in de numeraire waarde nn den 24guldenvoet, in welker plaats, sedert de zuidduitsche muntconventie nn 25 Augustus -1887 een 24i-gu1denvoet (in
d~rdaad weI een 25-gulde~lYoet) .is ingevoerd. - In den
'nssel~andel bestond daarentegen en bestaat nog. met uitzondermg van den koers der geldapecien, de numerair.
waarde in conventioDs-courant of in den 20-guldenyoet
waarnaar men, evcn als in Augsburg, 5 gulden connnlion~
courant = 6 gulden in den 24-guldenvoet rekende; tegonwoord~g echter de numeraire wurde van het conventionscouraDI in de numeraire waarile van den 24}-guldenYoel,
als 40 to1 49 of 100 tot'122} te stelien, heeft· eeD onderscheid tegen den tot dus lerre bestun hebbe~deu 24-guldenvoet, hetwelk 2~ pCt. uitmaakt, of des te geringer is
ais den 24-guldenvoet. ~
"
Neurenberg stempelde, ala 'Yoormalige duitsche vr\.ie rijk~
stad, ook ellelUke muntsoorten, die 'nog ten 'deele voorkomen. Deze zijn :
'
I) In Gou.d:

Du"aten, naa~ den duitschen r\ikavoet, gemeenlijk i 4} ••
courant, pl. ma,..
GoudguZdm, gemeenlijk Ii 31 f10rijncn conventions cour.

2) In ZUver:
Geheele, halve en viertel-conventioDs_speciedaalder.; g._
heele, halve en viertel kopstukkE!n, van 20,10 en 5 kreuler·
oony. courant,:en in zilverenkleingeldmuni 3- en l-kreuler~
stukken.
.
. De beijarsche goud- zilver- en koper-munten IUn alleD
hler, nevens andere Goede duitscbe goud- en ai1ver.peoion,
.
algemeen in omioop.
Er bestaat in deze belangtijke duit.cbe handols-en fabrijkstad ook een eigendommelijk koersstelael, hetwelk volgenderwijze ia yerordend:
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139~ thaler' ncurenberger oouran,t, conventions-courant of wiaaelgeld.
, voor f 250 nederl.
99{ tbaler of gulden neurenberger courant voor 100 tbaler of gulden augsburger courant.
,
109,} thaler courant of wisselgeld, voor 100 thaler -in pistoleD ,a
5 thaler.
,
99~ l thaler of gulden neurenberger courant of wisselgeld voor 100
99~
thaler of gulden frankforter wilselgeld.
'
147~lthaler conventions courant voor 300 mark. hamb. banco.
99~..
..
. . . . 100 thaler leipziger wiaaelgeld.
10.8 pl.",;i,.. 10 gulden 8 kreuler con1'entions courilBt ~oor I r:l~t.
. 118!}gulden conventions' courant voor 300 franci in Lyon en
lIS}.,}
Parijs.
,
~
1S9~ 801di ""driaoA. voor I gulden conventions couranl; of ook:
pl.m.n. 59{ kreuler conventions courant, voor 3 lir, au"r.

kort zigt ena 2 milan dell pl.min.
kort zigt en

a2

maanden

»

Frankfort aIM. • kort zigt en II 2 maanden
, in de mis
kort zigt en a 2 maanden
Hamburg 1. •
kort zigt en a 2 maanden
Leipzig ••••
a 2 munden
Londen •••••
kort zigt
Lyon •••••
kort zigt en Ii 2 munden
'arijs •••••
kort ligt
Iilaan ••••

..
......
....
......

Weenen in 20en 10·kreulern kort zig! en Ii 2 m1l8ndjln

..

Bremen ••••

BE1!llENBEllG.

kort ligt

..

r

99~

thaler of gulden neurenberBer w~sselgeld of convention. 0011rant voor 100 thaler of gulden coDl'entjonl courant, in '10en 20 kreuler-stukken,.
-------......;~-------.x,-;-o-e-r'-d';"e-r-m-U-,....,t...,8p-e-c-:i.,..e·n:...(ln den 24-guldeBvoel).
Cllrolinen eli lIaxd'or a 11 en Ii 7} uulden, nat, per stuk, in apetie of ia den 24guJd.voet.
Oude fraDscb.e 10uisd'or. l Ii Ii gulden Talt per Ituk'
Nieuwe..
..
I
.',
,
Duitsche louis- en friedrichsd'or, Ii 9 gulden. vast, per sluk;
met nranderlijk, prlleenleaopgeld (agio).
$ounreind'or (Seterind'or), a 16 gulden, vast, per stilk;
Keilerlijke dukaten, bet Sink, a 5} gulden, vast;
Bollandsohe dukateo, het stuk a IS guideu, vast of onyermderlijk;
Dubten 81 marco (naar het gewigt), het stuk Ii 5 gulden, vast;
.
fransch soud (.(;ou;, 'ileuM; do dukaat Ii 5 gulden spetie (24 gul,denToet) pl.mitt.
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De fraDsche muntspecien worden namelijk (inzonderheid
de zoogeDaamde nieuwe louisd'or) hier Daar het dukatengewigt gewogen ; eD alsdaD heeft zulk een dukallt (naar het
gewi9t of al marco) den veranderIijken prijs vaD 5 gulden,
pl.man.
(67 stuks dukaten
30} stukken fransche nieuwe louisd'or circa.)
.
Geheele pruissische thaler: pl. min. 1 gulden 44t kreuzero (of I04i kreuzern) in den 24-guldenvoet, VOOl 1 thaler pruissisch courant.

=

Wisseluso, respijtdagen enz.
. De wisselu80 is hier, eDkel genom en of a 1 nso: 15 dagen ; dubbel uso: of 2 uso dieDvolgens 30 dagen; Ii· uso
echler 23 dagen, en ~ usc 8 dage.n Da de aannemtng van
den wissel; zon- eD feestdageD echter mede hegrepeD.
De acceptatie vaD wissels, die op eeDen vasthepaaldeD
tijd, het zij op I, 20f 3 maanden, dato enz. gesteld
acijn,· geschiedt, overeenkomstig het alhier geldende gebruik,
eerst 14 dageD v66r den vervalt\jd. A fTista of op zigt uilgevaardigde w isseis moeteD hiDneD 24· uren hetaald of geprotesteerd wordeD, eD zijn de wissels op ettelijke dageD
na zigt betaalbaar gesteld, zoo wordt daarop de dag der vertooDing aanlleteekeDd, eD daarvoor de vervaldag hepaald.
Bij nile wissels, die Diet beDeden t uso of na Zlgt, of 2
;"4 dagen Da zigt betaalbaar Z\jD gesteld, hehben 6 respijtdagen plaats, de vervaldag medegerekeDd.
N~ureDberg had eettijds eeDe eigeDdommel\jke girobank,
die sedert laDge Diet meer hestallt. Dauentegen is aan te
merkeD, dal reeds sederl geruimen tijd hier eeDe koniDgl.
beijersche bank bestaat, die als discoDtobaDk ook wisselzakeD bedrijft, en tegeD gepasle zekerheid en iDteresseD voor.chotten doet; ook neemt zij tot eeD aanzienlijk bedrag
gelden op, eD zet.die tegen hillijken, geene 3 pCt. te boo
yen gaandeD, interest uit.
Maten en gewigten zijn die, welke in het kODiDgrijk
BeijereD wettel\jk zijD iDgevoerd, eD welke men onder het
artikel BElJEREN belchreveD vindt. Hier na worden ook de
oude neurenberger maien en gewigten aangeduid, niet
.leahts omdat zij alhier nog soms voorkomen, maar ook omdat, zij iD eenige staten wettel\jk bestaan. Zij waren de
volgende:
Lengtemaat. De 8tadscnuk of voet van 12 zoll (duim)
II 2 linieD
303,975 ned. streep.
]00 oude voet
104,15 be\jersche voet.
De el
656,5 ned. streep.
100 oude ellen
78,81 beijersche elleD.
De oude graanmlfat had de volgende indeeliDg: het
korn-simmer (voor tarwe, rogge enz.) hield 2 malter of 16
korn-metzen, en het hafer-simmer (voor haver, garst eDz.)
4 malter of 32 haver-metzen. .
De korn-metze
19,8836, en de haj'ermetze
18,386
ned. kop.
100 neurenberger koreDmetzeD = 53,65 beijersche metzeD.
100 neureDherger havermetzen ::::49,6f heijersche ·melzen.

=
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Inhoudsmaat 'lJoor natte waren.
De eimer heeft 64 fJisirma8;; of 68 schenkmasz, eD iedere der beide masze heeft 2 Reidel Ii 2 8choppen.
I visirmasz (ijkmaat)
1,1452 ned. kan
1,0713 beijer.che masz.
1,0785 ned. kaD
1,0089
I schenkmasz (tappersmaat)
beijersche masz.
Hel oude haDdelsgewigt, hetwelk buiteD Be\jereD iD verscheidene steden nog gebruikelijk is, heeft de volgende indeeliDg:
.
1 ceDtn. heeft 100 pond a 32lood, Ii 4 quentchen of drBgma.
1 pond = 509,996 ned. wigtjes.
100 » = 51 Ded. pODd
91,07 beijersch poud
112,43 eng. avdps. pODd = 109,94 pruissisch pond=I05,27
hamb. pond.
Markgewigt. De neureDberger mark, of het halve pODd
lilvergewigt vaD 8 ODceD of 16 lood (loth) woog 238,569
ned. wigtjes.
Het DeureDberger keulsch mark van 8 oncen of 16 lood
woog 233,832 ned. wigtjes.
Medicinaalgewigt. Het oude mediciDaal of apothecargewigt, hetwelk nog iD vele duitsche stateD iD gebruik is,
houdt juist ~ van het oude pond zilvergewigt, en weegt
357,854 ned. wigtjes.
Z Het pODd (libra, ~) wordt in 12 ODcen, de once (uncia
~) iD 8 drachmeD, de drachme (drachma 3)' in 3 Bcrupel"
het scrupel (scrupulus 9) en greiD iDgedeeld. Een Grein
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(granam, gr.), weegt derhahe 62,13 • .ifoo van'het ned.wigtje.
100 neurenberger pODd, ODcen enz. = 99,4 beijerscb
pond, ODcen eDI. medic. gewigt.
NEUTRAAL EIGENDOlll. Zie NEUTR!tITEIT.
NEUTRAAL KARAKTER DERSCHEPEN. Zie NEUTB.I.LISERE!{ en NEDTBJ.LITEIT.
NEUTRALE HANDEL. Zie NEUTRJ.L.TEIT.
NEUTRALISEREN. (UUTRJ.L!SATIE) ODder neutraliseren
is die handeling van. den oDderdaan eeDS neutralen land.
te verstaaD, doot welke h\j het eigendom van eeDen onderdaan der eeDe oorlogvoereDde parlij tegen de oorlogschepen
eD kapers der andere daardoor Ie beschermen zoekt, dat hij
het ala zijn (des neutralen) eigendom laat voorkomen, of.
aan de handelBonderDeming vaD denzelven het karakter
van neutraliteit toekt te geven. Aile krijgvoerende mo~
gendheden - en weI te regt (zie NEUTRALITEIT) - doen
het regt geldeD, om iedere neutraliteit ala bedro~ te ItraffeD, eD deD daarin begrepeD eigendom te conlisqueeren.
Het neutraliseren, hetwelk 'overigen, altijd een bedrog iD~
voheert, eD zODder wQiDeed volstrekt niet gedacht ka n
worden, gr\jpt of> de mBelt verschilleDde wijze plaats, en
rigt zich Daar den aard van den oorlog, en de gestelteni, '
der te heschermen onderneming.
GeDeutraliseerd wordt namelijk Of het .chip, or de lading
Of de oDdernemiDg. Het schip wordt geneulraliseerd, door·
dieD het, Of met behulp van valsche papieren, Of door werkelijke sch\jDverkopen, als het eigeDdom vaD eeDen neutralen wordt voorgesteld. lIaarbij komen daD -nog de vellvuldigst verscheidene kunstgrepen voor. N og kunstlistiger
is echler de oeutralisatie der ~adiDg. Zoo wordt eene, den
onderdaan eener krijgvoerende mogendbeid toehehooreDde,
of hem over te zenden partij goedereD, voor deD sch\jn door
eeneD Deutralen gecommitteerd, veelal eene w\jdloopige ge-'
fingeerde briefwiaseling over de voorwaarden en onderhaDdeliDgen der zaak gevoerd, en, om het bewijs te veczekeren, iD de k<!pieooeklln venal. Het iosgelijks geneutraIiseerde IoChip wo~dt formee! door charterpartijen bevracht,
en nalt all hav~ van deD vermeeDden committeDt uitgeklaard, deeh trach' nu Z\iDtl wezeDlijke deatil.latie te bereiken. K&n bllt dit niet, zoo stevent het weI Baar de gefiDgeerde destiDa1ie, voert echbe.r spoedig, met nieuwe uitkla~
ringeD voonien, de ladiDg verder; d. i. wenvaart. lij ilY
deD ooraproDg bestemd was, eo wei zulks op gelijke wijze_
De onderneming wordt geneutralileerd, als z\j met de,
door eeDigen der kr\jgvoerende mogeDdheden, of door eene
derzelve, vastgestelde beginselen van volkenregt iD strijd is.
Het veelvuldigst is dezelve geschied ter beguDstiging van
den franscheD eD oDzeD koloniaal handel tegen de engelschen. De aard der oDdernemiDg eD die vaD het te kwetsen
begiDsel, zal ook hier wederolD den aard der aan te wenden kunstgrepen bepaleD. llIeesta! zal zij met eeDe neutralisatie van het schip of der lading verboDdeD of tieD zijD.
Om zich tegen deze w\ize vaD' verkrachtiDg der neutraliteit te verzekereD, hebben de krijgvoerende mogendheden
het beginsel .aaDgenornen, dat ieder hedrog der neutralen
een motief tot opbreDgeo, ODder som,mige omstandigheden
lot verbeurdverklaring, is; laatst gemelde inzonderheid iD dll
gevalleD, als eeD schiP' met valache, vervalschte, verdichte
of met dubhele papiereD vaart; als het Daar eeDeD valscheD, d. i. eeDeD andereo dan in deszelfs papiereD vermelden koers stevent, zonder zich deswl'gena te kunDen
regtvaardigen.
NEUTRALITEI T(=vurElgE5DoMJ.Opzich zelve beschouwd,
zoude het schijnen, dat een, tu~sschen twee of meer mogendhedeD uitgebarsten oorlog, voor die stal.eD, welke aan dien
oorlog geeD deel nemeD, eD voor hUDDe ollderdaDen en derzelver kooph.andel van geene werkiDg i8. Doch zulks is Diet
het geval. Bij het belaDg des handels, en bij de hulpbronnen,
welke hij aanbiedt, is het eene der eerate bemoeijingen.
op welke, vooral de zeemogeDdhedCD hUDDe opleltendheid
vestigen, deD vijand iD zijneD koophaDdel te "nadeelen.
Dit heeft dan daarheDeD gevoerd, dat regelmatig iich in
oorlog lleviDdende zeemouendhedeo, den koophandel, ook
der DeutraleD, aaD zekere b~perkiDMllD ()Dderworpen, en aan
eeDe 0 vertredin!; denelve de v",.beurle der neutraliteit verbiDdeD, zoo dat zij de zoodanllJe neutralen eD hDD eigeDdom ala vUaDdel\jk besobouweD eo- hehandeleD.
Het neutrale karakter der staten, eveD als dat der b~jzon
dere personeD bestBOt iD eene volstrekte afwezigheid van
deelDeming .an den oorlog, en iD het h\jzonder aaD alles,
wat dell vijand versterken of oDdersteuDen kaD. RU h\jzondere persoDeD, - en aileen deze komeD hier iD aanmerkiDg, - en hun eigendom komt boveDdilln het nationad
karakter in aanwerking. Vijandelijk is in onze heschouwing
ecn iegelijk die aan een vijandelijk; land toebehoort. DaaI-
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over beslist in de eerste plaats het ~omicilinm. d. i. het
dunname verblijf van eenen persoon in een land. Daarn.ar
behoorde dan ook' hel kamkter der neulr.liteit zich Ie rigten. Maar hier zijn veel.l de meest willekenrige grondbeginselen geldend gem.akt. iOlonderbeid met betrekking tot
sohepen. Frankrijk vordert, 0111 een schip als nenlra.1 te
erkennen, dat behalve de eigen.ar, ook de supercorgo, de
achipper, de scheeps-officieren, en twee-derden der matrozen onderdanen v.n neutrale l.nden .zijn. Zoo ook Denemarken. EfllJeland laat, in den regel, het doltlicilium;
'fan den eigen.ar beslissen, do"h moet dan het eigendom
op zood.nige wUze gealeld z,jn, dot de vUand er geenerlei belang bU heeft. Frankrijk bebandelt een Ichip .Is vUandig,
31s de neutraal het .,a de uit6arsting t'an den oorlolJ ,van
trenen vijandelijkefl onderd.an heeft bekornen. Engeland
erkent verdragen, die na de aanvang van den oorlog hel
volle eigendom aan eenen neutralen overdragen, als geldende ; slechls in traflsitu k.n het karakter der neutraliteit
niet veranderd word\ln j d. i. w~t aJs vijBndel\jk de reis beGPn, bl,ifl gedurende de geheele reis vijalldelijk.
Dc neutraal moet zich als Boodanig legilimeren, en het
neulraal karakter van zUn eigendom met documenten, rnaterieele bewU.en, staven. Di"laalste gescbil'dt door de
.cheepspapieren (lie dat arl.). Op zich Belven kan men
niet meer verlangen, dan dat een schip met die p.plereu is
voonien, welke in de haven waar de.elve thuis behoorl',
voorgeschrevon zijn, en dat het die in d~n hier gebruikelijken Torm llan boord hebbe. Dit beglDsel is in Eoge~
land, Amerika, Demarken en Zweden erkend, en in de
t",eede gewapende neulralisatie· conve.ntie (zie beneden:
GEWAPENDE NSUTBALITuT) gennctioneerd geworden. Aileen
de franschen vormen onredelijke eischen, vooral met opdgt
tot den vorm. Aldaar heeft, men tot condllmuatien daaruit
motieven ~enomen. dat in eenen koopbrief de datum ontbrak, dat hij slechts eenenUds, dus niet door den kooper
onderteekend was, dat h~i niet door .den beambte van de
plaats der afreile onderleekend wos; zelfs in tlen geval dat
de beambte, die een produclu.m op denzelven ~esteld had,
dit productu.m niet met z\inen naam had onderteekend.
ledere oUlbrekcnde onderteekening' bewerkt, dat een document als, niet voorh.nden wordt beschouwd. De monsterrol
moest door den beamlJte in het oord van vertrek (dus niet,
door den consul van de natie des schippers) uilgevaardigd
.\in. Ja, het was voorheen zeHs een grond tot verbeurdverklaring, all, - gelijk dikwerf het geyal bn z,jn,het den schipper in handen geblevsn exemplaar nn het
eognossement niet door dezen onderleekend was.
Laler
werd helzelve I/-Is n:et voorhanden aangemerkt.
NEUTRALE HAIIDEL. Het karakler der neulraliteit, algeheele ontslentenis van deelnemingaan den tusschen andere
stalen uilgeb'Islen oorlog, brengl met zich, dat nu allezins
de oorlog voor deu neutralen niet bestaat, d. i. da! ook de
krUgvoerenden wegens den oorlog niet geregtigd zUn, de
daaraan Diet deelnemende slaten in deneHs tot dus verre
hestaan hebbende wezen te Sioren of te drukken. Dus kan
de oorlog, op zich ,elven, geene oorzaak zijn, uit wei ken
de neutralen zich in hunnen koophandel zoudenlaten beperken. Z"lfs de handel met de onderdanen van eene der
in den oorlog belrokkcne mogendheden kan en mag geene
onderbreking dulden ,ook dan niet, als juist deze handel
voor de eeDe partij eene hulpbron 101 meer kracbtdadige
krijgvoering wordt. Dit laalste tal, bij eenigermale aanzienI,jken hani/el meesl.1 het geval 'ijn; van daar zUn aIle
confliclen ontstaan. Inlusschen kan zich de neulrale deswegens, op ,ich .elven, niet bekommeren j zoo lang hij enkel handel drijfl, wo langzijn aile overige 'uilwerkselen
daanan vonr hem loulere loevalligheden. Slechls uit hcl
karakter der nentralilei! mag hij niet treden, d. i. de handel, welken hU met eene der krijgvoerende mogendheden
drijft, mag uiet in eene werkdadige ondersleuning deEer
mogendheidontaarden; mag niet de versterking dier mogendheid, of het dezelve aanbieden dermiddelen tot werklamer
krijgvoering ten doel helJ6en, Aileen daarop kunnen melterdaad de beperkingen van den nentralen handel gegrond
lijn. In de vroegere lijden heerschle in dil opzigt schier
bloole wiJIekeur. De h.ndelstr.klaten. die in 1713 en 1714,
ten gevolge van den vrede van Utrecht (1713) gesloten
werden, en van welk t~jdvak men een meer geregeld stelsel dier beperkingen dagleekenen kan, be palen uitdrukkelUk, dat iu oorlogsl~jden de handel der neutralen, ook met
de in den oorlog betrokkene mogendheden, van en naar
de havens denelven, ja ,elrs lusicben onderscheidene ha'fens eener mogendheid, geheel vrij moet zijn, en zonderden
d,anan aHeen de oorlogs-conlrebandeuit. (Zieop datwoord).
"aiJ SCRIP, Vsu GOED. De vraag of de vlag de Jading be-
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scherme, is op verschillende tijden verschillend beantwoord
geworden. Grondstellingen vindt men niel. Gemeenl\jk heeft
het belang des oogenbliks beslist. De zwakkereu verdedigden het J., de meer m.gtigen verdedigden het Neen op
deze vrang. Uit de boven gegevene definitie van het neuIrale karakter volgl de toeslemmende beantwoording. "Vant
in de ontkenning loude eene onhoudbare beperking van den
neutralen handel gelegen zijn. Het con.olato del maro (zie
ZEiIlEGT) bevoegt den opbrenger, den vijandelijken eigendom aan boord van neulrale schepen weg te nemen (cap.
273). Eerst in de 17- eeuw werden andere grondslellinaangenomen, zonder dat echler dele algemeen als geldende
werden erkend. De han,esteden en ZUleden verdedigden he t
beginsel vrij schip, lin) IJoed, met de wapen8 in de vuiSl,
en hetzel.e ging in vele tractaten over (zie deze in Dv
Mon corps diplomatique, vol. X). Ook de door den utrechtsche vrede in het lieht geroepene handelsverdragen bekrachligden dit l\eginsel, en sedert is het.elve veelvuldiger
aangenomen; steeds echler de oorlogsconlrebande daarvan
uilgezonderd. De gew.pende neu1raliteil, zoo wei de eerate
als de Iweede, wettigt hetzelve insgeJijks, waarb\j het merk~
waardig is, dat reeds in 1801 de russisch engelsche conventie het beginsel tot het geval beperkt, dot de goederen
reeds neutraaJ eigendom geworden zijn. Over het geheel
hedt Engeland 'ich tegen de Il.rondslelling flrij Ichip, IIrij
IJoed, veneto Dit land conllsqueert vUandel\jk goed aan
boord van v\j andelijke schepen, helaalt echler de vracht geheel naar het beginsel nn het consnlaat. Wat als neutraal
beschouwd 181 worden, moet / reeds eigendom van eeDtm
neulralen geworden lijn, dit niet nog eerst in transitu
moe len worden. Aileen aan Portugal (1631), Frankrijk
(1786), Holland (1674), Tripolis (1751), Tunis (1752) ie
in tractaten het beginsel toegestaan geworden.
Ook Span)e voigt het begwsel van het consulaH in zijn
prijzen-regelemenl (I'an 1780. art. 9. Orri. 1779. 'art.
14), doch heeft in den vrede dec Pyreneen (1659) en in
zijne utrechtscbe traklaten (1713, 1714), het grondbeuinsel
flrij 8CJ.ip, IIrij goed, gesauctioune"brd *).
.0
De d"ie noordschs mOIJendAeden volgen in hunne nrordeningen de grondstellingen der gewapende neutraliteil,
en P l'uissen .Iuit zich tot hen aoo. Zweden. moet echler,
teg,nover Enge iand, eene uitlondering maken, vermilS hel
tuuchen dele heide landen Gesloten traclaat van 1661 (an.
1 I) vijandelijk eigendom aan boord van neulrale schepen
voor venallen verklaart.
,
Frankrijk sch\jnt licn niet veel aan beginselen te hekreunen. OorspronkeJ\jk confisqueerde het niet bloole!Uk
de vijandelUke lading, maar ook het neutrale schip, in hel
welkzij iogeiaden was. Later, 1744, werd aan Denemarken, Zweden eu Holland de vrUe scheepvaart toegestun.
en deze gesanclionneerd door het geldende prUzen-regle.
ment V3n 1778. Doch reeds in 1793 werd dele verordening herroepen, en het beginsel vastgesleld, dat ni~t het
neulrale sehip vrij te lalen, maar de zich aan boord bevin~
dende vijandel\jke lading tegen belaling der veacht vrij te
I.ten is. NuouoN geliel zich - uit z~joe onm.gt ter zee,
en due uit nood - als verdedigde hij he~ grondbeginsel,
dat de vlag de lading dekt. In traklalen heeft Fr.nkr\jk
dikwerf deze grondslellingen 10ege.I •• o eu gestipuleerd,
zelfs in I 786 m~t Engeland.
Onvrij 8chip oflvrij goed. Het ide, d.t het kar~kter van
het 8chip, dat der lading bepaalt, heefl dikwerf de grondstelling Ie voorschUn geroepen, dat de neutrale lading. aan
boord van een vijandelijk schip conliskabel is. Hel consulaat (art. 273) verklaart Irouwens slechls, dat de eigenaar
der 1.&in8 zich met den opbrenger wegen8 een losgeld te
verstaan hebbe. In traklaten echler is veelal en'soms in wetten
(b~jv. het «eensche prijzen-reglement 1810, art. 8 en 9)
vastg.esleld, d.t de neulrale lading aan boord van vijandelUke schepen &31 weggeriomen worden,hetgeen niet lelden
juist als de, uit het IIrij .chip, t;rijIJoed afgeleide, tege/)slelling zich voordoet. In EnIJelafld, en naar eene beslissing
iu Hoord-Amerik,a, geldl de grolldstelliog, dal, miis slechts
geen bedr<>g plaats grUpe, de lading haar- kar.kler van.
neutraliteit niet verliest, d •• rdoor, dat zij in een vij.ndeJijk
.chip is gel aden geworden.
lieperkingen I'an den neutrafen hafldel. Het algemeene
beginsel heeft vele beperkingen van den neulr.len, handel
te weeg gebragl. De meest gewone zijn, ook waar anders
aan den lIeulralen de handel met den .\i.nd vergund is (lie
CON'fREBANDE); I) dal Ai den vUand geene oor!ogsconlreban de mogen toe.oeren; 2) dat hun de. handel met de ko*) Bet trak.taat van
niet go Tatificef.rd.

Valen~.y

Tan 1713, is Tan. de zijd. "an Sp30ie

N£UTIfALER.

- 865-

NEW-CASTLE -NEW-FOUNDLAND.
I

thaler; in andere werden de fransche slechts orngestempeld.
NEW-CASTLE, 55° I' 0" N. B. en JO 34' 0" W. 1.,
hoofdstad van het engelsche graafachap Northumberland,
aan den Tyne, met 153,000 inWoners, is vermaard door
de grootste bekende steenkolenmijnen van den aardbol, die
in den omstreek der stad en in het graafschap Durham
eene ruimte van! 40 duitsche fJ mUlen innemen, aUeen
omstreeks 10,000 mijnwerkers en eveo zoo vele varenslieden en matrolen op 500 schepen, en over het geheel
80,000 meoschen benevens vele stoommachines werkzaam
houden, en jaarl\jks hier tot verzending meer dan 50 rniJIiofln
centenaars kolen gezegd worden op te leveren, waaraan dus
New-Castle deszeUs meer dan 200,000 tonnelast houdende
time entre la Russie et Ie Dannemarc, 9 Juillet ;1780). koopvaardij-vloot verschuldigd is, welke hetzelve in dil opzi~t
De grondslagen van dit Slelsel der cerate gewapende nentra- tot de.tweede stad in Engeland verheft, en waaraan het des~
litei ts-conventie zijn: I) AIleen werkelijke krijgsbehoeften zeHs eOll}mercieele belangrijkheid te danken heeft. llIeesterzijn conlrebande, en ook slechts wanneer d~arvan meer voor- achtig zijn de inrigtingen, ten gevolge van welke tot het
handen zijn, dan tot verdedilJing van hel schip vereischt 'fenoer der sleenkoolen, uit de groeven tot in hetschip, noch
worden. 2) De handel met oorlogs-contrebanden tusschen menschen noch paarden gebruikt worden, vermits door een
oorlogvoerenden en neutralen is verbodeu. 3) De handel eenvoudig mechanismus de wageos zich van zelfheen en weer
tusschen de havens en aan de kusten der oorlogvoereoden be:wegeu.~ Overigens heeft New-Castle ook meoigerlei nUveris den neutralen toegestaan. 4) Voor gehlokkeerd geld! slechts helds!akke;,;, ; vee.~ graan-, olie-, en papiermolens; belaogrijke
die haven voor welke de blokkerende mogendheid een ge- zeep~leder\l~n.; IUm-, pe~- en traankookerijen ,glas-, soda- ,
noegzaam aantal schepen tot dit oogmerk, en op die w\jze salmlak-, vllrtool-, lood wIt- en andere verfwaren- als ook
gestationneerd heeft, dat het binnenloopen in de haven met steenkolenteerfabrijken; ook wordt er aanzienl~lke 'walvischblijkbaar gevaar verbonden is. 5) Neutrale schepen kun- vangst bedreven. - De haven der stad is b\j Shields aan
neD aileen om reglmalige redenen opgebragt worden., Over ,~e monding van den Tyne, welke plaats nagenoeg 22,000
dezelven moet onverwUld worden besJist, en in het geval IDwoners lelt, en hier,waar scheepswerven, dokken, ijzerdat een neutraal schip, builen eigen schuld, schade lijdl, smelterijen en glasbJazerijen c.evonden worden, omgeladen
moet het volkomen worden schadeloosgesleld. Ook maakt worden, daar aileen zulke, die beneden 300 Ion voeren tot
de beledigde vlag aanspraak op genoegdoening. Oogmerk aan . de .kaden van New:-Castle kuun:en 'opkomen. - 'Mel
hierh\j was bovendien wedenijdsche bijstand tegen kwetsing CarlIsle 10 Cumberland IS New-Castle sedert 1829doormidvan dit beginsel door de oorlogvoerenden, in het des noo- del eener ijzeren spoorbaan verbonden, door welke twee
zeeen vereenigd worden.
,
dige geva! gewapenderhand.
Haar oogmerk, de grondslag tot een algemeen zee-wetboek
Munten maten en (fcwigten, zie LONIIE!{.
uit te maken, en ook op loekomstige gevallen aangewend
NEW -,~OUNDLAND (fr. {erre neuve), eiland van meer da'"
te worden, bereikte deze beroemde conventie niet. Reeds in 16000 mulen en ~,OOOeuropesche, meest engelache kolonis1793 gelllkle het aan Engeland, terwijl hel zich met Duilsch- ten, voor de mondmg der St.Laurentius-rivier in britsch Noordland, Pruissen' en Rusland verbond, haar werkingloos Ie Amerika gelegen. - Het eiland wordt gezegd, reedsschier 500
maken. Intusschen volgde spoedig de tweede gewapende jaren v66r KOLUMBUS ontdekt, en door noormannen bevolkt,
neutraliteits-convenlie. De ongeregtigheden der oorlogvoe- doch, wegens de onhettende vermeerdering van het ijs aan de
renden, Tooral de oneenigheden van Zweden en Denemar- pool, omstreeks het einde der 14e eeuw aile gemeenschap tus_
ken met Ergeland wegens het opbrengen hunner convooijen schen hetzeive, Groenland en Europa volstrekt afgebroken
in dll jongsle jaren der 18e eeuw, riepen haar in hetaanz~jn. geworden Ie zijn, zoo dat de herinnering aao deszelfs beOok Jitmaal was het Rusland, van wien de impulsie uitging, staan was uitgedoord, toen JAN en SEBASTIA.l.N CABOT in
doordien hetzelve de neulralen lot gemeenschappelijke ver- het jllar 1497 op deszelfs kusten verzeilden. Het nieuwdedigin<Y hunner regten opeischte. Opden 4/16 December lings weergevonden land werd nu door de eerste engelsche
1800 k~am de conventie'tot herstel,deT gewape'nde neu- volkplantingen New-Foundland (nieuw gevonden of onttrali/eit lusschen Rusland, Denemarken en 2weden .Iot dekt land) genoemd, en spoedig lot een belangrijk standstand. Op den 6/18 December trad Pruissen daaraan toe. Deze punt van den handel verheven. Sedert I:iOI bezochten de'
conventie steh de beginselen der eers!e neutralileits-conventie portugezen hetzehe, en bedreven hier visscherij. De fran-,
weder in, .loch voegt daaraan nog het volgende toe: 1) als de schen, die zich in de 16· en vooral in de 17. eeuw insgeofficier van een kon vooi verklaart, dot de door hem gecon- lijks hier neerzetteden, gaven un het eiland den naam van
voijeerde schepen geene contrebande hebben geladen, zoo is Terre neufle. De grerisgeschillen,die laler tusschen beide
wlks voldoende om de visitatie, 100 wei der convoijeerende natien in dit noordelUk Amerika ootstondeD, werden met den
schepen als der koopvaBrd\jvloot af te weoden. 2) Een schip- 'Utrecht.chen vrede (1713) op loodanige wijze bijgelegd, dat
per die naar eene geblokkeerde haven den ateven wendt, is geheel het eiland met aIle fraosche neerzettingen aan de
aHeen dan aan eene verbrcking der blokkade schuldig, als h\j engelschen moest worden overgelaten, en dat den franschen
door list of geweld in: die haven tracht binnen te leilen, sl.echts een aandeel in de visscherij toegestaan, en hun Ie
na dat hij door den het blokkade-eskader kommanderenden dlen behoeve ettelijke ,ku,ststreken nevens de kleine visaahereiJanden ,st. Pierre, en groot en klein Miqut'lon iugeruimd
officier van de blokkade zal zijn onderrigt geworden.
Ook thans was echter het s(elsel niet van duurzaamheid. werden, welke zij heden nog bezith!n. In den parijsschen
Na hel overlijden van PAUL I, 24 April ]801, ontstonden nede van 1783 wcrd ook den nabijgelegene Vereenigde
tusschen zijnen opvolgers 'en Engeland onderhandelingen, Staten hun aandeel in de visscherij bepaaid.
ten welker gevolge reeds den 17 Junij de rnssisch-engelscbe
Het voornaamste nUverheidsbedrijf op geheel hel eiland
convenlie tot st.nd kw~m, aan welke spoedig Zweden en is het droogen der kabeljaauwen lot bakeljaauw, die in verDenemark en toetraden. Deze conventie bekrachtigt weI eon buende menigte op de voor hetzelve liggende zandbank ge_
groot gedeelte der in de gewapende neutraliteit vervalle be- vangen worden, tot welk einde Diet slechts aile klippen,
ginselen maar week ook in wezentlijke punten. daarvan af, maar ook opzettelUk daartoe opgeslagen houten steIlaadjen
vermits zij oamelijk v~jandelijken eigendom in neutrale sche- langs de geheele kusl gebezigd worden. Buitendien is Newpen voor onvrij verklaart, de visitatie van geconvoijeerde Foundland ook rijk aan diersoorten voor bontwerk ofpelteschepen alleeu den kapero verbiedt, maar dezeive den oor- rijen geschikt, doch veel meer nog belangrijk door de groote
logschepen toestaat, en ook de beperking van het beg rip menigte van leehonden of robben, welker traan eD yellen
eeoer blokkadeverbreking niet in zieh bent. Ook deze iDsgelijks een aanzienlijk uitvoer-artikel uitmakeD. Men beconventie werd echter na den vrede van TilsH, en na dat drijft ook zalm- en haringYisscherij, en voert daarvan uit.
flusland de grondbeginselen dergewapende neutraliteit poogde Voor den graanbouw is het klimaat te rnw, ofachooo er
Ie proclameren, door de beiderzijdsche verklaringtfn, van aardappelen en verseheidene tuinvrullhten zeer goed groeiRusland (26 October 1807) en van Engeland (18 December Jen. Overigells heeft men er de europesche t~me dieren,
1807) opgeheven. .
'
en van het delfstoffenrijk steenkolen in groote hoeveelheid._
NEUTHALER, in Duitschland en Zwitserland gel\jkbe- De geheeJe uitvoer wordt op 4. II 500,000 d:,st. begroot,
duideod met 6 livres-stukken, of laubthaler tegenwoordig waaronder aileen voor de bakeljaan w, met welks vangst no8 francs 80 centimes (zie Mouu). In Zwitserland waren genoeg 300 engelsche sehepen werkzaam lijn, 130. a 140,000
zij vroeger op 4 sch~eilerfrancs getarifeerd, ettelijke kan- d:,st. worden gerekend.
Ions stempel den tot dus verre zelven neut haler of groote
Munten maten en (fe1{liKf~n, zie QUEBECK.
I
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iouien der vijandelijke havens, en 3) evenzoo de handel
naar geblokkeerde havena ontzegd is, en 4) dat zij te dien,
sle van den staat kunnen requireerd worden.
Ons vaderland heeft zich ten allen tijde de ijverigste Terdediger betoond van het beginseI vrij 8chip, vrij goed, en heeft
dit zelfs van Engeland (1668 en ]671) to egesta an verkregen.
Gewapende Neutraliteit. In het jaar 1780 onlwierp de
keizerin van Rusland, over het gedrag der oorlogvoerende
mogendheden verstoord, het plan tot een algemeen zeevolkenregt in belrekking tot den neutralen-handel en stelde de
oorlogende mogendheden daarvan in kennis. Engeland
verklaarde weI zich daartegen, doch Frankrijk en SpanJe
grepen dit denkbeeld gretig aan. ·Met Denemarken en Zweden werd formeel een verdrag geslolen (convention 'mari-
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(NIEUW ORLEANS), 29 0 57' 45· N. B.
90° ll' 0' W. 1., hoofdstad en groote zeehandelsplaats der republiek Louisiana. in de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika, in eene Iage en ongezonde ligging
aan den Iinkeroever van den 20(} voet diepen en 3000
voet breeden Missisippi, die hier een' halven cirkel, de haven der stad vormt, en etteJijke 20 mijlen beneden dezelve
in den mexikaanschen golf z\ine uitwatering heeft, met 60,000
inwoners, welks hoofdbedr\if de handel is, voor welken
New-Orleans, dat door de franschen, die het eerst Louisiana
bezaten, in 1681 gebouwd werd, zoo voortrefIelijk gelegen
is. »Deze stad" - dUI leest men onder anderen bij SIDOl{S,
die in 1826 van Noordwaards komende, op den Missi~ippi
naar haar afvoer - »voortijds een ellendige schuilhoek van
uilgebannen franschen en spanjaarden, die zich geene 20
schreden van de plek verwijderen konden, zonder,letterlijk,
tot onder de armen in den modder Ie zinken, of zonder door
krokodillen verslonden te worden, is thans eene der schoonste
ateden van Noord-Amerika, bewoond door 40,000 menschen
(iii 1830 reeds meer dan 48,000), die met de halve wereld
in gemeenschap staan. Men vindl op den 'bewoonden aardhol
geene plek, die gunstiger voor den koophandel zoude kiinnen
Jiggen. Aan het uitersle punt der langste rivier van de
wereld, staat voor New-Orleans de handel met geheel het
onmetelijk gebied derzelve open, en is door de natuur zelve
pestemd, lot stapelplaats voor de door dezen slroom en door
zijne nevenrivieren bespoelde landen, d. i. voor een gebied
van meer dan 1 millioen engelsche 0 mWen. Op de eene
zijde kunnen stoomschepen van 300 ton 1000 mijlen van
New-prleans de roode rivier, 1500 mUlen den Arkansas,
3000 mijlen den Missouri en diens nevenrivieren, 1700 mijlen den Missisippi genezUds ltlissisippi en Illinois: op de ander
zijde,1200 mijlen den Wabash, 1300 mijlen den Tenessee,
1200 mijlen den Cumberland en 2000 mijlen den Ohio benren. Derhalve met, achter zich, dit onmetelijk stroomgebied, voor zich den meKikaanschen golf, de kust van Mexico,
de west-indische eilanden en geheel Zuid-Amerika, ter linkerzijde Europa, en in het noorden de zuslerstateD der lJoie,
is New-Orleans oDbetwistbaar het belaDgrijkst handelspun t
der (nieuwe) wereld. Ofschoon in de staten van den Missilippi nog geen 3 millioen menschen leven, (n"'lmelijk in
het jaar J826), zoo drijven zij loch reeds met Ne,w-Orleans
eenen binnenhandel, die 1500 platboomde en kiel·vaartuigen en 100 stoomschepen (tegenwoordigomstreeks 150) bezig
houdt. Het getal der uitzeilende zeeschepen bedraagt, bij
doors lag , meer dan 1000, die omstreeks 200,000 balen hatoen (1833: 450,000 balen tot eene waarde van meer dan
24 millioen dollars), 17,000 vaten labak, en 27,000 vaten
Buiker uitvoeren. Nevens deze hoofdartikelen gaan naar de
Havanah, naar de havens van iUexico en Zliid-Ar;oerika aanzienlijke uitvoeren van meel, whisky, zout-en gerookt vleesch,
en naar de noordelijke havens der Unie vellen en lood. De
handel van New-Orleans neemt regelmatig toe met de bevolking en met de zich .onlwikkelende kultuur van lijDen
eigenen staat, van de nabuurstaten en van de noordwaarts
af~elegeDe Missisippi-Ianden."
Men kan New-Orleans, indien niet de eerste, toch de tweede
uitvoerhaven der Vereenigde Siaten noemen, daar aileen'
New- York aan hetzelve in dit opzigt den ung bet wist. Deslelfs uitvoer werd reeds in 1830 or meer dan 30 millioen
dollars berekend .. Dit snelle oj1\Jloe\jen van zijnen handel
heef! het te danken aan de buitengewone ontwikkeliDg der
stoomscheepvaart op den Missisippi en zijnen nevenstroom,
den Ohio, als ook aan den opbloei der aan deze rivieren gelegene landen van Binnen-Amerika. Omstreeks het
jaar 1808 doorstroomde de ll~issisippi grootendeels een onmetelijke woestenU, want destijds was het niet gemakkelijk,
tegen den stroom op te varen, welks snel stroomende vloed
en klippen dezwakke vaartuigen bedreigden, die eene zoo
hagchelijke scheepvaart ondernamen. Onder de gunstigste
omstandigheden kon een groot vaartuig van uitNew-OrieaDs
op het vroegst in 5 maanden de watervallen van den Ohio
bereiken; dik werf bereikte bet die eerst in 7 mll<lnden tijds.
Zoo was het in het jaar 1808 met de scheepvurt gesteld.
Sedert echter stoomschepen de zen stroom doorsnijden, heeft
deze scheepvaart eene snelle ontwikkeling aangenomen. De
cerste stoomboot, die in 18lO te New-Orle.ns aankwam,
verwekte algemeene verbazing, en bragt spoedig andere bouwingen ... au dezen aard te weeg. Tegenwoordig worden hier
gezegd schier met ieder uur stoomschepen aan te komen
en a£ te gaan, en het moet er niets ongewoons zUn, 50 derzelven nevens elkander Ie zien liggen. Reeds in 1830 werd
het getal der tot bevaring van den Missisippi en van desselfs zijtakken gebouwde stoombooten op 336 begroot, waarvan 213 aIleen voor eerstgellleiden.
erI
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Wat Louisiana zelven betreft, werd dit land, in 16&2
door franschen, onder LODEWIJK XIV in bezit genomen,
gekoloniseerd en naar hllnnen koning genoemd. Tot op het
jaar 1803 echter, loen Louisiana doorNAl'OLtON (destijrls nog
eerste consul van Frankrijk) aan de Vereenigde Stalen voor
15 millioen dollars verkocht werd, verstond men onder dezen
naam niet enkel den tegenwoordigen vr\jstaat Louisiana,
maar het geheele land van af de grenzen van mexico tot aan
den Atlantischen oceaan; en eerst in 1818 scheidde zich
dit gedeelte der zuidelijke kusten van het geheei af, was
eehter reeds in 18Il zoo zeer bevolkl, dat hellelve in den
rij der staten kon treden, bU welke gelegenheid aandenzelven den naar;o Louisiana uitsluitend verbl6ef. fIet getal der
inwoners wordt gezegd, tegenwoordig 220,000 te bedragen,
waaronder eehter meer dan 100,000 slaven, zonder de indianen of oorspronkeli.ike bewoners te rekenen, van welke
hier nog meer dan 600 f"milien gevonden worden, die zich
in de Mbijheid der Roode rivier (Red river) ophouden. Onder
de kolonisten telt men vele fraoschen, zwilsers en italianen.
De vooroaamste kultuur van Louisiana bestond langen lijd
in indigo, later ook in suiker; doch de onzekerheid der
opbrengst bU het eerstgeroelde Brtikel, en de steeds toenemende con«urrentie in het tweede genoemde verminderde
spoedig de industrie, en verwees de planters tot den aanbouw
van den katoen, nevens welken echter altijd ook nog suikerriet aangebouwd, en In eene kolossale raffinerie bij NewOrleans, die door groote kapitalen gerugsteund, de kleine
etablissementen in den omstreek verstikt had, tot den uitvoer
verwerkt. Overigens groe\jen hier onder het zachte klimaat
sina's appelen (oranje appelen), citroen en, vijgen- en olijfboomen voortrelfelijk; ook wordt met ,goed gevolg wijnbouw
bedreven; en in den jongsten tij,i word ook thee aangeplant.
De kunstvl\jt staat ook hier, zoo als noodwendig in aile slavenstaten, waar de handenarbeid der blanken duur, en niet
die der negers tot de fabricatie bruikbaar is, op eenen leer
lagen trap, en men vindt eigenlijk hier slechts de hanclwerken, die tot den huizen- en den scheepsbouw behooren,
weshalve het grootst gede'ehe der benoodigde fabeUk-artikelen
nit New-York worden getrokken. Dient echter vermeld Ie
worden, dat tegenwoordig in New-OrleaDs zelven eene groote
papierfabrijk is opgerigt, die uit katoen en uit de vezelen
Tan den latanenboom, die in overvloed aan den lllissisippi
groeit, en uit boem-mos en oude zeilen, een, zoo gezegd
wordt, voortreffelijk papier vervaardigt, waarvan de amerikanen zioh tol hunne geografische kaarten bedienen. Eindelijk verdienen hier nog onderscheiding eene groote stoomzaagmolen en 9 katoenpersen, van welke de grootste in hare
lokalen omstreeks 10,000 balen katoen opnemen, en dagelijks 500 bden persen kan.
Noch uit- noah invoer laten zioh met juistheid berekenen.
Eerstgemelde, van 1834, schat men op meer dan 30 mil!ioen dollars. Zij be staal vooro.1mel\ik in katoen (450,000
balen), suiker (70,000 vaten) en tabak (circa 30,000 vaten),
ecbter is een groot gedeelte van den uitvoer van New-Orleans niet in den staat zelven voortgebragt, maar wordt van
den lIIissisippi afgevoerd. De invoer bestaat, nevellS geIijken
aIs dien van New-York, schier uitsluItend uit engelsche,
duitsche en fransche goederen; doch de engelschen bebben, door de uitbreiding hunner relatien, en inzonderheid
door de grootste zorgvuldigheid, met welke z\j hnnne 1.. dingen voor de behoefte en den smaak des lands inrigten,
een aanmerkelljk voordeel boven de beide.andere nalien.
Overigens leveren Tenessee, Kenlucki en Ohio aan den
staat veel meel, gran en , brandewijn en ijzer.
De kanaal-graving tot bevordering der gemeenschap met de
staten van het binnenland wordt in Louisiana met werkza ..
men ijver bedreven, en reeds zUn eeDigen dier doorvaarten
voleindigd. Ook werd reeds in het jaar 1831 eene ijzerbaan
van 4~ eDgelscbe mljlen geol'end, die New-Orleans met het
meer Ponl-chartrain en de daaraan gcbollwde nieuwc haven
St. Jean in gemeenschap stelt. Van meer belang is eehter nog
vooe deze stad, de korteling tot aan hare haven voleindigde
. spoorbaanIinie van Boston door al de binnenstaten der Unie.
New-Orleans heeft 5 hanken, van welke de bank van Loui"siana aileen een kapil6al van 4 mill. dollars bezit, en nevens
deze ook eene neven- (filial) - bank der groote Vereenigde
Staten-Bank.
Munten, maten en gewigien, zie VEREElI"IGDE SUTEIf.
NEW-YORK. 40 0 42' 6" N. B. en 73° 59' 0'" W. L.
Slechts aan weinige plaatsen der aarde viel het geluk
eener zoo sneHe en waarlUk wonderbare ontwikkeling en
van eenen opbloei tot zulk eene handelsgrootheid ten deel,
als New-York, dat v66r honderd jaren nog eerst 8,000
inwoners telde, thans eehter er meer dan 270,000 bevat,
met ieder jaar grooter werd, en reeds de volkrijkste
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en eerste handelsstad niet slechts van de Vereenigde Staten dan 30 dagen, en alieen somwijlen werd dezelve in 25, eeh~
maar van geheel Amerika geworden is. Zij heefl voor den ter ook in 22 dagen gedaan. Sedert 1840 hestant er eene
handel eene zeer gelukkige 1igging aan eene schoone baai geregelde stoombootvaart tusschen New-York en Liverpool,
en op een door bruggen mel het v.steland verbonden eiland wa.rdoor het traject meestal in 12 it 16 dagen wordt afgelegd.
in de monding der Hudson rivier, en iJi door onze voormaTusschen Engeland en Noord Amerika (New-York) is
lige O. I. kompagnie in het jaar 1612 onder den naam van deo 28 Maart 1838 ook de regelmatige stoomscheepsvaartsNieuw-Atnsterdam aangelegd, later echter aan de engelschen verbioding door den Sirius, stoomschip van 70n ton, met
Bfgestam, en door dezeo lot op den amerikaanschen uij- eene machine van 320 paardenkracht van uit Londen geheidsoorlog bezeten. Van de 20,000 huizen der slad wer- opend, die spoedig de.rop van uit Bristol en Liverpool door
den, in hel jaar 18:55, 674 benevens de beurs eene prooi der nog grootere stoompaketteo met machines van 400 en 480
vlammen; het getal d~r d.arin betroliken firma's bedroeg paardenkrocht (laatstgelllelde van 1800 tonnelast) iosgelijks
1000, hetwelk op Europa zeer nadeelig terug werkle, en de voor derwaarts zijn gevolgd geworden. De overvaart wordt
waude Van den verbranden eigendom werdop 18 Ii 20,000,000 thans in 12 dagen volbragt.
dollars begroot. Het zaamgevat bedrag der van de assuranOok de kanalen veuchaffen eene groote verligtlng voor
t.e gevorderde sChadevergoeding bedroeg 7 millioen dollars; den bionenlaodschen handel. De slad en de staat Newteo gevolge daarvan verloren 7 oudere assurantie-maatschap- York hebbeo deze watergemeenschapswegen in de jongste
pijeo huo geheel kapitaal, en gingen Ie niet. Reeds in 1837 jaren met Groole kapitalen aangeleg,d; zij slrekken zich uit
vormden zich io derzelver plaats (i oieuwe.
over eene Jengte van nagenoeg 600 engelsche mijlen, en
New- York heeft vele eo velerlei fahrijken, vooral ook verzekeren ook reeds een aanzienlijk inkomen (nagenoeg I}
in zeer goede hoeden, van welke jaarlijks voor meer dan 1 millioen dollars). Men telt hier ongeveer een 30-tal zoo'millioen dollars buitenslands verkocht worden; voorts in donige kanalen, en oDder dezelven is als bijzonder merkpapier, tapijlen, suiker, goud- en zilverwaren en zeer be- w~ardig te noemen, hel in 1824 voltooide, 362 mijlen lange
laogrijke chemische fabriikeo, die vooral al1!lin, vitriool, Hudson- en Erie ·kanaal. hetwelk meer dan 10 millioen dollarS
zWllveizuur, bleekende zouten en wijngeest bereiden. Daarbij gekost, en Newport en Albantj aan den Hudson, waar het
bezit de stad, als eerste stapelplaats der Vereenigde Staten, begin I ,bij Buffalo met het Erie-meer, waarin het zijne uiltalrijke en groole scheepswerveo. Verreweg belangrijker watering heeft, en door dit meer ook met de overige kanais echter de handel der plaats j want de koopvaardij van dische mereo verbindt. - Niet minder grootsch zijn hier
New-York bedraagt ongeveer 350,000 ton;. omltreeks 110 ook ij:;;eren spoorwegen aangelegd, eo reeds inhetjaar 1836
stoomschepen bevaren deze haven, en meer dan 30 de ka- telde men 50 maalsci:tappijen dezelven, en weI zulk,s met
oadasche meren in het noorden. llIeer dan 50 doen regel- een kapitaal van 34 millioen dollars. Er bestaan tegenmatige vaarten naar Europa, waarnn reeds in. 1835 20 der woordig reeds II ijzerbaneo in den staat; de langste is die
eerste klasse, iedervan 500 ton en daarboven, naa" Liver- van New-York door het zuidelijk gedeelle vao den staat,
.
pool. 8 naar Londen en 16 naar Havre gingen; 56 zijn voor naar het E r i e - m e e r . ·
de znideliike havens der Vereenigde Slalen (voor CharlesHet getal der in 1837 van buitenslands in de haven van
ton, Sava~na, New-Orleans enz.), voor West-Indie en Zuid- New-York aangekomen schepen bedroeg 2071; in het jaar
Amerika bestemd. New-York is daardoor de grootste Spe- 1836: 2293. en de waarde van den invoer in dit jaar 1lS
diteur oiet slechta voor aUe staten van Amerika, maar ook millioen dollars (30 millioen meer dan 1835). De invoer
voor aile havens van Europa, en de inrigting der regelma- is verreweg aanzienlijker en in vele jaren schier dubhel zoo
tige afvaart dezer postschepen, zoo wei naar vreemde als naa,r groot dan de uitvoer, vermits de meeste binnenstaten der
binnenlandliche havens, in de Vereenigde Stateo heeftdeszelfs uoie over New- York met europesche en west-indische goederen
handel huitengemeen opgebeurd. De ondernemers denelve verzorgd wordeo, en deze hunnen uitvoer meest op den Ohio
hebben daaruit groot voordeel getrokkeo, terwijl levens het en Mlssisippi over New-Orleans bewerkstelligen. De invoeralgemeen welzijn niet minder werd bevorderd. Inzonder- artikelen zUn eindeloos menigvuldig en omvotten manufacheid gewigtig is het echter voor New-York, dat het zich tuur en fabrUk-arlikelen van allen aard, inzooderheid vele
van tijd tot tijd de gemeenschap met Engeland verschnet metaalwareo, aardewerk err glas, voorts suiker, koffij, spe~
heeft. Er komen tegenwoordig aile maandeo 7 new-yorker cerijen, rum, indigo en andere verfwaren,. veel chineschen
paketbooten in New-York aan,' eo zij hebben slechts thee, en vooral ook veel w~jn en brandewijn van Frankrijk
Ichier het geheel transport der pass-giers tusschen Enge. en Spanje. De voornaamste artikelen van uitvoer beland eo geheel Noord-Amerika, maar ook de ligle goe- staan io fijn tarwemeel (in menig jaar tot 400,000 vaten),
. derenverzendingen en de briefwisseliog lot zich getrokken. mals en granen (omstreeks 200,000 bushels), ook veel
Het getal der passagiers bedraagt 13,000 jaarlijks, dat der rij.l, lijozaad en tabak, katoen van de zuidelijke staten,
brieven meer dan 1 millioen, eo het voordeel, hetwelkdeze .(meer dan 100,000 balen); voorlS Beep (60 it 70,000 kisverveelvuldigde gemeenschap New-York daarin geeft, is zoo ten I, potasch (meer dan ,20,000 vaten), rund- en varkensgroot, dat zelfs de officieele briefwisseling met ·de engelsche vleesch (20, a 40,000 vateo), smout (12 Ii 15,000 potten),
gouverneurs io het britsche Noord-Amerika door dezelve talk en kaarsen, vooml ook spermaceti-kaarsen (in allesombezorgd en van New-York noar Kanada, New-Schotland streeks 20,000 kisten) en verre boven 1 millioen gallons
enz. verzonden wordt. De handel met z\jdewaren, mode- walvischtraao euz. De handel wordt ooderschraagd door 17
artikelen "nz. is meest io huone hand en, en Bo~ton. Char- baoken en 39 assurantie-maatschappijen, waaronder 15 tegen
lestoo, Nieuw Orleans en het britsche Noord-Amerika ont- zeegevaar. Ook heeft New-York eene boekhandelaarsmis,
vangen dezehen schier aileen over New-York.
en in 40 etablissemeoten eeoen hloeijenden boekhandcl,
De paket- of poslschepen zeilen van New- York den 1, den die nog aaozienlijker dan die van Boston is, en met dien
8, den 16 en den 24 van elke maand naar Lilerpool en van Philadelphia wedijvert; ook meer dan 31 boekdrukkevan laatstgemelde plaats even zoo oaar New-York. op de rijen, waaronder de groote drukkerij der amerikaaosche bijzelfde dagen af. Voor eene plaats in de kajuit worden val! belmaatschapp\j. Voorts vindt meo hier verscheidene akadeNew- York naar' Liverpool 30 guinjes, doch van Liverpool mien en wetenschappelijke genootschappen, eene hoogeschoo~,
oaar New-York 35 guinjes beta aid, in welkeo prijs wijn en een museum enz.
hed mede begrepen zijn. De prijs der overvaart in het
Wat de staat New-York over het algemeen hetreft, zoo
scheepsruim is verallderlijk naar gelang vele schepen io la- vindt dezehe nevens den handel, die aUezins de meeste hlinding ligging, of het getal dergenen, die de reis willen doen, den werkzaam houdt, ook in landbouw, veeteelt, ontginni~'
meer of minder annzienlijk is. Bij de paketbooten is de- van wouden, zoutgroeven, mijnwerken, visscherij en manu;!
zelve soms 5 a 6 guinjes voor een volwassen persoon, en facturende industrieeene rijke bron van welvaart .. Men houwt
voor kind,eren benedeo de 14 jaren de helft. Koopvaarders hier meer· granen, vooral op het vruchtbare Long-Island, dan
daarentegen vorderen dikwijls slechl.s 2 cf. 20 sh. it 5 cf. in de meeSle andere staten, heeft eenen voortreffeWken vee_
en de prijs wordt zelfs wegens de groote concllrrentie op slapel (meer dan 1 millioen stuks rundvee-; omstreeks 400 000
30 .h. verminderd; bijdoorslag kan echter de vracht op 4 paarden, meer dan 2} millioen varkens); 'hereidt ongen'aeen
guinjes aangeootnen worden. Voor dezim prijs wordt ech- veel terpentijn, als ook bronzont ({- millioen cnlms.), potasch
ter slechts ruimte, vUllr en waler verJeend. en de reiziger (uit meer dan 2000 ziederijen) en ijier (uit meer dan 200,
moet voor zijne kost, die ook voor den onbemiddelde op 40 smeltovens ee smeedwerken), iD ongewone hoeveelheid, ook
.i 50 cf.st. te begrooten is, als ook voor. bed enz. zelf lood en steenkolen; Deemt aandeel ,in kabeljaailw_ enwal_
zorgen. De vaartlligen zijn van uitnemend fraaije construc- vischvangsten, en onde.houdt IlIInzienl\jke fabrijken in wolIentie, en voor reizigers niet slechts met aUe gemakken voor- ka:oenen Iijnwaden-, touwslagers- en Uzerwaren, in leder
zieo, maar zelfs met alle weelde-voorwerpen uitgerust. De papier, tabak, suiker eO' aardewerk, a!s 0011. aanzienlijk;
overvaart naar Liverpool :geschiedde tot dus verre hij doorslag brandew~inbranderij. De bloe\jende fabrijkplaatsen, na Newin 24, doch ook reeds in 16 dagen; daarenlegen vordert de York, zijn ROChester nabij het Ontaro·m'eer, en Alhan!l
<nervaart van Liverpool naar New-York geme-enlyk .meer (de eigenlijke hoofdstad van deo ataat), aao den Hudson
109*
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welke -rivier tegenwDordig tusschen deze stad en New-York zijdegaren, leder, netten, papier, zeep, olie, Hkeuren, pardoor 17 stoombooten wordt beYaren. Als . handelshaven, fumeriiin en essences Tervaardigen of bereiden, en met deze
inzonderheid voor het weslelijk gedQeite des lands, is eehler artikelen benevens landsprodukten, Tooral met lijde, wijn,
Buffalo aan het Erie-meer te onderscheiden, hetwelk, ·v66f olie, rijst, honig, was, kappers, luidvruchlen en bloemen
14 jaren nog een gering dorp, thans reeds 15,OOOinwoners (Ielfs in den winter naar Parijl) handel bedrijven.
teft; wan t geene stad in het binnenland der Vereenigde
Munte. en koer" lie TUBu.
Staten, zeIrs Pittsburg in Pensylvanii! niel, kan zich over
Mate,. en gewilften. Lenlftemaat de palmo (Toetmaat)
de eommercieele belangrijkheid beroemen, welke Buffalo is 265 en de ralo (eIle) 548 ned. str!'ep lang.
.
belit. Om de kanadische meren te bereiken, werd Tan uit
Albany, 362 engehohe mijlen ver, het groote westelijke of
100 rasi = 54,8 ned. eUen
Erie-kllnaal gegraven, hetwelk hier zijne uitwatering heeCl,
5 il ,93 eng. yard,
100 dat de produklen van het westen uit" de schepen, welke
82,17 pruissische elien,
het meer bevaren, in de prachtige kanaalbooten kunnen om91,43 turiDer rasi,
geladen worden, die dan, als lij de Hudson-rivier bij Al70,33 weener ellen.
bany 'bereikt hebben, door stoomboolen op het sleeptouw
genomen, ,en naar New-York gevoerd worden, of ook in
Craanmaat: ·de .aeeo heeft 3 ,taja, of stara It 6 misuhet noordelijk kanaal binnenloopen bunen, hetwelk met rel/e, en bevat Il5,56 ned. kan.
het meer Champlain in Terbinding staat, van waaruil aladan
De turiner,acco wijkt weinig van die Tan Nice 3f.
de goederen OTer d'e ijzerbaan naar de St. Laurentius-riTier by
1II0nireal, ook van Kingston aan den Hudson naarden Delaware
100 sacci
115,56 ned. vat
39,74 eng. imp. quarter
gebragt worden. Sedert de stoomboofen steeds meer in aan210,26 pruiss. schepel.,
wending kwamen, schaf&en de ondernemende inwoners van
187;90 weener metlen of
Buffalo hunne leilscnepen grootendeels af, en men liet thans
219,55 hamburger vat.
hunne havens met stoomschepen Tan 100 Ii 500 tonnel88t
aangevuld. De van Europa en nit andere streken o,er NewY9rk aankomende goederen gaan regtstreeks naar dele stapelInhoudsrnaat voor nattlf waren.
plaats van het westell, om van daar 1000 mijlen ver, tot aan de
kolonien aan het uiterate strand Tan het meer Michigan te
De carro (wijnmaat) heef! lO 6renta a 36 pinte a 2
geraken, alwaar dan de vaartuigen het ovenohot der Toort- 6occali.
De 6renta wordt aangegeyen = 49,2736 ned. kan; doeh
breng.elen ala retourlading innemen. Men zie het artike}
VIBEUIGDE STun, en aldaar ook Munten, matm en Ge- ad weI vermoedelijk de tUfiner brenta zijn. Zie TUBIIJ.
De oUe wordt naar het ru66io, hetwelk 25 Iibbre 'fan
wigten.
UBantii!n. De tarra wordt oC overeengekomen, of netto Nice heert, yerkocht.
Bandel'lfewilft. De ru66io heeft 25 Uh6rll of lire (het
berekend. Het tolbestuurheert voor vele artikelen eene
wettelijke tarra Tastgesteld, bijv. op katoen in balen 2 pCt., pond) heeft 12 once Ii 8 ottavjli 3, denari, en weegt 310,15
.
op indigo in aeroenen 12 pCt., op peper in zakken 2pCt., ned. wigtjes.
100 Iibbre
31,015 ned. pond
op koflij in lakken en balen 2 pCt., in vaten 12 pCt; op
peper in zakken 2 pCt., in balen 5 pCt.; piment in Bakken
68,38 eng. avdp'. pond en , .
4 pCt., in vaten 16 pCt., op suiker in sakken en matten
66,31 pruiss. pond,
84,09 !Uriner libbre,
5 pCt.; in vaten 12 pCt., in kisten 15 pCt.; bij vertoon
55,38 weener pond of
der originele factuur wordt op verlangen deoorspronkelijke
64,02 hamburger pond.
tarra, in amerikaansche ponden berJeid, toegelaten. In
den handel rekent men op katoen meestal 2 pCt., op rijst
10 pCt., op 'I'irginia-tabak 25 pCt. (marijland 20 pCt. KenGoud- e. 8ilver-lfewilft is hetoudeparijschemarkgewigt.
tucky 10 pCt.) rafactie bij netto- tarra. Het geedlfewilft Zie PUIJs.
NICEWIJN. In den omstreek van Nice gebouwde, goede
bij het tolwezen:
tot de ilaliaansche middelaoorten gerekende wijn, die mee.laJ
naar Genua, Livorno enl. gaet.
.
1 pondop colli tot 112 pond.
NIERSTEINER, Toortreffelijke soort van wilten rijnwijn, •
224 lJ
2 lJ ,. lJ
,. 336 ,.
die te Nierstein in het groothertogdom Hessen, aan den Iin3 lJ ,.
,; Il20
keroever wordt aangebouwd. Hij wordt door velen met de
4 lJ
lJ
lJ
goede rijngauer- zoorten gelijk gesteld.
JI
:!046
lJ
lJ
lJ
7
NIESKRUID. In den droogeIijenhandel heeft men twee
9 lJ als daarboven-snorten van nieskruid: 1) het witte; (lat. kelle6oru8 al6uI;
In den. handel geeft men 5 a 7 pond op suiker in nten, fro IlUehore 6lancj eng. wMte kelle6ore, ital. elle60re
4 pond in kisten. B\i den inToerhandel worden manufac- 6ianco j sp. v,erdelfam6re 6ianco is afkomstig van den
tuur-goederen en kramerijen meeltal op 6 a 8 maanden tijd witbloemigen nieswortel (veratrum al6uRa LIlflU.IUS), eene
verkocht. Vnor den inyoer zijn 30, 60 of 90 dagen de ge- oTerjarende plant Tan Hongar.ije, Zuid-Duitschland, Zwitwone te.rmijn. ~ Courtale { 11 i pCI. meestal van den serland en Frankrijk (Jura, Auvergne), welken LUlUlUS
Terkooper geheven. Ingevoerde goederen, a1s zij nog in in de 1. orde zijner 21· klasse heeft ge.teld, maar die ook
derzelTer oor.pronkelijke pakking lijn, kunnen nog na drie in de 3· orde der 6· klasse slaan kan. De gedrnogde wor- .
jaren weder geexporteerd worden, met weder-,ergoeding tel i. eenigermate kegelYormig, 2 Ii 3 duim lang, i Ii 1
van den inToertol. - Er worden 59 Teilingen gehouden; streep dik, inwendig wit, uitwendig Iwartaohtig, generfd
lij ontvangen 2} pCI. van de bruto-opbreng.t~ of 3} pCt. door de talrijke afgesnedene worteldraden, waarvan men dikmet delcredere; de staat heft Ii pCt van europescbe goe- werf nog overschotten· aantreft, valt, Iwaar, houterig, reukderen, 2 pCI. van nlltte waren en 1 pCt. van goederen, die loos, de srJlaak zeer heet en bitteraohtig, laat in den mond
nn genertijds de Kaap de Goede Hoop afkomstig zijn ; in- eene lange wijl droogteu,a; wrijftmenditkruid, 100 prikkelt
landsche produkten en fabrikaten, geconfisqueerde, gelnhi- deszelfs geur tot sterk niezen (waanan de naam nieskniid);
bee.de, door tiquidatie, banllrot of ~eeschaden ten verkoop ingeoomen, wekt het hevig braken en purgeeren; daarom
komende goederen,zijn echter vrij van Guclio" dut,. - . moet men hellelve Toorzigtig be waren , en bij het in den
Assurantle-premien moeten ,kontant en londer rabat hetaald Tijlel stampen van hetlehe moet men lien neal en mond
worden; de poliseen zijn vrij van legelregt; in ge.chillen digt omwinden. lIIiddelen tegen onynofligtig gebruik: t....
rigtmen lich naa~ de engelzohe wetten en 1Uanden. - De marin de, eremor tartari, sterke komj. 2) 8warte nieskruid
uilToer Tan tarwen-, roggen-, mu.- .en boekwliiten-meel lat. kelle6oru, n;ler; fr. elle60re nrnr; eng. 6/ack 11111kan niet geschieden londer dat de vaten dnor de meel- le60rej ital. elle!Jore nero) is de midden.tok, d. i. het hoinspeotie lijn onderlGOht eo ge.tempeld geworden. Desge- rilontaal in de aarde liggende gedeelte Tan den oTerjarenden
lijks il het ook met opaigt tot de potasch, het pekelv!eesoh, Iwartbloemigen nie.wortel (HIIIl1l6oru, niGer LI",), die in
het Tat- en kuipershout.
de 7. orde der 13-llasse van LI ..UUS bel:/oort; en op de
NICE, 43° 41' 25' N. B. en 7° 17'. 2" O. L., hoofd- duitzohe Alpen, op de gehergten bij Bohemen, op de
stad en seehaven in eene heerlOke Jigging aan de lIIid- Apenijnen, op de gebergten vau Auvergne en op de Pyredellandsche lee, in het gelijknamige graaeschap van het neen groei!, en weI lulks op ateenachtige, lommerrijke
·koningrijk Sardinie, omstuwd door oranjeboomen-wouden plaatsen. ZiJ wordt ook in tuinen SlIkweekt, doch luiAS
en beroemd wegenl de laohtheid Tan deszelfs luchtlgestel, aUeen daarom, vermit. IV reed. nn Januarij en tot in Maart
en daarom de Teuamelplaatl Tan reuigers en lieken van bloeit, van waar delleH. tuinier.naam: illr.mi.roo. (ro,e
.lIe natiiin, met 20,000 inwonerl, die inlonderheid tabak, de noel). Gedroogd, is de middelslok TIn I tot meer dui-
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men lang; als hij zeer gekronkeld is, doet hij licb echter
korter voor, is etteJijke strepen dik, bulterig, weiDig geribd, zacbt overlangs gestreept, inwendig mergachtig, vleezig, bleek graauw-geelachtig, spongieus hij oude, uitwendig
dODkerbruin, reuk flaauw maar walgelijk, vooral htj het
fijnstampen; smaakt eerst loet, dan walgelijk krakend en
heet prikkelend, hetgeen echter niet lang aanhoudt; hitterheid is zeer weinig te bespeuren. Over de geheele lengte
zitten er lange hreekbare worteldraden aan. Werking en
voonigtigheidsmaatregelen als bij het wille. Het moet overigens droog liggen, want het trekt gaarne vochtigheid aan,
en helchimmelt dan ligtelijk. - Onder den naam radix
Aellebori nigri komen ook in den. handel: a) de wortel
van het groene nieskruid kelleboruB .iridu. LIn.); deze
is genoegzaam op het aanzigt gelijk aan de ecbten (rad.
hell. nigr. tleri) , slechts iets zwarter en scherper; chemisch is bij, daar.an gelijk. H\j komt van de Voor-Alpen
in het kanton Glarus naar Duitsehlaljd en in Frankrijk
van de bergen aldaar in het luiden ; in het IllBtste genoemde
land vlechten de wortelgravera de worteldraden gemeenlijk
all haar te zamen; 6) de' wortel van het stinkende nieskruid
(helleboru, foetiduB Lilli.) j fr. pied de grijflJn; .vellch, meer
walgelijk; gedroogd, de reuk leer flaauw; smaak, op verre
na niet zoo scherp als bij de echte; vooral iu Frankrijk in
den handel: e) de wortel van het airendragende kristoffelkruid (aelaea spicata 1I1nl".), 13.klalle l-orde; onderecheidt
zicb. van de echle door aterkeren glana en door den taaijen
hout-achtigen kern; wordt: in ete tantons Thurgau, St. GalIen, Ziirich, Aargau en Schaffhausen opgegraven en in geheele ladingen naar Duitschland gebragt; d) de wortel'van
den voorjaars adonis (adonis vernalis LUIlI".) 13· kla88e, 7.
Olde, is. niet geribd en niet overlangs gestreept 100 als de
echte; is vooral in den noordduitschen handel verbreid,
wijl zij te dezen behoeve in Thuringen wordtaangebouwd.Bet ge6ru,k van alIe nieskruid beperkt zich tot de heelkunde. In Griekenland, Klein-Azia, en waaraohijnlijk ook
in Oost-Indie bedient men zich tot een gelijk oogmerk van
den wortel van het ooslerach~ nieskruid (laelleborul 0"e1ltali. L.I. •• ), hetwelk ook inwendig zwart is. Reeds de oude
grieken gebruikten het.
TUlEr. Zie DROOGERulJr.
NIETRO of CARGA. Wijnmallt in de spaansche provincie Aragonie.
NIEUWBLAA UW of W ASCHBLAAUW, stijfselblaauwof
bIalnwe stijfsel (fr. 61eu d'empois or empois Mea,; eng.
6lue stareh; duo Neublau, of IY'aschblau, of 6laue Starke;
ital. turchino oC turekinetto). Dit is stijfsel met indigokarmijn blaauw geverfd. Men lost 1 deel indigo in 10 deelen geconcentreerd zwavelzuur op, laat de oplossing 24 uren
lang staan, en verdunt dezelve dan, met tienmalen 100 veel
water, ala zij weegt; laat dezehe doorzijgen, en mengt Ie
venolgens met koolzuren kali; als wanneer lich een koperglanzig poeijer neerploft. Dit is de indigo-karmijn, die alsdan~onder den MijCsel wordt gemengd. Dikwerf wordt het
nieuwblaauw nat bereid, en in vierhoekige plaatjes gevormd. Ai naar mate men het donkerer of lillter wil hebben, rekent men hierbij 3 il. 15 pond indigo op het centeDaar stijC.el. - Cebru,kt wordt hetzelve tot hlaauwen (zoogenaamde doorhalen) -der wasschen, en van I\iden stoffen;
het heeft hel noeger daartoe gebezigde 61aauwBll gebeel
verdrongen. - In Frankrijk zijn tegenwoordig de loogenaamde 6oule. d' allur veel in gebruil; inlonderheid de hemelsblaauwe schakering 61e. anllais genoemd. lien vervaardigt dezelve, door indigo-karmijn met wei fijn gestooten ,aluin te mengen, en, om die in den vorm vanballeljes
te kunnen brengen, er arabiache gom of stijraet bij te voegen. - Yerflalsckingen komen voor met berl,jnsoh blaauw.
J,lsdan i. het nienwblaauw op de breuk glasachtig, lostzich
moeijelijk en aileen bij vIokken in water oj>, en brengt op de
waschgoederen roestkleurige vlekken voort; of met afkooll:lel
van bJaauwhout; Bladan i. het vuil; het afkooksel bazinkt
in het water Iwartachtig tot op den grond; of wei Inet afkooksel 1'8n braambezien, hetgeen insgelijka deze laatalgamelde werking voortbrengt.
NIEUWGEEL, lill 1IA88100T.
NIEUW GRENADA, zie CUTH.l.GllU.
NIEUW GUATEMALA, lie GV.l.TEIII.l.U.
NIEUW HOLLAND, lie Nuvw ZVID-W.l.LI.lS.
1!lEUW-ORLEANS, lie Naw-OBLI.un.' '
NII1UW ROOD, is atijfaelmeel, rood geurfd met eocheniUe, safRoer of fernambuk. Helzelve wordt voornameJijk
gebezigd tot het verwen van !inten of papier.
NlEUW SCHOTLAND en NIEUW BRUNSWIJK, lie
Q111110K.

NIEUW-YORK, lie Nlw-You.

l'IIEUW -ZEELANDSCH VLAS- NIEUWZUIDW .ULIS.

NIEUW-ZEELANDSCH VLAS of VLASZIJDE (lat.
phormium tenax. eng. Hew-Zeeland-jlalll). Door Coox's
reizen rondom de wereld werd de vlaslelie (phormium tenax, bekend; eene overjarende plant uit de 1. orde der 1.
,klasle van LI:....I.I115. Haar vaderland is Nieuw-Zeeland. De
knollige wortel schiet jaarlijks nieuwe biesaohtige bladeren
uit, nit welker velelen de nieuw-zeelanders hunne kleedingen, matten, Detten en touwen vervaardigen. naar NieuwZeeland tUlschen 34°_46° 45' Z. B. ligt, beproeven tegenwoordig de engelsehen den aanbouw der plant in Engeland,
dat weI meer van den e,quator verwijderd iI, doch wegeD.
de zachtheid van dellelfs luchtsgestel daartoe schijnt geschikt
te ZijD. In 1831 voerde Engeland reeds 15,725 centenaara
Nieuw-Zeeland-lijdevlal in, en wei door de tweede hand uit
Sidney en van Diemensland. De vezelen van dit vIas zijn
duurzamer, sterker, ligter, leniger en goedkooper dan die
van het europeaohe. EVGElIB PUY heeft de verdiilDIlil, hetselve (1814) in Frankrijk ingevoerd en verwerkt tehebben.
Onder zijne fahrikaten lijn de touwen daaruit het wigtigste.
De koniDglijke marine t6 Toulon heeft dezehe onderzocht;
aij legde Ie namelijk 6 maanden lang in zeewaler; en andelf'
touwen van hetzelfde vias even 100 lang in de opene Iucht
Na verloop van delen tijd bevond men, dat 2000 kilogr. hennep ter naauwern~od de zelfde dien,teo doen al,40Ukilogr.
Nieuw-Zeeland-vlas. Dit touwwerk vergaat Diet ip het water, en hehoeCt niet geteerd te worden •. Daar men bo\'endien bevonden heert, dat het nieuw-zeelandsche vIal, in
Frankrijk aangebouwd, 25 a 30 pCt. goedkooper i, dan het
europesohe, 100 heeft P.l.VY in het jaar 1838 eene gepatenmiIlioen francs kapitaal
teerde actien-maatschappij, mat
'?l het bedrijv~n v~n del~~ indostrle!ak 0P.l,erigt •. ~ok heeft
zlch, op P.l.VY. ultnoodlglDg eene ·dergelUke acUeD-maatscbappij in Belgie gevestigd.
NIEUWZILVER (ABGElIl'u, KUllfZlJ..VIB) w,tkoP.er, n;kkelkoper, pac-IofiK. Dezen naam geeft men aan eene, uit
nikkel, koper en iiDk bestaande oompOlitie, die door hare
schier liherblanke kleur, rekbaarheid en hardheid veel geIijkeoda met het .ilver heeCt, en, in stede van hetzehe, tot
a11erlei voorwerpen, ala lepels, Torken en.. verwerkt wordt.
Dele alliagie is sinda lanc;e in Chiua onder den naam vaD
pac-long oC pac-tong bekend, en wordt door de chinelen
zoo hoog geschal, dat delzeHI uitvoer op doodstraf verboden
is. Slechts zelden lijn monsters van delen echten pac-tonG
die voerat niet met het chinesche tU-lenag moet venr81'd
worden, naar Europa gekomen. Vergelijk ABGUT.l.lf en
KLlIIfZILVlB; lie voorts onder Zn?EB.
NIEUWZUID W ALLIS. Onder dezen naam hegriipt men
de groote en bloeijende, met ieder jaar meer in beiangrijkheid toenemende britsche kolonie aan de l'ort-Jaoksonl- en
Botany-bay op de Oostkuat van Nieuw Holland of over het
algemeen de geheele oostelijke, van af 1788 tot haden door
engelsche volkplantingen bezelte kuatstreek un dit valte
laad un ANs/rsliil, welks koloBileriBg door de voortdurende
volknerhnizingen derwaarts .ich steedl meer uitbreidt, eD
die daarom als het punt van aanvang van de ontwikkeliDg
des geheelen vijfden werelddeel. te be.ehouweB il.
Het eerste berigt Tan de groetendeet. op het luidelijke
hBlfrond des a:ardbols, luid-ooltelijk van A.ia in den grooten oC atillen oceaan gelegeDe eilanden wereld Pol,n'lCa.
Zuifl-Ifldie, Oc,,,nia, ook de Z.idne-eiland'fI genoemd,
welker hoofdeiland Nieuw-Holland men ala vattland laat
doorgaan, kwam door de reiagenooten van den eenten wereldomleiler, de ongelukkige I'J:BlfUDO DB MAGILu.l.uS,
Baar Europa, daar dele kloekmoedige portugees het waagde.
in dienat van Spanj~ den grooteD Oeeaan te doorklieven,
doch apoedig aan het doel van lijnen genanollen togt, in
het jaar 1521, op de door hem ontdekte en "I"Oor Spanje in
belit genomen Philippijnsobe eilanden' in den Itrijd legen
de inboorlinBen lijnell dood vond. De meeste kenni. ecliter
van dit Beheele vijfde werll)ddeel lijn wij verichuldigd I8B
den beroemden engelscben leereiziger en wereldomleiler
der Ii- eeuw J.I..18 COOK, die echtllr, belaal, bij lijn'D
derden tOg! rendom de wereld, in. het jnr 1779, op de
door hem oDtdekte Sandwich-eilanden nriDoord werd. In
den jongaten lijd weid de kennia vaa Auatraliij vooroamelijk
uitgebreld door KBI1SUaTlBlf, v. KOTl.lIMII, DlJPlllaU, .'UBVILLI en, m-eer anderen.,
•
Hieuw-HIIlland, hel groot.te eiland der aarde (140,000
o mijlen), ontving lijnen Daam van onle voorouder., dill
in het begin der 17· eeuw de kUllen un dit l!lnd be'ochten en uinorschlen, en ofachoon op het einde der 18- eeuw
de engelschen geheel Nieuw-HoJland, onder den naam van
Jrieuw-Zuid-Wall,II, in be.it namen, 100 is echter dea.
naam aileen verbleven aan de oostelijke ku.tatreek, die jui..
in de jonsate jaren door veracheidene bloeijende volkplall_
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tingen reeds zoo veel belang verwierf. De aanleiding tot het
vestigen dier neerzettingen gaf kapitein COOK, die in hetjaar
1770 deze geheele oostkust bevoer, en verscheidene punten
bepaalde. Hij gafaan het gedeelte, waar hij aanlandde, wegen}
de groote menigteen menigvuldigheid derplanten, waarmede
de oever bedekt was, den naam 6otanybay, en bewoog n~
zijnen terugkeer de engelsche regering, om op dit onder zoo
zachte en gezonde hemelstreek gelegen kustland eene koloDle
te,stichten. Deze omstandigheid, en de in lien Jongsten tijd
steeds meer gevoelde noodzakelijkheid der uitllanDiDgen om
zich vaD de heffe der burgerlijke maatschappij te ontdoeD,
deed het parlement besluiten, in dezp. bani eene misdadigerkolonie aan te leggen. In hetjaar 1788 bragt een fregat metllO
proviantschepen het eerste transport vm 800 misdadigers en
200 vrije persoDen van EDgeland herwaarts; daar echter de
BotaDybaygeene vruchtbare haven aaDbood, werden de groDdslagen tot de tegenwoordige hoofdstad Sidney, iets meer
Doordelijk aan de Port-Jackson baai, gelegd, en deze en de
omstreek bloeide door de krachts-inspRnniDgen der aanbouwers
spoedig zoo zeer op, dat de snel aangroeijende wehaart in
den jongsten tijd ook vele vr~ie kolonisten derwaarts 10k te,
die aanzienlijke kapit.len medebragten, hetgeen de uitbreiding en den opbloei der volkplantiDg, die reeds boven
100,000 inwoners (daaronder nagenoeg ~O,OOO veroordeelde
misdadigers) in verscheideDe nieuw gestichte stedeD en dorpen, en Sidney aileen meer dan 20,000 telt, merkelijk
bevorderde. Paramatta, westelUk van Sid Dey, met eene
lakeDfabrijk heeft reeds 10,000, Windsor aan den voet der
blaauwe bergen eD aan den Hawkesbury 5000, Richmond,
aan de zeUde rivier 1000, Liverpool aaD de bevaarbare
George-rivier 3000, Newcastle met aenzienlljke steenkoolenwerken 1000, en geDen\jds de blaauwe bergen Bathurst
aan de Nacquarie-rivier 3000 inwoners. De veroordeelden
werdeo door de overheden deels tot opeD bare werken gebezigd, overigeDs in kazemen gehuisvest en ODder streng
opfigt gehouden. Diegene, welke na uitgeboudeo straftijd
Diet naar Europa terugkeeren willen, kunnen zich aldaar
neerzetten, en oDtvaDgeD voor zich en de hUDnen een bepaald getal morgen gronds, welke zij bebouwbaar makeD,
en tot dat einde voor 18 maaDden onderhoud.
NeveDs deze hoofdkoloDie werden iD de jongste jaren door
nieuw aaDgekomen vrije volkplan\ers Doordelijk en zuidelijk van de hoofdstad verscheideDe nieuwe neerzettiDgeD
gesticht, iD het jaar 1829 ook eeDe zoodanige op de zuidwestkust aan de Zwanenrivier aaDgelegd, die heerlijk gedijdt en 183& reeds boven 1500 inw.oners in de nieuwe steden Freemantle, Perth, Guildford. York, en Augusta
telde. - In de jongste jaren Darn de volksverhuiziDg vaD
EngelaDd naar Ausltalia steeds meer toe; in J832 bedroeg
dezelve 1530; in 1833 meer dan 2000; in 183i omstreeks
5.000 personen, en in 1837 kwam de jODgste expeditie van
1300 vaD de plaats harer bestemming aaD, waar men besloot tot eere der koningin eene stad, onder den Daam van
Adelaide, aan te leggeD.
ran lJiemensland of Tasmannia. Even zoo bloeijende als
Nieuw-Zuidwallis en de Swanril'er-koloDie is dit door de
Baff- en BaDkstraat ,un de zuidoostkust van Nieuw-HoJland
gesciteiden, en sedert 1803 gekoloniseerde eilaDd van 1200 0
mijlen, die insgelijks niet enkel misdadigerkoloDie is, maar
door de vrije landbezitters Daar engelsche wetten geregeerd
wordt, ODder den gouverneur generaal van Nieuw-ZuidwaIlis
Itaat, en omstreeks 38000 iDwoners, daaronder vele welgeatelde engelsche, ook duitsche koiooisten en ongeveer 15000
uitgebanDenen telt. Ooze hollandsche scheepskapitein AnEL
TASJIIH ontdekte in het jaar 1642 dit eiland, en Doemde
hetzelve ter eere van deD gonverneur-geDeraal van Batavia
VAN DIEJIIENSUl'ID.
Eerst Cook, die dit eiland 4 malen bezocht, onderwierp hetzelve aan een naau wlettend onderzoek.
De hoofdstad is tegenwoordig Ho6arttown, in hetzuidoosten,
2 mijlen van de uilwatering van den DerweDt, die hier eene
ruime en voortreffelijke haveD vormt, eD aa", den voet van den
tafelberg Jigt; zij heeft lakenweverijen, brouwerijeD, braDderijen, eeDe bank van Australi&, met een kapitaal van
200,000 cl?st. die haren werkkriDg tot Nieuw-Zuidwallis,
van Diemensland en aDdere australische koloDien uitstrekt,
boekdrukkerijen in welke verscheidene tijdschriften en dagbladen worden uitgegeveD, waaronder de Tasmannian, die
ook naar Europa komt, en 10,000 inwoners. Andere steden
zijn Elizabethtown, in 18i3 gesticht, Georgetown met de
iDsgelijks voortreffclijke haven lJalrgmple, eerst sedert 1817
aangelegd, en Launceston aan den Tamar.
De vooroaamste bezigheid der inwoners van Nieuw-Zuidwallis en van DiemeDsI!lDd bestaat in land6ouu:, veeteelt
en visscherij; ook is er de kunstvlijt reeds begonDen, en
men vindt er Diet slechts de gewone handwerken, maar
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ook leer oOllerlJeD, suikerraffinaderijen, branderijen en brou
werijen,- vele wiod-, water- eD stoommoleDs; levendigen
scheepbouw eDZ.
De vooroaamste voorwerpen van het handelsverkeer, da
reeds kan bloeUend genoemd worden, waren tot dus verre
meestal landelijke produkten eD voortbrengseleD der vis
scherij, voornarnelijk goedenwol, door wei ken Ausiralie reed
met de wol-voortbnngende landen vaD Europa in con curren
tie is getreden (merino's werden hier het eerst in JUDi.'
1794, saksische schapeo, io 1825, iogevoerd); voortstarwc,
huiden, velten, gezouten vleesch, talk, vooral echler traan
(jaarlUks voor meer dan 100,000 pond sterl.), walvischspelt
viscklijm (de walvischvangst nan de' zuidelijke kusten is 00
gemeen overvloedig); eindelijk kelp of asch-zout, hetwelk
aan de zeekusten wordt gewonnen. De tabak-, ",las-, hennep
en hop-teelt neemt steeds toe, en even zoo is ook de wijn
en olijvenaanbouw deszelfs algemeene verspreiding nabij
Zuidvruckten, over het algemeen aIle europesche en vele
lropische gewasseD, welke men herwaarts verplant heeft,
gedijen insgelijks goed. Ook vindt meD kokos en sagopal
men, veel gomboomen (eucalyptus), waaroDder ook de
maDnaboom (eucalyptus manni/era), welke de Dieuw-hol
laDdsche manna naar EDgelaDd levert, en eene nieuwe soor
van Cajepoeti -boom; voorts meer. dan 100 acacia-soorten, die
den zuiversten arabischen gorn uilzweeten; ceders, die nanr
het maghonie gelijken, ook elzen- en rozenhout, en over
het algemeeD eene groote menigte tot dus' verre volstrek
onbekend-e plaDten en dieren. - De europesche diersoorteD
en huisdieren gedijen hier voortreffelijk; eD van de Iaatstgemelden niet slechts de scnapen, welker veredelde kudden de beste europesche Dabij komen, en het horenvee,
welke beide de hoofdbronnen van den welstand dezer kolonie uitmakeD, maar vooral ook de paal'den, van welke
reeds veleD tot goede prijzen D3ar de Oost, Indien gaan. _
De miDerale schatten z,in nog te weinig bekend, doch worden
reeds vele steenkolen bij New-C~stle en ook <>p l'an Die~
mensland uitgegraven; even zoo ,klipzout; ijzersteen wordt
gezegd in menigte voorhanden te zijD, doch er zijn tot dns
verre nog geene metalen uitgedolven.
.
Volgeos officieele berigten uit van DiemeDslaDd hadden
de oDdernemingen van haDdel en landhuishoudkuDde onder
de kolooisten, in het jaar 1835, meer dan iD eenig ander
vroeger tUdperk toegenomen. Als de voornaamste oorzllken
dezer gUDstige gesteldheid beschoU\yt men de instelling der
6anken., vaD welke er tegewoordig hier drie bestMD, voorts
de uitb,reiding der sehapeDteelt eD den hoogereD prijs der
wolle, als ook de voordeelige aanwending van kapitalen op
de walvischvangst. De vergelijkiDg der jaren 1834 en 1835
geeft voor deze kolonie de volgende algemeene uitkomsteD :
1834
Getal der uitgeloopeDe
schepen •••••••••
Getal der binnengekomen schepen . ,
Te zamen

....

150

I

]34

r

284

1835

vermeerdering

160
329

26
45

-169

Waatde van den uilvoer in cl?st. .
203,522 320,679
Waarde vaD den invoer ..' .....
476,617 5t'3,656
Bedr.g ,van het geheel
des haDd~s . • .
;680,139 904,325

. . ...
....
...

-19

117,157
107,029
224,186

De belangr\jk ste industrietak hier, even als in NieuwZuidwallis, is de scnaapsteelt, en de wolmarkt kaD als het
kompas worden besehouwd, waarnaar zich aIle andere operatien rigten. De vorderiDgen derzelve zUn verasseDd;
waDt EngelaDd trekt reeds, benevens den invoer uit Duitschland, van Australie het grootst gedeelte van deszelfs behoefte
aaD go eden wol. De invoer vaD daar bedroeg in het jaar
1807 eerst 245 ~, in 1821 reeds 175,000 ~. lul834 echter
reeds meer dan 10,000, 1836 meer dan 22,000 en 1837meer
dan 37,000 baleD; dus meer dan het een-zesde gedeelte
van den zaamgevatfen woluitvoer in Engeland, welken men
op 200,000 balen begrooten kan, waarvan in 18]6 aileen
Ouitschland meer dan 90,000, doch in 1837 nog geeDe
60,000 balen leverde_
De uitvoer van EDgeiaDd Daar Australie bedraagt tegenwoordig meer d,3D I milL cl?st., en neemt jaar)ijks meer
dan 100,000 cl?st. toe. Daarb~i trekt EDgeiand, dat in den
aan vang zoo veel aan deze koloDien heeft te koste gelegd,
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bij de aanmerkelijko volksverhuizingen derwaarts, geeDe geriDge winsten uit den verkoop der laoderijen aldaar. - Hel
zekerste bewijs eohter voor de ongemeene ootwikkeling vao
Austral~ii, is. dat io de joogste 5 jareD de ootvangsten in
vergelijkio g der vroegere 5 j aren, meer dan mel 600,000
cf.st. gestegen is. De uitgave bedroeg in 1836 nag niet
geheel -} mill. cf.st. of weinig meer dan {-_ der inkomslen.
Sidne!l, de boofdslad van Zuidwallis, aln de Porl-Jaokson-haai, die ee!le voortrelfelUke h~.en vormt, is de zetelplaals des gouverneurs, en hel middeopunl des handels;
heeft ook reeds fabrijken in leder, lakens, suiker; groole
hrandewijn brandecijen, een zoutwerk; 2 banken, eene kamer van koophaodel, eene zee-assurantiekom.J>agnie en eene
stoombootmaatschappij; soheepsbouwwerven, eene po&tdireotie, lelegrafen euz. voorts hoogere leergestiohten, welen&chappelijke eo andere hel algemeen webijn ten doel hebbende genootsohappen, eeoe slerrewagt, eeoen botaoiscben
luin, ook verscheidene boekdrukkerijen, uit welke reeds 5
lijdschriften hel Hchl lien, en meer dan 20,000 inwoners.
Er komen hier jaarlijks voor meer dan 560,000 cf.st. euro~
pesche (meest engelsche)' goederen aaD; even zoo wordl van
Calcutta, van de Kaap de Goedeiloop, van Noord-Amerika en
Brazilie, van China en de eiJanden van den Australilchen
oceaan op hier eene geregelde handelsgemeenschap onderhouden. Tusscben Sidney en Hobarltown, de tweede handelplaals
van Australie, ondcrhoudt men gemecnschaj> door mi"-del
,vim stoombooten, en IIMr, waar ,Mr 30 JilreD I schip de
verbaasde volsmenigte aantrok, liggen teGeDwoordig niet
zelden 40 of 50 scbepen uitalle slreken der wereld voor anker.
Nieuw-Zeelar.d, in de JODgste jaren door den handel
met vias, waarvan aileen Engeiand jaarlijks omstreeks 30,000
oenlnrs. ontbiedl, als ook door deszeIrs goed scheepslimmerhout, en bijzonder ook als aanJegplaats der walvischvangers
voor Engelarul zoo gewigtig, is thanl reeds zeer bloeijende.
Overigens zie men het Ilrtikel SJ.l.IIDWICHS-EILJ.l.IIDU.
Munten en kosra. Men rekenl hier naar Engelands munl-'
voet, en bedient zioh van de engsl8cAe munten, als datlr
lijn de zoogenaamde 8fOuflernements dollars, voornamelUk
echter de fJanklJiljetien of noten der bank van Nieuw-ZuidWallis te Sidney en der bank van AUBlralie Je HobartstowD
op van Diemensland) die hier even als de vOOlkomende eng.
munlsoorten in levendigen omloop lijn, en methetkontante
geld gelijk staan. - Men trekt ook van de genoemde plaat.en op Londen in wissels op lang zigt. .
Maten en gewigten zijn de (oude) engeIsehe. Zie LoNOu.
NIHILUM ALBUM zie ZINKWIT.
NIJKERKER TABAK. Eene soorl van hollandschen tabak,
die in den omstreek van Nijkerk wordt aangebouwd, en
in kwaliteil onmiddellijk op de amersfoorter bladen voigt.
NIJON, eene goede soorl van bourgogne wijn, die· in stukken
van 240 pintes, over Autun en Cbalons uitgevoerd worden.
NIJVERHEID (KUltSTVLIJT, bDIJSTRIE) zorgvuldigheid,
vlijl; (lat. industria; eng. industry; fro intlustrie; duo
Flei8B, Kun.tlleiss, BelJrielJ8amkeit, Industrie). Bij de
romeinen, van wie de nieuwere volken dil woord ontieend
hebben, beteekeade het aJleenlijk de genoemde zelielijke
eigenschappen, londer daarb\i op het doel V3n derzeIver
aanwending te letten. Maar hU de overbrenging van dit
woord in ooze talen, verkreeg hetzelve weldra de beteekenis
eener, op materieele (geld.) wins! doelende aanwending
der werkzaamheid. Zelfs in eenen lijd, toen -het aJa onteerend beschouwd werd, dal de ridder I\jn brood aan eene
nuttige, door vlijt en bekwaamheden bestuurde, of met de
gewone levensbehoeften, met handel en wandel lamenhangende werkzaamheid wilde te danken hebbeu, bekwam dit
100 edele woord eene kwade nevebbeleekenis. Men noemde
indu.trieridderB lieden, die op eene onredeJijke wijze .ich
de middelen om op een' den hoogere standen eigenen voet
Ie leven, door hel spel, door schulden maken, weddingIchappen of listige geslepenheid en bedrog Bochten te verwerven. Maar de hooge vlugt, wei ken in den jongeren tijd
de kunstvlijt aannam, het gewigt en aaDzien door den middenslBnd verkregen, en de luiste.r, die daardoor op handel
en fabr\jken afstraalde, hebben ook aan' het woord industrie eene hooge eervolle beteekenil, (de beteekenis van ons
woord ,nijverAeid) terug gegeven. Ja, het hield op, dehoedaDigheid van den enkelen persoon te kennen te gaven, en werd
tot eervolle henaming gekozen voor een zamengeval begrip van
le1'8nswerkzaamheden, van de vernuftige aanwending van
verstandeJijke en natuurJ\jke vermogens op landbouw, fabr\ikwezen, handel en andere beroeps-bedrijven. In delen ,
nieuweren zin heeft echter ook dil woord verscheidene rui- :
mere of engere beteekenissen.
In den ruimsten zin omnt hel hier iedere, op de voortbrengiog van nieuwe waarde in het materieele leven doe- I
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lende bedrtivigheid, die methet uitzigt op behaling eener winst
verbonden is. Dit laalste toch blijrt hier allezin8 een karakteristiek merkteekeD j daarom behooren dezulke, die zich
enkel met welenschappelijke nasporingen bezig houden, niel
lot de induslrieelen, zij zijn de naluurkundigen, scheikundigen,
meetkundigen, werktuigkundigen enz. en hoeleer.die bemoe\jin_
gen op vermeerdering van materieele waarde eenen weldadigen
invloedhebben, zegl men wei, dat lij voor de nijverheid beIBngrijk zijn geworden, maar het zaamgevat geheel derzelven brengl men niet onder hel eigenliik beg rip van nijverheid. Ook is het bij de eigenlijke nUverheid (industrie)
steeds om mat~ieele waarden te doen. Wordl ook bij eene
werkzaamheid in hel louter verstandelijke, bijv. in de uitoefening eener wetenschap, eene uiterlijke winst beoogd, 100
beschouwt men toch dele aIs hijzaak, en neemt ler eere dC!r
wetenschap aan, dat die winsl niet als hoofddoel heefl gediend. Aileen daar, waar het tegendeel te zeer-zigtbaar Ie
vooIlchijn' treedt, spreekl men, mel eene mengeliog van afkeuring of minachting, van eene industrieiHe, fabrijkmatige, mercantiele beoefening der welens,:hap. Zoo bijv. van
eenen broodschrijver. Of ook de zoodaDlge werkzaamheden,
die, zonder de sehepper van inmaterieele waarden te worden
zoodanige welke voorhaDden zijn, tot verwerving van een
malerieel voordeel bested en , en dezelve tot haar doel in materieele waarden verundetenj bijv. de hoekhandel, behooren
.allezins tot de nijverheid. Daarhij is aan het begrip derzelyen lJlenigwerf, in lekeren lin mel terugherlDnering aan
de oorspronkelijke beteekenis, de gedachte aan iets bijzonder
vernuftigs, aan eene wezenllijk kUDstvaardige en uitgelezene
methode, om eenig bedrijf winstgevend te maken, verbonden. Zoo is hel, wanneet men zegt, dat in eenigen handelstak zich voor hel te nutte maken van een, tot .Ius verre
als waardeloos beschouwd, artikel, voor hel aanlokken van
koopers, voor het bezuinigen van koslen enl. zich eeD'e bijlondere industrie heeft ontwikkeld. - In dezen, tol dUJ
verre vermelden, ruimlten lin strekl zich de nijverheid allelin. over aile hoofdafdeelingen van het materieele leven uit,
over landhouw, fabrijken en handel.. Gewoonlijk echter
denkt men bij de nij,erheid aan dien lak'van malerieele
bedrijvigheid, die door verandering der gewonnen grondvoortbrengselen, of anderzins verkregene ruwe produkten,
derzelver waarde zoekt te ,erhoogen, derhalve aan de fabrijken (zie dat arlikel). In dez!!n zin wordt de nijverbeid eens
lands aan delzelfs landbouw tegenover gesteld; in dezen zin
is het, all men legl dal de laDdbouw zich met de nijverheid vermengt,dat hij indultrieele ondernemiDgen in lijn
gebied trekt; waarmede dan de menigerlei fabrijk-voortbrengselen gemeend zijn, door welke de landbouw, als hij
door lage prijzen gedrukt wordt, zich te helpen loekt.
In dezen zin staat de nijverheid tusschen den landbouw
en dell. handel. Zij verhoogt de waarde der voortbrengseJen vlln den eerstgemelden, en Ie vert dezelven aan den laatstgenoemden ler Terdere ve[ordening aan de verhruikers.
Afgezien Tlln haar nut voor de venijking des levens 'oor
de verbruikers, door het aanbieden van gemakkelijker en
minder kOltbare genietingen, heefl de nijverheid ontegenzeggelijk eenen weldadigen invloed op de zuslerlakken, op
laDdbonw en handel. Terwijl zij door omvorming, of verwerking, van des eerslen voortbreogselen, aan dezelven
eeDe nieuwe waarde geefl, moedigt zij tol derzelver Termeerderde voortbrenging aan, en verschaft dallrdoor aan
den landbouw gelegenheid lot arbeid en winsl. Terwijl
.ich de ·malsa der voorhandene, en voor de consumptie bestemde goederen vermeerdert, levert alj aan den handel
nieuwe, waardevolle voorwerpen, en brengt daardoor lotd.elzelfs vruchtdrageilde uitbreiding bij. Zij vertijkl de natie, even
ala den handel en den landbonw, door vermeerdering der
voorhandene waarde-sommen, en de door haar gecreeerde
kapitalen dienen weder tot verhooging van den algemeelien nationalen webtand. Ook aij moet zich, overeenkomstig met den gang der naluur, uit de voorhanden zijnde
krachlen der natie, .!'n in verhouding lot derlelnr behoeften, ontwikkeleo. Eene door kunst opgedrevene nijverheid
is gevaarlijker dan iedere andere door kunal opgedrevene
bedrijvigheid in het materieele leyen; 'Want, nergells is de
verzoeking zoo groot, de schijn 100 bedriegelijk, het onlwaken uit de begoochel!ng zoo. ~?ker; - en d~ mogeJijkheid
om eene lalrijke, lot IndustrlBele oudernewlDgen verlokte
beTolking, na het ontstaan der krisi., in andere malerieele
werkzaamheden belig Ie houden, is zoo geriog.
Zoo als dan het woord indu.trie {flijllerAeid) oorspron_
kelijk wlijl beteekent, eo daaraan, als voorwaarde, de neTenheduidiog is gegenn, dat de vJijtige, vrije, ijverige werkzaamheid eene voortbrengende werkzaamheid zij j 100 verbindt me.D ook nog daaraan gewoonlijk he' begrip eener
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bijzonder bedoelde bedrijvigheid, e~ in dezen engeren zic;
wordt dan ook het woord industne benevens de daarvan
afgeleide uitdrukkingen het meest veelvuldig gebezigd. En
ofsohoon men dan, in den jongsten t\jd, en te regt, menigwerf van schriivers-, boekverkoopers- en andere dergelUke
hU uitnemendheid verstandelUke industrie spreekt, welker
ontwikkeling juist in onlen tijd zioh schijnt te openbaren,
lullen wtj echter hier aileen in den meest gebruikelijken
zin, d. i. in bet louter materieele op&igt, het begrip van
nijverbeid in behandeling nemen. Want van den eenen
kant, is de gezegde industrieele behandelingswijze 'un ver~hndelijke voorlbrengselen, (geestprodukten) op lich zelve
iets ,an den verstandelijken levens-omgang volstrekt vreemds,
en lelfs. in zekeren graad, volstrekt oadeeJigs; maar, andererzijds, dragen de gezegce nijverheidstakken, in weerwil
der groote plaatselijke belangrijkheH, welke zij kunnen verbijgeo, geenszins derwUze regtstreeks eo algemeeo tot deo
volkswelstand bij, dat men dezelven gevoegelijk tot een bijzouder voorwerp van slaatshuishoudkundige hesehouwing
zoude kunnen maken. Allezins hangen zeer uitgebreide en
belangrijke nijverheidsbedrijven - hoekdrukkerij, lettergieterij, papiermaker\i, boekbinderij - achier uitsluitend van
de boeveelbeid (massa, indien men dit JVoord hier mag
bezigen) der versl.ndelijke voortbrengselen ofgeest-produklen af, ,en het is onbetwistbaar, dat de industrieuse bebandelingawijze van het, schrijvers- en boekverkoopers-wezen
den arbeid 'Voor de gezegde fabr\ikmatige bedrUven aanmerkelijk vermeerdert. B~i eene nadere heschouwillO' blijkt
hel echter spoedig, dat de wezentlijke winst, die aIle deze
bedrijven. uit de, tot onlaarding opgezwollen, letterkundige
industrie ontspruit, geenszins de vroegere, bij meerdere degelijkheid beslIian hebbende, winst, zoo zeer te boven gaat,
ds men welligt gelooft. Zien wij intussehen van dit botsingpunt af, dan blUkt het van zelf, dat die nijverheid, welke
z,ch over de omvorming of verwerking van de som der malerieele natuurvoortbrengselen uitstrekt, verre weg de mellst
beJBngvoJle en met de nationale welvaart op het innigst verbonden is. De Qijverheid van epn land, derhalve, is, in
omen zin, het begrip der zaamgevatte kraehtsinspanningen
v.n desz,)lfs bewone18, om de hun aangeboren natuurvoorthrengselen, op de voor het land meest mogelijk winstgevende wijze, Ie verarbeiden. W\i spreken hier in de eerste
plaats van de nijverheid van geheele landen. De nijvere
krachts-inspanningen van biizondere personen kunnen, zoo
lang daarb\i alt~jd sleehts de parliculiere verrUking in het
DOg gehouden WOrtlt, zeer weI de beste uitkomsten opleveren,
zonder dat daarbtj het geheele land winl, zelfs kunnen zij
~an de voor het algemeeue wehijn meest bevorderlijke industrieeIe rigting mogelijke.·wijze tegen gesteld zijn. EvenweI zal men bU nadere l,leschouwing zander moeite inlien, dat de krachts-inspanninglin van bijzondere personen,
zoodra eenm.a! zieh bepaalde iadustrieele rigtingen voor
geheele landen gevormd hebben, op den langen duur alleenlijk dan kunnen voordeel aanbrengen, alszij meest mogelijk zich Gan die rigtingen aansluiten. Hiermede js echter
nog niet gezegd, dat niet ook de industrieele rigtingen van
geheele landen slechts onnatuurlijke, door kun.tmiddelen te
'IoorschUn geroepene, en, dienvolgens, ofschoon ook voor
korter' of langer' tijd sehijJ;lbaar zeer voordeelige, echter naar
dene!ver innerlijke wezeD, de nationale -welvaart ondermijllende rigtingen kunnen z\in.
Bekend is het, dat de onderscheidene staatshuishoudkundi~e
.ysteemen aan de nijverheid eene zeer verschillende waarde
tot bereiking van het ruatrieele belang eens yolks, als doel
toegeschreven hebben. Bet kan hier ons oogmerk niet zUn, ons
nader in stelselmatige geschiIlen teverdiepen. Overhet algemeen schijnt eehter hetvoIgende ontegenzeggelijk vast te staan :
het materieijle doel, de verrijking van het geheele land in
deszelfs inwoners, wordt aUeen dan bereikt, als het gelukt,
de mate en de waarde der inlandsche produeten 100 hoog
Ie doen stijgen, dat uit bet overschot boven de inlandsche
behoefte meer verkregen wordt, dan de zaamgevatte waarde
der van builen ingevoerde product en bedraagt, of met Rndere woorden, wanneer de -waarde van den uitvoer. die van
~en inoer te boven gasl. Bet lijlit geen' twijfel, dat dil
doeleil!de ook onder anderen daardoor grootendeels kan bereikt
worden, dat men buitenlandsche ruwe produkten tot billijke
prijten invoert, en derceher waarde door fabrijkrnalige ver_
werking derwijze verhoogt, dat men dezelven met groote
winst weder uitvoeren kan. Een Groot gedeelte derindustrie,
welke zieh met engelsche wollen-, katoen- lln staal waren
bezig houdt, is louter op zoodanige verwerking van buitenhndsehe ruwe produkten. gegrond j zeJfs is dit de katoen·
industrie overal. Bet apringt echter ook in de oogen, dat
!Jet geheele nIlI eener zoodaDi~e industrie voor de volks:
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welvaart alleenlijk op cene buitengewone volmaking der
fabrijkmatige behandelingen en gunstige uiterJijke oroslandigheden berust, en dat dit nul, zoo dra het land in
het eerstgemelde opzigt door anderen overtroffen wordl, of
door ongunstige oonjuocturen de invoering der ruwe produkten en de uitvoering der fabrUkaten gestremd worden,
verdwijnen moe!. De ttrestand eens lands, welks rUkdom
uitsluitend opeene zood~nige industrie gegrond ware, zoude
aladandes te zorgelijker zijn, naar mate grootere menigten
nn mensehen hun bestaan alleen in het bloeijend bedrij£
dezer industrie vonden, en dienvolgens Juist de wins! uit
deze indusirie tot de verkr\jging der nood wendigste Jevensbehoeften vereischt wierd. Dergelijke beschouwingeo tijn
op den handel, als verrijkingmiddel der volken, ,oe{~pa.sen.
zoodra hij, afgezien van den binnenhandel, eeniglijk eell
tusschenh.ndel, of een, op het vertier der geze&de industrieele producten gegronde, buitenlandsche eonsumptiehandel is. Geheel anders doen zieh de zaken voor, aIs een land
het grootst gedeelte lijner noodwendigste levensproducten,
of zelfs eene overmaat derzelven produceerl, en als hetzelVl~
buitendien rijk aan zoodanige natuurproducten is, welker
fabrijkmatige 'YeredeHng vruchtende n\jverheidstakken vormt.
Het levensonderhoud houdt dan 0 p, in 100 hoogen graad
van Uilerl\jke om~tandigheden afhankelijk Ie zijn. llJaar het
is, anderenijds, niet minder klaarblijke-lijk, dat eenigl\ik door
opbeuriog van den landbouw, door voortbrenging eener
overmaat van granen, benevens overigenll in den handel komende gewassen en andere ruwe natuurprodukten, eene
aanmerkelUke vermeerdering van den nationalen rijkdom
slechta onder gunstige omstandigheden kan verw.acht worden, verrnits natuurlijker-wijze in de .elfde verhouding,
waarin de binnenlandsche voortbrenging van kunstprodueten
afneemt, de invoer derzclve toene~en moet. Het zoude
dienvolgens eeoe tuk des slaatsbewinds zUn, de kraehtsinspanniogen des lands derwijze te besturen, dat de land~
bouw en de voortbrenging van ruwe natuurproduclen zich
met de fabrijkmatige industrie in dejuiste verhouding stelde.
Deze verhouding is echter natuurlijkerwijze overal eene andere. Over het algemeen is tl'Ouwens steeds te bedenken,
dat de opbeuringvan den landbouw, de duurzame v.erzekering van het bedrijvcn der mUnontginningen van allen aard,
en wat dies meer zU, de wezentlijkste en blUvendste -winst
voor een land uitmaken, _en dat wel in het algemeeo die
nijverheidstakken de grootste ontwikkeling waardig zijn,
die zich op de verwerkiog van eigene laudsproducten gronden; maar geografische ligging, overvloed aan waterkracht
of brandstof, digt gedrongene bevolking bij eenen over
het algemeen zeer uuchtbaren bodem, gunslige uiterlijke
omslandigheden ens. zullen bet vaa.k doen geraden zijn, een
meer of minder aanzienl\jk gedeelte der men.chen en circuiatiemiddelen in zoodanige n\iverheidstakkeo aan Ie wenden, die buitenlandsche grondstoffen verwerken. Hieruit zal
het duidelijk worden, hoe geenszins de hoogste pevordering
der n~jverheid, welke w\i· hier steeds aan den landbouw legenover stelleo, aileen toereikend is, om de welvaart desvolks
duurzaam te vestigen; ja hoe zeIrs de nijverheid in hare. overdrijving landen in eenen zeer hagchelijken en door kuostmiddelen overspannen toestand breogen kan. Op welke wijze nu,
de landbouw op te beuren en m'et de nijverheid in behoorlijke
verhoudiog te stell en zij, behoort niet te dezer plaatle;
mllar wij zullen daarentegen nu toe te Iichten hebben, hoe
de nijverheid eenerz\jds op Ie beuren, andererzijds binnen
hare grenzen te houden zij. Met betrekking tot het eerste,
is allezins in het algemeen, voora£ aan te merken, dat even
als aan den handel, ook aan de nijverheid de behoorlijke
nijheid van ontwikkeli~.g moet gelaten worden, en dat
eene te groote voogdij niet anders dan schaden kan; dit
slui! echter geenszins loodanige verstandige maatregelen
uit, welker doel is, aan de zaamgevatte industrieele ontwikkeling eene algemeene rigting te geven, en misbruiken
Ie verhoeden.
Aile industrieele krachtsinspanningenzUn daarop gerigt,
or om in de natuur voorhandene rijkdommen van ruwe produkten op de meesl vruchtende wUze te nutle Ie maken,
of gegevene ruwe. produclen door !abrUkmatige veredeIing.
derwijze in waarde te verhoogen, dal de waarde derzelven
de waarde der ruwe grondstof, te zamen met de kOllen dft
verwerking,op meest mogelijke w\ize te boven. gao Wat het
eerate betreft, hoert men niets Ie doen, dan hll~dereDl!e beperkingen zoo veel imrner mogelijk uit den weg teruj~en,
op goede plannen van huishoudelUk be~tuur en fabrijkbe_
drijving Gchi te geven, en waar de kapltalen Ie zamen gestort worden, bedriegelUke speenlatien en overspannen_han_
delingen der ondernelbefS te verhoeden. Staat het bedr\jf.kapitaa! in de juiste verho~ding tot de u\tbreidiog def on -
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dtlrneming, en de voortbrenging zelve lot den voorhandeJ1
schat, zoo moet eene zoodanige onderneming renderen,
voorondersteld, dat het voortbrengsel bruikbaar, en eene
markt daar z\i, op welke men het voortgebr~gte kan afzetten.
Is zoodanige markt niet reeds voorhanden, dan moet dezel ve
door industrieele, op verwerking of te nutte making van
het onderhavige produkt gegronde, inrigtingen, door bet
nader tot elkander brengen van verwijderde mark ten door
middel van verbelerde transportmiddelen enz. te weeg gebragt worden. Zoo, bUv., is allezins de nabijheid van groote
steenkolen- groeven een vereischte voor het aanleggen van
door stoomkracht gedrevene, of anderszins die brandstof benoodigd hebbende iudustrieele ondernemingen; of wei i.
'Yoor dezelve de inrigting van .poorwegen, kanalen em.
nood wendig, naae zoodanige oorden waar de brandstofreeds
in overmate wordt gevonden; in de nabijheid der mijnwerken vestigt zieh de zaamgevatte metallurgische nijverheid,
in zoo verre niet de te groote afstand der brandstof di tverhindert. De ondervinding heeft voldoende bewezen, dat aile
zoodanige ondernemingen steeds duurzame winsten opleveren, indien zij venlandig aangelegd. worden, en denelver
voortbrenging ahijd derwijze te beperken weten, dat de
vraag levendig blijft. Hier nu, rigt echter de mededingiog
nak veel onheil aao, als de mededingende ondernemingen,
haar wezentlijk voordeel miskeonende, elkander door hoeveelheid en goedkoopte der produkten pogen de loef af Ie
steken, in stede van naar een verslandlg, gemeenschappelijk, de behoeften der andere nljverheidstakken in het oog
behoudend plan te arbeiden. De engelsche \izerwerken z\jn
voorbeelden van overeenslemlllende handeling. Wat nil de
eigenl\ike hbr\ikmatige nijverheid betreft, zoo haugt haar
bestaan uiterl\jk eenerz\jds nn het voorhauden zUn en den
pr\is der grondstof, andererz\jds msgelUks van de markt af j
innerlijk echler van de wUze, op welke het faiJr\jkbedr\jf
door plaatselijke omstandigheden ondersteund wordt, en
van de volkomenheid der fabrijkmatige behandelingen.
Onder de grondstoffen zijp allezins in het algemeen diegene b\j voorkeur in aanmerking te nemen, welke in hel
land zelven in loereikende hoeveelheid gevonden Worden. Het zal uit den aard der zaalt steeds meer vruchtende zijn, de landsprodukten te verwerken, dan ze ruw
uil Ie voeren, voorondersteld, dal men de verwerking in
den vereischten graad verstaat, en door geene plaatsel\jke
hindernissen daarin gestremd wordt. Indien men, b\jv., in
Zweden het ijzer en slaal 'l'olkomen zoo te verwerken wist,
ali in Engeland, zoude het in ieder geval voor Zweden voordeeliger zUn, bereide slaalwaren uil te voeren, dan zoo als
tegenwoordig, de rowe Itof aan Engeland te verkoopen. Er
I~in echter in Europa zeer vele buitengemeen begeerde artikelen, die alleenl\jk uit buitenlandsche grondstoffen kunnen
.ervaardigd worden; <llsdan komI het slechts op de veaag
aan, of men in het land zelven deze artikelen even zoo goed,
in even. zoo overvloedige hoeveelheid, en lot den zelfden
pr\is fabriceren kan, als waarvoor zij van builen ingevoerd
worden. Kan deze vraag bevestigend worden beanlwoord,
ZOO zal, aJthans voor het binnenlandsch verbruik, de inslel- '
lin .. van zoodanige nijverheidslakken allezins raadzaam zijn ;
ni~mer echter is het geraden, dezelven tot den boven aange'duiden bedenkel\jken graad uil te breiden. Wat de pr\jlen betrefl, riglen zich die der binnenlandsche produkten
onder overigens gelUke omslandigheden, in den regel naar
de prUsen der voornaamste levensbenoodigdheden, waarnaar
ook, over het algemeen, de arbeidsloonen bepaald worden.
Reden genoeg, om den landbouw sleeds in zoodanigen bloei
te bouden, dal deze bepalingen a!than s niet door uiterl\jke
omslandigheden aanmerkelijk kunnen veranderd worden. De
prijzen der buitenlandscbe grondstoffen hangen daaren tegen
van conjuncturen af, welker leiding volstrekl buiten het
bereik der staatshuishouding lig!; de daarop berustende nijverheidstakken hebben dienvolgens ook steeds een minder
lekeren grondslag, en kunnen slechts zoo lange .het stijgen
der prijBen uithouden, als het gros der afkoopers slch nog de
prijsverhooging van het fabrikaat kan ofmoet laten welgevallen.
Opzigtens de markt geldt hier in het wezentlijke het zelfde
als boven; hier doet sich de groote in'Yloed des vrijen handels
en der verbelerde transport-middelen op de zaamgevatte n\jverheid gelden. Is eehler in he! aJg~n;teen ,,"stgesteld, ~eJke
n\iverheids-takken, en welke UJlbreldmg, de. 'Yoordeehgslen
voor het lond lijn, zoo komI hel verdere ;geheel daarop aan,
hoe lij bedreven worden. Hel is niel Ie loochenen, dat even
als· bijzondere personen, ook allezins geheele naliiin zich in
eene valsche steJling pjaatsen, verkeerde industrieeIe wegen
inslaan, of ook die, op zich zelve ware, rigtingen tot overspanning opdrijven kunnen; hel zal intusschen steeds een
moeijelijk vraagsluk bl\jven, hier den volslrekl rigtigen .weg
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te vinden en Ie volgen, en hel is dan alt\jd nog lekerder,
daarop te hopen, dat de gang der gebeurlenissen van zelven tOI den terugkeer van het uiterste noodzaken zollen. De
nijverheid in den omvang, waarin wij dezelve hierverstaan,
behoort schier aileen aan den jongeren lijd, aan ongeveer
de laatst verloopene 200 jaren; orer het algemeen beslaat
zij slechts, van ledert den tijd, waarin men begonnen is
groote fabr\iken op Ie rigten. Niet dat w\j louden willen
beweren, dal niet ook de, in vroegere tijden uitsluitend
gilden-matig hedrevene, handwerken insgelijks wezenti\ike
middeien tot bevordering van den nalionalen r\jkdom zouden geweest zUn; maar, deze beperkten zich sleeds tol verwerking van inlandsche voortbrengselen, en drongen niel
100 geheel in het maatschappelijk leven door, als dit tegen woordig het geval is. 'Dit nieuwe industrieele t\idvak
beginl niet. bij aile volken gelijkelUk vroegtijdig; hetze~ve
kenmerkt zlch door de afscha fling der streng gildenmauge
bedr\jvigheid, door de opperheerschappij van het fabrijksysteem, en door de algemeene deelneming ook van ,het
niet zelf fabr\ikbedrUvende publiek in industrieele ondernemingen, door middel der zoogenaamde actien-maatschappUen. Aileen door het laatste middel, is eene vrije onlwikkeling der w\idst omvattende nijverheidstakken, zonder
drukkende voogdijschdp van wege hel staatsbesluur, mogelijk
geworden; aileen op dezen weg kunnen tegenwoordig particuliere ondernemingen over middelen gebieden, welke vroeger aileen de staal kon verschaffen. Voor ieder, die verr\jking
der 81aat8k~ssetl en der staatsbeamten, van verr\jking des
lands weel te onderscheiden, is hel echter ook voldingend
uitgemaakt, dat wei bestuurde particuliere ondernemingen
het land meer nut aanbrengen, dan door den staat bedrevene nijverheidstakken, volatre'l ofgezien van monopolien,
~elke~ schadelijkheid en verwerpel\jkheid niel meer wordt
In IWlJrel getrokken. De slaat arbeidt nimmer zoo goedkoop
als de particulier, en een fabr\jkbeambte in diensl van den
staat zal zelden even \iverig en industrieus zijn, als de particuliere ondernemer. Buitendien is het niet raadzaam hel
geldvermogen van den staal, bij onlekere ondernemingen,
en dit lijn 'in derzelver aanvang de meeste indnslrieiile, op
het spel te zetten. Het voordeel. hetwelk daaruit ontslaat, dat
de geldm.iddelen der particuliere personen, in plaata van, op
renten uJtgezet, dood Ie liggen, in levendigen om loop gebragt
worden, is vooneker insgel\jks niet gering te schalten. Dat
ook hier eene overdrijving kan plaats grijpen, wie zoude het
loochenen? Eindelijk is' ook toe te stemmen, dat er omstandigheden bestaan kunnen,' waarin hel voor den staat veuchtende, ja pliglmatig zUn kan, lelf nijverheidsbedrijven te
ondernemen, zoo ais wij zulks dan ook, op ons artikel
F "BRIEllE. en andere, reeds nader hebben aangetoond.
Gun w\j nu tot het bijzondere over, dan biedt zich in
de eersle plaats Groot-Brittanje ter onzer beschouwing
aan, het moederland der geheele nieuwere n\jverheid,
door deszelfs aardrijkskundige ligging en staatkundige stelling, als handels- en kolonien-staat, door deslelfs rijkdom
aan ijzer en 8teenkoolen, d. i. door zijne zumgevalle uiterlijke en innerlijke gesleldheden tot industrieelen, lot n\jverheid bedr\jvenden, staat bestemd en gevormd.
De
overzeesche handel mel ruwe produkten ;. de door wijd uitgestrekte kolonien en aanzienlijke handelsbetrekkingen '\'erze\!:erde marklen, verbonden DIet de tot fabrUkinltellingen
van allen aard zoo. gunstige innerlijke gesteldheden, en de
aangeboren werklUigkundige hekwaamheden en algemeen
'induatrieele neiging der bewoners, hebben zeer spoedig in
Engeland eene magtvoUe heerschappij dier n\iverheidslakken
te weeg gebragt, welke op de verwerking van buitenlandsohe ruwe produkten gegrondvest z\in, en weldra kwam·het
daarhenen, dat de engelsche fabrikaten van delen urd ,aile
anderen in smaakvolle aierlijkheid van maaksel en in laag!e
van prijs overtroffen. Hoe meer nu daardoor de krachlsinspanningen van andere londen, om lelven van lnodanige
artikelen het hun benoodigde te fabriceren, uitgelokt werden,
hoe meer deze krachtsinspanningen door tolregtell enz. begunsligd we~den, des te vindingrUker werd de engelschman
in de 0psPQrIng van nieuwe fabrijkmatige hehandelingwijze.
in de -vervaardiging van machinen die de fabrikatie goedkooper maakten; des te meer veehuldig verscheidene vormen
der fabrikalen werden uhgevonden, over des te reusachtiggrooter schaal werden de des betreffende n\iverheidstakken
bedreven, - alles in het will gegronde bewustzijn, dal het
hier het bestaan des lands moest gelden. Daardoor werd
Engeland de moeder van schier aile uitvindingen in hel
gebied der we.rktD:~gkundige nijverheid, en lal dit bJ~iven,
zoo lang de uJlerlgke omstandigheden voortduren en zoo lang
de daardoor Ie weeg gebragle kunslige spanning aanhoud"~
Want, hoe ook bewonderenswaardig EngeJands voortgangen
110
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tgn, hoe ook oneindig veel de zaamgevatte nijverheid der
beschaafde wereld aRn dit voorbeeld te danken hebbe, roo
heeft toeh juist de,e gedurige vooruitgang de afhankelijkheid des geheelen lands van die door Kunst opgedrevene
nijverheid vermeerderd. En indien nu ook de inwendige
naluurl\jke huJpbronnen van Engeland, met betrekking lot
industrie, nimmer zullen opdroogen, zoo kau toch door veruietiging der engelsche zeemagt, en daardoor te niet-gaan des han-dels, de geheele engelaehe nijverheid vedamd en geheel het
land in den uitersten nood gehragt worden. WeI heeft men
in EngelllDd begrepen, dat de veronachtzaming van den landbouw, die haren grond heeft in de uiterlijke omstandighe.
den Van den grondeigendom, een Groot euvel is, maar men
heeft zeker in de graan wetten juist het verkeerde middel tee
hand genomen, o'n dit ellvel te verhelpen. De goedkoopte
der fabrikaten heeft echter zelve hare grenzen in de prijzen
der levensnoodwendigheden, daar zich het arbeidsloon niet
beneden een vastgesleld minimum laat neerdrukken; en ZOnder arbeiders kan ,elfs bU de hoogste werktuigkundige volmaking de fabrijkmntige nijverheid niet bestaan. Eo Toor
een land, waar meer dan drie miilioen menschen aIleen van
de fabrUken leven, is het ook geen geiuk, als de fabrijkant,
om zelf te kunnen beshan, middelen moet zoe ken om de
menschenkracht meest mogelijker wijze te ontbeeren. Wij
hebben te dezen in Engelaod een voorbeeld, hoe industrieele
krachtsinspanningen, die aIleen op den handel zUn gegrond,
in derzelver overdrijviDg de geheele welvaart des lands in
de gevaarlijkste stellingkunnen brengen. Reeds is de geateldheid van vele fabrliken ,zeer hagehelijk geworden, reeds
dingen in de verscheidene artikelen vastelands fabrijken
met geluk mede, en alleenlijk door de meest buitengewone
krachuinspanniDgen is het aan Engel8Dd gelukt, tot dus
verre denelfs meerderheid Ie behouden. De hoofdtakken der
engelsehe nijverheid, die zich iDzonderheid door uitaluitend
fabrijkmatige bedrijving, door groote uitbreiding van het machinenwezen en door, bij voorkeur gevolgde, aanwending
der stoomnrachinen k~nmerkl, zijn de katoen-, wolle- en
metaal-fabrikatien. Laatstgemelde aIleen heeft in den eigen
rijkdom des lands aan ,jter, tin, Koper en steenkoolen, die
genoegzaam dien van geheel het vasteland overtreft, eenen
. natuurlijken en des te zekerder grondslag, hoe voortreffelijker de mijnwerken beheerd, en de fabrijkmatige behandeIingwUze bestuurd worden. Engeland produeeert jaarJijks
]3,000 ton koper. 4000 ton tin, 45000 ton lood, 900,000
Ion ijzer en 2,500,000 ton steenkoolen, 'ter zaamgevatte
waarde van n~genoeg 18,500,000 ofst. Aile deze grondsteenen
worden in het land .erwerkt; j~, wat het ijzer betreft, ook
niet nnbeduidende hoeveelheden van het zweedsche ijter daar
beneven. Voor staal waren van aUen aard en machinen-bouw
heeft Engeland tot dus verre zijne meerderheid zoo tamelijk
gehandhaafd. De zaamgevatte uitvoer van ijzerwaren beloopt meer dan 20 millioen ofst. Van de overige nijverheidstakken zal het ongeveer een denkbeeld geven, aIs wij
zeggen, dat Engeland jaarlijks omstreeks I} miIlioen balen
ruwe katoenen invoert, en deels als garens, deels geweven
als katoenen en andere dergelijke stoffen, of als bobbinet
en kousenwaren, effen of bedrukt, weder uitvoert. Wollen
goederen, verreweg voor het g:ootst gedeelte nit buitenlandschen wol vervllcardigd, worden jaarlijks voor meer dan 20
millioen ofst. uitgevoerd. Minder belangrUk is de tegenwoordig zeer ge,onkene zijde-fabrikatie, de door de vlasspinmachinen zieb weder opbeurende fahrikatie van het linnengaren enz. Belangvol zijn leder, glas en papier. De zaamgevatte waarde der jaarl~iks uitgevoerd~ fabrUkgoederen wordt
op 80 ofS!. begroot, en nagenoeg 4} millioen menschen,
d. i. ongeveer het een-vierde gedeeJte dergeheele bevolking,
zUn in de nijverheid werkzaam; daanan- komen 30 millioen
ofst. en schier een miJIioen arbeiders aileen op de kaloenmanufactuur. Over het algemeen staat degelijkheid meer
dan smaakvolle sierlijkheid bU de engelsche productie op
den voorgrond; echter heef! de jongere t~jd de laatste ten
koste der eente weten te begunstigen, en men poogt tegenwoordig wei, bij de Toor buitenlands bestemde ,artikelen,
dQor een schoon uiterlijk, bij sleehtere kwaliteit. de mededinging vol te houden - de »road to ruin," maar ook
een onvermijdeJijk gevolg van aUe tot overspanning opgedrevene industrie. Karakteristiek, maar bij het karakter
der engeIsch'l nijverheid natuurJijk, is het, d~t in Engeland
van inlandsche suikerfabrikatie en van andere nij verheids·
takken van dergelijken aard weinig werks wordt flemaakt.
Frankrijka n\jverhei(1 is eene verre·weg minder door
kunstmiddelen opgedrevene, maar oak bU lange na niet zoo
grootsche als de engelsche; behalve de zijde-manufactnnr in
het zuid-oostelijk gedeelte des rUks, de htoenfabrUken te
Miihlhausen en Rouen en de ijzerwerken in sommige depar-
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tementen, vind t men hier geene zoo over groote schaal bedrevene nijverheidslakken als in Engeland ; men fabriceett
alles, en inzonderheid weelde-artikelen, en met geluk, vermits in smaak en si~rl'ikheid van bewerking de franschen
aile andere natien overtreffen. De geldswaarde der gefabriceerde goederen bedraagt naauwelijks half zoo veel als in
Engeland, en over het geheel zUn weiDig meer dan 2 millioen menschen in de nUverheld werkzaam. De arrondissementen van Lyon, Miiblhausen en Rouen volgen het meest
Engelands voorbeeld, doch arbeiden grootendeels met Dietfransche zijde. De regering beseft levendig het belangyolle
der nijverheid, en tracht dezelve op te b~uren; hare pogingen worden door de scherpzinnigheid der fabrijkanten krachtdadig ondersteund, en door groote industriei;;le actien-maatschappijen met vrucht nogeTolgd. Voora) vertoont zich in
den jongeren tij4, met opligt tot het machinenwezen en
d~. metallurgie eene ongemeen levendige vedrtivigheid. Met
dlt al hebben de franschen nog veel te doen, om slechts in
~?n binnenlandsch benoodigde te voonien, vermits zij weI
zIJden-, wollen- en katoenmanufacture" inzonderheid zeer
smaakvol sierlijk bewerkte machinen uitvoeren; maar in
zeer vele andere artikelen nog geheel Van het buitenland
afhangen. Het aetHln-wczen heeft er eerst sedert den jong~ten tUd ingang gevonden, do~h, vermits hetzelve spoedig
m handen der gelukzoekers vernel, er geen goed begin gemaakt. Een belaDgrijker nUverheidstak was sinds geruimen
tijd in Frankrijk de au.ikerfa6rikatie (zie SUIJ[ER) geworden.
,De nijverhei~ in Duitschland heeft, naar evenredigheid,
gedurende de Jong.te 25 Jaren, verreweg grhoter Torderingen gemaakt. Zij is het, die, onder allen, het me est de
engelsche nUverheid bedreigt, want zij bernst op de zekere
grondalagvan een' over het algemeen grootelijks ontwikkelden
landbouw, en van eene behoorlijke verdeelingvan den gron<1eigendom. Duitsehland he eft aile natuurlijke hulpbroonen,
welke men slechts wilnschen kan. slechts weIligt niet toareikend .teenkoolen, hetgeen echterdoor zeer meniaTuldige goede
waterwerken, die, bijv. in Saksendestoommacbinen zoo zeldzum maken, minder voelboar wordt. Aan Duitschlandschiint
'het, mellerdaad ,voorbehouden te zUn. Diet slechts om .Ileh
van de eugeJsche iIldustrie onafhankelijk, te maken, maar om
van de buitenlandsche markten de engelschen te verdriDgen,
zoo als dit reeds met betrekking tot kousenwaren, goedkoope
staalware/l enz. ten deele het geval is. Het tolstelsel begunstigt dit streven van Duitschland naar deszelfs industrieele
emancipatie, en bereids hebben zich denelfs heilzame gevol ~en geopenbaard. De duitschers leggen hunne \jzerbanen aan, bOl\wen hUDne stoombooten, zamelen ondervindingen op, en leeren daardoor voorzigtigheid. Intusschen
kan, noch moet de duitsche nijverheid een wereld -industrie
als de engelsehe worden; de duitsche., belit niet dat werktuigkundige talent, dien practischen bJik van den engelschman, maar hij bezit genoeg, om het eenmaal verworvene
vastte houden j zonder dus reeds terstond op veel nieuws en
oorspronkelijks aanspraak te maken, lal hij, tot wanneer hij
aileen op zieh zelven zal kUDnen staan, zich vooreent met de
nabootsing moe ten vtJrgenoegen, om z\ine nijverheid tot eene
zekere, duurzame, voor het volk metterdaad vruchtende nUverheid te kunnen opvoeren. Geen tak van induslrie is in Duitachland volitrekt vreemd. Intusschen zijn het, voor ala nog, eeniglijk de lijnwadeD-, wolJen-, leder-, hout- en metaalwaren,
die er niet sleehts toereikend voor de eigene behoefte, maar
ook tot den uitvoer Daar buitenslands gefabriceerd worden.
In zijden- en kaloen-waren hangt DuitschlaDd nog grootcndeels van het buitenland af j echter hebben Saksen en verseheidene gedeelten van Pruissen en OosteOlijk, laatstgemelde staat echter aileen voor eigene behoefte, welke hU
overigens, naar zijn sijsteem, schier uitsluitend op het oog
heeft, sedert korteling in deze nijverheidstakken ongemeene
vorderingen gemaakt, en derzelver voortbrengselen stsan
slechts met opzigt tot fraaiheid tegen de fransche, en deelswijze ?Iet opzigt tot goedkoopte, tegen de engelsche achterlijk.
Sommlge .takken der katoen-fabrik.tie, pijv. degebordunrde
en gebr~lde waren, als ook de effenkleurige z\iden stoffen
enz. begrnnen reeds het buitenland te overtreffen. In aile
deze krachtsinspanningen wordt Duitschland nietsleeht. door
zijnen natuurlijken rijkdom, maar ook sedert den jODgsteD
tijd vooral daardoor ondersteund, dat de door het tolverbond vrijer geworden handel aan aile b\izondere, door plaatselijke gelegenheden bU uitnemendheid begunstigde, doch
onder de vroegere gesteltenis zich slechts moeijelUk ontwikkeld hebbende, nijverheidstakken de meest vrUe ontwikkeling
vergunt. Tot voorbeeld zij het genoeg, hier ,aileen de illduatrie van het saksische ertsgebergte aan te voeren, dat
over het alll'emeen die der engel&ehe en fransche manll1factuur-distrikten hel meest op zijde streefr.
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Een bij uitnemendheid industriele staat is Belgic, welks
nijverheid, in ,haren aard, tusschlln de fraosche en duitsche,
in technieke volkomenheid, vooral in het machinen-wezen
nabij de engelsche hare stelling inneemt. Sedert de afIcheiding van ons rijk, loopt echter Belgie gevaar, in eenen
soortllel\jken door kunstmiddelen oyerspannen toesland te
geraken aIs Engeland, ofschoon niel in den lelfden graad.
1)e hoofdlakken der belgische nijverheid bestaan in: de
metadwarf'n:" (wapen- en machinen-) fabrikatie, zeer begunsligd door rijke steenkoolengroeyen, maar niet door toereikende inlandsch. mijn-uitwerking, de lijde-, katoen-,
laken- ,en ledermanufactuur. Ofschoon weI de belgi.che nijverheid oyer aanzienlijke kapitalen, Ie hesohikken hebbe,
en zij thans zich van de tijdelijke gevolgen der jongste ge·
beurtenissen spoedig heb'be opgebeurd, sal echter de daardoor geledene beperking harer markt, voor het vorvolg door
vectier naar elden moeten nrgoed worden.
Zweden'lI nijverheid was lot dus verr,e aileen op bet Ie
nulte maken der n~tuurlijke Ichatten van ijzer, hout enz.
en op derzelver eecate of ruwale ,erwerking gegrond. Korteling lijn in dit land groote kraohtsinspanningen aaogewend,
100ral om de metaalfabrikatie hooger op te beuren, en met
de hOulskoolen-bereidingen lijn teer-, potasch- en salpelerfabrijken verbonden geworden~ Van de eigenlijke manufactuur-industrie is aileen de lakenfabrikatie bebngrijk te
uoemen, doch al het overige heeft er, voor 't minst, een
begin genomen •
.fluBland beait, gelijk bekebd is, buiteogewoon groote
patuurIijke rijkdommen; met dat aI, is er van eigenlijke
uijverheid,noggeeneaprake, vermits men de, weI in ,getal en
omvang aaomerkelijke, doch meestal door de regering inge.
Heide of nitgelokle, fabrijkwerken, die eigenlijk nog slechts
JIlodel-inrigtingen met betrekking tot het geheel vormen,
lIog geene nation.le uij'l'erheid kan noemen. Er zal ook
nog een gecuime tijd moe ten vorloopen, eer dele van buitenland. ingeente loot, met doe russische nati onaliteil 181
,!tuonen io-een \lergroeijen.
Wat eindelijk (want ons bestek duldt niel de nijverheid
der o,erige eurQpeache landen in bescbouwing te nemen,
en voor oOle ,eigene, vaderlanc:hche, lie men het volgende
artikel, in verband met het art. ST.lTISTIIIIt (nederlRndsche»),
Noord-Amcrika betreft is deszelfs industrie nog te leer stuks
gewijze en met te TIlle gapingen bestaande, dan d'at zij onder een algemeen begrip zoude ,oor te stellen Ajn; n iet te
JIlin liet men van haar toch zoo veel, dat zij, 100 ,als te verwachten was, zich op de leest der engelsche schoeit, e'enwei gewijligd doot duitsche elementen, en duur"mer genstigd door de uitgestrektheid harer bionenlandsche markt.
Noord-Amerika voect, uitgezonderd machineo. nog g~ene fabrikaten, maar aileen natuurprodukten uil. Hel is nog verre
af, van in zijne eigene behoeften 'e kunneb ,oorlien, en
zal, in weerwiJ 1'8n aile krachtsinspanningen, waarvandeslelf~
ijser.banen, kanalen, eo Lowell (Noord-Amerika's Manchester)
getuigeo, nog in lange niet tot dat standpunt komen, 4aar
de be,olking steeds toeneemt.
'
NIJVERHEI:D (Nlnl:l\tuDsCIII HUDEL I'), Bij de 100
beperkte oppenlakte van ons, niettemin' zoo' aanzienlijk beo:volkte, ku.dand, hetwelk voornamelijk deszelfs rigtingop deo
.zeehandel genomen 'en derhal,e des te groplere beho,eften Ie
bevredigen heeft, kan de kultuur geen seliitlerend punt in
de voortbrenging van, tot fabrUkmatige velwerking beltemde,
ruwe produkten innemen. Het heeft veel gedaab, als het
te dezen in de gewigtigate levensbehoeften voorziet. En toch
heeft onle vaderlandsche landhuishoudkunde door hare nijvere bedrijvigheid zich een' algemeen erkende roem nrworven. De laDdatreek van Rotterdam naar Amsterdam, van
Amsterdam naar Utrecht is ala ware het een enkele lamenhangende luin. De schoonste gedeelten van Noord-Holland, de Zype. Deemster, Schermer, Wormer, Purnoer,
enl. waren tot 1620 groote meren; een aanhoudende
arbeid van tien jareD veranderde dezelven in 30,900 morgen bloeUend laod. Het eijerland, een 'aangeslibde grond
bij het eiland Teul, vroeger geheel onbebouwd, en nog ten
jare 1834 op 20,000 morgen gronds nog slechta een huis
bezitlende, nrtoonde. in Augustus 1836 reeds op 7oo0bunders meer dan 50 burgerhuizen. Zoo ging het ook met het
Nieuwe-Diep, dat in 181~ slechts een huis had, en in 1836
reed. in eeoe stad van oieer dan 600 huizen was hersehapen.· De Helder Jag Troeger een half nur van het NieiIweDiep ,erwijderd, en op de tU8schenruimte WIIS geen huis te
zien, tegenwoordig lijn beide plaatsen door nieuw gebouwde
huizen aau elkander 'getrokken. Zelfa de armen-kolonien, of
zoogenaamde koioniiin van weldadigheid, die onder de leiding
der lIIaatschappij van Weldadigheid op, van heidegrouden
oieuw bebouwbaar gemaakle, landerU~n in de prolincien
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Drenlhe, Overijssel en Vriealand zijn aangeleGd geworden,
getuigen ,an deze zucht tot landhouwkundige werkIRamheid.
Zij lelden reeds in December 1836 el'ne hevolking van8404
zielen. De fleeteelt en inlonderheid die der runderen, V001ziet niet slechts zeer rijkelijk in de behoeften des lands, maar
,erschaft ook een', sedert den joogsten tijd steed. toenemenden 'uit,oer van boler en kaas naar huitenslands. In het
jaar 1833 werden 5,600,000 pond en boter en 11,365,000
ponden kaas; in het jaar 1835: 6,370,000 ponden boter en
13,709,000 pODden kaas I in het jaar 1837: 9,745,000 ponden boter en 17,232,000 ponden kaas naar buitenslands
,erlonden, voor eene jaarlijksche geidswaarde van 4millioen
tot 7'} millioen ned. guIdeD'.
De hoeveelheid kaaa, in 1839 op de voornaamste Noordnederlandsehe markten ter waag gebragt, bedroeg!l,1I41,1411
ned. ponden. De prijaen Hepen van f 36 tot f 42 de 100
ued. ponden.
'
Te Leiden lijn, gedureude 1839, ter waaggebragt333,760
ned. ponden boter en 42,649 oed. ponden bu. ,Te Delft
lijn gewogen 14,5611 ned. ponden kaas, waanan demiddelprUs is gew,ee.t /19 per 100 ned. ponden; terw~il aldaar
429,720 ned. ponden bOler lijn ter markt geweest. tegen
een' gemiddelden pcijs van f 0,95t per ned. pond.
Onder het f'tmdtlflB (1839) heerschte in den lomer enhet
oajaar bijkan. overal de lOogenaamde tongblaaniekte. De
geduchte longliekte (zie RUIIDTII), die lieh, wat Noor,dHolland aannelangt, tot dUI verre tot enkele gemeenten aBn
deze Bijde van hel Y had bepaald, was in .het begin van
IB40 ookin het meer noordelijk gedeelte van dat gewe.t
doorgebroken, I.,nder dat echler, gelukkigenrijle, dele ramp
veel voorlgsng maakte. OYer het algemeeo was de ziekte
opk in Zuid-Holland (behalve miasehien aan den Rijnkaot)
eer af- dan loenemenoe. )Jet dele omstandigheden werkten
de nrleende, schadevergoedingen, de wet van 30 Mei 1840,
en de hooge prljsen van boter en kaas te zamen, om eene
be!angrijke ,erandering ten goede te voorapellen.
De paarden/okkerg gaat steed., voorspoedig voort, In
Zuid-Bolland waren, gedurende 1839, 6872 merrien door
82 gqedgekeurde' heng.teo, en 1E~ door 8 rijkshengaten
gedekt.
De ,cIlapen, onder welke in dat leJfde jllar allerlei kwalen heersehlen, die eehter geene groote .terfte oear eveoredigheid ten ge,olge hadden, Gaven Iwaren wol, die legen
goede prijlen heeft kunnen verkocht worden.
Het i~ algemeen bekend, dat even ala van oudsher ooli,
nog tegenwo~rdjg, onle pro,ineie Zeeland de voortrelfeJij'ute lOorten van tarwe, rogge .. garst, kool&aad, meekrap
enl. oplevert, eo dat. Vriesland en Groningen bij goed gewas, circa 4.0 k 110,000 last voer- en brouwhaver inoogsten .• Alleen van den meekrap worden bij doorsIag, jaarlijks nailr Engeland 'Voor ruim 'wee millioe" ned. guldens
.'
geldswaarde veraonden.
'
,
Onze ta6ak,teelt (amer~(oorder en nijkerker) le,erde nog
leer onlRogl! bij de Iwee millioen pODden, bij door,lag,
j aarl~iks op; en met opligt tot, delen nijverheidstak heert
het fransch gouvernement. 'v66r eltelijke jaren, bij openhllre
pnblteatie ,erklaard, dllt het, ter vllOrai,ening van Frankrijka
behoefte in dil artiliel, onze verdere aIJnbouw van hellel,e
wensehelijk ware.
Dat de nederlandlcbe Grocnland8- en SIf'aat Daflitl,wal"i,eAllqn8,t en ilarinl'Van881 ani hollanders nOIJ steed I
uitsluitend toebehooren" behoeft geen betoog. WeI IS waar,
deie vi'8Cherijen lijn thans slechta een .tipje harer voormalige grootheid, waanoor natu~rkundige re~enen bestaan;
wij -varen niet meer met twee honderd flullschepen naar
Groenland, noah met (wee iluitiend builen ter haringvang4t
uit, maar wij houden dit bedrUf nog gaande. In dit Jaar
(1840) is de haringvangst inzonderheid hijlonder gelegend
geweeat. Ook de oelterfliSleiaerij op Texel 'Wal jnl~9-] 840
bijzonder voordeelig, en de .sanrl"oort8c~e leeVlsc;hvangst
was aandenlUk. Voor 1840 waren in de pro'Vineie Holland
(Z~id- en Noord-) 122 haringbui~en uitgerust, namelijk:
voor Vlaardingen ~, Maassluis 15, Amsterdam 7, de RUp
6, Zwatlewaal 4, Enkhuizen 3, Delf~shaven 2, Middelharoas
2, Schiedalli 1, Pernis I, SC)he.~~l1ngei! 1.
De beug- of hoekwand-vis8ehenJ was ID 1839 met 118,
en de verschharing .visscherij met.. 92 Ichuiten uitgeoefeud.
Deze laatsigemelde heert hooge prYI.en gemaakt en ~en gun.:
slig resultaat opgeleverd. Op de ZUlderzee was de vlssehenJ
daarentegen mislukt.
lIIet opligt tot
fa6rijkwe~e", onderscheidt Nederland
zieh voomamelijk in zoodanige lakken, die wegens plaatseIljke om.tandigbedeo en betrekkingen tot behoefte lijn geworden, ~f met de hoofdbedrij,eo van on len handel in b~t
naauwst verban4 slaan.. Zoo behooreo nog tegenwoordlg
HO*
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de SI'ldoekfabrijkcn eo de louwslagerijen tot de beroemdsten en besten van Europa. Nevens ROllerdam, Amsterdam,
Gouda vindt men dezelve in vele dorpen der beide Provinciiin Zuid- en Noord-Holland. De pap'ermolens, voor het
meerderdeelnog door wind gedreven, handbaven nog tegenwoordig den seden twee eeuwen gevestigden roem van
hun fabrikaat; 1'ooral is derzelver gelal aanzieolijk io GeIderland; aileen. io den om.treek van Zaandam, in NoordHolland, zijn 30 papiermolen. in op.afgebroken werkzaamheid,
en bereids is er ook' eene fabrijk voor macbioeDpapier, het
zoogeoaamde papier sam fin opgerigt; ook elders in onze
provincien zijn eo worden reeas meerdere macbinale papierfabrijken opgerigt; doch niet in aile soorten van papier _\in
zij op de boogte van vJlle bUlteniaodsche fabrijkeD. In geheei, bet laod telt men 156 papierfabrijken. Het ongemeen
aaozieolijke, vilitier onzer 6randerijen berust vooroamelijk
op het uitgebreid bedrijven van den zeehandel. Omatree~s
20,000 vaten genever worden jaarlijks in deselven ge.tookt,
waanan drie vijfde deelen aan de vreemdelingen en matrozen in de haveoplaat.en en in den uitvoerhandel afgezet
worden. De 200 branderijen te Schiedam verbruiken aHeen
jaarlijks meer dan 30,000 laat graan. Niet minder berusten
0p de~en handel de groote tabaksfabrijken inlonderbeid te
Am.terdam en te ROlterdam, in welke omatreeks 25,000
menscben arbeid ,ioden. Aan de leUde bron, dat is aan
den zeehandel, of groot ban del in ruwen luiker, lijo onle
&uikerraffinaderijen derzelver ongemeene vermaardbeid verscbuldigd, die met haar fabrikaat een Groot gedeeJte van het
westelijke en luidelijke Duitschlaod eo Zwille,rland voonien.
Amsterdam belit 70, *) Rotterdam 14, Dordrecht 12, Utrecbt
2 suikerraffioader\ieo. De jaarlijksehe invoer van r!1wen
suiker in de beide voorname havens Amsterdam en Rotterdam bedraagt tegenwoordig bij doorslag24,000 vaten, as,ooo
kisten en omstreeks ,100,000 zakken.
Reeds sedert vijf,honderd jaar vindi de l'igeolijke nederlandsche, nijverheid
haar wezentlijk bestaan, haar levengeveod midden punt in den
.seekandel, die londer op den oorsprong der produkten en
fabrikaten te lien, in de wederziJdsche goederen-ruiliogtusIch,en verre afgelegene volkeo zich eene dubbele winst tracbt
Ie verzekeren. In verband met dit doel werd door de wet
van 29 Maart 1824 de Nederlandsche HandelmllatschappiJ
opgerigt, omtrent welke, in dit WB. reads breedvoerig ia
verslag gedaan, (zie HUDlLlII.u.rsGH.lJ'PIJ (NEDIRL,UDICU).
Ook buiteolanders kunnen in dele mBatschappij aaodeel oemen.
De parficullere koopvaardijvloot der hollanders telde in het
jaar 183~: 1318, in het jaar 1837: 1394sohepen. In hetjaar
1839 werd de koopvaardij met 123 schepen, 'van te lamen
19,959 toonelast, vermeerderd, terwijl delelve doorschipbreuk
en aloopiog slechts met 34 schepen, van 1935tonoelastverminderd was. In al de havens van het rijk waren binnengeloopen:

,.in
»

,.

,.

1834: scbepen 5647,
5454,
1835:
IH75,
1836 :
»
5387, en
1837 :
»
]839:
6197, van 940,723 tonnelast.
»

,.

t,

Van deze schepen waren bij doorslag, slechts 330 of
.. met ballast bevracbt, en bijna de belft bestood' in nlltion,ale
scbepen, tusscben 24114 en 2715; daaronder bevonden sich:
voor

;} britsche,
hannoversche,
TT pruissiscbe, ,
,. i" zweedscbe eo noorw,!!egsche,
,. -fl'i deensche,
,. "'\ (ranscbe,
,. .'rr noord-amerikaansche.

»
»

T1'i'J

Wat het aandeel der bijzondere nederIandache huens en der
acheepvaart betrerl, behooren ~ der binnengeloopen schepen
aan Amsterdam en Rotterdam, en weI, bij doorslBg, aan iedere deler bavllns de helft.
Amsterdam; Rotterdam.
Jaren 1834: acbepen: 2158
1866
,.
1694
1944
]836:
"
,.
1933
,.
1837:
It
1838;
2112
»
2074
It
1839:
It
2375
Dordrecht nam met -f.. (214 it 245) Schiedam met .\r (Il4
it 125) en Maassluis met T~rr (48 a 57) aandeel.
*)

Te Amsterdam bestaan oak 2 stoom-suikerfabrijken.
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De laandel.6etrekklngen van Hollaod hebben ten gevolge
der gebeurteni8Seo van 1830 de wezentlijkste veranderiogen
ondervondeo; met regt kan beweerd worden, dat zij eene
volkomen bervormiog te gemoet tredeD, welker uoodwendigheid eveo 100 weinig af te wijzen is, al. de reformen
in het gebied der politiek. Het ia bekeod, dat de groote
bloei van den hollqndacheo bandel ten tude der republiek
en de bron harer magt en van haren rijkdom op het begiDlel der handelsvrijbeid berustte. De gescbiedenia il dUr,
tim rekeoscbap te geven van de· oonaken van hel venal van
den nedellandschen haodel; wi.i bepalen oos' enkel tot de
herinnering aan den grooten omkeer, die zicb se!1ert het
jaar 1830 allerw'!ge in deozelven vertoond heeft. De (100geoaamde) Doordelijke provillcien des rijk. voelden zich
ontbeven van de knellende hoeijeu en banden, welke haar
ter wille der zuidelijke waren aangelegd geweest; de hollandscbe handel beorde lich weder oj>; de 1D0gelijkheid om
bet vroegere hooge staodpuot .weder te bereiken, waa op
Ilieuw opengesleld. Van af het jaar 1833, nam dan ook
onze groothandel in eenen hoogen graad aan omvBng en
belangrijkbeid toe. Onle havens werden op nieuw het middeopuot van eenen uitgebreiden tusscbenhandel; de regering Dam ..ich ijverig de bevorderiog der handelsbelaogen
ter harte, die uit de nieuw'; ges.eldbeid des lands ontsproteo waren. Haar vroeger beschermend delael opgevende,
zocht liJ door verdragen den hol1andschen handel en seheepnart voordeelige voorwaarden en betrckkiogen te verschaffen. In 1831 was te )lentz eene overeenkomst eo reglement getroffen en V8stgesteld betreffende de rijoscheepvaart.'
Ten gnolge nn de door Pruislen, bij eeoe verorCieniog
van December 1836, aao lommige artikelen gegevene uitlegging, werden er ooderhandelingen tuucben de beiden
rijken geopend, welke gel~id bebben tot het op 3 Junij
1837 gellotlln traktaat van IcheepvaArt. Omstre!lks bet eind"
des zelfdeo jaars kwam een bandelstraktaat met Eogelaod tot
stand, in hetwelk zieb de beide staten reciprociteit voor hunne
scbeepvaart'toekeodeo, tol dieD- graad, wsartoe hen hunne
handelspolitiek en bunne kolooiaJe belangeu Bulks veroorloyen. De achepen der beide natien worden in de wedenijd.che
haveos geheel op den zeUden .voet bebandeld. doch mogen
geene uit een derde lllnd voor'tkomende, nooh voor eeo
derde land bestemde lading voeren. De entrepols der beide
landen staan voor aile door derzelver eigene spbepen iogevoerde goederen open, doeh houden lij als to voren, hunne
kolonien voor elkander geslolen. Twee jaren later, in 1839
sloot'de koniog een scheepvaartaverdrag met del Yereenigde
Slaten van Noord-Amerika, hetwelk op de allervrijlinniglte
grondalagen berost, en eene volkomene vrijheid van handelsverkeer tuuchen de beme natien instelt; de schepen der
beide natien aijn tot gelijken voet in de wederzijdlche havens geregtigd; ziJ mogen komen van waar,gaan waarheen
Z\1 willen. VoorlS kwamen ook handelatraktaten tot stand,
met Turkije, met Zwitserland en mel Neufohatel; sedert
korteliog (1840) is ook een handelstraktaat mel FrankrUk
gesloteo. Bebalve den voonermelden tusschenhandel heeft
ook Holland jaarlijks eene ongemeen aanzieoJ\jke productie
van koloniale waren Ie realiseren, welker vertier een welentlijk deel van dellelfl rijkdom uitmaakl, deszel(1 loheepvaart verlevendigt, aan het land eene menigte hulpbronneo opent, welke wiJ hopen dqt steed. miIdelijk 'Iullen
vloeijeo, en welk vertier voortl bellelve in ltaat Itelt,
de aanlienlijke lasten, welke. de politieke,omatandigheden
hetzelve opgelegd hebben, te dragen zonder er door verdrukt te worden. Neerlands-Iodie beviodt zioh tegenwoordig in eenen Itaat van wehaart, opbloei en toenemeDde
productie, die naar het eigene getnigenis der de. belreffende
natieo, alles wat de engelsche en in geringere male de
frBosche kolonien io ditopzigt aanbieden, verre achter lich
terug laat. (Zie ooze artikelen B.l.uvu., J.l.V.I. en OOS'l'bDle.).
.
' '
Alvorens er ,toe over te gaan om ook onl6' fabrijkprodukten in besohouwing te nemen, die minder met den Jloothandel in onmiddellijk verband ..slaan, iullen wij Dog met
opzigt tot oOle, boter- en kaasmanufactuur en onle branderUen bet volgeode Banltippen. . De belangriJkheid onzer
6oter- en "aa. 6ereidin8en is, bijv. daaruit op te maken,
dat aileen .de provincien Holland en Vrieslaod jaarlijks, bij
doorslag.26 millioen ponde,. bater opleveren. en de geldswaarde der naar buitenlands venonden fJri,aeke boter aileen
op 10- it 11 tooDen gouds te schalten is. Wat de kaa.
belreft, worden VIIn dit produkt, aileen in Holland, jaarlijks meer dan .30 millioen ponden bereid.
De nederlRndscbe branderijen, in de pro,incie Holland,
die .in vroeger tijd jaarlijka 2 millioen an",r. 8enefl,r, ter
waarde van 17 millioe,. ned. guide,., pro~uceerdeo, makell
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ook nog legeDwoordig eene onzer aanzienlijkste bestaan a // ieder ongewijde op het strengst verboden is. Men begrootte
bronnen uit, en, wat de deugdelijkheid nn derzeher pro- in der lijd de productie aIleen van de fabrijk nn den heer
dukt belreft, handhaven zij derzeher alouden en alom erken- BR.l.NDT op jaarl\jks 30,000 ponden vermiljoen. Het ruwe
den roem. Opmerkelijk is het, dat in de jongste lijden de kwikzilver daartoe krijgen wij van Triest, en van dil probinnenlandsche consumtie Tan schiedamschen genever van dukt kwam Ie Amslerdam een' voorraad aan, ler waarde
weinig belang is geweest, waanan de oonaak welligt moet van vij/ millioen nederlandsche guldens, welke de amstergezocht worden iu het toenemende gelal deraardappel-stoo- dammers aan den keizer van Oostenrijk hadden voorgeschokerijen, terwijl daarentegen de ,.erzendingen naar· buitens- len. Uit den jaarlijkschen gedeeltelijken verkoop worden de
lands zijn toegenomen, in die matezelfs, dat in 1839 weI interesten 1'8n gezegd kapitaal voldaan, waaruit de bereke6500 vaten meer dan in 1838, en 18,500 Taten meer dan ning kan worden opgemaakt, d,t, die interest slechts a 3
in 1837 alzoo verzonden lijn. HierbU ma~ gedacht worden pCt. aannemende, jaarlijks te Amsterdam voor 150,000ned.
un het genot der premie, die legenwoordig aan den uitvoer guldens kwikzilver wordt verbruikt. Nog tot den huidigen
is verbonden.
dage bezilten w\j bij uitsluiting het gewigtig geheim der
In de eerste plaats, als in minder onmiddell\jk verband tot vermillioenfabrijk, en is haar aloude roem onverdeeld geden zeehandel, komen nn inaanmerkingde6ier6rouwerijen. bleven.
We lis waar, wij mogen niet meer, als in noeger dagen, er
Te regt verdienen ook onze fabrUken in lakens, wollenonsopverheffen, dat aileen in twee onzer stedeo, Gouda co 6toffen te Leiden, Tilburg, Delftenz.genoemd te worden. In
Amersfoord zeven honderd 6ier6rouwerijen in werkingzijn, het tijdvak van 1650-1750 werden, b\i doorslag, teLeiden
noch daarop dat wij noodig hebben, om doortusschenkomst gefabriceerd jaarl\jks 20-a25,000stukkenlakenlj5000ilSOoo
onzer gezanten aan het russische hof de vergunniog te vel'- stukken sergie, chiamoisen, eo andere wollenstoffen: 6000
zoeken tot den aankoop van een en twintitr duizend last a 7000 stukken kamelotten of greineo ; 15,000 stuks wollen
r0trtre, ten einde ooze brouwer\jen voor een tredeelte vao dekeDs; enz. -Het is oiet wei met zekerheid te bepalen, io hoe
het benoodigde Ie voonien, maar ook deze fabrijken hebben verre deze vroegere productie met de tegenwoordige te vergeJijzich sedert de herstelling van ons volksbesl8'lo wederom op- ken is, maar dit staat va.t, dat de wehaart der fabrijken,
gebeurd, en vooral in ooze noordelijke pJovincien is deze als eeo nieuwe phenix in het tegenwoordige tijdgewricht uit
nijverheidstak sedert wederom aanmerkelijk toegenomen. hare asch herrijst. Derzelver voortreffelijke, vooroamel\jk miWij willen hier niet voorbijgaan, melding te maken van het litaire lakeos, hare wollen goederen,. boveo allen nog de
koninge64er (ziedat artikel), hetwelk eene uitvinding is polemieten tot buiteolandsche vilrzending, strekken hiervoor
van onzen landgen09t den heer BAKKER (op den Huize de tot onomstootelijk bewijs. .De fabrijkeo te Tilburg hebben
Oor6prOntr, bij Arnhem), hetwelk tegenwoordig te Bergen een zeer belaugrijk fabrikaat, hetwelk bij verloop van tijd
in oobruik was geraakt, op nieuw het leven geschonken ;
op Zoom in het Groot bereid wordt.
Het raflineren van den 60rax is een geheel bijlonder de t\veekleurige lakens, nainelijk, in onderscheidene schaeigene tak der nederlandsche nUverheid, en ontegenzegge- keriogen, van welke eene aanzienlijke veClending op China
lijk leveren onze borax- eo kamfer-raffioaderijeo een nergens ell Japan geschiedt. De verrijzenia van de zen alouden tak
ter wereld elders geeveoaard, veel minder overtroffeo pro- der h.ollandsche nijverheid hebben wij aao ons laatslopperdukt op.
hoofd op Japan te danken. Zoo worden ook nogtegenwoorNiet minder genieten ook onze wa3bleekerijen eeoen wei nig te Delft de perpetuans ~n de lakens voor China uit
gevestigden roem; op de baarlemsche tentoonstelling in 1835 onzen inlandschen wol vervaardigd op eene wijze die boven
behaalde het amsterdamsche fabrikaat nell hoogsten prijs. allen lof verheven is.
Ook ooze katoenweverijen, katoenfJerwerijen, kaloenOok bezitten wij vel1l vermaarde loodwit-la6rijken io AmSterdam, Rotterdam, Scbiedam, Dordrecht, Utrecht, Wor- drukkerijen, linnenweveryen, 'ook die van damast tafelmervee~, enz. Ofschoon ook.de buiteolanders geene kosten troed in vele onzer provincien gevesligd, enz. levereo bewijs
en moeite spareo om oos hierin op zUde te streno, is hm: dat ooze nUverheid ziah- allengs tot meerderen luister vertot dus verre dit niet gelukt. Dat de fraoschen inzonderheid heft. Vao zeer vroegen tijd af aan, hebben wij ook eenig
door de bemoeijingen van hunoen beroemden scbeikuodige aaodeel gehad in de zijde-ma"u/actuur en in den zijdeChaptei het hierin zeer verre gebragt hebbeo, is niette oot- handel. Vr<?eger gaf deze oijverheidstak iOlonderheid eem!
keonen, maar zoo lang zij nog het zelfde hoUandscbe papier bijzondere kracht 81n de spreuken: Holland i6 de wieg en
ontbieden, waario bij ons het lood"it gepakt wordt, OUi 6akermat der russische trroothe.ld, en Holland IS de wietr
aan hun produkt een hollandsch aanzieo te geven, en het als van PETER'S {frootheid. Ooder de vele voorsteIleo, welke
holiandBch laodwit aan den man te brengcn, 100 lang ook onze, met het bezit van groote schatten te Haarlem gewoond
mogen wij het er voor houden, dat ons loodwit nog deszelfs hebbende, ISAAo MASSA, gezaot aan het russische hof,lijdens'
alouden roem handhaaft. In 1839 bedroeg de uitvoer van CZAAR PETEB den grooten, lIan dien monarch lot ontwikkeloodwit 507,847 ponden.
ling der we!vaart van zijn rijk gedaao heeft, behoort ook,
Dit zelfde kuonen wij ook zeggen van n!lze l"kmoes- dat b\j hem de mogelijkbeid aantoonde,- van het graven
fa6rijken, ooder welke nog die te Utrecht eeo produkt op- eener binnenlaodsche vaart in Moscovie, eo hem daarbij
levert, hewelk nergeus wordt overtroffeo, en ofschoon , over opmerkzaam maakte vao welk belang hilt vQor Rutland lijn
het algeroeen geoomen, het aantal dezer fabrijken vermioderd zoude, havens te bezitteo in den finnschen leeboezem,
is, behoudt echter nog builenslands vooral in Eogeland, Waar alles oneindig beter te venoeren en te leiden
Duitschland eo Deoemarken ons fabrikaat den voorkeur. De zoude zijn, dan naar de Dwina; o(}k overtuigde hij CZAAa
uitvoer van lakmoes in 1839 bedroeg 240,776 pooden. PETER vao het onberekenbaar nut van het goederenverOok ooze 6laauwselfa6rijken poogt men buitenslandsch ver- voer over de Caspische zee naar de Wolga, langs welke
geefs op zijde Ie komen. Onze belaogrijke verzendingen aile persiscbe waren gemakkel~jk en tot. groot ·voordeel
van dit fabrikaat naar aile oorden der wereld hebben dien, der moscovische r\iken zoudeo kunoen worden aaogeoverigeos geoorloofden, na\jver opgewekt. Sedert de fabrU- voerd. Dit laalste werd in 1622 beproefd. De CZAAR zond
ken te Amsterdam (LoRo.!' en GEBROEDEBS PLOOS v AN AMsTEL) eeo der hofkoopliedeo (of goosten) {WAN NAJA-BE SISTlilISKI;
daarvao om zoo te spreken het monopolie bezaten, z~jn met mel, llrtlgs gezegdeo weg' uit Persie aangevoerde, honderd
het best gevolg verscheidenc andere 61aauW6elmakerijen vijftig balen z\ide naar Hollaod, metlastom dezelve teverkoobij ons te lande opgerigt. De uitvoer van blaauwsel was, pen. Spoedig nam deze toevoer uit Persie naar Ruslaod
in 1839, 77,256 pooden. Het is ook geene ijdele grool- toe, en koch ten reeds in het daarop volgende jaar onze
spraak, te beweren dat onze salpeterraflinaderijpn nog ner- kooplieden van dezeo SISTENSKI aile de z(ide, welke hij in
gens elders hare wedergade hebben gevondeo. Volgens bet voorraad had. Deze zijdehandel der hollanders vermeerderde'
eeoparig getuigeois van onpartijdige vreemdeliogeo en in- .ich bionen weioige jaren tot verscneidene dui:r.ende6alen,
boorlingen, is de salpeter, die in Amsterdam geraffineerd en daar de persen en armeniitrs aoders aile huone zijde
wordt, de beste die in de gebeele wereld kan worden ver- over Turkije of Aleppo of Smirna moesten zenden, werd
kregen. Aile neemde zoutdeelen lijn van ~eljlzelven arge- deze nienwe verlie~weg over de Casplsche lee ook v~or hen
scheid en , en men heeft er zelfs Ben proefhms,. alwaar meo ongemeen voordeehg, en had eeoe groote vermeerdermg v·an
oodetzoekeo kan, met hoe vele vreemde zoutdeelen de ruwe den handel met Persie, ook in andere waren, zoo ais pelsalpeter bezwaogerd is. - OogeloofelUke moeiten zijn hui- ter\jeo eoz., len gevolge. Vandaar dao ook, dat wij, reeds
ten&lands aaogeweod om achter het gebeim oozer vermil- van zeer vroege tijden af aan, een aaozienlijk aandeel in
joenfabrijken Ie komen. Van dit fabrikaat hebben wij in den persischen· zeehaodel, zoo als ook in <lien van Italie en
1839: 619 ponden uitgevoerd. Een amsterdamsch droogist, den Levant gehad hebben.
KOURAAD BRANDT, was de eerste aanlegger vao dezen beNiet minder werden door oos ook de zijdeweverijen ter
roemqen tak onzer nijverheid. De engelschen, franschen, harte genomen, en io de 17_ en 18e eeuw tot znlk eenBn
duitschers enz. doen hun beklag, dat zij oiet achter dit oos hoogen trap van luister en welvaart gebragt, dat er een tijdgeheim kunnen komen, daAr de bezig\igiog der fabrijk voor Slip was, dat Haarlem tuuchen de 3- it 4,000 weefgelou-
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wen tot het weven van zijdensioffen had. Onder de geheel
van sijde geweven stoffen , welke in die stad vervaardigd
werden, behoorden de beroemde Irumpnanlen met gebrocheerde en gebloemde gronden. Zij werden naar Polen,
Rudend, Armeniii, KOllstantinopel enz. verzonden. De met
good en lilver Kebroeheerde .tqjfen tloor mut8en, voor geheel Duitschland, Hamburg, de noordelijke landen, als ook
nIBr Smyrna, de ra, de' Sil1ile voor Hamburg, Zweden,
Rusland, den geheelen Elzas, zelf. naar Lyon:' de nolland6the dama.ten voor Zweden en geheel Duitscbland. Meu.;.
6eldamaat, z ware en cijk met goud en zilver bewerkte Bloffen lIoor lIe8ten, voor Oo,~-Indie en andere artikelen meer;,
zoo aIs oak naif lIIijden 8toffen met linnen, katoeo of 'lVol
doorweven, en voorts zoodanige menigte onderscheiden soorten van voortbrengselen werden te Haarlem verva&rdigd, dat
tij te veel louden zijn om hier te worden opgeson.d. Mfn
lie ons artikel HUBLE ••
. Wereldberoemd zijn ook de ntJarlem,che bleekerij.,., die
tegenwoordig wllderom door den v.ernieuwdeo opbloei des
h4ncJ-els toenemen, en in schoonheid van bleeking nergens
wQI'den overtroffen. Oak de.loogenaamde kunBI61eekeruen
verdienen loffelijke veruielding.
.
Wat de baarlemsche bloemktueekerij betreft, 'blijft dele
nijverheidlltllk -.ran OJlgedleen grooten omvang, 100datallll1'n
in de bloembollen nag ahijd aanmerkelijkeverlendingen naar
Duitschland, Zweden, Denemark en Engeland, POrlugal, FrankrUk, Rusland, Turkije, Amerika, de :(Caap de Go.ede Hoop en
naar onze OOlt- en Weat-Ind'iache bezittingen plaatilhebben.
Als een der voornaamlte takken der hollandsche nijverheid
is. oak onle noutnaffdel met Rusland, Zweden, Noorwegen en
den RUn, te noemen. Die handel rs Tan zeer grooten invloed
op de' steeds meer en meer toenemende welnart onzer noulflagerijell en nout/Jaagmole,." geruggesteund door de tot
verba~ing toe meer en meer veld winnende lucht tot het
bouwen van nieuwe en ,.erfraaijen van oude huizen; .,-an
welke bOllWlus. een .zeer Groot aantal steden en dorpen in
. ODS vaderland, zoodanige treffende voorbeelden
oP.Ievert,
dllt eeD h~lander, van eenige j:uen uitlandigheid terug
keerende, &chier zijn land niet meer laude herkennen. Vandaar dan ook, dat on Ie 8teen6akkeryen, pa,.,.e6altkerijen,
kalk6randorijen eenen bijna nooit gekenden hloei te beurt
nIt; "andaar, dat er nieuwe moeten worden aangelegd, en
clat de groote behoefte aan derzelver voortbrengselen Toor
onle Itraatwegen, voor onle metselwerken, ,.oor onze opboowing en beda~ing van huizen zeer moeijelijk kan worden bevreqigd.
.
Ook de ~onet!p,6ouw gaat sedert de jongste jaren hij OD.
.teeds vooruit. Zoo ,ele daaraan -yerknochte nijverheidatakken als dRar aijn, bebalve de reeds geDoemde, ODie mtJ8temakerijen, anlter,med,., ,cneep,.mede'Ve,., ,pijkermakerijen, 610kmakerijen, iraan-, leer- elll harpuia!tookerijen,
,c1teep.6e1chu.il6altkerVen, 8cneep.lJiellUllie-magfllllijnen, en
c:iIItelbllle andere meer, kenmerken op eene onhedriegelijke
wijle de toenemeqdll ontwi~keling on_er vroegerewelvaart
em nijverheid.
Aan de Zaankant I\in g84tadig Aonderd IwintiKoliemolen~
in werking, die jaarlijk., bij doorsl,s, 5(),(J(l() aam olie fabricereD. Vermaard ~ijn oak aldaar de papiermolen., van
welker rabrikaal bijvoortduring niet onbelangrijke verzendingen nRar Duitschland eD naRr Noord- en Zuid-Amerika
werden gedaan. Mellerdaad mag gezegd worden, dat nergens over den geheelen aardbol, eene zoo le,-endige werkHme nijverheid wordt gellen,als juist op het kleine streekje
grands, hetwelk een. Roslandl heJvormer tot zijne oefentchool verkoos.
Ket laude ODI voor ons bestek te nrre moeten vaeren,
indien wij in aUe bij~onderheden wilden treden met opzigt
tot 100 vele andere takken nn hander en nationale nijverheid, die tegenwoordig met vernieuwde krachttot hoogere
olltwikkeling worden opgevoerd; als daar zijn: onle 60utketen, leerlooijerijen, zeepllliBtlBrijm, lijmlookerijlln, wtJ./J/eekerijen, gla./Jlazerfje., tapijlWllfJer;ijen, K0tl/l- en .i/flerdraad-trekkerijen, fJ,""erijen enl., als ook met oplig,
. tot onlen aanzienlijken ITtJtJft"aftdel, lijnwtJden- en ma.ufGctuurnandel. Deels is nn de voornaamsten in de des
hetreffende' bijzondere aJtikelen'van dit lYoordenboek gewag
gemaakt, deela oak luUen wij .0P het art. SUTISTJEK (NzDlILUDSCHI) nader~ gelegenheid tot derzeber vermelding
hebben. Bier volge slechts eene, 100 veel mogelijk nabij
TOlledige, oplOmming der fabrijken, en andero lands- of
particuliere instellingeD, ondernemingell eDI. welke, boven
en behalve de reeds vermelde, tot ODie nationale lIij,erheid
behooren.
iIIacbinale papierfabrijken; - koflljatroop-fahrtiken met beflt1IVortelelii - werktuigfabrijkell, te Fijenoord, LeideD, Am.t,r-
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dam enz.; - rijtuigmakerijen, te Amsterdam,lIfaarsen eoz.·koper- en loodpleuerijen, te 's Hage eoz.;- kagchelfabrijken' te
'sHage enz. ;-plateelbatterijen,delfs-aardewerk, te Delft eOI.;pijpenfabrijken te Gouda; -atoompelmolens, til Amsterdam..
Rotterdam, KraliDgen enz.; - waterdigte stoffen , te Haarlew
enl.; - geschutgieterijen ; - meubelmakerijea . - veeartseng,..
sohool, te Utrecht;-kahinet van landbouwkundige werktuigen,
te Utrecht; - modellen-kabinet te 's Bage; -hoekdrukkerijClJ.l
en lettergieterijen; - brandspuitmakerijen; - cement-tras_
fabrijken ;-:-.gasverlichting; ~ grofsmederijen;- hoedenfabrij.,
ken; -fabr\jken van ver1akt leder, te 's ,Hage; -werktuigelijke vaatmakerij; - katoeQspinnerijen te Baarlem, Leiden;-rentrepols; -.droogmakerij (Iuidplas en Haarlemmermeer) ;_
molen en slUlswerken ; - spoorwegen ; - scheepsbekleedinga~
vilt; - vlasteeU; - veenderijen; - oergraving in Gelderland en Drenthe; - bijenteelt; - behangselpapier; - gouden .~ilverfabtijkeR, te ~msterdam, 'll Bosch enl. r-kopersm&.der\Jen ;-naaldenfabrlJk, te '.Bosch, Utrecht; -bistal en
glas, te Maastricht ;-glasslijperij, inNoord-Braband,- verlak~
waren, te Amsterdam, ZeUst; - peDnenbereiderijen·. - lak_
fabrijken; - zijdete.elt; - vensterglas, te Zwijndr~cht; - i
kleuren en bewerken van glas, te 's Hage - ; steendrukke~en; - diamantslijperiJen, te Amsterdam. el;ll.
Van hct hierbonn door on. medegedeelde Tlugtig' overzigt uu den tegenwoordigen staat onler nijverheid, sal mIlO
•.O.nder moeite de slotsom opmaken, dat sedert de herstelling van ons volksbeltaan de bronnen onzer 'nationale wel.-'
'-Rart lich, over het algemeen genomen, meer en meer heb.hen ontwikkeld, en in dit opzigt de toekomst ons, nogeen
beilrijk venchiet oJ!ent. Verbazende, nimmer voorziene g&beurtenissen kenschetsen onlen tijdkring, bij uitnemendhe41
boven vele vroegere eeuwen, en vermenig,uldigen .ich nos
achier dagelijks over den geheelen aardbol. Eene oniDet&,lijke ~ppervlakte in de Nieowe Werel~ (Zuid-Amerika)~bied.
OQ' nUluwe IOhatten der Naluur en nleuwe verbruikers aan •
en bevolkingen '~n millioenen menschen, die de klollters
,erhrijlelen onder welke hUll geboorteland luchlle, openeD
ons vriendlcheppelijk hunne hnens, en zoeken hetrekkingen'
metonsaanteknoopen,die nag VOllr-onze ,-olgende gealachlea
de rijkste broDnen van wehaart kunnen opleveren. De wareid neemt eene andere Redaante aan. Het licht der be_
sch",iog dringt door, en atort uedelievende gezindheden
in de harten d~r menschen.
Men Icbenkel menbevordere slechta, op aile mogelijk#
wijle.. de geleg8nbeid tot de vrije onlwikkeling van's men.;.
schen geest, lot de nut,01l., 8lInwending lijner krachlen, tot
het gerus! en ongestoord genot der vruchten zijner nijver,..
b!!id, en vorat en volk lullen beide gelukkig lijn.
.
.
Zien w\j dan, met dewereld~aall in de hand, !Det landen vl)lkenkunde toegerust, nur steeds Dieuwe bronnen uil,
die onle nijverheid en onlen handel uitbreiden, en daardQor 'het geluk nn on. volkabestaan vergrooten kUJlJl.eD,
Zoo moge dan, van allerwege, alles; met volhardenden ijYCI
en wei hestuurde ondllrnemingalucht, door ODS al datgene
worden to!!gebragt, wat strekken kan tot de handhaving VAn
Hollands alouden Handelaroem, tot de wehaart van Ont
nederlaDdsche Vaderiand.
.
,
NIKKEL (fr. nickel) is ~1l leer ,eelvuldig voorkome~
metaal, hetwelk nimmer of hoogst lelden mas~ief (gedegen,
Talt) gevonden wordt, en moeijelijk van andere lelfltandl.,..
heden te Icheiden is. All het nikkel luiver ii, gelijkt bel
door IUne kleur nllar 'het lilver, i. slerk glanlende, weeke.
dan ijler, volkolll4D rekbaar, en hijna 100 Iwaar als koper,
Met araenicum vorlDt bet nikkel eene ligtkoperroode, broDe,
met bilhmuth eene bladerig br,olse, met ijser eene stalllgraauwe, matig harde, volkomen rekbare alliagie. Sleit men
hetlelve, onder toetreding der dampkringslucht, aan eene
groote hitte bloot, z'lll wordt het allengs in een voor hel
porceleinlChilderen e~ voor het pOllebakkers-ver.gla~el
hruikbaar nikkeloslldt veranderd. De leUlteen tiekt hd
nikkel aan; e1s men het &an de lucht bloot.teh wordt het
door delelve Diet aal1gedaan, en nen 100 min door hel
water, ala het daaraan wordt blootge.teJd.
NIL beteekent in Surate eene 10m nn 100 padans, of
100,000 millioen ropeijen; circa de waarde van 120 milfioen,
guldens.
.
NlL·L4S, uit boomsehora en zijde gewevell, chinelChe.en
oost-indilChe Ito~en, die 1'00rmaals door de fran.chen in den
handel kwamen.
.
NILSARIS, digte, oost-indilehe, uit SUrBte komende katoenen met ronde blaauwe vlekken.
NIMES, hoofdstad Tan het fr&nache departemenl Gard
(Languedoc), . met 42,000 in"oner.; heen tegenwoordig 75
liJdefabrijken, van welke 44.. alleen geb'rocheerde shaw~ (over
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het geheel ongeveer voor 115 millioen francs) ,op 2000 jacquardstoelen verva:udigd j die overigen8 meesta! kousen (jaarlijks
ongeveer 24000 dozijn paren) maken. Buitendien vindt men
hier ook Diet onbelangrijke fabrijken in ligte lakena, wollenstoffeu, leder en handlchoenen, inzonderheid ook in
w\ingeest. parfumerien. essenoen enl. Daarbij is hier eene
hoordmarkt voor ruwe en gesponnen zijde, olien, wijnen,
!laden. medieinale en tinetoriale lLruiden, die in de omstreek groeijen.
NINSENG (lat. radix nisi). Dele wortel is spilvormig,
splitst lich benedenwaarts gemeenlijk' in twee of meet lakken, heeft de dikte eener pennesehacht tot, op die van eenen
kleinen vinger (pink), is geelachtig wit, of bruinachtig
geel, en geribd. Hij riekt flaauw specerijaebtig, smaakt
e'enzoo, eerst zoetacbtig dan bitter. By' is effen op de
breuk, en, vertoont in het midden eenen geelaehtigen, harslg-glanligen kring. en buiten denzelven dergelijke stippen.
Hij komt ondoorzigtig in den handel, aledan ia hij enkel gedroogd; maar ook doonigtig, hetwelk gelegd wordt danuit
te ontstaan, dat men hem, na er de draden of velelen van
afgedaan te hobben, in rijstwater weekI, en in eenen toegedekten ketel over het vuur droogt. Zij worden dan' in lijnwaad
gewikkeld, en in looden doolen gepakt. over welke men kalk
strijkt. Hun vaderland is het lelfde als dat van den gineeng,
en buitendien Japan 'en China. Onder het artikel G,nuG,
wordt gezegd, dat ninseng een andere wortel is; volgens later onderzoek l\in eehter deze beide niet vereohillende, daar
W.l.LLICB op den berg Sheopore in Napels den panaz
(lfeudo (fimeng met wortelen ontdekt heeftl die met de
Dinseng overeenstemmen. Dr. VOlf SIEBOLD kent van den
pfJnallJ 9uin9uej'oliu, twee variiiteiten, japonicu, en 00reenle, e'n berigt onl dat de wortel uit Corea het meeat
werd geachl. Toebereid kosteden van laatstgemelde 10 atukjea 600 gulden. Van de noord-amerikaansche kostte 1830
het pikol (125 pond) in Canton alechts 10 dollar•• - Men
"indt den ninaengwortel menigwerf onder den senegawortel
gemengd; dit geschiedde in 1831 100 dikwerf, dat in het
koningrijk Saksen, eene ordonnantie werd uitgevaardigd,
onreenkom.tig welke de apotheoBn de ilinsengwortelen 'I'erlezen en, bewaren moeslen.
NISCHNEI NOWGOROD. Reeds sedert I~ngen tijd was
deze kun8tvlijtige hoofdstad van het russiseh gouvernementlohap van gelijken naam, tegenwoordig met onge'l'eer20,000
(volgens COCBRUU zelfa met 30,000) inwoners, door hare
gunstige ligging aan de uitwalering der bevaarbare Oka in
de Wolga, en aan de van Moakau nur Syberie voerende
!andstraatweg, eene gewigtige stapelplaats voor de .cheepyaart op den Wolga, en het midden punt van den russischen
handel geworden, alwaar duizenden van vaartuigen groote
IIIIIssa'. van producten en goederen naar de groote markt
aan,oerden,om van hier uit, hunnen weg nur alle oorden
des rijks te vinden. Oneindig echter heeh deze bandel gewonnen, aedert in het jaar 1817 de groote Petru. en Pau'u,-mi" die Troeger te Makarieuw, eene kleine, onge,eer
10 mijlen meer luidwaarts aan de Wolga gelegene, atad
werd gehouden, herwaarts verleg~ en Nisohnei-Nowgorod
daardoor'het vereeniging.punt voor den ruilhandel der goederen en kunstprodukten van twee werelddeelen is geworden.
De helangrijkheid dezer mis, met welke geene andere ter
W'ereid. kan vergeleken worden, bl\jkt reeds uit den grooten
toe,loed van meDschen uit de verst verwijderde landen,
wier aantal men op meer dan 300,000 achat, en de onaflienhare massal van goederen, welker waarde'in de jonglte janm de som van meer dan 130 millioen roebela en wei omatreeks 100 millioen voor ruasische fabrikaten en waren,
16 il 20 millioen voor andere europesche koloniale waren,
en e,en 100 vecl voor aziatische produk~en en fabrikaten
gezegd wordt bedragen Ie hebben. Russische landaprodukten, vooral ook leder, peiterijen, ijlerwaren en stoffen van
allen aard, en buitenlandsche waren, namelijk thee, dien
karanDen op kameelen van de ebinesche grenlen onr Orenhurg en Kasan (dikwerf meer dan 30,000 kiaten) brengen,
turklche en persisehe tapijlen, oost-indische shawls en modewaren uit geheel Europa, maken de ,oornaamste artikelen
Tan delen grooten handel uit •.

Lijst der in ;1837 op de mi, (febragte goederen-lioelltlellieden naar dernltler waarde (ftlsoliat.
BU&8i.che goederen ..
Katoenenwaren. • ..........
WoUenwaren.
............
Zijden en halflijden waren.
Linnen- en he':!nepwaren .•

2S} millioen roebels.

cirol.

IO}
9 ...1
5

,.
,.
,.

,.
,.

,.

l'IIVEBNOIS-NOItKEN DEB BAA.

Pelterijen en bontwerk • • • • • •
Leder en lederwaren.. • • •• circa.
Metalen en Metaalwaren. • •• ruim.
Porcelein, fayenoe en sial •• circa.
Granen. " • • • • • • • • •• ruim.
Viscbwaren. • • •• ' . . . . .
Dranken • • • • • • • • • • "
circa.
Vruc.hten ,droogerijen en andere waren

, 7} .milIioen roebel ••

,.

,.

21
,.
11
•
3"
•
21»

2f

,.

»
»
,.

2".

,

rUlm. ••
••••
• • • • • •
3
»
Potasch.
..............,]t
»
Schrijfpapier • • • • • • • • • • • • •• { »

•
•

Matten • • • • • • • • • • • • • • • ••

»

i

,.

"

Over het geheel 'I'oor 102 millioen roebel ••

Buitenlantl.clie, europe,cli,

1ft

koloniale

Katoenenwaren en twist ••••••••
Zijdenwaren. • • •.• • '. •
ruim.
Wollenwaren • • • • • • •
circa.
•• ' .
Linnen- en hennepwaren
Ve~.f- en droogerijwaren • • • • ••••
W \lDen • • • • • • • • • • • •• ruim.
Galanterie- en andere waren. circa.
Over bet Ceheel

1OlJren.

2} millioen roe bel.

2
Ii
i
5
3

»
,.
,.
'.
,

,
,.

,.
,.

,
•
--=------'oor lSi millicen roebele.
2~

,.

.Adati,c/i. waren.
Chemische waren ••••••••• circa 18 millioen roebel••
Bucharilche»
••••••••••••• 4 i .
,.
Peraisehe, georgilche en armenische waren 2~,.
»
O,er het lJeheel voor ~ milUoen roehel•.
ZameDgevat 100r 144~illioen roehel••
De meeste dezer goederen-hoeveelheden, het me~rderdeel
der kooper. en Terkoopers, ja 'Ielf, eene menigte winkelkramen en goederenmagalijnen komen duilenden van, wersten verre op het water aannreD, en behalve de door 'de
regering met groote kosten gebouwde ruime kooplalen,pakhuilen 6ns. worden hier nog euelijke duizende kramen ell
winkelgalerijen opgerigt, die eenen onmetelijken vlakteinhoud bealaan, en Ilch &aD de, vele wersten lange rijen
van nartuigen aansluilen, die sohier allen inlgelijks winkelkramen zijn, en een deel hunner goederen lang. un
oever uitstallen. Tot de rijkste winkelkralDen bebooren ,die
der peiterijen, .bawls en' parelen. Allerwege biTouacqueeren
buitendien d.ilenden van voerlieden, die huiden, en drij~
vera. die 088en, paarden en ander Tee ter lIIis gebragt en
langs den Wo!ga in perken ten verkoop ge.teldhebbeD. Om
de handelaondernemingen te vergemakkelijken lendt de direetie der handelabank Ie lIIoskau afgevaardigden om wi.sel.
te discompteren.
,
De kunltvlijt, door welke Nilohnlli-Nowgorod lichonder8cheidt, beataat in groo\e louwslagerijen, talksmeIterijen
en fabrijken in koper- en ijlerwareo, 100 als dan ook versoheidene groote dorpen van den oms.trilek geheeldoorijlerwerkers lijn bewoond.
Munten, malefl en gewi(ften, lie PITlBSBI1RG.
NIVERNOIS, Iigte fran.che wyn, die meesl over Jilantes
naar Holland uitge,oerd wordt.
NOBlLlTA, moire-aohtige of gladde, leer breede, uit
lijde en katoen, in Italie vooral te Florence; Genua, Napels,
Reggio en lIIodena vervaardigde stoffen •.
NOeLS, fransche, in Blaisoia aa",gebouwde, leer aangename, mee.t over Blois en Orleans uitgevoerde wijn. EilDe
omstreeks Bioi. gewonnen, leer donkerroode en gedekte,
waarvan men lich meealal lot het Terwen van anderewijDCQ.
bedient, wordt floi"-of tlin "oir genoemd.
'
'
NOIRE-POINTE of NOIR a POINTE. Eene over Jlane11le. in
den handel komende loort van zwarte struineeren. Defijuste,
tot vederbo.sen dienende ,0Qrt derzelve heet !/ra"tl noir Ii
pointe, de geringBle aoort wordt petit floir Ii poiflt, plate
genoemd..
'
NOIS, rekeningmunt in St. Barthelem'f, 660p I piaster.
NOIZERET, eene van Allxerre en Chilona in den handel
komende Goede soort van Bourgognewijn.
NOK (801iptlt.), noemt lDen de bovenBte hoeken Tan het
raazeil.
,
NOKGORDINGS (1I'''p.llt.) noemt mentouwen, doorwelk.
de marszeilen e,en ala de schouwburggordijnen, opgegeid
worden.
NOKKEN DER RAA (,chpvt.) zUn de uiterate pun len
der raa; lij steken buiten boord uit, en al. bet hellaan of

NOK L.!TEN VALLEN-NOODHAVEN.
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inreeven moet verrigt worden, moe ten de matrozen tot aan
de uiterste puoten denelve, naar buiten klauteren.
NOK LATEN VALLEN, (schp.vt.), bij eenen storm de
benedenhoeken van het groote of fokzeil tegen den wind
uitzetten, als de buik van hetzelve ingereefd of aan de raa
opgetrokken is.
NOKTALIES. Eene,soort Van talies of jeinen die aan
de raas vast zijn, en vooroamelijk dieoen om de booten enz.
uit- en in te zetten.
NOLIS, NOLISSI<.:MENT (fransch), NOLO of NOLEGGIO
(ltal.). Bet huren en bevrachten vao een koopvaardijschip I
1/
(Vergelijk VU.OHT)..
NOLISEREN. De bevrachtiog of huur van een schip bedingen.
I
NOMINAAL en NOMINALE WAARDE. Zie NOTERElI":1
, NOMMEREN (NUMMEREIf). Vrachtstukken (colli), goede- I
ren van gelijken aard, maar van verschillende soortenz. met
doorloopende nommers-merkteekenen. - Men verstaat echter ook daaronder het opleekenen of merkeo der goederenprijzen door ei~ene teekens 'oC letters, waanan aileen den
verkooper de heteekenis hekeod is, en die op den omslag
der goederen oC op een daaraan gehecht of daarop geplakt
papiertje genoteerd worden. Gemeenlijk neemt roen daartoe
naal willekeur eeo .C ander woord, hetwelk uil tien toerschillende letters besta"" en geeft lun i«!der derzelven, tot behulp
voor het geheugen, de beteekeniog van een der 10 cijrerletters, zoo als zij van 1-9 en 0 op elkander volgen. Gesteld, men hadde het woord BALTOMIRES, zoo beduidt
1234567890
dienvolgens iedere letter het onder dezelve staande getal
Is "u de geringste verkooppr\is van eeoig artikel, bUy. 128.
zoo stelt men slechts op den voonermelden omslag of op
het aaogeplakte papiertje de letters AR.; moet het 60 gulden (of stuivers enz.) -Un, zoo bezigt men daanoor M. S. eoz.
NONN AT A. In Genua en aodere slreken van Italii!,
noemt men dus de kleine vischsoort, die bij ons te lande,
en oak in Hamburg enz. grondel geooemd wordt.
NONNET AN fransche, tot de vierde klasse der bourgognewijneo gerekend wordende wijosoort.
NONVALEUR, zoo pleegt men in FrankrUk kwade achteratallige schulden te noemen, welke men als verloren beIchouwt; of oak oude verlegen goederen of andere waren,
die sohier geene waarde meer hebben.
NOODANKER. zie AIKER.
NOODADRES, NEVENADRElIl, BULPADRES, (Cr. 6csoin;
eng. direction in ease 01 need, duo Nothadresse, Ne6enadresse, Hil/sadresse; ital. b;sogno). Ais de uitvaardiger
van eenen wissel, of, wat het menig'fUldigst geschiedt, een
endossent, den houder aanwijst, zich,' in het geval dat de
wissel niet geaccepteerd of betaald wordt, bij iemand te verwegen, opdat deze voor rekening van den betrokkene tus-'
Ichenkome. 100 wordt deze gegeven aan wijzing het noodadres
geooemd. Bet wordt beoeden op de voorzijde van den wissel
met de woorden in geval von nood, of in het noodigegeval bij den heer N N., geschreven. Wordt de houder door
een noodadres aan den betrokkene gewezen, zoo voegt men
enkel hij zijoen naam de woorden,.wattr6ij in het noodige
gev,al, geschreven. Ofschoon aan het sehrift gemakkelijk
is op te maken, wie de aanwijzing gemaakt heeft, zoo voegt
echter menig adressant ook de begin letters zijner firma daarun toe. Is een wissel door twee of meer adressanten met
noodadressen voonien, zoo moet in het geval van nonacceptatie of non-betaling aan diengene der beide de voorkeur gegeven worden, welke de meesten der bij den wissel
belanghebhende personen bevrijdt. Weigert dit noodadrea
lijne intenentie, zoo wordt zulks in het protest vermeld,
en de houder van den wissel, of de in zijnen naam protesterende openbare heambte wendt zich dan tol een ander
noodadres. Zoo lang het noodadres niet lot acceptatie of
tot betaliog per honor opgevorderd wordt, is het aan de
wisselzaak geheel vreemd; w9rdt hel echter daartoe opgev orderd , en honoreert hetzelve den wissel, 100 treedt het
als intervenient in de regten van den wisselhouder. Zie
bTlRVI:!lJiiREIf.
NOODKLEED AANTREKKEN Csr-IIp.vi.) ellD oud, beIchadigd zeil met een nieuw kleed' (d. i. mel een stuk zeildoek) voorzien.
NOODBAVEN. Ieder schipper is verpligt zijne reis op
den regten koers te voleindigen, als hem niet zijn contract
met de reeders of benachters het regt inruimt, af Ie
wijken (zie Dnu.TII'). Aileen de noild geeft hem het regt
af te wijken, en ook in eene andere plaats dan die zijner
bestemmiog, in eene noodhaven, hinnen te loopen. De
a,nleidingen lot het binn.!lnloopen kunnen meniGvuldig zijn j
all de vpornaamste kan meo va.tstellen:

I
'I

NOODlGE OM BEN WISSEL TE BEZORGEN - NOODSCHOT.

1) de noodwendigheid eener herstelling. Eveowel verpligten veJe zeeregten den schipper, als de herstelling groot
is, en veel tijd vereischt, zijne lading in een ander schip
Oler te ladeo, en naar de plaats zijoer bestemmiog te laten
vervoeren, en wei zulks op zijne kosten.
2) Gebrek aan water of proviaot j edoch slechts dan, wanneer dit gebrek het gevo)g van zee-ongevallen is; dUI b\jv.
eene oogewoon langdurige reis, eene berooving enl.; en
derhalve niet, wanneer het schip niet van aanvaog af behoorlijk verzorgd was.
3) Opzoeken of afwachten van konvooi.
4) Gegroode vrees voor zeeroovers of vijandelijke kapers.
5) Blokkade der plaats van bestemmiog.
6) Vermijding van een embargo.
7) Muiterij van het scheepsvolk.
De duur van het verblijf in eene noodhaven, ala ook de
vraag wat a!daar geschieden moet, rigt zich natuurlijk naar
de omstandigheden, nameltik naar de aanleiding tothet binnenloopen. De schipper mRg in ailen genlle hier aileen het
werkelijk noodwendige verrigten; derhalve ook de lading
ontschepeo, geheel of gedeeJteJijk verkoopeo, aileen in het
eeval ala de nood dit vereischt; dos wanneer hij op geene
andere wijze het in de noodhaven benoodigde geld te hekomen
weet. In den regel zal men vordere.n, dat de beschadiging
door het oordeel van deskundigen bevestigd zij; en dat de
schipper tot geenen verkoop besluite, londer daartoe door
de kompelente overheden of door den consul z\jner natie
~emagtigd Ie zijn. Zoodra het doel van het hinnenloopen
bereikt 'is, moet de schipper zijoe reis voortzetlen. Nog
valt op te merken, dat, waar hij zijne reeders of belanghebbenden io de Jadiog by de hand heeft, hij Diet zonder
hunne toeltemming mag handefen. (Zie SCHIPPIIlR). Voor
schaden en kosten, die door het binnenloopen in eene noodhaven ontstaan, komt de assuradeur op. Onjuist is het, 1e
beweren dat de hersteiling in de noodhaven avary-grosse is.
Zij behoor! daartoe alleen in 100 verre als de herstelde schade
zelve daartoe behoort; de kosten van het binnenloopen behooren
daarentegen, bU het voorhanden lijn der overige vereilchten
(zie Assuunu: en S(/HUFVA.A8T) allezins tot avarij grosse.
NOODIGE ,OM EEN WISSEL TE BEZORGEN. In de
kooprnansbriefwisseling komt dikwerf bij het overmaken van
wissels, tot incasseren op de plaats, de uitdrukking voor:
»gelief daanan het noodige in mUn credit te hezorgen, "
waardoor men zeggen wH, dat de ontvanger van den wissel,
als I.atste houder, daarvan de acceptalie en inning zal bezorgell, en ingeval de wissel niet geaccepteerd of niet betaald wierd, dien zal laten protestereD. Deze uitdrukkins
echter loude in regten geene kracht hebben tegen denhonder van' den wissel, indien hij de aceeptatie veroDachtzaamde.
Bet is dus beter zich Ie dezen meer bepaald uil te drukken.
NOODMAST (schp.vt.) , eene mast, welken men io het
geval van nood voorloopig oprigt, als de mast dien hij vervangen moet, gebroken of beschadigd is.
NOODMUNTEN noemt men de bij heerschendgeldgebrek
gestempeJde munten of muntteekens, d~e (gebeurlijkerwijze)
in de plaats der landmunt gesteld worden, zoo als zulb
meestal bij de krijgs- oC bell'geringsmunten' het geval is.
Zij hebben of vobtrekt geene, of toch eene zeer geringe
waarde, zijn zij vierhoekig zoo heeten zij (nood-) klippen.
Men heeft daarvan io de ondecscheidene landen:
a) V3n zUver, liijv. de straalsunder 16 8chellings-stukken
van 1715 (1 groschen in plaats van 8 grosschen waard) ;
quadraatvormige roebels van 1655 (uit gevierendeelde duitsche rijksdaalders bestaande) en anderen meeT.
b) van tin, bijv. ooze noodmunten vao Woerden en Zierikzee; ook de duitsche von Eger, Greifswalde, Reusi.
c) van lood, bijv. van Valenciennes, 'Breda, Oudenaarde,
Yperen.
d) van papier, in Zwedeo en bij ons in Leiden.
e) vao leder, in Leiden.
f) van ert., in Casal.
g) van k()per; en dit zijn de meeslen. - Velenrekenen
doch onzer erachtens ten onregte, ook zekele gouden muot:
specien tal de noodmunlen, die wei in henarde tijden geslagen, doch tot derzelver voIre wtarde, of altha~s slechl&
weinig daar beneden uitgegeven werden: bij v. de 8-hoekige
landan.che dubbele dukll8t van J 713. - De door den staat
indriogende omstaodigheden heimelijk slechter gemaakte
courant-munten worden in de numismatiek met de noodmuoteo gerekend.
NOODREDDING heet in de zeemanstaal, het in den steek
Ialen van .lien schip en deszelfs Jading, als het er op aaIikomt leven en vrijheid te redden.
NOODSCHEPEN, lie NOODSEIIf.
NOODSCHOT (SChp.flt.) Als in opene zee een schip in
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ItOORD- Ell ZUID-HOLLAND.
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lJ:'llaar is, lost hel verscheidene schoten (noodschoten), vloei!; voorlS, nil bij Werkendam door onderscheidene kifom daardoor andere, welligt in de nabijheid zeiJendeschepen len het grootst gedeelte harer wateren in de rivier den Amer
tot hulp bij Ie roepen.
gestort te hebben, langs Dordrecht, bij welke stad Z\j zich
NOODSEIN (schp.vt.). Als een schipper in de nabijbeid in twee taHen splitst. van welke de regter zich bij KrimI:ener kust of haven eenen loods noodig heeft, zoo geefthij pen mel de Lek vereenigt, en onder den n~am van Nieuwe
daarvan het signaal door het hijschen der vlag aan den voor- illaas, Iangs Rotterdam, Delftshaven, Schiedam en Vlaartop. Schippers, die in nood zijn, en b,jstand hebben wil- diogeD loopt, en, een weinig beneden laatstgemelde stad,
len, plegen ook weI, behalve door bet bijschen ~er opge- d?or het eiland Rozenburg in twee spranken verdeeld wordt,
rolde of in een gebonden vlag, eene zoogenaamde sjouw, die, even heneden den Briel vereenigd, zieb bij OostvoorD
ook door het ahuren van kanonseboten (noodschoten, sein!.. in de Noordzee storten. De linkerarm, de (jude Maas geocholen) bun verlangen te kennen te geven.
noemd,. vloeit, n~ een gedeeJte zUner wateren door de dordtNOOD -UITWERPING, NOODWORP (senp.vt.), het over sene kll, langs 's Gravended, in het Hollandseh Diep afgeboord, in lee werpen van goederen bij groot genar, om voer~ te hehben, voorbU Oud-Beijerland, waar bU door het
de last des schips te nrminderen, en betzelve daardoor tegen SpUl w~?erom een t;edeelte in bet Haringvliet verliest, en
zinken te behoeden, ofgemakkelijker te doen werken.
daarna b\J Heenvliet zicb met de Nieuwe Maas vereenigt.
Het Hollands.n Biep uit den, door de zarnenvloe\iingder
NOODVLAG (schp.vt.) zie NOODSEIII.
NOORD-AMERIKA (BRITSCH). Zie QUEBECK.
Oude Maas *) met den Dougen onlStane, door de werkenNOORD-A~IERIKAANSCHE VRIJST ATEN. Zie VEREE- damsebe killed eeneJi aanrnerkelijken toe'roer van water aanIIIGDE STATEII van NOORD-AMERIKA.
nernende rivier de .Amer voortkomende, stroomt v~orbij de
NOORD- Ell ZUID-HOLLAND. De grootsle en vonrnaamste Willemstad, en splitst lieh even beneden die .stad, bij 001der provincien van bet koningrijk der Nederlanden is Hol- tjensplaat, io twee takken, waarvan de noordelijke, onder
land (Noord- en Zuid-); oaar welke in de wandeling veela!, den naarn van Haringvliet,dien zU voor Hellevoet drugt,
Inzonderheid buitenslands. gebeel het kooingrUk genoernd zich bij Goedereede, door eenen wUden mond, in de Noordwordt. J)eze provincie Iigt tusschen 4° 0' en 7° 22' O.L. zee ontlast, en de zuidelljke, eerat het Valkerak, venolgens
en tusscben 51 0 45' en 53° 30' N.B., en bes!aat eenen de Krammer en eindel\ik de Bieningen of Grevelingen ge.,Iakte-inhoud van nagenoeg 103, D mijlen. De g.rootste beeten, onder dien naam bij Brouwershaven in lee valt. De
Ieogte van het zuiden naar het noorden wordt op 30, de Linge neemt haren onrsproog bii Doornenburg in de probreedte van het weslen naar het oosten op 9 uren berekend. yin.cie Gelderland, draagt tot Echleld den naam van de WeTusschen Beverwijk en Velzen is Holland echter niet meer dan tering, en is van af GeldermaIsum bevaarbaar· Ioopt op
Ilen uur-gaans breed. He! grenst ten w~sten en D?orden aAn e~n~n kleioen afstand voorb\j Buren, verlaat de ge~egde prode Noordzee, ten noord-oosten aan de zUlderzee, d,e hetzelve VIOCle even beneden AckoOl, bespoelt vervolgens de &uid.,.n Vrieslaod en Overijssel scheidt; ten oosten aan die zee, hollandsche stadjes Asperen, Leerdbm en Heukelom, en keert
aan Utrecht en Gelderland; ten zuiden wordt het door den zich zuidwaarts naar Gorinchem, Waar zij in de Merwede
Biesbo.ch en bet Hollandsch Diep van No'ord-Braband, en valt, na eerst een gedeeJte harer wateren in bet Steenendoor de Krammer en Grevelingen van Zeeland gescheideo. boekskanaal te hebben afgegeven. - Voorts de bollandsch..
Be provincie Holland bevat: 1) bet geheele graafschap Yssel, d.e Gouwe. de Rotte, de Schie,de .Al6ias, de .AmHolland, zoo als hetzelve tijdens de repubhek eene provincie stel, de Zaan, het Sparen, de Does, en nog vele kleinere
uitmaakte, met uitzondering der landen van Heusden en watervlieten vaD. minder i helang, als: de Giesen, de Tliet,
Altona, de Klunder! (of Nienaart), Zevenbergen, Hooge en de Zijl,'de lJIije, enz.
Vroeger waren ook in deze provincie de meren zeer melage Zwaluw, Geerlruidenberg en Dommelen en Stllndhuze;
alsmede de Langestraat, die thans tot Noord-Braband beboo- nigvuldig, doch velen zijn You tijd tot tijd in droo"makerijen
ren; de dorpen Ackooi en Spijk, tbans een deel van Gelderland of polders veranderd gewordeo. De voornaamste t~genwoor
uitmakende, en de heerlijkheid JJsselstein, de Lopikerwaard, dig nog hestaaode, zijo het Y, eigenlijk een inham der
benevens de dorpen Waverveen, Oud- en Nieuw-Loosdrecht, Zuiderzee, WRacvan het door de zandplaat Pampus geschettegen woordig tot de provincie Utrecht behoorende.
den is. Het maakt gedeeJtelijk de haven van Amsterd~m uit
2) De dorpen Everdingen, Ziiderveld en Goilberdingen, en heeft eene uitgestrektheid Van 4 uren lengle, en over
die noeger tot Gelderland behoorden.
deszelfs grootste breedte. niel meer dan 700 it 800 roeden
3) De dorpen Ankerveen, Kortenhoef, Nederhorst den rijlliandsch; tegenover Amsterdam niet meer dan 200 roeden
Berg, Thamen, Uithoorn, Langerack en Hagestein, die tot wegens de smalle land tong Volewijk of Vogelwijk. De riUtrecht behoord hebben.
~
vieren, het Sparen, de AmsteI, de Vecht en de Zaan 100Holland heeft eene menigle rivieren; de voornaamsten zijn pen in bet Y uit; - het Baariemmermeer, uit de vereeni"iog
de R\jn. de Maas, de Merwede, de Lek, het Hollandscb van onderscbeidene kleine meren ontstaande, beslaat :ene
Diep. de Vecht, de Linge.
oppervlakte van ruim 30,000 morgen rijnlandsch, en beeft te
De Rijn verlaat bij Sehenkenschans de pruissische R\jn- halfweg Amsterdam en Haarlem doorecne sluis eelle dadelijh
provincien, en stroom! daar Nederland binnen; verdeelt gemeenschap met bet Y; - het Wijkermeer, eigenlijk een
zich bU Pannerden, in twee armen, waartan de linker den inham van het Y, die tussehen de gemeenten Velzen, BelIaam van Waal aanneemt, en de regter dien ~an RUn be- ~erwUk en Assendelft besloten ligt; - hel Naardermeer,
houdt; welke laalstgemelde zich bU Weste.rvoort weder in ten westen van Naarden; - het Rorslermeer, tusschen Kortwee takken splitst, de regter tak den naam van Nieuweo tenhoer en Ankeveen; - het Braa.,.e11lermeer, teo zuide ..
Yssel aannemende, terwijl de Iinkertak ,onderdien van Rijn, van bet BaarTemmermeer,- - bet Lpgmeer, bezuiden Amof Neder-Rijn, langs Arnbem. Wageningen en ,Wijk hij sterdam; - hEt Lange meer, bezuiden Alkmaar. lUaar bovenDuurstede vloeit, ter welker laatstgenoemde plaats hij zicb III talrUk tijn in de.<e provineie de kana/en en vaarten,andermaal in Iweeen verdeelt, wordende de Iinkerarm de aanmerkelijkste zUn: bet 'fIoord-hollandsche kanaa!,
de Lek geheeten, terwiji de regterarm, de Kromme Rijn ee.n der gmotste waterwerken vao den teeenwoordigen t~id"
genoemd, naar Utrecht stroomt, en daar zich ten vierden wallrvan de bouwkosten 12 millioen guldens bedr~gen bebmale in twee lakken splitst, waarvan de regter onder den ben; in November 1824 werd betzelve voor de koopvaardij
ri.am van de reelit *), na Iangs Weesp gevloeid te hebben, geopend. Hetzelve loopt van bet trgeno1"er Amslerdam 'ge:'
rich door eene kapitale sluis bij JIuiden in deZuiderzeeont- legen tolhui." uit het Y, door geheeINoord-Holland, voorbiJ
last; en de Iinkertalr, de Oude-Rijn genoemd, langs Woer- de sled eo Purmerenl en Alkmaar, tot in de groote buitenden en Leiden loopende, bij KatwUk door eene kapitale haven bel Nieuwediep, bij het dorp de Helder, heeft eene
.luis zUne uitwatering heeft. - De lUaas, nB de Iirnburg- !engte lan 18 Ulen gaaos, eene wijrlle van 120voeten (rijnl.)
ache steden Maastricbt, Roermont (alwaarzij de Roer opoeemt) IS derhalve ruim genoeg voor de groolsle sebl'pen,ool!. Orn
en Venloo besp~eld te hehben stuit, bij het dorp,je Maas- elkander oogebioder~ voorbU Ie v.ren, ~D beeh nog buitenhees, trgeo de provincie Noord-Braband, scheidt dele eerst dien, boven vele kanalen en aodere landen, het voordeel,
van Limburg en later van Gelderland en Zuid-Holland, en d.t betzelve altijd van genoeglamen overvloed water is \"00.,'Iroomt,. terwij! zij Iangs Grave, Ravestein, scbaos St. Andries zien. He... heef~ vUf groote schut.luiz~n, die zoo wijd 'ii n ,
(alwaar rij hare eerste gemeenscbap mel de Waal heeft, eo dat een lIoleschlp van het grootste kahber er kan doorvar .. n
doorgaands een gedeelte dier rivier opneemt) en Heusden en de beide oevers hebbe.~ gemeenscbap door middel VBn 18
tot bij W oudrichem Ioopt, waar zij .ich mel de Waal ver- vlotbrugGen. Dit w•• rl1Jk grootsobe kunstgewrocht .., ~Oor
eenigt, onder den naam vao de Merwede langs Gorkum den alD.terdamsehen handel van ooberekenbaar veel belang,
to) EenlJ Rlldere rivier van dien Dsam, die in l\funsterland onlapriugt,
komt op de grenzen van Overi'j.ssd en Drenfbe, bij Gl'ali.beq~en
in Nedefland; IOopl vervolgen. langs llardenberg ron Ommen, en
oJltl~at zic.:h tUHcheu ,ZWQJlc eD Haueh in het Zwartc water.

*) Delle ~.i" jer moeL nttot "f.~i -"8,1 d worden mel de ,zoo eVen genoemuf
van gelqk.en naaM,

del' l\Iaaa aan, komt
cn vurJllt

De hler hedoelde duidt ('enen vrcf'geren Juurl
Vlln Heusden af. s!rolilUt ahijd '\' e.twa.'lrtli.,
Dongen, ot'n AlOei'.

door bare vereenigu'It': met den
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daar de ondiepte tusschen de Zuiderzee en het Y, Pampu. GooiIand, KennemerJand; Waterland en West-Vrieslandbegenoemd, ahijd een blijven<4e, en, door de a.nslibbing van kend, voor zoo verre deze tegenwoordig tot de provincie
die droogte (zie AMSTERDAM) steeds aangroeijende hin- Holland behooren, waarbij nog te voegen lijn de rijnlandderpaal was, die de overlading uit diepgaande schepen in sehe dorpen Leymuyden, Kudelstaart en Kalsl.gen, gelijk
ligters noodzakelijk maakte, hetwelk de kosten van venoer ook de, vroeger tot Utrecht behoord hebbende, dorpen Anen het genar van ontvreemding merkelijk vermeerderde. keveeo, Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Thamen en UitHet is metterdaad hoogs! verrassend, driemastschepen, mid- hoorn. De bevolking van dit gedeelte der provincie Holden in het land, geheel Noord-Holland Ie zien doorstevenen. land is, volgens de jongste telling van 1840, 443,334 zielen
Daar de aanmerkelijke bogten in het kanaal het zeilen be- die in 11 sleden en J37 plattelandsgllmeenten verspreid
letten, worden de,schepen door paarden getrokken, waartoe zijn.
ter wederzijde van de vaart, uitmuntende jaagpaden aangeZuid-Holland bestaat uit de volgende, voormaals tot het
legd zijn. Na den watervloed van 1825 is dit kanaal ook graafschap Holland behoord hebbende, gewesten: Rijnland
bijzonder nuttig geweelOt tot lozing van het water, en dus (behal ve de dorpen Leijmuyden, 'Kudelst •• rt en Kalslagen),
tot droogmaking der overstroomde landen *). - Het kana at Delfsland, Schieland, de landen van Voorne en Putten, d.
van Toorne, hetwelk een' begin neemt aan de noordzijde Hoeksche waard, het eiland Dordrecht, de zwUndreohtsche,
van het eHand Oost-Voorn, tusschen de dorpen Heenvlieten de alblassemer- en krimpener-waarden, delanden van Arkel
Zlvnrte Waal, in eene regte IUn, met eene zuidwestelijke eD ViaDen, het graafschap Leerdam, de baronoie van Asrig ling, op he.t fert te Helvoetsluis aanloopt, in welks nabij- peren, de h,eerlijkheden Heukelom, Bloemendaal, kortHaarheid het met eene flaauwe bllgt, aan de luidzijde van het lem, met Willens, Vrijhoek met Kalverbroek, het land van
eiland in het HaringvIiet uitloopt. Het heeft, 100 wei bU het Stein, het balJuwscnap en waterschap van Woerden, en het
inkomen als bij het uitloopen, uitmuntende schutsluizeo, tef baljuwschap van Oudewater; de, tot Utrllcht behoord hebbreedte van 14 el, ieder voorzien van twee paarvloeddeuren, ben de, dorpen Lacgerak en HallesteiD,en, eindelijk', de
waardoor de schepen' naar binnen of naar buiten worden heerlijk/leid Sommelsd\ik, die Hoeger een gedeeIte van Zeegeschut, zonder dat dit den stand van het water in het ka- land uitmaakte. De bevolking, volgens de jongste telling
naat noemenswaardig verhoogt of verlaagt; voorts ophaal- (1840) bedroeg,voor dit gedeelte der provincia Holland,
bruggen en 3 vlotbruggen, tot daarstelling van de onmid- 526,020 inwoDers; men telt er 12 steden en 239 platteland~
delijke gemeenschap der zee - en buitendijken. Zeeschepen gemeenten.
Het kODiDgrijk der Nederlanden bestaat uit de volgende
die bijna 6 el diep gaan, kU-nneD daarin vlotten, en elkaDder gemakkelijk voorb\j steveneD, daar het op de laagwater- provincien; wa.rbij de bevolking van [840 i, aan3egeven.
lUn 34 el breed is. 'fer wederz\jde is net van breede, besande rij- en Fagpaden voorzien, waarin 4 kleine aIl1isjes Holland (Noord': en Zuid-)
{ 443,334 inwoners
zijn aangebragt, om hel waler, dat door poldermolens op526,020
"
gemalen wordt, in het kanaal te ontlasten, zoodat hierdoor Noord-Braband
»
• 378,437
de aan beide zijdell liggende laD den eeue veel betere afwa- Gelderla nd •
. 344,497
.227,859
tering dan :voorheen hebben gekregen t). - Het Zederik- Vriesland
,."
kanaal, dat Tan Gorkum Daar Vianen loopt, en de gemeen- Overijssel.
197,694
Groningen
175,651
schap tl1sschen de Lek en de Merwede te weeg brengt. »
151,381
Het kanaal van Katwijk, eene uitwatering van den Rijn, ZeelaDd.
,.
145,132
die zich door 2 kapitale en 2 binnensluizen bij Katwijk- Utrecht • • • . • • . . . .
• •..•••
72,484
buiten in de zee ontlast. - Het Steenenhoeksche kan.aal, Drenlhe .
"»
196,622
. hetwelk tot uitwatering van den hollaodschen Yssel dient, Limburg . . . . . . • . . . .
en van Gorkum tot aan den Steeneohoek loopt. - De verTe zamen 2,859,111 inwonera
eenigitlIJ van den Amstel met de Teeht, bij Nieuwersluis;
en voorlS nog eene menigte vaarten, die de gemeenschap
NOPJES, (NoPJlSLuu), noem! men in. on zen wollentuuchen de om!erscheidene steden dezer provincie be- goederen-handel eene 'soort van ;,u!fel, die meeS! naar
Torderen.
Amerika wordt uitgevoerd.
In deze provincie level, de, doorgaands vlak en laag, zelfs
NOR WICH, oude hoofdstad van het,engelsche graarschap
op sommige plaatsen lager dan de oppervlakte der zee lig- Norfolk, aGn de bevaarbare Yare, met 62,000 (in HoeO'ere
gende, trrond voorlreffelijke weide- en bouwlanden op. Aileen t~de.n met meer dan 100,000) inwoners, en eene gr~ote
langs de weste'lijke k'usten vindt men de zandhoogten, duinen mentgte van manufacturen, vooral in wol, door welker vergenoemd, die eene, door de natnur ge.vormde, versclunsing werking Norwich reeds in de 12e eeuw bekend was, en weI
tegen de zee uitmaken; op sommige plaatsen zUn deze duinen in effene stoffen, camelots, lastings, thibets enz. en bijmet bekoorlijk boomgewas beplont, en aan de landzijde veelal zonder de shawls naar de wijze der indtsohe, uit fijne wol
met aardappelen bepoot. In de meer binnenwaarts gele- en zUde, die tegenwoordig een aanzienlUk handelsartikel
gene streken vindt men eene menigte veengronden, nit weikel uitmaken, in tapijten, kalmoucks enz.; doch ook in kripvoortreffelijke turf wordt gehaald.' Het klimaat is, ten /I floers, katoenen, tijken, matrassen-lijnwaad, en hennep- en
gevolge der overvloedige watereD, doorgaands vochtig en be -1'/ vlaslijnwaad; de norwicher manufacturen zUn echter, sedert
neveld, over het geheel genomen ongest.dig •. Hetzelve is de katoenenstoffen gedurig goedkooper en meer gewild IUn
echter, b\j Goeden leefregel, niet schadelUk v~or de gezond- I geworden, bij lange na niet meer zoo bloeijende ala VOOfheid, vooral niet voor de inboorlingen, die er veel.l tot eenen Ii heen. De handel beperkt zich niet sleohts tot deze fabriverre gevorderden levenstrap gezond blijven. - De voort- II katen, maar· ook houd! dezehe _ich bezig met vee, visschen,
brenlfselelt _Un uit het dierenrUk: paarden, zeer goed Ii steenkoolen eDZ., en de hier volbragte hydraulieke werken,
horenvee, (dat voortreffelijke boter en kaas oplevertl. I vergemakkelijken de gemeenschap met de gewigtige zeeschapen, (inzonderheid die 0 p het eiland Texel, welker plaats Yarmouth, die tevens de aanzienlijkste visscherij in Enwol zeer gewild is), varkens, klein wild, wild- en tam gel and bedrUft.
NoR~LIN?EN, kunatvlijtige stad aan den beijersohen
gevogelte, zee- en riviervisch; uit het plantenr\j1,: gra- I
nen, moeskruiden, boomvruchten, aardappeien, hennep, rez.tkrells, In eene vruchtbare hndstreek met ongeveer 6500
vias, meekr.p, cichorij, raap- en mosta.rdzaad, hooi, bld'em- inwoners, heeft f.brUken in wolleD- en linnen-waren, go.ede
bollen, brandhout, hoepen (van welke er joarlijks 8 a 10 verwerijen en loo\jerijen; ook korduaanfabrijken, vooral ook
millioen uitgevoerd worden), riet en biezen; uit hel rijk aanzienlijke tapijtweverij. Bier worden vooral de goedkoope
zoogenaamde tyroler-tapijten, uit geringen wol en geitender delfstoffen : tl1rf (in overvloed), leem- en pijpaarde.
De provincie wordt in twee deelen, Noord- en Zuid- haar vervaardigd, die in menigte naar geheel Duitsehland,
Holland gesplitst. leder gedeelte heef! eenen bijzonderen Zwitserland en Italie goan. Vroeger had de stad handel
gouverneur. De provinciale staten vergaderen beurtelings met granen, mestvee, ganlen ~? be\!"ederen, en beroemd
in's Gravenhage en in lIa"~lem; in het eerste geval be- zUn de nordl.~nger worste?, gellJk ook de nordlinger kastekleedt de gouverpeur van ZUld-Holland, in het tweede ge- makers (schqjnwerkera)-hJm.
.
val die van Noord-Holland net voorzitterschap. Holland zendt
NORKI. In Rusland .geerl men dezen naam aan het van
22 leden naar de staten-Generaal, en detredeputeerde staten ,. joqge vossen-yellen vervaardigde pelswerk.
NOI\KoPING, eene der gewigtigste fabrUk- en handelsbestaon uit 15 leden.
Noord-Holland best.at uit die gedeelten van het graaf- steden va!' Zweden, met Goede haven en scheepswerven aan
sehap Holland, vroeger onder den naam van Amstelland, de m ondlDg der 1I10tala, in Oostgotnaland en 11,000 inw.
.
Bijzonder verdienen hier loffelijke vermelding delakenfabrijken, waanan men in het jaar 1832 er 73 telde, die 343,000
*) Zie Proevt! eener Cescltiedenis van het Koningrijl: der Nederellen laken (het beste zweedsche) tot eene waarde van 2
landen. door A. J. LASTDRAGEft., Ie deel, blad 228 en v.v.
millioen rb. thaler leverde; loorts de wolspinnerUen, det) Zie W. VAN llOVT£N, de Sc1lcepvaart, hl.d •• 432.
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wollen- en katoenen-stoft'en-, lijnwaden-, tapijten-, hehangselpapieren-,leder-, wasdoek-, papier-, lahaks-, suikeren sp\jkerfabr\jken, ook 'vooral de aanzienl~jke geelkopersmeHerijen en geelkoper (messing) -smeder\jen. Ook koperwerken in de nahijbeid. Handel met achier 100 eigene
.chepen.
NORM, rigtsnoer, voorschrift. Van daar normaal gewigt
(standaard-gewigt, etaloD).
NORMAALGEWIGTEN, NORMAALllIATEN heeten die
gewigten en mateD vastgesteld door open bare overheden, die
naarde wettelijke voorscbriften van eeDen staat naauwkeurig
vervaardigd, tot vervaardigiDg en onderzoeking der in dien
staat gebruikel\jke maten en gewigten dienen. Zulke !laar
de wetteIijke bepalingen vervaardigde grondmaten worden
ook oor8pronkelyke-of moeaer-, model-malen en cewigten;
slllndaard-maten, slapera, etalons genoemd. Deze normaalmllten mogen echter eigenIijk slechts in zeldzame en gewigtige gevallen, maar nimmer tot het gewone ijken gebezigd
worden. Tot de ijkmaten diellen Of de naar· de oorspronkelijke zoo naauwkeurig als mogel\jk vervaardigde kopijen
(originaal-kop\jen, origineelen van den tweeden rang), or
loodanige kopijen" die wederom naar deze laatstgemelden
gemaakt zijn'l Zie het artikel UUII, ala ook MAJ.T Elf
GBWIGT.
'
NOSSARI. Door den fransch oost-indischen handel naar
Europa komende, oost-indische soort van BAlI'ETA.S (zie op
dat woord).
.
NoSSEL (OESSEL). 1) graanmaat' in de aaksische hertogdommen en v018tendommen. 2) inhoudsmaat voor natte
waren in het hertogdom Brunsw~ik, in h~t koningrijk Hanover en in Saksen, gelijk ook in de saksische hertogdommen,
die in de des betreffende hijlondere artikelen omschreven zijn.
Zie ook Osssn.
NOT A, eene rekening, factuur van niet zeer grool hedrag
over kleine goedereDposten, die per stuk. of in het klein
verkocht wordeD.
NOTA BENE (lat.). Van deze uitdrukking, die zoo vee I
beleekent als lei weI? en aileen hi,i wijze vaD afkorting, NB.
wordt geschreveD, hedient men zich in de hriefwisseling,
ala men hijv, heneden aan den brief DOg iets tefopmerking
hiivoegt, maar ook in den text van den brief zel ven kaD
NB. voorkomeD, als men Damenliik den oDtvanger deshriefs
op iets bijzonders wil opmerkzaam makeD. - " U we remise
van f 1500 per 30 dezer (NB. Diet per 20-, zoo als g\j ahuaivelijk in uwen brief gemeld heht) enz."
NOTARIS (lat .. notaritu) , een publiek regtsbeambte, die
door den staat gemagtigd is, wisselprloesten in regtsgeldenden
vorm te hewerkstelligen; documenten, handteekeningen.enz.
te leg-aliseren (certificeren) enz. Een protest, even als iedere
andere schriftel\ike, van eenen notaris uitgegane oorkonde,
noemt men eene noiariei!le acte, een notarieel instrulllent.
NOTEN, of OKKERNOTEN (fr. noix; eng. walnuts;
du,' Wiilsclte lViisse (in Zuid.Duitschland), ital. noci; zw.
valnot; de. Talniidd; sp. nue.z;. port. noz), de bekende
Tfuchten van den okkernotenboom (juglana regia Lllu.) ,
uit de 21. klasse der 8· orde van LllfllAEUS, die op de gehergten van Klein-Alia in het wild groeit, en van daar naar
Europa is overgebragt geworden. In de luidelijke landen
van dit laatste werelddeel wordt hij zetr vlijtig aangebouwd,
en in de middenlanden ook nog zeer menigvuldig. Noordelijker d'an 50 0 breedte willen zij niet meer wei gedijen. De
kultuur heeft verscheidene afwijkingen of hastaardsoorten
voorlgebragt: 1) de duhbelde noot (fr. noix de jauge). Deze
is de grootste, haar kern of pit is echler klein en welsmaken de ; 2) de trosnoot met dikke schaal, in welker binnenste . huisjes de kern zoo diep is ingegroeid, dat zij
niet dan met moeite daar kan worden uitgenomen j 3)
de kraayenbeknoot (fr. noix de 11lt3Sancc) , met dunne
IOhaal, die Iigtelijk te kraken is, en eenen zeer welsmakenden kern heef!. In Duitschland is de handel met noten
meestal plaatselijk, Beijeren echter voert tamelijk groote
hoeveelheden naar Saksen uit, vooral omstreeks kersmis.
Van Italie, Frankr\jk, Spanje en Portugal gaanhezendingen
over zee naar Eogeland eq het noorden van Europa. In
Frankrijk drijft Bretagne daarmede eenen aanzienlijken handel. Eogeland verbruikte van de ingevoerden in 1831:
24,347 bushel, 1832: 15,229 bushel, welke het uit SpaoJe
en Portugal ontbood. In Engelaod zijn de hazelnoten meer
gewild (lie benedeo), weshalve in dat land de iovoer derlelven aanzienlijker is. De Krim verzendt groote kW3ntiteiten naar het binnenste van Rusland, en de okkernoten behooren in gezegd schiereil.o.d tot de meest winstgevende
produkten, daar de hoomen aldaar, volgens het getuigenis
van PULAS 10- it 100,000 noten drageD.
'
Tot/en. /}uitsch tolverhond: groene versche om. ge-
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geten te wor~en, vrij •. Drooge, per saksisch ofpruiss. centnr.
j thaler pruissisch of per !olcentenaar 50 kr. rhein. 008tenryk per centenaar sporeo, invoer 30 kr. uitvoer 1 kr.
.Frankrijk, invoer per 100 kilogr. met fransche schepen 8
fr., met vreemde schepen of te land 8 fr. 80 centimes; uitvoer 2 fr., tot iedere dezer taxen DOg het een tieodedeel
daarvaD als decime additionoel. - Engeland per bushel 2
Ih. Londen verkoopt per bushel, of per casks, of percentr.o Porto pet alquiere. - Onrijpe okkernoten, zoo lang zij
met eene naald te doorsteken zijn, worden met suiker en
kruiderijen ingelegd, en voor de apot,heken, of als dessertconfituur onder den lat\inschen na3m conserva nucum jag-landis of nuces juclande, conditae, en onder den franschen
naam noix confites afJec leur 6rou ((ngemaakte nolen) in
den handel. - Okkernootschillen (lat. ct?rlex nucum juglandia) verkeerdelijk putomina nuc. juglandum, nrmits
lIit de houtachtige sch.len of doppen iUn; fro hroux de noix
verts,. eng. husks of walnuts; ital. malli di noce, zUn niet
de harde, houtachtige schalen der ~ooten, maar de dezelve
omriogende, dikke, Jederachtige, inwendig witte, ultwendig
Groene schillen, van scherpen, hiueren, ongemeen zamentrekkenden smaak,en walglijk Ipecer\iachligen reuk; vench,
kleuren zij de liuid, hij de aanraking,eerst hruin, dm
zwartachtig. Men neeml dezelven hetzij van de rijpe, of in
Juoij en J ulU van de onrijpe noten, en droogt ze, daardoor
worden zij donkerbruin, zachter, maar bitterder van smaak.
Zij dienen in de verwerij, tot bereiding van inkt, en in de
apothekeD tot hereiding van een extract; ook trekt men likenren daarvan af.
NOTEN (Hun), lie HUELNo,.u.
NOTENBANK, zie BAlIK.
NOTENBOOl!IHUUT (eng. wood of walnuttree; fro 60is
de noyer; duo lVuszhaumhob; ital. legno di noce). JOllg,
is het wit en week, en wordt dan tot zweepstokken gebezigd~ Oud, is, het echter donkerhruin en hard.Specifiek
gewigt 0,66. Een weener kubiekvoet weegt 37,2 weener U:.
(hnl.er aile europesGhe schrijn werkerhouten is dit het meest
geachte, ,zoo weI dat Van den stam,. als ook da! van den
wortel. lien verbruikt het van af de Krim tot aan Portugal. Frankrijk en Zwitserland votren er het meest van uit.
Het verbruik is aaDzienlijk, daar .chier hij aIle groole krijgslegers. uitgeoomen alle'en het pruissische, de laden der geweren daanan vervaardigd zijn. In Frankr~ik in de Daufine,
Langll.edoc en Anjou worden de klompen (houlenschoenen)
daarvan vervaardigd. Het wordt door de schrijnwerkers even
.Is ander hout geverfd.
TARIEF zie HOOT.
NOl'ENOLIE, OKKERNOOTOLIE, (Iat.oleumju{!lllndis;
fro lmile de noix; eng. walnuts oil; ita/. olio di noce).
Versch is dezelve groenachtig, wordt met den tijd blaauw.geel, is reukloos, smaakt zuiv.ilr olieachtig en aangenaam,
doch wordt spoedig wit. Z\j wordt door overgehaald salpeterzuur rood gekleurd j 6 drnppen lossen .ich in 1000 druppen alkohol 0p. 100 pond ~noten geven 40 it 60 pCt. olie,
naar gelang van de kwaliteit der noten. Het specifiek ge_
wigt bedraagt bij 120 C. 0,9283. Zij verbrandt snel, wanneer zij tot lampverlichting wordt gebezigd. In het oIieverf
schilderen wordt aan de.elve de voorkeur boven de lijnolie
gegeven, omdat.ij schielijker droogt. Men be.igt deze olie
ook bij spijzen, en ook tot het vernis in de plaaldrukkerijen.
Voor de uitpersing worden alle hout-acbtige deelen van de
schaal der pit en ook aile binnenwanden of zoogenaamde
klok.huizen zorgvuldig verwijderd. In Zuid- Ftankrijk heeft
men voornamelUk drie soorten: I) fijoe tafelnootolie; men
neemt daartoe witte, uitgezochte, van welke aldaar 100 kilogrammes 80 frAncs geld en; verplettert ze tusschen molensteenen, die door paarden getrokken worden, en perst ze
io wpllen of paardenharen zakken. onder schroefpenen, koud,
even als bij olijfolie, waarvan 100 kilograms voor 180 francs
verkocht worden. 2) gerneene tafelolie: daartoe' ~eemt men,
het zij het overschot der eerste koude persing, of noten van
tweede kwaliteit, waarvan men 100 kilogram voor 68 francs
koopt. Men heet Ie, en verkrijgt door de heele persin g 55
kilogram olie, waarvan 100 kilogram 140 a IIIQ:francs kosten; 3) lamp- en schilders-olie; men neemt daartoe zwarte
of anders gebrekkige noten; van welke men 100 kilogram
voor 28 it 30 fro bekomt; zij geven 49 kilogram olie; 100
kilogram daarvan gelden IlO francs., Het hezinksel of overschol wordt als notenolie-koeken Terkocht, de 100 kilogr. it
12 tot 16 fr.; deze dienen ter voedering van het tam ge_
vogelte. Sardinie voert notenoJie in l<'rankr\jk in. In BovenIialie levereD haar iDzonderheid de gewesten van Poiesine,
Verona en Vicenzs. - In Noord-Amerika hezigt men daartoe de nolen Tan den zwarten Dotenboom (juglans nilfra
LlluJ.lus) .
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NOTENZEEP (lat. balsamutll of oleum nueis expres.
lac; eng. nutmeg- loap; fro beurre de museade. of huile
de museade epaisse; duo Mu.catbutter, Muscatbalsam,
Museatwaek. ; ital. olio di noci muscario in pane). Dit is
eene IUvige olie, die uit eene talkachlige en uit eene velte
olie is zameogesteld en sporen van vlugtig musk.alolie vertoont. ZU wordt gewonoen: I) uit de muska.looten-olie
"an notemnuskaat in koeken (lat. oleum nueis moschatae
expressum): gemeeoIijk oeemt men rompen daarloe, 51001
deze klein, stelt ze aan den sloom van kookend waler bloot
en perst ze uil, waardoor men eene dikvloe~iende olie verkrijgt, welke men in vierkan te koeken giet, en in tlien
vorm verharden Iaat. Vermits dit reeds len deele oj> de
Banda-eilanden gebeurl, heet dit produkt in den handel
ook banda-zeep (eng. 6anda soap). Veel daarvan wordt
door de Nederlandsche HandelmaatschappU aan onlen Handel geleverd. Deze soort be staat uit { re zwaren, in pisangbladeren ingewikkelde stukken, i's jn het binnenste fijn
korrelig en doorgaands roodachtig geel, riekt en smaakt als
nOlenmuskaat. De bU ons te lande uilgeperst wordende,
bestaat uit 1-1; it Ii re zware, in !:Iladeren of papier gewikkelde stukken, Iigter van smaak ook niet zoo sterk als de
engelsche. Rompen leveren het ivan derzelver "«ewigt, en
gave noten van het { tot het l" deel muskaten; mannetJesooten
leveren hetzelve ook tot het i deel. - 2) .de foelie Ie vert
iosgelijks een dergelijke en welligt is dit het ligt saffraanIdeurige met sterken muskaatgeur en smaak, hetwelk zelden
in den handel komt, en lulks weI in aardewerken kruiken. rerfJalacht heeCt men den muskatenzeep met
bQter, kakao-boter, palmolie, was, beenderenmerg, smeer,
zemelen en zand. Zelfs. heeft men nagemaakte, die uit
dierlijk nt bestaat, hetwelk men gesmolten, met fijngestool en muskaalnoot vermengd, met orlean (rokou) geverwd
en uilgeperst heect. Het namaaksel laat zich niet zoo als de
echte muskatenzeep, met het vienoudige gewigt ziedenden
alkahol oplossen.- Ge6ruikt wordt de notenleep in de
heelkunde, meest uitwendig. Daarmede in aard en eigenIchap veel overeenkomende olien lijn de virola en flicuky6a
(zie opdie woorden).
NOTEREN, opschrijven, opteekenen. "Deze post is reeds
in bet memoriaal genoteerd (d. i. ingeschreven, aangeteekend)." - .. Ik heb de namen der hier in lading liggende
schippers naau wkeurig genoteerd (opgenomen, aangeteekend,
opgeschreven)." - "GU hebt de prtjzen uwer fabrikaten
oogewoon hoog genoteerd (d. i vaslgesteld)." - "Ik kan u
deze goederen niet dan tot de genofeerdeprijzen leveren.""'Op de koerslUst van heden is Hamburg k. z. a .•..' •
genoteerd (d. i. de koers van de wissel op Hamburg; kcm
zigt, is op . . • . • vastgesteld)." - Eenen wis8el te doen
noteren; heeft n~.r verscheidene wiuel-verordeningen in
sommige handelssteden ploats, en wi! zeggen: een(ln wissel
op den vervaltUd, als de betaling niet geschied is, doch de
betrokkene zich verbindt, binnen weinige dagen de betaJing
te doen" of wanneer J:rij een gedeelte der wisselsom betaa~,
en de rest belooft binnen zeer korten ,Ud Ie betalen, in het
protokol van eenen notaris Ie laten inschrijven, omzich dusdoende te verzekeren. H'left de hetrokkene zUn woord niet
gehouden, zoo geschiedt alsdan werkeJijk het protest, het·
welk gedateerd wordt 1'an den dag waarop hij door den no·
taris is gefloteerd geworden.
NOTERING, het opteekenen, vaststellen, opschrUven van
den koen der effecten, van de wisselkoersen ofvan de goederenprijlen. "Onze jongste noteringen zijn nominaal (d. i.
er wordt tot de opgeleekende prijzen nier werkelUk gekocht;
zij staan slechts 100 op hel papier; het is slechts hunne nomin ale waarde)" - "Gij zult ons met de notering uwer
katoenprijzen zeer verpligten." (vergelijk Nounu).
~OTIFICATIE, 'berigl, mededeeling.
NOTITIE, 1) kennis, bekendmaking, berigt, aankondiging. - »lk verzoek u van deze omstandigheid en •• weI te
willen notitie nemen (d. i. daanan kennis tenemen, daarop
Bchl te geven)." (VergelUk NOTU'ICA.TIE)· 2) op vele plaatsen noemt men ook aldus het sluitingbrieCje van den makelaar. Zie op dal woord. '
NOTTINGHAM, hoofdstad van het gelijknamigeengelsche
graarachap, nabU de bevaarbare Trent, en, aan het Trunkkanaal, hetwrlk de stad met Liverpool, Hull en Londen in
gemeeoschap sl~lt, met 51,000 inwoners. Nottirgham,1I'aar
WILLIAM Ln In 1589 den kousenweverstoel uitvond, is
ook nog tegenwoordig de hoofdzetel der kousenweverU des
lands, 100 wei in IUde aIs in kaloen en wol, en tevens het
middenpunl der in den jongsten tUd hier insgelijks uitge1'Ondelle bobinet· of kantengrond-weverij, in katoen en zijde.
Buitendien vindt men hier ook be)angrUke katoen-manufacluren en 'pinDerijen, eene yoortreffelijke lood witfabrijk, die
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het schoone Nottingham white levert, groote ale- en porterbrouwerUen en verscheidene glasblaterUen. Rivierscheepvaart en handel zUn hier gelijkelijk uitgebreid.
Volgens WILLIAM FnKINzUn,tegenwoordigin het groofsche
Nottingham, met het aangrenzende Derby en Leicester, 33, OUO
kousen werkerstoelen met 73,000 arbeiders in werkzaamheid,
walfonder meer dan 16,000 katoen-kouseliwerkerstoelen,
en, volgens dien manufacturist, verbruiken Jete laatstgenoemden nabU 4 millioen pond gar~n, en produoeren aU
meer dan 2~ millioen dozUn paren kousen, tot eene geldswaarde van meer dan 880,000 £.st. De waarde der wollenkousen word.t eYen zoo hoog, die der zijdenkousen op
schier -} millioen £.st. en alzoo de zamengevatte waarde der
kousen-fabricatie op 2 millioen £'8t. begrool.
NOUS, NOS. In Frankrijk noemt men dus de ingewanden van den bakeljaau w, waarvan men zich in de visscherij
tot lokaa. bedient. ZU worden gewasschen, ingezouten, en
komen zoo, -in vaten van 600 it 700 pond, in den handel.
NOV ATIE, zie OBLIG.lTIE.
NOIJALES, eene soort van sterk en digt, van den besten
hennep gewe1'en fransch lijn waad, dal zeer bruikbaar is tot
zeildoek. Er zijn daarvan 6 soorten; I) floyales orriinaire.
d six fils de 6rin, van den besten uitgezochten hennep,
die den naam van fil de brin "Dert. 2) noyales extra ordinaires Ii 4 /ill de brin, vierdraada; 3) noyalesordinaires Ii
5 fil., in bewerking aan de vorige soorten gelijk, doch van
gewoon hennepgaren ;noyaleg simples, waarbij de draad
slechta enkel is; 5) noyales courtes, met het voorgenoemde
van gelijke kwaliteil, doch slechta H breed; 6)floyalesrofldelettes { a r"... el breed; aIleen tot kleine zeHen bruikbaar.
AIle 6 soorten komen zonder appretuur in den handel, en
wordlln nur de bretagner el verkocht, die 10 pCt grooler
is dan de parUzer aune. - Behalve dit zeildoek, noemt
men in Frankrijk ook noyales eene fijne en middenfiJne
geweven stoffe, die nu eens van katoen, dan weder van vias,
te Noyon in hel departement der Oise, ;. breed, in stnkken van 15 it 20 el lengte, naarde wijze der L81'al-lijnwaden
gebleekt en geappreteerd wordt.
NUBle. De produkten, welke dit door den Nyl doorstroomde, en mel het geheele overige N ylgebied of Abyssinie,
in het jaar 1832, aan Egypte onderworpene en sedert ~oor
egyptische stedehouders hard gedrukte land den handel ~Iedt,
zUn delelfden als in Ahyssinie (zie aldaar), en de ultvoer
bestaat hier voornamelijk in slaven, kameelen, ol\jfantstanden. struisveeren, dadels, tamarinden, gom, slofgoud
en vooral sene bladen van de beale soort; en geschiedt
meest door karavanen uit Sennaar, Sbendi, Kordofan,
Suakim, Darfour enz. die het DoordoostelUke Afrika doortrekken en jaarlijks naar Tunis, Egypte (Kalro) en Arabie
(Mokka en Dtjedda) gaan. 1)e gewigtigste handelsteden van
Nubie zijn Sennaar en Shendi.
Munten. Hel vermogen (de geldkracht) wordt in dit
land niet zoo als in Egypte of Syrie naar bet be,i\ van grondvlakte, maar vee leer naar saki8 ofwater-rarieren geschat,
van welke zich de bewoners in den zOlDer en na de overItrooming van den Ny) bedienen om hunne velden te bewateren; welke wUze van be watering langs de oevers van
den Nyl opwaarts lot aan Sennaar plaau grtipt.
Nevens den landbouw drijven de bewoners van Berber
geene onbelangrUke handelszaken, beguns!igd door, de karavanen van Sennaar en Shendi, die op hunnen weg naar
Egypte hier doortrekken moeten, en het gewone geld, zoo
wei aldaar als op den weg naar Sennaar, bestaat!n riurra,
eene aldaar gewone soort van lin zen , en v~ort.s ook ID spaan.,
,ehe daalders of piasters. - Zoo heeft hler .Ieder voorwerp
van geringere waarde zijnen prijs in durca, die naar selga
of ilaftrilJol gemeten wordt; daar echter de grooue der handen zoo ongelijk is, brengt lulk. ook menigwerf genoeg
krakeel aan.
Als geld gebruikt men ook den dammur, een grof
katoen l~inwaad, hetwelk gemeenlUk in den omstre~k
van Sennaar vervaardigd, en vooral tot hembden gebrulkt
wordt (zie SA.U'S reizen naar Abyssinie). Hiermede vergelijke men ook ABBYSSIlue en SUlUAR.
NUFIEAH of NUSFIA, inhoudsmaat voor natte waren in
Arabie. Zie MonA..
NUMISMATIEK, munt en penningkunde. Dele vooronderstelt of sluit in zich de Ikoflologie (beeldkunde), de "eraldika (wapenkunde), de grapkika (Ichriftkunde), denumismatische kritiek (beoordeeling van den ouderdom, den
oorsprong, de waarde van eenen penning of mu?tstu~, va,n
deszelfs echtheid zeldzaamheid enl. De numlsmatlek IS
louter eene hul;welenschap, vooral 1'oor de gesehiedenis,
oudheidkunde, genealogie, wapenkunde, diplomalie,geografie en chronologie. De .tudie der oude munten en pennin-
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gen heeft ook Ic~onol?gisc~ en graphisch nlli. HUIPmidde-1 NUTRIA, NEUTRA, lie OTTIBYELLEII (amerikaanlehe).
leo voor de numlsmatlek l\ln, behalYe de muoten- en meNUX VOllllCA, zie Ba.u.nooT.
daillen-nrzamelingen zelven, zeer vele (meest koatbare)
NYLPAARDTAND'EN zie ELPEIIBElII.
wer~eo in alle b~schaarde talen, als ook numismatische leeNYTUR, wraaornaat io Valeocieones = 95 parijlche kllkenlDgen eoz. Zle MUlITEII.
biekduirn •

.........

o.
O. Op fran.che munten beteekent dele leuer, dat lij te
Riom gellagen lijn. Zij komt io verscheideo8 afkorlingen
TOor, all: Ord. voor ordinair; 0, voor order (op wiSlels);
Oct. of Oc16. ,oor OCl06er; Oct. Toor (8°) Octavo (in den
boekhandel)j p % Toor percent; I' 00/00 voor per mille; 0
ell romeinsche getalletter beteekent II.
'
OBAN, OB.ANG of OBOHAN, nur de woordbeteekenil:
groote munt, is met der daad in Japan de groohte goudmunt, die echter niet in de dagelijksche wandeling is, maar
eileen ,tot eereg8lchenken dient. lIIen rekent dezelYe in Japan op 3 kopan of kopang.
OBERSTEIN lie OLDEIIBUBG.
OBLATOiUUlII (uit bet lalijn), lie CIBUUUIBII.
OBLIGATJE (uit het IatUo), Ichuldbewijs, schriftelijke
.chuldbekentenis, Ichuldbrief. Eene oorkonde, door welke
iemand, (de achuldenaar) "ferklaart, dat hij van eenen anderen, (clen schuldeischef, geldschieter) eene 10m gelds
ootvangen beeft, en lich verbindt, de.elve nil eenen '88~e
.telden tijd, met vergoeding vao 100 of 100 veel pro ceot,
Interesaeo (menigwerf ook looder ioteresseo), weder terug
Ie betalen. ,Ala eene regeriog, eeo staat, wegens geleende
kapitaleo, loodaoige. oorkoodeo of aclen uitvaardigd, ooemt
meo delelve, staata06lilfatien, slaat6papieren, 6.1fecten.
Zie SU,lTSP.iPIIBIlI.
OBLlGO (it!,!.)' Eene Terpligting (instaatsaaogelegenhedeo), welke iemBod, voor eigeoe of vreemde rekeoiog,
jegeo. eeoeo Bodereo op licb neemt; het goed staan, borg
blijnn voor de venulliog eeoer Baonarde belBlingnerpligtlng. Aao of voor iemand'lijn obligo ge"feo, wil dua leggen: "foor hem borg staao. Eeoeo wilael looder 06liIJ0
endolseren (hetwelk daardoor geachied, dat meo in het
endoasement lich Tan de woorden bedient: »Ionder mijn
(onl) 06/ilfo, of: londer mijoe Karantie, of: londer mijoe
l'rejudicie), wi! leggeo: denzelveo aao eenen, Boderen Bfatuo, looder Toor de rigtige hetaling er Tan te willeo ioItABn. 10 het bankierabedr\jf beteekeot: »by iemand met
100 en 100 "feel io o6liIJ0 te zijn," hem "foor 100 en 100
, "feel krediet of voorschot gegeven, traites "foor hem geaccepteerd te hebbeo enl. Vergelijk D&LCBEDEBIl.
OBOLE, landmaat io het Iwitaersche kaotoo Neufchatel.
Zie aldaar.
OBOLO,.apaanach medicinaal gewigt, lie DI.lDBID.
OBSIDIAN, lie EDILGIISTIlEUIIII.
OCCA, zie OX.i.
'
OCCASION (PAR)( fr. ) ,pr. 0-, (per occasie) , met lfele8enIIeid. Wordt op brief-adresseo gelet, ala de, brief niet met de
post, maar met iemand medegegeven wordt, die Of lelf oaar
de plaats reist, waarheen de brief beatemd IS, of derwaarts
een paket eOl. afleodt, waarhij hij den brief insluit. 10
dit lutate geTaI let men nelal 80118 couf/ert, S. C., ingeuoteo.
OCEAAN (Tan het griekach oceanu,). De groote wereldzee, die de land en der aarde omringt, eo naar de ooder•cheideoe laoden, welke lij bespoelt, nrachillende namen
verkregen heeft.
OCHAVO, spaansche rekeomunt ~o kopermunt; spaansch
gond- eo liIvergewigt; lie M.iDBID.
OCHOTSK, 59 0 20' 10" N. B. en 143 0 12' 30" O. L.,
hoofd.tad der naar haar geooemde aliatisch-ruasisobe- of
luidelijke-Ieepro"fiocie, oagenoeg 1,400 duitsche mijleo Tan
Peter.burg ,nrwijderd, en Bao de monding der ,Ochotka
io de ochotakische lee gelegen, met naauwlijka 2000 in-

woner., eene .lechte haven, "fIowaar "fin Julij tot October de gewooe o,enaart naar Kamsohatkl, de oOltelijke of
Meuten en Vossen-eHanden en de ruslische Noordwestku.t Tan: Amerika geaohiedt; vanwaar dan ook Ochouk de
ItapelJ!laat. del b.andel. tU'I~hen Siberie en het rUlsilche
Amerlka is, welken de ru.ai.ch-amerikaan.che handeJekoJD"pagoie drijft, en "aarTan de :bootwerken het hoofdartikel
lijn. Bij de huen lijO kleine scheepatimmerwenen tot het
bouwen van traolportschepeo, en io de nlbijheid eeoe 10Utkeet, in welke om.treek. 100 nroordeelden arbeideo, in deo
omltreek wunan de Iwaarate mi.aadigera te OchOl,k huooe
nrblijfplaatl hebben.
"
OCTROOI (fr. octroi). Dit oorspfCokelijk nederlandlohe
woord beteekent io het algemeeo' een uitaluilend pri"fHegie
tot het uitoefeneo "fin eeoig industrieel bedrijf (,ergelijk
PBl"fILIIIIIU. en MO.OPOLII). Vao daar octroijeren, Tan regeringaw"egeo oclrooi ,erieeoen, en lfeoelroijlltlrde genootIchappeo of maatscbappijeo, loodooige, aan welke bijzoodere "foorregteo of pri'ilegiiin lijo verleend &eworden. In
het bijlooder "ferstad meo dooroctrooi, het regt of de belasting door een atedelijk beltuur op den, iO"focr der artike- ,
'leo van leeftogt gebeven wordeode.
ODEBESTER, eeoc 800rt, 100 wei Tan witteo al. roodell
moldavischeo wijo, die ala goeden lafelwijn "feel, eo iOlooderheid naar Rualaod, nrzoodeo wordt.
ODESSA. 46 0 29' 15" N. B. eo 300 41' 45- O. L.
De Inelle opbloei deler eerst voor 40 jaren aangelegde
schoone lee- eo handebtad ailD de Zwarte zee, in het
gou,eroement ,Chersoo, in welker pluts ten jare 1792
nog eeo tartaarach dorp Itood, die echter tegenwoordig
reeds 55,000 iow. uit aile oation Tan Europa en Tan
Voor-Azia telt, is aileen met dien van St. Peter_burg te
vergelijken. Zij i. eeoe schepping un C.i!'B.llllll.l, die nB
de vero,eriog deler laodstreek aan de Zwarte lee op de
turkeo, aan eene baai, tuucheo de mondiogen van den
Duselprs en Duje_trs eene, door eeo versterkt kaateel verdedigde, hnen deed aaoleggeo, die in 1817 tot "f,rijhneo
nrklaard werd, en' de Tooroaamste Itapelplaatl voor den
uit,oer der rijke graanlaoden TaO Midden- en Zuid-Rualaod,
inlonderheid "fan het "foormalige Polen, en over het algemeeo de "fooroaamlte handelahnen der Zwarte see is. Behal"fe Icheepsbouwwenen, gelchutgielerijen, groote amid.werkeo eo andere, bij den Icheepbouw verei_ch~, 'werk- ,
plaat_eo, groote braoderijeo en brouwerijeo enl.. zijn hier
ook T8racheideoe lIodere fabrijken, iOlonderheid lakenl en
sijdeo.tollen; ook bereidt men er, door middel eeoer nieuw
uilge,onden machioe (un IUllD) kun.tip legalsleenen tOt
huilenbouw. Met dat al i. de fabrijkmatige oijTerheid, in
"fergelijking met den uitgebreiden hendel, .Iechta gering.
E,en als in Peter. burg is de handelJ ook hier met het
buiteoland, en de Icheepnart grootendeels aUeen in haodeo
Tan neemde koopliedeo, die lioh in Ode..a hebben ne~r
gezet, en de rU_Ien houdeo lioh, o,er het algemeen Ilechta
met den bionenhandel en de kUlt- en ri"fienaart onledig•
De groothaJidelaar. lijn grieken, italiaoeo, franschen, eogellchen, duitlcherl, joden enl.,
De vrede un Kainardlchi (J774) stelde de Zwarte lee,
die door Mon••1lD II "foor de christeoscbe volkeren was
ge.loten gewordeD, op nienw "foor deo europeschen handel
open, eo het ..a. te TOonien, dal den handel dezer kUlten
een nieuw tijdTak Tan werkzaamheid en bloei Ie wachlen
.tond, ge\ijk IBn die TaO den ouden eo middentijd, toen
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Crieken en itaIianen dezelven bezochten en koloniseerden.
Aileen de den osman en in magt overtreffende shten van
den eersten rang, Rusland, OostenrUk, Frankrijk en Engeland
konden van deze nieuwe gedaante der dingen ",ezenllijke
voordeelen trekkeD. De overigcn, aan wie de turksche regering de vrije vaart door den Bosporus niet vergunde, konden slechts onder vreemde vJag aan dit handelsverkecr deel
nemen, en slechts eerst in,den joogsten tijd, (sedert 1830)
konden ook de andere europesche staten van Noord-Amerika
als mededingers optreden. Vroeger was de russische vlag,
verreweg, de heerschende bij de handelsbetrekkingen tusachen de havens der Zwarte zee, en die van den Archipel
en van ItaJie; tegenwoordig streven de oostenrijkschc, napelsche, toskaansche, (I.ivorno), sardinische (Genua),! fransche(Marseille) en engelsche (ionisehe en maltheser) haar
op zijde.
-

ODESSA.

waren, zdldoek, was uit de Ukraine, kaviaar, flisclllijm,
pekelvleeBch, boter, teer enz. Odessa brengt tegenwoordig
ook wijn (reeds 1832 omstreeks 10,000 vedros), en de vi,8cherij in de Zwarte zee en aan de monden van den Dnieper
en Dlliester wordt door meer dan 40 kompagnieschappen bedreven.
Invoer.

Het bedrag van denzelven, zoo wei tot eigene behoefle
"Is tot verder vertier, is insgelijks aanzienlijk, ofschoon
altijd de helft Geringer dan dat van den uitvoer, en besta.l, behalve in koloniale waren, manufacturen en fabrijkgoederen, welke meestal van Engeland, Ji'raokrijk (Marseille), Genua, Livorno, M.ltha en Triest onthoden worden,
voornamel\ik in katoen, zUde, wijn, rum, porter, olijfolie,
zuidvruchten, lood van Spanje, zwavel van :Vapels, marmer
Uituoer-artikelen.
van Toskanen enz. eo OlIlvat over het algemeen ·de prodnkten der landen aan de MiddeUandsche zee; voorts de leGranen, inzonderheid tarwe, waren langen tijd het eenige, vantsche, persilche en overige aziatische artikelen, als ook
en Z1Jn Z\J ook nog tegenwoordig het voornaamste artikei de produkten van Egypte en der Barbarijaehe staten. Den
des handels van Odessa op Konstantinopei, Syra, Zante en handel van en naar hel binnenland van RusIand wordt een
de meeste havens der llIiddellandsehe zee; tegenwoordig ook groot gemak aangebragt door de uit dit land naar de Zwarle
op Algiers, en bedroeg in 1836 de uitvoer meer dan 87B,00iJ zee goande stroomen. Nevens' het transport te water, ziet
tsehetwerl, tol eene geldswaarde van meer dan 15} millioen men echter niet zelden ook nog te land omstreeks 1000
roebels. Op den i Januarij 1837 waren in de hier voor- wa gen8 met granen en andere artikelen hier aankomen.
bandene 300 magazijnen meer dan - ~ millioen Isehetwert
Het get.1 der jaarlijks in Odessa binnenioopende schepen
granen opgelegd. - Lijnzaad: Met den uitvoer van dit bedraagt 8 II 900. 'In 1837 kwamen, volgens het dagbJad
artikel werd in hel jaar 1830 beg-onnen. De voornaamste Tan Odessa, in die haven niet meer dan 797 schepen bin_
verzeudingen gaan naar Holland, en jJl 1836 bedroeg de nen, waaronder 111 russische, 243 oostenrijksche, 161 sardiuitvoer meer dan 40,000 Ischetwert tot eene waardevan meer nische, 121 engebche, 8 grieksche, 9 ionische, 8 feansche,
dan 1:l- millioen roebers; in 1835 nog,daarvan niel de helrl. 3 hanoversche, enz.
Bennepzaad ruim 10,000 tschetwert. Bennep en vias
In het jaar 1835 waaide hier ook voor de eersle maal de
voorn.amelUk naar Engeland, Holland en Belgiii; 1836, pruissische, en in 1837 de mecklenburgsche vlag. De waarde
82,200 pud, voor 652,1)00 roebels. - Talk. De voornumste van den uitvoer bedroeg in het jaar 1837 nagenoe" 33
smeIterijen zijn' in de nabijheid van Odessa, te NikolaJew millioen, ~n die van den invoer ook circa 17 millioen "roeKischennew en andere plaatsender provineie Bessarabie, en ~el~ •. De voorlreffelijke haven, met zeer strenge karantijnede grootste hoeveelheidgaat over Engeland; 1835: 530,348 Inr'gtJOgen, heef! Goeden aDkergrond, waar de schepen, in
pud, tot eene waarde: vaD 6,348,684 roebel.s; 1836; 361 ,222 ieder jaargetijde, voJkomen veilig Iiggen.
pud, waarde4,261,610 roebels. Men bekomt de talk bier
Sedert 1836 is hier ook eene actien-maatschappij opgeverscher en tot matigeren prUs dan in de Oostzeehavens. rigt, ter verzekeri,ng van schepen en Iadingen tegen zeegeTalkkaarsen gingen meest naar Konstantinopel en Smyrna, vaar, onder de benaming van nieuw-russische ~eeassuran
bij wijze van proefneming ook nllar Cuba, 1835: 8000; 1836: tie-kompagnie. De actien der stoom6ootvaart-maatschappij
Leder (jug ten ), hel meest naar Italie en ter onderhouding eener snelle en regelmafige gemeenschap
9800 pud. Oostenrijk, voorts ook naar Engeland, Holland en Noord- tusschen Odessa en Konstantinopel, welker prijs 500 roeAmerika; 1~36: 11,500 pud; waarde Ii miilioen roebels. hels is, werden in Petersburg reeds met 850 roebel. beBUUl6 huiden, 1835: meer dan lCO,OOO pud, voor 570,000
taald. - In 1835 werd aan de Blad bet houden eener jaarroebels; 1836: slecht's 52 000 pud. - Wolle: ook yan dit mis toegestaan, en reeds in September van dat jaar de eerartikel wordt, naardien de schaapneredeling in de nieuw- ste Ilehonden.
rus8ische provincien aan de Zwarle zee zoo groote vorde;;.
Buitendien beeft Odessa eenen bazar of groote koopzaal,
ringen maakt, met ieder jaar aanzienlUker; 1836 bedroeg met meer dan 500 winkelgewelven en kramen. Voorts vindl
dezelve nog eerst 18,000, in 1836 reeds 107,COO pud, tot men hier eeoe disconlobank, ·eene kamer van kooph3ndel,
eene geldswaarde van lOeer dan Ii millioen roebels. Voor eeneregtbank van koophandel, eene bandelschool en eene
10 jaren betaalde men voor het pud wolle naauwelUks 12 school voor de zeevaarl, eene school voor het aanleeren der
roebels; thans, nil zoo vele merinos-schaapskooijen hier door oostersche talen, een' botanischen tuin) een keizerlijk geduitsche volksverhuizers zijn aangelegd geworden, voor de nootschap voor den Iandbouw enz.
Ter nagedachtenis van den aertogvan Richelien, BIn
beste 35 11 40 roebels. De meeste gaat naar Eogeland, en
voorts ook naar Frankrijk, Belgie en Holland. Even zoo wien de stad, welker gouverneur h\j van 1803 tot J814 was,
werden ijr,er en koper, die rnw en verwerkt uit het binnensl hel meeste' tot haren opbloei' te danken laeef!, is hier een
des lands komen, 1836 van hier reeds meer dan 100,000 bronzen standbeeld opgerigt.
Nunten en !coers. Men rekent in Odessa, even als in
pnd tot eene wa"rde van meer dan 1~ millioen roehels, en
48,000 pud p!ltasch, voor meer dan 300,000 roebels, venon- Petersburg en gebeel Ruslsnd, naar roelJels van ]00 !copeden. - Zelfs de hauthandel is sedert eenige jaren ook aan ken in zilve .. of in papiergeld (bank-adsignatien), zoo dat
de Zwarte zee aanzienlUk geworden, en Cherson en Odessa, tegenwoordig nag-enoeg 365 kopeken papiergeld eenen zil,
die zelven volstrekt geen hout hebben, ontvangen hetze.lve verroebel uitmaken.
De wisselverordeningen hier, zUn ten deele van die der
in ·groote hoeveelheden, tot den Ilitvoer, uit de wouden der
gouvernementen Kiew, Tschernigow en I.itth.uen over den hoofdSlad afwijkende; zij zijn aile in russisch papiergeld of
Dnieper en Bug af tot aan de zee, in vlotteD. - Andere in bank-assignatien te verstaan, en tegenwoordig volgendernitvoerartikelen zijn nog: touwwerk en andere touwslagers JVijze verordend.

ODESSA wrSSEU OP

Augsburg
lrankrUk, aIs:
Marseille
Parijs •
Genua •••.
I'on.tantinopel en Smyrna •

I

WISSEL-TERIIIIJlf.

3 3 maanden dato pl.min.

I
13 3 maanden dllto
'3 3 maanden dato

I

VERKURllfG DEZEII lWERSlfOTERllfGElf.

60ERS.

,.
,.

I 3 75 dageD data

»

It 21 dagen dato

"

'I

441 gulden, conventions-courant voor 100 roebels in papiergeld; anders ook wei pl.min. 26H kreuler conventionsconrant, voor I bankroebel.
113 1 l centimes of francs voor 1 of 100 bankroebel., d. i.:
113 ( ll3 t it 1I3{- centimes voor I bankroebel; of 1J3} a
Il3~ francs voor 100 bankroebels.
I13~ centesimi nuove (oj lire nuove) voor I hankroebel (of
voor 100 bankroebels).
.'
21; kopeken in banknoten VOOI 1 turkschen plaster; of ook:
pl.min. 21: bankroebels voor 100 turksche piaalera.
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WISSEL-TlRIIIIU.

ODISU WISSELT OP

of ook

l)

of ook

Londen •••••
St. Petersburg en Moskou.
Triest .•
Weenen.

VEnXLARING DIZEA KOERSNOTERINGEN.

a3
a3
a3

Livolno •••.
l)

KOERS.

OERTCHE~--OFFENBACH.

maanden dato pl.min. 459{ kopeken in banknoten voor I pezza da 01(0 reali in
goud; noeger.
l)
133; centesi",i (of lire) di Toscana voor 1 baokroebel (of
maanden dato
100 bankroebels);
l)
maanden dato
74~lkopeken in banknoten voor I tos~aansche lira; tegeuwoordig.
l)
228n~,' kopeken in bonknoten voor I cfs,erl.; cok we! pl.min.
II 3 maanden dato
IOt pence sterl. voor 1 baukroeb~J.
l)
9· } bankroebels voor 100 b30kroebels in Petersburg en Moskau •
II 90 dagen dalo
Ii 83 dogen[dato of
l)
41' I{ guldens, oonventions-courant voor 100 bankroebels.
3 munden.
a 3 moanrten dato

I

I

41!

"

I

Koers der lfcUsoorten.
RUs8ische impe~ialen . • . •• • ••.•••
Dito dito halve • • . • • • •
Hollaodsche dukaten. • • • • • •••••
Spllaosche dukaten ••••••• ••••
Rus.ische zilverroebels. • • . ••••••
Ruuische conventions-thaler • • • • ••

.,

a 3700 kopeken papiergeld, voor I Iluk, heeleimperialeo.
l)
P' 1 "
halve
l)1817 l) 18110 l)
.1035 "1060,,
Ii
It
1 hollandsche dukaat.
476" 847
l)
l)
"
1 spaanseheo pia8ter.
356 kopeken in bllnkassignatien voor 1 lil verroebel.
l).
"
» 1 stuk in dnitsche spe462}
cies-of conventioris-thalern.

pl.min. .3695
l)
l)

"
l)

IYi8,elulo, re'pijtdalfen ens.
Zoo als in Europeesch Rusland over het algemeen geld I
ook hier het nieuwe wisselreglement van den tegenwoordj.g:
regerenden keizer, krachtens ukase van 15 Junij 1832, waaromtrent hel nadere onder SI. Petersburg is te lien. Hier
wordt alleen aangemerkt, dat de wiSlelu80 Da verloop van
15 dagen; Da vertoon tol aann~miDg, te verdun is. Wislela op zigt mOB ten 24 uren Da vertoon betaald of geprotesteerd worden. Respijldalfen zijn bij wisseIs op zigt 3;
bij wissels, die op eenen bepaalden venaltUd gesleld zUn,
10 verleend j de feestdagen daaroDder begrepen. - lIIen
bedienl zich ook hier nog van den ouden juliaanschen blender, die in de tegenwoordige eeuw 12 dagen tegeD onzen
gregoriaanschen verbeterden kalender terug staat; zoo dat
bijv. de 10 )lei oude stijl, de 22 Mei n.ieuwe stijl is. Het
hand.elsregt in Odes8a heeft dd. 14 (26) Junij van voormeld jaar een nieuw reglement bekomen.
Naten en lfewilften, zie ST. PJ!:TlI:BSB1!RG.
ODIAZOV AJ A, eene soort van chioesche kaloenen stofi'e,
of nankinlf (zie dat utikel), die in den russisehen handel
met China, in oJ>gerolde stukken van 20 (leipziger) ellen
lengte en ~ el breedte, voorkomt •.
ODOR, "liemaat op het balearisehe eilaod Mallorea, lie
aldaar.
OEDENBURG of ODENBURG, hoofd- enkollioglUkevrijslad van het gelijknamig hongaarsch gespaosehap, in eene
bekoorlijke landstreek, niet verre van het. Neusiedler-meer,
met 12 Ii 13,000 zeer n\jvere inwoners. Men viodt hier
eene suikerraffinaderU, die langen tUd de eenige in de hongaarscbe lenden was; aaozienlijke lakenweverij, potaseh- en
saJpeter-ziederij, vele messenmakers; vooral belangr\ik is
eehter de wijnbouw.aBn den zuidenlUken oever van het Nen.iedlermeer, .alwaar bij het zaehte luchtsgestel zelfs zuidvrnehten welig groeijen, als ook de handel met deze en
andere hongaarsehe produkten, iozonderheid met de leer
geachte Oedenburger gedroogde boomvruchten, met granen, meel, tabak, akerdoppen enz., schapenwol, honig,
ruwen wijnsteen, brandewi,jn enz., zelfs veel bstanjes worden verzooden, en wei 200,000 sluks slaglvee, runderen en
varkeo8. De wijn van hier behoort lot de beste hongaafSche
wUnen. ,10 ,de nabijheid der 8tad vindt men glasblazerijen
en belangrijke ateenkolenwerken.
Nunten, nlalen en lfewilften zie PRESSB1!RG.
De hier geb~uikelijke wijneimer (hoogaarsch ako) houdt
94 hoogaarsche hal6e,
70,014 ned. kan, of
49,479 weener mass.

=

OEDERAN, fabr\ikstad lusschen Chemnitz en Freiberg in
het saksiscb ertsgebergte, met n"genoeg 4500 inwollers, en
aanzienlijke lakeo-, flenel-, katoenen-, pike- eo beddetijkfabrikatie.
OER, OERLEIN, rekenmunt in Zweden, de Sl'OKHOLDI.

OERTCHEN, orlche,. (hoJI. oortje) •. Dus ooemt men in
onderscheideue gewesten van Duitschland de acMelthaler,
of drei lfroschenstukken in conventions-couranl. Z\j komen
inzonderbeid ook in Jever en Emden voor, alwaar 216
derzelven een r\jksdaalder en 120 een' gemeenen daalder bedragen (zie OLOEKBDRG en EMDU). - In Huona onderscheidde men tol dus· verre met de benaming oertchen het
{- van een guentchen bij het handelsgewigt.
OERTLI (Ortslfulden of Bier6iitzler) noemt men in het
Iwitserscb-kantoo Zurich, de zi Iv~ren kleingeldmunt van
10 schill. of 15 kreuzern. Zie OBT:iGULDU en ZURIOH.
OESSEL (NOSSEL), inhoudsmant voor natte waren in Holsteio, Hamburg en Mecklenburg. Zie ALTONA, H.llIIBUBG,
ROSTOCK en NossEt.
•
OESYPUS (fr. Osype of Suinte). De boven op het water
.ich drijvend vertoooende 'Ieltigheid, als men de schapenwolle wascht, of in warm water kookt. Men schuimt ze af,
drnkt Ie door eeo' doek, en brengt Ie in vaatjes in den
handel. Zij moet versch en lui"fer zijn, Hehtgraauw uilzien,
en niet onaangenaam rieken.- Men gebruikl deze stofi'e
somw\jlen als uitwendig heelmiddeI. Zij komt meestal uit
FrankrUk.
OFEN of BUDA, hoofdstad van het koningr!jk Hongarije
en van het Pesther gespanschap, in eeoe wijnrijke landstreek, aan den regter-oever van ·den .\lonau en met het
tegenover, aan den Iinkeroever, Iiggende Pesth door eene
meer dan 14ro voet lange schipbrug verbonden, is de residentie van den rijkspaltsgraaf, of koningl\jken stedehouder,
en telt Dagenoeg 30,000 inwoners. De fabrUk·inriglingen
zijn niet belangrijk; er wordt laken en lijnwaad, /lIs ook
z\iden stofi'en en fluweel geweven, en le.erlooijerijen, koper.
smederijen, eene aarden1(l'erk-fabrijk, buskruidmolen en
konioglijke geschutgieterij onderhoudeo. Des te belangrij_
ker is echter de w~jnbouw en de wijnhandel, want deoogst
van den ofener wijn, die den bourgogne nabU komt, stijgt
in goede pren op 300,OUO eimer, waarvan jaarlUks meer
dan de helft in den handel komI. Ofen heeft ook heete
mineraalbronnen en schoone open bare badplaatsen.
Munten als PBESSBURG.
Maten en lfcwilften zie PISTil.
OFFE (.\D~FE). In Frankrijk noemt men dua eene aoort
van fpaansch riet, hetwelk van Alicante komi, en in het
zuidelUk Frankrijk tot vischhengels en dergelijkevoorwerpen
nrwerkt wordt.
OFFENBACH, voornaarnste fabrijkstad Tan het grootherto",dorn £lessen, met 8000 inwooers, in' eene bekoorlijke
en v~ucht bare landstreek der provincie Starken burg, 1 uur
van Frankfort, en, even als die 8tad, aan den Meio gelegen,
over welken ook hier eece schipbrug gaat. De stad had gedurende de tolve~eenigiog mel Pruissen (in het jaar 1828)
2 missen, die, door den Iransito-handel eo verscheidene
voorreglen begunstigd, zieh ten koste der frankfortermissen
soel vechieven, doch ten gevolge vao de toetreding der vrije
stad Frankfort tot het duitsche tolverbond, van welk tUdstip
Offenbach lliets meer vooruit heeft, even snel weder lonk t

OFFERTE--OLDENBURG.
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en DU DOg slechls gewoDe groole markleD gel\iken, ofschoon
'U nog altijd 12 dagen dureo. Het laatste tijdperk Van derzelver luister was 1835, toeo 608 verkoopers derwaarls opgekomen waren, en, met iDbegrip van 10,000 centenaars
ach~penwol, in het geheel Illeer dan 53,000 centenaarsgoederen, vooral katoeDeD en wollen fabrikaten, lederenlederwaren, papier en neureDburgerwaren enz. op dele plaats
Nngebragt wareo.

'Vat eehler Offenbach aan zijnen bandel veri oren heeft,
zal hetzehe weldra door zijDe veehijdige en met ieder Jaar
bloeijender zich ontwikkeleDde fabrijkindustrie vergoed zien,
en veel voordeel uit de nabij gelegene markt der grootere
n.bllurstad trekkeD, vermits Frankfort met zijne kapitalen de
nattlllrlijke vertier- en bevorderiDg-plaats der in Offenbach
gefabriceerde goe/leren is. De voornaamste fabrijken, door
welke OffeDbach zich oDderscheidt, ZijD: koetseD-, doozen-,
verlakte en blikwaren-, tabaks- (inzonderheid Goede sDuHtabak-, suiker-, ziiden~, bijouterie-, passement-; gOlld- en
zilverdraad-, kUDstbloemen-, hoeden-, tapijt-, kouseDwareD-,
leder- en lederwaren-, handschoen-, fijDe meubeleD-, waskaarsen- en wasdoek-, muzijksnaren-, naalden -, porceleiDeD aardewerk-, balansen':' en 100dwilfabrijkeD; overigens
vindt men ook hier katoeDspiDnerijen, wasbleekerijen, lettergieterijen en eene machineDfabrijk, die stanhopesche drukper.en en andere machinen levert.- In 1837 werd hieroo~ eene
groote katoeDenf~brijk opgerigt, die gezegd wordt nan vele
meDscheD arbeid te verschaffen. In het zelfde jasr werd
hier van 6-10 Julij de eerste wolmarkt gehouden, die
met 400 cen tenaars wolle van aile soorten voorzien was. Boekhandel-eta61issementen zijn er hier 3. - Dagelijks
gaal van hier een marktschip Daar Frankfort. Ook bestaat
hier eeDe kamer van koophaDdel.
Offenbach, nevens Nieuw-fsenburg, eene fraDsche kolonie
van 1500 iDwoners, die inzonderheid de lijdeweverij belrijven, behoorl den vorst van Isenburg-Bixstein.

Munten en koera.
Even als in Frankfort a/M., rekent men ook hier naar
Guldens, a 60 kreu:aer, a 4 pfenniGe, Troeger in den 24
guldenv08t, sedert Augustus 1837 in den, in de luidduitache
.taten opgerigten, 24} guldenvoel, nalll weI ken een loodanige gul4en f 0.99" ned. waard is. Zie MuuElI" (in het
aIGemecn).
Ook bij wisselaangelegenheden rigt men lich naar de
frankforter koersverhoudiDgen; eD, krachtens eeDe groothertoglijke velordeniDg van Maart 1829, zijn hier iDsgeliJks,
ofschoon JDet eenige uitzonderingen en afwijkingen, hct
wisselregt - en de wisselgebruiken der vrUe rijkstad FraDkfort iDgevoerd. Volgens deze nrordening is, in de wissellaken, het ofl'enbacher Landsgerigt de elnige bevDegde regterlijke magt ter eerster instanlie.
Maten en GewiGten lie llEssEll" (Groothertogdom).
OFFE6TE (aanbieding, bod, voontel) - ,. Ij we offerte
... oor mijneD brandewijn (d. i.• de prijs, dien gij er mij voor
geboden hebt) is te gering."-»Het doel der laatsle reinan
onzeD reiziger was minder, om o.ffertes te maken, dan weI, om
uitstaande gelden te incassereD."- »Ik heb hem eene zeer
aannemelijke offerte gedaan."
OFFICIANT (uit het latijn). Deze uildrukking wordt
soms nog gebezigd, om eeD' bij het tolbesluur, bij eeDe
bank enz. aangestelden persoon aan te duideD.
OHM (holl. aam), iDhoudsmaat voor natte waren in Denemarken, Duiuchland, Finnland, Zweden en in ZwitserlaDd; als ook voormaals in HollaDd en Belgiii (aam), doch
niet in de onderscheirlene laDdeD of plaataen van gelijken
inholld, De groolte dezer maat is op de bijzondere des
belrefl'ende arlikeJen in dit W. B. aaDgeduid.
OHO BAN, zie OB.lN.
OIT AVA (UCTAU) (Acun), graaomaot en gewigt in,Bra,We en Portugal. Zie !'ORTUGAL en RIO JAll'ElRO.
OKA, gewigt in Georgie, VOD 2B ails; in JlIore~ van 3
pond: in Turk\ie val) 400 drachma's; in Hong.rUe enz.
Inboudsmaat in 'V.llachije en Molrlaviii, als ook in de'
EukowiDa, Verge!. in dil W. E. de desbftretfeDde .rtikelen.
OK!A (OKErA, U)!KLI- of ONCE). Illarokk.ansche rekenmunt. Zie llIAnOKIlO en UKIlIA.
OJ.DENBURG, de hoofrl- en residenlie stad van het
Grootherlogdom, Ran de hier bevaarbare HUDte, met 8000
inwoners, heeft eene door deze rivier gevormde hafen, in
welken b\j hoogen waterst"nd vaarluigen van 80 ton kUDnen binDeDloopeD; eene suikerraffinaderij, tabaksfabrijken,
looijerijen, zeepziederijeD, brander\jeD, een boekhandel-elabhs5ement en eene boekdrukkerU; aaDzienlijke paardeDmarkleD; .oheepvaart en handel op de HUDte naar den Wezer.
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Handel,produkten del lands. Door de vruchtbaarheid
der vettegroDdstreken aan de Noordzee, den Jahde eD den
Weser (inzoDderheid in het Butjadingerland), die over eene
leDgte-uitgestrektheid van meer dan 30 mijlen door dijken
tegeD overstroomiDgen beschermd moeten wordeD, 100 als
ook door den deels rijkelijk opbrengenden grond van hel
GeestlaDd, wordt het gebrek in de oDvruchtbare heide-,
veeD-, en zandgronden 1'3n het binnenland gedekt. Er
wordt Graan van allen aard, veel goed raap:aaatl tot den
uitvoer (in het Jeyerland), vias (in het Ammerland, en
inzoDderheid ook iD het vorstendom BirkeDfeld in den
Paltz), hennep (in het StediDgerlaDd), eenige tabak, hop,
cichorij, weinig wijn (in Eirkenfeld) aangebouwd, boomvruchten niet toereikend, weshalve invoer uit Thiiringen;
veel hout in het vorstendom BirkeDfeld (Idarwald, Hochwald- en Hondsriick); Groot gebrek daaraaD in het kustenland
aan de Noordzee. - Van meer gewigt is de veeleelt in aile
3 de provincieD, en Oldenburg verkoopt jaarlijk(8 a 10,000
sluks slagtvee (vriesch r~s) eo ook veel boter en kaas, au
ook 5 of 6000 sluks voortreffelijke paarden (meest van
sterk holsteinsch ras), in Oldenburg, Delmenhorst en Ovolgonne. fle schapen/okkerij wordt nog niet met zorgvuldigheid bedreveu ~ laDdaar meestal Brove woh betere,
van veredelde schapen, iD Birkenfeld. AlleeD iD het hertogdorn Oldenburg telt men 150 stuks:runderen, 35,000 stub
paarden, 260,000 slullS schapen, en nagenoeg 60,000 sluks
varkens. - Het hertogdornOldenburg en het vorstendom
Lubeck hebben noch metalen, noch /Gout; dllarentegen veel
turl, en aUeen EirkeDfeld breDgt eeDig ij:aer en steenkoltlen, veel aGaat, chalcedon; en karniol voort,ook viDdt men
hier minerale broDDen te Hambach en te Schwellen.
Nijllerheid. Nevens den landbouw. en de ~eeteelt, de
hoofdbestaanbronnen del laDds, beperkt zich de kunstvlijt
van het grootherlogdom, hehalve eeDe 8uikerraffiDaderij elt
eeDige tabaksfabrijken der hoofdstad, schier enkel tot vIasspinnerij en lijnwaad-weverij, tot wollenkousen-fabrijken,
leerlooijerij, grove houtwerken, branderijen als ook kalkovens, panDebakkerijen en teerziederije'n.
Wildeshausen,
in het herlogdom Oldenburg, bedrUft aanzieDlijke leer/oojjerij, en verwerkt jaarlijks 15 a 18,000 vellen; ook vind.
men hier eene :aeisen- en messenfabrijk, als ook I.e
Sch wartan in het vorstendom Lubeck levendige spijkerfabrikalie. 10 het vorstendorn Birkenfeld vindt men behalve
Goede leerlooijerijen te Birkenfeld, ook eeDe ij:aersme Iter€}
met I boogoven, 2 smeedwerken, en 1 ijzersnijdwerk &e
Abentheuer (I uur van Birkenfeld), alwaar ook gegoten
waren geleverd wordeD. InzoDderheid merkwaardig is ecllter hier de steenslijperij, wC\lke in de dorpen Oberstein en
Idar in groote uilbreidiDg bedleven wordt. Behalve de hier
voorhandene schoone agaat en karniol, worden ook Dit;..
heemsche edelgesteenten eD halfedelgesteenten tot bijouteriewaren gesJepen, en lot ringen, each etten en dergelijke
...oorwerpen,' de agaat tot knikkers, tot speelmerke,n (fiches),
sDuifdoozen, vazen, kandelaars en verder op meDigeriei wijlll
verwerkt. Jaarlijks worden voor meer dan 60,000 thlr. 100danige waren gefabriceerd en uitgevoerd, en de kooplieden
aldaar bezoeken met dezelve de buileDlaDdsche missen.
Bandel. Hoe ook gUDstig de ligging vaD Oldenburg aan de
Noordzee eOn aan. de mODden van den Jahde en den Weier
voor handel eD scheepvaart is, zoo· is toch de handel met het
buitenland, op verre na, Diet zoo belangrijk als in het Daburige
Hanover, en c!e scheepvaart des lands meeslal tot kust- en
waddeD-vaart beperkt. Het levendigst is het verkeer met
Holland en met de haDsesteden. De aanzienlijkste handelsplaatsen en havens, waar verscheideDe handelshuizen belanl!rijke zaken doen, zijn, beh.lve de hoofdstad OldenburG In
hel biDDeDIand, Jetter, nabii de Jahdebaai, aan een bevasrbaar kana.l, het,welk D.ar Hoo-ksiel voert; verder Hooksiel
aan de Jahdehaai, rarel, ornstreeks den mond van den
Jahde, eD iDzonderheid de vrijhaven Brake aaD den )Veser,
'welke door hare ligging aaD deze rivier, dAar, woar met den
lijd vaD den vloed zelfs de grootale zeeschepen ruet volle
la<ling kUDDen opkomeIl, voor haDdel en scheepvaart leer
begllrstigd is, zoo dal aldaar ja.rJ\jks 200 zeeschep~n kunnen binnenloopen, en ('inde!\jk ook Elskleth, mt'erzu~dwaarts
~"n de zelfde rivier, aJwaar, even als te Hookslel, oolt
scheepsbouwwerven z\jn.
De uitvoerartikeltn des lands zijn' paarden, alagtv.f't!,
graneD, raapzaad, peulvruchteD, braDdewUD, boter, kaos,
talk, hammen, spek, gerookte p.lirg, huiden, vederen,
garens. eD grove Iiinwaden, wollen kousen, grove hpulwerken (schoppeD, b~rdeIl, kJompen of holsblokken efl •• ) , turf
en obersleiDer waren (lie boven). IlIlfevoerd worden, hehalve koloniale waren, schier aile manufactuur- en 'HeldeartikeleD. - Tuuchen Brohe en Bremen vaart wekeJijka

889-

OLDENBtlB.G.

" ma en eeDe 'Ioomboot. EeD Dleuw gebouwde vuurtoreD, als ook eeD leveDdig be.ocht zeebad heeft het, op eeDe
mijl van de kusl verwijderde, eiIand Waogerog, welks 200
bewonera zich geheel met visscherij en, scheepnart oDledij;
houdeD. - Tot bevordering van den inlandschen liandel is
onlaDgs de Weser door middel 'fan een kanaal met den Jahde
verbondeo geworden.
Over het in 1835 door OIdeDburg met Hanover en BruDswijk gesloten haodelsverdrag zie men op U....OYEB. - De
IlaatsiDkomsten van het Groothertogdom worden op l} iI. Ii
miJ!ioeD thlr. bej;root, en staatsschulden heeft het land volIlrekt Diel.
De heerlij"heid Eniphausen, aan de Jahde-baai (der
graaflijke f"mile v .... BEIITUCK toebehoorende, die hier ook
de heerlijkheid Va rei belit) over welke de groothertog hel
voormalige gezag de. duitschen rijks uitoefent, is schier, geheel door het land 'fan Jever ingelloten, heeft de lelfde
landhuishoudelijke produkten all dit land, en bedrijft te
Va rei Icheepvaart onder eigene vlag, van welke lioh ook,
gedureode het .tatu. 9"0 van 1831 tot 1839, Belgie, tot
het handelnerkeer met Hollaod, dikwerf heeft bedieDd.
Munten en "oer.. Het Groolhertogdom Oldenburg rekeot nur rij".daalders Vln n Kroten a 5 ,chwaren (oagenoeg gelijk Bremeo), sedert 1815 echler in de numerieke
waarde van 16 rijksdaalders oldeoburgsch courant op het
keulsche mark fij n zilver. Zoo dat de thlr. hier 1,51" oed.
waard is.
In de erfheerlijkheid J ever be.taat tot dUI l'erre nog de
Tolgende verhoudlng en indeeIing der rekelimunten, 100
.11 zulk. ook in Kmden plaals grijpt:
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Maten en le",i,-ten •

216
120
24
12
8
~4
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Me)

300
60
30
20
10
7'
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De hier omloopeode munlspecien lijn, behahe de vreemd~
hier koer. hebbeode muntsoorlen, de oldeo.burgrche, namelijk klein courant, met welke hetpruia.iache couraDtgeld
tol gelUke waarde aangenomen wordt.
Van rIIer"elij" ,-"laKen land&mllnten heert men de Toleende:
Pistolen of Friedrichscl'or, van den jonglt o1'erleden herlog, edoch in zoo gering getal, dat zij weinig in de wancleling voorkomen.
.

1n silver;
Grof courant en klein couraDt, en weI:
1) Grof coorant, d. i. oude, fonder deenlche regering,
mei de beeldleni. des kooingl FBIEDBIOB'S V. geltempelde
6- en ]2-groot-slukkeo, aan het good gelijk, of 5 rijksdulders op de pistonl gerekend. - OIdenburgsche rijkldaalders zijn .edert het jaar 1668 niet meer gemuot ge.worden, en dienvolgeo. leer zeldzaam.
2) kleiDcourBnl, welks numerieke wBarde bij de heerachappelijke en open bare kal.en il. 5H rijksdaalder= 5 tWr.
50 groten voor de piltooJ (dOl .1. 36 tot 41 of il. 113:. °/0
TasIgesleld is. 1n dit lOogenaainde klein-cour.nt, bestaao de
volgende Ileldsoorlen:
a) 24 groteo&Iukken of ~ rijksdaalder}Sedert het ·aar ]816
6}12
It
It'
It
, __ , J
•

) 6

It

J .It

It TT

9~

4-grolen of 2 mariuDgroschen-stukken, van' de jareo
1761, 1762, 1792 en ]816;
) 3-groten- of goede-groschen-stukken van 1';6], J762
en ]763.
f) 2-grolen- of mariengroachen-s ':kken TIn 1162, 1792
en ]815.
d)

In "oper:

III

.

9
5
1

Ji-groten- of Ichellingslukken Tan J761 en 1792.
] -groten- of 4-pfennig-Ituklr.en. van 1762, 1792 en ]8]6.
Voor de waarde dezer klein-cuurantatukken zoo als ook
het gewigt en fijngehalte Tan delelven lie men op het art.
Munu (in het aJgemeen).
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K)
A)

i groten~slukken 1'In 1802, 1816 enl.
In het voormaal. hanoversche .gedeeJte van het ambtsdilIrict Wi'ldeshausen koerseerde lot v66r weioige jaren nog
hanoversch kasgeld, en ook nog tegenwoordig koerseert
het .ieuwe hanoversche landsgeld, gelijk ooltconventioDsmunten in den 20-guldenTOet i thans echter JJieestai naar
den pruissisch couraDt-voet gemunle geldsoorten; in de
voormalig munstersche kreillen Yechta en Eloppefl6llrK,
mee.tal zilverspecien naar den 20-guldenvoet, eo thans ook
,!eel pruissiach courant. Een landlheerlijk tarief Tan den
]0 November ]814 bepaaIt hoe dele verscheideoe soorten
in de openbare kaisen moelen aangeoomen worden.
Van vreemde muntscorten koerseren hier hollandsche wigtige dukaten eo duitsche pi.lolen tot veranderlijke prijlen.
Sedert den 2 December 1827 moe ten echler de pistolen in
de landlheerlijke kassen il. 5: rijksdaalder .aangenomen
worden.
Van'de pruissische zihermunten worden de .edert 1763
geal.gen }, i en i thaler gelegd, aileen alngenomen, en
de overige specien all koopwaar belchouwd, en du. TeranderJijk en naar het mark genomen te worden. De hier in
om loop lijnde breJ?ler-groten gelden gemeenlijk .gelijk met
het grof-courant.
De nieuwe ~-stukken genielen eene Terander!ijke waarde .
In wiuelsa"en rigt men lich doorgaand. Da8f de bremer
koerlTerhoudiogen •
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LenKt_aat. De oldenburger TOet heeft .. 12 duim a 12
slrepen, en houdt (krachtllns eene kanselarij.verordeniog
d. d. 24 Februarij J836) 131,161964 onde parijasche linienj
dat lijn 295,879 ned •• treep.
De voel in Jever il 139,09 oude parijll,me IiDiiin I110g, 'If
•
313, 76 ~Cld ••Ireep.
100
29,5879
91,0847
94,273
97,075
94,30
103,30

olden burger Toet ::;
ned. ellen,
oude parijssche Toet,
pruilsische,
engelaohe,
jeveraahe en pruill. BijnL, of
hamburger Toet,

BU den houlhande! en bij bouwwerken bedient men _iah
gemeeDlijk van den hambur,er voet. .
De oldenburglche elle is IlSO,9, en de jeverlCbe elle 673,3
ned. Itreep lang. De delmenhorsler elle i. de bremer, ••
betat geTolgelijk 578,7 ned.· '!reep.
100
58,09
63,53
48,88
48,41
101,38
87, lO

oldenburger ellel! :::
ned. ellen,
eng.llche yard.,
Dude parijssche,
oieuwe It
hamburger ellen, of
pruissiache ellen.

Landmaat. Dele i. tweederIei,. oude en nienwe. De
leogle der roede bedrmagt bij eentgemelde 20, lIij !aatatgemelde echler slechls 18 oldeoburger Toet.
1 juc!t: of juek', oude maat, heeft 160 0 roeden l400 0
1'0et, of 64000 0 voet.
1 juc" oienwe mad heeft 160 0 roeden, .. 324 01'oet
of 51840 0 Toet.
1 6au heeft 40 jack of juck, ODde m••••
1 morgen heefl 2} weode of 6 hunde, of 3GO 0 'meden
oude maat, en wordt gemeenlljk in 20 ,e"'.Ifel ha18r-uiuaai
iogedeeld.
I
In Jever rekent men bij de grodenlanderijen oaar matten van 120 0 meden. l 400 0 voet; bij de binnenlanderijen daarentegen nlar mitten TIn 300 0 roeden a 296
o Toet.
Volgens bOTengemelde kanselarlj-vemrdening TIn ]836,
moet ala TI.klemllt het juck der oude maat, van 64000
olden burger 0 _ I langeDomen, en hellelve in 640 0 kadaaler-roelkn insedeefd worden. Di.nvo),en. is:
112
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olden burger hdaster roede van 16 olden burger voet
2,95879 ned. ellen.

I oldenburger 0 voet
0,087M438 ned. ellen

=

=

1 jiick, oude maat =
56,02840 ned. 0 roeden,
2.1377 hanoversche, of
2,1944 pruissische morgen.

Graanmaat. Het olden burger last heeft 12 molt of malter, of 18 tonnen, of 144 scheffel 11 16 kannen, II 4 ort.
Het olden burger scheffel houdt 22,8027, volgens eene
andere opgave slechts 22,61 ned. kop.
100 olden burger scheffel =
circa 7,8 eng. imperial quarler,
»72,9
hrunswijker of hanoversche himten
» 43,1 hamburger vat, of
» . 41 ,3 plllissich scheffel.
Het la,t in Jever heeft 1~ tonnm, of 18 6eerken, of 96
IclteJfet 11 22 kannen a 4 ort. Het jeversche scheffel houdt
30,87 ned. kop.
Voorts moelen inhouden :
In Delmenhorst 1 scheffel 11 18 kan, 25,79 Ded. kop.
» Vechta 1 scheffel a 18 kan. 26,81 ned. kop.
» Kloppenburg 1 scheffel a 16 kan, 25,72 ned. kop.
» Dammen I scheffel a 20 kan, 28,70 ned. kop.

Inhoud,maat voor natie waren.
Het oxhoofd wijn, brandewijn eDZ. wordt in

If aam (ohm)

6 ankers of 240 quartier ingedeeltl, in houdt 156 kannen

a 40rl.

De biertonne heeft 4 kenkemann of 112 kannen. Me.t de
bierkanne worden ook granen, gort,. melk enz. gemeten.
De wijnkan wordt gezegd van de bierkan verschilleDde
Ie zijn; van beide heeft men inluss~hen verscheidene afwijkende opgaveD •. De grootle der vochtmaat alhier schijnt
daarom nog lot dus veree even min met juistheid hekend te
zijn als die der graaDmaat.
Volgens eeDe, veeder heDeden "oa.rkomende, verhouding
berekend, houdt de oldenburgsche kan 1,36877 ned. kan
(de tot dus verre hekeDde opgllVen van beider kannen.
inhoud gaan VaD 1,368 tOI 1,467 ned. luln).
100 oldenburger kannen =
Hil,6, hamburger quartier
140,6
hanoversche quarlier of
1l~,5
pruissisch quart.

Handelsgewigt. In Oldenburg bev'lt I pond schwer (of
cen vracht-centenaar) 300 pond. De centenaar heeft 100 ~,
it 32 lood a 4 queDlchen. Hel pond weegt naar eene officieeJe opgave 480,367 ned. wigljes.
100 oldenburger pond = I olden burger centenaar,
96} hremer, ,
99{ ham burger of
102{, pruissisch,
102{, brunswijksch,
102{, hanoversch pond.

=

In Jever .heeft het centenaar 100 pond 11 36 lood.
Het
pond wordt gezegd 526,3 Ded. wigtjes te wegen.
In Delmenhorst en in den ornstreek bedieDt meo zich van
het· b.remer gewigt.
Het goud- en .;ilver-gewigt is het keulsche mark.
Het medieinaalgewigt is het oudeneurenberger.
Bij honig wordt in het land van Oldenburg 100 pond tarra
voor het oxboofd gerekeod.
In bet land vaD Jever moet wegen; uil beukenholll vervaardigd:
fi ton hoter hrutto 50, netto 43 pond,
-flf»
»
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Voor het overige vrrgelijke men ons arlikel HANOVER.
OLIE (lat. oleum; fro huile; eDg. oil; duo Oel of 01;
itaJ. olio}: lIIet de benaming olie onderscheidt men tWee
in derzelver eigenschapplln volSlrek! van elkander verschillende .~Iarsen van z~lfstandighed.en nn organische afstamm!ng,
namellJk v.eite oh;:'n (fr. hu,it; grasses; eng. fat oJ/,),

OLIE.

en vlugti{(e of aetherische olien (fr. huiles volatiles,. eDg.
volatile oils; duo jliichtige ode.,. iitlterische ole). Eerstgemelde pleegt men ook uitgeper.fte (of::. acMe) te noemen,
vermit8 zij door uitpersing van zaadkorrels, ook van dierlijke
stoffeli. verkregen worden, en in den wi feren staat schier
volstrekt geenen reuk of smaak hebben. De "Jugtige olien
heeten ook wei gedistilleerde of we.;entlijke olien (eng.
essential oils; fro huiles essentieltes, essen/lea),. ofschoon
men Ie Diet alle door dislillatie, maar ook velen derzelven
door uitpersing verkrijgt *).

1) de vette oli lin.
Deze worden uit olie inhoudende zaden door persen of
uitslaan, hel zij met of zonder hehulpder warmte, verkregen.
De hy de uilpersing of in de oJieslagefijim eindeJijl;; overblij.ende zaadhulzen of peulen, worden onder den naam van
koeken (Iiinkoeken, raapkoekeo) tOI veevoeder bereid. De velle
olien hebben de "olgende eigenschappen: I) zij zijn wei in
den regel vloeibaar of worden hel, loodra zij aao eene matige
warmte worden hlootgesteld, doch hebben eene kleverige
hoedanigheid j geheel helder is geen derzelven, en altijd
hebhen rij eenen gekleurden tint, Semeenlijk geel· of groenachtig; als zU versch zijn, ontwaarl men aan dezelvengeoeo,
of althans s1ecbts leer geriDgen reuk; 2) zij zijn fcttig 01'
het unvoelen; 3) leer ligt hrandhaat; 4) hebben eenen
zachlen, loetigen smaak; 5) komen alleenlijk hij 600 0 FARR.
lot zieden j 6) laten zich niet in het waler, en schier even zoo
min in wijngeestoplossen; 7) Jaten op papier een veUig spoor
Da. - De uitpersing, door welke deze zelfslandigheden verkregen worden, geschiedl, gelijk hoven aangemerkl, deels
uit stoffen uit het dierenrij k, deels uit die van het -plaotenrijk; bijv. de walvischtraan, de levertraan, de haringIraan (uit het spek dee walvisscheD, levers en andefen afval
der kabeljaauwen, roggeD, haringen em.); de olijf-olie,
I\inoiie, amandelolie, papaverolie, enz., (uit de eigenaardige '\'CucbleD). - Vele der velte olien droogen aa.o de
lucht; men noemt ze dan droogende velie olien, aode.
ren droogen moeijelijk of "olstrekt niet, de ameerig vette
alien. Aile tot dus verre onderzochle olien zijn minder
zwaar dan het water, doch' hebben ecbler onderlingeene
zeer TerschilJende zwaarte. De olie uit distel.;aaa is,nR de
lijnolie, het zwaarste, en bevriest in de strengste koude
Ilechts weiDig. - De utte olien, als lij zich in den Itaat
van verhitting bevinden, vallen vuur, loodra eeo brandend
ligchaam dezelven te nabij komt, en branden eene lichlgele
vlam ; zij dienen lot "oedlel der lampen; de pit of katoen is
noodig om aan het "uur aIleen eeDe belrekkelijke hoel'eelheid
olie over te geven. Ware eene hilte "an 600 0 voorhaooen,
die de olie aangreep, alsdan zoude de pit overbodig zijn,
en men heeft de olie, bij zulk een' graad van hille, lien
vuur vatten en braDden. - Door inkooking verdikte olien
worden in de bereidiDg van schildernerwen en vernis.eo
gebezigd, en inzonderheid gebruikt.mendaarloe lijn-, notenpapaver- eo henDepolie, nrmits deze daartoe hijzonder geschikt zijn, en indien ook onvolkomen, de eige~schap bezillen, ligtelijk in te droogeD, welke eigenschap door het
kook en der olie nog vermeerderi. Dit geschiedt in ijzeren
of koperen gesloten ketels, tot zoo laug de olie zich genoeg
verdikt hebhe. Ook ontneemt men aan de olien door afbrandiDg derzelver "ettige deelen, hetwelk echter met Dm_
zigtigheid en onder zekere technieke handgrepen moet bewerkstelligd worden. De vernissen, schildersverwen, boekdrukkers.inkt enz. moe len geDoegzam geheel van aile vette
dee len hen\id zijn; men heeft hevonden dat de uit okkernolen gepersle olie het best geschikt tot de bereidiDg van
drukinkt is, ofschoon de donkere, bruiDe tint, welke zij bij
het kooken aanneemt, oorzaak is, dat men de.elve aileen
tot zwarte drukinkt bezigen kan j tot roode, blaauwe enl.
wordt daareDtegen lijn-olie genomen. Andere olien lijD
daarom Diet te gebruiken, omdat zij. niel zoo gemakkelijk
van 'derzeher uuige deelen kunnen benijd worden. De
daaruit bereide inkt zoude geen kleur houden, en de deuk
onder de handen des boekhi.odera a{geven, of d~ gedrukte
leiters louden eenen oHeachtigen rand vertoonen, eD het
papier geel maken. - OHe. uit hazelnooten wordt bij spijzen gebruikt, als ook tot .lichtbranden en in de schilderkunst
tot loodwitverw; nn 3 pond gedroogde noten verkrijgt men
2 pond olie, die de beste boomolie op Jijde streeft. - Uit
de pitten of koreels der wijndruiven wordt in Italie eene
11) In vroegeren tijd nam men bet met de bCD.aming oUe &00 naaU,..
niet OPt en gaf men dezelve aan vele vloelsloifen van lijvige ot
dik.vloeijendc zelfstandigheid.. Sommige dezer .enamingcll zjjn tot
op den huidigen dag in zwang geblevc:I; bijv. vitriOQI-Q/ie (V09r

awavebuur); ",tindeen-Q!ie enol.
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zeer Goede olie bereid, die'tot leerlooijerijen, tot het inolien
der wolle, tot zeepbereidiog en tot Iichtbranden dient. Met
opligt tot de algemeene eigenschappen lijn alJe uitgeperste
'Yette olien aan elkander gelijk; in allen echter is de hoeuelheid van den durin voorhanden slijm verschillend, en
deze slijm is eigenlijk de oorzaak van rueoige bijzondere
eigensch3p der olien eo van derzelver bruikbaarheid.
Bij gelijke hoeveelheid branden:
L\jnolie
Boomolie
Raapolie

8 uren,
10 "
10
It
,
»
Ger. ffineerde 12 "
11
It
Hennepolie
Distelolie
12. It,

OLIE.

Wegens de zeer hooge prijzen is de t}ervalsclting der
vluglige olieo zeer loooeode, en komt dusmeoigvuldig voor,
eo weI zulks: 1) door "ette olieo, namelijk door de oiet
ligt bederveode "chen-olie; 2) door alkohol; 3) door oude,
meer of minder reukloo.geworden "luC1ige olie; door goedkoopere ,,'ug,i/JII oWf", als gerectificeerde terpentijn. en
citroen-oUe.
Zoodl\oige vervalschingen erkeot meo door de vol geode
middeleo:
_
1) De vette olieo maken de aetherische olieo dikvloeijeoder, I'n als men eeo weinig van de vervalschle olie op papier
laat druppeo, en dezelve dao verwannt, blijft ereeoe vetvlek
over, welke meo echler weI vao de harnlek ooderscheiden
moet, die door aile vlugtige olieo wordt achlergelateo.
2) Door vervalschiog met alkohol wordt de olie dunvloeijeoder dao de echle, zij bekomt eeoeo mioder slerkeo geur,
en als men Ie met water scheidt, wordt het laatslgemelde
melkachlig. Eeoe gerioge mate vao alkohol is moeijelijk te
onJdekkeo.
3) Eeoe bijmeogiog vao oude olie is eeoiglijk door groote
oefeniog en eeo zeer fijn reuk-orgaan, ma&r ook dao oog
hoogst moeijelijk te ooderkeonen.
4) Eeoe bijmenging van lerpeolijoolie oOldekt meodaaraao, dot meo eltelijke druppelen der Ie onderzoelreo olieop
papier giet, eo dit 00 eene wijl op de proef Ilelt; de fijoa
.olieo 'fenliegeo het eersl eo laleo eeoeo reuk vao terpeolijBolie oa.
. De belaogrijksle wijzen van, het ge"ruik der vlugtige olien
lijO die io de parfumerie, io de Iikeuratookerijen, eo io de
geoees~uode. Het gebr.ik der terpen tijoolie is verder uitgeslrekt, eo deze dieot vooroamelijk lot oplossing vao den
•
hars, het W88, den kaoutchouk enl.
De voornaamste aetherische olieo lijo in dil W. B. op
deuelver bijloodere beoamiogen ~eschreven.

De boomolie heeft boven de overigen due eigeoschap voor·
uit, dat zij helderder braodt en hel miost walmt. - Bet is
gemakkeJijker het bederven (schimmelig of drab big of muf
worden) der olien Ie ~erhoeden, dan de bedorveoe Ie verbeteren. Tot bederfwering wordt aanbevolen,op den
bodem van het vot of der kruik of vaas, waarin de olie
bewaard' wordt, eeoe spoos vaat Ie makeo, die in een
meogsel van twee deeleo aluin en eim deel krijt gedoopt is geworden. Tot herstelling van het bederf wordt
steenkoolengruis 'aanbevolen. Bij de' bewaring of oplegging
van vette olien moet. men daarop letten. dat de vateo steeds
vQI en wei digt gesloten op eene koele plaats liggeo; lijn zij
in vaten, 100 moet men jaarl\jks minstens eenmaal (io het
'Yoorjaar of in den herfst) de olie van het bezinkseI, of den
droessem afgieteo. - Het veehuldig ge"ruik der vette olieo
in huishoudens, apolhekeo, fabrijkeo eo kunsteo is bekeod.
Eeoe eigeoe soort vormeo de loogeoaamde "randige of gil'
iJran.de of ,tinkende, empyreumati,e/ie olirfn, welke meo,
door besloteo heeling, bij eeoeo warmtegraad verkrijgt, welke
dieD vao kookend water overtreft.
.
NJl:DERLA1I'DSCB TARlEI'.
De ooderscheideoe ioden handel voorkomeode vette olieo
lijO in dit werk, op derzelver bijzondere benamingen Bader
Boom- of oIijf-olie, inv. f 1.00; 1Iit". 1 0.50; door".
vermeld. .IIIen vergeJijke'Bunp-, Lin-, OLln- PAUVER- 10.80 j het' oed. vat.
,
OtlB eOl.
.
Beuk- (fr. de.faine)-, papaver- eo verdere eetbare olie
iflll. [0.80, uitt}. l0.40, door!!. [0.80, per ned. val.
Vao plat eo rood nod, inv. f 5.80, uitv. f 0.05 doorll.
2) De "lugtiKeof aelheri8cAe (gefl,tige, welriekende,
f 0.80, per .oed. val.
wezen,lfike) olii:'n.
~
Vao specerijeo, inv. 3 pCt.; uit". } r.et; doo,·v. 1 pCI.
Bergamot-, citroen- eo andere we riekeode oIien uil
Deze bezilleo, meer of mioder, de o8Volgende bijlooder
keomerkeode eigenschappeo: a) aij lijn ligt of duo ,.Ioei- plaataeo aan de Middellandsehe lee gelegeo, herkom.tig;
jeode; veela! niet ongelijk aao het water; bijv. terpeotijn-, eo ter lee io kopereo flesscheo, oiet mloder dao 10 pond
eilroeo- of orange-olie, bergamot-olie enz. - Dikwijlsech- inhoudeode, ipgevoerd wordeode: al. DaooGBRIJEI".Te laod
ter ook lijvig eo l\imerig; 6) ligtelijk verbrandbaar; c:) vao of io miodere hoeveelhedf!o, in kleioe zoogeoaamde parfoIcherpen smaak' eo sierkeo doordringendeo geur; d) ver- melJu-flesehjes. all REUTrW.!iBK.
Aile welriekende olien, in parfumeull Heschjils of op
"liegeo reeds bij eeoe temperatuur van 212 0 ; e) losseo zich
io wijogeest op, in het waler echter slechta io geriogeo dergelijke wijze ingevoerd, waardoor hare bestemmiog, al.
gnad; verdampen, zooder op het papier eeoe vlek achter zoodaoig keooelijk is, als ook in het algemeeo: die, welke
Ie lateo. Dele Iaatale eigeoschap drugt er veel toe bij om reeds keon"elijk zijo toebereid eo bestemd om, looderverdere
te erkenneo of
door "ette olieo venalscht zijo. De "Iuglige bewerkinG of bijvoeging, als reukwerk gebezigd te wordeo:
olieo wordeo schier aUeeo uit het plantenrijk gewoooeo, eo ai, RBUIWBBI.
zijnioiederdeelder plaoleo voorhaodeo, als io de wortelen,
Medicinale, niet afzonderlijk genoemd, Geene olie va~
buiteoschors, bladereo, bloeisems, eo zelfs io de vruchteo, specer\ieo sijode, .I,mede slle reuk geveode olien,1 welke
of.chooo zij oimmer in de cotyledon (spruitbladen of moe- uiet bppaaldelijk ooder -de reukwerkeo of parfumeur.-waren
derkoeken) aaogetrofl'en worden; waareotegeo de vette olieo te begr\ipeo IUn: al. DaooGlRlJu.
Vao oranjllfJioei'lIm (oleum neroli), voor 100 vJ!1re dejuist in deze, en ook altijd io deze, gevondeo wordeo. I.
io eene plaoteosoort eeoe vlngtige olie rijkelijk aaowelig, selve io hareo oaluurlijken Ilaat wordt aangevoerd, eo niet
tot oDmiddeHijk gebruik ala reukwerk ber.eid' i.: aI, Daoo100 verkrijgt meo dezelve door eokel uitpersen, aIs bij". uit
de oranjeappeilm, cilroeoeo, bergamolleo; aoderl kao meo GBRUE..
.
ze eeoiglijk door aftrekkeo verkrijgeo. De plootdeelen, die
La.rier-, kamillen- eo l'epermunt-oIie; ala DBOOGBBIJIlr.
Hacaller, als PAB'UIIEURSWARBI', lie RIUIWERK. Btlzende meeSle Itofl'e tot vlugtige olie iohoudeo, word eo op water
in eeoe distilleerkolf gezet, en de distillatie wordt bij matige olie, als REUIWEBI, ·Pek- eo 'permaceti-olie, in". 2 pCt.
hitte bewerkst,Jligd. Ais de olie verkregen is, dr\ift delelve "itv. 1 pCt. door". 1 pCI.
io het recipieot op de oppervlakte Tao het water. Door eeoe
Merg-olie, als ROIT, SilBER enz.
Terpllntiin-olie, lie T.IIIPllU'lJ •• '
10lldaoige behaodeling TerkrijG' meo de pepermuotolie,
ritriool-olie, lie VnBlooL.
de thym- eo lavendeJ-lllie, eyeo all soo vele andere olieo,
OLIETEITEN. Algemeelie beoamiog Tan alie loorleo
die als parfum gebruikt wordeo; aodere worden daareotegen
gewol!oeo door Ie . op haraachtige zelfstaudighedeo af te TaO olien, ellencen, SpirituI, weldeteude wateren, die uil
trekken, gelijk lulb iOlooderheid met de terpentijnolie het allerlei planldeelen beFeid, eo aUenrege T~londeo wordeo.
geval is. - De kleuren der vlugtige olien zgn leer nr- Zie OLiE.
OLIJFOLIE zie OLlJVUOLJI.
scheideo. Vele derzelveo Ilio volstrekt kleurloo, en hel.
OLIJVEN (OLIITUOLIB, BoO.OLIB) (fr. eo eng ol",lII; du.
der, 100 ,als de rozemarijo- eo anijsolie; andere zijo geelachtig, zoo als de oarden- eo bergamotolie; aodere bruio, Oli"en; ital. olive). De Trucbteo TaO deo ol~if- of oIieboom
zoo als de olieo uit alsem, Ihym eoz., .odere groeo of uoeDlt men olii,en. De oIiehoom groeit io het wild in
geelachtig groeo, als de jeoever-olie, cayapoet-, saly-, vale- Syrie, Griekenlaud eo Afrika, inzonderheid legeo de f1anriaao- olie eoz.; andere, die aaovankelijk geeoe kleur heb- keo Tan het Atla.gebergte; in den veredeldeo toestand vindt
ben, worden geeI, of door leogte no tijd zelfs bruin, zoo, meo hem, buileu de.. ianden, veelal ooder den uaam van
all de kruidoageleo- kaoeel_ en sassafras-olie. De slll8lk fluropelcilmoliBioom in Iialie, Spanje, hel luidel\jke Fraukdenehen is ~cherp, heet eOllD88ngenaam. Wordeo de vlygtige rijk, de luidelijke deeleo vao Tyrol en in' eeoige streken
oliiln io de vrije luchl geh~et, zoo TenJiegeo zij lerslond. voo het oostenrijksche kusteoland ; in Duitschlaod echlef
1I2.t

au
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tierl hij niet, enn min als in Engeland, waar men de kuIwordt met zW3velwaterstof inhoudend water gemengd,
tuur vergeefseh beproefd heeft. Bij verdraagt geene koude, w8arbij dan het bruine of zwartaohtig bezinksel het meee~
vermits hU den winter over, lijne sap behoudt, en sterft dere of mindere loodgehalte te kennen geeft. r,rvallcht
daarom bij de vorst gewoonlijk af; d.a wadel eehter sehiet wordt de boomolie met andere vette olien, als, beuken-,
nieu\\'e laten, ·die hem weder vervangen. Men onderscheidt nOlen- of papaverolie, de slechte met raap- of Jijnolie, die
den wilden olieboom van den tammen, die uit de aan- veelal, om daaeaan het loet en de helderheid der olijfolie Ie
k wee king van den eersten onUtaat, en weder 'l'erwildert, geyen, in load en va.tweek gegoten wordt. Eene zoodanige
als de kultuur wordt gestaakt. Zoo men weet, draagt de olie heeft een grooter speeifiek gewigt, een' min of meer
olijfbooln, van welken men drie hoofdsoorten heeft, slechta veranderden reuk en smaak, en brandt oak niet londer
aile twee jaren vruehten; doeh in het tweede jaar is daar- walm en ook niet met eene' .uivere, liehte vlam als de
entegen de oogst rijkelijker. Bij bloeit in lUei en Junij. De eehte olie. Erger nag is de vervabching met loodzuur en
vruehten (olijven), die in Oct. en Nov. ingezameld worden, Iwavelzuur. Den smaak der goede~ olijfolie verbeleet
~\in elfene,llvale pruimen, ongeveer i duim lang en { duim
men door eene gilling, door middel van hijvoeging
In doormeter; in den rUpen staat hebben zU eene donker'fan fruiten of vruehten, als reinette. appelen, pruimen,
paarse kleur, l\in inwendig witaehtig, vleezig, bitteraehtig, mirabellen, aardbezien, met welke men in vaalwerk de olie
walging verwekkende, met eene zaehte olie doordrongen, en zoo laog op eene warme plaats zet, tot de gisting plaats
beutten in het midden eene langwerpige, spits uitloopende grijpt. - In den europesehen handel onderscheidt lDen de
ronde pit of steen. Wei vindt men in Italie, Sieiliii en olien grootendeels nllar de landen, waar zij voortgebragt
Morea sommige soorten, die loetaehtig smaken; dele lijn worden, en bepaalt daarnaar de prijzen. De landstreken,
echter geen voorwerp van koophandel. B\i de andere ver- die ol\jfolie voor den handel bereiden, zijn voornamel\jk de
dwijnt de biltere smaak door lengte van tijd, en door de volgende:
FUIlIRIJI (Prov~nce en Languedoc), SPAIn; (vooral in
inmakingen. In Griekenland, Italiii, Spanje; Portugal en
in het zuidelijke Feankr!jk worden lij in groote hoenel- de oouelijke en luidelijke provinciiin; in Sevilla, Grenada
heid ingemaakt, en naae hel noordelijke Europa venondenj ralencia en Mallorca lijn geheele wouden van enkel
men neemt daartoe de olijven van den boom af, eer zij ge- olijfboomen); PORTUGAL (in aile gedeelten des lands, van
heel riip zijn, en pekelt ze in, of legt Ie in eene smake- foortrellelijke kwalileit, inzonderheid echler bij CO'im6ra);
lijke, kruiderige sauce, opdat zij, van deze doortrokken, JULIe (in TOlkanen. Lucca .an het Garda-meer in lYaden billeren smaak verlielen. De ingemaak Ie olij ,en uit pels, Sicilie' enl.) j de IOIlISCHlli EILAIID~II (Corlu); GRIIlAthene zijn bU uitnemendheid wei toebereid.. Als nog be- KIafLAIID; KJ.IIDLl j N008D-.blliXA (Algier., Egypte).
ler en aangenamer schat men de italiaansche en ,iciliaan- . De volgende zijn de voorn_amlle bena.mingen, voor d~
sehe, iuzonderheid die uit Toskanen en Lucca, van welke ontleraoheidene soorten der olijfolie :
de zoogenaamde picciolinc o,eral als delicatesse verorberd
I) in Franltrijlt:
worden, Niel zoo goed, en van eenjlJermate bitteren smaak
zijn de ypaansche olijven, welke uit Alicante, Sevilla enz.
Huile line au pure, fijne olie, zoo _Is foij terstond bij
tot ons komen; aU hebben eene Iigt groene kleur en de
groolte eener kleine pruim. Zuid-Duitsehland ontvangt de de eerste uitpersing uit de oliiven gewonnen wordt; de lijomeeste olijven uit Italie, in de noordelijke zeehavens worden ste soort daacvan heet huile vierge (maagden- of jonk
'
daarenlegen de fron8che, spaansche en portugesche in groolere vrouwen· olie; duo JUlIgfernol); hierop volgen:
Huile. lurline., superlijne; jines, lijne; fIIi-,fine8, halfhoeveelheden aangevoerd. Goede olijven moeten veneh,
'fast en hard vao vleeseh, met Goede sauce toereikend Yoor- fijne; en mangea6le8, gewone spijsolie;
Huiles' commune, graue, de teinture, d'enfer ()u d'entre
lien zijn j oude, weeke, rimpelige en gevlekte .waar is verwerpelijk. -Hel HOOT van den olijfboolD is mel sohoone deux lIorl •• ; olie van de tweede uilpersing, grootendeels
aderen doortrokken, en geeft eenen aangenamen geur un voor de fabrijken;
Huile de force ou de pre.6e, olievan de derde nitperaing. '
zieh. De 5chrUnwerkers schalten het Ieee DOOg, uit hoofcle
Huile omphacine, het sap van onzuivere olijven;
der fijne pol\j8Iing, welke het aanneemt. Hetlot dus \'erre
Hu.ilc pamorine, olie van stroo-gele kleur.
van de olUven Gezegde, is evenzeer toepasselijk op de,
Huile platrec, (gepleisterde) heet de olie, als de va ten ,
weinig olie inhoudende, vruchlen van de eerate ol\if~oom
'800rt j de be ide andere hoofdsoort«lD der oJijyen ,worden in in welke zij vervat is, met gip. of krijl aangestreken (beongelooflelijke menigte gekweekt; meest worden aij ver- goten of gekalkt l. zUn.
Huile de Provence, provenee-olie; de besle lijn de huit..
bruikt tot de bereidiog van
OLIJVEN-, OLIJF-OLIE of BOOM-OLIE (lat. oleum d' Aix, docl), eris een Groot onderseheid te rna ken tussohen
olivanum; eng. olive oil; fr. huile d' olives; ital. olio de huiles d.'un terrain .ec, als den beslen, en de huile
d'uliva; du. Olivenol), 01/1 welker wille de olijfboot:O d'arro8alfe, die vettiger en aan het /llufwocden Iigter onhoofdzakel\jk gek weekt wordt.
Zij is zonder eigenlU- dcrh8'l'ig lijn. Over het algemeen zijn de olien van Aix in
ken smaak en reuk, heeft eene 6teelte, groenaehtig gele het tweede jaar beter dan in het eerate, vermits aij alsdan
kleur, en is dik-achtig en '\'ellig op het aanvoelen. In de het seherpe van haren vruehtsmaak verloren hebben. De
meeste zuideuropesehe landen woedt lij in plaats van vet, lijnehu.ilu de Manoc'lue WOlden gemeenlUk mede als hui/,
of botee aan aile spijlen toege,oegd, en in vele fabrijken, d' Aix verkoeht; zii hebben eenen sterken vruehtsmaak
manufacturen en kunsten, als ook in de geneeskunde, overal (~out de fruit) en zijn niet zoo heldee en blank als die van
.
in groote hoeveelheid aangewend. Om de olie uit d. olij- !ix, mllar eenigzins geelachlig.
De h ..ile de {{raBBe is lijn, blank, en wordt in Bordeaux
ven door uitpersing te verkrijgen, worden dele terslond no
·de inzameling in den molen gebragt, en de op deze wijle boven de overige fransehe alien geschat. Veel van dewhe
verkregen olie heeft eenen zuiveren, aangenamen, loetach- gaot naar Parijs; aan dele olie ontbreekt overigens de getigen smaak j eene der voornaamste soorten iii die van Aiill Iiefkoosde smaak naae de nucht. De huil, de Toutlln wordt
en Provence. Ab echter de ol~iven, v06e de uitpening, det bijlonder geacht.
Huitu riu Port-Mauric., (d'Oncille, de Id r;viere de
eenige dagen lang, zoo als dit mee.tentijds het geval is, in
hoopen opgesehieht aan de gisting I\in overgelalen, vermin- Genes) behooren insgelijks tot de fijoe olien ; derzelver smaak
dert d.ardoor de olie in kwaliteit. Eene noll' geringer.e olie is zeer llotngenaam, doch foij blijyen ."Iden langer dan een
verkrijgt men door een tweede of decde uilpecsen d.&r ver- jaar goed. Huiles de Nieeel M~nt()n ziju h.lf-fijne olieD,
warmde koeken, of! ook daardooe dat meo hierloe slecb- die inlonderheil1 Daar Languedoc, . &*aull., I. Roahelle,
'
lere olijven bezigl. Dele laalSLe is aileen in de seepziede,ij Naotes en het noorden van Frankr!jkgaan.
JJuile,dtJ ja6ri'lue (fabrijk-olien). Voor de Beepbereibruikbaar. Van aile vette olien i. de olijfolie deligtste. Met
de loogzouten (aJkaliiin) vormt .ij zee.pen, met het 100dlUI1r 9ing 'Un, onder de proyence -olien, die '1'88 DragniKnall en
eene gedegene pleiater. Aan de luchl <koogt lij niet in, LonGUe. de beaten. On dec hul/ell maf'chandes verstaat men
en beandt met held ere vlam lander walm of kwaden reuk, de leep ,olie (huile a savolf), 100 als zij met haar be&inkael
en wei in lampen zonder pit, sneller dan aile andere oliiin. en londer luivering lIan deleepziederij veekoeht worden.
Huile la!"pante et tournanle is voor de laken en wolleOpdat de olijf-olie niet muf worde, strooit men er gemeenlijk zout in, ,en bewerkt daardoor het af.ellen of be- fabrijken beslemd. Men noemt huile lampante het van
zinkender onluiveee deelen naar den bodem der valen. han belinksel (crasse) afgelonderde held ere bovengedeelte
Om muf gew()rden oliifolie weder loel en he Idee Ie maken nn de bevorens gekookte dikke olie j huile tournante
wordt zij somtijds, met loodzuren gedigiJeerd. Om dit be- noemt men Ie, als een druppel sterke loog, hetwelk Olen
drog te ontdekken verruenge men de olie met gelijke kwan- in eeo met olie gevuld slas vallen laat, oogenblikkelijk
titeit gedistilleerden 8zijn, tot welken nog eltelijke drup- dch tot een TIS! ligehaamvormt; doet men er dim noll'
pels salpeterzuur gemengd worden, en scheidt, na sterk meer ,van de loog bli, en sehudt men het glal, 100 moel de
dooeeen geachud te hebben I de olie weder af. De alijn olie melkwit worden.
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Olia da lavola (taCel- oC 'pijs-olie); linD mercantile,
fijne; mezzo fino, middelfijne; comune mangia6ile, ordinaire; olio la vato, 0 di noccioli e retinoccioli, de
slechtste olie van de vruchtpitten of steen en voor de.fabrijken.
Olio da ardere, lamp- of brand-olie; olio per ja66riche
fabrijken-olie; olio dolce, spijs of zoete otie; olio lampante,
ochiaro, heldere, .onder belinksel; sotto chiaro half heldere, met bezinksel, olio grosso, dikke, troebele of drabbige olie.
Ulio di Toscana, toskaansche olijCoUe, in het land leIven olio nostrale genoemd. 1Ie fijnste kwaliteiel leveren
de in de nabijheid van Pila liggende heuvelhoogten (Ie
coUine pisane) inzonderheid de dorpen Calei en Bati.
Het meeste goat naar Engeland, het Noorden en Amerika.
De venending" naar Engelaod geschiedt in giarre (kruiken)
en mezza giarre (halve kruiken), eerstgenoemde circa 250,
laatsgeooemde van 150 pond loskaansch netto gewigt; naar
het n.oorden in coratelli (flescbjes); naar Amerika in casse
di 60 fersini, of nog dikwijls in mezze MBse de 30
tllrzini, van welke ieder tersino I pond nelto boudt. Ook
lendt men Ie derwaads in cauette di 6 II di 12 botliglio
.. oor de spaansche kolonien, die op dele wijze hunne oUe
uit Frankrijk ontvangen.
Olio de Fiorenze, florentijnsche taCel- of spijs-olie, die
echter van vee I Geringer kwaliteit dan de toskaanlche is.
De venending geschiedt in giarre, casae en mezsll caBse.
Olio di Lucca, de fijnste van aile italiaansche spijs-olienj
sij wordt even als de olio sopra fino di Fiorenze verzonden. Olio sapra fino, de fijnsle, wordt in het binnenste
des lands op de heuvelhoogten gewonnen.
Olio di marina, nn leewaarts; overigens wordt de superfijne ook flirKine, en de ordinaire mlJngialJile genoemd.
Olio della riviura (di ~enova e LViua) , minder in kwaliteh dan die .. an de pil8nische heuvelhoogten, wordt meest
nRar Engeland en het Noorden verzonden. De beste i. die
van Diano, Servo en Porto Maurizio. De fijne olie is
Of rosso, roodachlig geel, Of bianc", bleekgeel. Een gedeelte van het Noorden, voornamelijk Rnsland, nrlangt de
eerslgenoemde in de zon gebJeekt (imbianchito al 801e, en
dan is zij iets hooger in prijs dan de uit de natuur bleekgele (bzanco n~furale 0 palliarino, WBarvan de loort in
pagliarino sopra fino, fino Giallo e pagliarino, muzo fino
en mangiabile onderscheiden worden.
Olio del regno di Napoli, olio di Gallipoli, Leece ed
altri caricalori del/a Puglia (d. i. uit andere ladingsplaatsen van Apulie). Dele soort is bijlonder ..oor de lakenfahrijken geschikt, vermils zij sterk indringender (pungente) is dan anclere rabrijken -olien. Inzonderheid wordt
daaronder die vau Lucca geschat, ..ermits zij helderer is,
en eenen minder sterken reuk heeft. De ,enending geachiedt in barili.
Olio de Calabria, inionderheid ..oor de zeepziederijen
geschikt.
Olio di Sardegna di Sicilia, in twee kwalileiten" namelijk ,mang-iaMle en per /abrica.
Oilo di Candia, Corfu, Maylene en van de overige
eilanden vlln den Archipel'; tamelUk gel~ik met de olieen
van Gallipolis en Kalabrie. - In Corfou onderscheidt men
olio /ino, en olio mOBtO; eerslgerneJde is de bovensle fijne
olie in de vergaderbakken; laatslgenoemde daarenlegen de
benedenste, Iroebele of drabhige, maar door kooken helder
g~maakle olie, wunan lich de leepzieders in Venetie bedlenen.
Statistieke opgaveR over de productie en den nitvoer der
olie te geven, zoude slechts tot onjuisle cijfers kunnen leiden, vermits eensdeels de berigten deswegens niet geloofwaar9-ig of echt zUn, en anderdeels ook in de lijslen meDigwerf verscheiden oliesoorlen te lamen geworpen worden.
NSDERL.UDSOH TUIEF.
Zie VRUOHTEIf.
OLIJF-OLIE. Zie OLUVEIf.
.
OLINDEN, OLINDKLINGEN, (fr. olinde,). Eene soort
van fijne, met eenen horen 'gemerkle. door de Porlugezen
uit Br•• iliii in den handel komende degenktingen.
OLiVETTEN (Cr. oUllettes) , Eene soort van geslepene
koralen, van langwerpige, olij~en-achtigen. vorm. Onder
dezen nBam komen ook nrscheidene soorten van olU.rvormige glaskoralen of glasparelen in den handel op Egypte
en Afrika voor. ZU worden in ~erscheidene landen ve(vaardigd: a) in Frankrijk, 7 fig-neB lang, 4 lig-nes in doorsnede. Hier onderscheidt meo de volgende soorten: oli'IIettes citron, email 61ane.cristal raije en cnstal ble,,; ook
merkteekent men Ie in de flerroterie met de nommers 16,
17,18,19; b) in Bohemen en hel Baireutsche, vano'nder-

scheidene groolle, in mallhe", van 1000 stuks; c) in het
veuetiaansche, ingelijks van verschillende grooue, in maui
van 12 snoeren.
OLLA, wijnmaat in de spaansche pro,incie Siciliii. Zie
COBUlIlfA.
OLLOCK, OLLUCK, graanmaat en inhoudsmaat voor
nalle waren, in Madras, in britisch Oost-Indie.
OLMiiTZ, voormalige hoofdstad, tegenwoordig kreisstad van
het oostenrijksche marktgraafschap Moravie, un de March, met
15000inw.,die aanzienlijke l\jnwaden- eo lakenwevcrij bedrijven; ook Goede leerlooijerijen, eene aardewerkfabrijk en
eene wolmarkt onderhouden, iI, hegunstigd door hare ligging, daa.r waar de groote landstraatwegen van Oostenrijk,
Bohemen, Silezie, Polen en Bongarije elkander kruissen,
inzonderhei~ helangrijk wegens hareo aanzienlUken handel~
met moldaVllch, hongaarsch, galizisch, pootsch en russisch
horenvee. In het jaar 1836 werden op de markt alhier
8232, en hinnen ..ijf jaren aldaar 337,690 galililche 08len
verkocht. De prijs van eenen os il pl. min. 50 gulden,
zoo dat de omlet in gezegd jaar nagenoeg 4} millioen guldens bedroeg. J)aartoe kwamen echter nog 10,399 ossen,
die uit aodere landstrekeo naar Olmiitz gedreven werden,
derwijze, dat de zamengevatte opbrengst meer dan 5 millioen guldens hedroeg.
,
Munlen, mateR en gewilften. Zie WUlfEII'.
OMISSIE (uit het latUn), uitlating, verzuim, achterwege
lating van' iets. Verg. ERIIOR.
OM.MERSGHANS. Eene der nederlandsche kolonien un
de'Maatlchappij van Weldadilfheid, inde provincie Drenth.
nabij hel dorp lfTaterefl. ,.Deze maatschappij werd opgerigt
in het jaar 1818. Baar bestuur is in handen van eene Commissie van Weldadi8heid, welke 12 leden telt, gekozen uit
de aanzie!llijkste, vermogendste en achtingwaardigste ingezetenen. Een lid treedt ieder jaar af, doch is weder verkiesb.ar. Aan hun hoofd hebben die leden een' besten·
dig aanblijvenden ..oouitter, en die waardigheid zien zlj
bekleed door onlen gewaardeerden Prins FfIIOERIE DIB
NJ:OERLunElf. De commissie nn weldadigheid heeft het
dagelUksch beleid en bestuur opgedragen aan drie leden
uit haar midden, woonachtig te 's Gravenhage, welke eene
permanente commiIBie vormen, Ie weten de Heeren
Graaf V,U OElf BOSUB, Mr. J. C. FABER
RUlIISDIJK, en
G. RUITBlIsGBILD. Allen mannen van erkende verdienste.
die aan het hoofd eener inrigting als de on,derhavige bij
uitnemendheid op hunne plaat. Slaan. Jaarlijks ..ergadert er DOg een. Commissie van Toevoorzigt, aan welke
over ieder jaar rekening en nrantwoording moel worden
gedaan. Deze bell"at Ult 24' leden, welke door de gezamentlijke leden der maatschappij, door tussche~komst vao
hunne kiezers, benoem-d worden. Onder de genomineerde
tot die vereerende Commissie heeft steeds behoord Z. K. H.
de Prins van Oranje (thans koning WILLElII II), die ieder
jaar haar voorzitter is geweelt. Aile de genoemde ledeD
nemen hunne belrekkingen gratis waar; geen hunner geniet eene i;eldelijke belooning, zelfs niet, ofschoon onder
het bezwaar van een 100 nel omvattend hestuur, de leden
der permanente commissie.
,.De stichtingen dec maatschappij lijn onderscheiden in die
"foor huisgezinnen, voor bedelaara en voor kinderen-.
"Het ligt Diet in ons beslek, o~er de beide laatale te handel en • doch bij die voor huisgezinnen zulleD wij eenill'e oogenblikken'stilstaan.
,.De stichtingen voor huisgelinnen lijn de loogenaamde
gewone kolonien, gesplilSt in aCdeeliDgen, welke Fredri/uoord, lfTillemsoord en Wilhelmina'sfJord zijn geheeten. Del.
kolonieD Jiggen ter plaatse waar de provincien Vriesland,
Overijssel ell ])renthe aan elkander grenzen, breiden zich
uit in elke dier provincie, en beslaan eene groole uilgestrekt:
heid, want de woningen staan niet naast elkander, als in de
.teden of bebouwde ko~men der dorpen, maar in rijeD,op
regelmatigen onderlingen afdand, zoo groot als noodig is
om pluts te hehhen voor den tuin en bouwgropd, welke
bij iedere woning behoorl en- ruim 3 bundera bedraagt. Bier
geniet de huisvader met lijn hui83elin, in tamelUk onafhankel\jken staat, mits hij lijn werk doe, en lijnen pHgt betrachte, de genoegena van een,. vGorzeker niet ongelukkig.
buitenleven. De grond hij zijne woning levert aardappelen en rogge op, de luin vooniet hem van groenten, zijne
koe verschaft het, henoodigde lui,el, en als hij hujshoudelijk
is, heeft hij een nrken op schot. Overvloedige brandstof,
kleeding, ligging en dl!kking, warm en goed, koloniaal geld
om bij aankoop uit de winkel$ in de onderscheidene benoodigdheden der huishouding te ..oorzien, en nogeen cenlje
voor tabak. Inderdaad, de gewone' kolonisten hebben bij
arbeidzaamheid en pligt,ervuiling, een leven, dat onbezorgd
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mag heeten, en zij kunnen, wanneer zij na we] volbr.gte
dagtaak zich ter ruste begeven, met zoo veel gro.Jd, .Is
iemand, zich nederleggen in de aangename verwachting, d.t
zij het morgen en overmorgen heblJen zullen zoo 315 Zlj het
Gisleren en heden mogten genieten. Toch,zijn er ontevredeneo,
naarmen zegl, en wij oak weI willen gelooven, ofscboon wij
~erkluen kunnen, b~i bet bezoeken dezer kolQnien, in het
najaar van 1839, er geene te bebben gevonden, hoewel wij
bij velen zijn binnengegam, en nog al scherp bebben onderYraagd. Hoe zou bet ook mogelijk z~in, dal hier, over het
algemeen, geene tevredenheid went gevonden, bij mannen,
vrou wen en kiodereo, die geheugen is dragen van tijden toen
de honger hen folterd~, en de zorgen des gebreks ben verr
teerden. Het onderscheid, bij de' vergelijking, die zich gedorig moet opdringen, is Ie I(root am niet levendig ge.oeld
te worden en blijvenden indruk Ie maken. Het treft zelfs
den bezGeker, die de ellen de nimmer nabij gezien heeft, en
als hij dan de oogen afhoudt van de menschen, am ze te
rigten op de velden, en de woningen met de bewogenerook
der schoorsteenen, wordt het hem zoo wei in het hart, bij
de gedaebte, dat het hier v66r 25 jaar, met gp.ringe uit&ondering, niets was dan barre heide, waar de herder slechls
hier en daar de schapen dreef, en somwUlen een jager, in
hel napar, het wild kwam belagen, zonder dat verder een
menschelUk wezen de een&aamheid brak. Nu is hier alies
orbeidzaamheid en zelfbestaan, Jeven en geluk! Tot dus
verro over den indruk, welke de herinnering van ons bezoek
der kolonien bU ons heeft verlevendigd. Mogt men ons
nagen of wij over alles zonder onderscheid Ie vreden s\in,
en of wij geene enkele verbetering meenen, te kunnen aanwijzen, ons antwoord zou welen, j., daar is ons wei iets
voorgekomen, dat wij anders louden wenschen, maar de
verwezentlijking van dat iets Hgt niet onder het bereik der
maatsobappij. Enkele malen, wanneer wij ons in een tQestand van droomend waken of wakend gedrOQm bevonden,
en ons verlustigden in idealen, die het aangename bij voorkeur mogelijk en het mogeliike waaischijnlijk sIeBen, hebben
wij wei eens behagen gevonden in de voorstelling van het
ge[uk, dat wij smaken zouden, indien wij in onze gelukkige
onbekendheid, buiten iemands weten, eenen alsomigtbaren
invJoed konden oefenen op vnrsten of aanlienlijken, ter beyordering van gewigtige belangen der menschheid. Zoo iets
kan in de wezentlijkheid niet worden gedacht, maar als,het
kon, zouden wij van de eerste gelegenheid, die ons gegeven werd, gebruik maken, om een knninklijk besluit uit te lokken, tell einde voor de maatschappij de
noodige penningen beschikbaar te stellen, om nog eene
atichting op Ie rigten. Die stiahting zou er eene moeten
ziin ler vestiging van hedelaars-huisgezin nen in afzonderJijke
w"onil!gen. want zie, als ,wij zeggen, gelUk wij het meenen,
dat is het, wat ons niet heeft bevallen, dat wenschen, die
niets misdun hebben I die niet eens hebben gebedeld, die
zieh vriiwillig, om het gebrek te onlgaan zondertot bedelarij
loevlugt te nemen, zieh naar de bedelaars-gestiehten begeven,
dal die menschen, van welke niets gezegd kan worden dan dal
zij arm zijn, van eJkander moeten; dat man, vrouwen kind.ren
worden gescheiden, om afzonderlijk in de mannen-, vrouwenen kinder-Iden te worden ingedeeld. Dal vinden wij hard. Het
is waar de best oppassenden hebben uilligt op plaatsing in
afzon<f.erlijke wOQingen, doah lulks hangt niet aIleen af van
hunne oppassllndheid, maar ook van de gelegenheid die niet
in genoegzame ruimte hestaal, en de Gunst welke de een
te beurt nit, is Geene verzachling voor den ander. Het
beginsel der Maatschappij van Weldadigheid is, de arm en
te voonien van onderhoud, in vergelding van arbeid, en
hun dien Ie verschalfen zonder aan anderen arbeid te ontIrekken. Zij bewerksteIligt dit door hen over te brengen
op de door haar ontgonnen en vruchtbaar gemaakle woesle
gronden, waar zij hen in de gelegenheid siell, de 'vruchlen
en gewassen lot hun onderhoud te telen en te verbouwen.
Dat zulks ges,chieden kan, heeft de ondervinding bewezen,
en het is vooral buiten twijfel gesteld door den voldingenden
uilllag, welke de proeven met de gewiglige brem-kultuur
in de laatste jaren hebben opgeleverd.
»De brew IS die strllngelige, <f.onkergroene, rijzigopsehie«Inde, slekels dragende plant, welke in ODZe duinen zoo
welig in het wild voortkomt en mel hare hloemen, ID -Jen
b.loeitijd, gansche' vakken in het geel tooil. Z\j bezit de
elgenschap van een grool deel der bestanddeelen lot hare
voeding uit de Iucht tot zich te Irekken. en spoedig Ie vergaan, als zij, afgesneden, ondergeploegd of op "enige andere
wij&e onder den grond komt. Hierdoor is zii uitnemend geIcbikt om tot een middel van bemesting Ie worden aangekweekl, vermils zij den grond, waarop zii wasl, weinig ontQeemt, en veel terulf geeft bij hel ,'erg.an Van h3re deelen,
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waaruil voIgt, dat zij een overschot van groeikracbl, of van
tot den planlengroei dienstige deeJen, achtedaat, waarvan
voor opvolgende gewassen part\i kan worden getrokken. Deze
beroesting heeft het voordeel, dat zij op het land zelf, hetwelk haar behQeft, wordt voorlgebragt, en dus de Rosten van
venoer zoowel Ills die Van aankoop uitwint. Door haar is
bet, dat de koloniale landbouw' volkomen in staat kan worden
geachl om te voorzien in de levensbehoeften der koloniaie
bevolking, voor zoo verre die onder het bereik der koloniekuHuur vallen kuonen.
"Doch de kolonisten ht'bben meer noodig dan voedsel, zij
moeten ook gekleed gaan. Ook in die behoefte voorzi~n zii
lelven, en de daartoe vereisabte werkuamheden lijn een middel om hen in verschiJIenae vakken Ie bekwamen. De mees!e
grondstolfen der kleeding, en een aanta1 artikelen, ~elke de
koloniale landbouw niet kan opleveren, moeten echter \fQrden aangekocht; en OlD de penningen daartoe tevindell bestaal geen !Inder middel dan verkoop van p,oducte~, hetzij
van landbouw of fabrijken. Van de heidegrondel! kan men
inlusschen, bij een' op verschsffing van handen-arbeid berekenden landbonw, niet verwaebten, dat rU, boven den voorraad, welken de daarop overgebragle bevolking zelve verteert,
nog een verkoopbaar overscb.ot zuUen opleveren; te minder,
bijaldien er onder de bevolking velen gevo,nden worden, die
oogescblkt zUn voor den veld-arbeid, zoo als in de kolonien
maar al te zeer het geval is. In het Ie kort 8chietende hehoort derhalve door fabrijk-.rbeid Ie worden voonien, gelijk
men zulks al dadelijk in den beginne heeft gevoeld. Toen
werd er Iinnen gefabriceerd, hetwelk gesleteD werd aan de
leden der ma~lIeh.ppij, Ihans fabriceert men artikelen voor
de behoefte van Oost-Indie, en op dien voet kunnen de koionien bestaan, lerwijl zooveel deel in den algemeenen labrijk-arbeid ·ook aan de gekoloniseerde armen kaD worden
toegestaall, zonder vrees, dat, door oDttrekking van arbeid
aan andere behoeftigen, daaruit slechta verplaalsing van ~r
moede volgen zon. Die vrees zou grond hebben, bijaldien
aan een koloniaa! huisgezin zoo veel winstgevende fabrijkarbeid moest worden verstrekt, als waarvan elders een arm
huisgezin zou kunnen bestaan; doch zulks is geenszins het
geval, want de koloniSlen hebben slechts zoo veel noodig,
als vereiseht wordt om te voorzien in ,hetgeen de koloniaJe
landbouw niet kan opleveren. Men stelle tot voorbeeld, dat
de fabrijk-arbeid, W3nrvan een arm gelin builen de kolonien
zou kunnen bestaan, aan vier koJoniale gezinnen worde gegeven ler voorziening ;n hunne bijbehoef,en, dan zal, door
de opneming van dat arme I\uisgezin in de kolonien, niet
aileen in de behoefte van dit huisgezin even als Ie "oren zijn
voonien, maar bQvendien nog in die van drie andere huisgezinnen; en hetgeen deze huisgezinnen met hunnen fabrijkarbeid winnen, wordt weder hesteed aan eene versoheidenheid van artikelen, waarop de leveranciers, zoowel als de
fabrUkanten en de kooplieden, van welke deze hunne waren
trekken, winsten behalen. Het voordeelige der kolonisatie,
als mid del am de armoede Ie verminderen, is derhalve boven
aile hedenking, doah am den last van het armen-onderhond
in hel oog vallend Ie verliglen, zou zij aanzienlijk mnelen
worden uilgebreid. Het is inzonderheid de uitbreiding der
gewone kolonien of de kolonisatie van huisgezinnen, welke
wij bedoelen., Dat is het ook waumede de Maatschappij
begonnen is. De stiehtingen voor bedelaars en kinderen IUn
er n'l'derhand bijgekomen, en de eontributien der leden
hebben daarmede steeds niets Ie maken, want die slichtingen z\in d.argesteld uft fondsen, welke verkregen l\in, door
middel van geldleeningen op contracten met's lands regering, '
waarbij deze zieh tot zekere opvolgelijke hetalingen heeft
verbonden. Buitendien, bij eene zoo groole uitbreiding der
gewone kolon ieD, aIs wij zouden wenschen, louden de stichtingen voor bedelaars geene verdere uitbreiding behoeven.
Het· is daarom, dat wij ODS hij de 8ewone kolonien bepalen.
De vestiging van een huisgezin in die kolonien op eene hoeve,
met ruim 3 bunders vruahtDllar gemaaklea grond, kost! 1700met inbegrip der eerste verstrekking van kleeding en huis-'
raad, van eene koo en van de kosten, welke het' aanvankelijk onderhoud desgezins noodwendig maakl. Voor elke
som van genoemd hedrag, welke de sub-kommissien der
maatsehappU in de steden en gemeenlen aan contributien
der leden bijeen verzamelen, verkrijgen zij net regttot pla~t
sing van een huisgezin in de gewone koioniiin, met ~Ien
verstande, dat, wanneer zoodanig huisgezin komt Ult te
slenen of de' kolonie verlaat, een ander in de pluls kan
worden gezonden, zoodat voor de bedoelde som het regt
wordt verkrt'gen op het voordeel om. ten allen lijde een huisgelin in de gewone kolonien gevest,gd Ie hQuden. In den
beginne telde de maatse_happij al spoedig meer dan 20,000
led en, doah gelijk h.,t mel meer nuttige Ol1derllemi\lgel\
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gaat, als de eerste geestdrift voorbij is, komt er verslapping ; ken. Moglen wij iets hebben bewerkt, tot bevestiging en
de bedenkingen, door de nieuwheid uitgelokt, worden opge - uitbreiding van het goede, en tot heil onzer verarrnde
lost, de wrijving van denkbeelden houdt op, en het gerullht- broederen. Geheel Europa heeft kennis genomen V3n de
makende wordt opgevolgd door eene stilte, welke, b\j het ondernerningen der maatschappij van weldadigheid. Daar
aUengs wegsterven der eerste voorstanders, kwijning en ver- ia misschien Ceene europesche taal waarin haar lot niet is
val ten gevolge heeft, Daar schrijven wij het aan toe, verkondigd. *) Wie onzer wil z\in deel niet hebben aan den
dat de maatscnappli thana niet meer dan plus minus ro('rn des vaderlands? Wie wii de zelfvoldoening missen
12000 leden telt. Tegen f 2,60 van elk lid, bedragen de van mede eenen steen te hcbben aangebragt tot de daareontributien dezer leden eene sorn van ruim / 31 000 'sj~us, stelling der groote nationale stiehting van weldadigheip., zoo
voor welk bedrag Diet meer dan 18 huisgezinnen ieder jaar eenig i* hare sOort, als gezegend voor ons en zegen belokunnen worden gevestigd en dit getal is te luttel om op veI:d voor onze nakomelingachap. Wij weten hei, vee I
den armenstaat van het geheele rijk eenen merkbaren in- wordt er steeds gevraagd, en veel wordt er steeds gegevl!n.
vloed uit te oefenen. Hoe geheel anders IOU het echter zijn, maar Groot is ook de behoefte der armen, gewigtig is de
als ieder onzer landgenooten, voor welke de b\idrage van pligt om hen te hulp te komen, en &aliger is het te geven
een enkelen stuiver '5 weeks geen bezwaar zou opleveren. dan te ontvangen." (Handellblad).
tot het lidrnaatschap der Maatschappij toetrad. Meer vraagt
Nopens den staat der kolonien van weldadigheid (vergel.
z\i niet. Slechts een stuiver in de week, uitmaI.ende de FnEDERlllS-OORD) zijn wij in de gelegenheid gesteld geworcontributie van een zeeuwsche rijksdaalder in het jaar! Doch den, de volgende nittreksels uit het rapport, door de
wij willen niet overdr\jven door berekeningen van moge- maatschapp\i in hare algemeene vergadering op den 2-7 Mei
lijkbeden. De &aken genornen zoo als zij zijn. is het dui- 1840 uitgebragt, in dlt W. B. op te nernen.
»Het getalleden, hetwelk in het afseloopenjaarvan9972
delijk voor een ieder, dat, ook na aftrek van degenen op
welke niet gerekend kan worden, het aantal leden der tot l0666 is vooruit gegaan, gatuigt van een vernieuwden
maatschapp\i veel aanzienJijker zou kunnen zijn. In het ijver, weike door de meeSle sub-commissien en demilitaire
najaar van 1839, toen wij de kolonien bezochten, kwamen autoriteiten is aan den dag gelegd, en kan ook in looverre
wij ook te Assen, de hoofdplaats van Drenthe, de kleinste aanvankelijk als eeoe proeve dienen der Goede gevolgen, welke
en g eenszins de vermogendste provincie van. ons land •.. Die de mededeeling van het uittreksel der verslagen van 1838,
.tad telde toen 112 leden, _op eene bevolklDg van blJ de en deszelfs verspreiaing onder de zoodanigen, die nog geen
2400 zielen, en wanneer al onze landgeoooten in gelijke leden der Maatschappij waren, gehad hebben. De bijdragen
evenrediabeid deel narnen, zou mitsdien, als wij de ,bevol- waarvoor door bovengemelde Jeden is ingeschreven, bedragen
kina va~ ons land stellen op slechts twee en een half mil- f 28,135,50, terwijl bovendien. wegensjaarIijksche en andere
lioe~, het getal leden 117.150 bedragen, wier contributien giften, moest verantwoord worden eene som vanf18857,80.
'sjaars f 304,590 louden opbrengen, waarvoor ieder jaar Deze laatste SOlO is daardoor zoo belangr\ik, omdat er onder
ruim 179 zegge 180 huisgezinnen louden kunnen worden begrepen is hel aanzienl\ik legltat van f 21000: - 2~ pCt.
gevestigd, dat IS in 10 jaar 1800, in 20 jaar 3600 en in 30 werkelijke schuld van den heer J. vu DEI BOSCH. Overigens
jaar veel meer dan 5400 huisgezinnen; want na 20 a 30 ja- kan men onder de vereerende blUkeo van belangstelling,
ren kan gerekend worden op openvallende plaatseo, door die de maatsschappU onlVing, de navolgende vermelden;
aterfgevallen als anderzins, waardoor de gelegenheid tot een legaat van /400 van den heer A. DULL Ju te Amsterplaatsing met ieder volgend jaar in dubbele evenredigbeid dam; een van .. 1000 van den heer BEIEJ.LE VEREUL aldaat l
IOU toeoemen. Welk een uitzigt op verligting van den een Vlln mejufvrouw van GUMElI', wed. A, WOLr£BS, te
armenlast! En tol de verwezentlijking van dat uitzigt is Warmond, van f 1000; een van den heer H. BERGH, Ie
niet meer noodig dan eene algemene toetreding tot het lid- Archangel van 2000 roebels; eene gift van een' onbekende.
maatschap eener maatschappij, welke. van ieder lid slechts bij de sub-eommissie te 'sGraveohage ontvangen, van /150."
eene contributie vergt VBn cen enkelen stuiver in de week.
If Tot de koioniiin overgaande, merken wij op, dat beJlis8chien zijn er nog andtne plaatsen, waar het aantal volking, bij het einde des jaars 8957 lielen beliep, hetgeeli
leden der maatschappij, in evenredigheid tot de bevolking 687 meer is:dan bij den &anvang van helzelve. Het aantal
zoo aanzienlijk i8 als te AlSen, dit laten wij inhetmidde~, nieuw opgenornen kolooisten beliep niet'minder don 2243,
doch, gebruik mdkende van hetgeen onze opmerkzaamheld II zijnde 772 meer dan in J838. Er waren aIleen reeds 1470
getrokken heeft, wenschen wij de stad ASlcn in Dl'tInthe \i bedelaars opgenomen, terw\il in de gewone kolonien 44 nieuwe
als een ~oorbeeld te .~tellen, en te vra~en of d~ nab\igele- h?isgezinn,en werden gevestigd. D~ geboorten onderde,~olo
gen· rnezen, OverlJselaars en Gromngers blJ de bewo- ; Dlsten bellepen 106, wa&fvan 43 ID de geVl'one kolonleo.
nefs van het naburige Drentke willeo achterslaan, of de Ii
If Ann 1312 penonen was er uit de k(}ionien onlslag verleenl!,
Hollanders en Zeeuwen, als het op een werk van welda - ;i als :
aan 117 uit de gewone kolonieo,
digheid aankomt, hunnen roem niel willen hanclhaven, of'
de ingezetenen der provincien Utrecht, Gelderland en Koord" 867 » " bedelaarsgestichtcin,
Braband er anders oyer denken, en of de Limbur8erszou" 193 " » kindergestichten,
den willen achterblijven. In honderd aangelegenbeden moge
II
135 nit verschiIlende andere koloniCn.
inen op strUdige inzigten en bOlsende belangen stuiten,
hier kan slechts een wensch en eeu verlangen bestaan,
»In de onderscheidene kolonien is er in 'het geheel aan
want hier is het een en het zelfde belang. Geene godsdien- 330 jongelieden ontslag verleend, waarvan 64 in kr\jgsdienst
,.tige gezindheid in ons rijk, die niet leert den naasten lief en 138 in landbouwers of andere diensten zijn overgegaan.
te hebben en weI te doen, ceene partij in het staatkun"De gezoildheids-toestand dec kolonisten was overhetgedige, van welke schakering ook, die er geen prys op zou heel niet ongunstiger dan in 11:38. In de gewone kolonien
stellen de toenemende arruoede te keer te gun. Bier ver- hebben de mazele.n in Let begio de6 jaan nog al sterk geeenigt zich de berekening des verstands met de deelneming heerscht. De scabies is er minder dan .Vfoeger waargeoomen.
Te Ommef"sckans was de gezondheidstoestand Diet 100
van het Hevoel, en het belong der rijken met dat der armen! Dat het ons dan lergund moge z\in de oogen onzer gunstig als in 1838, en bij herhaling vertoonden zich aldaar
lezen te vestigen op het werk de~ maatschappij van welda- de pokken. De geheele .terfte onder de kQlonisten bedroeg
digheid, ell op de schitterende uitkolDsten welke door eene 301 en komt dus, het middelbaar getal kolonisten I stelJende
meer algerneene toetreding tot het Iidmaatschap der maatschap- op 8075, neder op 0,037; in 1838 was dit 0,036. De verpij, louden worden te weeg gebragt. Wij hebben aange- houding der sterfte, in de bedelaarsgestichten wu minder
toond hoe langs dien weg, binneo het verloop van een niet gun~tig dan in 1838. Toen 'beliep zij 0,066, nu t1,0783. In
Groot aantal jaren, de behoeftigen, welke voor den arbeid de kindergestichten W3S dit echter omgekeerd, want in 1838
geschikt zijn, aan arbeid kunnen worden geholpen. Roe- was zij daar 0,049, nu O,O:U.
_
zeer zou het de armenfondsen verligten als lij de zoodani»De uitkomsten van den landbouw waren over het gebeel
gen niet meer behoefden te bedeelen! Boe veel ruimer niet ongunstig.
,
zou daardoor de gelegeoheid worden, om, zonder aanzienII In de vet'schiJIende koioniiin waren 574 t bunders met
lijker bUdragen, de armen" die door hooge jareo of gebre- rogge bezaaid, die 8893}mud-hebbenopgebragt, en dus 15,4,
ken niet werken kunnen, van voeding en kleediog Ie voor- ' van het bunder; van de 668]; bl1nders beliep de oogst in
lien! Hoe gegrond i. niet de verwachting, dat het dan al- 1838 10376 mud en almo 15,./6 mud van het bunder. De
lezins mogeJijk en uitvoerlijk zou wezen de bedelarij, met
81 haren schadel\jken invloed, eindelijk volkomen te weren. *) Men zie, ,nopen s het oo!de~1 hetwelk door vreemdelingen over Onze
kolonien van weldadtghe'ld gevormd wordt, onder anderen da. t
Wij hebben gesproken uit den grond van ons hart. 'Wij 'I
van den Baron D'HAUSSEZ t ·ex-minister van KAREL X, te vinden
hebben geene grootere verwachtingen yoorgespiegeld, dan
in het nieuwlings bij de GEBROEDERS DIEDERICHS Ie Amsterdam
ieder, bU eigen onderzoek en nadenken, gegrond zal beverschenen Nouveau Tableau de la Holland. 0'11. du Royaume
des Pays-Bas etc" pag, 2~4.-2;;7 enz. par W. J. OLIVIER,
vinden. Jlogten vvij niel geheel vruehleloos hebben gespro-
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425~. bunders, met aardappel;)n beteeld, hebben 82r199 mud
of 194' van het bunder opgeleverd. In 1838 hebben de 340
bunders 70544 mud en dUI 207~ mud nn het bunder gegeven. D_e evenredig mindere opbrengst moet aUeen aan het
tegen vallell van het gewas Ie Yeennuir.en worden toegesehreven. De boekweit heeft door de ongunstige weersgesteldheid niet veel kunnen opbrengen. Er waren maar 83
bunders zoo veen als zandgrond bezaaid, die slechta 800 mud
hebben opgebragt. De haver, heeft geen 100 voldoenden
oogst opgeleverd als in 1838. De geheele opbrengst was
1535 mud van 47 bunders of 32,72 mud van het bunder.
In 1838 is van de 47~ bunder 2300i mud en dus 48,33
mnd van net bunder geoogst; maar dat jaar was loor de
haverteelt allervoordeeligst, en onderscheidde zich van al de
voorg.ande jaren. De zomergarst heeft van bijna 101 bunders 1710 mud of 17 mud van het bunder gegeven, Aileen
te {J mmerscnans is zij goed geweest, daar iij er 26} mud
van het bunder heeft bedragen, welke opbrengsl aileen door
het Jaar 1838 wordt overtroffen. Bet verbouw van vias en
lijnzaod is wederom niet goed gelukl. De opbrengsl Ie
Ommerschans mag slechts een half gewas heeten, daar de
7 bunders maar 417 bundels vIas, 989 pond zwingelsnuil eD
47 mud zaad hebben opgeleverd. De proeve, in 1838 te
Ommer8chtJns met het verbouwen TaD groene erwten en
paardenboonen genomen, heeft, dau lij gunstig was uitgevallen, tot eene voonetting en uitbreiding in 1839 doen
besluiteo. Van 6 bunders, b\j dat gestieht, lijn 81t mud
erwlen en 32 mud boonen yerkregen. Ook in andere kolonien heeft men mel de teling vaB erwten en boonen eenen
aanYang gemaakt, maar ook voor dat gewas is het weder
niet zeer gunstig geweest. De tuingroenlen en zaden lijn
over het geneel niet zoo goed uitgevaUen als in ] 838. De
allerongelukkigste weersgesteldheid is daanan vooraloorzaak.
• lntussenen was de opbrengst als voIgt:
• In de gewone kolonien worden de tuinen der koloDislen,
g~zamenlUk bijna 10 bunders groot, geschat Toor eene waarde
van f 2600 te hehben opgelnerd.
It Te Ommer.chan" waar de luiD no maar 2l hunder
poot waa, is nrkregen:
.
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Blj het einde des jura waren er al!Dwelig:
91
1140
5
rI
2090

paarden,
koeijen,
stuks jong vee,
kalveren,
schapen.

De veestapei is dns vermeerderd :
met 13 paarden,
It 39 koe\ien en
It ,5 kaheren,
en Terminderd:
met
16 stuks jong vee en
,. 106S ,.~chapen.
In hel algemeen heeft de landbouw 1'8n 1839, Tergeleken
mel 1838, opgele.verd:
meer

1I00 mud Garst.
1205r1 •
aardappeleD.
Groene erwleD..
184 It
16 ,.
paardenboonen,
e86000 pond klnerhooi.
4500 •
gewoon hooi.
eD miDder
1483 -mud rogge.
765 It
haver.
598 It
boekweit.
lijnl8ad.
15 It
778 It
bundel. vias.
I
35 aan luingroenleD en ladeD •
- 1076 aan lui vel.
6025 aan wol en -vee.

ItDe houtpotinlJ is weder, eyeD als noeger, in koJonien
naar pluta en omstandigheden behartigd gewordeD.
It Voor de turfgraver\j is het weder in 1839 ook .1 we42r1 mud worteleD.
derom leer ongunstig geweest. Te Yeennuisen is er eene
aanlienlijke hoenelheid gemaakl, doch de nrkoop 'buiteD
6279 pond wille kool,
8932 •
boereDkool.
de kolonien heeft maar 193 dagwerk bedraglln. De oorzaken daanan waren gebrek aan droogen turf in het Toor]30 mud knollen.
jau, de ondiepte 1'8n het bovenpand der koloniale vaart,
,. Te Yeennuinn, alwaar de tuineD, bij de drie gestich- gedurende den zarner, en, in hel najaar, het leggen eener
leD nu ruim 8 bunders Groot war,n, is de ophrengst geweest: aehulaluis in de vaart. .De lurf, die verkocht is, heeft ruim
f 28 het dagwerk opgebragt •
869 mud worteleD.
• De Taarlen, wegen, bruggen en gebou"eD lijn in goedeD
III ,.
koolrapen en knollen.
staat onderhouden. Met het graven van het kaDaal Tan
21 »
rula bag3.
Ommen heeft eir.delijk een begin kunnen worden gemaakl
en hetz~lve IOU aeker voltooid lijn, indieD men duriu niet
57717 Fond witte, boeren- en snijkool.
12055 ,.
sjalotten, seldertj en andere fijne groenlen. gestuit ware geworden. Hetgebouw te Yeenkuisen, bellemd
20 ,.
wortelzlad.
voor eene op Ie rigten katoenapinDer~i en we1'6r\i, door middel
6} It
malvenlaad.
vaD sloom, is lhanl Toltooid. Die kolonie bezit nu 0011. eelle
synagoge en school yoor de Israeliten, welke door de lors
• Te Waterefl, ahyaar de luiD aleehts 40 roedeD groot der Hoofd-Commissie 'foor de !laken der Israillilen lijO lot
sland gekomen. Hel fabr\ikwelen blijft den roem vaD grooi a, was de opbrengsl:
len Toornilgang handbaven. De katoen-weverij, in de geWODe kolonien, die in den aanvang des jaan,nog maar 364
310 pond witte kool.
getouwen lelde, had er bij hel einde 400, en de wenrij
II mud worlelen.
20 ,. koollen eD koolrapen.
1'8n koffijlakkell Ie Ommer,cnan" die in 1838 nog maar
mel 2r1 getouwen gedrnen werd, lelde b~i het einde )00.
• De hooibouw is in 1839 vee I Toordeeliger geweest daD Helgeen in de nrsohillende kolonien, 106 101 eigeD gebruik
in 1838. Er is in de verlebillende kolonien 1406800 pond als tol verkoop naar builen, geweveD is, bedraogt:
hooi gewoonen, eD de oogst van 1839 is alzoo de grootste
63,000 el wollen eD linDen stoffen.
TaD aile vroegere jaren. In 1838 was er maar 665000 pond
33,361 .tukkeD kaloen Van gemiddeld 20 el Jengle.
hooi gewonnen. Hel zuivel heeft mede goede uitkolliten
234,000 lIuks koftijzakken.
,
gegeveo. De geneele ophrengsl, over al de kolonien, Tan
10,000 Iluks bonte doeken.
816 koeijen is 34085 pond hoter, 575798 kan JOetemelk en
&04466 kan k.roemelk, hetgeen Toor elke koe eene waarde
7,000 el boezelaars bonl.
geeft van 146.56. In 1838 was die waarde aleehls f4r1.46.
,. De veehouderij is niet 100 gunllig als noeger gedreven,
It Al de overige fabrijk-inrigtingen hadden een' goedeD saDg.
,. Wat betreft het geldelijk beheer, het beschikbaar .aldo
daar hel varlies door sterfte 6{- ten honderd van de waarde
beloopt. Dat verlies is iDzoDderheid loe Ie schrijven aan' in de maatschappelijke kal, bij het begin des jasr., beliep
eene sterfte onder de sebapeD, die op lieh selve reeds 23 t 5~083,08} en dat in de koloniale kasaen f 14948,59:.
ten honderd Tan denelver waarde bedraagl, endoor de gal- In het jaar 1839 heeft de ontvangst in geld bedragen
f 1 ,212,24.9,44} waanan! 44,039,48} voor bijdragen de~ leden;
ligheidof het oogans is veroorzaakt.
,. De vetmesterij heeft zioh uitgestrekl tol 163 sluks rund- giften en legaten. Tot betaling der renten denerecQdleDde
yee, II kaheren, 681 schopen en 51 varkens, terwtjl de geldleeningen, is er van de bedoelde .ommen bel~eed
opbrengst van wol is geweest, als volgl, te weten: van 363 f200,137,50 en f 10867,50 tol aankoop .1'8D Tattegoederen,
lehapell in de ge1l'0ne kolooien 337 pond; van 581 sehapen terwijl het overige wedero~ ~eeft gedleDd tOI hel. oDderbij hell,· cesheht te Yeennuinn 590 pond, van 995 scha- houd der verscnillende sl1ehtlDgen, tot yerbeterlDg der
pen, bU h~l 3" geslieht aldaar,1072 pond en van 86080ha- gronrlen en uitbreiding vaD den landbouw en fabtijkeo,
miugaden tot eene belangrijke afbetaling op den acbleutaod
pen te JF aieren 928 pood.
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-.an 'Vroegere jaren. Bij het einde des jaars was er'in de
maatschappelijke kas voorhanden f 88.983,24} en in de koIllniale kassen f 10,223,40. De waorde der roerende goederen beliep op 31 December 1839 f 651,894,22 en deze is
dus met niet minder dan j 114,000 vermeerderd.
"Ollltrent den toestand van Godsdiensl, zedelUkheid en
onderwijs, kan niet dan met lof worden gewag gemaakt."
OMNIUM (lat.) Zoo noemt men in Engeland, en inzonderheid 01' de koersl~slen, zoodanige eflecten, obligalien
(scr'ip) of assignatien, te zamengevat, welke de regering
den inschrijvers van eene of andere nog niet gevestigde
(fuuded) leening op hunne inkomslen uitvaardigt. De zaamgevatte open bare ontvangsten worden namelijk bij de opmaking der jaarlijksche staatsbegrooting (budged) herekend,
begroot, en als wezenfl(jk ontvaogen aangezien. Op dezen
ontvaogst, nu, schrijft de regering leeniogen uit, vern.its
zij geld noodig heeft, en de onlvangsten langza~m inkoillen.
Tot dekking van loodanige leeoiogen vaardigt zij dan onder
den naalll van omnium eene aanwijzing op de onderscheidene
rubrieken der slaatsonlvangsten uit. Indien, bijv. de ioschr(jvers, ten gevolge eener overeenkomst met de regering,
voor iedere 100 cf., welke zij voorschieten. eene zekeresom
in het fonds 11 5 pCt., eene andere II 4 pCI., en een zeker
gedeehe in lange annuileiten bekomen. zoo maken deze drie
voorwerpen te zamen het omnium Uil, hetwelk dienvolgens
blootelijk een certific.at of hewiisschrift is. dat den
houder het regt gedt, om zoo en zoo veel staatspapieren.
v~n die en die soort, Irgen 100 ,£st. in geld, Ie bekomen.
Deze omniums zijn daarom in Engeland een voorwerp van
den effecten- of papierhandel, en winnen of verlielen, naar
gelang hel binnenkomen der, vermelde ontvangslen. en dus
oolc de inlos&ing dezer p"pieren meer of minder nab\j is.
ONBESCHLIK, turksche rekenmunt, van 15 para's, ook
weI halve zolota genaamd. Zie KONSTAlfTlNOPU en MUITEN
(OVER HET ALGEMEEN).
ONCA (OES) handels-, goud- en zilver-, als ook medicinaalgewigt in Pprtugal en Br.zilie. Zie PORTUG.tL en RIO
JAnIRo. Vergelijk ook het artikel Ou ....
ONCE (ONS\. Oud h.cdels-, goud-, ~ilver- en munt·,
ook medicinaalgewigt in Frankrijk, hetwelk nog in sommige z\Vilserk.nlons voor versche(dene voorwerpen gehruikeli}k is. ~ie PARUS, GENEVE en NEUFCHATEL; 2) ouci- en
nieuw gewigt in Belgie, zie AnWEB.PEE.
ONCETT A. de nieuwe enkele once, eene goudmunt van
3 ducati, in het koningrijk Napels, en voor de beide Siciliiin gelijkelijk geldende. Zie SICILle en MUI'!TU (OVER HET
ALGElIIEEN).
ONCIA (OUA, O~s). 1) Rekenmunt nn 30 tari Ii 20
G"ran,i op het eiland Sicilie, en eene 'we,rkelijk gesl.gen
goudmunt, wa.evan m,en enkele, halve ell dubhele heeft.
zoo Ills oolt vro,eger in Sicili¢ eene lilvermunt van den
z,elfden naam geslagen werd. Zie SIOIP.:!. Oak eene werop Malt" was de oncia lot op de engelsche heerschappij
kelijk gesl.gen zilver- en rekeniogmunt van 2} aC1!di
of 30 tari. Zie MALTA. 2) Lengtemaat in Iltalie. zie MILAU, SICILle, PARMA en TURI1\'; 3)
Handels-, goud-,
silver- en medicinaalgewigt in Italie. Zie AI'!CONA, BERG ....O•.
CAGLURI, FLOUIICE, GEllu .... LUCCA, MILAAlI', MALTA, ;MESS/H, 'MODEIIA. SICILle, NICE, PARMA. ROME, TUBIlI', VEnne
eP'VERONA.
.
, '()~DES~ algemeene, in Frankrijk gebruihl\jke benaming
v~n aile gewaterde zijden-, wollen- en andere stoffen. In
het b\itOnder verstaat men echter ook daaronder eene. in
Amiens gewllven. 20 aunes Iltnge, 19 par\ische duim breede
wollen stoffe.
'ONGEL,' zie TALK.
ONGUL, rekeningmunt in S.markanda, 60 op 1 tolardark (511,'1>: stllks, op een keulsch mark fijn zilver),
ONLIK, uNPARA, dat is; tiener, (ien para's; ook rubb,
Tub6ia of kwarlpiasler genoemd; eene turkache zilvel'munt
Tan 10 para's; zie KONSTAlIl'INOPEL,
ONPARA (TIEN PAllA'S), zie On IIi:.
ONS, oud en nieuw hollandsch gewigt. Zie AMST~RDAM.
ONYX. zie EDELGESTEEETEI'! onder chatced(ln.
ONZA. I) gouden muntspeeie (spaanseh on:;a d'oro).
de dobton de a oclio. waaronder ,men de ,oogenaamde quadrupe len of viervouctige apaansche pistool in goud versl.at,
die gemeenli.lk 16 spa.n~che piosters geldt. Zie MADRID en
MUll TEN (OVEII UET AJ.GEIIEEN). Oozn. onci. of ona, stelt
ook op het eiland SiciJie eene goud- en rekeomunl voor,
even als eene vroegere zilvermunl, .ie O~cu. SlclLle. 2)
Onza, oo~a (ons), spa.nseh handela-, goud-, ziI ver- en
medicin •• lgewigt. Zie ALICAIITE, ARAGOllle, BARCElONA, MADRID, OVIEDO en VALENCIA. 3) WijnlLaat in de spaansche
provincie Galicie. Zie Cor,u~lYA. Verge!. ook het al'. O.N~A.

a'.

OORLA!I-OOST-INDle.

OORLAM (Bclip.vf.) heet onder het scheepsvolk een bekw.me, geoefende matroos. = overdragtelijk. een glas jenever, een horrel enz.
OORLOGSCHIP, zie LlIIIESCHIP. (op LIllIE).
OOSTENDE, zie OSTEJDE.
OOSTERHOUT. nederlandsche opene stad en kanlonshoofdplaats in de provincie N;lord-Braband, met eene lal~in.
sehe school, 1200 hui.en en nagenoeg 7500 inwoners, die
den landhouw. graanhandeJ, lakenhandel. pottebakker\jen
enz. bedrijven. Jaarlijks worden er drie groote markleA.
gehouden, die een aanzienlijk vertier in lakens, lijn waden
enz. opleveren.
OOSTERWIJK of OISTERWIJK, nederlandsch dorp in
de provincie Noord-Brabaod aan de zamenvloeijing der Lere
met de Nemer, 1800 inwoners, levendig handelsverlier,
bloe.ijende laken -, katoen- en aardewerken -fabrikatie. Landbouw. fraai marktplein, met eeueo, wegens ouderdom en
grootte merkwaardigcn, lindeboolll, die een geheel regement
infanterie kan oversehaduwen.
OOST INDIe lNEDEBJ.J.EDSCU). De oogemeene uitbreiding tot welke de kultures in oozen Oost, sedert den
joogsten tijd zijn opgevoerd geworden, zijn ontegenzeggel\ik
de vrucht van het stelsel, hetwelk aldaar de graaf V ... N DEN
BOSCH, het Iii dan nieuw ontworpen, het aij dan er praktisch in werking gehragt heefl, Op onze artikelen BATAVIA
en JAVA zijn reeds de door dit slelsel vetkregeoe v~ordee
len aangeloond en ook met vergelUking der jaren 1826 en
1836, door officieiile c\jfer-opgaven gest.afd. Wat nog voor
de loekomst daar uit te wachten is, zal men kunnen opmaken, uit eene der officie.:!le opgaven, door den minister van
kolonien, V"'lI' !JEN BOSCH, noch even v66r zijne aflreding, aan
de Slalen-Generaal, die de publicileit van zijne berekimingen verlangden, medegedeeld. Deze opgave is eene dier
officieele documenten, welke h\j van den goulVerneur van
Indie, van den directeur der kultures, van de residenten
der verschillende distticten, .an de hooge staatsvergadering
hloot legde. Zij geeft de calculatieve berekeningen aan, val!
den opbrengst der verschillende producten. gedurende het
v\jfjarig tUdvak van 1839 tot en met 1843. Deze calculati eve herekeningen zijn door andere officieiile opgaven G"eataafd. Zoo als. bijv,. voor de' koffij; de opgave van het
getal der in 18 vl!rschilJende resideniien, ieder afzonderlijk,
bestaande koffijboomen, z\jnde Ie zaamgevat 318,605,000
boom en , waaevan 190,681,000 hoomen vcuchtdragende, en
127,944,000 nog daartoe te jonge.
Volgena opgemelde opgaven werd de opbrengst der verschillende productell. gedurende 4e vaorzegde jncen. berekend aldus :

18~0

1839

1841 /1842

1843

.~

Kofiij . , pikols
791,000 862,0001973,000981,000
Suiker •• , ,.
61)4,000719,000 752,000j77I,000 789,000
Indigo. ned. ~ 676,000 ,745,000790,000800,000806,000 I
Thee..
,.
68,000 133,000226,000318,000349,000
Kaneel.
,.
~3,0001 30,000 42,roo 117,000 126,000
»
Tabak. •
I 7,231 8,371 8. 371 1 8.371 8,371

j

Hierbij is vaoral daarop te letten. da t deze berekeningen,
o.p de ondeevindiog der vroegere llilkomsten becuslen, en
het dienvolgens te vermoeden il. dat de staat der ophrengsten in 18~3 zelfs nog veel aanzienlijker zoude z\jn.
Het indisch bestuur liet jaarlijks voor 600,000 guldens
un G"ollje-zal!ken, ter verscheping der koffij van Bengalen,
komen. Deze ioduslrie wilde de graaf VAl'! DEE BOSCH ook
len voordeele van het moederlaod aaogewend zien. Die
duizende zal<ken worden Ihans in het moederI.nd nrvaardigd. Maar de vooroordeelen van den handel eerhiedigendc
die gedeellelijk aan de gonje-zakken boven linnen zakken
den voorkeur geeft. heeft hij in Enlleland en Schotland met
onafgebroken volharding de IlrondslOf tot het velTaardigen der
gonje- zakken doen opsporen. Reeds zijn er verscheidene bij
ons Ie Ian de vervaaraigd en naarIndie gezonden. Lantstelijk
w.s de minister ",erkourn om de fabrikatie dier zokken
ook op Java intevoereo.
Hoe langer hoe meer verbond hij dus het moederland aon
zUn in Jndie iog~.oerd stelsel. Welvaart en rust verspreid.le
hij overal. De JOvaan zegent zijnen naam, want nimmer
kon h(j gerusler arbeiden, nimmer van lijnen arbeid meer
voordeel Irekken. Aile taHen van nijverheid, die in het
moederland het meest bloeijen, hebben hunnen oorsprong

I!3
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Wi dil stelael. De eente klltoenspinnerU. geheel in dit land
vervaardigd, lal in de KOLOIfU v,u WELDADIGlItlD, dil jaar
in werking worden gebragt.
Hd sieisel van den generaal VAil DElI BOSCH wordt in de
-f"ene of andere .residentie meer of min gewijzigd naar
den geest der bevo:king, en wat de planler nu meer van
tijnen grond maakt, dan h\j aan land-renle moet leveren
voor de gronden, welke hij van het gouvernemenl in pacht
heeft, is hij, door de bestaande contraclen, verpligl lot
marktprijzen aan het gouvernement, in deszelfs keuze, af
Ie leveren; waarvlln ook soms hilt gouvernement gebruik
maakl. Bit doet ook de nederlandsche handel-maat.chappij
om het ingevoerde stelael tot heil van het vaderland te
ondersleunen. - AI wat Java opbrengt, moet door Nederland passeren; en al wat Java noodi;; heeft, moet hetzehe
van het moederland Terkrijgen; daardoor wordt de javaan
hoo langer hoe meer aan het moederland nrbonden, terwUI de ueemdeling er hoe langer hoo neemdor wordt.
De aftreding van VAIl DElI BOSCD, behoeft de gerust.telling wegen. de instandhouding en voortletling van lijn
,stellel niet te verminderen; daar men 'veilig ,erwachten mag,
dat geen hem op te volgen gouverneur-generaal van NeerIandsch Indie, dit heilzame stelsel zoude willen uit IUn
verband rukken. Maar ook, wegens het Jot onler heerlijke,
rtike kolonie bij on verhoopten europeschen oorlog, is thans
"eel minder dan ooit te duchten, niet slecht4, maar ook
mogen wij te dezen OBI in een niet minder geruststellend
verachiet verblijden. Met den bloei van Java is ook de verIlerking Tan dit eiland op de krachtdadigsle ",gze bevorderd
geworden. De ruat en wel,aart, die er heerschen, de,hoogst• belangrijke ,nltingwerken, het Ichoone en geharde ferme
krijgsleger, dit alles moetonstegen allebezorgdheid vrijwaren.
Niet ongeput oordeelen wg het, op dele beschouwingen
over deo verhoogden bloei der kulture. op Jan, te laten
volgen wat een fransch dagblad (het Journal dell De6ats)
ter gelegenheid nn het aanknoopen vao onderhandelingen
tot het .luiten Tan een sedert (einde 18(0) onderteekend
en lhana (Murt 18(1) vermoedelijk eerdaaga te l'atificeren
handelstraktaat tusschen· Frankrijk en Holland, met opzigt
lot ons land, deszelfs hande)sbeu·llkkingen, nijnrheid, en
inlonderheid 'onze koloniiln heeft aangevoerd:
Na de vo'ordeelea Ie hebben opgesomd, welkevoor Frankrijk; uit het naauwer aanhalen van deszelfs handelsbetrekkiagen met Holland kunnen voortvloeijen, daarbij aanmerkende dat, met op,igt tot den aard der Toortbrengselen,
welke wij in den handel leveren, geenenadeelige medediaging, noch ook andererzijds geene zoodanige concurrentie
van Frankrijk bestaat; dat voorts over zee de beide landen
a1echlseene halve dagreis van elkander lijn ,erwijderd, en
wij ook langs den Rijn waanan wij den sleulel in handen
hebben, Fraukrijks naasto buurman ztin, lei dit tijdschrift
Tolgenderwijze sijne beschouwingen voort.
.Holland is het entreplll, als ware het de haven van
'Duitschland, in welks hart het langs den Rijn doordringt,
en vanwaar het de voortbrengselen uitToert; durentegen
brengt het Duitschland de produkten van hel buitenland
aan; want de hansesteden ter zijde gelaten, belit Duitschland geene handelsvloot, Holland bezit in Suriname, en
Tooral op Java volkpiantingen, die gedurende het jongste
lienlal jaren buitengewoon hebbeo geblneid, een gevolg Tan
het doeltreffende beheer Tan den generBaI v AI' Dill Bosc H,
en welke koloniiln eene verbazende hoeveelheid keerkringaprodukten aanBolland leveren. - Bolland heeft slechts weinige
industrieele voortbrengselen af te letten. Het is geen fabrijkland, alleenlijk verschaffen de gronden, door deszelfs
bewoners aan de zee ontwoekerd, een voorbeeld, hetwelk
men in Frankrijk weI mogt opvolgen, en welke gronden
door HoUauds onvermoeide nijverheid in uitmunlende lteien akkerIanden zijn herschapen, aan hetzel ve vias en hennep,
boter en kaas leveren, welke artikelen het voorname ged.elte
van den,elfs eigen handel uitmaken ; maarz\jne kolonien' brengen in overvloed suiker en nog meer komj voort. De suiker
der hollandsche kolonien beloopt minst gerekend 45 millioen ned. ponden (kilogr.), dat is te le~gen meer dan de
helrt Tan de opbrengst der fransche overzeesche bezitlillgen,
en meer dan een derde gedeelte der fransche consumptie;
hetwelk onlzettend is, voor het Tertier Vlln een land, vijflienmalen minder bevolkt dan Frankr\jk., De koffij productie van Neerlandsch Indie, inzonderheid van Java, is Y8n
nog meer belang. Men berekent, dot de nederlandsche oos(indischo bezittingen 38millioen nederlandsche ponden (kilogr.)
kolliJ opleveren. Geheel FralJkrijk nu, verbruikt Y8n die
boon niel meer dan 11 a 12 millioen kilogr. Wat den
suiker belreft, heeft Frankrijk voldoenden .flrek, doch mel
den komj ia dit moeijelijker.
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»Vo6r tien jaren, kwam de kollij van Neerldndsch Indie
in de registers der fransche lolkantoren 1!lootelijk voor memorie. In 1838 heef! helzelve aan Frankrijk voor deuelfs
consumptic, behahe hetgeen door I<'rankrijk weder uilgeToerd is, 3 millioen kilogr. geleverd; dat is- til zeggen
nogenoeg het dubbel van helgeen de fransche ovenee8che
belittingen ~ebben opgeleverd, en schier even zoo veel als
Franltrijk van Balti heeft gekocht. Maar kollij is tegenwoordig het eenige produkt van dele weleer 100 bloeijende
kolonie St. Domingo, dil produkt is de eenige bron ter betaHng Y8n de onbeduidende Ichadevergoeding, welke aan
Frankrijks, gebannen en Y8n alles beroorde, kolonisten is
beloofd. Tot aanmoediging der nationale scheepuart, had
Frankrijk eene vermindering van inkomend regt toegestaan
op den uit oost-indische eil.oden, dat is te zeggen uit de
hollandsche beziltingen in Oost-Indiij. afkomstigen Iiollij.
Deze verligting Y8n regten, die zoo wei voordeelig was Toor
den kOffiJ un Java als voor de fransche reeders, is onlangs
afgeschaft g~worden. Rolland staat derhahe op het herste1
un den vorlgen stand van laken. De gewigtige rol, welken de nederlandlche kolonien in de nederlandsche staatkunde spelen, getuigt genoeg van het gewigt, helwelk dat
l/lnd da.raon moet hechten."
Oflchooon w\j reeds aan het arlikel JAn, en ook van
Buna een 0plettelijk arlikel in dit W. B. hebben gewijd,
sal het weI, in een tijdsgewricht waarin, zoo immer, .de
algemeene belangstelling en oplettendheid op deze 100
'schoone belilting is gerigl, Diet ten onpasse lijn, het eiland
Java onder een wijder omuttend oogpunt hier in beschouwing te nemen •
Met terugwijling op het geographische en topoO'raphiacbe,
het eiIond Java betrefi"ende, in onle zoo even ve;melde artikelen nevat, lullen wij in dit opzigt hier nog slechts aanmerken, doll dit eiland gelegenilonderl08°0.L.T.Greenw,
en 6° Z.B. Bet is een der groOlsteeilanden Yandenindischen
archipel, ,on meet, over deslelfs grootate Jengte, nagenoeg
300 uren gun·.; volgens de jongste tellingen heeft het rnim
6,000,900 .bewnner., eene bevolking, die echler Terre af is,
Yan aan de topoj;raphische uitgestrektheid des eiland. geo,enredigd te zijn. De oornak van dezen geringen aanW81 der
bevolking op JaYa, schijnt gelegen Ie lijn, eenldeels allD
lIog vele wijduitgeslrekle, onontgonnen wouden en onse-'
zonde, waterlooze, londer kultuur liggende slreken, Ino aI,'
bijT. die van Jampannabij de 'Wijnkooperbaai, welke onbebouwde gronden echter van jaar tot jaar nrminderen; lerwijl de ktd-tures meer en mt;er worden uitgebreid; ander_
deels moet deze betrekkelijk geringe bevolking worden ~oe
geschreven aan de vernielingen door besmettelijke zieklen
voornamelijk door de kinderziekte onder de inlanders, en van
de ckfJlera 11Ior6u•. - De vaccine wint echler meeren meer
Teld. - Ret oil and Java wordt door de winden nn het
binnenland en die welke uit zee waaijen (Iand- en lee-'
winden) en naar gelang del' saizoenen door Ilfwislelende,
passaatwinden of moelSons verfrischt. Langl de kUlleD
heerscht bet geheele jaar door, lelfs in den regeotijd, eene
groote hille, die menigwerf, van + 85 0 FU&I.lBlIT (de
gewone of natuurlijke temperatuur) tot 95 0 lelfs lot IO(}O,
en enkele keeren tot 110 0 stijst. Land-inwa.rts is de
temperatuur meer gematigd; de naohten zijnerverfri.ichend
koel, lelfs op de bergeD kou"; aldaar be,ochtigl en verfrischt eene ovenloedige daauw boom eo pllnt en grond,
en siert, in weerwil van de hitle des daag,s, een. eeuwigdurend groen de heu,elen en vlakten.
Terdeelinc van Aet eiland Java. Een klein gedeelte
des eilands is nog onderworpen aan twee Javaanlche VOCl_
ten, de keizer of soesoekoiman van 80eraiarta en de.ultan van Djokjokarta, wier heerschappij evenwellegenwoordig, ooder he~ nederlaDdsch-bataviasche gouvernemenl grootelijks is beperkt. Hel overige gedeelle des eilands, onder
de oomiddellijke souvereiniteit van geiegd gouvernement,
is in provincien, en deze wederomzijn in disiriclen Terdeeld.
ne eerslgernelde worden beheerd door residenten, de tweede
door beamblen, die deels uit de inboorlingen wordell gekozen. Onder toezigt en verantwoordelijkheid van den residenl zijn de ondersoheidene takken van be~tunr toebetrouwd aan hollandsche amblenaren, die aan bijlondere
deparlementen z\jn geplaalsl; als daar sijn: de gou,er_,
nellr-generaal, de raad nn state, de algemeeoe aecre_
tarie, de inspecleurs en direcleuren van financien, nn uilen ingaande regten, van's lands domeinen, nn kuIlure8,
de algemeeno rekenkamer, de pOll-directeuren enz., behalve de militaire officieren.
Het eiland Ja va heefl, onder het bestuur van den IOUverneur-ceneraal van Nederlandsck Oo,t-l"dii24 regenlschoppen of provincicn, als:
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I) Bantam, 2) Batavia, 3) Buitenzorg, 4) Krallang, 5) ras is voortgesproten. Door bastaardpaarden, van arabisci'I
Priangan, 6) Cheribon, 7) Tagal, 8) Pekalongang, 9) Sa- en persisch ras, uit de gouTernements stoeterij te TJanjor,
marang, 10) Kadoe, II) Bagaleen, 12) Bangoemas, 13) aan de voor{larne javanen te verkoopen, heeft men hun de
Soerakarta, 14) Djokjokarta. (deze beide maken devorsten- ! middelen verschaft am de teelt hunner tolri.ike paarden te
landen uit); 15) Madion, 16) Kederi, 17) Japara en Joana, ! verbeteren. De paarden van DIacassar (van Celebes) en van
18) Rerobang, 19) Soerab_Ua, 20) Grissee, 21) Baucall~ng, Bima IUn fraa~ier,' grooter en sterker dan .. de javaansche.
22) lIIadura en Sumanap, 23) Passaroean, 24) Besoekl en Uitgewnderd het veredelde grootere ras, Z\ln over het alBanjoewangie.
gemeen de paarden op Java tot merkelUk minderen prij &
Het gouvernement der moluksche eilanden hestaat uit de, verkrUgbaar dan in Europa; - var!cens. tamme en wilde;
volgende provincien: I) A mboina. 2) Banda, 3) Ternate, de l.atslen zUn klein en zw.rt. De tamme vatkens ver4) 1\Ienodo, en de kleine dnartoe behoorende eilanden. Dat schiJJen weinig of niets van de europfsche, ma.r zUn iet~
vRn Maca.ser •. met deszelfs noordelUke en zuidelijke dis- kleiner. Hun vleesch smoakt als k.lfsvleesch, het is Jigt Ie
trieten, uit: 1) Boelecomb~, 2) Bonth.in, 3) Saleyer,4) verteren en gezond. Die welke uit Timor op Java worden
Bima, 1\) Timor en de eilanden. Wtjders bezilteD de neder- aangebr.gt, worden echll'r als beter dan de van het eilaDd
landers de oude haven Riouw, in straat Malakka; en op 'oorspronkeJ~ike beschouwd; er worden ook van tijd to! tijd
Sumatra. op de westkust, 1) Padang (en onderhoorigheden J, varkens uit Europa ingevoerd, om tot 'l'oortteling van het
2) Pri.nan, 3) Benkoelen, 4) Nattal, 5) Tappanoeli enl. ras Ie dienen. De chine.en zUn op Jova de groothandelaars
en op de oostkust 1) Palembang, met de eiJanden Banka in :var\lens, en houden dele dieren even,eer in hoogachting
en Billiton, 2) Borneo (de we;telijke en oostelijke kusten) ; all de turken. voJgens MOHJ.MMED'S wet, Ie verfoeijen. ])ezima, nabij Nanga.akki in Japan.
Wilde tlierl'oeti{!e dieren: onder dele komeh in de eerste
Oe voornaamste steden van het ejJan~ Java lijn: I) Ba- plaats in aanmerking de herten, die t.melijk overvloedig
tavia, 2) Sam.rang, 3) Soer.baija; voorts nog als steden van in de wouden gevonden worden~ en de evengemelde wilde'
den tweedenr.ng: 1) Bantam, 2) Cheribon, 3) Tagal, 4) zwijnen (6abie-oetanc-), die dikwerf de aanplantingeD verDemak, 5) Rembang, 6) Djokjokarta, 7) Soerakarta, 8) woesten en maar Rl te leer menigvuldig z\in. Voorts wilde
Grissee, 9) Passaroeao.
stiercn en kocije1t, rhinoceros.en en tijger8. Op den rhinoDe kusteo, rivieren en voornaamste grenzen van het eiland ceros waagt het de javaon zelden jagt te m'aken; den t\iger
worden door eene menigte, oaar europesche wijze gebouwde durven zij met groote stoutheid aan te tasten. - Van wild
.chansen en forten beschermd. TUdeDs den joogsten oorlog (Jcvo(J8Ite vindt men op Java allerlei soort: watersnippen,
~ijn nog zeer vele nieuwe sterkten aaogelegd, ten einde de
duiven, snippen enz.; -de kalonc-. eeoe reusachtigevJeermuis,
opstandelingen tot onderwerping te breogen. Vroeger was wegens vel .en staart vlicC-ende hond genoemd, wordt door
Batavia de grooute en m3gtigste vesting van het eiland. Het veleo om hqar vleesch boven onder gevogelte geacht. De
wetenswaardige dezer st.d hebben w\j vervat in ons artikel rhinoceros- of jogervogel (lat. buceroB calao) is insgelUks op
fuuvu. (bladz. 160-172 van dit Woordeoboek).
Java oorspronkelUk. De kakatoe (Int. psitacuB cristatuB) eo
Rivieren, beeken en andere wateren. De voornaamste de lo,ri (lat. brachyari) worden meereDdeels van de M.,luksche
rivieren zUo; 1) de groote rivier van Batavia. 2) de Tan- eilanden aangebragt. Deze hatstgemelden hebhen ongemeen
"erang, 3) de Ankee, 4) de Bacassie, 5) de Tjikandie (de schoone vederen; eene andere soorl van papegaa\ien, beo
.yl1abe tji jav.ansch, heteekent rivier, dUI de rhier van geboemd, op Java oorspronkelijk, overtreft in het gemak
Kandie 6) de Krawallg, 7) Tjitarum, 8) de Pamahoenan. om te leereD spreken aile andere geslachten van dezeo .ogel.
9) de Tsjokkan, 10) de Tjilosse, 11) de Tjiassem, 12) de Paauwen sijn ovenloedig op het eiland, vooral in de geIndramaijo, 13) de Kalitondo, 14) de Tagal, 15) de Demak, bergten en andere door de tijgers bevolkte gewesten,omdat
16) de Rembang, 17) de Solo. De meesten dezer zijn zeer de' paauwen op de uitwerpseleD der tUgers aleD. Van daar,
schoone wateratroomen, en, de bovenvermelde dorre streken dot waar wilde paauwen lijn, ook tUgers zich ophouden.
uitgezonderd, heeft overigens het eiland eene menigte water- Tam (Jevo(Jelte IUn op Java de kippen, eendeD en ganvaUen en bee ken langs welken altijd groene zoomen vele sen; deze rijn er ovetvloedig en goedkoop. Eene kleinere
'teden, welvarende dorpen en !legerijen eeD bekoorlUk ge- leer fraaije 800rt van kippen wordt (lyamcattih genoemd;
ligt of lever en. Deze onrlerscheidene wateren sijn met ve- deze is Diet van jnaanschen oorsprong. De javanen drijlerlei soorten van visch voorzien, die voor den javaan, 'b\j veD met deze vogeIs eeDen aanmerkelijkeD handel, &an
evnen nassi of gekookte rijst een ,makelUk voedael uitma· welken de consumptie der europeanen eene dagelijks v.erken. Overigens viudt men op het eHand ook eeDige weinige nieuwde aanmoediging geefl. Uit htlt plantenrijk:
kleine meren of waterkommen, Wolsrvan geen blijkbaar nut de plantgroeijing op het eiland Java heeft eene voor deD
wordt getrokkeD.
europeer verbazende weelderigheid en grootachheid. De
De f)oortbrenc-selen lijn, nit het dierenrijk: de lluJfel bergstreken van het eiland z\in digt bewalsen metlVoudeo,
ikarbau), waarvan het schoonste en beste ra. in de ge- die geene eindpalen 8ch\inen te hebben, en wiergeboomte,
bergtestreken wordt gevonden, en welk voor den jnRan, van Ieusachtig grooteD vorm, uit de verite oudheid is ontt.ot zUne kuhures zoo nuttige. dier alJerwege op het eiland sproten. Sedert de sehepping der wereld is waarachUnlijk
wordt gevondeD; de runderen zijn op Java minder overvl,oe- geen menschelijk wezen tot in het hart dier wouden doordig en van kleiner ras dan de europe.che, de koeijcn geven gedrongen. en aij bevatten oogetW\jfeld dieren en planteD,
er. ook minder melk. Er lijn uit Europa stieren en koeijen die nog in eeuwen tUd. ODS niet lullen bekend wordetl.
ingeToerd om het ras te verbeteren, en er is ook J:og eene De natuur schijnt in Indie geheel eigene, van overal eldp.fI
aDdere, van Bengalen afkomstige, teel t '¥In horeDvee, met eeoe verschillende, wetten te volgen. Het geboomte is er eeuwig
bult op den rug. Van de melk wordt er geene kaas, maar met het liefelijkste Groen getooid, en levert twee malen en
aileen boter bereid, waarvan het Ii: tot 1 a 2 gulden geldt, soms rueer dan tweemalen 'sja'ars eeoen r\iken vrneht-oogst
en boven welke versche boter (onze, in valen er aangevoerd 'op, terwiil het aardr\ik uit _\inen schOOl kos!elUke nuttige
wordende, hoter) verreweg ver.kieslijker is, mits dezelve in planten en kruiden voortbrengt, die noch gezaaid floch 80ndubbel fustverzQnden, en van de beste gualiteit ~ekozen worde, gekweekt worden. De rijst, waaryon v60r dertig jaren de
zoo als doorgaands ter verzending het geval is. Overigens \Yordt uitvoer op n.genoeg 80 miJJioen ponden (volr,ens den graaf
op Java, tot sp\jsbereiding, veel meer gebruik van de kokos- vAJr HOGUDoBI') kon begroot worden, en wcarvan JiJvadesolie dan van bater geroaakt; - schapen zUn op .Tava sch.an, tijds ook Sumatra, de llIoluksche eilanden, Borneo, B.nd~
eo alleen bij rUke indianen en bijdeeuropeersaan tetreffen. enl. voor een gedeelte verzorgde, worth legenwoordig op
In 1827 heeft ons gouvernement er een vreernd ras ingevoerd Javo. aIleen voor de behoeften van'het eilaod lehen, bemet het oogmerk betzelve, mettertijd, ook op Java te doen halve tot de uitrusting der europesche schepen, en tot minbloeijeo, en 100 doende tot eeneD nieuweD handelstak t8 8Om,ienlUke uitvoeren buitensI'[Jds aaogeplant. Deze kultuur
leiden; - de paarden van echt of luiver javaansch roa IUn wordt op drieer1p.i wiize bedreven. Eerstena op landen die
klein van gestalte maar welgemaakt, sij '~lD meer tot rU- door de rivieren overstroomd eo sawah genoemd \Vol"den;
pauden. onder den man, en voor den wagen, dan tot eenig de rUstplant wordt· regelmatig en in kleine bosjes in de
aDder emde dienstig; de merrien eehter zijn, als ware het, aorde, en daarna onder waler gelct; dele manicr is de meeil
onvennoeibaar tot den arbeid gehard, en behalve dAI zij vruchtgevende, en levert ook de beste kwaliteit op. De
door groote en aware personen beredeD worden, en, ofschoon beide andere wijzen van kultuur, tipar en gaga, wordeu
oohesI.gen, tot reiatogten in de gebergten dienen, bezigt vooral in de hergachtjge distrieten r,evolgd, alwaar het water
men deze dieren ook tot het door de dalen en over de bergen ontbreekt. De daanao voortkomende riist is echter noch in
venoeren van Iware lasten, koffij, suiker en andere produk- kwantiteit. noch in kwaliteit hli dien der' sawah Ie vergeten. De paardenstoeterij, is er oven gens in zeer bloeijenden lijken. De aandenlUke uitbreidiog der rijst-kultuur en de
.taat, vooral sederl men de kleine javaansche merrien groote voorraad-opleggingen, die van dit produkt hestendig
door _penische en arabische hengsten en ook door hellgsten onderhouden wordeD, faten zich eenigermate begr\ipen. als
van IlacaSier en Bima heeftdoen dekken, waanan cen schoon men wee!, dat bebalve betgeen door de europe~rsverbruikl
113*
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en voor de bakkerijen en arak-stookerijen opgekocht wordt,
ieder eilander dagelUks Ii pond vnor zijne voeding noodig
heeft, en bovendien de p.arden (ieder pa.rd d.gelijks 2. it
3 ponden) en het tam gevogelte er mede gespijzigd worden.De koffij i~ het kostelijkste der javaansche p.rodukten, en
deze kultuur is op het eiland tot eenen boogen trap van
volkomenheid gestegen. De beste kwaliteit van dit produkt
st.at bij den Mokk.-koflij bijna niet acbterlijk. De neder_
landsclw handetmaatschappij en de graaf V.I.N DEN BOSCD,
hebben kracbtdadig er toe medegewerkt om op Java dezen
tak der kultures tot den hoogsten bloei te doen opvoeren.
De peperkultuur kost luttel moeite, en echter is dit artikel
onder de aanzienlijke takken van handel te rangschikkeD.
Het peperboompje wordt gemeenlijk aan den voet vanden
katoenboom, ook weI aan den voet van den dadap (eeD
dus genoemden boom) geplant, tegen wei ken het dan ala
klimop opgroeit. De kukunu8 (piper cu6e6a), eubeben,
of staarlpeper, en ook de lange peper, die tjabehgenoemd
wordt, wast op Java zeer weHg. Eerstgemelde wordt gewoonlijk Ii f 1 per ~ verkocht. Hel tur/csch, koren of
mazs (lat. jagon [rumen tum saraeenicum) , het welk meestal
geroosterd door de indianoo wordt gegeten, maakt ook, een
voorname tak derkultures uit. - Het suikerriet groeitzeer
voorspoedig op Java •. De jnaDen eehter verstaan niets van
suikerraffineren; zij eten het suikeeriet uit de hand. Kenden
. zU de suikerfabrikatie, dan zoude dit Ilftikel een nog veel
rUk-ere handelstak kunnen uitmaken. Gemeenlijk nemen de
chinezen, daaric meel bedreven" den, :tan hetnederlandseh
gouvernement Ibehoorenden, suiker in paeht, doeh sedert
eenigen tijd hebben ook europeanen zieb op delen tak van
nUverheid toegelegd, die aanmerkelijke voordeelen oplevert.De arenlJ of bruine boooosuiker, doorgaans 1J0eia djawa genoeood, wordt van het zeer overvloedige sap van den boom van
dien naam bereid. De arengsuiker wordt geh.el door den inlander verbruikt. De boontjes .(katjantr tawah) dienen eensdeels tot spijle, en anderdeels wordt uit dezelve eene olie
getrokken, welke de JovaneD in hunne lampen branden. He kapas of katoen, (trossypium herbaceu~. fJel indicum)
groeit zeer goed op het eiland Java. Dit produkt is in vele
landen zeer gewild, vooral in China voor de fabrikatie van
het nanking. Er zijn twee soorten van den kapas orkatoenboom, behalve DOg eene derde soort, kapokgenoemd (60m6ex pentandrum), die aan hoogopgaande boom en groeit.
De katoen van deze la.lsle soort is ,korter en Iigter dan die
der be ide kapasboomen. Er is aangeraden geworden de
verschillende soorten onder een te vermengen, hetwelk, meent
men, eene goede waar opleveren en de kultuur aanmoedigen loude. - De papaller-kultuur voor de bereiding van
het heulsap of de opium, is nog niet lange op Java inge-/
voerd. Dc bereide opium '(madat, afioen) is op Java leer
duur, daar ,de verkoop van dit prodolit, tegen aanzienl~jke
sommen gelds, aan de ehinezen verpaeht wordt. Dejavaansehe papaver, tot opium bereid, is, voIgens de geneeskundigen, eene zeer sterk werkende artsen~i, ofschoon deleive
in kwaliteit geringer is dan de bengaalsebe. - De kultuur
van den ta6ak is zeer uitgebreid, en van nit produkl wordt
door de eilanders zel ven eene overgroote hoeveelheid verbruikt. Dezelve wordt gezegd ettelijke honderden millioenen
ponden te bedragen. Ook de europeers verbruiken eene
groote menigte cigaren .van inlandscb maaksel. Deze hbak
is van goede kw.liteit, en beeft lelrs eenen halsami~ken geur,
doeh de javanen zijn noll' niet zeer bedreven in de bereiding
Van dit produkt. - De kurkuma gmeit in de bosscben
Van Java, en levert, gedroogd en zeer lijn gepulveriseerd,
eene zeer feaaije gele veefstof op. - De tamarinde-boomen
op Java worden onder de sehoonste van den aardbol gerangschikt. Het produkt van dezen boom wordt geconfijt
en in potjes door de indian en ter markt gebragl. - De
ve~elen, die oan den stam van den arenlJ groeijen, en die
als het omkleedsel van dien boom uitmaken, noemtdejavaan
1J0emoeti. Dit produkt, gezuiverd van .ijne grovere deeleD,
wordt gesponnen en tot een touwwerk nereid, dat eebter
minder sterk is dan onze touwen van hennep; ook dieDt het
tot bedekking der daken van de huilen der welgestelde javanen.
De veelvuldigheid der boomen, planten en vruehten, door
eene 100 buitengewone groeikracht te voorschijn geroepen,
is zoo groot, dat wij verre bet bestek van een artikel in
dit W. B. zouden moeten overschrijden, zelfs aI wil<l.en wij
ons tot eene slechts oppervlakkige opsomming bepalen, indien namelijk het mogelijk ware er al de namen van op te
geven. Wij vermelden dus hier slechU ettelUke der voor-'
naamsten. De kokoi (in het maleisch: pohon katapa), te
zeer bekend om er hier van eene beschrijving te geven.
De javanen doen in den starn inkervingen om Ie beler in
den boom te kunnen klimooen om de uucbten in te zame-
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len, vermits de starn, regt-op zonder lakken opge,lchot~n.
zeer hoog en moeijeJijk te beklimmen is. Een versche kokosnoot wordt gemeenlUk mel 4 of 5 eenten (6 of 8 duiten) betaald. Als de noot oud wordt, verliest de kokosmelk
haren smaak, en gaat in eene gedegene, witachtige massa
over, welker smaak eenigziDS naar dien onzer okkernoten
zweemt. ~en trekt daaruit eene oIie tot spUsbereiding en
lampverlichting, die doorgaans a 30 cents per fIesch wordt
verkocbt. De stam van den kokosboom' bereikt meni,werf
de hoogte van 60 of 70 voet.- De 6anaan (pisanIJ, musa
sapien tum vel paradisiacal. Van deze, den javaan zoo
nuttige, vrucht telt men verscheidene soorten; zij heeft den
smaak eener rijpe peer j eaauw, gekookt of gebraden, eet
men haar met even veel smaak als in Europa de aardappelen genuttigd worden. De boom draagt slechts eenmaal
vrucht, en wordt daarom na de inzameling geveld; h\j
schiet evenwel zoo vele spruiten, en groeit loodanig snel
op, dat hij in een of ten hoogste twee maanden tijds zijnen
vollen wasdom bereikt. De boom wordt menigwerf tot op
clen voet hoogte van den grond afgesneden, en de bovenoppervlakte van den dus afgeknotten boom, als een kom,
uitgehold, welke dan des anderendaags gevuld met helder
en frisch water gevonden wordt, lietwelk als geneesdrank
in onderscheidene kwalen of siekten,. en als mid del om het
haar te doen groeijen, dient. - De runboom, of wilde
wortelboom,ook wonderboom en indiache vijgenboom (ficus
indicar Lrn.) genoemd, in vele oorden van Indie onder
de beilige boomen geteld, is, naar zijnen; omvang en
hoogte, gelijk aan onle grootste eikenboomen. De stam is
geheel met takken omringd, welker twijgen als koorden
naar den grond afbangen, aldaar doordeingen. wortel
schieten, en nieuwe loten voortbrengen, welker takken,
later, wederom in den grond indringen en nieuwe loten
voortbrengen, 100 dat het gemakkelijk lijn zoude van een'
enkelen boom een geheel woud te verkrijgen. Overigen.
laat lich de runlioom gemakkelijk voortplonten, want daartoe wordt niets anders of meer vereischl, dan een' tak, ter
dikte van een' mansarm af te snijden, en dien ala stek in
een' vochtigen grond te planten. In Europa zou ook welligt deze boomsoort kunnen tieren, alwaar zij in onze tuinen of parken heerlijk loude prijken.: Deze boom dient ook
slecbts uitsluitend tot aieraad, want hij draagt geene, voedende of verkwikkenue vruchten, en oak lijn hout is tot
geenerlei nuttig gebruik geschikt. - De bamboe (arundo
6ambuB) heeft eenige o,ereenkomst met onzen vlierboom,
deslelfs hout is eehter veel harder, en is, in water gelegd,
even duunaam ais het eikenhout. De stam groeit doorgaans
ter dikte van een voet in doormeter uit. Men heef! daarvan twee soorten, de bamboes talie, de beste, en de hamboes durie van minder goede kwaliteit, en welks starn eene
menigte knobbelige en met dorens omzette takken uiuchiet.
Onmogelijk zou het zijn de menigte voorwerpen op te som:"
meD, die uit het bamboeshout vervaardigd worden, want
hetzelle nreenigt in zieh de voordeelen van hardbeid en
buigzaamheid. Uit het bamboesriet wordt oak een s.uikerachtige sap getrokken, en uit de dunste twijgen en het
merg de bekende bamboes in zuur, atJar bamboe, bereid.
De kruin wordt ook gekookt, ala kool, gegeten, wa\lrvan lij
dan den smaak hebben. - De ponon tjat, een. in het
wild groeijende boom, Ie vert een voortreffelUk rood verf.hout op. - De tinkalak, wasboom, deaagt lCucbten, Ult
welke kaarsen vervaardigd worden, die, in fijnte en zuiverheid de spermacetie op zijde streTen. - Van den bast
van den tiluwanlJ, papierboom, (morus papyri/era), die
na twee of drie jaren wasdoms geveld wordt, bereiden de
Javanen papier, en kleedingltukken (sarontrsen BclinlianGs,
bekende nationale kleedingstukken). - De ponon ratak,
of zeepboom, draagt eene nootvormige vrueht, die in het
water sehuimt, en als leep tot het wasscben van lijnwaad
enl. leef dienstig is. - De jam60e geeft eene smakelijke
nucbt. Er .ijn van dezen onderscbeidene soorten; de
ja)1lboe, ayer mawar, is sIechts een heestergewas, welks,
aan onzen mispel niet ongelijke, l'fuch~ ee?en aangen~men
rozengeur verspreidt. De beste vrueht IS die van den Jamboe 601 welke zoo in vorm als smaak veel overeenllomst
met onl~ appelen heeft. - De sag-o-palm6oom it de laag
groeijende soort der palmboomen, en wast ze~den meer dan
tot 30 voet hoogle op. Uit deszelfs meelachug ~erg wordt
de bekende sago bereid, waarvan de boom, blJ doorslag,
van 40 tot 50 ponden oplevert. - D~ ramboetan (lat.
nepha,ium tappaceum) brengt. eene Ultmuntende vrucht
voort en wordt in onderscbeldene soorten, door gehee!
het ;iland eevonden. - De pompelmoes. (witte en roode)
(la t. citrus aecumana) geeh eene verfnsschende en smakelijke uuchl. Omstreeks Batavia groeit de besle soort.- De
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wilde gember of zedoar,(lat. amomum zerurn6et) groeit in
overvloed op Java, en dient den javanen tol kruiding hunner
spijzen; deze gember wordt ook ingelegd. - De grana atboom (lat. murc.x crinoccus) groeit welig op het eiland,
even als de cajoepoeti (lat. melalcuca lcucadendra),
uit welks gebladerte de bekende kajaoepoetie (without)olie getrokken wordt.- De kruidnagel-boom wordt aileen
in den gouvernements plantentuin (op Buitenlorg) gevonden; .nootmuscaatboomen groeijen hier en daar, doch
in gering getal. - In sommige frissche, luchtige en berg.ohtige streken zijn uit Europa perziken- en appelboomen
overgeplant geworden, welker vruohten vroeger tegen de
onze merkelijk aehter Btonden, dooh waaromtrent tegenwoordig vooral in de hooge binnen land en hel tegendeel .plaats
grijpt, en de penik (oorspronkelijk eene aziatisohe perzisohe
vruchl) komt op Java betervoortdaninEuropa. Zooishetook
met de uit Amerika afkomstige aardappelen, die op Java vee I
beter dan in Europa zijn. De moeskruiden, daarentegen, gedijen even als de kool (van aile soort, bloem- en roodekool uitgezonderd), de salade, spergies enl. zeer wei op Javll, al~aar
men ook proeven genomen heeft om de camila casangua,
eene thee.oort, over te planten, en de cactus cocheniUefera
benevens meer andere nuttige planten aan te kweeken.
Het eiland levert voorts eene menigte heerlijke. hloemen op,
onder welke de mfltattie, de tjampaca, de kJeine en witte
roos, b\izondere melding. verdienen, Diet minder dan de 80endal malam (mira6ilis jalappa) , die, kort vMr en na het
ondergaan der zon, den Iiefelijksten geur verspreidt. (fit llet delfstoffenrijk: nil eene vroegere mislukte opening
der goudgroeve tusschen Tjikas en TjanJor, en na eene
later, in oozen tijd (onder den kon. eommissaris DE Bus DU
GHISIGII'IES) bewerkstelligd onderzoek, is gebleken, dat het
goud niet beschouwd kan Torden, in zoodanige hoeveelheid aanwezig te lijn, dat hetzelve de kosten der mijnontginning 10udE' deHen; terwijl ook de mijn-onlginniDg
dus nutteloos aan de kultures eene menigte mensehen-armen
loude moeten onttrekken j weshalve van bovengezegde onderneming is afgezien. Sommigen der rivieren sehuren eenige
weinige goudsehilfertjes aan. - De ysergroetlen daarentegen
lijn talrijk; voorts vindt men op het eHand zou'tgroeven
(welker produkt van zeer goede kwaliteit is), Italk en zwavel.
Er worden op Java eene menigte minerale bronnen gevonden, die ter genezing van kalharrale en andere ongesteldheden heilzaam zijn.
De in de gebergten wonende javanen versehaffen zieh
voornamelUk hun onderhoud door de veeteeit, de kultures
van de rijst, den koffij, suiker, tabak en peper, katoen, den
arengboom, de kokosolie enz.
De landbouwkundige maatschappij op Java heeft zieh
sedert den jongsten t~jd voornamelijk onledig gehouden met
de verbetering der kultures en de uitbreiding van aIle takken
Tan nijverheid en kunsl vlijt. De kanalen" die op het eiland
100 nuttige en schoone inrigtingen, zijn, door de onvermoeide krachl8inspanningen der gezegde maatschappij, van
jaar lot jaar verbeterd, en tol meerdere volkomenheid gebragt. De gelukkige uitkomsten van dele bemoeijingen zijn
blUkbaar geworden door den vermeerderden verkoop van
onderscheidene produklen, en door het droogmaken en bebouwen van gronden, die vroeger het »woest en ledig" vertoonden. Het was echter voor onzen generaal VAIf DEIf BOSCH
bewaard gebleven, om, voortbouwende op de grondslagen
door den, na '5 lands herstelling eersten gouverneur-generaal
baron VAIJ DEB C!PELLEIJ gelegd *), en ook, wat de hoofdzaak
belreft, voorlzettende hetgeen door diens opvolgers, de kommissaris des konings DU Bus DE GHISIGNIES en den generaal
DE KOCK, tot het eenmaal beter gedijen der kultures was
voorbereid, daaraan, en aan de daarmede in verband slaande
nijverheid dien trap van bloei en die uitbreiding te geven,
welke zoo heerlUke resultalen heeft opgeleverd, en waaromtrent wij op het artikel BATAVIA reeds kortelijk het zakelijke hebben aangestipt.
Er is op Java (te Batavia) ook eeoe ma81schappij gevestigd,
onder den naam van bataviaasch genootschap der weten~Bchappen, waanan de gouvetneur-generaal baron VAN DER
CUELLEN, de raad van Indie MUIfTINGHE en andere hoogst
verdienstelijke mannen voorname steunpilaren zijn geweest.
De werkdadige pogingen der geleerden, REINWART en BLUME,
opzettelijk vanwegll het nederlandsche gouvernement uit
het moederland herwaarls gezonden om navorsehingen in
het gebied der natuurlijke historie c;n geologie te doen,
.. )

De baron VA.N DBR CA..PBLLEN had zicb geheo) aan den voorspoed
van necrlandsch Dost-Iodie en hij gevolg aan de ccr en wdvaart
va.n Nederland (Oud-Holland) toogewijd. Op Java hartelijkst be_
..nnd, do<;>r allen ~ie hem kenden, uitgenomen welIigt door eenige
nabobs, dIe eenen .staat in den staat begeerden, werd hjj, bij zijnen
teruglcer naar bet ruoederland 1 algemeen ala eell \'ader betrellrd.
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werden met de belangrUkste uilkomsten bekroond. Deze
geleerden, moedig aUe van land en klimaat onafscheidelijke
gevoren en hinderpalen tarlende, baanden zieh nieuwe wegen
midden. door de 'nimmer betreden .wouden en steppen, bestegen de hoogste bergen, onderzoehten de vulkanen, minerale bronnen eDZ., ~n, op ,ie schillerendste wijze hunne
zending volvoerende, waren z~i eerlang in slaat doarover een
meer helder licht te verspreiden.
Ook de natuurJijke inhorst en de levenswijze der javanen
ziju sed ert den jongsten tijd meer en beler bekend geworden. Men zou het karakter dier eilanden grootelijks te
kort d oen, met hetzelve aileen naar dat der kustbewonera
te beoordeelen. Het kontrast tusscheo deze en de het binnenland bewonende volksslammen is, zoo wei Iigehamelijk
als zedelijk ,scherp afstekendl". lJe javaan, die de kustan
bewoonl, (de orang-pinlfier-lant) en van vischvangst, zeeroof
en handelbedrijf leeft, is over het algemeen klein van gestaite, tenger en koperkleurig. Rnwheid, vermetelheid en
bedrog zijn de grondtrekken van zijn karakter. De inboorHngen aan den weg vau Sundah, en vooral ook die te Anjer,
varen met kleine booten tot op ettelijke mijlen in zee oit,
om aan de europesche, in hunne wateren varende, schepen
vruchten, gevogelte, schildpadden enz. te verhandelen. Tot
grootere . vaartnigen hebben zij de loogenaamde praauw,
pantja'llang, chiampang enz.; aij zijn eenmastig en met
groote, uit biezemallen vervaardigde, zeilen opgetakeld, en
dienen voor de han<,lelsgemeen8ehap met de, nab\i Java gelegene, eilanden, als Sumatra, Balie enz., of varen ook met
vraeht op de javaansche steden zelve, als: Batavia, Samarang, Soerabaija, Cheribon, Bantam. eDZ. Op zeeroof uit
zijnde, voeren zij etteltjke stukjes geschut (lilaILS), en zijn
dan talrUk bern and. Des daaga houden xij zich in schier
on~enaakbare ~orden schuil, waar lij, te midden van klippen
en ondiepten, voor de op hen kruisende sehepen verborgen
of metterdaad tegen aile vervolging of opbrcnging gevrijwaard zijn; des naehls, of ook wei des daags, onder begunstiging eener donkere nevelachtige weersgesteldheid,oefenen
zij hun zeeroof-bedrijf uit, en tasten dan zelfs europesohe
koopvaardijschepen aan. Zoo men hen Diet in tijds voorof
ontdekl, glijen xij geheel 5tH over het water, en naderen
zonder eenig gerueht om de entering te beproeven. ,Menig
rijk bevraeht koopvaarder, met slechta geringe bemanning
van 12 11 20 koppen, is eene prooi dier vermelelezeeschuimers geworden. Het nederlandsch gouvernement, om hun
hedrijf te fnuiken, voigt de wijze poliliek, zieh van groote
dieven te bedienen, om kleinere dieven te vangen, en heeft
een aantal voormillige aanvoerders dier zeeroovees in dienst
genomen, die met kruisser-praauwen op hunne voormalige
makkers jagt mllken. Zoo had men tUdens het buluur'van
den baron VAN DEB CUELLEN zekere radja AJ:IL, die in gouvernementsdienst den rang en de bezoldiging van kolonel
had ontvangen, en met een smaldeel van kruisser-praauwen,
dappllr en arglistig, in Sezegd opzigt vele goede dienlten
aan het gouvernement bewees. - Hel gebeurt ook 80m.,
dat een europeesch koopvaardijsehip, door groole aterfle
,der bemanning, of wegens dezelve onbekwaam makende
rieklen, genoodzaakt is ·kust-javanen in dien.st te nemen,
die, Iraag van aard en moeijelijk zioh /lan orde en tueht gewenne~nde, het gemis van europesche matrolen niet kunnen
vergoeden. Men heeft in zoodanige gevallen van gemengde
ekwipaadje, meet dan eens, de europesehe door de javanen
of an!iere indianen, die van hunne meerdere getalsterkte
gebruik maakten, op het gruwzaamst vermoord gelien.
De orang-gunang-; of javaan, die' het binnenland of de
gebergten bewoont, is doorgaans van middelbare gestalle,
welgemaakt en los ontwikkeld j zijne kleur is geelachlig bruin,
en geheel lijn uiterltik duidt goedaardigheid ,aan, hij is
lachtzinniger, opregter en trouwer dan de kustbewoner, en,
ala hij met regtvaardigheid en op eene eerbied inboezemende
wijze behandeld wordt, wint men lijne verkleefdheid en kan
men hem. dan volkomen vertrouwen. Men stoore of grieve
h.em slechts niet in zUne godsdienstige gebruiken, enhoede
zlch vooral, hem tot minnenijd op te wekken,! want zijne
wraak kent dan geene grenlen. Msdan atelt hij zich in
volslagen opstand (amokh), benevelt zijne linnen door opium,
bedekt zieh het gelaat met lijn lang hoofdhaar (matta
Klopp), grijpt, met verduisterde oogen, eene kris (alofniet
vergiftigde dolk of hartsvanger met slangvormig lemmer)
ter hand, loopt ala een razende, voort en doodt ailen, die
hem op IUoen weg ontmoelen, lot hij zelf als een dolle
hond wordt gedood. - Ofschoon in de Irage lusteloosheid
van aile, onder de verzengde luehtstreek levende, volken
deelende, kUlUlen echter de bevelen van een' door hem
geeerbiedigden of gevreesflen meester, den j avaan tot de
grOOl8te krachtsinspanningC!I wekken. Vit zijnen aard ligt-
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-iinni", laat hij zieh even zeer lot het kwade als )let goede
.. ervo~ren, zonder de gevolgen van zijn gedrag ~e berekenen,
en hij moet dus meer aan eene voogdij, dan aan een dwingelands willekeurig bestuur onderworpen worden. Dit geldt
ook met opzigt tot de javaansche dienslboden (vrijen of
&laven), en zoo doelmatig als menscbJievend is allezins de
wet, door het nederlandsch bestuur uitgevaardigd, kraehlens
welke de willekenr oer europesebe meesters beperkl, en zelfs
den javaansehe grooten of vorsten het regt benomen is, betwelk deze laatsten over het leven en de goederen hunner
onderdanen uitoefenden.
Het bestek, voor een artikel in dit ·W. B. ons ingeruimd,
v'Ilrbiedt, in nadere bijzonderheden Ie treden nopens de 111gemeene levenswijze der javanen, hunne godsdienst (de
mahomedaansehe eeniglins gewiJzigd), leden, gewoonten
enz. Alles vooneker ten hoogsten belangrijk, doeh die hier
te meer zouden overbodig, zoo niet ongepast zijn, daar deswegens de weetgierige elders volkornene bevrediging kan
vinden, en vooral ook het vreeger door ons aangehaalde
werk, Land- en Zeetotrten door Heerlandsch Ind;il (zie
BA.TAVlA., bladz. 172, 1. kolom) in dit opzigt niets Ie wenlehen overIaat.
Eenige opmerkiDgeD, betreffende de ehinelen op Java,
mogen dan dit artikel besluiten.
De ebinezen op Java *) maken door hunne talrijkbeid
een aanmerkelijk gedeelte der bevolking uit; verreweg meer
dan te Bantam, Cheribon, Samarang, Soerabaya en I. beb·
ben' zij lieh te Batavia neergezet, alw,,-ar zieh natuurlijkerwijle voor hen een veel r.!limer veld lot handelsspeeulatian
en· uitgebreide ondernemingen opent, en waar zij van het
gouvernement oDderseheidene monopolien iD paeht nemen,
.Is: de viucherijen, de opium, de areng-suiker enc. Bij
Toorkeur leggen I~j zieh op de kUDsten en haDdwerken §)
tee, eD' bedrijveD lij aile takken der nijverheid. Velen
OIIder ben, bezitten op Java aanlienlijke grond-eigendommen. Zti zijnondernemend, arbeidzaam, geduldig en wellevend; en merkwaardig allezins is hun genie van nabootaiDs', waarvoor lij eene aaogeboren nardigheid bezitten,
om op eene seherpzinnige wijze al datgene wat zij voor de
eerate maal zien, Daal een met juiltheid ingerigt plan of
model, voort te brengeD. In den handel lijn aij Iistig, eD
door.lepen, en men kan nimmer te omziglig tegeD hunDe
loopjes (akals) zijn;. is men,echter met hen reeds eenigermate
bekend, alsdan heeft men daarvan niet meer 100 zeer te
Treelen. Zij hebben ook hRODe rondveDter. (klontontrB),
die dagelijks omwandeliDgen van versebeidene mijlen doen,
en dikwerf juist ter goeder ure aankomen, om den bewonen Tan landelijke etablissementeD, of afgelegene dorpen,
de moeite uit te winnen, zich op de g100tere markten van
het hun benoodigde te voonieD. De reiz6Ilde ehinesehe
.koopman, wiens .aaDnadering reeds uit de vertedoor den
rolfel eeDe.r klein a trom vernomen wordt, laat zieh door
eenen knecht (kulie) vergezellen, die aan de uileiDden van
eenen over lijne schouders geslagen buiglamen honten
.tuk twee met allerlei koopmansehappen gevulde kisten of
doolen toraeht.
In bunne berehniDgen bezigen lij het tieD.laHige steisel,
en bedieDen lieh daarbU van eene zeer eenvoutlige.. praklijk.
Op een houten tafeltje laten lij ijleren stangetJes bewegen,
.al1. welke balletje, of plaatjes I~in vastgehecht: e.ene rij dier
balletjel duidt de eenheden, eeDe andere de tienheden, eeDe
derde de honderdheden eDl. aan.
Velan der op Jan gevll8tigde chinelen bevaren de lee,
en drijven een' uilgebreiden haDdel op Borneo, Sumatra,
A.mboina en andere ei/anden. ZiJ oefenen ook de kustvaart
uit. .JaarlUks komen te Balavia jonken uit China, met
landverhuizers en allerlei 500rt van koopvauders aaD. Deze
landverbuizers zijn 100 vele uitgewekenen, of ballingen,
.die Tcrder op besehermiDg of gunst van het ehinesche gounrnement geene aanspraak kunnen maken.
Het is door de omstandigheden dringeDd geboden geworden, om, 100 al niet vol.trekt Ileh tegen de T8stigiDg
der ehinelen op Java te verletten (hetwelk welligt met het
natuurregt aIs strijdig te besehouweD is), dan toch hunne
.)

Meerendeels 21i1n de chinezen op Java OO'flipronkeJijk uit de provincIen of omstreken van Foa-Hen, Fout-sjeu, Suent-sjen, Tat8jangse. Quang-toft (canton). Smoe en. Ning-po. Bunne eerste
neerzethng op Java, Bnl"neo, Sumatra en de lfoiukschc eilanden,
d.~gteekent van het midden del' 17e eeuw (1643 of 1(44), in wr.lk
t1]dpcr!-- de tartaren eene~ iova! in China deden, en or de oude
dynastIc van den lroon Wll~rpen.

§) De hanleringen van tImmerman, schdjnwerker, metselaar1 wagr:maker er.t meer anderen wprden uitsluitenderwijze lioor de Chlp.Zen ultgeoefend. Ret bedrijf del' javanen daarin is niet noeIUcnswaardig, en de e uropt'~r. bebben ,inti Tele j aren ziCh Diet
.. eer daarmode bezig gehoud.en.

neerzetting Diet dan onder zeer strenge voorwaarden toe Ie
laten. Zonder dezen, sedert eenige jaren genomen, maatregel zoude men hebben gevaar geloopen, dat hunne, van
jaar tot jaar Ran wassende, bevolking heD vroeger of later
zou hebben kunnen in staat stellen, zieh een werkdadig
aandeel in de opeDbare aaDgelegenhedeD aan Ie matigen,
hetwelk hen vroeger welJigt nog sleehlS de ~iverzueht en
onverzoeDlijke baat der javaDen hebben belel. Om het vertrouwen deler laat&ten te winnen, olJ).helzen de ehinezen
in seh\jn de godsdienst van lUOHA.MMtD; doch wat hun, in
dit opsigt, het meeste overwigl geeft, terw\il hetlevens der
inboorlingeD zedelijk karakter verderft, is de woekerhandel
dien zij bedrUven; zij leeDen tegen zwaren interest, CD als
de geldleener in gebreke blijft het geleende terug te geven
voegen zij de vervallen interessen bij de hoofdsom, die aladan, even Ills deze, weder interest draagt. Zelden ontkomt
een onbemiddeld of behoeftig inboorliDg aan hunne sehraapzueht.
OOST-INDIE-VAARDERS z,jn schepen, die door de
europesehe, op Oost-IDdie handelende kompagniiin of handelmaatschappijeD uitgerust wordeD. Zij zUn gemeenlijk iell
grooter dan fregatten van veertig stukken gesehut, ofschoon
zij niat meer dan twfntig stukken, en wei deels negenponders, deels zes-ponders, voeren.
OOST-INDISCHE KOMPAGNIE (ElfGELSCH). Dele vereenlging von kooplieden, - ontegeDleggelijk eeD der meest verbazende versehUnselen van de nieuwere wereldgesebiedenis , heeCt men lich met snelheid tot den rang der staatkundige
mogeDdheden van de ee.ste orde lien verhelfen, bevel voerende over een grooter aantal onderdanen, dan twee of dri6
der r;roote mogendheden er onder hunne heersehappij vereenigen.
De handel met de IDdieD, die in deD ouden tijd de pheniciers, en in den middeneeuwsehen tijd de venetiers had
verrijkt, ging iD haDden der portugezen over, toen deze de
vaart om de Kaap de Goede Boop ontdekt en bewerkstelligd
hadden. ZU bedreven dien handel met grooten ij,er, maar
wat moeijelijk schUnt te bevroeden zijn, is, dat de overige
leemogendheden het gedoogd hebbeD, dat z\i gedurende bijDa
eene eeuw het monopolie van dien handel in bezit hielden.
Daarbij dient eehter gelet Ie worden op de vooroordeele~,
die in dot tijdperk nog op den geest der meeste volken In
Europa eene alve~~ogen~e werking de den '. en VOO~IS ookop
de twisten en seheunngen 10 sake van godadlenst, die weldra
ben beroerden, en hunne geheele oplettendbeid tot zieb
trokken.
Zoodra de portugezen endernomen ~addeD, hunne onldekkingen laDgS dewestkust van Arr~ka voort ~e ze.lten.
vraagdeD zij van den paus eene bulle, die hun het U1lsIUlte.nd
reg! van eigendom verleende, op aIle .. de door ongelooVlge
volkeren bewoonde eilanden, welke Ig reeds hadden ontdekt,
of nog in het ven~lg zouden ontdekken. De paus, gr~.tiglijk
lieh eene gelegenheid. te Dutte maken.~e, o~. een. bewIJs VB!1
lijne oppermagt te geven, en te gehJker t~Jd, die magt uit
te breiden, vaardigde de verlaDgde .bulle ~~t. Boe beapottelijk tegenwoordig zulk eeDe handehDg lehgnen mog~, zoude
er destijds eehter niemand lijn gevondeD gewordeD, dl~ 10ude
hebbl!n dunen in twijfel trekken, of de paustot het ultvaardigen deler bulle geregtigd ware, en of nietaJIe volken nrpHgt waren delelve Ie Oehoorzamen.
..
Dienvoloens haddeD de porlugez8D gedurende een 1''1)
ruim tijd:bestek de handt:n geheel vrij om hunne ~e10,e
ringen in de Indiiin voort te zellen, IOnder dal eemge an ...
dere europeache mogendheid zieh er tegen verzettede. Eerat
tijdens de vr\jbeidskamp nnler voonaderen legen de~ fanatieken spaaDlchen d·...iDgeland PHILIPS lI, .. besloten die moedige hollanders, hU'nne vlag over de zeeen van het ..~olten
te oDtrollen, en waren zU, van alle europeaehe Dauen, d.
eerate, die de grondslagen harer magt in de IDdian. vestigden •
De eerbied voor '5 pausen bulle en de wenseh om eera'
met de portugezen, venolgens met de spaDjaarden, eenen
oorlog te voorkomen, welke laatstgemelden in 1580Portu~al
veroverd hadden, sehijnen de voornaamste oona~eD te zgll
geweest, welke· de engeIsehen onder de regerlDgen vaD
HUDlUK VIII en EIlUA.RD VI, en gedurende het eer.te 8'1deelte der regeridg van ELIZABITH,bewog8n, ee~en weg
naar Indie, door het noordwesten of noordooslen van Europa
op te sporen. Dasf echter dele pogingen vruehteloos waren,
en 'spausen gelRg niet meer iD EngeJaDd erhnd werdfge~
voelden de zeeva.rders en kooplieden van dat !and zieh Diet
langer door de bed~nking ~aD d~r portugezen IDge~eel~.regt
wederhouden, TaD lieh onm.ddel\lk op den m~est wlDstr\lken
tak d~s wereJdhantlels loe te Jeggen. De kapllein STEP/LIIfS,
die in 1582 lIilzeiJde; was de eente engelsehman, die de Kaap
de Goede Hoop omvarende, tol in Indie dl)ordrong; dil 'foor
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.. erd door den vermaarden DRAKE" en later ook door THOMAS neven-kompagnieschap uit de ioodanige actiehouders, die de'
C.HUDISH gevolgd. De togt v.n dezen laatstgemelden was kosten der eersle ,lootuitrusting dekken, en daanan al den
het meest belangrlik door de kennis, welke hU in Engeland rislCo op zich nernen wilden, onder voorwaarde van het uitverspreidde nopens de gewesten,over welke tot dus vern' eene sluitend regt te hebben op al de voordeelen, die daaruit
geheimzinnige vennaardheid was geworpen. CA.VENDISH begal louden ontspruiten. Gedurende de eerste 13 jaren nn het
lich in Julij 1585 Illet een klem, door hem zelven uitgerust bestaan der kompagnie werden, op dele wijze, aileen door
esk.der onder zeil, en na het grootst gedeelte van den indi- bijzondere assoeiatie de handels-ondernemingen vohoerd_
achen oceaan tot aan de, philippijnsche eilanden doorkruisd, De eerste expeditie, van welke, schepen en 1adingen mede
en zorgvuldig allerwege de voornaamste trekken van het, gerekend, de koslen omstreek-a 7000 t:f.st. beliepen, bestond
karakter der inboodingen Ie hebben gade gealagen, kw.m uit 5 schepen, het grootste van 600, het kleinste van 130
hij, n. een' aller voorspoedigsten togt, in September 1588, tonne1ast; de Jadingen waren voornarnelijk zamengesteld uit
in Engeland terug.
edele metalen, ijzer, tin, lijnwaden, staalwaren, krarnerijen,
NielS, intusschen, bragt welligt zoo Teel toe, om den en- gl~swerken ens. Het bevel werd opgedragen aan den kapigelschen den wensch in Ie boezemen, zieh op den indischen teln JUlES L.UlOA.STER, .die reeds eene oost-indische reishAd
handel toe Ie leggen, dan de buit, welken zlj, omstreeks gedaan. Deze expeditie stak den 13 Februarij 1601 uit
dien tijd, op de spanjaarden behaalden. De rijke lading Torbay in zee. De onvolkomene bekendheid met de zeeen,
eener door DRAKE, gedurende zijne togten langs de spaan- welke zij te beuren, de kusten, welke Iii aan te doen had,
•che kusten, als prUs opgebragte spaansehe carraCCQ ontstak, was oorsaak, dat zij eerst den 25 Januarij 1602 ter pla~ts •
de winzuchl der kooplieden, behalve dat nog de, in dit harer bestemming, die Achem op het eiland Sumatra was,
Ichip gevonden, papieren de kostelijkste inJichtingen be- voor anker kwam. Hoezeer ook lang gerekt en verdrietend,
helsden, met opzigt lot den handel, WAartoe dit schip ..wae was echter de reis ongemeen voorspoedig geweest. LANCASUB
gebezigd geworden. In 1593 werd een nog belangflJker sloot handelstractaten met de sultans van Aehem en Bantam
buit behaald. Een eskader, door oir WALTER R~LEIGH uit- en, zijne schepen met peper en andere voortbrengselen de;
gerust, onder bevel van sir JOHN BOROUGH uitgezeild, ont- lands geladen hebbende, had hij op de tehuisreis het gel uk
1D0etle op deszeJfs togt naar den indischen ocellan, nabij een rijk geladene portugesehe carra ceo van 900 tonnelast Ie
de azorische eilanden den grootsten van aile spaansche car- ontmoeten, en geholpen door een hollandsch 8chip, dezelve
raccos ' een vaartuig Tan 1:\00 tonnelast, voerende 36 stuk- als goeden prijs op te breogen. Den II September 1603
ken g~schut, en met 700 kOflpen bemand. Dit schip werd liep 1,UOA.STER in IJuins weder binnen. In weerwil der
na een hardnekki .. gevecht, hemagligd en te Darmouth op- leer voordeelige uitkomsten van dezen togt, waren de in de
gebrant. Geen g~aoler schip was destijds in Engeland ge- daarop volgende jaren ondernomene expeditien, orschoon uit
aien. 0 Deszelfs lading, bestaande in goud, porceJein, spe- grootere schepen te zamengesteld, in het wezentlijke niet
cerijen katoenen en zijden stoffen, ivoor, droogerijen enz. aanrnerkelijk voordeeliger. In het jaar 1612 verkree" de
versterkte nog de ondernemingszuchl, die reeds de engel- kapitein BlIs'\' Terscheidene belangrijke voordeelen vano het
Iche kooplieden aandreef om ten handel te varen op ge- hoi van Delhi, en, onder anderen, dat, van te Surate eene
westen, uit welke zoo vele rijke schatten te trekken factorij te mogen oprigten, welke stad tot op het in belit
waren. - TOI het bedrijven dier handelsvaart werd dien- krijgen van Bombay, de voornaamste slapelplaats van den
volgens te Londen, in het jaar 1599, eene associatie opge- engelschen handel op de westkust van het indische schier,
rigt. Hare led en .. verzochlen aan d~ koningin een chart~r eHand bleer.
ofoctrooi waarblJ hel aan aIle brJlsche onderdanen, dIe
Door in Indic factorUen op te rigten, volgdltn de engelvan hen geenen vrijbrief zouden verkregen hebben, ont'zegd schen slechts het voorbeeld der portugezen en hollanders.
loude zijn;voorbij de Ka~p. de Goede Hoop, of generzijds Dele etablissementen achtte men noodig, om ze tot stapelde straat van DIAGELLULf, eenlge handelsvaart teondernemen. plaatsen te doen dienen voor de goederen, die, in afwachDaar nu, omstreeks dien tijd, de bevoorr.egte associatien ais ting van geJegenheid om ze naar Europa over te zenden,
het doelmatigst middel beschouwd werden om de meeste opgelegd werden; geJijk ook voor de in Indie opgelegde
takken Tan handel en nijverheid te doen bloeijen, werd het koopwaren, tot zoo ,Jang zU konden worden geplaatst. WeI
nrlangde charter in December 1600, zonder vele moeite erkende men dergelijke factorijen als noode loos in beTerkre<Ten. De eerstegouverneur dezer oost-indisehe kom- schaarde ~~nden, doch beweerde, dat zij in Indie, wegens
pagnieO en 2' harer bewindhebberen werden door de regering deszelfd b~lzondere gesteItenis, en de weinige veiligheid,
benoemd, docb voor het vervolg aan de kompagnie de be- welke men ee genoot, een onmisbaar vereischte waren
voegdheid toegekend, om zelve zich baren gouverneur en Hoe wei gegrond dele redenen ook schenen, behoeft het
bewindhebbers te kiezen, terwijl zij, voor deze eerste maal, e?hter geene .aanduiding,. dat factorijen, met dergeJijke inook het regt behield, eenen onder- of tweeden-gouverneur slgten opgengt, aldra 10 eene soort van Yestingwerken
te benoemen' ook kon zij reeds nu en in het vervolg, alle moesten veranderen. De beveiliging der kostbare, aldaar
civiele ambt~naren en ag~nten aanstellen, welke zij loude opgezameIde, koopwaren gaf eene sehoonsehijnende drangnoodig oordeelen in hunne dienst te nemen. Zij werd ook rede aan de hand, om de factorijen in zoodanigen staat te
gemagtigd, om reglementen te verordeoen, geldboeten en brengen, dat zij eenen gewapenden, aanval konden wederzelfs straffen ;tan den lijve op te leggen, mils zieh daarbij staan, en de agenten, kantoorsohrij,vers, arbeiders, vormovereenkomstig de in Engeland bestaande wetten gedragende. den e~ ala ware. eell;e georganiaee,rde krijgsbezetting. EenYoorts was het haar vergund, aUe soorten van produeten, maal In het beut dler versterkte stellingen zijnde, wervrij van regten, gedurende 4 jaren, en tot het bedrag van den de europeers .toutmoediger, en handelden weldra op
30 000 t:f.st. jaarlijks, goud en zilver uit te voeren, mits eene wijze, die· met hunnen staod als koopJieden ten eenenda;rvan tot het belaop van 6,000 t:f.st. in de mun t van male strijdig was, zU onderwonden zich; den geheelenhanLonden te doen tot geld slaan, en ook, beh.lve voor de del van aommige districten te bemagtigen, en zelfs zioh Tan
eerste reis, onder beding van, binnen 6 munden na het derzelver grondgebied, als hun eigendom, meeater te maken.
beeindi"en van elken zeeto"t, de zelfde hoeveelheid van goud
De kompagnie had, bij hare aanvaardingvan den indisohen
en zilv~r weder in te vo:reu. De tijd van duur van het handel, z~o door sehipbreuken als andere tegenspoeden,
charter der kornpagnie werd op 15 jaren beperkt, met voor- groote verltezen geleden, en meer oog hadden h;lar de vijbehoud, dat, zoo de,e instelling niet bevonden werd, voor andeJ\ikheden der hollanders gevoelige afbreuken gedaan,
het algemeen voordeelig te zijn, het charier, om het even doch was ten slotte de engelsche oost-indische kompagnieop welk tijdstip, konde vernietigd worden, mits doarvan handel gunstig uitgevallen. Het blijft echter steeds in twijfel
twee jaren bevorens op.egging te doen. Zoodauig was de Ie trekken, of niet het openbaar gerucht de handelswinsten
oonprong der engelsche oost-i~.dische kumpaguie, de ro~m met groote overdrijving hebhe voorgesteld. Zoo, bijv. beruchtigste handels-maatschapPIJ van den ouderen en Dleu- weert men, dat, ,gedurende de eerste jaren, 132 pCt. geweren -tijd, en die tegenwoordig hare heerschappij o"er ge- wonnen was gewo,rdeD; daarbU, valt intusschen aan te merheel het mongolische r~jk heeft uitgebreid.
ken, dat'de reizen niet minder dan 30 maanden duurden
Er was reden om te gelooven, dat het charter Terkregen en soms in geene 3 it 4 jar~n, Tolbragt wllrden; d~t bU d~~.
zijnde, zich een ongemeene ijverdrift zoude openbaren, om teru,gkee,r der schepen, de ladmgen op. lange termijnen van
over groote schaal den handel op de Indien te ondernemen ; 1,'- a 2 Juen, verkooht werden; en, eIndelijk dat de afredit was echter niet het geval. Ondanks de uitnoodigingen k~ning dec reizen gemeenlijk eerst na verIo~p van 6 of 7
en vllorsteJlingeu en zelfs bedreigingen der bewindhebbers jaren bepaaldelijk gcaloten werd. Uit dit aUes is het gekonden vele led en er niet toe overgaan, hun aandeel in het makkelijk op te maken, datdehandelswinstenderkompagnie
voor de kosten der eerste expeditie benoodigde Toorschot te bU lange na niet 100 aanzieoJijk zUn geweest al8 men de,torten, en het zij dan, dat den bewindhebberen het ver- zeive weI heeft willen doen Tooekomen.
eischte gezag werkelijk ontbraken, het zij, dat zij dit gezag
Zoo als wij re_eds boven aanstipten, was de vijandelijkheid
niet wilden doen gelden, zij vormden eene bijzondere of der hollanders, gedurende I;eruimeo tijd, een groote hin-
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derpaal tegen de ontwikkeling der welvaart van de engelsche oost-indis.he kompagnie. Onze vaderen hadden zich
het uitsluitend bezit van den specerijenhandel bevochten,
00 wisten .ich in dat bezit staande te houden. Onze toenmalige oost-indische kompagnie werd door het bestuur der
republiek krachtdadig ondersteund, terwijl de zwakke en
weifelende staatkunde van JACOBUS I en KJ.RBL I aan de
engelsche oost-indische kompagnie niet den min.ten steun
verleende. Tijdens den burgeroorlog in Engeland, werden
natuurlijkerwijle de handelsbelangen ter zijde gesteld, en
tot op de beslissing Van het overwigt der republikeinsche
pari\j, was de engelsche handel op Indie zoo goed als vernietigd.
"
Under zoodanige ongunstige omstandigbeden, stichteden
de ambtenaren der kompagnie in Indie de factorijen van
Madras en Beng.ien. In 1640 verwienen zij van de inlnndsche voraten de vergunning tot het bouwen van het fort
St. GePree, en ten jare 1658 werd Madras tot den ran:;
van presidentschap verheven. De kompagnie had reeds in
1645 begonnen in Bengalen faetorijen op te rigten ; de voornaamste was die. van Hoogly; deze factorijen waren, gedllrende vrij geruimen tijd, afhankelijk van het presidentschap
van Madras.
CROMWELL'S wapenen en staatkunde heratelden, nll het
beeindigen van den burgeroorlog, de zaken der engelachen
in Ind.iiin. De oorlllg in 1652, tusschen het lone parliaInent en de nederlandsche republiek uitgebroken, was, gelUk
men weet, voor ()IlS vadedand ill de uitkomst hoogst ongelukkig. Bij den vreda van 1654 betaalden de holland!!rs
r,068,OOO guldens aan de engehche oost~indische kompagnie
tot schadevergoeding der haar toegebragte verHezen.
Daar het charter, krachtens hetwelk de epgelsche oOstilldische kompag!lie het monopolie vanden indischen handel
llitoefende,' blootelijk eene bewilIiging der kroon, en geenszlns door het parlement bekrachtigd was, beweerden de kooplieden, die geelle deelhebbers der kompagnie waren, dot,
met I}AREL's onttropning, het charter de [acto was vern ietigd, en metterJaad ondernamen, van des af aan, zeer vele)
kooplieden het handelsbedrijf op Oost-Indiij, in wedstrijd
met de kompagnie, en deden zij zulk~ met zoo ijTerige,
werkzaamheid, en met zoo goed geluk, dat zij te dezen den
Illilnopolisten de loef afstaken. Men Tenekert, dat, gedurende
de vier jaren, van 1653 tot en met 1656, tijdens welke de
h~ndel op Jndi~ vrij bleef, in Engeland eene zoo groole
menigte goed!'lren uit Indie aangebragl werd, dat hetgeen
de inlandsche behoefte olerschreed, naar Treemde markt~n,
eJl. tot ge laagste prijzen werd afgezet, zoo zeUs da~ tel' beune
van Amsterdam de engelsche koloniale produkten de mededinging tegen de hollandsche vol bield; hetgeen zelfs eene
.• daling in de acti~n onler oost-indische "ompoKnie ltad Ie
weeg gebragt.
Ontwarende, dat ~ij tegen «Ie ~ndernemingen der partjcuHere handelshuizen niet vermogt op te loeven, deed, onmiddelijk nB het sllliten van den vrede met Holland, de engelsche oost-indische .kompagnie aanvmge tot vernieuwing
van haar charter, maar z\j had daarbU niet sleehts de part iculfere kooplieden buiten haar, maar lelf, deelswij~e hare
eigene leden tegen tich. Niettegenstaande aile weerstreying
van de' zUde dergene-\,l, dill de vrijheid des handels vOQrstonden, en de gelllkklgll uitkomften, welke onwed\lrlegbaar
de particuliere ondernerningen hadden opgeleverd, gelukte
hel echter aan de kompagnie in 1657 de vernieuwing van haar
charter van CROMWELL te nrwerven. KAREL H bekrachtigde
di't charter in 1661, en schon I> tevens oan de kompagnie
het regt van vrede en oorlog met aile statell, waar de chri~
lenscbe godsvereering niet was gevestigd; voorts het regt
om forten te bouwen, daarin kriigsbezettingen Ie leggen,
en in die staten kolonien te stichten, en daarvoor, vrij van
tolregten, ammunitien en krijgsbehoeften uit te loeren; aile
britsahe onderdanen in hechtenis te nemen en naar ~ngeland
op te tenden, welke de kompagnie bevinden mogt in Indie
zonder hare toestemming handel te drijven; en eindelijk de
bevoegdheid tot eigene regtsbedeeling, zoo wei in burgerlijke lilSstrafwettelijke zaken, onder heding slechts van hare
regtsspraken in overeenkomst mM-de engelsche wetten te
doen. Vermits echter dit charter door geene parlements-akte
tell volle bekrachtigd werd, belelte hetzelve niet, dot sommige avantufiers zich. binnen de grenzen van het grolldgebied der korripagllie, op den indischen hmdel toelegden.
Dienvolgens wa"s "haar monopolie niet volkomen. Eerst na
de staatsomwentelingen van 1688, en toen in Engeland de
liberale regeriugsvorm was ingesteld, bekrachtigde, zonderling genoeg, het parlement de act, vol gens welke de kompagnie wettelijk gcregtigd was, uitsluitenderwijze den handel
'"P hel 008ten \e drij veo.
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Afgezien van de nadeelen, haar door de handelsondernemingen van particulieren toegebragt, bad de ellgelsche
kompagnie onder de regering van K... RKL II wederom veel
te lijden door de vijandel\jkheden. der holla~ders, en ten
gevolge der onlllsten, die te weeg gebragt werden door de
oorlogen, welke de indische_ Torsten onderling tegen elkander
voerden; maar in 1688 verwierf de kompagnie eene kostelijke bezitting met het eHand Bombay, hetwelk haar door
de Kroon werd afgestaan (zie BOMBAY). Zij werd gemagtigd
om door (Ie kracht der wapenen hare heerschappij over de
naburige gewesten te handhaven, en den inboorlingen van
dit gedeelte van Indie werden de zelfde regten" en vrUdommen ala den britsche onderdanen zelven toegestaon.
Kort durop werd het west-indische presidentschap van Sur.ttte naar Bombay verlegd.
"
In de jaarboeken der engelsche oost-indische kompagnie
is voor.l de regering va .. KAREL II merkwaardig door bet
on tstaan van den theehandel. Het eerst vind t men in de
archieven der kompagllie dit artikel vermeld in e"en brief
dd. 24 Janu.rij 1667-68 aan haren agent te Bantam, boudende laslgeving, om 100 pond van den besten thee, welken
bij zich zoude kunnen versch4jfen, n.or Engeland op Ie
zenden. Dil WAS dl! oorsprong van eenen handelsta]., die
later voor den handel en de consumptie in" Ellgeland zoo
hoogst gew igtig moest worden, en zonder welken het meer
dan waarschijnlijk is, dat de kompagnie, althans als handel$maatschappij, sints lange loude opgehouden hebben til
bestaan.
Gedurende het grootst gedeelte der regeringen van KAIlE~
II en JACOBlTS II, werden in Engeland de zaken der kompagnie door JOSIAH CHILD, de kundigste schr\jvcr van dieu
tUd over handelsaangillegenheden, eu in Indie door sir JOHIf
CHILD, zijnlln broeder, bestuurd. Laatstgemelde was een der
eersten die het ontwerp ber,..,mden om in Jndie eene territoriale mogendheid te vestigell. Maar de expeditie, tenjJlrll
608 ter" volvoering van dit plan uitgelonden, slaagde !liel,
en de kompagnie acbue zillh 1I0g zeer gelukkig,_de nodes,.
voorslagen te Inogen aallnemen, zoo als z\i door den keizllJ
van Mongol werden vaslgestilid.
.
De vergadering der conventie of van het buitengewoon
parlement, die ten gevolge der staalsomwenteling van 1688
plaats greep, verlevendigde voor elln oogenblik ~e hoop der
t~enslrevers van het monopolie, en, iJl geval zij eendragtig
hadden geltandeld, zOllden vermoedelijk hunne pogingen met
het doo( hen gewenscht gevolg zijll bekroond geworden,
maar een verschil yan meening splitste hen in bUzondere
partijen; de eenen verklaarden zioh voor de volstrekte volkomene n\iljeid des handels, de aDderen voor bet op meer
libefale grondslagen sticht!!" eener njeuwe kompagnie. Het
staatsbestuur betoonde in het eilld zich jegens de bestaande
kompagni!! gUDstig gelind, en in 1698 verkreeg zij van de
kroop een nieu", charter. In het daarop volgende j aar werd
de handel vrij verklaard do!)r een yotum van het huis der
gemeenten, houdende, dat alle britsche onderdanen een gelijk
regt louden hebben, om in de voordeelen un den indischen
handel Ie deelen, ten zij deze handel hun krachtens eene
parlementsakte ware ontzegd. Zoo bleven de laken tot ill
1688. De geldnood der regering noopte haar loen, om aan
de kompagnie eene leening van 2 niillioen cf.sl.aan te
nagen, waarvoor zij 8 pCt. interest bood. De kompagriie
atelde voor, om 700,000 cf.SI. a 4 pCt. te leenen, maar
het kredie! der regering was derwijle lug gezonken, dat
zij liever verkoos, van de assooiatie van kooplieden, die
noeger zich tot mededingster der ooat-indische kompagni e
hAd gesteld, de aaDbieding VAn 2 millioen a 8 pCt. aan te
nemen, onder beding, dat de regering deze associatie tot
eene nieuwe en epnige kompagnie, voor den oost-indische~
handel zoude aanstellen. Deze nieuwe kompagnie werd door
eene act der wetgeving gecreiierd, en daar het cbarter der
oude k!)mpagnie nng niel was geexpireerd; had men bet
vreemde schouw~pel voor zich, van "twee vretielijk ingeslelde
hanrlelsmaatschappijen, ie<J ere voor zicb het uitsluitend regt
eisohende, om op de zelfde gewesten handel te drijven.
AanvallkelUk kende de haat der beide kompagnien gee~
grenzen. Welhaast echler ontwurdenzU, dat ~~ider ondergang daanan het gevolg 10llde ziin, en dat, terwul de e~ne aan
den ondergang der andere arbeidde, de voorslanders der
h:mdelsvrijbeid verrijzen, en h80lr beide met een alag verpletteren louden. Dienvolgens ontslnnd tusschen baar eene
allenp'sche loenadering, en, in 1702, hare geschiJIen vereffend °hebbende, beslolen zij eeoe I'nkeJe ko~pagnie te z"amen Ie smelten, onder den noam .. an t·ereenllJde kOT/lpaenie der· engtlsche kooplietlen, ha,ndel drijvende op de (Joll,:,
Indi;!n.
Middelef\~ijl in Europa deze loor de kon'pagnie zoo g~-
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wigtige haodeling lot stand kwam, breidde in Indie, de kom- ook ten gevolge Tan's konings openlijk nrklaarde tegenpagnie hare bezitting~n uil. Ten jare 1692 was het ben- kaoting; werd de bill in het hoogerhuis verworpen. Deze
gaalscbe agentschap van Hoogley nRar Calcutta verlegd. In omstandigbeid berokkende den val 'van het ministerie, het1698 verkreeg de kompagnie van een' der kleinzoonen van welk een gedrochtelijk voortbrengsel was van de coalitie van
AURUG-zEB het bezit van Calcutta met twpe naburige dor- Fox met ·Iord NORTH. Het ministerie, door hetwelk het verpen, teuns met de bevoegdheid tot eigene reglsbedeeling vangen werd, had dim vermaarden PITT aan dutelfs hooed,
over de bewoners, en het regt om forten aan te jpggen. wiens roem bestemd was om dien un zlinen vader, den
Hare agenten verloren geenen lijd, zij deden een Groot en 'grooten lord CKUUB, eenmllal te overtrefi'en. Het is beschoon veralerkt kasteel bouwl'n, aan hetwelk, ter eere lian kend, welke moeijelijkbeden PITT te overwinnen had, om
den stadhouder oozer republiek, den regerende koning van zich in het parleme'llt eene meerderbeid te verkrijgen. Toen
Engeland, WILLEK III, de naam van Fort ffitliam gege_ hem dit gelukt was, brAgt hij, op lijne beurt, eene bill,
Yen werd. Te gelijker IUd werd het agenlschap van Ben- ter regeling der indiscbe aaflgelegenbeden, te berde, en
galen tot den rang van presidentschap nrheven ••
trad uit deze beproeving aijner V8stbeid in het bewind, door
De kornpagnie wendde gedurende de eerate jaren na hare hem in nog zoo jeugdigen leeft\id verkregen, als 'ferwinnaar
wedergeboorte, groote krachtsinspanningen aan, om haren Ie vooJ'Schijn. Deze act vestigde eene nieuwe instellingonder
handel te beslendigen en uit te breiden; maar de weinig den naam van lIureau
raad aer contrOle !Ian de zaken
vasle alaat van het mongolische rijk, en het door de kom- !'an Indiif. Oit kollegie, bestaande uit 6 leden van's konings
pagnie genomen besluit omop al de gunstige stellilJgen geheimen raad, moest tot attrlbut hebben, de oppertoeligt
forten te bouweo, bragten onophoudelijk w illeJvalJigheden of controle over aile handeJingen. werkzaamhed'en of aangein hare zaken te wepg. In- 17HS werd bealoten een ge- legenheden un wlllken aard ook, betrefi'eu<le bet burgerlljk of
zantscbap naar het hof van Delbi af te vaardi;en, om van krijgsmagtig bestuur der gewesten, uitrnakende de bezittinF.lRUCKSUB, een der onecbte afstammelingen van AUBIIIG- gen der oost-indiscbe kompa .. nie. AI de gemeenschapsbeZED,
eene uitbreiding van het gebied der kompagnie en trekkingen tusschen de komp~gDie en ha~tl agenten in Indie
de bevestiging barer privilegiiin te verkr,jgen. Sluwbeid, moeaten aan het bureau van controle worden onder"orpen;
toe val ,en gepaste allnwending nn gescbenken strekten om de bewindhehberen moeslen aan de bevelen van het bureau
den gewensehten uitalag van dit geuntschap te nrzekeren. gehoorzaambeid, verleenen. en naar denelfs voorschriften de
Onde~ talr\ike andere begunstigingen verkreeg de kompagnie instructiiln wijzigen, 'Welke zij aap hunne agenten toezonde bevoegdbeid, om zich het landheerlijk regt van 37 rond- den. Er moest een gebeim komittee, van drie bewini:lbebbeom Calcutta gelegene dorpen aan te koopen, hetwelk haar ren ingesfeld worden, wa.rmede het bureau van eontrole
in het bezit van de beide oevers der Hoogley stelde, over aUe zoodanige laken konde regelen, welke het niet mogt
eene uitgeslrektheid van 10 mijleD bezuid,en de stad un deo voegzaam oordeelen, aan het algemeeQ kollegie Van bewindlelfden naam.
hebberen te onderwerpen. Men Iiet echter aan dit laatstIn het jaar 1717 zog aodrrmaal de kompagnie zicb door gemelde, even als te voren, volle magt en volstfekt gelag,
eene mededinging bedreigd. Er kwamen in (ndie schepen met opzigt tot alles wat de bandelsverrigtingen betror. .
aan, door reeders van Oatende uitgerust. Het goed gevolg
Onder het bestuur van den markies van COUW4LLU, die
dezer eersle ondernemingen moedigde andere kooplieden den heer JIASTIIIGS opvolgde, werd de loon van HrDu ALI,
dier zelfde slad aan, om den weg te volgen, die voor hen TIPPOO SAlK, uit nlgenoeg de helft 'Uner bezittingen ontzet"
dus geopend werd. In 1722 vereenigden zij zicb tot eene I waardoor de territoriale inkom-sten der kompagnie aanmerke-,
kompagnie, die door een, van den keizer uitgegaan, charter Ilijk verbeterd werden.
'
beveatigd 'werd. De hollandsche en engelache kompagnien
In 1793 werd bet charter der kompagnie tot op ') Murt
die, gedurende zoo geruimen tijd, vijandig tegenover elkan- 1814 verlengd. In de act, die dele voortzetting van haar
der hadden geslaan, stelden Toor eene wijl hare weder- privilegie bekrachtigde, werd eene clausule ingelalcht, -die
lijdsche verbittering ter zijde, en vere~nigden .ich om hare den indis~hen handel voor alJe britscbe onderdanen soheen
nieuwe mededingster te verderven. Aangezien enkele voor- open te stellen, doch onder den valschen schijn van vrijstellingen zonder uitwerking bleven, narnen lij de wapenen zinnige bedoelingen hadden lich de opstelJers dier aet onte baat, en toen nu de regeringen der beide Moederlanden , twijeelbaar er op toegelegd, om de claulule ijdel t,e maken,
voor hare kompl\gnii!n partij narnen, yond de keizer zioh in door er bij te vO,egen, dBt geene uilVoerartikelen kenden inhet eind nog zeer gelukkig, voor zijne pragmatieke sanctie geladen worden, Anders dan in schepen der kompagnie. Zij
den steun van Holland en EngelilDd te koopen, en de kom- hadden vermoedelUk berekend, dat leer weinig kooplieden
pagnie van Ostende werd opgeofi'erd.
of fabrikanten zich aan deze brperking onderwerpen, en
In 1730, ofscboon toen nog het cborter der kompagnie eenen handel drijven louden willen, die op allerlei wijten
voor 3 Jaren geldig was, stelden kooplieden van Londen, door de ijverzucht van magtvolle monopolisten helemmerd
Bristol en Li ferpool ijverige pogingen in het werk" om te werd; en metterdaad beveatigde de uilkomst de gegrondheid
voorkomen, dat hetzelve vernieuwd wirrd. Vooreerst boden ,van deze hunne berllkening.
,
zij aan, de door de kompaO'nie aan den staat voorgeschoten
De oprigting VAn het bureau van controle had ook niet
3;Or 0,000 cf.dt. terug te betalen, en aich voor veel gerin- aile die uitkomsten,welke men' er zicb 'nn had voorgesteld,
ceren interelt met dIe schuld te belaaten; zij naagden en de geldmiddelen der kompagnie werden er niet 'Weder
daarentegen, tot kompagnie te worden georg4niseerd, en,op door opgebeurd. Hare Ichulden, in stede van *e vermindede meest voordeelige voorwaarden, den indischen handel aan ren, groeiden alecbls meer en meer aaD. Het rapport, den
al de klassen hunner medeburgers open te stellen. Tot aan- 12 Mei aan het huis der gemeenten uitge!Jragt, duidde voor het
dringing deler voontellen werden de meest geschikte argu- laalst voorargegane jaar een deficit van ] ,319,000 cf.st lIaD.
meDten aangevoerd, met oogmerk om,er de voordeelen van
Onder het bestuur V1In den markiea van. WULESnT, dat
te doen uitkomen, maar die van de hestll3nde kornpag- in 1797 begoD, e~ in 1806 eindlgde, groeiden de belillingen
niebehielden de overhand bij het parlement. _ Deze ecbter der engelscben iii' 'Indio onmeteiijk aan, door de verovering
bewiUigdl' er in, OIU den interest dtr door haar aan de re- 'fan Seringapatnam, en van al het aan TIPPoo SAIB toe be,gering voorgeschoten geld en van 5 op 4 pCt. te verminde- boorende grondgebied; en door deD arstand van andere
ren, en Ilende haar op nieuw 2' 0,000 cf.st. Op dele voor- gew!!'sten en plaatsell, met dat gevolg, dat de britaohe inkomsten der kompagnie, van 8 millioen ct.lt. in 1797- tOl
waarde werd haar charter vernieuwd.
Een ieder hield zich destijds overtuigd. dat het onvermij- circa 15 milIioen cf..t. in 18011 waren gealegen. ODgelukdelijk noodwendig 'Was geworden, in de inrigting der oost- kiger"Uze vermeerderden de kosten TIIn belluur, en de inindische kompagoie eene volkomene hervorming te bewerk- trest der schuld in nog gro~ller evenfedigheid dan de in.lelligen. Te midden dezer omatllndigheden bragt Fox lijne komsten, en leverden in dit jaar (18011) eeD te kort op 'fan
vermaarde bill 'Yoor het parlement, strekkende om de 'Yol- -2,269,000 cf.lt. In het volgende jur verminderden de
magten der bewindhebberen .vsn de kOUipagnie en van het inkomsten nagenoeg een millioen cf.lt., ter.ijl de uilgaven
kollegie van eigenaren te 'fernietigen, en het bestuur der ongeveer de zelrden bleven, en ... n sedert dat tijdperk tet
indiscbe aangelegenheden in handen van zeven, door het op 11'11%, overtrofi'en aij scbier altijd de onlVllngsten, zoo dat
parlement I~ be~oeme~, commi.. a~issen te steHell. De ~.om de kompagnie genoodzaakt was, nieuwe schulden te makeD.
Ettelijke jareD vMr den afloop van het charter der O. I.
pagnie verhlef Ilch IUlde tegen dlt ontwerp,. hetwelk Z~l als
eene verkrachting der door haar charter gewaarborgde ~e6- kompagnie werden nieuwe poginllen aangewend, om haar
ten uitkreet. De staatkundige tegenstrevers van het minis- het monopolie van den indischen handel Ie ontrukken. Ditterie beweerden, vlt,n hunnen kant, dat het door de wetge- maal waa h~re tegenstreving vrncbleloos; de open bare meeling benoemen un commissarissen eene vermetele inbreuk ning en de wetgeving badden lich ingelicht, en een iege.op de regten der kroon wlla. Deze bill ging in het huil lijk bield .iob o,ertuigd, dal alleen wegen. gebrek aan mede-der gemeenten door; maar ten gevolge der gemoederengis- dinging, de handel op de rijklte ge'Wealen 'fan Alia binnell
ting, welke lij onder het publiek had te weeg gebragt, als zoo enge grenlen was he.toten 'geblnen. Al vat de oon"
114
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indische kompagnie TerkrUgen kon, was, dat zU' tot den 10 toetigt van het bureau van controle, en volgens de in algeApril 1831 het uilsluitend regt behield om op China ten meene vergadering genomen beschikkingen, uitgeoefend door
handel te varen, en tot op het zel£de lijdstip in het bestuur een kollegie van bewindhebberen, bestaande uit 24 onder
over (ndie Ie blijven. De handel op Jndie werd dan in de actionnarissen gekozen leden, van welke ieder voor een
1814 vrij verklaard; wei is waar, op ingeving der kom- beloop van 2000 £.st. acllen moet bezitten. De bewindpagnie werd tol voorwaarde dier vrijheid gesteld, ·dat de hebbers kiezen jaarlijks een' president en vice-president,
partieuliere kooplieden aUeen regtstreeks met de president- die uit den boezem van hun kollegie moe ten genomen worsch.ppen van Calcutt., Madras en Bombay, en metdehaven den. Zij moeten minstens eenmaal 's weeks verG'8deren,
van PuLo-Pinang zouden kunnen handel drijven; dal de tot en dikwUler, indien zulks vereischt wordt. Ten mindelen handel gebezigde vaartuigen niet ·van minder dan 350 deren getale dan dertien leden bijeengekomen, kunnen zij
tonne last mogten zUn, en dat, zonder de speciale vergun- niet beraadslagen. Aile hUIme be,luilen worden btj meerDing der kompagnie, die vaartuigen niet Konden gebruikt derheid van stemmen genomen, en in het genl van staking
worden voor de transportvaart tusschen de onderscheiden8 der stemmen, wordt 'de zaak door 10lwerping hes1ist. Over
hav.ens van Jndie en China; doch, in weerwH van aile dele aile laken van Groot belang, wordt de gehdme slemming
beperkingep. namen de handelsverrigtingen der particuliere verordend. De voornaamste magtsuiloefeningen der kompagnie
kooplieden schier onmiddelJijk het overwigt op die der kom- zijn opgedragen aan een geheim komrniltee van drie leden.
pagnie aan, en waren zij oorzaak, dat in zeer korten t~jd, de Aile verlrouwelijke mededeelingen tusschen het bureau van
handel van Engeland mei Indie meer dan verdrievoudigd" werd. controle en de kompagnie geschieden door de tusschenkomst .
In hel rtrpport van een komittee van het huis der lords van gezegd kornmittee, en de staatkundige mededeelingen
over den builenlandschen handel van Groot Brittanje; in kunnen reglstreeks naar Indie ~ezonden worden, zonder dat
1821 gedrukt, ziet men, dat de uitvoer van gewe,en ka- de overige bewindbebbers daaevan kennis dragen.
Oit het gesehiedkundig overzigt, hetwelk wU hiergetoenen stoffen naar Indie sedert de vrijstelling van den
handel tot het 4- of 5-voudige was aangegro'eid. Tegen- leverd hebben, heeft men de geringa ontwikkeling opge"oordig zijn de "uitvoeren aanaienlijker dan v60r dit lijd- merkt, welke de handel op Indie, onder het uitsluitend heperk. Wei is waar, de vermeerdering is, bij lange na, met drUf der oost-indische kompagnie aangenomen had. Vele
op'igt tot de overige soorten vllo koopmanschappen, niet lieden hebben beweerd, dat men deze uitkomsl niet had
zoo a3nmerkelijk geweest; maar als men deokt aan de on- toe te schrijven aan de verlammende werkingen van het mo·
melelijke uitgestrektheid der onder den generieken naam van nopolie, maar weI aan de maahehappeJijke inrigting der
Indiif begrepen wordende landstreken en aan derzelver tal- indische volken. De zaak is, dat in Europa sedert geruimen
loole bevolking, moet men zich overtuigd houden, dat, tUd berigten en tijdingen verspreid waren, en geloof gevonden
indien de particuliere expediticn in al de havens dier ge- hadden, waarbij de indianen voorgesteld werden als eene
westen deo vrijen toegang hadden, het oomogelUk zijn zoude teelt van mensohen, die, sedert den tijd. van ALEXANDER DE
zieh een deokbeeld Ie vormeo vao den onmetelijken omvaog GROOTE geenerlei voortgang in beschaving gemaakt hebbende,
over wei ken de engelsche handel zioh roude kunnen ont~ gevoelloos. waren 100r. aile ontwikkeling of volmaking,
wikkelen.
van welken aard ook. Daaruit had men het besluit opge.
Hoe ook mellerdaad de gunstige uitkomsten verbalend IUn maakt, dat, uit hoofde der vaste eenvormigheid hunner
mogen, welke de vrijzinnige maatregel gehad heeft, door zeden en gewoonlen, lij nimmer er loe louden Ie hewegen
weI ken de haodel op (ndie voor aile britsche onderdanen lijn, om eene, een:germate aanzienlijke, hoeveelheid van
werd opengesleld, zoo is het echler klaarblijkelijk, dat lij vreemde koopwaren Ie verbrui~en. Dit was eene dWaling,
Dog niet zoo voordtlelig zijn geweest, als zij louden hebben welke het gemakkelijk IUn zoude Ie bestrijdenmet de
kunneu lijn, vermils de kompagnie alles in het werk stelde getuigenis van onderscheidene schrijvers, die leer onlangs
om den handel der particuliere kooplieden te stremmen, de maatschappelUke gesteltenis io de verschillende gewesten
waartoe hare overheerschende stelling in het land haar maar hebben gadegeslagen, welke wegens derzelver wijden om81 te zeer de middelen in handen gaf.
vang de Groote VOlt genoemd worden. Maar, de daadJndien overigens de handelwijze der kornpagnie I18n de zaken spreken luider dan de boeken. Nu is het eene onbelangen der particuliere kooplieden en aan het algemeen wederlegbare daadzaak, dat, sedert de afschafllng van het
belang, zoo weI in Engeland als in Indie, heeft nadeel ge- monopolie der oost-indische komp~gnie, de uitvoeren van
dun, trok aij echter daarnit· ook niet het minste voordeel El!geland op Indie in eene snel opklimmende vermeerdevoor haren eigen handel. Hoe zoude dit ook anders hebben ring zUn toegenomen. Reeds Van het eersle jaar der han.kunnen zijn? Eene associatie, die krUgslegers onderhield delsvrijheid af aan, overtroffen de uitruslingen der particuen thee verkocht, die in de eene hand het zwaard, in de lief(~ kooplieden dis der kompagnie, welke niet anders dan
andere het grootboek en journaal hield, was eene gedroch. van jaar lot jaar verminderden, terw~jl de eerstgemelden,
telijke anomalie, eene stuitende tegenstrijdigheid, en het zoude in eenen schier ongeloofelijken vooruilgang sleeds aangroei.een wonder geweest zijn, indien zU met goed gevolg hadde den. Vooral de geweven katoenenstoffen, en de gesponnen
hondel gedreven. Het was haar onmogelijk om aan aile de katoen, de voornaamste arlikelen der indische kunstvlijt,
b\izondere gedeelten van het handelshedrijf die oplettend- welker vervolkoming de ellropeers langen tUd gewan\loopt
heid toe te wijden, welke vereischt wordt om den handel hebben, imrner Ie lullen bereiken; hebben de merkwaarte ,doen gedijen. ZU mag aan haar theemonopolie iets ge- digste vermeerdering opgeleverrl. In 1814, het eelSte jaar
wonnen hebben, en zelfs dit is twijfelachtig genoeg; maar der bevr\jding van den handel, werden uit Engeland een
wereldkundig i. het, dat zij in haren handel op de Indien weinig meer dan 817,000 yards geweven katoenen, en sleohta
verloren heef!. Ook toen in 1832 en 1833 de kwestie der 8 ~ gesponnen htoen geleverd. In 1832 heeft het eeralgevernit,uwlng van haar charIer in 'beraadslaging genomen melde 57 millioen yards en het tweede 4 millioen ~ overtroffen.
De vraag naar ondersoheidene andere artikelen der engelwerd, had zU geene gronden aan te voeren, om zich tegen
de intrekking van haar handelsprivilegi.e te verzetten. De Iche manufactuur heeft, sedert ettelijke jaren, aanmerkelijk
wet van 1834, krachtens welke haar charter voor twintig toegeoomen, ofschoon zulks voIstrekt buitelil ver houding was
jaren vernieuwd is, heeft een einde aan haar hand~lsbesta.n met den vermeerderden uitvoer der katoenen. Wat men
gemaakt. Hare rol beperkt zieh van nu af aan tot de inning derhalve ook van de vaste onveranderlUke gebruiken der
der belastingen, en lot het uitwerklln der hulpbronnen van bevolkingen van Hindostan 1D0ge gezegd hebbeo, het blijft
de wUd uitgestrekte ll\ndstreken, over welke hare heerschappij eene onveraoderlijke aaadzaak, dat de smaak voor de koop,ieh heeft uitgestrekt. Hare werkzaarnheden zijn tegenwoor- waren van Europa z ich onder hen met sn elle voortgangen
dig louter van staatshuishoudelUken aard. Tot op den 80 uitbreidt, en bij voortduring uitbreiden lal, naar gelang lij
April 1814 heeft zij, onder toezigt van het bureau van con- zich met de leden, kunsteo en taal der engeisehen meer
trole, over Indie geregeerd. Aile de roerende en onroerende zullen hebben gemeenzaam gemaakt.
goederen, welke zij den 22 April 1834 bezat, zijn op de
Zoodanig lullen de onmelelijke voordeelen zijn, welke
krooa overgedragen, en zij geniet daarvan, noll' slechts ge- Engeland, van de afschaffing van .het handelsmonopolie zal
durende het bestaan van haar charter, het vruchtgebruik. getrokken hebben, waarvan gedurcnde een r.oo geruim t\jdDe onderhavige act bepaalt hare dlvidenden op 10 pCt., op vak de oost·indische kompagnie is in bezit geweest. Wij
welken tax zij sedert 1793 gebleven wareD.
zullen nu hier nog eenen blik werpen op de grondstoffen
Het kapilaal der engeIsche oost-indische kompagnie be- harer staatkundige magt. De gewesten van Jodie, .?ie onmiddraagl 6 millioen £'8t. [eder persoon, van wat sexe of land delUk onder de heersehappU van Engeland ZIJn, beslaan
(aUeen de gouverneur-generaal der Bank van Engeland uil- eene oppervlakte 1'an 553,000 0 mUJen met eene bevolking
gezonderd), kan een onbepaald getal aclien koopen. Hetgetal van 83 millioen zielen; en die, welke aan Engeland cijnsder actionnarissen was in 1825 tot meer dan 2000gestegen. baar of Engelands bondgenooten lijn, tell en 40 millioen
De hoofdtrekken van de tegen woordige inrigting der inwoners, over 550,000 0 mijlen. Totaal 1,103,0000 mijkompagnie .ijn de volgende: het oppergezag wordt, onder len en 123 millioen bewoners. Hierbij zijn niet geteld de

OOST-INlJISCHE J;.Ollfl'4GNIE.

- 90'1'-

wingewesten generzUds den Ganges door de engelschen
l'erkregen, ten Gevolge van den oorlog tegen de boimans,
in 1825; deze laodstrekeo beslaan 77,000 0 mijlen, en tejlen e~oe bel'olking van 300,000 bewoners.
Bet, ter verdedigiog der uitgestrekte gewesten, eo tot het
in ootzag houden hunner bevolkingen benoodigde, krijgsleger is welligt niet in getalsterkte gelijk un het .} der
troepen, welke de souvereinen Vltn Mongol en llunne onderhoorige vorsten ten tijde hunner hoogste magt op de
been hielden, en eohler-rezen er, onder de wegens hunne
dapperheid en bekwaamheden meest beroemde keizer., onophoudelijk volkaberoeringen en opstand"n, en hun gelag
was allerwege niet op hechle grondslagen be,estigd. De
troepen Van Grootbrittanje in Indie maken onGetwUfeld een
der groolste staande legers uit, die op den aardbol lijn. In
het jau 1830 hestonddeze hunne wapenmagt in
170,062 man infanterle,
19,539 It kanilerie,
17,385 ,. artillerie,
1,084 ,. genie,
17,406 ,. pionniersenz;
Te lamen eene getalslerkte l'~n 225,476 man uilmakende.
In dit gelal telde men trouwena slecbts 37,376 europeer.,
waarvan 20,292 in dienst der oost-indiscbe kompagnie. De
uitgave ter bekostiging van dit krijgsleger hebben len zelfden
jare nagenoeg 9,500,000 cf.st. bedragen, d. i. meer dan
het dubbel der pruissilcbe armee, die voor eene der best
onderhoudene in Europa geldl. In den jongaten lijd heeft
men beproefd, dele o,ergroole uilgaven Ie verminderen; bet
effectief der armee is tot 190,000 m~n b'eperkt, cn verscbeidene toelagen en verboogde .oldijen zijn afgeschaft geworden.
Voorname krUgskundigen acb\inen te betwijfelen of dele
wApenmagt tegen europesche troepen loude hesland zijn,
vermits de cipa,jera in Iigcbamelijke en ledelijke krBcht
beneden de soldaten van Europa sladn; -maar aU is volkomen voor bare hoo£dbeatemming geschikt, namelijk om de
eerzuchtige iudiaansebe vorst~n, en, de woel&ieke bevolkin_
gen in oolzag te bouden, en vooral door middel van het
louteruiteuropeersbestllaode gedeelte, hetwelk in kleur, taal
en leden volstrekt van de inboorlingen afgezonderd is, be'indt
l\ch de heerscbappij der engeiscben veal vasler bestendigd
dan die van eenige an~ere oude mahommedaansc~edynastie.
Uet grool.t gedeelte vaD de inkomlten der engelsche
ooslindisebe kompagnie is altijd uit de voortbrengselen un
den grond getrokken geworden, maar de' monopoliiin un
het lout en den opium, de verkoop der alerke dranken,
de tolregten ler land en ter zee, de muntalag, bet legelregt,
de posldirectie enl. verschaffen hur insgelijkl aanzienlijke
ontvangslen. De inkomsten bebben in 1828 nagenoeg 211~
millioen cf.st. bedragen; docb, niettegenstaande aU de inkornsten van Ru.land en die van Oo.lenrijk te bonn gaan,
en alleenlijk voor die van Engeland en Frllnkrijk wijken,
hebben ecbter de uilgaven denzelven met I} millioen tf.at.
overtroffen. Ook nemen sleeds de sehulden der kompagnie
toe, en deze gun tegenwoordig meer dan 60 millioen cf.at.
Ie boven. In de voor l83t en 1832 overgelegde rekening
beeft men in de balans schuldvorderingen aangevoerd, die
de 10m voor meer dan het { Icbijnen te nrminderen, maar
het is meer dan waarachijnI\ik, dal dunan het l'oornaamst
gedeelte in aeblerstallige terriloriale opbrengaten bestaat, eD
nimmermeer 131 te innen lijn. Uet ia daaruit klaarbl,jkelijk,
dat de afstllnd, welken de kompagnie un allen haren eigendom aan de kroon heeft gedaan, aan eerstgemelde bij
uitnemendbeid moet voordeelig geweest z,jn, vermil' de,,!
achikking bue sehulden uitdelgt, haren actionarissen een
jaarl\iks dividend van lOt percent ten eeuwigen dage, of weI
naa.r hunne keuze het remboursemeDt hunDer Rctien a 200
pCt. verzekert, indien bij eene volgende charter-vernieuwing het gouvernement van lodiii ;Ian de kompagnie ODttrokken ;wordt.
::=: = (DOLLAlfDScn). Deze was in ons vaderland eene
magtvolle vereenigiog nn kooplieden, die 'kort Da de afschudding nn het apaaDsche juk (20 1II1lart 1602 te Amsterdam) tot het bedrijven 1'80 den bandel op Uoat-Indie werd
opgerigt. Het groDdkapitaal was 6 millioen 600 duizend
guldens. De gezegde handel werd met 100 groole voordeelen
;edreven, dat de kompagnie, na het korte lijdsverloop 1'8n
aes jaren, haar bpitaal venijrvoudigd had, blijvende
haar na uitbetaling der dividend en aan de deelbebber.
hel bedrag nn 32 miIlioen guldens~ als Detto winst over.
Er waren 6 kamers, met name te Amsteldam, in Zee.
land, te Rotterdam en Delft, en te Enkbuizen- eo.'} Boom.'
Er waren over deze kompagnie 60 bewindbebbers aangesteld,
die om de 10 juen rekening en Yeranlwoording moeaten
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doen; uit de 60 bewindhebbers was eene commissie 1'8n
17 directeurs gekosen, die, all het noodig was, vergaderden
om over de belangen der kompagnie te raadplegen. De regering
in Oost-Indie werd uilgeoefend door het be.tuur en bevel dezer kompagnie, die met de indische vorsten omstreeks de kaap de Goede Boop en langs de zeekusten
eigenmaglig oorlog voeren of nede' en traktaten ailliten
kon. De kompagnie rustte oorlogscbepen uit, en maakte
belangrijke l'ero,eringen (op de porlugezen en IUIderen);
vergelijk het artikel AllISTE8DAllI, blads. 56.
OOSTVRIESLAND, lie EMDElI' en U"'lI'II'ovn.
OP AL, lie EDEtG£STlBnEll'.
OPERATJE (uit het lat.) H..... DlLs-OPEBUII:. Eene
handelsonderneming, een speculstiebedrijf; eene gecompliceerde, op ar6itrag_ enz. gegronde berekening in den wis.
sel- of effeclenhalldel. enz.
OPERMENT, lie ABSU/CDII.
OPIAT (lat. opiatum) , pb.armaceutiscbe be.naming voor
alle zamengeltelde geneesmiddelen, in welke opium is vervat; inloDderheid eebter dezulken, welker welenlijkst bestanddeel hlj uitmaakt, ilia bijV'. laudanum.
OPIUIl (DIOLUP) (lat. ft. en eng. opium; ital. oppio;
duo Opium, Mohmall), hel uit den tuinp8paver, of slaapbol,
(papaver lIomniferum, 13. klalse 1. orde, LIIIf.) uilgevloeide, of uilgeperste, ook weI uitgekookte en vervolgens
aan de lon, of onr bet vuur verdikte sap. D. pIant is
oorspronke/ijk uit Voor-Azia, doeh wordl reeda sedert lang
in het ZuideJijk- en lIIidden-Europa door kultuur ,erkregen,
ofscboon alleenl\jk om der laadkorrels wille. Door de aankweeking der plant zijn twee bastaardsoorten, of afwijkin ..
gen ontst8lln ; de swarte tuiopapaver (papaver nigrum DI C.
papaver s01lJfli!erufl' GlII.) met Iwartachtige, in het blaauwe
apelende korrela, en met eene zaadbula of den eigenlijken hoi
(caplula), die nDonder e·eDe geribde sier heeft, welke bij
meest aUen voorspringt; en ole witte (l'apal1er al6um DI
C. papaller oflicinale Gil.), met graauw-witte laadkorrel.,
en gewoonlijk met voorapringende stel\onder aan de laadhul ••
Beide afwijkingen gun in elkander over. De opium of het
heulaap wordt daaruit' in Klein-A'iii, Egypte, Perzie en
Ooat-Jndie gewonnen. De loorlen lijn: _
I) .mimasc"_, in brooden un onderscheidene grootte,
tOI 2 pond zwaar, roodllcblig bruin, dikwerf londer bepaalden vorm, plat, vermita hij aanvankeJijk geheel murw
ia geweest, dikwijls nog week, althans inwendig; de binnenkleur dan meer geeJacbtig; op de breuk verloont hij een'
vettlgen glans, die aan de opene lucbt Iterker wordt j reok,
sterk l'ergifaehtig, 'onll8ngenaam, bedwelmeDd; door helun
de lucht blootstellen der waar, nrvliegt de reuk; amaak,
bitter, met acherpen naemaalr.; .pee. gewigt 1,336-1,363,
in den droogen staat; in. poeder brui"achtig, bakt weder
spoedig . zaroen, en wordt dan weder donkerder 'van kleur;
.ebrijft met eene geeJacbtige afgebroken 'Ireep, hetweJk eeble
loorten opium van l'ervalscble onderscbeidt; kleurt aao de locht
awart en droogt; om het Ie lalDen pakken der enble koeken te YoOrkOmeD, ia hij, in lijn ooraprobgaland, met het
Iud van den oosterachen a,mber (rum,,,, orimta/i.), eeae
soort un luring, .bestrooid. Het i. de meest geachte loort,
nrmUa deleln de meeste fflorpAifl (verdotend beginsel)
inboudt; het gehalte dunan i. echter niet in ieder jaargelijde gelijk, daar lulks un de weer,ge.teldheid afhalJfl i
oo'k l'indt men smyrna-opium l'eelmaala met opium la.ballen (fr. opium en hOJJ/tll) l'ermengd, of met toegeronde
brooden, die beide hard en slecbt zijn. De belte smyrnaopiom komt uit de siad Karabissar, voor welker naam men
daarom zelfs het woord afioefl, d .• i. opium, zet. Zij ligt
genoeglaam .. Iak oostelijk op den afatand van 38 geographisebe mUleD in eene lijnregte !iDie van Smyroa ") ;
2) konstantinopel6cAe opium in kleine, vlakke, tamelijk
kringronde, dikwerf Iinlenvormige brooden, bruinachtig, op
de breuk effen, weinig schilferig, dof van kleur, wordt
aan de lucbt slechta'weinig vellig glanzend, inwendigmeeslaJ
zwart en droog; reuk, gel\jk de smyrnascbe, .maak bitter_
acblig maar met ,geen' 100 aanhoudend seherpen nasmaak
als de smyrnasche; ter voorkoming vag. bet to zamenbakkeb
der koelen of brooden, zijo dele met papllverbladeren bedekl, of daarmede bedekt gewee.t, 100 dat men nog den
indruk der bladeren erop liet; de indruk der midden bladrib deelt den koek or het, brood in twee tamel\jk gelijke
deelen. Zoo men vermoed., II dele .oort de omgewelkte el)
met gom nrmengde .myraa-opium.
3) eK,pti,cAe, 1'C!0cJbruin, enn ala de lever-aloe, in
kringronde, vlakke brooden, breeder dan die van Konstaoti*)

DUI

..onmololijk.

CULLOCB

op 800 engellelte miilen, zoo ala wi; Lij M4e
opgeteekend vinden" welke achrij'ler vermoedeUjk Sch.bi~_
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u:opeI, oppervl~kte zeer zuiver, met sporen van bladerennboe?, reuk nlet'zoo sterk als bij de voorgenoemde SDorten,
~Ianzlg, op het aanvoelen vettig, wordt aan de lucht zacht,
In plaals van hord. De beschrevene dlie soorten noemt men
ook gezamenl(jk turksche opium, ter onderscheidiog van
4) den oost-indischen; de beste van dele soort is:
a) Patna~ daarop voigt b) Benares, bruinachtig, doorsne~en gianzig met witte stipjes; c) Malwa, in tamelijk
l;ellJkvornuge, langwerpige, vlakke broodJes, van noggeene.
once gewlgt: oppervlakte zonder zaadkorrels en zunder bladeren-lDdcuksels; inwendig zwartachtig bruin, smaak heet
pnkkeleu?, zeer bitler, nasmaak walgl\jk; reuk wei eenigZIDS verg,fachlig, branderig, vermits dezelve aan het vuur
ged.roogd wordt, tamelijk week, extract-aehtig blinkend;
schlmlllell liglelijk aan vochtige plaatsen; deze sooet wordt
eehler van jaar tot jaar beIer, zoo dat zij tegenwoordig den
benares-opium zeer nab\j komt.-Bereidinl{. De bereidinli
van den opium geschiedt op tweederlei wiize; I) daardoor, dal men mel een anijdend werktuig de onriipe maanbolkoppen, overlangs ritsl, zonder door den waod geheel
do!?r te snijden; 2) daardoor, dal men de bollen fijn
stampt en het sap daoevan uitperst, of ook wei daardoor,
dat .men de geheele, planteo uitkookt; het uitgevloeide
sap W ordl slechta ingedroogd, en heet dao: lat. lacrymae
opii; eng. drop opium; oost-indisch maslak; persisch
K"Poa r ; het is het opiuln (d. i. sapje, klein sap) der oude
romeinen; het uitgeperste of uitgekooktesap wordt ingedarnpt heet in Oost-lndie poust, en is het mckonium (d. i.
maanb'olsap) der ouden.- Chemi8ch. Daar)let opium ~en
plaoten.ardig produkt is, bestaat hetzelve UI~ eene meOlgte
lIadere heslanddeelen. D.aronder z,jn er twee, aan welke
het opium zijne slerke werking oP. hel menschelijk orgaoismus, zoo in den gelondeo als zieken toest.nd te daoken
heeft: het murphin en het code'in. Het eerstgemelde: is,
op zich zelven alleen, sedert ettelijke jaren, eeoe .koopwaar
geworden, en komt onder drie vormeo in den droogerijenh.ndel ~oor: I) als zuivere morphin (lat. morphine purum) eeo los, \jl, rullig, fiju poeijer, hetwelk menigmaar
ook zijdeachtig hlinkende naalden vormt, reukloos, bitter;
2) aIs "azvnzure morphin (lat. m. aceticum) een witachtig
zeer bitler poeijer; 3) als zwavelzure morphin (Iat._ ",.-8ulphuricumJ, bondelvo.rmig te zamen gehoopte, lijdeachtig
blinkende noalden. Uit de nieuwere onderzoekingen heeh
men hevonden, dat de in den. handel komende soorten het
volgende gehalte aan morphin bezitten.
lO i•... Ii 22}~. pCt.
Smyrna . . • • •
Egypte . • . . . . . . . 7
»16!"
Konstantioopel ••••. 4} »12~~ »
8!_ It
Malwa
3~
,.
Bengalen

Daaruil blijkt waarom de Smyrna de besle soorl is, en
ook dat eeoe en de zelfde soort zeer verschillende io deugdelijkheid zijo kau, hetwelk van ~e wt!e~sgesteld~eid tij~~ns
het groeijen der plaot, van het J8argeuJde der \DZamellng
eo van de behandeling dee waarontstaat. BetklimaatscbUnt
de hoeveelheid van het morphin-gehahe niet te verminderen,
100 als zulks door onderscheidene proefnemingen is ge
hleken. llIerkwaar<\ig is het, dat de maanbollen onrijp
moelen zijn, indieo het opium morphin. inhouden, en dna
bruikbaar zal z\io, want in het s.p van rijpe maanbollen is
niet een atomen van morphin ontdekt geworden. Ookhet
maanbolzaad bevat eeoigen morphin; 6 pond witte gaven
30 Grein. De koekeo van p.paverolie houden volstrekt
g6enen morphin in. Koud water trekt genoegzaam al den
morpbin uit het opium: Giet men weinig koud water .~f!
veel opium, zoo kleurt zleh hel eerstgemelde brulD, en bllJlt
helder, doch wordt troebel als men er Uleer water bij giet ;
blijft echter helder, als men terslond "'eel water genomen
heeft. Het andere weekzame best.oddeel, het code'in is
geen llandelsartikel,en lal dit ook bezwaarlijk wordim, vermits 1000 deelen smyrna opium slechu 2,5 deelen, en konstantinopelsche opium slechts 5,2 de'elen cotleln bevatten.
rervalschinl{. Reeds boven is aangemerkt geworden, dat
het smyrnasche opium te KonSlantinopel vermoedelijk omgevormd, en met gom gemengd wordt. Dit zelfde gesehiedt
te Marseille mel nagenoeg allen aldaar aankomendeo opium,
met dit onderscheid slechts, dal men er nog eene groole
rnenigte laden van fransche zuringsoorten in doorkneedt,
waartegen de ,myroa 500rt dergelijke aHeen aan hare oppervlakte beeft. Dol!. komen koeken voor, die volstrekt
geen morphin inhouden; lij wegen 5 II 6 onsen, tUn eenigt.ins vlak, schier ovilal, ook in kogelvorm, op de breukmat,
Jnet gaatjes doorboord. Bijgemengd zoethout kent men aan
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den smank; nOq gemakkelijker zijo zand, stukjes steen (quarts)
of jagthagel te ontdekktln.
K",/tuur. Deze wordl in Klein-Azii!, op 10 it 20 dagreilens afstaod generzijds Smyrna bedreven; aldaar wordt de
opium door de beboeftige volksklasse iogezameld; ... erscheidelle dezer lieden voegeo het huooe te zamen, en zeoden
eeu' uit huo midden met 1 of 2 manden vol naar Smyrna,
om hel daar Ie verkoopen. In El{!lpte werd, nog v60r
weinige jaren, volstrekt geen opium aangebouwd, weshalve
vroeger veel en tot hooge prijten ingevoerd werd; nu deed
IlIehemed-Ali planters uit Smyrna komen, en den papaver
door hen io Thebaida a.nbouwen; in 1832 won hij daaraan reeds 40,000 okas a 110 piasters. Het heulsap wordt
~ezegd, nergens zoo slerk, en' zoo overvloedig te zUn, als
In Persiii; ongeaeht de aanzienlijke produclie bezigen ook
de persen als surrogaat de b\j hen in het wild groeijellde
plant l{ulbadsamur. In Ara6ii; laat men aan iedere plant
slech~s een paar zaadhulzen stun; daarvoor geeft echter
ook led ere derzelven tot 35 oncen sap. In Oost-Indii:
wordt de opium reeds sedert oude tijden omstreeks Patna
en Benores geteeld; sedert de eogelschen (1818) de provincie 1lI.lwa in bezit geoomen hebben, wordt ook daar de
opium geteeld, en Ie vert ,dezehe jaarIijks meer op. De
daanoe bestemde vruchtbare bodem wordt aldaar in eeoigzios verdiepte tuinbedden van 6 Ii 9 0 voet ingedeeld, die
met water begoten en met fijngemaakle mist oferdekt wordeo. Daarna (in December) worden de zaden in lage beddingen gelegd; 10 dageo later, worden aile hedden met
waler begoleo, en de plantjes uil-een gezel, op 4 II 5 duim
van elkander, zij bloeijeo van Februarij lot April; het sap,
hetwelk dan des morgens door iosoijding utI de zaadbollen
l'erkregen wordt, heef! iich des avO!;ds reeds verdikt, wordt
terstond ingezameld en Ran de warmte bloolgesteld, om hetzelve eer?er te doen droogen; om echler den opium niet Ie
hard te doen worden, bestrijkt men hem nog met een weinig
tichi-olie, die aan de sesam-olie geliikvormig is. Omstreeks
Patna en Benares bou wen de landlieden niet g.arne den
op!Um aan, vermits zij dien de eng. oostindische kompagnie
10.t eeuen vastgesleldeo te zeer lagen prijs rnoeten afstaan,
zoo dat zij er niets b\j winnen, en er zieh volstrekt niet
meer mede zouden willen ophoudeu, iodien niet- de agenten
del' kompa"o ie hen dooe voorschotten er loe loklen. In·
IlIalwa kan de kompagnie, wegens het bergachtige der
landstreek, haar monopolie niet met dwang doen gelden, en
dienvolgens wordt aldaar de opium-kultuur vrijer bedreven.
Ook in Siodb wordt veel gebouwd, oogeacht de landman
aan de regering jaarlijks 21 ropeiien per viga (circa 40
schreden in het vierkant) schattiog moet hetalen. De
oost-indische arc hi pel breogt geen opium voort. Ooder de
proefnemingep io Europa was de in 1821 te Winslow in
Engeland door Cowley en Staines volvoerde, de' groolste ;.
z\j woonen van nog niet 4} morgen lands 60 pond droogen opium; het· z.ad gaf hen II} gallons papaver-olie, en
de koeken gebruiklen zij tot ve.evoeder. Voor den in Frankr\jk a'lIgebouwde n opium zie men beneden. In Duitschland lieten hoveoien vao Erfurt, in 1829 en 1830, door
kinderen het heulsap inzallJelen; het was donkerkleuriger,
kleveriger en daarom moe~jelijker t e verbreken, blinkender, bitterder en sterker eiekende dan het turksche, naardien men hetzel ve zorgvuldiger iogezameld had. en het
versch WIlS. Men heeft echler aHerwege in Europa dezen
nieuwen nijverheidstak weder moeten laten varen, vermilS de europesche arbeiden onmogelijk zoo goedkoop
bestoan kunoen als die in het· oosterache land; de opbrengst loonde d.arom de moeite der ~ultuur niet. Ge6ruik. In het cbristeosche Europa blootelijk als geneesmiJdel, behalve in Engeland, waar men hem in de bereiding
van den Porter aanwendt en men oak van dit produkt op de
oostersche wijze gebruik begint te moken; onder de mohamedaansche hevolkingen van europeesch- Turkije, Azia en Egijpte
.Is roesverwekkeod'e, doordien men er een weinig van
inneerot (de turksche opium-eters heeten theriaki) , in China
en door geheel Oost-Indie insgel,jks, maar niet door deo
opium te eten, maar door middel van bamboezen-pijpenroeren als tabak rookt; de chioezen mengen hem met oen
.weinig tabak, eo leggen een balletje er van io een kieinen
metalen pijpenkop, die aan een fij II bamboesroer is gestoken; de. weinige tab.k is juisl toereikende om vier of
vij! trekken of halen te doen, waarna de roes voigt. AIle
de in China aankomende opium wordt te dien behoel'e door
de chinezen zeIven gezlIiverd. Wat de geneelkundrge werking van den europeschen opium betreft, is die van Erfurt
in de Charite Ie Herltin eyeD aoo krachtig bevonden als de
beste turksche.
Handel. Voor Smyrna is de opium, tot v66r weinige

- 909-

OPIUM.

juen, na de zijde, het voornaamste h.ndelsartikel geweest;
tegenwoordig is deze handel van wege de Porte gedrukt,
cloordien de smyrna-opium niet slechts 10 pCt. uitvoertol
betalen, maar tot den uitvoer zelfs nau Konstantinopel gebragt worden moe I ; vermits echter de Porte geene magt
genoeg bezi! om dit door Ie zellen, is de opiumhandel van
Klein-Atia in verwarring gekomen. Smyrna ontving tot dus
verre uit hel binnenland jaarlUks, en wei van Junij 101
JanuarU 3000 man den = circa 400,000 ponden. Karahissar
aileen breogt, in jaren van middelhaar gewas 10,000, in
"oede jarcn 20,000 oka's voort. In ElI'!lpte is de handel
~et opium monopolie; de vermoedelUke winst daarvan is
in de jonaste jaren op 15,000 oka's
300,000 piasters begroot gew~rden. Hit Konstanlinopel, Smyrna en Alexandrie
"aat de opium naar Triest (verkocht in 1837: 50 colli),
Livorno, Marseille; Engeland. (invoer 1829: 48,634 pond,
waarnn 42,804 pond regtslreeks uit TurkUe; uitvoer 1829:
25,000 pond; invoer 1831, uit Turkije (8184 pond), en
Holland; (door de noord-amerikanen) naar Can Ion • De
noord-amerikaansche vrUstaten voerden in : van 30 September 1834 tot 30 September 1835 uit Triest voor2000 dollars,
uit Holland voor 8000 dollars 'opium. OpmerkelUk is de
vermeerderende aauvrage voor lurkschen opium in Canlon;
in 1815 konden de chinesche kooplieden naauwJijks overreed
wsrden eene kist v.n den oost-indischen opium tot het ~_
van de~ prUs aan te nemen: in 1816 verlangden zij reeds,
dat i van den hen benoodigden opi?m turksch liin loude,
in 1817.! in 1818 3. Denoord-ameflkanen hten voor hunne
rekening 2~ok opium" door engelsche h?ilen verz~nden, om
het tolvoordeel der eogelsche verzendmg te gemelen; op
die wijze voerde het huis BUlltG en Compo in Lon den aileen
aan .opium uit:
1827 voor 13,.370 r:K.SI.
1828 • 39,000 "
1830 » 93,699 "
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Perzii! en Arabie' schijnen alleen met opium binnenlandschen handel Ie voeren. Oost-Indie venendt patnaen benues-opium over Calcutta, Madras, malwa-opium, over
Bombaij GUlerat en de aangrenzende landen oyer Daman.
In eng:lsch Oost-Indie was vroeger de opium-handel ver':
Icheidene beambten der oost· indische komp1gnie als een gedeelte van hunne jaarwedde overgelaten; in 1773, werd dezelve
nen ontnomen, en lot.monopolie der kompagOle gema"kt,
en verpand; de kultunr. werd in Bengalen, Hahn en Orissa
bedreven. In 1797 eindlgden aile contracten; tegenwoo~dlg
wordt vermoedelijk nog slechtsin Bahar en Benares opIum
.angebouwd edoch vrijeliik door ieder die tich daarmede
w i1 bezig houden, sle~hts onder verband om hetgeen hij
voorlbrengt aan de a"enten der kompagnie tegen eenen
'f3~tgeste1de~ priis af teO staan. In Ca!?UI~~ w?~dt de opiumopbrengst in December e~ Februaql blJ veIlIng verkoc.hl.
In BombaU is de malwa-oplUlJI, na den katoen.' het gewlgtigste handels-artikel geworden.' De k~lJIp~~OIe zelve voert
geenen opium naar Canlon Ult . vermlts zlJ zulks,,; weg~ns
den verboden in voer niet doen w II; het door haar blJ veiJlDg
verkochte gaat in particuliere schepen af; vandaar zijn ,""
van dezen handel in het bezit der engelscheo ; de amerikanen
hrenaen den turkachen opium derwaarts, en ook wij voeren
eene ".ekere hoeveelheid daarvan naar Canton. Dat de handel
met opium vroeger reeds is. belangrUk geweest, ziet. me,n
nit . de opgaven der zuivele. wl.nst, ~welke d.~ komp~gnle lilt
dit monopolie irok, en d,e ID 1/92 nablJ 300,000, 1800
schier 400,000 en 1810 circa 600,000 r:K.st. bedroeg. Sedert
is zij ,oortdurend toegenomen, derwijze, dat zij in 1830
circa 2,000,000 r:K.st. heeft bedragen.
Beogalen heeft uitgevoerd:
1795 voor 1,308,360 sicca ropeijen
1800
» 3,452,432,.
"
1802
" 3,9~3,951,.
"
1805
» 5,866,888"
»
In 1805 gingen daarvan naar:
,.
China • • • . • • . • • • • • • 'Voor 3,29",570 ,icca ropeijen
Pinang en de oost-indische
2,125,209
It
eilanden
320,748 »
Sumatra • .
"
"
27,661
It
Manilla . . . • • • • • . • • •
,.
61,968 It"
Coromandel • . . • • • • • . .
"
15,110
Pegnl . . • . . • • . . . • . .
".
1,755 "
Arabie en den persisch,en golf
"
»
15,515 »"
Malabaar • . . . . • • . . . •

,.

,.

,.

"

"

:Merkwaardig allezins was de verba zen de ~oeneming van
den opium-invoer in Canton, 1:00 als zulks Ult de volgende
opgaven te zien is.

OPIUM.

In Canton werden ingevoerd uit Patn. en Benar~l.
1816 :
1820:
1825:
1830 :
Uit Malwa idem.
1816 :
1820:
1825:
1830:
1836:

2610 kisten opium
3050
»
3.42
It
>~
6660
lJ
»

,.

600
1720
6179
12100
26017

kisten opium

"
",.

*)

,.

»
»

,.
,.

De geldswaarde dezer aBnvoeren in Canton hedroeg in de
natemelden jaren :
1816: dollars 3,657,000
1820 :
8,400,000
"It
1826:
7.6 118,205
lJ
12,900,031
1830:
lJ
17,156,000
1835 :
Van het jur 1836 is niet de kwanliteit, maar aileen de
geldswaarde opgegeven, van den opium-invoer te Canton
uit de drie voorgemelde plaatsen, hebhende dezeIve bedr~gen. 18,000,000 dollars.
Deze kislen zUn "ierkant, en doorgaands, 1 pikol = 100
catty's
122} hollandsche (oude ponden) = 127 pruiss.
pond en zwaar. In iedere kist liggen 48 brooden opiu!D;
daar tnsschen gestrooid kaf. vooral van papaverzaad. Buitendi~n voeede Canton nog jaarlijks 4~ a 600 kisten smyrnaopium in. Sedert heeft deze invoer voortgeduurd, en wordt
niet boven 1500 kisten Jaarlijks geschal. In 1836 werden onder
hollandsche vlag slec·hts 10 kisten opium in Canton iDgevoerd.
Even opmerkelUk als deze ongemeene aangroeijingvan
den opium-invoer in Canton is, even merkwaardig isde wijze
op welke dit produkt er iogevoerd wordt. Vroeger bragt
JOen hetzelve blootelUk als geneeslJliddel in China, en de
iovoer wu, 'Volgens het tarief van Kienlong, onder eenen
tol van 3 taels per pikol vergund, in 1799 werd echter de
invoer op doodstraffe 'Voistrekt verboden. Tot 9P dieD, tijd
waren jaarlijks ettelijke 100 kisten ingevoerd geworden.
Niettegenstaande het gezegde verbod, steeg zij in het eerste
liental jaren onzer eeuw tot 2500 kisten. De zucht der
chinezen voor het opium-rooken was zoo groot, dat zieh
welha.st een volkomen stelselmatig iDgerigte sluikhandel 'Vormde, die de bovenvermelde cijfer- uitkomsten te
weeg bragt.
Aanvankelijk vestigde die handel zich te
Whampoa, 15 engelsche m;jlen beneden Canton; bier waren
de chinesche gezagvoerders te zeer . nabij, en daarom te
drukkende; dienvoIgens verlegde de sluikhandel zich naar
Macllo, van waar hij, w'bgens de afpersingen der portugezen,
in 1821, naar het eiland Lintin, in het chineesch district
Koaoumnn, op vijf mijlen generzijds de Bocca-Tigris kwam,
alwaar hU zich nog tegenwoordig bevindt. Dit eiland heeft
eene voortreffelijke reede, op welke 10 Ii 15 magazijnsebepen (receivinc-ship,} voor anker Jiggen. Het zUn meestlil
engelsche, ettelijke portugesche. In deze schepen wordt
de opium van de nit lee komende schepen overgeladen ;
laatstgemelde gaan dan weder hunnen weg terug. Engelsope of amerikaansche kooplieden te Canton, geTen. aan
chinezen, die zich daarmede wi,len hezig houden, aanwijzingen. Deze rusten dan een gewapend schip, met 50 a
flO chinezen bemand, uit, stevenen nllar Lintin, en bekomen'
tegen de aanwijzing en kontante betaling den opium; buitendien moeten zij aan den bpitein van het magazijosch!p
1 dollar per kist betalen; dit is zijn pakhuisloon. Het ebInesche sluikschip breekt dan met snelheid of ge.weJd do~r
de weI bemande marine.booten, waarbij het meDlgwerf,ult
hoofde der gedreigde doodstraf tot bloedige gevechten ~omt.
Door de menig:vuldige en aanzienlijke gereedgeld-betahogen
is 100 veel specie uit China uilgegaan, dat men aldaardaaraan wezentlijk gehrek ontwaart. Dielltengevolge moest de
Chaou- king van het hof van Tae-choog a~n den keiz~r, in
1837, rapport doen; daarbij werd voorgeslagen, den Invoer
legen het door Kienlong ingestelde tolregt ~rij te laten. De
opperste gezagvoerders in Canton moesten dltrapport onderzoeken. De l'efVolgens tUSlcheD de chinezen en de engelschen, wegens den opi.um .ntstane, geschillen hebben de verdere keizerlijke besli.slDg daarop doen vervallen.
De oost-indische Arcllipel brengt geen' opium voort, maar
onhangt dien uit Oost-Indie, en sedert den jongsten tijd
ook nit Turkije. In den geheelen archipel is deze handel
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monopolie der vouten, onder Iware invoertollen. Op java
i. het voorregt, om toebereiden opium te verkoopen, verpaoht. Vroeger voerde de geheele arohipel jaarlijks 900
kilten in, wunan 558 aileen naar Java gingen. Is het
anikel eenmaal te duur, 100 vermindert lioh de invoer tot
op schier niets, vermits de eilanders alsdan or volstrekt
geen opium rooken, or dien door inheemsohe narootieke
planten vernngen. Naar Europa komt de oost-indische opium
.Iechta lelden, en dan nog Rltijd in zeer geringe hoevee1heid.
Usanti;;n. Alexandrie verkoopt per oka, in piasters.
Am,terdam gewoonlijk tarra leivere, met 2 pCt. en I pCt.
korting en 1 pond uilslag; naar het tarief blootelijk zuivere
tarra. Calcutta vorkoopt per fRctorij-maund in;siocc-ropeijen.
Kon.tantinopel verkoopt per 250 di'achmen. Gelluageeft
luivere tarre, en Jl)6 pCt. goedgewigt, of uso tarra (men
rekent 106 togen 6), Bam6urK turksohe in kisten van
nfSoheidene grootte, verkoopt per pond in soh. banco, tarra
gemaakte, ggew. i pCt., oourt. 1 pCt.; oost-indisclte per
100 pond in mark banoo, tarra gemaakt, ggew. 1 pCt.,
court. 1 pCt. Bavre, tarra ruwe, op 4 munden tijd, bij
Icheepnrachtl!D gelden 1000 kilogr. = 1 tonneau. Londen
tarra luivere, ggew. I pond per kist. Marseille rekent b\i
1 last. Sm!lrna. verkoopt
Icheeplbevraohting 5000 pond
per 250 drachmen en rekent voor pakking per baal 30-26
turksehe piasters. T, iest verkoopt per pond in fl. renetii:
per lib6r" sotille in lire.
Tollen. Buitsck to/t,er60nd: als olibanum. Oostenrijk per pond, sporco inyoer I fl. 6 kr.uit~oert 5 kr.
doorvoer 9 kr. Frankrijk per 100 kilogr. netto IDVoer met
fransche schepen 200 fr.; met vreemde schepen of te land
21~ fr. uittoer 25." Tot iedere deler taxen, nog het i.
verhoog~og als d~cime additionnel. Engeland per pood 4
Ih. B,,,"alen sedert 1837, invoer uit zee per jaar van 80
tolas: 24 0 ropeijen j uittoer leewaarts, gekocht in de veilingen
van regeringwege gehouden, vrij.
NSDlBL.U'lBSCI[ T.lBI&F, in,".f 0,15; uitv. J 0.10! doorv.
I ~,lO per pond.
OPO-BALSElII (lat. resina op06alsami of opopo6alBufil
eiceum, dikwijIa met den bijnaam peruvillnum of aI6um),
noemde men voormll8ls den oit deszelfs moederboom oitcevloeiden mecca-balsem, (zie op dat woord). Tegenlll'oordig wordt eehter veelal dparonder ventaan eene roodaehtig
gele hars met sterken glans op de breuk, van flaauw bejUin-8chtigen reuk, inzonderheid 01. hij op gloeijende koolen
wordt gelegd, en eenigliQ~ heeten vanille-aehtige~ smaak.
Bij lut zioh tussehen de vlDgert tot Ruiver verwtlJven, en
",enah 0011: bij het tusschen de tanden nrmalen, in het
begin tot pulver. Bij- beYRt 88 pCI. hars, 12 pCt. bejuinluur, derhahe zoo veel ala de bejuin lelf, en 2 pCt. vlugtige olie· vandaar, is hij in 6 deelen alkohol Tolkomen
oplosbaar'; met ae[he~~.o~e olieen.. v.trmengt. h\i ~ich ligtel.ijk,
met uitgeperste moe~lellJker. OIJ komt ull ZUld-!menka,
(100 men zegt, uit Carlbagena en Tolu) in kleine, oogener
2 008 Iware, peenormige Kalabas-flesehje. die met een'
van de grll8okorrels ontblooteo ma.s-stronk toegestopt zijn.
of in, met delen balaem geheel opgevolde, kokosnoten.
O,er de .fslamming nn dnen hars is men het nie teens,
de meeat gewone meening is, dat bij de verharde Peru- of
een andere Tolubalsem is; nodaar he,et hij, fransch.6a.ume
till Perou en (logue, of dar, of Bee; eog. white dry 6alof tolu ; ita!. 6alBamOBIICf)() of duro di Peroll in coc_
I!ki of coccon' of in noce d'indill.
Ge6ruikt wordt bii tot parfumeriiin en in Frankrijk tot
bereiding van den bekenden mGelache pleister (taifeta, d'
ANKleterro), waartoe men de reeds met vischlijm bestrekene
taf nog met eene alkohol-oplossing van den opobalsem bestrijkt,
en waartoe anders ook bejuin -tincluur gebezigd wordt. Ook,
wordt nog in Frankr\jk de opobalsem aaogewend om de
nnille te vervabchen, hetgeen wei onsehadelijk, maar door
de geringe gebezigde kwantiteit moeijelijk te ontdekken is.
OPODELDOC: Oit ia een geneesmiddel, hetwelk door
een' engelsch geneesheer Dr. Sun in Iwang is gebragt.
Het heeft lieh eenen grooten n8am verwonen, en wordt
ToornaDlelijk bij verrekkingen en rhomatieke ongemakken
met voordeel aangewend; deszelf. bestanddeelen zijn zeep,
kamflr en eeoige vlugtige oHeen, dit alles wordt in verwarmden wijngeest opgelost, gefiltreerd, en alsdan met
eenigen aalmiakgeeat vermengd, Na de bekoeling bekomt
het een gelei- of koek-aehtig aanligt (hetwelk des te schooner
uitvalt, naar male de bekoelinglangzameren stiller geschiedt)
wordt echter b\j het inwrijven op de huid 'loeijend, 100 dat
hel,eIve ligtelUk in dezehe dringt. - Zeer dikwijIs verloonen 'ieh ook, als dit preparaat lang gestaanheeft,inhetzein witte, stervormige kristallen in de geheele massa j dele
ont,taan !lit de ,orming van atearin- en margarin-Iure kalk-
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lIarde. Derzelver vorming is bij de bereiding van hetmiddel te voorkomen, als men er phosphorzure natron (soda),
of een weinig koolzuur alkali bijvoegt, waardoor de kallinude bij het filtreeren als onopJofbaar phosphorzuur of
koolzuur afgescheiden wordt.
'
OPOPANAX -of PANAX-GOM (lat. gummi-resina opopanax of opopona.x: fro en eng. opoponaf&; du. Opopanax
of Panax-Kummi; ital. opopanalle).
De panaxplant
(opoponax LUIlI. 5. klasse, 2- orde) is overjarend, engroelt
in Klein-Azia, Griekenland, Italie, Sicilie en'de Provence.
Ais menhetbenedengedeelte van den gestreeplen,rooden
en hollen stempel, of het bovengedeelte van den sterken
vleezigen, uitwendig donkerbruinen, van bionen wittenen van melksap toilen wortelstronk aflcbeurt, 100 vloeit het
goudgele melksap er uit, en verhardt zioh aan de lucht en
BIn de Ion. )fen heeft twee loorlen : I) in 1,.rrels (101.
in /frani,). Bet l\in nn erwt- tot okkernool-groote stukken, van ooregelmatigen vorm; gemeenlijk met dropsgew\ile verhoogingen; 'Ceelachtig rood Iln roodachtig geel,
met liehtgele enkele ,Iekken; vandaar ook op de gladde
vellig blinkende breok gemarmerd, aan de bnteD eenigliDs
doorachijneode, een weinig vetachtig op het aanvoelen~
even wei tot poeder te stampen, ofschoon , wegens de in deze
plaot verTatle oliedeelen niet ligtelijk tot een fijn stof. De
smaak is eenigermate soherp bitter,IRng aanhoudend en, naar
lavas, of maeedonische peterselie Iweemende ; bij het, kaauweo
aan de tanden klevende. Reok fluuw, in bral'd gestoken echter
onaangenaam knollookachtig rokende, brandt stil, lielder,
met weinig walm, en laat veel tamelijk digte koolDa. SPIcifiek gewigt 1,622 j benl 22 pCt. hars, 33,4 pCt. gom,
en weinig olie; 2) in Aoek", (fat. in placerltis), meer of
minder groole stukken; vele in het Iwarte trekkende, met
weinig glans op de breuk, die met den lijd g1asachtig blinbnde wordt; niet 100 bitter, maar Hcter te pulverhereB
dlln de korrels; echter vindt men ook te weeke stukken.
Bet is eeoe vee I geriogere'soort. - Ge6ruik, aIleen in de
artsenijmengkunde, doeh tegellwoordig niet veelvuldig mee&'
aangewend. Verre-weg het meeste komt uit den Lennt,
in kisten van 40 a '75 ned. pondell; in Itaiiii vioeit heuap
'alleenlijk bij sohoone heete weersgesteldheid. In Londen
wordt deze droogerijwaar per cen tenaar verkocht.
TOI.BEGTJaf! b\j het duitseh toll'cr60nd 01. mastix j 00,tenrijk en Frankrijk Rls myrrhe. EnGeland, per pond 3
Ih. 6 p. tolvergoeding 2 sh. 4 p.
0' PORTO of PORTO. (41°9' O' N.Ben 8° 37" 0' W.I..,
Deze door haren uitgebreideu handel in wijn (portlCijn) onder.,
scheidene zeehaven, en naast Lissabon de 'Voornaamste handels-,
plaats van Portugal, ligt in de provincie lIIinho,aan beide zijdell
van den niet verre Tan hier uitwaterenden Doum, welks. oevel'll;
doorfraaije kaden ingevat zijn, en telt omstreks 70,000 inwo.,.
ners, die grootendeels van den wijnbouw en den handel
leven, maar ook talrijke en aanzienlijke fahrijken in zijden-, wollen:", en katoenenstoifen, als ook in lijnwaad, leder en tabak (eene groote koninglijke tabaks,fabrijk) onderhouden. De wijnvonrtbrenaing aan de oeTers van ,den
Douro, wordt gezegd in den jong$ten tijd lerminderd te
:Jijn. Naar luid eener _officieele opgaTe bedroeg de uitvoer
van wijn, in het jaar 18311: 38,001) pijpen~ waarvan 33,11311
naar Engeland, Z745 naar de Vereemgde 'Staten en 7110
pijpen Il'emeld worden ala naar Braziliii Ie zi~n gegaan:. In
oede Jaren won men reeds nagenoeg tot 100,000 pIJpen
a 600 flessohen), de pijp a 90 of 100 daalders aan waaroe.
en voornaamsten Terkoop Tan dezen wijn bezorgde, tot op
den jongsten ttjd, de sedert 1756 onder den minister PO.BAL
gestichte, en met groote voorregten, gepreviligieerde 1I0mpaGnie va'll den Boven Bouro, die veel tot Terbetering
van den wijnbouw en der wijnen bijdroeg~ in den omstreek
van Oporto ook 30 brandewijnstookerijen, en nagenoeg 900
mensehen werkzaam hield; het monopolie dezer kompagnieschap~ even als de meeste anderen in Portugal, werd met
de nieuwe orde van zaken aldaar, ten jare 1834, opgeheven, en daardaar wijnlioow en wijnhandel vrij gelaten.
Ont.taan en ontwikkelinK der wijnkompagflie in •
Porte. Daar sinds lange erkend was geworden, dot &an de
zliidelijke oevers van den Boven-Doum ongeveer op 10
nur generzijds, 0 Porto, wijn aangebouwd en onder den
naam van portwijn uitgevoerd werd, 'die dezen n88Dl niet
verdiende, daar de wijnbouwers alIengs 100 'Onverstandig
geworden Waren, dezen wijn te vervalschen! ,waardoor bij in
miskrediet kwam, zoo geloofde PoxQ.u. dlt Itwaad te zullen
stniten, door de wijnbonwers onder eene BOOrt van voogdijschap te plaatsen, en stelde daarom de zoogenaamde cOfilpaKnia dOB v;nllol da alto Bouro. Deze kompagnieschap bekwam ~ote voorregten,' ten welker gevolge het baar niet
aan actIoIiarissen ontbrak! en een groot fonds zaamgebrll(t

~
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werd, hetwelk aanzienlijke renten afwierp. De kompagnie
bekwam het uitsluitende verkoopregt voor aIle wijnen, die
in het district aangebouwd werden, en stelde derzelver prijs
vast; zij had uitsluitend het regt, brandewijn-branderijen
in het district te onderhouden, en geen andere dan deze
brandewijn mogt tot versnijding van den wijn gebruikt
worden. Terstond na den wijnoogst moest ieder boer opgeven hoeveel hij ingeoogst had, en hunue pakhuizen werden alsdan nagezien en de wijn gequalificeerd. Geen boer
bekwam daardoor het eigendomstregt op zijnen wijn, zelfs
werd hem niet vergund zijne wijn-aanplantingen te vergrooten, en zoo Ieefden zij dus voortdurend onder de grootste
verdrukking. De kompagnie was ,ook weI wijsselijk er 'op
bedacht, den onbemiddelde wijnboeren van het eene jaar
op het' andere voorschotten te verstrekken, zoodanig dat zij
op alie mogelijke wijze gebonden waren. De kompagnie
won hier door millioenen, en lang na dat reeds hare scha-'
delijkheid was ingezien geworden, was echter het gouvernement toch nimmer vermogend haar te vemiettigen, want
zij was magtig enrijk geworden; als de tijd van het contract ten einde liep, hetwelk steeds voor den tijd van 20
jaren gesloten werd, drong haar geld tot in de geheimste
kabinetten der staatssecretarissen en van het hof door, en
zoodoende werd haar charter gedurig vemieuwd. De klagten
der onbemiddelde wijnboeren moesten gestadig, weder' veratommen, want de rijke wijnbouwers waren zelven actionnarlssen en zwegen, vermits hunne winsten tegen de schade
hunner beperkingen meer dan opwogen. Buitendien ver.trekte de kompagnie aan het gouvernement voorschotten,
zoo dat zij in zekeren zin onmisDaar werd. Zij bouwde op
hare kosten den schoonen landstraatweg van 0 Porto naar
het wijndistrict, doch zorgde niet voor deszelfs onderhoud,
zoo dat dezelve thans weder in zijnen oorspronkelijken toestand is. Ook legde zij den heerlijken straatweg van 0
Porto nur de uitwatering van den Douro, langs deszelfs oevers, aan,' en stelde alie mogelijke middelen in het werk
om de invaart der haven te verbeteren. Edoch, in weerwil'
van aIle voordeelen, welke deze kompagnie aanbragt, sloeg
,~chter Dol' PEDno daarop geene aclit, en wat geene der
vroegere regeringen had iunnen doen, deed hij, en hief,
zonder verdere ruggespraak of beraadslaging, haar drukkend
monopolie 0p. WeI bestaat nog deze kompagnie, even als
iedere andere handeIs-associatie, maar zonder voorregten.
Het gouvemement is haar eenige duizende contos' schuIdig,
van welke hetzelve interest betaalt. Daar echter de wijnboeren, uit hQofde der voorschotten, nog steeds in de boeijen der kompagnie liggen, zoo heeft de ophefling van hare
privilegien tot dus verre nog goene groote werking gedaan.Volgens berigten zoude het charter dezer kompagnie op
voordragt van MAcula DI CUrRO, sedert 1838, weder voor
10 jaren zijn vemieuwd geworden; of met of zonder aIle
hare vroegere privilegien word! daarbij niet ge!p.eld.
Nevens deze kompagnie wordt ook tot dus verre een
groat gedeelte der me est belangrijke handeIs-operatien door
de engeIschen, die hier eene factorij bezitten, en door ettelijke dui~he huizen bedreven. - Behalve wijn en brandewijn bestaat de vi/vollr nog in olie, zout, versche en gedroogde zuidvruehten, inzonderheid citroenen, sina's-appelen, vijgen, amandelen, kastanjes enz. in kurk, sumak,
laurierbladeren en laurierbezien; de ;nvoer hoofdzakelijk in
ijzer, hout en scheepsbouw-materialen van het Noorden, en
inzonderheid ook hennep, vIas en stokvisch.- Van wetenschappelijke inrigtingen is slechts eene school voor de
zeevaart en eene handeIsschooi te vermelden •
.l1funtm en I&oer's, als Portugal.
Maten en trewitrten. Lentrtemaat, r;ie PO!lTUG.I.L.

,OPPER' EN NEDER-EJ,VE.

ZOU' wordt naar millleira', verkochtj 1 milheiro heeft
(336) ralilaB en is == circa 4~ last in Hamburg.
De in/zona,maat voor natte warm is, aIs in Lissabon,
de almuaa van 12 Banaia" a 4 guartilloll, of circa 32
flesschen.
,
100 almuda's in Lissabon worden gezegd, met circa 81
almuda's in 0' Porto overeen te komen.
De regelmatige rijp lIIijn houdt 21 almvdal. 7 quartilhos .. worden geliJk met ! ou~. enl)" gallon gerekend; gevolgeliJk bent I regelmatige PIJP CIrca 120 eng. imp. gal_
lons, of circa 545.} ned. kop, of circa 71~ fransehe veItes.
De rijp olie houcJt gemeenIijk 21 almuda's en ettelijke
canada s, meer of minder. De almuda van 12 canadas
weegt circa 50 pond in 0' Porto, of circa 46 pond 'netto i~
Hamburg.
'
Het gewigt is als in Lissabon; I quintaal van 4 arroba's
a 32 libra's, of 128 libra's of pond. Menrekent in 0' Porto.

ioo libbra's in 0' Porto
45~
101.~,
94~

=

ned. ponden,
engelsehe ponden,
haniburgsche pon~en,
112} petersburger ponden,
82 triester ponden,
8~ genueesche ponden, en
I sehippond in Riga ==
344 pond, 1 sehippond in 'Femau,= 34010nd, 1 sehippond in Memel = 300 pond, 1 schippon ' in Zweden =
340 pond in 0' Porto;
1 eng. ton == 70 arroba's in 0' Porto.
~
Worden verkocht: wijn, rum, pekel- lemoenen per pijp'
olijf-, hennep- en lijn-olie per almuda'
'
Granen, gedroogde pommerimzen e~ kastanjes, okker, noten, laurierbessen per alqueiro j citroenen, appeIsina's per
i kistlin van circa 500 stuks.
OPPER- en NEDER-ELVE. Or.choon de 8cheepnattop
de Elve, door aanmerkelijke veraanding gedurig moeijelijker
schijnt te worden, heeft toch het handeJ ....erkeer over dell
,rivier door de con,entie, in het jaar 1821 tusschen de a~n
derzelver oevers gelegene mogendheden (Oostenrijk, Saksen,
Pruissen, Anha~t-Kiithell, Bernburg en Deaaau, Banover,
Mecklenburg-Scliwerin, Denemarken, de vrije .tad Hamburg) aanmerkellik gewonnen, Want In .Iede dat vroeger,
de vaart op de EI,o door de dapels te Pirna, Dreaden en
Magdeburg, door 35 tollen, door de groote voorregten van
verscheidene schippers-Iflllifltr'lI (gilden) merkelijk bemoeijel\ikt was, en, bijv. de Opper-Elve, van Magdebul'( tot
Bohemen, aileen door sakaische en oostenrijksche aChepen,
de Neder-Elve aIleen door pruisaische .chepen kon bevaren
worden, is dele rhier thans van het punt, wear IU bevaarbaar wordt (Melnik bij.Leitmeritl in Bohemen) tot op hare
uitwatering in de Noordzee (bij Cuxhneo beneden Bambnrg) fJrij nrklaard, derwijze dat ieder schipper nn iederen oeverstraat met eigen vaartuig en eigene bemanning,
dezelve ongehinderd, bevaren ,kan. De voormalige ~ tolI&antor'lI, wur Iware tolregten, konvooijen en.. ten deele
(zoo ala de pruis.ische) in goud moeslen betaald worden,
zijn tIlt op 14 verminderd. Ook IUn de veelvuldige, ,tot dill
verre beataan hebbende, scheepvaarUbelastingen op eene
eenige, en voor de eefste behoeften (koren, lout" hout,
bouw-materialen, lalldbouwgereedsohap, boomvruohten en •• )
overigens leer gematigde beperkt, die voor de lading 61vetot voor het vaartuig r,cognitieKelam genaamd wordt.
Krachtens de in 1821 ontworpene El,e-scheepvaartsakte.
worden van Melnik tot Hamburg o,er lIet aJgemeeen niet
meer dan 27 groschen 6 pfennige convention.munt' voor,het
centenaar brutogewigt al. Ebetoi geheven, en wei

Iflhouaamaat voor drooge waren.
Craanmaat. De indeeling derzelve is aIs die in Lissabon,
en 100 alqueiro's aldaar, worden opgegeven aIs overeen te
komen met circa 81 alqueiro in 0 Porto. DienvoIgens ho dt
O1e alqueiro van 0 Porto circa 16,7 ned. kannen in. :Men
rekent eehter hier:
.
aIIlSterdammer last
hamburger
'"
bremer
"
rigasch
"
1 dantziger
"
1 wismarsch
»
I pommersch
"
1 russisch
tschetwert
1 engeisch imp. quart.
1 nederlandscli 'Vat

I
I
I
I

=

164

a 166

alquiero's
'" '
'"
'"
170
»
206
»
224
"
Ht
"

== 184", 185
== 160 » 162
== 180 » 181

= 168 '"

== 204 »
== 220 »
== II»
== 16"
== 5~"

»

"

van Oostenrijk
I gr. 9 pf.
IS It 3 "
" Saksen
]3
Pruisen
It
Anhalt
8
2
It
Hanover
2 It 6 It
It
Meoklenburg 1 It 8",
It
It
8 ,It
Denemarken
27 gr. 6 pr.

'" - '"
'" '"

'"
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ledere de scheepner! h~nadeelende bouw-aanleg op de
rivier of op haren oner it verboden, ane bemoeijeJijkingen
voor den handel lijo mee.t mogeJijk uit den weg geruimd,
en aao eiken oeverstaat tot plig! gesleld, om atles wat het
vaarwater kan nadeelig zijn, op het snelst mogelijk te verwijderen. Deardoor is dan nu ook eindel~k de Elve d,t
gene geworden, wat
sinds lange had hehooren te ~n,
namelijk een hoo£dhandela-weg voor een groot gedelte1'l1l

au
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Duitlchland oye. welken het goederenovenoer van Hamburg
tot Praag, en omgekeerd zeer Terligt, en de handelabetrekking met Hamburg en de Noordzee merkelijk bevo:derd
wordt.
De Elvehandel, voor welken door de 1II0idau reed a lrij
Budweia in het binnen6t van Bohemen de goederenlrein
begint, strekt .ich verder westelijk door de Mulde, over
Deasau, door de Saale oyer Kalbe en Bernburg tot Haile,
selfs nog over Merseburg, Weiasenfels en Naumburg tot
Rodolltadt, en op de Dnatrut door derzelver 12 sluizel1'over
Freeburg tot Artern in de proyincie Saksen, uit; voorts noordwaarts naar Hanover door de llmenau tot Luneburg, door de
Este over Buxtehude, en door de Shwin8'e over Stade; OOltWlaart. reikt dezehe in Brandenburg door de Havel en Spree
en derzelver kanalen over Havelberg, Plaue, Potsdam en Berlijn tOl aan den Oder; in het meckelcnburgache door het
Elve-kanaal tot Schwerin; in het Lauenburgsche door de
SteckenitJl tot Lubeck en in Holstein door de Sior tot
Itzehoe.
'
In hel jaar, 1833 gingen door de lIIaagdeburger aluizen, de
Elve opwaarts 30~9 vaarluigen, stroomafwaaru 11399 vaartuigen, die voor verreweg het groout gedeelte meb goederen'
van Magdeburg en Berlijn komende en derwaarts afgaande,
geladen waren. De geheele som der af- en opvaart over
de Opper-Elve wordt gelegd, in het jaar 1834 meer dan
456 milJioen hamburger ponden bedragen te hebben.
Tal eene regelmatige ,toom6ootvaart op de Opp'er-Ehe
tuuchen Dresden ell Hamburs, 100 als zij op de Neder-Elve
luuchen ,lIIagdeburg en de laatstgemelde plaat. bestaal, hebben in den'jongsten lijd ook in Dresden zich aetien-maatschappijen gevormd; en ook tuuohen Berlijn en HllmbOlg
ill. door middel der Spree en Havel, eene stoombOoIVaarlgemeenschap in gang gekomtl1J.
'Sedert de bevaarbaarmaking der Saale en Unstrut door
27 sluisen, is ook hier levendige bedcijvigheid, vermits veel
vracht van Hamburg naar Halle komt, en verscheidene
duiz\!nde va.rtuigen de sluizen passeren, ook kan thana van
Berlijn en Stetti~ herwaorts gelonden worden. Aileen door
de 12 aluilen der Unstrut, in het regerings districi Merse~
burg, pBlseerden in het jaar 1836 te zamen 6306 kanen.
Zoo als op de Elve, il ook is ook door het k. k. reglement van 1832 de 8cheepvaart op de Moldau, van ar het
punt, waar de rivier be.aarbaar wordt, totop hare uitwateriilg
in de Elve, en omgekeerd, aan ieder, die van een gesehikt
vaartuig voonien i., en een nrlofbewijsvanwege hetgouvernement bekomen heeft, geoorloofd; en zijn ook aile op de
Elve gepatenteerde schepen, insgelijks daartoe geregtigd. De
eenige beiastin,g daarop is de Muldautol, die veor de gebeele landstreek J kreuz. conventionsgeld, voor het weener
Centenaar brulo gewigt bedraagl, als 6 kr. IUlSchen Budweia
en Praag, en 4, kr. ,tusschen Praag en Melnik, welke belasling echler nog bij het handelsverkeer mef de eerate 1even.middelen en noodwendigheden, als ook mel opligt tot
verscheidene voorwerpen van Iwaar gewigt en gerinlle geldswalrde, nog van t tot op H· en daarboven gematigd is.
Daardoor nu heefl zich de Moldauhandel aanmerkelijk uitgebreid, en is de uitvoer van boheemsche produkten aanlienl~ik vermeerderd, derwijle, dot, terwijl nog in 1829 op
de Moldaustreek van Budweis tot Praag naauwelyks 3()00
Centn. IlIn koopmanagoederen ,erzonden werden, tegen1I'00rdig jaarlijks omstreeks 80,000 cenlenaan uitgevoerd
werden.
Hel belang der geregelde scheepvaart op de Ehe en 11101,ilau wordt echter ongemeen verhoogd door deneher IIllmnrbinding door middel der b\i Budwei. aanvangende en tol
aan den Uonau bij Lin I reikende, en dUI de Moldau mel
de EIYe vereenigende, ijlerbaan. - Dele is nog sedert
van Lin. naar Gmunden of Traunsee in Bo.en-Oollenrijk
"oorlgezet, en in 1836 voor het ver,oer van goederen en
reiligers geopend geworden. .
OPPERSTUURMAN (acllpt.t.). Dele is de' officier, die
onmiddel1\ik op den kapitei .. volgl, en onder dezen de leiding \'an het schip is toevertrouwd.
OR, eene in Penie gebruikelijke rekeningmunl \'an 3
abassi. Zie PUSIe.
. ORANGE (TOII.ES D'OBAlGE).. In Orange, Troies en
meer andere gewesten VAn Frankrijk ,enaardigde, fijne,
bonte, echt geverfde, veehuldig in dell handel komende
katoenen.
ORANGELETTES, noemt men in, Frankrijk de kleine,
groene, onrijpe, gedroogde sin a's appelen.
ORANJE.APPELEN, zie SIU'S .lPPELEIJ.
ORDER (eng. order; fro ordre; dn. Ordre (of ook order;' ital. ardine). Onder dit woord, hetwelk van fran,chen OQ1sprollg is, verstaat men in het algemeen een be.-

°

-

ORDER IN HET ASSUHANTIEWEZUI-OAGANSIN ZIJDE.

vel. In het industrieel~ leven komt dit woord het menisvuldigst voor; in brie.enfacturen enl. beduidt het zoo veel
als: last, voorscnr;ft, 6evel, enl. - "Gij kunt overtuigd
zijn, dat wij uwe order atiptelijk zullen uitvoeren,"-" Dat
o,erschrijdl mijne order: ,is boven (of blJiten) mijne order j" - "Ik heb order gcgeven, dat men u de bewuste
10 vaten meekrap ten spoedigsle doe geworden." - In
wislebaken, bewerkt dil woord hel eigendomsregt op deleiven, en te gelUk ,erachaft het de magtiging, dit regt
verder o,er te dragen, indien men de hetaling niet lelf wil
innen. Naar ons wisselregt, en ook naar dat van verscheidene andere landen als: het fransche, hamburgsche, spaanache, oosteQrijksche enz. moet de wissel aan order Iniden,
om verder te kunnen koerseren; zander dit aan order geert
de wilsel aileen regt om sich het beloop van denzelven
te doen betaleD. Volgens andere wetteD, daarenlegen, al.
bU,. her pruissische .Landrecilt, de weimarsche ffec1laclO,'dllun/f enz. is het woord ordre (order) onnoodig, uitgenomen in het geval, dat de wissel door eeneo .procuratiehouder verder moet geendolleerd worden, als wanneer hij
dan aan order (an Ordre) luiden moet. Over het algemeen
bewerkt Dliar de meeste wisseloverordeningen de weglating
van het woord order blootellik eene volmagt tol inlrekking
vaD den wissel, die, even als iedere andere volmagt, weder
kin herroepen worden. Zie COnBElUIfD.li:BElJ.
lIIet be trekking tot de order, kan een wissel gelrokken'
worden: I) "Ban eigen order," d. i. aan de order van
den trekker leiven, als hij namelijk de hand wil nij hebben, denlelven te leveren of te remittven aau wien hij
wil; 2) aan de order van eenen derde (vergelijk EnosSEllEn).
ORDER IN HET ASSURANTIEWEZEN. Wie een be~
lang van eenen derde wil doen: yerzekeren, moet in den
regel daartoe last, bevel hebben. De.e lastgeving noellll
mC!n bij "oorkellr gaarne order tot verzekerin8', en den
brief, die de l.stgeving inhoudt; order6rief. VergelUk
ASSUUlfTJE.
ORENBURG, kreitsstad van het naar dezelve geDoemde
russische gou,eroement, aan de iD¥loeijing van de Sokmara
in den ,Ural-stroom, mel 22 it 25000 inwoners (voor het {
hrlaren), is nil;Lsleehts de hoofdwapenp'laatl der Uralsohe
versterking-linie, maar ook de voomaamste stapelplaats Toor
den handel met Bucharije, en oyer het a1gemeen de stapel en ruilhandel-plaats der midden-aziatische en ruslische
koopWaren. Te dien einde vindt men in de stad een' bazar, of europesche koopzaal, met 180 gewelf-magazijnen,
waarin de goederen gebragt worden; en op ongeveer t mijl
van de stad een groote aziatiscbe verkoop- of ruilhof(Karavanserah) met nagenoeg 500 winkelkramen en magazijngewelven, en 2 poorten, cen voor de bewonen van Orenburg
en een voor de aziaten. Hier komeu jaarlijks karavaneu
met vele beladen kamelen uit Bucharijen (van Chiwa,
Taschkent, Buchara enz.) aan, die hunne waren,tegenrussische en andere europesche fabrikaten ven'uilen, hetgeen tot
een levendig handelsbedrijf ,aanleiding geefl. In den houtrijken oDlstreek yindt men verscheidene koper- en ijzersmelterijeli want het door het Ural-gebergte .doorsnedeq
gouvernement heeft mijnwerken, en is rijk aan 'koper-' en
ijzererts; 09k Ban goud (alatu81), zwayel, steemout, aardpek enz. Buitendien levert de omstreek granen, vIas, hennep, ook het gewone tamme vee tot uitvoer, want bij de
nomadische volksstammen, die dit gouvernement bewonen,
is de veeteelt de voomame bestaanbron. De n"b~igelegene
kirgizen brengen jaarlijks meer dan 300,000 sehapen met
"etstaarten, ook yellen, bonte gevilte vloerkltiaen enz. naar
Orenburg.
ORGA:GIS. Eene soorl 'Van witte, oostindische, smalle
katoenen stoffe of baffetas (vergelijk dat artikel), die door
ons, en ook door de engelsehen, deenen en frJlIlschen in
den europeschen handel komt.
ORGANIlIS. Een oorspronkelijk oost-indisch. effen, leer
lijn neteldoek, hetwelk noeger van de kust VIln Coromandel in iwee soorten: orlJandis en or8'andi.-madrepac
door de franichen in dea handel k wam; than. eehter ook
in Enge'land, 10 yards lang, { breed, en in Sak.en 20 11
30 ellen lang, { lot '.." breed, leer goed nagemaakt word•
ORGANSIN-ZfJDE, fr. orGan,;n; ·(ital. ola/fo). Eene
soort van lIelponnen en getwijnde zijde, die bij het weven
bij voorkeur tot de schering geQruikt wordt. .In Frankrijk,
Si.ilie en Iialie wordt eene groote hoeveelheld van lood.nille zijde yoor den handel op HoUa.nd, Duitschland en Engeland in verscbeidene !,oo!ten.. berel~. V?ormaola gaf men
a~n de italiaanlehe organlln-IIJde, In klelDe Itrengen, den
voorkeur boven iedere andere, en na ~deze ~erkoo. men
de loogenailwde lucien-lijde, die, tweemaal getwijnd
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'Wcordt, en tot de schoonste 'stoffen dient; doch tegenwoordig wordt in Zwitserland, inzonderheid te Zurich
enz, in Oostcnrijk te Gorz en Weenen, in Frankrijk te
Avignon, Marseille, Lyon, Montpellier en.. in EngelaOlI,
in Derby, Sheffield enz. de ruwe .ijde even zon goed
tot organsin verwerkt. De behandeling bij het IwUIJ~n
onderscheidl eigenlijk de organsin- van de lram-zijde,
trame. De organsin-z\jde voert ook verscheidene bijnamen;
bijv. pel,zijdc (ital. pelo); deze is eene soort van geringe
organsin die tot half-zijden stoffen verbruikt wordt; de
contrapelo is links gedraaid, en dient tot goud- en zilverkanlen. De onderscheidene soorten worden met S en een
getal gemerkt, '00 dat '/.s de grofste en 'fS de fijnste aan
duidt. Pelo friso dient insgelijJ.s tot rijke kallten; de
soorten derzehen zijn met C, D en F gemerkt.
ORIENT (uit het latijn), het Oosterscbe land, het Oosten.
Zie LEVANT.
ORIENTAL DE L'URUGUAY. Vrijstaat in Zuid-Amerika,
Zie MONTEVIDEO.
'{)RIENTALES. Gekeperd.gewi.ize geweven katoenen stoffe,
die deels in Bohemen, 100 II 130 weener ellen lang, ;. en
~ ellen breed, deels in den Opperlausit" 36 en 72 leipti.
ger ellen lang, ~ en
breed, gefabriceerd, en zou wei
tot hroeken, ais, bont 'bedrukt, tot vestenstoffe gebezigd
wordt.
ORIENT ALiSCUE (OOSTERSCHE) PRODUKTEII of WARE!'.
Voortbrengselen, handelsartikele,n, die uit het Oosten, of de
Oostersche landen, Olet name uit .Arabii!, China, Persii!
enz. komen.
"{)RIENTINE (fr.). Van oorsprong oo.t-indische, zeer
sterke, tijk-achtige stoffe, die tl'genwoordig, Llaauw en wit,
of rood ell wit, in Saksen, Ooslenrijk, Engeland en l.weden
venaardigd wordt.
ORIGINEEL (uit .het lat.) oorspronkel\jk geschrift, oorspronkelijk schilrlerij enz. in tegenstelling van kopie, afschrift, nabootoing. - • Het origineel van dezen wissel is
bij den Heer N. ter aanneming. - »dit is niet de origineele factuur, het is maar eene kopie." In den boekhand,el: origineele (oorspronkelijke) ,uitgave. De door den
scbrijver een weeks bezorgde uitg,ve van hetzelve" in tegenstelling van eenen n.druk, ook een exemplaar nn zoodanige nitgave - "Laat voor mU, S. V. P., de origincele
uitgave (of den origineeJen druk) van VICTOR HUGO" werken uit Parijs olltbieden." - »Is dat de orgineele druk
van BUL WER ?"
ORIGINEELGROEN (du. OrilJinalgriin). Zie SCBWEIJ'URTER- G&OU.
ORKAAN. nus noemt Olen een' hevigen stor~, die
daardoor ontstaat, dat van versche'idene zUden de waaUende
winden tegen elkandee stooten. Een zoodanige storm is
voor de zicb op zee Levindende schepen hoogst geva.r1ijk,
en rigt .. aak de schromelijkste rampslagen a.n. •
ORLEAN, z,e KOKOU.
ORLEANS, hoofdstad en b!oei.iende manufactuur-fabr~jk
en handelspla.ts van het feBnscbe departemen t Loiret in
eene bekoorli.ike Iandstreek •• n den regter oever der Loire,
en met 44000 inw. wier nijverheid zijden., wollen- en
katoenenw.ren van allen aard, ook vloe/kleeden en kousenwaren, voorts kanlen, hoeden, leder, papier, behangselpapieren, aardewerk en porcelein, en illzonderheid ook tulbanden voor den Levant levert j ook beeft de stad spinnenerijen in kaloen en wolle, suikerraffinaderijen, wasbleekerijen
enz. en hed/ijft daarbij levendigen handel met wijn (van
geringe kwaliteit) jaadUks omstl'eeks 2ro,OOO vaten tot den
uitvoer); fraoschen Liandew~iD, wijn·atijn, conJituren enz.
ORLONG. Zie SUMBA.
ORN A. Inhoudsmaat voor natte wAren in Triest.
ORSEILLE (eng. orchill of orchilla; fro orseille; duo
Urseille; ital. oricello, raspa, respo, respio). Er zUn verBcheidene mossen of vlechten (zoogenaarnde koratgewasscn),
die deze waar leveren, die aile in de 24ft klasse TaD, LlNft. behooren. De voornaamste is de Orcbille-mos (Lichen rocella,
LllIN.), die deswege reeds in den rniddeleeuwachen tijd uit
de eilauden van den griekschen archipel naaf Venetie. Genua,
Frankrijk en Engeland venonden werd; deze handel verviel,
toen de plant in de 15e eeuw op de door de spanpardep ontdekte Canarische eilaooeo gevonden werd; de portugezen,
daardoor opmerkzaam gemaakt, vonden haar spoedig onk
op de Kaapverdische eilaoden, op de Azorische eilanden,
op Madeira, Porto·Santo en de nab~j gelegene dtsertas
(waar zich onk de afwUking denelve: t'occella jucijormis
AeR. gevonden wnrdt); buitendien groeit zU op aile eilanden ,der Middellandsche-zee en hare kusten. ook op het
engelsche sehier-eiland Portiand; voorts aan de Kaap de
Goede Hoop en in Ooat-Iudie; overa! is de nabijheid der
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lIce eene voorwaarde tot haar bes'ta.n. Zij komI
g-cI droogd (ruw ; frBnsch orseille naturelle, eng. orcheUa we~d).
I of ala orseille, ook geprepareerde genoemd, in den handel.
, Om laatstgemelde te bereiden, ,uivert men de gedroogde
mos-planten, <Ioor ze te kooken, zorgvuldigvan onreinheden
te zlJiveren, pulveriseert ze onder molenSleenen" giel urin
en water op dil poeijer, laat dan deze dunne pap een weiII ig rusten,
voegt gebrande kalk er toe, om de in den
uIln vervatle koolzuren ammoniak bijtend te makeD; s\oorl
dan den v.. rderen stilstand door alkali, of door een weinig
atuin en arseniekzuur; in acht dagen wordt de ma8S~ op
dete wijze heJder paars, in veel'tien dagen nog schooner
von kleur. Wilde men zoo verder voortgaan, zoude men
lakrooes Lekoroen. De orseille van den handel is dienvolgens een onvoltooide lakmoes, omdqt men niet gewacht
I heeft, tot zich ,het rood geworden crythrin (zie LAKMOES)
I in het bla~uwe heeft omgekleurd. De orseille vertoont
zich nu als een 11ivig, talllelijk vast donker, violetl'ood deeg,
dat onllliddeJijk na deszeHs bereiding na.r vinolbloempjes,
doch I.ter zeer onaangen.am riekt, en loogzoutig (alkalisch)
smaakl. JJjt deeg be vat eeLe groote menigte pJantenaardige
overbli.ifseJen, en is met vele kleine wilte punten overdek!, die uitslaand alllmoniak-zout -Un. Het wordt door toeyoegsel .an urin vochli~ gehouden; na twee jareu yerliest
echter deszelfs kleur "ed van hare levendigheid, en ontaardt allengs geheel en al. Tot de lijnere soorten neemt
men sedert het begin cleze9 eeuw in plaats van den urin,
uringeesl, of <.le, bij de gasverlichting-inrigtingen uit de
steenkoolen als nevenprodukt bekomene arnllloniakalische
vloeistof. De beschrevene soort is de orseille de mer of des
, ilea of d' herbe der fronschen, wa.rVan men in Enseland de
I door de C.n.rische eilanden opgeleverde het meesle scl~at, die
van Madeira in de t .... eede, en die uit BarbarUe in den derden
rang stell. De tweede hoofdsoort heet in Frankrijk .parelte,
of orseille de terre, d' .Liuvergne, de L!lon; zij is Geringer
in kwaliteit, en wordt niet, zoo als men tot dus verre geloofde,uit de fraosche land 'orseille (lichen partltus, LIIIN.), maar
I uit de koraal·mos (lichen coralitlus Llu.) bereid, die
ovenloedig in Auvergue groeit. ,Echter wordt de parellemos, sedert 1826, ook veel van de Canarische-eilanden
waar zij musgo he~H, tot gelijke oogmerken, naar Engeland
venonden. De rots· mos (Uchen tartarelJs, LINNAEU5. =
trigidus, LUll.) dient insgelijks daartoe; z\i groeit in
Zweden, Noorwegen, Grootbrittanje en Frankrijk; uit zW,e-.
den komt zU in gebeele scheepslBdingen tot ons, en vo~rt
daarom in FrankrUk mousse de Suede genaamd. 7'" De
pok-mos (lichen pustulatus LINII.lEUS) zoude ook daartoe kunnen aangeweod worden want zij houdt insgelijks
eene roode lleurstof in, die door urin paars wordt; zij ziet
als een te zamen ceschroeid en aan de randen verbrand
sluk leder uit, en groeit op sommige rotsen van hooge gebergten in Schotland, lerland, Zweden, FraokrUk, Italie,
in Zwitserland en Duitschland, op de Allen, 01" aile gebergten omstreeks .sohemen, en in Thuringerwald. Ook ons
mUTig schurftlllos (liehen parietinus Llu.) bevat eene gele
en eene roode kleurstof, van de eerste 3~ pCt. van de
tweede .} I'Ct. Chemise". De orseille kleurt het water
donker karmotijn-rood welke kleur helderder wordt, .Is
men er zuren aan toevoegt, doch paars door bijvoeging van
ioog&outen (alkalien). Als de oplossin g met aluin neergeploft wordt, bekomt' men donkerbruin, met tinzout eene
'roodachtige, met kopelVitriool eene kers-roode, en met
ijzervitriool eelle donkerroodbruinachtige kleur. - Ge6ruik:
in de wol- en z\jdeverwerij tot IiI~; door bijmenging van
allimoniak ~ot blaauw; door die van wUnsteen tot roode
scbakeringen en tot vermenging met andere verwen, om
te verdiepen; zeldzamer onder vernissen , ongelukkigerwUze
levert zij getne dllurza.m kleurende verfstof. - Handel:
Van a lie de Can.rische eilanden wordt dit artikel naar Teneroffe gebragt, om van d •• r verzondtn te worden. In 1826
gingen naar buitenlands 1024 ,akken gedroogde orseilleplanten en 1149 centn. Z~i is hier, even als op de Kaapverdische eilanden, gouvernements-monopolie; de orseilleopbrengst is op de laahtgemeh!en den 23 November 1837
ter verpachting in bet openbaar .angeboden geworden; er
waren inschr~jvers, die ja.rlijks 80 conto's betalen wilden,
w, •• ronder 24 con to's tot bestrijding der uitgaven op de
eilanrlen: de regllring pchter verlangde 94 conto's en liet
den 30 November nog eenmaaJ inschrijven; belwaarlijk
wilen zich tot dien prUs ondernemers opgedaan hebben.
In 1829 voerde Engel.nd 1813 centn. in. Het jaarlijk s
vert" uik in FrankrUk wordt op 1,000,000 francs geschat.
aldaar zUn 13 orseille-fabrijken; 6 in Lyon (van 1814 tot
1825 opgerigt; ook was daar noeger een zoodanig etablissement, _het eente in Frankrijk, ten jare J729 gevestigd),
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ORTS-GULDEN-OSNA.DRUGGE.

4. in Parijt, I in Clermont, I in AuriIlac, I in Amiens. r(",eaUII) , dic gaflanet. en ollie moustache8, de nlerlei
Ook Bergamo lever I Orseille. De gedroogde mQl-plant, die soorlen dezer vogels onderscheidt, komen z\j in April Ie
Tan de Allanlische eilanden komi, wordl eerst in Europa tol voorschtjn. Voornamel\jk echler dryft hel eiJand Chyprus
Orseille verwerkt.
mel deze en andere dergelijke vogels, die d~n ook ond~r
UUlfTlell'. Amsterdam. Oraeille-pianten in Bakken, tarra den zelfden naam doorgaan, eenen aanzienlijken handel.
4 pCt. g. gew. 2 pCt. voor Ilof 8 pCI. kOfting 2 pCt; OrORTS-GULDI!:N noemt men in verscheidene gedeelten
seille in valen. larra 5 pCt. Antwerpen larra zuivere. van Duitschiand, den naar den 20 guldenvoet gemunl8sechHam6urlf Orseille in valen, in Ich. banco. per pond. court. Itelthaier, of I g.grolchen stukken; zoo I!.ls men ook de ~
gulden van 15 kr. orl.-gulden pleegt te lIOemen.' Voorts
~ pCt; gedroogde planten (ruwe) in balen van .ondersa,heidene groote, in mark banco, per 100 pond. tarra gemaakt, worden ook in hel kanlon Zilrick de IO-schillinga- of 15
g. gew. I pCI. court. ~ pCt; Hallre, gedroogde plantee in kreuzerstukken ort'-gulden, 'oertli of vier6atzler genoemd.
enkele Bakken tarn 2 pCt. 4 maanden tijd. Li..abon l'8r- Zie ZURIOIl.
.
koopt per quintaa\. Londen verkoopl per ton of per aentn.
ORTSHELLER was vroeger in Duitlchland de benamilig
Tarra 6 pond per centn.; g. gew. I pond per zak. Mar- van den! speliethaler, Ii 8 goedegroschenconventioDsmunt.
seille reKenl 5000 pond
2 lasi. Parijs geefl canarische- Laler en tot op den jong~ten tijd noemde men en noeml
eilandsche (ruwe) in Iinnen zakken tarra 3 pCI. kaapver- men nog in sommig,e gewe.ten van Dllitschland de,phalera
-dische in malten londer tarra. Rotterdam larra bij Oraeille VIln 6 g.groschen conventiol:S ortsthaler, of ook enkel ort
in valen 20 pC. drooge planten in zakken 4 pCI. verkoopl (meen. oris), weshalve ook de } thaler van 3 g.grosohen
beide per 50 ned. ~, met I~ en I pCt. uitslagg.gew., 1 pCt. in den 20 guldenvoet, nalbe ortlltnalerofoertohen (oortjen.)
courtage, I pCt. korting of 3 maanden tijd. TOLLElI'. heeten.
•
'
buitscn to/verbond, als opium. Oostenrijk, ruwegedroogde
OSELLA noemde men noeger in Venetie eene door dele
planten, per oenlenaar sporao iuoer 30 kr. uitvoer 121- republiek geslagene goud- (08ella d'oro) en ailver (osella
kr. doorv.2 kr, Orseille per dito invoer 7 fl. 30 kr. uitv. d'ar8ento), munt, waarvan nog in het jaar 1796 speoien
12} kr. doorv. 2 kr. Fra11krijk bij ruwe per 100 kilogr. lijn gemnnt gewordeo.
•
brQto invoer met fransche schepen I fr.; mel vreemde
O"EMiiND, de beSle en luiverlte soort van bel gesmede
sohepen of Ie land 1 fro 10 c.; uitvoer 2 fro geprepa- ijzer, hetwelk mp,eslal tot draad getrokken, en lot lijn blik
reerde (of Orseille) per 100 kilogr. netlo in het eerste ge- verwerkt wordt. De beste kwaHleit komt uit Zweden: ook
val 200 fro in hel tweede 212} fr.; lot iedere derer taxen in Westp~alen en in Engel~nd wordt hetzelvegemaakt. Het
nog het een-tiende gedeelte daarvan als decime addil;onel. be staat ull stangen of stoven, die gemeenl~ik 10 Ii 12 voet
Enlfeland 3 Ih. per centn.
lang zijn. Land- of knuppel-ijzer, in stnkken van 2 voet
NEDI:BLUDSOB TUIEF. inv. f 1.00 c.; uitf}. 40 c.; doorv. lengte, en 20 Ii 30 pond zwaar, is eene soort van osemund.
f ),00 C. per 100 ned. pond.
die niel tol 'draadtrekken, maar tol breedwerken verarbeid
ORSOGLIO. In de italiaansche zijde fabrijken ventut wordt. Goede osemund moel zich op de smalle kanten
men onder dit woord de eerate soort der organsin-zijde, - lacht ruw aanvoelen ,Iaten.
en onderscheidt daaryan wederom 5 loorlen: ordinario,
OSDUN A. ruasische graQnmaat, zie ST. PETEBSBUIlO.'
fino, verde, en nog twee a:nderen, wllarvan de eene met A,
OSlllUSCHKI (KRUSOBKI OSIIUSOUU) russische inboudsde andere met B gemerkt il.
maat voor nalle wuen.
ORSOY. Aigemeene benamingderfijne z\ide, van welke men
OSNABRUGGE (OSlU.BBUCK) hoordstad van het hanoversich tot de schering bij he~ weven van zijden Iloffen bedient~ sche vorstendom en van het landdroal8ohap van gel\iken
I) ort of ~ark beleekent eene rllkening- en !,aAm aan de Hale, met nagenoeg 12,000 inwoners, heeft
ORT.
zihermunt in Noorwegen, naardien men 5 ort of mark op woile- eo lion"nweverij. leder-, tabaks-, cichorij- el} cheden noorweegschen speliedaalder van 120 schellingen re- milche fabrijken, een linDen legge, bene,vens bleekerijen
kent, zoo dal I orl of mark n~genoeg 0,52' ned. waard is. en aanzienlijken handel mel lijnwaad, ,die hier en io ge~
In Kopenhagen en geheel benemarken worden 4 orten op heel het vorstendom in groote hoeveelheid beE.eid wordt,
den reichsthaler, of I{,- ort op den mark lubsch gerekeod. als ook mel garens, granen, hammen eoz. naar Bremen,
2) ort (oortje, liard of orden) waarvan er 80 op den Hamburg, EngelaJld e,n Holland. Ook heefl de s'ad twee
gulden gingen, was vroeger in Luik, Bra.hand en Vlaao- boekhaodel-etablissserneoten. -: In de nab\jheid 1'8n Osna~
deren (het tegenwoordig Belgic') eene rekeoingmunt. die hrngge wordt echl zwart en rood teekenkrijl uitgegraven.
eene waarde van { stuiver had. 3) ort, reichs-ort, noemt
l/Junlen en koers als HAlI'OVER.- .
IDen nog op aommige plaatsen van Duitschland de {thaEcbter wereren tot dus verre op dele plaats (ofachoon deiers, die naar den 20 guldenvoet gemunt z\in; vandaar zelve geene eigenl\jke wisselplaals is) voorldurend koenen
ook dat 1lal6e ort of oertenen de gel\jksoortige achteltnaler op Amsterdam, Bremen en Ham6urlf, in de numeraire
beteekenen; geJiik ook viertel-orl de -l... thaler, ) ~ gro- waarde van den 20-guldellvoel genoteerd, hetgeen nu korteschen, of 2 albus-stukken te kennen geven. 4) ort, ortje, I.lin g, ensedert Hanover den 21-guldenvoel of prtlissischen
fuchs of p/enfiilf, noemde men ook Troeger eene aan courant-voet aoogenornen heeft, in deze waarde-iodeeling,
den Neder- rijn gebruikelijkel rekenings- en kopermunt. 5) . en dns, van 3 tot [; pCt. hooger moet geschieden. ,Zoo
ort, gewigt in hel koningrijk Denemarke", Bie aldaar. wineJde men bijv.
6) ort, graanmaat in het hertogdom Oldenburg, en in het I 'Op Amsterda-m + 137! Ihaler cooventionscouront voor
koningrijk Zweden. Zie OLDElI'BUBG en SroKBoL.. 7) ort,
250 gulden ned. courant.
inhoudsmaat voor natte "<varen, in hel hertogdom Aren" Bremen
+ 110 thaler conv. CI. voor 100 thlr. in
berg-Meppen, en in het vorstendom Oosl-Vriesland, in de
pisloleo (Iouisd'or) 11 5 thlr.
lJ
Ham6urg + 147~ Ihaler conventions courant voor
vorstendommen Lippe, in het herlogdom Oldenburg, en in
300 mark banco.
•
het groothert9gdom Mecklenburg. Zie OSlI'ABBUGGE, LIPPEDnBoLD, OLDII:lI'BURG, en ROSTOOK.
Nu en dan komen hier ook wissel,S op El6erfeld (onORTAFEZ. In de havena aan de Zwarte lee, en aan geveer a 103 thlr. pruissisch ct. in. Elberfeld voor 100 thlr.
andere plaatsen in die .trekeu, worden dua de turksche I cony. ct. in Osnabrngge, of ook tegenwoordig prui.lisah
mntsen genoemd.
ct. tegen pruissisch ct. pari of met ~ Ii I pCt. verlies, op
ORTENAUER, goede witte en roode wijn, uit bel voor- 2 rna"oden dalo), gelijk ook op Frankfort aiM. voor; vroeger
maals v66r-oostenrijksche landvoocdijschRp Ortenau, die veel nagenoeg pari of 100 tblr. cony. ct. voor 100 thlr. franknaar buitensillnds, inzonderheid na,r den Elias gaat. Tot foner wisselgeld, of tegenwoordig pl.m. 103 thlr. pruils. ct.
de besten dezer Bewa.sen rekedt men den orlen6urger, voor 100 thlr. wissp,lgeld in Frankfort; welligl ook pl.m.104{
oberkircker en affentnaler.
kreuzer, in Frankfort 'oor 1 thlr. van den 21-guldenvoet
ORTIGUEZ, fransch paklinnen uil Languedoc, hetwelk in Osnabrugge, meestal in wilsell II I of 2 munden dato.
in Illlnmerkelijke hoeveelheden naar de havens der Middelan geidsoorten koerseren hier gewoonlijk:
.
landsche lee, lllarseille enl. wordt veflonden.
Loui,d'or, of Friedricnsd'or van 5 thaler in goud, met
ORTOLAN (fr.) of GEELGERS (lat. emberina IIorlu, eenige procenten winsl all opgeld.. '
lanuI; duo Ortalan, Horlulan, Cartenammer). Eene'sool't
Fransen, 20 francstukken, 11 pl.min. 5~ thlr. connDtions
van klein en trekvogel, die den winter in Sicilie, Italie,
cour. of pl.min. 5~ thaler in de0J2l-guidenvoet.
Griekenland en Afrika doorbrengen, en in Duitschland lioh
Fran,ohe kroonen (neulhaler) a pl.min. I thaler II 1112
in de aan Italie greilZende provincien laten zien. Zij voeden
g.groschen.
lioh van graankorrels, en worden daarvan zeer vet, vermits
Bra6and.cne kroonen Ii pl.m. I~ thalerconventionscour.
het vleelch deler vogels voor eene bijlondere lekkernij wordt
of pl.m. 1 thaler 13 g.gro.ahen in den 21gehouden" en w\id en lijd verlonden wordt, leveren lij in
guldenl'oet.,
Italie, hel zuidelijk Frankrijk enl. een willig handelartikel op.,
Hollpnd8ck cou~ant ~ 13 g.groloheD den gulden, met
In de Provence, "aar men door de beDamingen ortolan. de .1
eenlse procenlen.
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Het wisselregt is wei eigenlijk het hanoversche; edoch,
krachlens de koninglijke ordonnantie van GEORGE IV van
den 23 Julij 1822 heeft, zoo wei in Osnabrugge. als in de
ambten Hildesheim, Hoija, Lingen, Diepholz, Verden, het
pruissisc.he wisaelgeld, krachtens het 'afgemeene pruissische
Landrecht, voortdnrend wettelUke kracht; voor de gebiedsgedeelten is insgelijks dd. 23 Julij 1822 eene bijzondere
w;sselverordening uitgevaardigd worden.
M aten en gewig-ten. In het artikel HANOVER van dit
W. B. IUn de hanoversche maten en gewigten voor het
geheele koningrijk, volgens de wet van 19 Augustus 1836
aangeduid. Tot voltrekking dezer wet met opzigt tot de
provinciale maten enz., is voor het Landdrostam6t Osna6ruik luidens de bekendmakingen van de koninglijke Land.
drosly 'e Osnabrugge d. d. 1 Mei, II Julij, 11 Seplember
1837 en 27 Januarij 1838, het volgende verordend geworden.
Lent;temaat. Behalve de wetteltjke algemeene landsmaten
wordt de tot dus verre gebezigd zijnde osnabrugsche leg-g6elle voor het vervolg btjbehouden; btj de drie leggen Ie
Quackenbruck, Ankum en Berge zal echter voortaan eenigJijk de wettelijke hanoversche elle gebezigd worden.
De osnabrugsohe legge-elle houdt 541,22 oude parijsche
!inien, of 2,09 hapoversche ellen: dat zUn 1,2209 ned.
elleo, 13,351 eng. yard; 2,1313 hamb., of I ,8306 pr. ellen.
A.UUIERKING. De op de leg-ge te Hqmeln en Lemfiirde
(in het landdrostschap Haoover) gebruikelijke en insgeli,iks voor het vervolg bijbehoudene legge-elle heeft juist de lengteder
osnabrugsche.
.
Graanmaat. Deze wordt opgegeveo in het hertogdom
Arenberg- Meppen de vierup te z~io (zie het art. HANOVER)
zoo als dezelve ook voor Oost- Vriesland in gebruik zal komen ;
4 vietup maken een ton, 60 vierup een hanoversch lasl.
I vierup
49.843 ned. kop; 1,6 hanoversch himlen;
0,67261 bremer, of 0,90687 pruiss. scheffel.
In geheel het onrige gedeelte vao het landdrostschapsdistricl, wordt daarentegen het wettelUk hanoversoh himlen
opgegeveo, als geldende te zUo • .oeze maat, die met eenigen
der vele, tot dus verre gebruikelijke,. schepels overeenstemt,
en anderen der gebruikelUke schepels nabU komt, kiln bU
voortduring scheffel geooemd worden, en wordt, als tot
dus verre, in 4 viertel of spint, het vierlel in 4 heeher of
IT{ (sechzehnstel) ingedeeld. .
De inhoudsmaat voor natte waren is in dit laoddrostschaps-district het algemeene hanoversche, met uitzoodering
van het hertogdom Arenberg Meppen, waar dezeITe opgegeven wordt als voortaoo de kanne te moeleo zUn, welker
inhoud in overeensLemming met de oost-vriesche kanne of
de krug- (kruik) doorgaands op 96 haooversche kubiekduim
vastgesteld is. 1 kanne = 1,38452 ned. kao; 1,477;8.
brunswijksch quarter, 1,'20919 pruiss. quart.
De kanne wordt in 4 ort iogedeeld (het ort ook somwijlen
nog in 4 helfcAe,,).
284 kannen maken een hanoversch anker uit; 4 anker
maken 1 (ohm) aam. Deze mateo worden opgegeven, als
in het landdrostschapsdislcict Osnabrugge algemeen en in
het bUzonder ook als biermaat gebezigd Ie worden. De
bierton moet namelUk aan een zoodanig aam, en de
fJiertelionne Ban een zoodanig auker gel Uk zijn.
OSNABRUGSCH LIJNW AAD. Eeoe zeer gang bare soort
van duitsche vlaslinnens, die eeo aanzienlijk hllndelsartikel
uitmaken. Het zUn grooteodeels ordioaire en middelsoortlionens, ecbter vast en gedrongen, die, zonder verdere appretuur dan den mapgel, meeslal ·ongebleekt, rolvormig
(ond gebonden, met drie kroooen gemerkt, en milt twee
donkerblaauwe koorden omwonden, uitgevoerd worden.
Alles wat tot buitenlandscheo verkoop gemaakt wordt, moet
op de leggen, die op versoheidene plaatsen des lands io.
gerigt zUn, onderzocht en gestempeld worden. Daal worden
dan de lijowaden naar derzelver kwalite,il, het beste met
N°. I, de volgende, geringe, met 2, 3, 4, 5, en 0 gemerkt. DaarbU wordt Ie gel~jker tijd de ellemaat der slukken, die 60, 70, 80 tot 100 ellen lengle, en {ellen breedte
hebben, aaogeduid. Een sluk, hetwelk .lecht bearbeid is
of de behoorlijke breedte niet heeft, wordt voor ,malband
verklaard, blijft daarom ongestempeld, komt onder den
naam van osna6ru(fsche on(fewerkte lijnwaden in den handel,
en is gerneenlijk III a 12 pCt. goedkoper. De fijne soorten
worden in groote hoeveelheid naar Holland gezonden, en
na (buiten Haarlem enz.) gebleekt, en geappreteerd te zijn,
als werkelijk hollandsch linnen weder nitgevoerd, De door de
engelschen en scholten nagemaakte o~nabrueks zijn bij lange
na niet zoo goed en, duuflaam ala de duitsche. In de dorpen
even als in de kleine landsleden der provincie Osnabrugge
houden lich schier aile InwoDen met de fabrikatie dezer Jijn-
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waden bezig, waartoe zij het vias zelven aanbouwen en
rneeslal in de vrUe uren, na volbragten veJd- of huisarbeid,
en weI man, vrouw, kinderen en vllrder gezin, hetzelve
spinnen eo weven. DaaroID kao ook in andere plaatsen,
W"ar eene loodanige iorigting niet bestaat, deze waar niet
zoo goedkoop verkocht worden.
.
OSSETONG(ANCBUS.u-WORT£L,RoODEOSSETONG- WORTEL).
Van dit kruid zijn onderscheidene soorten van v"rschillende
deugdel\ikheid.
Vroeger werd het meer in de arlsenUrneogkunde, tegenwoordig meer tot verwen en 8childeren
gebezigd. De beste ossetong komI uit Italie, eene mindere
soort uit Frankrijk. De zoogeoaamde echte ossetong of alkanet (oud grieksch: cyproB) is een heestergewas (afstammeode van de lawsonia inermia LINN.), hetwelk in Aziaen
Afrikll oorspronkelijk groeit, en waatVOO 100 weI de bladeren
als de wortel in geheel het Ooslen tot roo de verstof wordt
gebezigd. Vergel~ik ALKANET- WOllTEL.
OSTENDE. 51 ° 13' 50" N.B. 2° 55' 22" O.L. Ofschoon deze
haveoplaals van WestvlaaDderen aao de Noordzee .lechts 1200
inw. telt, is echler haRr zeehandel oiet onbeduidend. De stad
is door groote kanalen met Brugge, Gent, Nieuwpoort en
FrankrUk verbondeo, levens door goede vestingwerkeo versterkl, en kan onder water gezet worden. De kunstvlUt beperkt
er zich tot kaolen-, lijnwaden-, zeildoek- en tabaks-fabrikatie; ook onderhoudt Olen zeepzieder,jeo en levendigen
scheepsbouw op eene werf. Eene hoofdbron van bestaan
is er de zee.vischvaogst, lot welke Ostende 18 a 20 groote
vaartuigeo uilrust j ook drijft men aanzienlijken oesler- en
kabcljaauwvangsl. Overigens ornvat de' handel inzonderheid
vele landhuishoudelijke produkten, granen, r.ap- lijn- en
klavenaad, slaglvee, boter enz. - De haven is wei ruim,
dooh haar invaart wegens eene zaodplaat tamelijk eng, ook
ondiep, zoodal grootere scbepen aileen met den vIoed en
met behulp van loodsen kunnen binneoloopen.
Het voordeeligste tijdperk voor deszelfs handel geooot
Osleode, en met helzelve Belgie, over het alt;emeen gedu.
rende den, noordamerikaBnschen onafhankelijkheidsslrijd,
die onzen holl3ndscheo handel daarentegen benadeelde,
want ofschoon wei deslijds, door ooze magt, de Schelde
voor Belgie gesloten bleef, hadden echter Oosteorijks bemoeUingeu, waartoe destijds nog deze zuidelijke Nederlan·
deo behoorden, en met name die van JOSEPH II, die in
1781 Ostende tot vrUhnen vorklaarde, en Ban deze landen een regtslreeksch handelsverlier met andere Slaten en
daardoor aan Belgie de.zelfs on afhankelijkheid van Hollaod te verschaffen zocht, voor Belgie de gelukkigsle ge·
volgeo, en ten oozen koste verhief sich Ostende spoedig
tot eene bloe\ieode koopslad. Doch weldra lonk deszelfs handel weder, toen de franschen (1793) de Nederlanden bezetteden en veroverden, en Eogeland de haven
blokkeerde, en nimmer heeft dezelve zich weder kunnen
opbeureo. Ten jare 1708 was hier zelfs eene oostindiscbe
kornpagoie bevesligd geworden (zie OosT-bDISCIII-KolIIPAG1UE), die echter op onzen, en der engelschen aandrang
in 1731 weder veroieligd werd. 10 de jaren 1833-1836
verlevendigde zioh het handelsvertier in de haven van Osteode aanrnerkelijk, er liepen in 1833 hier 565, in 1836
529 sohepen binnen, waaronder aHeen 136 engelsche,
meeslal naar Frankrijk bestemd, vermils Eogeland, bij het
hooge toltarief voor deszelfs koopwaren in de fransche
havens, grootenaeels oV,er deze belgische haven, en onder.de
begunstigde belgische vlag met Frankr\jk handelt.
Osteode heeft ook een beroemd en veel bezocht zeebad ;
een gevoelil( ongemak is echter het gebrek aan drinkbaar
water, hetwelk dool' een kanaal van Brugge moet worden
aangevoerd.
Munten en koer, van 1815 tot 1830 ·in hollaodsch of
nederlandsch cOllranl; seriert 1830 echter weder ala io den
franschen tijd, en gelijk dezel.e tegenwoordigin he~ koningrijk Belgie z\io ingevoerd, io francs van 100 cent,me.,
in de numeraire waarde van den franschen munhoet.
In den koer., en wilsel rigt ,ich Ostende Daar de noteringen van Anttcerpet/. Zie aldaar.
Op Antwerpen, Brussel, Lui", eoa, wissell' Oslende
pl.min. 99~ it 99' francs kontant voor 100 fr. in de ge.
noemde belgische plaauen, meealal op kort zigl.
Maten en gewigten. Zie AJJTWIBPEN.
OSTERODE, stad van bel hanoversche vorstendom Grubeohaaen io het lalid .orstlchap Hildesheim, aan den voet
van h';,t Hartsgebergte, en met nagenoeg 5000 inwoners,
is de belangrijksle f.brijkstad van geheel het koningrijk.
Hier lijO meer dan ~OOO menschen aileen met het spinnen
eo weven van den wol en katoen werkzaam. Eene wolfabr\jk met ~O weefsloelen 'verwerkl jaarlUks 2000. centn.
wol, en levert omltreeksl8000 stukken wollen stoffen.
IJ5~
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Voorts heeft de atad 4 katoenf.brijken, eene lijnwadenteg-ge, eene machinen- eene chemische- en eene tabaksfabrijk ; leeriooijerijen, in de n.bijheid eene koper-smelterij
en smeedwerk, eene aanzienlijke loodwit- jagthagel en rolblikfabrijk, aall den Scbeerenberg, gel~jk ook p.pier-, olie -en
la.gmolens, en,het groote korenmagazijn alhier verzorgl de
mijnwerken van den Harz. Oak wordell Ie Osterode vele
houtwaren, inzonderheid emmers vervaardigd, van welke
j.arl~iks meer doo 30,000 stuks worden uitgevoerd.
OTTERVELLEN (fr. peaux de loutre). De behurde
vellen van den moeras- rivier- en leeotter, die tot de
schoooste pelterij-waren behooren. De riflier- (of vis.h· )
otter (lat. mustela lutra) is van groolte als een daa,
heeft aan het bovenlijf blinkende,fijne, digte, Geen
water aannemende, haren '; aan het onderiijf is de kleur
VAD
het haor gemeenlijk graauwacblig, en de huid zoo
v.st, dat geene honden. er door b\jten kunnen. In landen
van kultunr is dit dier meeslal uilgeroeid', daar het aan de
.. isoh.speenkommen, vijven enz. te veel schade loebragt.
Tegen woordig bekornt men het.elve meestal uit Pensylv.nie en Virgin ie, en bijzonder schoone donkerbcuwe
.. ellen uit K.n.da, welke men regens .derzeher zeer bhnkend haM' spiegelotters noeml. - ,2) De zeeotter. meerotter, kamsckalkasche otter (Ial. m. lulra marina), door
de russen ook zee6e'ver genoemd. Dele onderscheiden
oude vellen (matki),) flellm van haliwassen dieren
(kascktoki), en fltllen van jonG'B otters (medwadki). -3)
De 'fItoeras-otter, of kleinvisck·otter (ook !creefl-otter ge·
noemd), komt in zeer onderscheidene afwijkingen voor; hU
heeft ongeveer ler groolte van een'imarter. In Dllilschl.nd,
.lwaar men dezen otter op sornmige. plaalsen Tindt, noem!
met he'm ook steinhund, waterwezel, schupp-otter. Zijn
vel is schooner als dat van den otter, doch niet zoo fraai
al. dat van het sabeldier, waarvan sedert korteling.de fijoe
pelterU in den haodel gekomen is. Men vergelijke .oorts
ook het artikel PELTEBUU. en lie het ned. t.rief aldaar.
OUDERKERK (aan den Amstel), aanzienlijk nederlandsch
dorp, in de provincie Noord-Holland (gemeente OuderAmstel) op q. uren Van Amsterdam aan de gezegde ri .ier
gelegen, over welke hier eene fraaije brug Iigt. Het dorp
heeft ornstreeks 2000 inwoners, veel doortogt, fr.aUe buitenplaatsen., eene deftige begraafplaa ts 'foor de jodeo van
Amsterdam. Met bet dorp Amslelveen is deze pla.ts in de
geschiedenis vermaard door den kuchtdadigen tegenlt.nd,
welkeo z\i, io 1787 aan de pruissen bood.
OUDEWATER, kleioe nederlandscbe stad aan den Yssel,
in de proviocie ZUld-Holland, met 2000 in w. Mep heeft
er touws!agerijen, die jaarlijks omstreeks i- ~illioeh ned.
ponden hennep verbruiken; haodel in kaas. (1833 walen
hier, volgeol het flerslag der gedep. siaten flan Z. en N.
Holland niet minder dao 1,1'0,000 ned. pondeo kaas verhandeld). Er is een fraai stadhllis en e'ene schoone kerk,
in welke het grafgesteeote gezien wordt Van oozeo beroemden leidsehen Hoogleeraar in de wiskuode RUDOLF SnLLlos.
Onder de hier geboren beroemde mannen noernen wij, behalve deo leuvenscheo hoogleeraar CORl{. VHERIOS, den
scbout bij nacht COBnLIS DE JOl{G en den stichter der lemoostranteo-secte, ARMUIOS (JACOB HERMAIISZ), leidsch
hoogleeraar. Eene schilder~i op het stadhUis ~erzinnelijkt de
moorddadige wreedheden, welke de spaojaorden, in hetja.r
1625, aao aile ·protestao!8che inwooers der stad uitoefeoden.
OUNCE (ons), engelsch I)"ewigt, waarbij ecllter de oun~e
avdps-gewigt, vao de ounce trooisch gewigl wt'l te onderschelden. 192 ounce. avdps- ofhaodelsgewiglzijnjuist 17:1 ounces
trooiscll- of good-, zilver- en apothecangewigt. Zie LORDEN.
OURVILLES, frsnsche benaming voor onderscbeidene
soorten van vlas·lijnwaad vao verschillende grootte, die i~~·
ellen breed, in deo omstreek van Ourville, in Normandie
gewe'fen worden. De fijnere soorten bezigt men tot hemden
en bedde-Iakens; de grovere tot stroozakken en matrasseo.
OUVRIER, vlaktemaat Toor wijobergen, in het zwitsersch
kanton Neufchatel. Zie aldaar.
OVERIJSSEL, provincie van het koningrijk der Nedcr
landen, grenzende ten Noordeo. aan de provineien Vriesland
en Drenthe, ten Oosten aan Hanover, en .an de pruisai
sche provincie Weslphalen. ten Z. en ZW.aan de pro~i ..
cie Gelderland en ten Westen aan de Zuiderzee, tusschen
omatreeks 6° en 8° O. L. en tuucllen 52° 6' en 52° 55
N. B. Het land is er vlak, en alt'chts door ettelijke henvelreeksen doorsoeden, meesta! moer.s- en veengrond,
~oor.1 in de oostelijke gedeelten der provineie, waar de
Hardenbergerveenen aich langs de Vecht tot naar Dreolhe
uitslrekken; in het midden der provincie vindt men zandige heidegrondeo, doch laogs de boordeo van den Ysse I
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ook zeer vruchtbare streken kleigrond, eo aan deo zeekant
ook zeer Goede bouw- en weil.ndeo, onder welke laalslen
vooral het dus genaamde Masten6roek tusschen den Y.sel,
het Zwarle Water en de Zuiderzee, als ook sommige pl.at_
sen in den omstreek van ·Vollenhoven, te "ermelden zijn.
Als het vruehtbaarste gedeeJte dezer provincie wordt hel
Kamper-eiland bescbouwd, hetwelk door de mondeo van
den Yuel gevormd wordt. De vele onbebollwde gronden,
welke in deze provincie, eve., .Is in Drenthe, nog gevonden wordeo, '\in sedert den jongsten tijd door hel aanleg_
gen van !coloniim va" weldadigheid aanmerkelijk verminderd. (Zie FREDEKlKSOORD, OMMERSCHANS enz.).
De "oorna.mste rivieleo tijq: I) de Rijll, 2) de Tsse'
3) de recht, 4) de Sckip6eekJ en 5) hel Zwartewater. De Tuet is in deze provincie de aanmerkeliikste
rivier; zij vormt over eene !eDgte-uitgestrekthdid van 10
uren gaaDs de grensscheiding met Gelderhnd heeft hier
eene breedte van 5- it 600 'oet, neemt hij De.enter de
Schipbeek op, en heeft hii Kampen zijoe uitwatering in
de Zuide'~ee. - Het zwart. water, hetwelk •• n vier
voorname en eenige kleine weteriogen lusschen Zwolle en
De.enter tijnen oorsprong verscbuldigd is, vloeit door eerstgemelde stad, nee!l1t vdrvolgens tiinen loop noordw.arti,
stroomt voorb\i Hassell, Zwartsluis eo Genernuiden, eo ootlast zich, beneden deze stad, door 'eenen breeden mood,
bet Zwolsche diep genoemd, in de Zuiderzee, oa zicll
door de uit het hanover.che voortkome~de Vecht en de uit
Drenthe herwaarts vloe~jende Havelter-Aa Te{sterk. tt'
hebben. Ook de Stcenwijker.Aa, die in Drentheontspringl,
stort .ich bier b\i Hlok'iil in de Zuiderzee. Van aile Nederlandsche provineieo is OverUssel diegene, welke de
mioste kaoalen heeft. De aanrnerldijkste tijn: I) de Willemsflaart, die den Yuel met het Zwartewater 'ferbindt,
eo dlls de gemeeoschap tusschen de steden Zwolle en Kampen
bekort en gemakkeliiker maakl, 2) de Dedems/lGart, die,
uit de, Hoogeveenen voortkomende, te H.sselt in het Zwarle
water valt. Aileen de Willemsvaart wordt tot het goederen
traosport dieostba.r gell14akt. In het IM33 passeerden over
dit k.na.1 5955 schel'en, die aan sehut- en p.ssagie-gelden
677 guldens 50 ceo ts hadden betaald.
Het klima.t in de.e provincie is doorgaans vrij vochtig,
doeh desniettegensla.nde niet ongezond; in het zuid-oos·
telijk ged'eelte is de Incbt zelfs tamelijk droog en fijn. De be.olkiog bedroeg op den I Janu.rij HHO: 197,694
inwoners, zoo dat op jedere der 62 n mJjlen, die ,den
vl.kte-inhoud def provincie oitm.ken, cuim 3188 menscben
wonen. Steden zUn er 29, kerkdorpell 40, die te zamen
57 gemeenlen uitmaken. De veeteelt is hier 'hoofdbedrijf;
voorlll de turfstekerij en de veldbouw, welke laatste echter
aIleen in het westelijk gedeelte der provincie van eenig
belang is. De biienteelt is er nie! on.anzienlijk, en de
kustbewoners der Zuiderzee bedrij.en met goed gewin de
zeevischvangst. De voorlbrengselen zUn; uit het dlereorijk;
paarden, rUIidereR, schapen, varken. eoz. ha.en (in menigte) kon,jneo, wild en tam gevogelte, rivier-en zee-viscb
in ovenloed. Uit het plaotenrUk heeft men er boek It eit
(leer goed en in groote hoevelllheid), rogge, haver, tarwe.
(Beer weinig), , aard'ppelen, groenten, veel boomvruchlen
en eikenschors. TIlt het rijk der delfstolfen veel turf, oer
of ijzererts, die tot potten, plateo enz. verwelkt wordt, ~n
volgens soromigen in. de nabijheid v.n Sleenwijk ook agut.
De n\jverheid .beperkt zich voorn.melijk tot lijnwaden-.
katoeo· eo wolleweverij. p.piermolens, eeoe ijzergielerij te
Deventer, enl.
De voorn.amste stedeo zUn Zwolle, Deventer, Kampen
(zie op die artikeien).
OVERKERKERS, fijne, hollandsehe, dubbel gekt-perde
sergien van 30 brabansche ellen lengte; en i .i ~ bleedte,
die te Leiden gefabriceerd, en meest naar Portugal en Spanje
. verzonden worden.
OVERLANDER (schpvt.) Bij ons te lande ooemt men
weI zoo zeker va.rtuig, waarvan men zich tot de scbeepV3art op de Maas eo den Rijn bedient.
OVERSCUIE, Groot eo' fraai ned. dorp aan de Sc~ie.
n.hU Rotterdam, in de. provo Zuid-Hollantl, met 2:100 Inwoners, die vele ijzerw.ren vervaardigen.; veel doortogt.
OXHOOFD, maat voor Datta waren, inzonderheid voar
wijn, bij ons te lande, als ook in Duitschland, Frankr\jk,
Zweden, eeoige rusaische Oost-zee-provincien enz.
Men
zie op de onderscheidene landen en plaallen.
OXYMEL (azijn-honig) (lat. en fro oZYWle'), noeml men
in de apotheken, een syroop-achtig, het zij aileen uit honig
en azijn (oxymel /limp/ex), het aij met nogaDdereloeToegselen (composita), bereid geneesmiddel.
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P.

P. Beteekent 0P fransche geld-specien, dat zij te Lyon
zijn gemunt geworden. = wordt overigens tot verscheidene
verkortinO"en gebruikt, als: p. of pro per (latijn), bijv. p.
(pr. of p~) a. (annum), in het jaar, jaarlijlesch ; pro go
of pro gvo. (per gouverno), tot rigtsnoer, tot lJerig-t,o p.
penn. voor penning, pence (eng); pwt. (pennyweight);
P. S. (postscriptum) (lat.) naschrift; P. P. (praemissis
praemittendis) (lat.), onder vooruitzending van het voor

en zich tot over de schoft verlengende; de rug is nimmer
gebult; de he en en zijn sterk en· lang geleed; het haar,
hetwelk, vooral des winters, niet kort-glad is, wordt somwijlen krullend langer, en trekt naar het wollige; deszelfs kleur wisselt af tusschen het isahelle-geel en het muisvaal; zwarte- of schimmel-tarpans vindt men niet; er zijn
echter sommigen geheel witte, als waren zij de albinos van
het ras; heneden den 30 0 komen. zij niet voor, en gedurende den lomer trekken zij zoo veel 'mogelijk naar het
noorden op, meest naar de hesneeuwde streek der gebergten, waar de koude temperatuur hen tegen den steek der
vliegen nUwaart; zij leven maatschappelijk en zijn ontembaar, ten zij men ze nog zeer jong vangt.
De soy ten en tartaren zijn de eerste volken, die het paard
temden, en het aan den toom, en aan het gebruik onder
den man onderwierpen; en toen z\j in Thracie verschenen,
als ware het met dien medgezel hunner wilde rentogten
een ligchaam uitmakende, verspreidden zij onder de grieken
eenen schrik, gelijk aan die, welke de kleine troep ruiterij
van FERDINA.ND CORTEZ op de mexicanen te weeghragt. Echter was reeds in Egypte en Griekenland het paard, doch
voor wagens bespannen, ingevoerd geworden; het gehrnik
om hetzelve te lierijden was er niet bekend.
AIlezins merkwaardig en helangrijk zoude de geschiedenis
zijn, van het paard, en van de onderscheidene wijzigingen,
welke deszelfs oorspronkelijke rassen hebhen ondergaan,
I doch
het is daarvoor hier niet de plaats. De kruisvaai:ders
voerden eene menigte paarden in Europa in, die op de
I veredeling der europesche rassen eenen grooten invloed
hadden *). In ouderen tijd, even als in onze latere dagen, zijn wij de veredeling, die in de paarden oozer landstreken zijn ontstaan, aan. de arahische en harharijsche rassen verschuldigd. Van de rassen zal, in de eerste plaats,
hier de rede zijn.
.
Als rijpaard of paard onder de man, is het arahische
paard het eerste der wereld; van middelbare gestalte, is
het ligter en fraaijer in zijne vormen ; het is moedig, hachtvol, vurig, volgzaam en vriendelijk aan den mensch verknocht. De arahieren hebhen .voor hunne paarden eene
hartstogtelijke genegenheid, en derzelver geslaehtsregister is
voor hen een voorwerp van uitstekende waarde. De' arahier
kent de voorouderen van zijn paard beter dan zijne eigene:
de oorkonde', die tot staving der stamlijst dient, is altijd
door aaozienlijke getuigen onderteekend, die de merrie
hebben zien dekken. De arahische paarden maken drie
rassen uit: attile, leehilat en gwidisle. De eersten zijn
het hoogst in koopprijs; het is het oudste arahische ras~
de kehilat zijn uitmuntende paarden, die in deugdelijkheid
niet voor de attik onderdoen; maar de gwidisk zijn zeer
ordinaire, die alleenlijk tot de karavanen worden gebezlgd.
De twee eerstgemelde rassen zijn van middelbare statuur,
er zijn daaronder weinige groote; zij zijn veilig te herijden
en struikelen of storten nooit; zij staan de vermoeijenissen
door, en eten slechts eenmaal in de 24 uren, gemeenqik
des avonds. In een' hen over den hals gehangen mondzak,
doet men eene maat haver; ter ieder uur w.orden zij flCdrenkt, zonder hen te doen rusten, of andere hij ons Ingevoerde gehruiken daartoe in aeht te-nemen. De merriiin
zijn van nog grooter nut dan de hengsten, want de eerstgemelde zijn meer tot aanhoudenden arheid geschikt, en
hebben eene veel minder zorgvuldige hehandeling noodig,
dan de laatstgenoemde.
De paarden der harharijsche knst (van Barbarije) munten
zeer door hunne vlugheiden kncht uit, doch zij zijn hoogst
zeldzaam. Van dit rna zijn inzonderheid,de hengsten hijzonder gewild. Men herijdt hen vellig, hun tred is zeker,
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PAARD (lat. equus; eng. horse; fro cheval; gr. J'I'11'15
du. Pferd; de. host; zw. hiist; ital. cavallo; sp. caballo;
russ. lQscharl; poolsch. leon). Terwijl wij dit woord in ons
H.M. ter neder schrijven, komen ons, even als ongetwijfeld
velen oozer lezers, onwiIlekeurig de belangrijke bladzijden
voor den geest, welke BUFFON aan dit edele dier heeft toegewijd. Maar het gezigtspunt van koopbedrijf, hetwelk wij
onmogelijk kunnen uit het oog verliezen, noodzaakt ons
aan andere bronnen te putten, en bijzonderheden op te
nemen, die den schrijver der Histoire naturelle des animaux ten eenen male vreemd waren. Wij zullen alleenlijk
van hem datgene ontleenen, wat regtstreeks in den vorm
van ons werk '\'oegt.
Men b'egrUpt ligtelijk van welk onmetelijk groot belang
ten allen tijde, en in aile oorden der wereld het paard voor
den koophandel en de nijverheid is geweest, en de plaats
welke dus dit dier verdient hier in te nemen. Wijzullen beproeven hier de onderscheidene rassen van paarden te beschrijven, met de eigenschappen van ieder derzelven; maar
het is daarbij geenszins ons doel, een in alle opzigten onfeilbaar rigtsnoer aan te geven om die eigenschappen te
onderkennen, of om den kooper in de keuze van een paard
te bepalen. Wij kennen het onuitvoerlijke van zulk eene
taak. De kennis der paarden is moeijelijk, en vereischt
eenen langen tijd; zij wordt uit boeken niet verkregen; zoo
een boek daartoe kan nuttill. zijn, is de ondervinding het
vooral niet minder. Wij zll.l.len ons dan hier blootelijk er
toe bepalen, de algemeene karakters, die ieder ras ond.erscheid en, het gebruik, waartoe men ze met het meeste
voordeel kan aanwenden, en de minst oozekere, teekenen,
waaraan men de deugden en gebreken van een paard kan
onderkennen, op de eenvoudigste wijze aan te duiden.
Vrij algemeen heerscht het dwaalbegrip, dat de wilde
paarden het sterkst zijn, en betere hoedanigheden dan onze
getemde paarden hebben. Het paard der arabieren en der
engelschen, hetwelk bij beide deze natien het voorwerp der
,naauwlettendste zorgvuldigste behandeling en verpleging is,
bezit ontegenzeggelijk eigenschappen, die denwildenpaarden
steeds zijn vreemd geweest. ZU z~n ook schooner van bouw en
vorm; en de opvoedi.ng, te",:ijl Zlj hen tot mee~ onderscheiden veelvuldig gebrulk geschikt ~aken, heeft 10 hen hoedanigheden en schoonheden ontWlkkeld, welke men te vergeefs bU het paard in deszelfs natuurstaat zoude zoeken.
In den wilden staat leeft het paard in dat gedeelte van ons
vastland, hetwelk tusschen de Wolga en de zee van Tartarije ten noorden van China ligt; daar is zijn eerste vaderland. Het wordt' er tarpan genoemd. Zijn hoofd is groot,
mer gewelfd, de neus regt, en de deelen rondomdenmond
en de neusgaten sterk met haar hezet, welk kenmerk men '*)
ook aan de tamme paarden der Ukraine vindt. Bij de tarpans is de hals over het algemeen sterk; de manen dik,
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en geheel hun gang, aile hunne bewegingen zijn vol kracht
en sierlijkheid; zij hebben echter reeds v~n hunne .oorspronkelijke deugd verloren, vermits de arabieren zlch geene
moeite gegeven hebben om hen te veredelen. Over het
al"emeen geven de arabieren den voorkeur aan de merriep,:'arden, en maken minder werks van de hengsten en
I"uinen.
De spaansche paarden volgen o'nmiddellijk na de voorgenoemde soorten, vooral de paarden ..van Andalusie, die
zeer sterk, en echter van ligten gang z~1 u, vol vuur, moed
en vlugheid. Het koningrij~ Cordoya levert er .~e beste
van op; de markt der stad Cordova IS de belangQ1kste van
Spanje; van daar worden vele merrien naar Portugal vervoerd; maarde uitvoer der andalusische hengsten is verhoden, doch de overtreding bf sluikerij, ofschoon met de
.loodstraf bedreigd, wordt desniettegenstaande bedreven.
De paarden met ronde hoeven, worden nabij Rarzam gevonden; met ronde hoeven en voeten omstreeks Ecya in
Andalusie. De paarden van Asturie zijn sterker, maar
minder slank, hun haar is zwart of donkerbruin. De spanj aarden onderhouden schier alleen de hengsten; de paarden
hebben zelden den neus of de dijen wit; de spanjaard houdt
niet van deze teekens.
Onder de italiaamche paarden, geeft men den voorkeur
aan de napelsche, sardinische en mantuasche; die van
Sardiniif zijn vooral gezocht. Dit" r~s heeft .een geheel
hijzonder voorkomen, hetwelk de spanJaarden tl portante
(de houding, de zwier) noemen ;zij ligten schier op het
zelfde oogenblik den regter voor- en achtervoet, en daarna
den linkervoet op; zoo dat de rijdende ~~n zich verbee~d~
in eenen stoel gedragen te worden. Het z~Jn de portanttnz
die bij deze beweging zich het minst verheffen. Zij zijn
het meest gezocht. De r~jpaarden van Apulie onderscheiden
zich in corsieri en trentitli, die veel naar spaansche paarden
gel~jken. Een Groot gedeelte der napelsche paarden wordt
..
naar Parijs, Weenen en elders uitgevoerd.
Depaarden van Holstein en van Mecklenburg zlJn algemeen van groot statuur, van sierl~jk schoonen vorm, hoog,
sterk, en bijzonder tot den oorlog geschikt. Zij stammen af van engelsche hengsten en van in)andsche merrien. AIs, het geen zelden gebeurt, naar het oordeel van
ware kenners, paarden van dit ras voorkomen, zijn zij in
het land zelvell. zeer hoog in prijs; zij zijn evenzeer geschikt
om als trekpaarden te dienen. Zij. worden naar Sakse.?,
Silezie en Oostenrijk uitgevoerd. De deensche paarden ZIJn
kort gedrongen, laag bij den grond, bij gevolg forsch gespierd, vol kracht, zwaar op het oog, en toch ligt en handelbaar, geschikt tot voorspanning, van een sterk en taai gestel
als zij wei gekozen zUn; intusschen wijken zij niet veel voor
de eerstgenoemden. Die der koninglijke stoeterijenjvan.Seeland
worden bijzonder geacht. De paarden van Jutland zijn sterker
dan de beide rassen, waarvan wij zoo even gesproken hebben,
maar zij hebben veel overeenkomst met de deenschepaarden.
Zij worden naar Frankrijk en Oostenrijk voor de dienst der
kavallerie uitgevoerd. De paarden van Brandenburl[ zijn
zeer veredeld, sedert men uit Turkije, Spanje, Engeland en
Napds hengsten heeft doen komim; in het land dienen zij
tot trekpaarden, kavaleriepaarden enz. De poolsche paarden
vooral die van Podolie en de Ukraine zUn zwaar en sterk;
lIlaar ter zelver t~jd wild en valsch.
De ligte ruiterij in
Pruissen bezigt hen als remonte. De russische paarden
zijn zeer klein, maar sterk, en uitmuntend tot het gebruik
onder den man, vooral die van Bachmut, die door geheel
Europa beroemd zUn: zij worden bachmut-paarden genoemd,
om hunnen oorsprong aan te duiden; naar zij zijn in de vlakke
landstreken van betere kwaliteit dan in die der gebergten.
De hontraarsche paarden zijn, weI is waar, zeer klein, (zij
meten ter naauwernood 15 span), maar zij overtreffen in
kracht, in vlugheid en.snelheid van loop, schier aile europesche
rassen. De oostenrijksche kavalerie heeft bijna geene andere
paarden dan hongaarsche. Men fokt hen 0p, en onderhoudt
hen in de landouwen, waar men ze b~j duizenden in den
wildsten staat vindt. De uitvoer uit Hongarije is derwijze
aanzienlijk, dat dezelve in sommige jaren tot 50,000 stuks
bedraagt. De voornaam&te markt is te Debreczin. De. slavonische paarden zijn nog minder groot dan de hongaarsche,
13 span is reeds eene buitengewone Ihoogte. De transylvanische paarden zijn vetmaard; zij dienen tot het zeIfde
gebruik als de hongaarsche; zij munten uit in vlugheid,
lenigheid, ligtheid en kracht; in de gebergte-streken zijn
zU boven de hongaarsche te .verkiezen, zij worden bij groote
menigten uitgevoerd. De moldavische en wallachijsche
paardenworden in Turkije, in Polen en de aangrenzende
landen, veel verkocht. In het bergachtig gedeelte van Moldavie z~jn zij klein, en gelijken schier naar de russische
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paarden, Illaar zij onderseheiden zich door hunne volharding.
In de vlakke landstreken worden zij grooter, schooner en
van sierlijker gestalte. Zij worden naar Hongarije Turkije en
Polen uitgevoerd. Wallachije voert jaarlijks 10,000 stuks paarden uit. De tartaarsche paarden zijn niet zeer groot, noch
schoon, maar van buitengewone kracht; noch honger, noeh
dorst, noch vennoeijenis z~jn hun hinderlijk; alle voedsel
dient hen; men kan hen te aller uur voederen; met een
woord, het zijn dieren, die geenerlei zorg behoeven, en
die uitstekende diensten bewijzen. De bulgarische paarden, vooral die ·van Dobroka, zijn zeer geacht; zij z~jn niet
grooter dan de tartaarsche paarden, maar van fraaijer aanzigt.
De circassische paarden zijn zeer geacht; zij zijn groot, weI
gevormd, krachtig van ledematen, en. evenzeer tot rij- als
trekpaarden geschikt; zij gelijken eenigzins naar de engelsche paarden. Overigens liebben alle deze russen onderling
eene groote gelijkvonnigheid. De grootste zorgvuldigheid
wordt aangewend, om de beste rassen in voortteling te houden; de meest vennaarde paarden zijn die van Soloak en
Bekkan. Zij worden naar Rusland, naar Persie en naar
Turkije uitgevoerd.
Engeland is bij uitnemendheid het land voor de paarden.
Men vindt er in zeer groote verscheidenheid. De veelvuldige
invoer van vreemde rassen, en derzelver schrandere vermenging hebben de russen van dit land aanmerkelijk veredeld. De engelsche harddravers overtreffen in snelheid die
van aIle. andere paarden op den aardbol. De koetspaarden
en die der kavalerie zijn er de schoonste en levendigst
krachtvolste; detrekpaarden zijn de sterksten en gehoorzaamsten, welke men vinden kan. De beste engelsche paarden
vindt men in de graafschappen van Lincoln, Leicester,
Northampton en York. Zij worden gelijkelijk met nut als
rij- en trekpaarden gebruikt. De paarden uit de dalen van
het graafschap Montgomery, in het prinsdom van Wallis,
zijn grootelijks vennaard. De provincie van Leinster, in
Ierland, levert insgelijks schoone paarden 0p. Ook die van
het graafschap Galloway, in Schotland, zijn geacht.
Het gebruik der paarden, zoo tot weelde als tot nut, is
in Engeland, meer dan ergens elders, algen1een verspreid.
VoJgens MA.c CULLOCR bedraagt het getal der paarden 14 a
15 honderdduizend, die, tot den gemiddelden prijs van
12 a 15 £sterling eene geldswaarde van 18 a 25} millioen
£st. voorstellen. Onder deze begrootingen zijn de veulens
of de nOG opgevoed wordende jonge paarden niet begrepen,
maar aIleen de paarden~ die aan bela sting werkelijk onderworpen zijn, of in staatzijn, daaraan te worden onderworpen,
vermits in Engeland een paard alleen dan belast wordt, als
men begonnen heeft, hetzelve op de eene of andere wijze
te doen werken. Sedert 1825 zijn aIle, tot den landbouw
gebezigd wordende, paarden van de belasting vrijgesteld;
en er zijn nog vele andere v~istemngen, welker aanduiding
hier echter .niet zal verwacht worden. Met dat al brengt de
paardentax jaarlijks 3,440,000 £.st. aan de publieke schatkist 0p. Het belangrijke der paarden is ten allen tUde in
Engdap.d begrepen geworden, en de des betreffende wetGeving bevat de merkwaardigste bepalingen en voorschriften;
doch, vermits ook dit onderwerp buiten het bestek van
ons werk ligt, v~rgenoegen w~j ons, ook te dezen, met de
bloote vermeJding zonder in eeniGe b~jzonderheden te treden.
De duitsche paarden dienen beter tot trek- dan tot rijpaarden,
otschoon te dezen aanzien ook vele uitzonderingenbestaan.
Het Groot gebrek in de paardenstoeterij aldaar, is, dat men
zieh te vroeg van dezelven bedient, hetgeen ben verhindert
grooter en sterker te worden.
B~j ous te lande bestaan ettelijke Goede stoeterijen.
Vermits de landbouw schier uitsluitend met paardenwordt uitgeoefend, zoo wordt de paardenfokkerij in bijna alle provincien
bedreven, voornamelijk in Gelderland en Yriesland; in deze
laatste provincie de beste van geheel Holland. Het getal
der paarden in deze provincie bedraagt omstreeks 3;0,000
stnks; het ras is zeer groot en zwaar, doch gemakkelijk af
te rigten. Er worden uit Vriesland en over het algemeen
uit Holland veel paarden uitgevoerd; verscheidene d1,l.izende.
vrielr:he paarden gaan jaarl~iks naar FrankrUk, Italie en het
noorden van Duitschland. ZU worden op de plaatsen zelven
met 150 a 300 gulden betaald. Zij zijn bij uitnemendheid
tot kavalerie- en koetspaarden gesahikt. Onze voornaamste
fokkerijen z,jn overigens, behalve de rijks-stoeterij te Appel-,
doorn, ook nog in Vriesland (Borkulo), in Groningen, Holland
(noord- en zuid- ), G elderland, Utrecht enz., groote paardenmarkten worden in genoegzaam aile provincien gehouden.
In Amerika zijn de paarden van Chili het meest geacht;
niet slechts zijn zij in al de land en van geheel dit werelddeel gewild, maar ook worden zij somwijlen als eene merk-,
waardige zeldzaarnheid naar Europa nrzonden. Er zUn er
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van drie geslachten, namelijk, de meest gemeene, die welke in ver gevormd, en de. beweging der pooten daarmede nie t
amble gaan, en die welke brazos genoemd worden. De gang in zamenwerking sch\jnt te zijn, zoo mat zich het paard ar,
van het amblerende paard is bij uitnemendheid zacht, en het struikelt of valt, en is tot geenerlei dienst in staat. De
echter zeer sne!; die, welke de derde soort uitmaken, ligten bewegingen van den gang moeten in het voor- en achterbeurtelings de voeten op, met eene voor hunnen berijder stel des paards gelijk en eenvormig zijn, want als de kroep
zeer genoegelijke beweging; zU zUn het meest geacht. .DIet schudt tecwijl de schouders zich ondersteunen, doet de gang
de paarden van Chili woedt, vooral in Peru, een aanzien- des paaeds zich stootende aan den berijder gevoelen. Dit
lijke handel gedreven.
zelfde geschiedt als het paaed den achterpoot ·te veel trekt,
Frankrljk, welks grond zoo zeer verscheiden, zoo rijk en en dien neerzet, voorbij de rlek waar de voorpoot gedrukt
zoo gunstig voor de paaedenteeIt is, staat' in dit opzigt noll' heeft. De paarden wier lij kort is, zijn aan dit gebrek
tegen al de voorgenoemde land en achterlijk. Deszelfs paar- onderhevig. Die, welker pooten zich kruissen, of die met
denrassen, die eenmaal den eersten rang in Europa hadden dezelve zich aanraken, hebben geenen zekeren gang. Dit
ingenomen, zijn sedert geruimen tijd in een volsteekt ver- noemt men aanslaan. Het gebeurt somtUds dat volwassen
val; sommigen derze!ven zijn zelfs geheel te niet gegaan. jonge paaeden aanslaan, niettegenstaande zij welgevormd
Het normandysche ras is uitgestorven; ter naauwernood ont- zijn, doch zij kunnen zich van dit gebrek herstellen. De
moet men noll' als eene zelc;lzaamheid hier of daar eene stap, zal deze goed zijn, moet snel, ligt, zauht en zeker of
enkele spruit van het ou~e limonsinsche ras; en in die ge- vast zijn; de draf moet vast, snel en gelijkelijk ondersteund
westen, die op zich zelven aIleen al de schoone Iijpaarden zUn; het achtergedeelte moet het voorgedeelte weI vooruit
konden opleveren, welke de fransche tegenwoordig uit Enge- drijven; in deze gang-beweging moet het Eaard den kop
land laten komen, vindt men meestal slechts bastaardp.aarden hoog-op dragen, en de lendenen gestrekt houden, want als,
zonder eenig grondmerk van afstamming.
bij ieder tempo van den draf, de heupen beurtlings op- en
De fransche rassen, die het meest gewild waren, en noll' nedergaan; als de kroep waggelt; en het paard eene wiesteeds het meest geacht woeden, zijn: het limonsinscke gende beweging aanneemt, draaft het uit zwakheid slecht;
1'as, inzonderheid vDor de rijpaarden. Dit paard is edel, als het de voorpooten buitenwaarts uitslaat, is zulks ook een
statig, moedig, zeker van zich zelven; met ~en woord, het gebrek; de voorpooten moeten altUd op de z'elfde linie zijn
is van uitmuntende deugdelijkheid, wanneer het naar den als de achterpooten, en deze altijd, van voren gezien, beaard van deszelfs ras is opgevoed. Het is. van arabischen dekken.
De paard.en galoPEperen gemeenlijk met den regter poot,
starn, en heeft daarvan vele eigenschappen, en veel van het
uiterlijk voork:omen behouden. Daarop voIgt het norman- op de zelfde wijze als zij met den regterpoot aanzetten om
dijsck.e :paaed; het is voor velerlei gebruik dienstbaar, in- in den draf of in den stap te gaan; maar in de verandezonderheld als trek- en koetspaaed. Normandije levert ech- ringen van hand, verpligt men hen om insgelijks met d~n
ter ook rijpaarden 0p. Het paaed van Bretagne (cheval- linkervoet hunnen gang te beginnen.
De paacden, die
breton) is het eenige in Frankrijk, hetwelk het eigenaar- in het galopperen de voorpooten zeer hoog opligten, gadige van deszelfs wezentlijke ras heeft behouden. Dit ras lopperen slecht, en vermoeijen zich spoedig. De tel- of
heeft vele goede hoedanigheden, en is tot aIle gebruik ge- pasgang is een gang, die aan een ras van paarden eigen
schikt. Het is forsch, gespierd, krachtig en volhardend, is, hetwelk men hie ten of kleppers (du. Passg-iinlJ'er)
en van &1:0ot n(Jt voor de dienst der diligences en brieven- noemt. In dezen gang ligten zich de voor- en achterposten. De paarden del' Percke en van het Boulonnais pooten van elke zijde beurtelings te zamen van den grond,
zijn sterk, en bij vermoeijens volhaedend. De paarden der decwijze dat beurtelings de regter- en de liiIker-zijde des
Ardennes zijn niet zoo weI gevormd, minder ligt, maar zij paards zonder steun zijn, tecwijl in den gewonen gang de
zijn evenzeer voor eenen vermoeijenderi arbeid geschikt; in- pooten kruislings, of regter- voor- met linker achterpoot,
en linker- voor- met regter achter-poot van den Igrond
zonderheid zijn zij dienstig voor de artillerie.
De klene of het haar der paaeden is eeile del' beweegre- ,gaan, er zijn in de pasgang, even als in den draf, slechts
denen, die de te doene k.euze moeten bepalen, want zij geeft· twee tempo's in de beweging. Er zijn nog: twee andere
ten deele hun natuurgt'stel en. hunne hoedanigheden te ken- gangen, de tusschenpas en de drieslag, welke de zwakke
nen. Het bloedrijke gestel heerscht bij de bruine paarden; of te o!er vermoeide p~arden uit zich zelven aannemen. De
deze zijn gemeenlijk fier, moedig, levendig en volhaedend; eerste IS eene mengehng van de amble IDet den stap, de
bovendien vlug, goede loopers, werkzaam en . vatbaar voor andere van den draf met den galop. De paarden die op
afrigting. Hoe donkerer hunne kleur is, des te meer bezitten den dune te zwaar beladen woeden, beginnen (naarmate zij
zij alle deze hoedanigheden en eigenschappen. De zwarte zich,ovecwerken den tusschen-pas te gaan, in plaats van
paarden zijn van een zwaarmoedig g!lstel, treu1'ig, en daar- den draf, en de ovecwerkte of bedorven postpaarden, welke
om weinig vatbaar 'Voor afrigting, driftig, choleriek, valsch men tot gallopperen dwingt, gaan in den drieslag in plaats
.
enz. De vospaarden hebben een choleriek gesteI; zij zijn van in den gaIop.
De houding van het hoofd en van den hals dragen meer
vol 'vuue en levendig; zij springen gaarne; maar tel' zelfder
i\jd zUn zij driftig, ongeduldig en wordenligtelijkvermoeid. dan aIle andere, ligchaamsdeelen er toe bij, om aan het
Dlen moet te dezen echter de donkervossen uitzonderen. paard eenen edelen zwier te geven. De manen moeten- aanDt' witte paarden, eindelijk, zijn van een phlegmatiek gestel. vaukelijk in Jegte lijn van onder uit den nek opgaan, en
Voorts moet de gang van het paard de oplettendheid van vervolgens, het hoofd naderende, eene bogtnagenoeg als
den .kooper bepalen. Als het paard de voorpoot opligt om die van den hals eener zwaan vormen. Het berredengein den stap te gaan, moet deze beweging met gemak en deelte van den hals moet volstrekt geenekrommingvormen;
moedig geschieden, en de knie genoeg gebogen zijn. De deszelfs rigting moet in regte lijn, van de borst tot aan het
opgeligte poot moet een oogenblik schijnen ondersteund te onderste kakebeen en een weinig vooruithellende zijn; als
zijn; en als h~j weder op den grond neerkomt, moet de die rigting loodregt was, zoude de halskromming gebrekkig
voet met vastheid en gelUk vlak ter aarde komen, zonder zijn. Het benedengedeelte van den hals moet ook dun, en
dat de kop van het· paard eenigen indruk van deze bewe- bij de manenweinig vleesch zijn, welke laatste matiglijk
ging bekome; want als de poot plotseling neervalt, en de 'met lange en uitgespreide haren bezet moeten zijn. Een
~?P zich daarbij buigt; geschiedt zulks gem~enl~jk om sChie-I' choone hals moet lang ,~n ver~eve~! doch s~eeds aan de
I'lk den anderen poot te ondersteunen, die met sterk ge- gestalte van het paard geevenredlgd zlJn; als zU te lang en
noeg is, om het gewigt des ligchaams te dragen. Dit ge- te dun is, stooten de paarden doorgaans met den kop, en
brek is zeer groot, even als dot, van den voet binnenwaarts ,. als zij te kort, en te vleezig is, zijn de, paaed~n ,zwaar op
of buitenwaarts te slaan. DIeD. moet ook opmerken, dat als de hand (haed In den bek). Het meest vooedeelig IS de kop
het paard op de koot rust, zuIks een teeken van zwak- van het paard geplaatst, als het vool'hoofd. tegen. den gezigtheid is, en dat als het op het voorste,.gedeelte van den .einder loodregt Istaat.
Het hoofd moet dun en schraal doch niet te lang zijn;
voet (la pince) staan blijft, zulks eene moeijelijke en gtdwongene houding is, welkehet paard niet lang kan uit- de ooren, weinig van elkander afstaaD, klein, regt, eng,
houden. De stap moet niet te zeer verIengd, noch te kort los uitgegroeid en weI op het bovengedeelte' van den kop
zijn. De tred van Let paard moet ligt zijn, hetgeen voor- geplaatst zijn; het voorhoofd breed en plat, de vleeschholten .
namelijk van het losse of vrije zijner ,schouders afhangt, gevuld, de wenkbraauwen dun, de oogen helder, Ievendig,
en voornamelijk onderkend wordt aan de wijze waarop h~i vol vuue, tamel\jk groot, en naauw merkbaar van den kop
in den gang zijnen kop draagt. Houdt het paard dien hoog I vooruitkomen; de oogappel groot, het onderste kakebeen
en met vastheid op, dan is het gemeenl,jk sterk en vlug. zonder vleesch en niet ~eer dik, de neusgaten wijd open
Als de .beweging der schouders niet vqj genoeg is, ligt h~j en weI gespleten; ~et mlddenschot van den neus dun, de
den poot niet genoeg op, en het paard is dan aan misteed lippen los uitgegroell;l; de mond matiglijk gespleten; de
onderhevig, door met den voet tegen de onevenheden van schoft verheven en scherp, de schouders scliraal, Elat en
het terrein te stooteri; zijn de schouders nog enger of stij- weinig gedronge.n; de lendent'.ll regt, de zijden of flanken
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lang en kort, de heup breed, de kroep, massief en vol, de
wrong van den staart dun, met lange uitgespreide haren,
de bovenvoorpooten en de dijen dik en vleezig, de knie
van voren plat; de knieschijf Groot en weI rond uitgehold, de pijp der beenen van voren smal en breed or de
djden, de span-ader dik en weI uitkomende, het kogelgewricht aan de voeten klein, de kuil aan den voet weinig
bezet, de hiel Groot en matig lang" het bovenst gedeelte
van den hoef niet zeer hoog, het onderste van den hoef
zwart, effen en glanzende, de hoefrondte hoog opgaande,
de acqterdeelen rond, de kooten breed en matig hoog, het
deel boven de voetholte klein en schmal, en de voetzool
dik en rond uitgehold.
Maar er zijn weinige paarden, in welke men al die volkomenheden veFeenigd vindt. De oogen zijn aan vele gebreken
onderworpen, welke het somtijds moeijelijk is te onderkennen; in een gezond oog moet men door het oogvlies
heenen twee of drie Toetkleurige stippen boven den oogappel zien.
De natuurlijke aard en de oogenblikkelijke gesteldheid van
net dier laten zieh zich vJij weI uit de beweging der ooren
opmaken; het poard moet, als het voortgaat, de punt van
het oor vooruitstekende hebben; een vermoeid paard dr.:.agt
de ooren laag; die kolderig of boosaardig zijn, steken
beurtelings het eene oor VOOI uit het andere aehteruit. Het
rijpaard moet ze plat, eng en weiniggevuld (charg-ee~) h~b
ben· bij het trekpaard moeten ze dik, rond en vleezlg zJjn.
De ien"te der pooten moet geevenredigd zijn aan de gestalte v~n het paard; als de voorpooten te lang zijn, is het
paard niet zeker op zijnen tred; als zij te kort zijn, is het
. zwaar op de' hand.
Eene der meest gewigtige zaken, welke men behoort te
kennen, is de ouderdom van het paard. De oude paarden
hebben gemeenlijk de vleesehholten diep; maar dit kenteeken is onzeker, omdat. jonge. paarden door oude hengsten
geteeld, insgelijks de vleesehholten diep instaande hebben.
Aan de tanden heeft men een beter kenteeken van den
ouderdom. Het paard heeft er 40; 24 maaltanden, 4 oogmnden en 12 snijtanden; de merrien hebben geene oogtanden, of hebben ze zeer kort. lle maaltande.. dienen i:J.iet
tot onderkenning van den ouderdom; aan de voortanden,
en voorts aan de oogtanden ontdekt men denzelven. De
14 voortanden beginnen 14 dagen na de geboorte van het
veulen nit te komen. Deze eerste tanden zijn rond, kort
en niet zeer sterk; zij vallen op onderscheidene tijdperken
uit, om door andere te verwisselen. Met den leeftijd van
twee en een half jaar vaIlen de vier voorsten, of die van
het midden het eerst uit, twee van boven en twee van onder; een jaar later vaIlen er vier anderen 1).it, eene naast
"an iedere der eerst nitgevallene, die dan reeds verwisseld
rijn; op den' onderdom van vier en een half janr vallen
vier andere tanden. nit, altijd naast aan die, welke be::vorens waren nitgevallen en verwisseld zijn.
Deze vier
Iaatste, of melktanden, worden verwisseld door vier andere, die bij lange na niet zoo spoedig groeijen, als die,
welke de aeht eersten hebben vervangen; en het zijn deze
vier laatste tanden, welke men hoektanden poemt, en die
de vier laat5le of melktanrlen vervangen, welke den ouderdom van het paard kenmerken; zij zijn gemakkelijk te onderkennen, omdat zij de derde zijn, als men, zoo weI boven
Ills beneden, van iedere der twee midden-voortanden aftelt.
Die tanden zijn hoI, en hebben in clerzplver holte eene
zwarte stip. Met vier en een half of vijf jaar steken zij bijna
niet boven het tandvleeseh uit, en de holte is zeer merkbaar; met zes en een halfjaar begint dezelve zieh te vullen;
het stip begint ook af te nemen, en wordt tot op zeven en
een half of aeht jaren gedurig kleiner, als wanneer de holte
geheel gevuld en het zwarte stip verdwenen is. Daar met
het achtste jaar deze tanden geen kenmerk meer van den
ouderdom aangeven, traeht men daarover uit de oogtanden
te oordeelen; de~e vier tanden staan naast die, van welkewij
'.00 eyen gesproken hebben.
Deze oogtanden ~venmin als
de maaltanden, worden door geene andere, uitvallende,
tllD.den voorafgegaan. De twee der benedenkinnebak komen het eerst gewoonlijk met clrie en een halfjaar uit,
en de twee der bovenkinnebak' met het vierde jaar, en
tot het zesde jaar zijn deze tanden zeer puntig. Met tien
janr doen de bovenste dezer tanden zieh als reedsverstompt,
v(>rsleten en lang voor, om dat het tandvleeseh er zieh van
weg gekrompen heeft, en hoe meer zij dus ontvleeseht
,¥.ijn, des te ouder is het paan!. Van het tiende tot het
dertiemle of veertiende jaar is er weini<r kenmerk van dell
,mdenlom, maar op dien tijd beginn~n ettelijke haren in
de wenkbraauwen wit te worden. nit kenteeken is echter
pven onzeker, als dat hetwelk men uit de verdiepte vleesch-
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holten ontleent, daar men opgemerkt heeft, dat de uit oude
hengsten en merrien geteelde paarden, met den ouderdom
van negen of tien jaren witte haren in de wenkbraauwen
hebben. Er zijn paarden, welker tanden zoo hard zijn, dat
zij niet afsl~iten, en het zwarte stip nimmer wordt uitgewischt; maar die paarden die dns van het 5e jaar, aIle jaren
teekenen, (fr. beg-us) zijn gemakkelijk te onderkennen cloor
de holte der tand, die geheel is gevuld, als ook door de
lengte der oogtanden; overigens heeft men opgemerkt dat
er meer merrien dan hengsten of ruinen van dien aardzijn.
Men kan ook nog, 'ofschoon minder volkomen, den ouderdom van een paard beoordeelen nit de voren of rimpels
in het verhemelte van den bek, die, naar mate het paard
ouder wordt, uitgewiseht worden.
NED. TARIEF inv. f6.- uitv.f3.- doorv.f2.-perstuk.
Yeulens (wasrvoor aIleen gehouden worden, die nog de
melktanden hebben) inv.f2- doorv. en uitv.f 1- per stuk.
PAARD (schp.vt.) noemt men een touw, hetwelk omstreeks drie voet van de raa verwijderd is, onder deze
heenloopt, en op zekere tusschenruimten door kortere touwen
of springstroppen in regte linie gehouden wordt. De '1'aarden dienen den matrozen tot steun VOor de heenen, bij
hunne werkzaamheden; op dezelve staan zij menigwerfvijftig
ell~n boven het schip, onder stormweder, en verrigten, met den
b~llk op de raa liggende, hunnen arbeid, hoe gevaarlijk ook
dlt h,;,n stand punt z~in moge; en niettegenstaande zij alsdan
menigwerf in een oogenhlik weI 100 ellen heen en weer
gesleurd worden, gebeurt het echter hoogst zelden, dat
daarbij een matroos. verongelnkt.
P AARDEBOONEN (fr. jrves de maracs of de cheval,
f~ver:ols ; dn. pferdeboonen). Eene soort van penlvruehten
d,e III verseheidene landen, vooral in Silezie, Seeland en
Oost-Vriesland in den handel komen. De versche worden
het meest geacht.
P AARDENHAAR (eng. horsehair; fro crin de che1wt;
duo Rosshare, Pferdehare; ital. crini di cavallo). Voor
den handel hebben aileen de staart~ en manenhaaren be~
lang. In verseheidene landen maken zij een voornaam handelsartikel uit, en geven, zoo als wU hiernazullenaantoonen,
a~n de nijverheid gelegenheid tot velerlei nuttige aanwendlllg. Zoo wel de staart- als manen_haren komen in onder~
scheidene kleuren vooi; het me6St gezocht zijn de geheel
zwarte en de geheel witte; deze worden b\jzonder h90g gesehat, vermits men niet kan vermoeden, dat het artikel vervalseht is, hetwelk met opzigt tot het paardehaar van andere
kleuren veehnaals plaats grijpt; Wllnt men mengt daaronder
de lange haren, welke uit de staarten der ossen, koeijen,
ezels enz. worden getrokken; biJ de bonte, of zulke, die
met wit, zwart, rood, geel enz. zijn vermengd komt deze
vervalsehing het menigvuldigst voor. Het paardenhaar (namel~jk dat der manen) wordt deels ruw, deels gekroesd,
in den handel [jebragt; het eerste heet in het fransch crin
plat; het laatste crin crepe of frise.
R".~l(tnd is met opzigt tot hoeveelheid en pl~jS het belangn.Jksle land voor den handel met paardeharen, indien
ook de kwaliteit van het russis~he haar, tegen die der
paardeharen van andere landen, bijv. van Ierland, achterJijk
staat. Het llleest belan[jrijk voor den' nitvoer zijn St. Petersburg, .Archangel en Riga. Uit St. Pelersburg werden in het
jaar 1833 uitgevoerd 12,470 pud paardenmanen, en 11 ,385
pud staarten.
Daarvan gaat zeer veel naar Hambnrg en
Amsterdam. De grootste hoeveelheden komen uit Jaroslaw,
Saratow, de Ukraine, Smoolensko, Litthauen enz.
Ierland (over Dublin) en Engeland moeten weI is' waar
geacht worden, veel paardenhaar nit te voeren, doeh het
is ons !liet mogelijk iets naders, hier ter zake passende,
deswegells aan te merken, vermits zelfs lU'CULLOCH, in zijne
JJictionnary of commerce, hetart.paardenhaar (onderz\in
rubriek Hair (of beasts) der vermelding niet waardig geacht
heeft;. nog ooll: in door hem medegedeelde in- en uitvoerlijsten
hieromtrent iets te vinden is, Naar het aanmerkelijk getal
paarden. te oordeelen, hetwelk Groot-Brittanje bezit, is het
overigens weI te verwaehten, dat ook het haar dezer dieren
tot een artikel 'van handel wordt bereid. De bekende oudere
sehrijver SAVARY, zegt in zijne JJictionaire du Commerce
(art. crin): }) Ierland is het land in Europa, hetwelk het
meest deze waar in den handel levert, en het iersche paardenhaar wordt gemeenlijk voor het beste, gehouden. Het
wordt zoo weI ruw, als gekroesd uitgevoerd, en inzonderheid te Dublin vindt men magazijnen en etahlissementen
voor de bereidin" van dit artikel.
Frankrijk br~ngt gee~ paardenha~r in toereikende hoeveelheid voor des.elfs elgen verbrulk voort, maar Irekt
nog aanzienlijke hoeveelheden van buiten'slands, met name
van Rusland. In vroegeren tijd hadden in Frankrijk aIleen
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de witwerkers en zeefmakers (boisselien) het reGt, om de:1 voorwerpen worden niet op den weefstoeI, maar slecht.
I'aardenharen te bereiden en te v~rk~open ... ~ieI.lvolgens II d?or middel van e~nen zeer4 eenvoudigen toes tel vervaardIgd. De tot schermg dienende haren zijn op het segIloemde ~en de zeef~~kel's ook botse.~~ers crt'}wrs ... ,
In ]}uttscldand dnJven voornamehJii: I!antzl(;', Konmgs- 1'1 ment van e.enen .~terk~n .houten hoepel aangespannen, ,en
herg, LUbeck en lIamhur handel, met paar~enbaar. H~t I o.'? dezelve III gehJke ngtmg te onderhouden, is aan.beldt,
Illeeste wat alda~r wordt m- en mtgevoerd, IS echter bUI- II zlJden een hoornen ,kam van ,gewonen vorm aangebragt.
tenslandsch (russlsch en poolsch) produkt.
I In plaats van het htskoord dlenen paardenharen, ,die de
JJongarije levert paardenhaar, en zulks meeslal ter ver- 01' te heffen 'scheeringharep omslingeren, en tm eim' bos
zending naar Oostenrijk.
of kn,oop zaamgebonden zUn. De arbeider zit voor dil
Gebruik van het paardenhaar. Reecl~ de beroemde weef-Instrument, en houdt hetzelve vast" t.ecwijl hij het
reizip'er llIA-RCO POLO, die omstreeks het Jaar 1270 door met de borst tegen den muur del' kamer of een ander
Persie reisde, verhaalt in zijne beschrijvin(;" dat in de 1'1'0- vast ligchaam aan drukt. Terwijl hU da? het litskoord
'rincie Balascia de menschen meestal kleederen van 1'aarden- v.ervangen~e haarbossen of knoopen, en met deze de schehaar droeo-en, vermits linnen en wollenstoffen aldaar zeer nngharen III de hoogte heft, schuift hij een enkel paarden,]uur in prljs zijiI. ~Iieruit zien wij, dat ,het weven van h~t haar dw:ars ,door de Tan-een gescheiden scheringharen, ell
paardenhaar reeds smds lanp'e bekend IS. In Europa Iii drukt dlt, III stede van met de lade, met een mesvormig
inso-elijks sedert verscheiden~ jaren de vervaardiging der houten weiktuig, tegen het vroeo-er ingeschoten inslaghaar
paa~deharen bereidsels voor zakken en zeven bekend, en aan. Dit is voorzeker weI een del' me est eenvoudige weook maakt men er sints lange de paardenharen stoffe voor verswerktuigen,. weshalve wij hier ook daarvan de,nadere
stoeizittingen. Oak het spinnen der paardenharen tot kno~- b,~schrijving geven. Daar de arbeid zeer snel toegant, zoo
pen-overtrekseis is zoo oud, .dat men met geene zekerheld ZIJn de voo1tbrengselen slechts laag in prijs gesteld. Zedaarvan den oorsprong kan aaI?-geven. Zeer ge,bruikelijk kere FRANS BARD~L in ,Pari,js had in het jaar 1797 pais het paardenhaar tot ,:ullen van matrassen, die tegen- tent. bekomen, op de I~ 1<.'rankrijk geblui~elijke, en door
woordio- meer en meer m stede van vederbedden 'worden hem het eel'st In FrankqJk Illgevoerde mallIer ter vervaargebruikt. Buitendien worth ook het paardenhaar aangewend diging van geweven stomm met linnen- katoenen- of zijdetot het opvullen van kussens, kanapees, zadelwerk enz. (vroe- schering. Het paardenhaar, hetwelk aIs inslag doorgetrokger ook tot boekdrukkersballen); voorts maakt men van dit k:,n wordt, moet steeds vochtig bewaard worden, opdat het
haar Iijnen of koorden v~~r. papiermakel's" tot het ophangen blJ .het .weven lenig blijve., Door de bemoeijingen van
der natte papiervellen; de VIOolmakers bezlgen het paarden- den fabnkant PRA.SCHINGER, III Ween,en, heeft aldaar de
haar tot strijkstokken. Eindelijk ~ienen ook nog ~e paarde~- vervaardiging del' paal'd~nharenstofltm .zeer aanmerkelijke
staarten tot versiering der kurasslershehnen, .,en In ,Turk!Je ,oortg~ngeng~maakt; hlJ, he eft tot het voortbrengen van
zijn ~~i een eereteeken voor de grooten des, r,IJks. Dne 1'a~r- zoodalllge stollen met dessIns zelfs den J acquart-weefstoel
denstaarten zijn het teeken van den grootVISler. O,ok eClllge aangewend,. zoodat daardoor stoffen uit zijde of katoen kunafrikallnsche negervolken stellen ~ene hooge w:~arde III ,schoone n~n nagemaakt worde~. ~ok worden ,door hem tegenwoorpaardenstaarten, en in onderscheldene aardnJkskundlge wer- dIg paardenharen stoffen In onderschcldene kleuren, inzonken wordt vermeld, dat men (althans vroeger) voor eenen derheid groen, wit en donkerrood voortgebragt. Tot de
paardenstaart gaarne 2 slaven gegeven heeft.
"
cravatten of cols, welke hij uit paardenharenstollen van onTOLLE If. ]}uitsch tolverbond. Ruw paardenhaar .. m-' derscheiden aard vervaardigt, bezigt hij eene, 01' het aanvoer vrij, uitvoer q. thlr. per centn.; chemis~h bereide. voelen zeer fijne stoffe, waarbij de schering uit zijrle en de
(gekroesde) en geverfde betalen het algemeen inkomend inslag uit paardenmanenhaar van de fijnste soort bestaat.
regt van t thlr. Oostenrijk: bij den invoer 21 kr. per Reeds s,edert gemimen tijd heeft men ook met behulp der
netto-cenfenaar, bU den uitvoer 1 fl. per bruto centn. paardenharen zoogenoemde elastieke roeren. voor tabakspijFrankrijk, onbereid paardenhaar, bij den invoer ter zee pen, als ook karwatsen of rijdzweepen, vervaardigd.
met fransche schepen 2} fr., met vreemde schepen of te land
De fabrikatie van paardenharen-weefsels wordt over het
2 3 francs per 100 kilogr.; bij den uitvoer 1 fr.; chemisch geheel slechts over eene kleine schaal bedreven. Naar groo_
~reide, of J;1.aar de lengte gesorteerde, ook geverfde, in- teren maatstaf he eft deze fabrikatie slechts plaats in Londen;
voer met fransche schepen 5 francs.! uitvoer met vreemde I'arijs, Weenen, Stokho~, Frankfort ~/M., Berlijn en Rome.
schepen of te land; 5:} francs.; mtvoer -} francs . . NED.
P AARDENIIUIDE~. Zle lIulDEN.
T4P,IEF. Zie HUR. = WEVERIJ. lIet paardenhaar IS tot
PAARLASCH. Zle PARELASCH.
.
het weven van onderscheidene fabrijkaten bij uitnemendPAAR.J.EN. Zie PARELEl!.
(valsche) ~ie KRAMERIJElf.
heid geschikt, vennits hetzeive sterklf, duurzaamheid en
P ACAS- 'V OL. De wol van den wilden lama, of de in
lengte in zich vereenigt. De paardenharen stoffen (als stoel- Zuid-Amerika levende kameelgeit (lat. camelus paco) , ook
en kanape-zittingen, meubeJstoffen, als ook de stoflillldje alpac of alpaca genoemd, die gemeenlijk over Cadix. in
voor cols (a1s dassen) worden 01' een gewoon weefgestoelte, den europeschen handel komt, en tot kousen, vloerkleeden,
het zij effen, of geke1'erd .en satijnachtig, of gefatsoeneerd, bedde-dekens, handschoenen enz. verwerkt wordt. De~e
gestr~ept en gemeleerd, het zij geheel uit paardenhaar of wol is langer dan rigogna-wol, doch niet zoo zacht.
o-emengd met zijde-, katoen- of linnengaren vervaardigd.
PACCARET (PAJA-RETA, PACSARETE), de beste soort van
De weefstoel voor de paardenharen stoflim geJijkt volkomen ill den om~treek van Sevilla aangebouwd en veel' uitge_
.
naar den linnenweverstoel, doch is daarbij voor de gefat- voerd worden de zoete Xeres-wijn..
soeneerde stoffen eene machine llangebragt, zoo als men elit>
. PACCO (ital.) Een pak ofbondel van zaamgebonden,
tot het weven van den manchester heeft. De schering be- omwjkkelde, tegen nat, stof en onreinheden b~veiligde
staat uit zwart geverfd of linnengaren en de draelen loopen goederen. Een goederenbaal. = Zi!l PACCOTILLE.
door de tanden· eener stalen kam; de inslag (d. i. de enP ACCOTILLE (van het ita!' pacco; eng. portage, komt In
kele paardenharen) "Wordt met een bijzonder, de plaats der den zeehandel voor, en beduidt die partij goederell, welke de
weefspoelen vervangend werktuig doorgetrokken. Dit is schipper, stu\lrlieden, matrozenen zee-olficieren voorhunne
enkel eene lat van hout (iets langer dan de stoffe breed eigene rekening op eene zeereis mogen medenemen, om ze
is); aan het eene einde derzelve bevindt zich ter zijde een ter plaatse del' destinatie te verkoopen; zoodanige waren noemt
klein rolletje. Als nu de arbeider 'aan het andere einde men daarom paccotitle-handel. = (contrat de pacotille
rleze lat van de linker naar de regterzijde door den sche- in vroegeren tijd commande, commandite, tegenwoordigook
ringdraad schiet, zoo wordt te gelijker tijd, door een' we- weI con.ignatie, is heden ten dage het contract, krachtens
versO"ezel, een enkel paardenhaar aan de zijde over het hetwelk iemand eenen schipper goederen mede gee!t (oonrOlletje doorgetrokken .. Gedurende het doortrekken houdt signeert) om z~ .v0or des c~D6igneerenden reke~ing te verdeze g<'zel het eene emcl e van het Itaar vast, tot dat het koopen. Het nSlCO van slmkhandel, he eft memgen reeders
inslaghaar door den slaf,boom ~an het bevorens doorget~k- genoopt hunnen schipper de~en h?Ddel volstre;k.t te ontzegken haar is aangedrukt geworden. De weveI).de arbelder gen. In geen geva! is eell schIpper bevoegd, goederen
"aat dan weder met de lat ledig door het scheringhaar en mede te nemen, die geene vracht betalen, en de reeder
ftet weven gaat op de beschrevene wijze onafgebroken voort. heeft, zelfs als de schipper uitdrukkeJijk mike goederen
De arbeid is zeer vermoeijend, vermits, we gens de lengte me de nam, het reg! daarvoor eene billijke vracht teeischen.
der lat, de ann verre en snel moet uitgestrekt worden.
PACCOTILLE-HANDEL, zie PACCOTILLE.
.
P ACTOLUS ATLAS (SATIJN). Eene in Paqjs en Lyon
Ais de stoffe het weefp"etouw verlaat, wordt aan dezelve
nog eene appretuur gege:en, waard<?or zij glanzig wordt. Deze wrvaardigde, gemeenlij.k rUlf el breede, zeer rijke e~ schoonI'
appretuur heeft overeenkomst met hetpersen vanhetlaken, of zijden stoffe, met klem patroon, van goud en zIlver, 0]>
veeliler met dat der effene wollen stollen, en wordt ook door eenen satijnen (atlas-) grond.
den Iaken-scheerders met de gewone perswerktuigen verrigt.
PAD AN, zoo Doemt men in Surate eene som van 100
De paardenharen dassen, cots. even al~ andcre dergelijke " millioen ropeijen.
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PADUA (ital.) Padova). Oude hoofdstad der gelijknamige delegatie in het venetiaansche aan de Bacckigtione,
over welke tegenwoordig eene kettingbrug is gelegd, is door
kanalen met de lagunen van Venetie in het oosten, en met
de Etsch in het westen, verbonden, heeft 48,000 inwoners,
en zijden-, laken-, leder- en darmsnaren-fabrUken; 2 nOD"
steeds zeer aanzie'nlijke missen, en handel met granen, wijn~
olie, zeep, hennep, vIas, vee, en andere landprodukten.
Ook vindt men hier vele wetenschappelijke instellingen,
eene b~roemde hoogeschool inet rijke verzamelingen, eene
akademle der kunsten en wetenschappen, ben evens schildergalerijen en antiquiteiten-verzamelingen.
M unte1J en koers, alles gelijk met Yenetic'. Zie ook MlLiH,
Denieuwe maten cnlfewigten, zie men onder Mu.1.1J'. Van
de oude maten en.gewigten vermelden wij hier nog de volO'ende:
De lIraccio, voor zijde, is 638, en die voor wol 681 ned,
streep lang. De voet, waarvan 6 op 1 cavezzo gaan, houdt
337,4 ned. streep.
De graan moglTio van 12 staja, a 4 quartarole houdt
3,478 ned. vat.
De mastello, inhoudsmaat voor natte waren, houdt 72
bozze, en is gelijk aan 71,3 ned kan.
Het pond, peso Ifrosso van 12 oncen, weegt 486,539,
en het ~, peso sottile van 12 oncen 338,883 ned. wigtjes.
Het marco zie men onder VEJ'ETle.
PAeNSJAZIE, is in Persie de naam vandenlarinaldaar,
van 1.;, en 2~ mahmoudis, eene eigendommelijke zilverpmnt.
Zie LARIN,
PAGAA!. (sckp.vt.) noemt men een korten riem met
zeer breed blad. Men 'roe it met dezelven uit de losse hand.
P AGOnE. 1) .goud- en rekeningmunt in Oost-Indie
van onderscheiden gewigt, fijngehalte en waarde. Zie MUNTElI
IJ' RET ALGEMEU). De aziatische goudmunten en voorts
onder MADRAS en POllDICRERT. 2) oost-indisch goud-,
zilver- en handelsgewigt. Zie ATcRa, llI.1DRAS en PO!WICERY.
PAGNES (P.A.J'ICOS), eene soort van katoenen schorten,
waarvan zich verscheidell afrikaansche volken tot bedekking der
benedendeelen, van de middel af, bedienen. Op onze bezittingen aan de kust: PUIUES. De oost-indische z~jn van fijn
katoe!?-, gingham of dergelijke stoffen; die welke de europeers Toor den handel op Afrika uit Oost-Indie trekken,
doch welke niet zelden ook in Manchester en Rouen tot dit
oogmerk nagemaakt worden, z~jn daarentegen van eene geringere, katoenen, blaauwe of g~streepte geweven stoffe. Pannossaris noemt men eene hoogroode gestreepte soort, die voor
den handel naar de Goudkust, Gambia enSenegal bestemd is.
P AHA W, goud-, zilver- en diamantengewigt, op het
eiland Borneo. Zie aldaar.
P AIKTHA, gewigt in het Birmansche rijk en AchterIndie. Zie RAGOElI.
PAIJEMENT (ook weI uit het latijn: pag-ament) (fr.
paiement; ital. palfamento). I) De kontante hetaling van
deze of gene som; de dagelijksche loopende uitgaven van
eenen koopman; in vele plaatsen, en ook'bij ons, bijv. in
Amsterdam, de kontante betaling van gekochte waren, onder
aftrek van disconto. - 2) ongemunt, ruw zilver; gebroken
zilverwerk; - 3) ingewisselde oude muntspecien totzamensmelting, om daaruit nieuwe te munten; voorts iedere met
zilver vermengde,. onbekende metaalmassa, of ook iedere
alliagie, die mindel' dan de helft zilver inhoudt; ook te
zamengesmolten goud en zilver van onderscheidengehalte.4) gemunt geld over het algemeen, namelijk klein geld,
geld, om de betaling eener zekere som te volmaken. - 4)
tijd van betaling op de duitsche missen of jaarmarken.
-P AILLET, algemeene fransche benaming del' l.igtroode,
of geelachtig roode w~jnsoorten , van welke inzonderheid
vele Goede soorten uit de Provence in den handel komen.
PAILLI (PILU) , graanmaat in Bombay en Oostindie,
zie aldaar.
PAIMPONT (FIL DE), eene in Frankrijk, in de Bretagne, vervaardigde soort van linnengaren, die eene zeer
schoone witte kleur heeft, en veel over Rennes verzonden wordt.
PAINA (PURA), eene soort van braziljaansche katoen,'
die veel witter en fijner dan de gewone, doch minder
sterk en duurzaam is.
PAINUNG (PRH-NU!!G), goud- en zilvergewigt in het
koningrijk Siam, in Achter-Indie, zie aldaar.
PAJOK, russische graaumaat, zie ST. PETEJlSBURG.
P AKE T, een klein pak met goederen, geld, papieren enz.
(Vergel~jk P .1cco).
P AKETBOOT, Een op kosten van den staat gebouwd,
suel zeilend postschip, hetwelk van eene bepaalde zeeplaats
naar eene andere vaart, om reizigers, paketten en brieven
derwaarts over te brengen. In den jongsten tijd bedient
men ,jch hiertoe ook nn de stoombooten(zieopdatwoord.) o

PAKETGAREN -PAURJIIO.

PAKETGAREN (fr . .fil de paquet), linnengaren, hetwelk inzonderheid in Lotharingen (Frankrijk) voor Lijon,
maar ook tot buitenlandschen uitvoer vervaardigd wordt. Het
word verzonden in paketten van 16 strengen,iedervan 96 draden.
P AKHUIS, eene benaming, welke in vele handelssteden
nan magazijnen, verkoophuizen enz. gegevcn wordt. vergelijk Magazijn.
PAKKING, zie STOUWI!!G en WARE!!.
P AKLAKEN. In Engeland, Zuid-Schotland en Ierland
vervaardigd, gering, meestal ongeverfd laken van 33 a 48
yards lengte, 27-33 engelsche duim breedte.
PAKLINNEN, ZAKKENLINNEN (fl'. toiled'cmllalrage).
De O'eringste en grofste soort van ane lijnwaden. Het wordt
tot inpakken of tot uiterlijke bedekking der goederen, kisten,
manden enz. gebruikt, en bij ons uit de korte slechte hennep- Of vlas-heede, het zoogenaamde werk, vervaardigd.
In Weit-Indie maakt men het uit geringen katoen, in ZuidAmerika uit boomwortelvezelen. In Duitschland wordt eene
groote hoeveelheid paklinnen vervaardigd, en in den handel
gebragt, namelijk in Oostenrijk, Karinthen, Ukrain,e, Hanover,
Saksen, Bohemen en Silezie- (in de 3 laatste landen heeten
dergelijke grove linnens barrass en inHanoverpecklinnen).
In Hamburg wordt deze stoffe onder den naam van Heedeleinen verkocht. FrankrUk kvert dit artikel onder de namen :
cane.fas, serpillieres, .foug-eres, raumoiss, carpettes enz.
De poolscke paklinnens gaan in menigte naar Dantzig,
Koningsberg enz., naar Hamburg, Holland en Engeland;
men noemt ze ook Sackleinen. In Rusland maaktditlinnen
een aan~ienlijk artikel Tan uitvoer uit; de betere soorten
derzelve heeten aldaar eriitsck, de ilechtere derinlfa of
derjug-a, in stukken van 12 it 25 archinen.
'
P KKWERK. Een bolwerk van steenen, ingeheide palen,
rijakorven en bossen Vackines), hetwelk van den oeTer tot aan
de invaart eener haven is aangelegd, om het geweld van den
golfslagte breken, en de schepen te beschermen.(Verg. MOELJE).
PAL (PULB, PEGEL) deensche wijnmaat. ZieDElIEMARKE!!.
een toe8tel om het terug loop en van een rad of spil te voor-'
komen, zoo dat slechts de beweging naar eene zijde mogelijk ia.
P ALA, inhoudsmaat op het britsch oost-indische eiland
Ceilon. Zie aldaar.
PALAMBANG, ~ie SUMATRA.
P ALAMPORT. Oost-indische, groote, tot op de aarde
afhangende, -gewatteerde beddedekens, die meestal uitSurate
en Camboija in den handel komen.
PALANCHE, fransche, geringe, uit wol en linnengaren
geweven, tot voering del' over-rokken voor malrozen enl.
dienende stoffe.
PALERlllO. 38° 6' 45" N. B. en 13° '21' 20" O. L.
Deze prachtvol gelegene hoofdstad van Sicilie, met eene
door 2 Tersterkte kasteelen beschermde zeehaTen, in den
achtergr~md Tan' dell naar haar genoemden ~olf aan de
noordkust, en 175,000 inwoners, is de zetel van d.en
80uTenieur van dit schoone eiland, welks talrUke en heerlUke produkten ten deele Tan hier TCrzonden worden. Deze
zijn: granen, (uitvoer van geheel het eiland in den jongsten tijd, jaarlijks meer dan 80,000 salmen a 2{ ned. vat) j
peulvruckten, die in groote hoeveelhe.id naar. Engeland
gaan; wijn (uitvoer: meer qan 40,000 ton, geldswaarde 4
millioen francs). De iicilische wijnen zijn gebrekkig bereid, met uitzondering van die Van het engelsche etablissement te J1Iarsala, die met den madera kunnen wedijveren,
en sedert eenige jaren een aanzienlijk uitvoerartikel naar
Engeland en Amerika vormen. Het welvelukken van dit
etablissement heeft de oprigting van der~elUke te Palermo,
Syrakusa, en andere p1aatsen, 001. te Casteliamare in de
provincie Napels uitgelokt. Voorts worden uitgevoerd: olie
aie allerwege in overvloed (200,000 centenaars) gewonnen,
doch meestal gebrekkig bereid, en .daarom slechts tot niet
meer dan 12,000 cent. uitgevoerd wordt; zuiilvruckten,
als: oranje, (sina's)- appelen, citroenen, amandelen, vijgen,
van .welke beide eerstgemelde vruchten aneen Pale~mo en
Messma 300,000 kisten en nagenoeg 12,000 vaten Cltroen(lemoen-) sap uitvoeren; manna (40(10 kisten alleen van
Palermo); sumak, die schier het uitsluitende p~od'ukt van
Sicilie en van uitnemend voortreffelijke kwaliteit IS (80,000
cent.); katoen uit den omstreek van Catania en Sy:akuse
(productie slechts 6 it SOO cent.), die deels op he~. ellan.d,
deels in Napels ,en in Engeland verwerkt ~ordt; z':Jde (Ultvoer: tegenwoordig slechts 300 balen) ; ZIJ mag alleen ruw
naar Napels uitgevoerd worden;. zwav.el, het Toornaains!e
produkt waarvan de uitvoer met leder Jaar toeneemt, en In
1830: 350,000, doch reeds in 1835 mee~ dan 663,000cent.
bedroeg, waarvan in het laatstgemelde laar alleen :!62,774
cent. naar Frankrijk en 355,793 cent. naar Engeland gingen, welke land en den zwavel tegenwoordig in zoo groote
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mate tot de bereiding van soda verbruiken, ten welkil gevolge deszelfs prijs sedert 20 jaren tot het 3-voudige is gestegen. Eindelijk maakt ook het zout nog een belangrijk handelsartikel uit, hetwelk de groote klipzoutwerken
van Castro, Giovanni en de zoutmeren van Agosta en Trapani
geleveI'd, en wannan jaarl\jks 3- a 400,000 cantaren naar
Konstantinopel, llIalta en Venetie verzonden worden. Ansjovis- en thonynvischvangst, als ook koraalvisscherij,
wordt aan de geheele kust, Iaatstgemelde voornamelijk bij
Trapani en Messina Ievendig bedreven. Nog is op te merken dat de kortelings in het werk gestelde proeven, tot
voortbrenging van den opium goed zijn uitgevalIen.' De
kunstvl;,jt of in het algemeen het fabr\jkwezen van Sicilie
heeft bij de hooge inkomende regten op vreemde manufacturen zich aanmerkel~jk ontwikkeld. Meest merkwaardig
zijn de zijdtweverijen te Catania, (met] 200 weefstoelen
en vermaard), te Palermo en Messina, die omstreeks 300
centenaars zijdenstoffen en lint en fabriceren, die voor de
helft naar Malta en Triest uitgevoerd worden. Katoenweverijen, die jaarJ\jks meer. dan 8000 centnrs. engelschen
twist verarbeiden, bestaan tegenwoordig te Palermo, Catania
en Messina, en ter eerstgemelde plaatse werd ook, in ]836,
eene groote spinnerij naar engelsehe wijze, als ook eene
lakenfabrijk, door fransehen opgerigt. Euiteridien wordt
op Sicilie grove lijnwaad geweven, en zeep, wijnsteen en
$oda bereid.
De handel en omzet van vreemde koopwaren tegen landsprodukten, die hier in overgroote menigte zouden kunnen
voortgebragt worden, lijden door de prohib(tieve tolregten,
en bestaan grootendeels uit sluikhandel. Slechts ongeveer
het een-vierde gedeelte der in den handel met Sicilie gebezigd wordende schepen behoort aan .bet eiland zelven; de
helft be staat uit engelsche sehepen. '
'
De haven van Palermo, ofschoon aan de westzijde met
eene moelje, op welke een vuurtoren is opgerigt, is
echter niet tegen alIe winden gedekt. Zij wordt 'jaarlijks
door weI 500 groote sehepen bezocht. De scheepsbouw op

PALERMO.

de werven alhier, wordt, ten geTolge van het langdurig
verblijf der engelschen op het eiland, bij uitnemendheid
goed bedreven en door de regering begunstigd. De handelszaken wprden door eene bank en eene regtbank van
koophandel bevorderd; ook wordt hier eene jaarmarkt of
mis gehouden. Tot de voornaamste wetenschappelijke
instellingen behooren eene hoogesehool, akademie del buon
gusto of der fraaije letteren.
Van de nab~jgelegene liparische eilanden komen, behalve tarwe, katoen, olic, wijn en zuidvruchten, voornamelijk ook krenten, als ook zwavel, puimsteen en k01'alen in den handel. Zie MESSINA..
11'£un ten en koers. Even als op geheel het eiland Sicilie
rekende men in deszelfs hoofdstad tot op het jaar 1818 naar
oncie van 30 tari a 20 grani; sedert het jaar ]818 wordt
echter" hier en op geheel Siciliii slechts naar ducati van
100 bajocchi a 10 piccioli, in eene numerieke waarde van
den vroegeren en tegenwoordigen t\jd, zOQ als dezelve onder
Sicilie, even als al het overige des betreffende, nader zal
worden aangewezen.
,
Messina en Palermo hebben een eigenlijk koersstelsel,
van hetwelk hier het voornaamste zaJ worden aangeduid. Eevreemdend en opmerkenswaardig blijft het, dat men hier
de meeste koersen nog steeds in de v66r 1818 bestaan hebbende rekening-w\ize, in plaats van die, welke sedert 1818
hier wetteIijk is ingeyoerd, noteert. Deze zonderlingheid
maakt het noodwendig, de oude en nieuwe w\jze -van koersen-notering nevens elkander te stelIen, ten einde zoo veel
mogelijk aIle onzekerheid te vermijden; waarbij nog moet
worden aangemerkt, dat de verhouding der tot 1818bestaan
hebbende rekeningwaarde, tot de sedert dat t\idperk ingevoerde waarde-indeeling, vol gem de wettelijke en in het
siciliaansche rijk gebruikelijke rekenw~jze, van zoodanigen
aard is, dat men .t oneia
3 ducati,
1 tari
10 'bajoechi
en 2 grani
sicil. bajoechi.
te rekenen heeft.
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OUDE WIJZE
VA.N NOTERINC.
a 90 dagen dato pl.min.5r'... tari
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»
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38H pence sterling.
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» 1I0 grani
» 12} tari of245grani
»
39{- grani

a 2 maanden dato
Hamburg.
a 2 maanden dato
Lissabon ..
a 2 maanden dato
of ook:
a220f 30dag.na zigt
Livorno vroeger
dito
tegenwoordig :
Londen . . . . . . Ii 90 dagen dato
36 dagen na zigt
dito
of ook:

of

malta.
»

Napels

»

»
»

Ii 15 dagen na zigt

»

59{ tari
38H pence
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oncien
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. .
• .
iJ.20 of22dag.nazigt pl.min: 118 ducati

of ook weI:
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»

{aj

;lfe55ina en Palermo,
en omgekeerd:
Palermo en Messina,

a 15 dagen na zigt

»

j. Ii
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»
»

]2 '" tari
6.,/1J »

Rome.
Venetie.

Ook wisselt men op:
Frankfort aiM.
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»

cony. courant.

1 franc, in Bordeaux,
Marseille, Lyon en Parijs.
» 1 piemontesche lira, of
1 lira nuova.
» 1 mark, hamb. banco.
"

I crusado

Tan

400 rei •.

» 1 pczlla da ~ttc reali in oro.
» 1 toskaansche lira.
»
»

1 pond sterling.
1 ducat!> (scudo ) van
Sicilie.
.
pl.min. I02{- oncien Toor 250
wissel-piasters, a 2} malteser scudi.
pl.min. 49} sicil. bajocchi voor I seudo van Malta.
"
1I8 ducati di regnio
» 40 oncien of 10 sici!.
scudo (5 seurii zUn gelijk aan 6 dueato).
procent verlies dat is: 99i iJ. 99j. ducati in
Messina of Palermo, Toor
100 ducati in Napels.
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i p"Ct ..

5/... tllri

}}

1

»

»
»

,} a

99.~ Ii 99{
ducat, III Palerino Toor
100. ducati in Messina;
en even zoo 99} Ii 99{
ducati in Messina voor
100 ducati in Palermo.
Toor 1 scudo van Rome.
» 3 lire aus'triaehe; of
oak pl.m. 20{ bajocchi
.,.oor I lire austriaca.

i f'rocent verlies namelijk: pf·,!,in.

] 29 sicil. bajocchi
60i
»
»

!p/.min. 50} aici!. b:tjocchi lTOor I gulden in den 24~ of
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PALER~IJSCUE-ZIJDE- PALLADllm.'

~e Iwers der. lreldsoor~en is tegenwoordig weinig ver- I metrologiseh :-verk over llIessina (van -1811), hetwelkwij-voor
s:,hIllende van ,he, welke 1D Nnpels plaats vinut.
, ons hebben hggen, wordt echter de rottolo {Jrosso als iets
De wisseiuso is, zoo weI van PalermQ als van Messina
zwanrder opgegeven, zijnde nanr die 0i'gave I cantaro {Jrosso
op Genua en Livorno 1 maand na de ncceptatie, of
= III rottoli sottili.
lIla~den nn dato, ook wei '{)p zekere dagen nn dato of
De libra (het Ilond) heeft 12 oncen, en weeut 317,55:!
"" Zlg!j op Nnpels, Rome en Venetie echter 8 of 15 dagen ned. wigtjes.
U
lia zigt j TOOrts van Palermo zelven op Messina 4 dngen naDe rottoli sottile heeft 2} libbre of 30 oncen en \V'ePgt
zigt j of na de acccptntie, en de wissels moeten op den 5. 793,88 ned. wigtjes.
dag tegen kontant ingelost worden jeven zoo is het ook
gebruik van lliessina op Palenno. Op Londen is de uso 3/'
100
rotoli sottile- of 250 lilJbre
mnnnden of 90 dagen na dato. De uso der wissels die
79,39 ned. ponden,
op de beide siciliaansche handel.s- en wisselplaatsen Me~sina ,
175,02 eng. avdps. ponden,
en Palermo getrokken worden, IS van Nnpels en de overige :
89, I napelsche rotoli,
uapolitaansche plantsen voorts van Ancona, Rome en Vene169,74 pruissisch pond,
tiii: 21 dagen na zigt j Tan ~e oTerige italiaansche plaatsen
141,76 weener
»
,laarentegen: 15 dagen na Zlgt. Van .Jmsterdam, Antwer167,9 bambilrger »
pen, Ha11lburgalsook van Portugal en Spanje: 2 maanden
na dato; van Engeland 3 'maanden na dato, en van
Het goud-, zilver- en- zijdegewigt, als, ook het medieiullal
Prankrijk 30 dagen na dato. Noeh in Palenno, noeh in gewigt, zie men onder N,l.PELs.
.i1Jaten en {Jewigten van Palermo. Lengtemaat. Dt'
Messina zUn respijtdagen toegestaan, weshalve aIle wissels
"P den vervaldag moe ten ingelost worden; op zigt getrok- siciliaansche piede (voet) zie men onder JlIESSIU.
ken wissels moeten op vertoon worden ,betaald.
De canna (el) van 8 palmi, is 1,9423 ned. ellen lang.
Maten en gewigten in Messina. De siciliaansche piede
of voet is 242,05 ned. streep lang. 100 siciliaansche voet
canne
100
24,21 ned. e1.
194,23 ned. ellen
= 79,41 engelsche voet,
91 ,91 canne in Messina
77,12 pruissische of rijnl. voet,
92,08
»
»Napels
76,57 weener voet,
212,42 eng. yard
91,65 napelsche voet,
291,23 pruissische of
84,51 hamburger voet.
24H,27 weener. ellen.
lie 'canna of el van 8 palmi houdt 2, 1I33 ned. el.
Graanmaat, als in illessina.
100
canne in llIessina =
Inkoudsmaat voor natte waren, als in Messina, met
211 ,33 ned. 1'1.
231,12 eng. yard,
,
uilzondering der oliemaat. In Palermo wordt de olie naar
de can taro grosse verkocht.
305,61 brah'andsche- ellen,
Gewigt als llIESSIU.
368,9 hamburger ellen,
P ALERllIISCHE-ZIJDE •. Eene soort Tan siciliaansche,
316,87 pruissische of
,
217,21 weener ellen.
meestal londer toebereiding uitgevoerd wordende zijde, uit
III den handel rekent men echter in Messina de canna op den omstreek van Palermo, die vooral naar Livomo, 'Lucca,
Genua, Frankrijk en Engeland gaat, en in balen van 300
2,0955 ned. ellen. Voorts:
"iren 82~ eng duim
pond verzonden wordt. llIen onderscheidt verscheidene soor2} palmi
1 brab.el.
4}
» = I oude parijsche aune
ten derzelve door de volgende letters: llIB, MNB, OOB,
OBV, en O. De beide l;latsten zUn de fijnste, de andere
3}
»''= 1 eng. yard
'
zijn middelsoorten; de geringste is =et III geteekend.
2~
»
I Ieipziger el
2}
» = 1 livorn.
»
PALGAT, PAL GOUT (tol), lengtemaat in het binnansche rijk, in Achter-Indiii, zie Rulton.
'
7 iii "
I canna in Genua;
PALIACAT-DOEKEN, oorspronkelijk op de kust van
Gl'aanmaat. De' nieuwe graanmaat, die Toor geheel het Coromandel vervaardigde, fijne zakdoeken van katoen, veelrijk moet gelden, is de tom%, dien men onder Napels kleurig, bont geruit, en in Aziii en Afrika tot hoofdhulsels
nadet omschreven vindt.
,dienende. Sedert zij in Frankrijk, Engeland, Duitschland
In Sieilie rekent men eehter algemeen nog naar den enz. met goed gevolg ziju nagemaakt geworden, pemen zij
salma van 16 tomoli (= circa 5 nnpelsche tomoli) il 4 schier niet lpeer in den europeschen ~an.del.
'luarti, en men neemt dezelve in ,Ie practijk op 8 winPALIE, (PA.LLIE, PALLY), oost-indisch gewigt voor drooge
chester (oude) bushels aan.
waren j inzonderheid voor granen:. Zie CALCUTTA "en SURUTI!.
100 sieiliaansche salme zijn dienvolgens
96,94 eng.
l' ALLADIDM, een eerst in 1803 door WOLLASTOll' ontimp. quarters, 8,92 hamburger last, of 281,9 ned. vat.
slekt, voor het uiterlijke aan het platina zeer gelijkvormig
metnal, hetwelk in en bij het amerikaansche (bevat 1 pCt.
Men rekent 1 sal-lila
3~ sacchi in Livorno of J~,charge
in llIarseille.
'
}JaIl) en uralsche (bevat 0,28 - 1,1 </0 pCt. pall) platina
Mals, garst, lljnzaad, kanariezaad, noten, kraak-amande- gevond~n wordt; zoo als ook in het goud in Brazihii,enallen worden ook per 20 tomoli verkocht.
,
'
daar ook oxydeert. In dc!n zuiveren staat is het staalgraauw,
I sabna zout van Trapani wordt opgegeTen, als 10 eng. sleclits eenigermate meer in het zilyerkleurige overgaall;de
dan de platina, blinkend, zeer smeedbatjr, en dus ook in
('eutn. dus 508,03 ned. pond te wegen.
zeer dun blik en 'Uraad te brengen; aan de scherpste lucht
InkoudslIlaat t'oor natte waren.
blootgesteld, loopt het niet zoo ligtelijk aan als het zilver.
Van het platina ollrlerscheidt het zich door deszelfs speciDe salma heeft 8 '1ual'tal'a a ]2 '1uartucci; 12 salmi fiek gewigt, het,,"elk TOlgeDl' BRElfBA.UPT 10,923 bedraagt,
maken 1 tonna.
en' door de zwarte vIek, die er op ontstant, als men eell
De inhoud dezer sicilaansche maat is op de meeste plaat- druppeI jodine· tinctuur er op ll'gt, en over eene lampvlam
sen van het eiland zeer verscheiden.
laat verdampen. Het is schier even moeijelijk smeltbaar
In llIessina rekent men de salma op circa 21- 21}<,oude als het platina, doeh laat zich gemakkelijker aansmedell.
circa 17} eng. imp. gallons, d. i. In het gebruilt kan het belangrijk worden voor astronomiengelsche gallons j dus
= circa 7"j ned. kan, of I} barile in Livomo.
sehe instrumentmakers en voor tandmeesters tot alliagie
Wijn, brandewijn, citroen- (Iemoen-) sap enz. worden van het zilver;, voor horologiemaker~ tot alliagie met zilver,
per salma of per pipe, ook weI per 112 oude eng. gallons goud en koper; voor porcelein en emaille-makers, alsmetaalverf.
verkoeht.
Daarom verdient het allezins opmerking, dat men hetzelve
De oliemant heet caffiso en wordt gezegd 12} rottoli- van Brazilie ontbieden kan, vennits aldaar reeds het pal8'rosso te wegen,
circa 24 eng. avdps. ponden. of circa ladium van het goud en de zuurstof wordt aflf!lscheiden.
II ned. pond.
.
Men, vindt aldaar namelijk, bijv. in de goudmJJn, GargoI eng. tun van 236 oude gal- Soco, eene erts, aldaar Zacotinga genoemd. Dezelve bestaat
llIen rekent 74 caffisos
lons
196~ imp. gallons. Ook worden 5} caffisos met
voomamelijk uit ijzerglans met quarts-kox;rels, een weinig
eene millerole olie in lliarsl"ille gelijk gerekend.'
glimmer en mangan-erts. Da~rom vin~t ~en er roodacht!ge,
Handelsgewigt. De cantaro grosso heeft 100 rotoli donkerbruine korrels ingespnkkeld, dIe lllt gouden palladIUm
grossi il 30 oncen; de cantaro sottile, die het gewone ge- bestaan j voorts Tindt men daarin nesten van het bruine
wigt is, heeft 100 rottoli sottile a 30 oncen. Dienvolgens pulverachtige palladium-oxyde. De korrels en het oxyde
wude 1 cantaro grosso 1 10 rotoli sottoli hourlen. In een verkrijgt men door wasschen, als eene donkerbruine, kor-
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l'ALIIlBOUT- PUIPELUNA.

l-elige maSS3, uit welke zoutzuur het pallauium-oxyde oplost regtstreeksJhen invoer van pahnolie; doeh het toenmaligc
en het paladium-goud aehterlaat.
hooge tolregt (25 ,fro per 100 kilogr.) verhinderde daarvan
PALLOl'l'E (LA.), geringe soort van fmnsehe tafeIwijn de voortzetting. Eerst ten jare 18ii5, toen het inkomend
nit den ornstreek van Auxerre, die tot de 3- klasse der regt op de helft vel'minderd was, had een huis in Marseille
wijnen van Dron gerekend wordt.
eene nieuwe expeditie uitgerilst, en. in 1836 eene lading
PALM, hollandsche en engelsehe Iengternaat, zie AlI- 'Van 350,000 kilogr. ontvangen. Ook de reders van NanSTERDAll en LONDEN (vergelijk PALliE).
tes waren intusschen op den nieuwen industrietak opmerkPAUlA. Zie MA.JORCA.
ZUUlll geworden, en hadden te dien hehoeve verseheide
I' ALME, lengtelllaat tot . het in de rondte meten der expeditien uitgezonden. In 1837 waren reeds 8 schepeu
schecf'smasten enz. die iu sommige landen gebruikeJijk is. daarvoor in de vaart gehragt.
,
87 (ouZle) amsterd. palZie HAlIBURG; 86 hamb. Falmen
Sedert een drie of vielial jaren zijn ook door de ho1men. = belgische lengtemaat, zie AnW.t;RPEN. Vergel.l'ALlI. 'landsehe kooplieden eenige uitrustingen nuar de kust van
P ALMO, lengtemaat in Brazilie, Italie, Portugal en Spauje. Guinea in het werk gesteld,. en heeft zich daarvoomamelijk
Zie RIO JANEIRO; CA.GLIARI, GENUA, MILA.A.N, MESSINA., te Amsterdam eene zekere maatschappij gevormd, die zich
SICILle, NICE, l'U.t;R!lIO, Rou, }'ORTUGAL, ALlCANTE, BAR- uitsluitend met den' handel op de kust hezig houdt, en reedii
CEL01U., MADRID, M..llORC..l en VUENCIA.
eenige ladingen pahnolie heeft aangevoerd.
PALlIIOLIE (P..lL!lIVET) latijnseh oleum pallllae verum;
OverigeI:s heeft men, zoo herigt wordt, ook reeds in
eng. palm-oil; fro kuile de pabne; de. 81melfalpumicin; Algiers welgelnkte proefnemingen met de kultuur van dell
duo Palmol, Pal'l1lfett; italiaansch olio di palma) wordt oliepalmhoolU hewerkstelligd.
uit de vencht van verscheidene soorten van palmboomen
De engelscke invoertol op de palrnolie hedraagt 2} sir.
"etrokken, inzonderheid uit die, welke in Brazilie en Zuid- per centn. In het duitsck tolver6ond wordt hij den inAmerika groeijen, met name uit den braziliaansehen kokos- voer slechts het gewone tolregt van -} thlr. of 50.kr. in den
palmboom (cocus 6uturacea, LllIN.). Uit het mergachtig 24-guldenvoet, geheven.
•
gedeelte der vencht van dezen boom wordt eene, olie, en
NED. l'UIEF. Zie OLIE.
ult den kern zelven eene soort van hoteE vervaardlgd. De • P ALMHOUl', zie HOUT.
hij ons voorkomende olie is geelaehtig rood, of liever 00PALMWIJN, noemt men den drank; of het S:l.P, hetwelk
terkleurig, en heeft I;\'ee~en hijzonder eigt'nen,.smaak. ~s uit sommige palmensoorten wordt getrokken, inzonderheid
zij troeheJ, of drabhlg IS geworden, neemt zU eene wItte van den eigelilijken wijnpalm (ook waaijer.., of sckermkleur aan, en verliest zij d~n aangename!l' s;naak, welken palm) genoemd, die in geheel Oost-Indie groeit. De wijn
aij vroeoer had. Voorheen werd deze ohe III de genees- wordt niet uit den starn, even als hij den kokoshoom, maar
kunde ~iUlgewend; tegenwoordig wordt zij, als zU naal" ddgr afsnijding del' hloeisemkelken gewonnen. Deze wijn
Europa komt, tot een goedkoof> surrogaat van den talk in is een aan~ename, witte, wei-achtige, rinse, vurige, vooe
de zeepbereiding aangewend. De gele kleur, die daarbij den smaak lets eigenaardigs opleverende, . drank, die ligtezoude kunnen hinderlijk zijn, wordt door chemische hulp- lijk eenen roes verwekt, .ua 24 uren reeds zuur wordt, ~n
.middelen wellgenomen. De oncckte palmolie voert -den na twee dagen gistens, eenen goeden azijn geeft.
naam un ricln·us-olie, ofschoon de eigenlijke ricinus-olie
P ALOIN, zie POLLiM.
(zie aldaar) van de palmolie volstrekt onderseheiden is. In
PAMHING, graanmaat op ,de Solok-eilanden, en OOSIhet jaar 1817 kwam het eerst een parfumerie-fabrikant in lndie (zie aldaar)
.
Londen op het, denkheeld, om de palmoli~, tot hereidi~g
PAMPELUNA, versterkte hoofdstad der Ipaansche proTan fijne of tOIlette-zeep aan te wenden. Zune· speeulatle vincie Navarra, aan de Arga, en -aan den voet del' Pyregelukte zoo volkomen, dat hij zieh daardoor tot rijkdom neen met 15,OOOinw. die srechts in geringe mate de kunstverhief. Nu werd men op het nieuwe artikel meer op- vlijt hedrijven, en wier handel zich meestal tot de eigene
merkzaam, en de scheepvaart van Engeland zocht daaruit produkten des lands heperkt; als zoet hout, tarwe, 'wijn,
voordeel te trekken; talrijke expeditien werden naar Afrika olie, wol, vee, was, enz.
~D,dernomen, om oldaar palm-olie in te. handelen. Het
.
Hunten en koers.
natuurlijk gevolg daarvan was, dat achtervolgends v.eel van
De hoofdstad Pampeluna (Pampelona), evenals de gedit artikel werd aangevoerd, en de prijzen derwijze gesteld heele provincie Navarra heeft eene der 8 rekeningwaarden
werden, dltt de olie ook in de bereiding del' geringere van Spanje ; men rekent hier gemeenlijk miar reales (reale.
zeepsoorten kon aa!lge.wend worden. Hie~oor steeg nu de de plata antiG'ua) althans zijn de realen der provincie
invoer van palmohe III Engeland gestadlg meer en meer; Navara volkomen aan de oud-castiljaansche zilver-realen gezij hedroeg volgens parlements-documenten, in de na te lijk) it 640 castilj. dineros welke realen gewoonlijk in 36
meldeD t1jdperken ais -yolgt:
maravedis ingedeeld worden; of men rekent ook 2) naar
jaren 1817 ned. ponden
72,000
li66ras van 20.sueldo8 II 12 dinero" of naar dien JlleD
»1820»
874,000
deze lihhras indeelt in 10 gruescos (grossos) van 6 marave»1822»
3,194,000
60 maravedis. Over het algemeen, hebhen de redis,
»1825»
4,274,800
keningmunten dezer .spaansehe provincie onderling ,de vol»1828»
6,327,650
gende verhouding:
»1829
»
10,673,850
»1830
»
28,556,400
7~
»1836
»
3-2,427,000
...
,....
Zoo dat in den loop van 20 jaren, een vroeger tel' naaU::: ~ '"'"
""
wernood voor Engl'land bekend produkt, deels tot indus~""
:a'"
""
"" ~~ ;g ;g~
'"'"
~ "'''''
trieIe bedoelin"en, deels tot werkzaamheid vool' de seheep::l
""
...
lEi
"" :! ~~
~
vaart, deeJs al~ middel tot ruilhandel met de 'afl'ikanen,
.,
""
~
::3 "'""
""
'"
"ene groote belangI'ij kheid hl'eft verbegen.
5.1
'"
'"
i1
'"<>
'"~
Als fa6riJk-materiaal heeft de palm-olie aan Engeland
'"
~
;:
groote. dil'nsten hewezen, daar in het jaar 1820 noll' eerst
""
82,413,000, doch in het jaar 1830 reeds 127,367,000 pon~
den zeep vervaardigd werden, en deze nijverheid zieh se784
1568
1 6,."v 10:- 49 65 ' 130' 196 392
clert nog merkelijk verdeI' he eft ontwikkeld. Voorts trekt
1. I'
60
120
240
7} 10" 20'" 30
ook de engelsche scheepsrederij daaruit een wezentlijk nut,
Ill'
36
6 12 .18
72
4'
144
vermits men berekend heeft, dat tegenwoordig jaarlijks naIT
}1
8
16
32
genoeg 200 schepen, ieder, bij doorslag" van 300 tonne-'
T 2'~ 4
6
12
3
I
2
24
last, 7 it 9 maanden van het jaar daarmede worden hezig
.3
1
6
12
gehouden. Als middel tot ruiIhandel, eindelijk, is de
~} - 2
4
8
palmolie voor Engeland, van des te grooter waarde, daar
1
2
4
dezelve thans tegen allerlei fahrikaten des lands, als stofi'en
I
:!
van aile soort, kranIerijen, wapens, huskruid enz. ingernild
wordt, en alzoo deze handel aan zoo menigerlei fahrijken
werkzaamheid en vertier versehaft, terwijl ook de' palmTot op den maravedi en den cornado, die werkelijk
oliezeep steeds meer en !neer een belangrijk mikel van in Pampeluna gemunt zijn geworden, zijn de overige hier
uitvoer wordt, inzonderheid naar de kolonien, en .edert vermelde muntsoorten louter ingeheelde of rekeningmunten.
men het, door eene eenvoudige bewerking, zoo Terre Buitendien rekent men den peso of piaster van Navarra op
'gehragt heeft, dat zij zieh ook in zeewater laat oplossen.
512 maravedi, ae vellon en dienvolgens 85 pesos de N uFrankrijk nam het eerst in het jaar 1830 eene proeve tot ,varra = 64 harde zilverpiasters; en zoo als I libbra van
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'realen Tan Pampeluna uitmaakt, zoo gaan ook

6~ dezer libbras op een spaansehen zilver piaster, en 25}

libbras op eene enkele spaansehe _goudpistool.
De verliouding der beide voorname muntspeeien van Navarra tot de meest gebruikelijke eastiljaansch~ rekeningmun_
ten, laat zich het duidelijkst uit de volgende, in ronde getalJen gestelde, vergelijkingen opmaken: Zoo zijn namelijk:
144 ducados van Pampeluna

= 49 oude wisselpistolen (do-

3375 ducados van Pampeluna

= 3332
wisseldukaten (ducadOB de cambio).

blones de plata anti!fua).

24 libbras van Pampeluna
225 libbras van Pampeluna
96
"
"
"
33
»
"
"
561
"
"
"
85
"
"

"

= 5 oude wisselpiasters (pesos
de plata antigua).
= 34 wisselducaten.

=
5 oude wisselpistolen.
= 5 It,ucados de plata.

= 160 ducaoo8 de vellon.
= 16 escudos de vellon.

De hier in oinloop zijnde goud- en, zilvermunten, zijn de
onder Mathid vermelde spaansche goud- en zilversoorten,'
welke men hier blootelijk in de ligtere rekeningwaarde
overbrengt.
De maten en lfewilften zijn de castiljaansche. Zie IIIA.DRID.
Het navarresche gewigt wordt eehter gezegd zwaarder dan
het castiljaansch te zijn. Dienvo~gen6 weegt:
en

het libbra van Navarra 488,9 ned. wigtjes
" marco"
"244,45,,
"

PAN, oude lengtemaat in Marseille en Montpellier,
zie aldaar.
PAN AL, oude graanmaat in Marseille, zie aldaar.
PANAMA, 8° 57' 30· N. B. en 79" 18~ 30' O. L.,
hoofdstad en haven der provincie Istmo, in de, republiek Nieuw-Granada, in Zuid-Amerika, en weI aan de
groQte Zuidzee, of Stillen oceaan, met ongeveer 25,000
inwoners. De handel dezer plaats is, naar luid der jongste
berigten, schier volstrekt onbeduidend. De haTen derzelve
is door vele en ten deele weI aangebouwde eilanden beschermd, die op geringen afstand van het vasteland af liggen. Allen bieden' zij goede ankerplaatsen en de gewone
leeftogt aan. In Panama worden inzonderheid gouden en
zilveren ketenen bij uitnemendheid keurig vervaardigd.
lIIen zie overigens de artikelen BOGOTA. en C.i.RTHA.GEIfA..
P ANCIGES, gebloemde, oost-indische zijden stoffe, met
eenen grond van !fros de Tours.
P ANELLE. Eene soort van ruwe suiker, die uit de
franschewest-indiSche eilanden in den handel ltomt.
PANGFIL, chinesche zijdenstoffe, uit de provincie Nanking, die Teel naar Japan gaat.
P ANICOS, vlaslijnwaad; hetwelk 'deels in de Bretagne
(Frankrijk) deels in Portugal, uit Oostzeesch vIas geweven,
en, zoo' weI ruw als gebleekt, voornamelijk naar Brazilie verlonden .wordt.
PANISTON (PEJUSTOll). In Engeland vervaardigd, zeer
wit, fijn gekeperd, 32 en 64 yar-ds lang, 32 a 36 duim
breed molton.
- P ANNE, in het noordelijk Frankrijk vervaardigde, II
parijssehe ellen lang, en verschillend breede, fluweelachtige
geweven stoffe, met schering van organzijde en inslag van
fiJne wol, het zij gebloemd, geruit of gestreept. Zij dient
tot uitmonstering van "koetsen, totvloerkleeden, meubelovertreksels enz., en wordt ook, behalve in Doornik, bij ons
te lande, inzonderheid in Utrecht vervaardigd.
PANNO-CANAVI-COMIS. Oost-indische, Iijnwaadsgewijze behandelde katoenen stoffe, die in twee soorten, door
den deensch-aziatischen handel naar Europa komt. De eerste
is 24 a 25 ellen, de tweede 26 ellen-lang; beide zijn ofl~
of I r'". ellen breed.
P ANNO-COMPRIDO. Oost-indische katoenen, in den
deenschenhandel, van verscheidene soorten, van welke iedere
wederom in ondersoorten verdeeld is. Daartoe behooren:
ordinaire pannos compridos, met het toevoegsel, ]2, ]3,
14 enz. tot ~O pumjams" van H tot Ii deensche ellen
breedte, 50 Ii 52 ellen lengte. Super jijne soorten, 1-7.
Extra fijne soorten, 1-]2 .Fijne soorten met A, C. en
F. gemerkt. Ordinaire soorten, met het merk O. S. T.
U en W. l { - l l.. ellen breed. Buitendien zijn er nog
verscheidene in kwaliteit, lengte en breedte afwisselende
500rt~n., In den jongsten tijd zijn echter de toevoeren dezer
oost-mdlsche stoffen zeer onbeduidend geworden.
P ANORA, veldma~t in het groothertogdom Toskanen. Zie
FLORJafCE.

PANSE DE VACHE-PAPIEJl.

P ANSE DE V ACHE, eene soort van linnen servetgoed,
hetwelk in het noorden van Frankrijk geweven wordt.
P ANSES DE DAMAS. Fransehe benaming eener 500rt
van syrische, platte, van de pitten ontdane wijndruiven, of
rozijnen, die door den levantschen handel, gedroogd, in
halfronde doozen van 15 a 60 pond, iIi den handel komen, en ook in de apotheken gebruikt worden.
P ANTALON, fransche, geringe, te Angouleme vervaardigde; met het amsterdamsche stadswapen gemerkte, meest
naar Holland uitgevoerd worden de papiersoort.
PANTES, eene soort van couris (kauris) (zie op dat
woord), die aan snoeren geregeit, en in onderscheidene
streken van Azia en Afrika als kleingeldmunt gebezigd
worden. In onzen handel worden zij naar balen van 10,000
stuks verkocht.
P ANTSER WAREN (du. Panzerwaare). Daaronder
verstaat men verscheidene ijzerwaren, als: ketenen, vischhaken, paknaelden, pijp-uithaalders, geweerkratsers enz.,
en over het algemeen alle ijzer-, staal- en messing- (geelkoper),.-waren, die in Iserlohn, door het pantsergilde (Panzerzunft) vervaardigd worden. '
PAOLO, zilver- en rekenmunt van het grOothertogdom
Toskanen e.... ,den kerkelijken staat. Zie FLORElICl: en
ROME, als ook MUIfTEl{ (in het algemeen).
PAPAGALLO, in ,Livorno geeft men dezen naam, aan
eenen zalm-soortigen visch, een zoogenaamde lipvisch, die,
gezouten en in tonnen gepakt, uit New-Foundland door
de engelschen in den. handel komt; soms 'echter ook ,in
zalmtonnen gevonden wordt ••
P APE TO, rekeningmunt in den kerkelijken staat, van
2 paoli, zie ROD.
P APE LINE , eene halfzijden, op de wijze van taf gewevene stoffe, waarbij de schering uit organzijde, de inslag
uit floretzijde of uit katoen, ook weI uit fijne schaapswol
bestaat, en die op verseheidene wijze,: effen, gestreept, met
patroon, gebloemd enz. voorkomt. De fraaiste papclines
kwamen oorspronkelijk uit Genua; later uitNismes, Rheims,
Avignon en Montauban; in den jongsten tijd leveren ook
Duitschland. (Gera, Frankfort aIM. enz.) en verscheidene
zwitsersehe fabrijken dit artikel, in zeer goede kwaliteit.
Hetzelve is eehter tegenwoordig niet veel meer in gebruik.
P APIER (lat. charta; eng. paper; fro papier; du.
Papier; ital. carta). Dit is het 'bekende uitoverelkander
liggende, door elkander gewikkelde, envalt met elkander
verbonden, grootendeels plantaaroige TCzelen bestaande fabrikaat, waarvan de dikte, tegen de brec!dte en lengte
besehouwd, als zeer gering voorkomt. Grootendeels dienen
lijnwaad en katoenenstoffen, buitendien ook wollenstoffe en
zijde, zelfs stroo, hout, mos en de vezelachtige deelen Tan
vele andere planten tot de vervaardiging van het pal?ier. De
naani stamt af van den egyptischen papierheester tlat. cgperus papyrus), op welks bladeren de oude volken schreYen, hetgeen tot op de elfde eeuw na Cn'RIsTuS geboorte .
in Italie voortduurde, ofschoon re,eds in de achtste eeuw
het katoenpapier allengs in Europa in zwang begon te ko- '
men. Dit katoenpapier was onder den naam van charta
seria, cottonea, lfossllpena, xylina, of laken per!fament
bekend. De onde egyptenaren bezigden reeds de fijne opper-vliezen of huiden der plant tot bereiding van hun papier;
en ofschoon weI de naam van het produkt is bijgebleven,
verschilt eehter de tegenwoordige bereiding volstrekt van
de vroegere, want de opper-huiden der plant, werdell. kruislings over elkander gelegd en geperst, waardoor bladenontstonden, op welke sehrijftrekken door inritsing met eene
griffel gevormd werden. De grieken en romeinen 'bezigden
nevens het egyptische bladerenpapier een op gelijke wijze
bereid papier uit boomschors; in China schijnt reeds tijdens
het begin der christensche jaartelling een papier uit katoen,
zijde, boomschors of bast, later ook uit lijnwaad en bamboes te zijn vervaardigd geworden; met het einde der 7 en
begin der 8 eeuw werd deze kunst naar Mekka gebragt; de
arabieren verspreidden dezelve gedurende de 9.- en 10e
eeuwen op de noordkust van Afrika, en voerden dezelve in
Spanje in. Of nu het eerst later navolgende Europa de
invoering van het papiermaken aan de spanjaarden of aan
de grieken te danken hebbe, is twijfelachtig. Tot OJ' de 12eeuw bestond waarschijnlijk aIleen katoen-papier, hetgeen
later door het lijnwaden-papier verdrongen werd. In Frankrijk bestond, met zekerheid, in het jaar,l340, eenefabrijk_
te Troyes en Cissone; Italie, gelijkwij ~oven ~nmerkten,
schijnt zich nog vroeger dezen tak van illJverheld te hebben
toegeeigend; in Duitschland was t~ N eurenberg eene papierfabrijk, in het .iaar 1390 bekend; m ] 470 had Bazelzijne eerste
papierfabrijk. In ~artfort (graafschap Kell;~l Terkreeg Enge1and
in 1385; Rusland III 1712 de eerste fabnJk. Ons vaderland,
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waae het vroegst in Europa de papierfabeikatie bekend was,
verwierf zich uitstekende verdienste door het aanbrengen
van velerlei hijzonder verbeteringen in de fahrikatie. De
eerste nieuwe papiennachine' werd door eenen franschman uitgevonden; zij kwam echter het eerstin Engeland in werking,
en verbreidde zich van daar, aanmerkelijk verbeterd, in
deszelfs vaderland en in de overige landen van het europesch
vasteland.
Engelands papierfabrikatie verhief zich zeer langzaam; tot
op het jaar 1690 werd er weinig anders dan pakpapier Tervaardigd, en geheel het benoodigde uit Holland en Frankrijk ingevoerd; door fransche uitgewekenen werden vele
fabrijken opgerigt, en reeds in 1720 het ~ der geheele inlandsche hehoefte (300,000 riemof 150 millioen yellen) in
het land zelven gefahriceerd. In 1783 schatte men de gelda:"
waarde der engelsche papier-fabrikatie op 780,000 cf.st.;
sedert is echter de productie derwijze venneerderd, dat,
ufgezien van de tot afdrukken van koperplaten bestemde
papiersoorten en van het behangselpapier, die tegenwoordig
-nog uit Frankcijk ingevoerd worden, en een jaarlijksch inkomend regt van 2800 cist te weeg brengen; de inlandache behoefte volkomen bevredigd, en daarenhoTen nog voor
eene geldswaarde van 100,000 cf.st. uitgevoerd. COLQUUlf
begrootte in 1823 de zamengevatte productie op 2 millioen
cf.st totale geldswaarde; STEVEll"SOI{ meent deze som slechts
omstreeks half zoo Groot te mogen aannemen; M" CULLOCH,
op grond ~er geloofwaardif;ste :opgaTe~, begroot dezelve op
1,200,000 a 1,300,000 cJ:.st. ·natuurliJk zonder het bedrag
der staatsbelasting. Volgens de opgaven hij de helaitinghefting werden gefahriceerd :
In 1831 ponden papier 61,275,404
,,1832»
»63,909,109
»1833"
,,67,397,868
waarvan aan helasting betaald werd :
In 183J. cf. sterling 679,BOO.
" 1832 c:f.
"
714,623.
" 1833' cf.
" . 752,274.
Bij de belastinghe.ffing onderscheidt men ·twee klassen van
het papier; tot de tweede klaise behoort ;het hruine uit
heede of werk gefahrieeerde p apier; tot de .eerste alle overige
soorten belialve de bordpapieren, carlons. Op ieder pond
papier der eerste kIasse, werd 3 pence, op ieder pond der
tweede kIasse I} pence helasting geheven; in het jaar
1834 werd de helasting hetaald van:
519,418 centenaars papieren I. klasse
164,771
"
"
2."
46,655
"
cartons, hordpapier enz.
7,960,761 y~s gekleurd papier.
D~ hooge belasting is oorzaak, dat de fahrikanten bijzonder dun of ligt papier trachten voort. te brengen, waarb~j het
gewigt, bij een zeker getal bladen, mogelijkst gering uit-·
valt. - In Engeland en Wallis telt men nagenoeg 700 papiennolens, en in Schotland 70 a 80 in werking; in Ierland
heeft deze tak van industrie weinig of niets te beduiden.
Dnmiddelllaar worden in de papiennolens .omstreeks 27,000
menschen werkzaam gehouden, en Lun jaarlijks loon bedraagt nagenoeg slechts het .} der aan het rijk voor de papierfahrfkatie hetaalde belasting. - Met opzigt tot de grondstof
is Engeland's papier-fahrikatie van het huitenland afhankelijk, vennits hetzelve slechts het .} der benoodigde lompen
hinnenslands verk~jgen kan; uit DuitschIand en Italie worden jaarlijks 9 a 10,000 tonnen lompen, inzonderheid over
Hamburg, Bremen, Ro~tok en de respectieve havens der
Middellandsche zee naar Engeland uitgevoerd. In Spanj'e,
Portugal, Frankrijk, Belgie, en ook b\j o~s te lande is de
uitvoer van 10mpen verboden •.
Het eerst in Europa werd door onle voorvaderen de papierbereiding fahrijkmatig bedreven l daar zij de onderscheidene papiersoorten in het groot, en met meest mogelijke
yerdeeling van .den arheid vervaardigden, de mechanische
huIpmiddelen der. ook buitenslands naar hen genoemde uitvinding van den Itollander steeds tot hoogere volkomenheid
opvoerden, en de zwarigheden, welke \ten het water tegenstelde, gelukkig overwonnen. Met 150 papiermolens leveren
vij tegenwoordig vooral postpapier, schrijfpapier, drukpapier
e.n pakpapier. Steeds deelden wij en nog wedijveren wij
met Engeland in den roem der voortreffelijke kwaliteit vaD
dit fabrikaat, vooral met opligt tot fijnte en zachtheid bij
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hekoorlijke .terkte, schoone kleur en gIadde oppervlakte *).
Frankrijks papierfabrikaten worden inzonderheid tot het
afdrukken van koperplaten en lithografien, zelf. meer dan
de onze of die der engelschen gezocht. Dat land bezit tegenwoordig meer dan 250 papiermolens (meer dan 25 in het
departemenf Charente, 16 in Picardie); deszelfs fahrikatie
heeft vooral door de nabootsing van het engelsche velin papier ~ene hoogere vlugt aangenomen.
DUltsc~and bezit een groot aantal papiennoleris, die, inzonderheld met opzigt tot de vervaarding Tan het schiijfpapier, in Goeden naam staan. Oostenrijk aIleen wordt gezegd
300 papiennolens te. hezitten, waarvan 126 op Bohemen, en
meer dan 50 or het venetiaansche gebied komen; Pruissen
telt er 300 a 340; Westphalen voert jaarlijks 600centenaars
fijn postpapier uit; de gepatenteerde fabrijk te Berlijn vervaardigt dagelijks IOO riem machinenpapier. In Beijeren zijn
nagenoeg 150, in Hannover 51 papiermolens in werkina.
laatstgemelden leveren jaarlijks 18,000 halen, tot eene geld~
waarde van 350,000 thlr., en houden meer dan 1000 arheiders werkzaam. In W urtemberg telde men 56 ten deek
zeer belangrijke en voor den uitvoerhandel arheidende fahrijken; Baden Jevert veel drukpapier, met name ook Saksen,
hetwelk met zune, nagenoeg 70 molens de behoefte niet
hevredigen kan, en buitendien nog uit Wurtemberg enBohemen papier ontbiedt, daar de 250 boekdrukpersen alleen in Leipzig ja~rlijks 1~,000 halen papier verwerken;
Mecklenburg levert In 7 p~plennolens slechts geringe soorten ;
zoo als ook het groothertogdom Hessen met 32 molens.
Eindelijk bezit Nassau 21 en Brunswijk 46 papierfahrijken.
Volgeni deze QPsomming telt men dus in Duitschland circa
900 papiermolens.
Zwitserland bezit tegenwoordig nagenoeg 50 papienno~ens,
van welke 8 op Bazel komen, die aldaar circa 300 arheiders
in het werk' stellen.
_ In vergelijking met vroeger heeft hier deze industrie afgenomen, ofschoon· dan ook nogsteeds zwitsersch papier,
even als het fransche, tot kopep- en steendruk gezooht wordt.
In Italiii behoort de papierfahrikatie tot demeest levendig
hedrevene takken van nijverheid; Spanje wordt gezegd 400,
Denemarken 13, Zweden en Noorwegen 90 papiennolens te
hezitten, van welke de laatstgemelde 1400 arheiders bezig
houden, en 'fen produkt van zamengevat meer· dan 500,000
thlr. geldswaarde opleveren.
In China fahriceert men tegenwoordig uit zijden en katoenen
lompen . eene middelsoortpapier, grovere soorten uit rijststroo,
fijnere soorten uit de binnenschors van den moerbe\jenboom,
uit den katoenheester, en voora! uit bamhoes; hunne hereiding heeft met onze gewone handwerks-bereiding vele
oTereenkomst; hun papier is echter over het algemeen zeer
dun, los, geelachtig im onmiddellijk tot drukken geschikt:
om hetzelve te kunnen beschrijven, moet het ruw. nog eerst
met aluin en vischIijm gelijmd worden. De chinesche Tellen
zijn 3} voet lang en 2 voet breed.
De falJrilcatie van het papier bestaat hoofdzakelijk in het
volgende: de ruwe lompen (zie op dat woord) worden naar
oorsprong, ;fijnte en kleur gesorteerd, Tan de groftste deelen ontdaan, gezuiverd, gewasschen; nrvolgens· in eene
door water gedrevene machine, den zoogenaamden lompensnijder, in stukken gesneden, en voorts tot eene gelijkmatige pap (het papierGoed) veranderd. Als namelijk de
lompen door middel van een stampwerk tot Italf-lfoed uitgerafeld zijn, wordt deze op den stampmolen of in den
Itollander (eene kuip van eikenhont) Tolkomen tot IteelGoed gestooten en tot eene zeer fijne pap verwerkt, en als dit
geschied is, door chIoor gehleekt. Hierop 'wordt, om de
pap of het papicrgocrJ te verarheiden, een deel van hetzelve in de zoogenaamde scltcpkuip, gedaan, en uit dele,
zoo veel als voor een vel noodig IS op een, uit ijzerdraad
gevlochten, en door eene tijst ingevat raam (!Ie 'IIorm) genomen, hetwelk men technisch Gcscltept noemt; en .doet
men alsdan het water er van afloopen; De uitgeperste vellen worden alsrdan op koorden (of paardenharen-lijnen)
in de lucht ged oogd, en, als het drukpapier is, in riemen
te zamen gelegd, en nogmaals geperst, .als wanneer het ala
handels-artikel gereed is. Het scllrijfpapicr wordt, na het
droogen, door een met aluin gemengd lijrnloog getrokken.
(GelijmrJ), andermaal gedroogd, geperst, en eerst dan in
*) Velon onzer lezer. borinneren aich 'lIog, boe onder het franach
beatuur ooze papierfabrijkanlen (onder ande1'eJl, zoo wi; ona niet
bedriegen, KOOL van Zaandam) Tervol,d werllen, .]a bet de.tijds
'Verboden enlelsch papier in to Yberen, oro.dat liij in het door
hen Tervaardigd papier eeB eDgellah 'Woord ala fabrijkmerk had"
den gedrllkt, tot aij daal'v.n It.t. bewijs leve-rdeD" dach waarbij
het toen zo!) jammerlijk 001 bleck. dat hei yooi-oordeel al. of
onze fabril,nten geen 1:00 goed plipier.1s bet engellcbe J,rodu'Ceerd'en, hen z:enoopt bad deze vond te baat te Ilcmeu·.
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boeken en riemen gelegd. Van schrijfpapier bevat het
lloek (fr. main) 24, van drukpapier 25 yellen; 20 boek
zijn eeo dem (fr. rame) 10 riem een baal (fl'. balle de
papier; duo Ries). Bij het schrijf- en postpapier bestaat
overigens de ciem, in den regel, slechts uit 18 Goede boe_
ken, en ~ boek uitschot (kas- of kruisboeken), waanan
hij het tot riemen pakken het eene boven, het andere onder
gelf'gd wordt, het geheel wordt in twee stijf-papieren omslagen (milCulatuur) tot riem gebonden. De gewone manier van het scheppen del' enkele bladen of vellen uit de
.,c hepkuip is sedertfde jongsteltwintig j aren merkelijk verbeterd
geworden; de machines, eehter waardoor het enkele scheppen vervalt, het zoogenaamde eindelooze papier (fr.papier
.ans jin), hetwelk men tot willekeurige lengte fabrieeren
kan, of zoo als wij het noemen, machinen-papier, geleverd wordt, zijn door een franschman, FOUDRINIER, uitgevonden. Deze machines (die overigens, vermits derzelver
inrigting en onderhouding een Groot kapitanl vorderen, bij
ons te lande nog weinig o~ niet zijn ingevoerd) zijn echtel' tot dus verre nog sJeehts meest tot de venaardio-inovan drukpapier, mindel' tot die van fijn schrijf-en teeken~
papier, geschikt; zoo als dan nog heden ten da<Te ook in
de overige landen, waar de papierfahrikatie tot hogger.e volkomenheid is gehragt, de papiersoorten niet door middel
van de gezegde machines., maar naar de oude, gewone manier, door middel van handenwerk, venaardigd worden.
Naar derzelver onderscheiden bestemming worden de papiersoorten verdeeld in bockdruk-, plaatdruk-, teeken-,
sehrijf-, pak- en tdoei-papier. Inl de onderschenen landen, waar papier gefabriceerd wordt, onderscheidt men:
1) Hollandseh papier, in de volgende soorlen verdeeld :
Olifants papier, tot het afdrukken van landkanrten enz.
Daarvan heef! mf'Ii: wit olifanls, aoderha1£ olifanls enz.
postpapier, fijn groot, in 6 $oorten No. I als het heste; or-"
dinair groot postpapier, in 4 soorten, No. 7- 10, waarhij
steeds het lagere nommer" de beste soort aanduidt; van kleiner postpapier is sleehts eene soort; propatria of sehrijfpapier, in het fijnere, 9 soorten; blaauw suiker- en kamferpapier 5 soorten; graauw papier in.2 soorten.
2) .Franseh papier. Eerst sedert de helft der 18e eeuw
begonnen de fransehe (en engelsche) papier-molens, in de
venanrdiging van fijnere papiersoorten met de onze te wedijveren, hetwelk aan dezelve ook, in sommige soorten, met
meer of minder gevolg is gelukt. Frankrijk levert voortreflHijke papieren. In Annonay, Padjs, Montargis, Perigord is de venaardiging van het papier faJ:}r~jkmatig ingerigt; de fahrijken van Annonay onderscheiden hijzonder
door de ver~c4eidenheid, hoeveelheid en schoonheid harer
voorthrengselen. Ook de fabrijken van Angouleme, in het
departement Avoyron, en de papiermolens van Thiers en
Amhert, in het departement Puy de Dome, die van Limoae,
St. Jean d' Angely en St. Leonard, in het departement der
Boven-Vienne, zijn vermaard. Ook wordt het fransche
drukpapier in menigte uitgevoerd.
Het volgende tabhellarische overzigt der afruetingen en
gewigten van het fransche papier, ontleenen wij van LE
NORMAND.
A.FMETINGES
IN

OUDE
FRA.NSCHE
DUIMEI'.

BEJUMING.

Crand .blonde
" Aigle
Soleil .
Au "Sqleil . •••
Grande jleur de lis
Grand colomlJier of imperial.
Crand-C hapelet • • . . •••••
Chapelef. •••••.••••••
Grand-J esus of Super rqlla1
Petite jleut· de lis •••••••
Grand-Lombard .•
»
RoVal . .••
Royal • •• , .•••
Petit-Royal. • . • . .
Crand-Raisin double •
»
»
simple.
Lombard. . . • . • • • • . . . . .
of Grand Carre
" .ordre
Cavalier
•.....•......

23

en 31}

36~

31~
31~

» 24~
» 24~
» 20}
» 22
»,21j
» 22

29

» 20f

36
29t

31

26
24
24!
22!
22
20
22}

32!22}
20}
19~

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

"

29i
19
20
17t
16
16
17
17
18
16t
16!-
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DuniEN.

J)ouble cloche.
Grand-Lieorne a la cloelw.
a la Cloche. . . . • • . . •• •
Carre of Grand Compte of cat-re
au raisin double. . . • • • . .
Carre au raisin simple •
» Ires-mince •.••
au' Sabre, Sabre au lion
Coquilie }ine •.••••
»
ordin. double.
}>
mince.
.... .
Ecu, moyen compte, pomponne
double . • • . . • • • • • • • • .
Eeu, moyen eompte, pomponne
simple . . • . • • . . • • • . .
Eeu Ires-mince. ;
au Coutelas
•.
Grand 11'1essel
Second .bIessel • . . . . . • . • •
a l' Etoile, Eperon of Long-uet
Grand carnet double • ••.••••
»

a la

»

lJtince

...

11'1ain
Uouronne, Grijfon doublc.
"
»

»1Jlince .
»
tres-nzincc

C hampy of .B atard ..
Felliere double . ••.
»
simple.
a la Felliere •.
Uadran
.•
Pantalon • . • . • • . • • • • . •
Petit-raisin, .Baton-royal, petit
cornet a la grande-sorte . . •
Trois 0, trois raads ou Gimes
Petit nom-l1e-J uCss
•••
Armes d' Amsterdam • ••
Cartier, gr. format.
Pot, ou cartier ordinaire.
Pig-eonne of Ramaine
Espagnol• ••••.•••••
•
Le Lis • • • . . . • • • • • • •
Petit a la Main, of 11'1ain jleurie.
Petit-J Csus. • . • • . • • • • . .

en

16~

» 12

" 10~
20
20
20
1
20
·20

" 15~
" 15.~

18 en
12
9
"
"

27

»
»
"
"

18

16 »
tot
16 »
15
12
14
14
12
13
14
12
tot
11 "
14
12
14
"12
11

17
11
17

20

"
,.
"
"

15;.2
15:_,
15:
15~

26
17
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17
14
12
8

19

,.

14~"

21

19
19
19
19
17}

"
"
"
"

14'
141
15

»N

IS}

»13~
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"13}

'>0
1

" 15;

14~

17~ })

13}
"13~"
17l, » 13

20~

17,',
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16:}
17!

" 13'
» 13
» 13'
»I3[

16
15;
16

»12*

17i

»13~
»12~

»12}

16

»12

16

»11!

15}
15}

»11
»12,'..
16» 12}
14} »ll}
15~ »10'14} "ll{.
14/. » II
]3;- "IO~"
13t " 9}

18

13
15
13
10

17
12

10
9

8
12
13
10
10
8
8
8
6

"

13,

"

»

9
9

»
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3) Engelseh papier. Zoo als wij boven reeds aanmerkten, heeft eerst sedert de jongste 20 jaren der laatstvorige eeuw de fabrikatie van het papier in Engeland
zoodanige vorderingen gemaakt, <lat hetzelve metterdaad tegenwoordig het fijnste velin- eq teeken-papier tot schrijven
en plaatdruk levert. De in Frankrijk uitgevonden 'vervaardiging van het eindelooze of machinenpapier werd door de
engelschf'n zoo zeer verheterd, dat het papier geheel gereed
GEWIGT
uit de machine voortkomt. Eene dervolkomenste en grootIN
ste papierfahrijken, niet slechts van Engeland, maar ook van
PONDEI'.
aile andere landen, is die van NEKING te I;onden, eene
engelsche mijl van de Londonbridge. Over het geheeJ
zijn er in Groot-Brittanje omstreeb 400 papiermolens iri
215 en
werking. In Engeland heeft men alleng~ getracht de on131 » 140 derscheidene formaten van het papier te verminderen; de
105 » 1I0 volgende hepalingen deswegens zijn tegf'nwoordig nog in
82 » 85 gebruik en ook voor andere landen in zoo verre belang72
rijk, als de henarningen ten deele ook . aldanr gehruike90
lijk zijn.
.
66
a) Sehrijf- f'n teekenpapier (writing- en drawing60
papers). Een riem ( ream) bevat 20 boeken (quires),
51 » lilt namelijk ]8 hoek, ieder van 24 volkomen goede of gave
36 » 38 vellen (sheets) en 2 boek, ieder van 20 vellen heschadigd
34
papier (zie hoven: kas- of kruisboeken). Een riem Van
32 » 33 20 hoek gaaf papier, wordt gezegd: 10 be all insides, en
30 » 32 de waarde daarvan is 5 0 /0 hooger, dan die van den gewo22
nen riem. - De volgende tabelle duidt de voor schrijf35 » 38 en teekenpapiersoorten gehruikelijke formaten, naar bena26 » 28 ming en grootte, als ook het gewigt van den riem (duimcn
24
en ponden in engelseh,e maat en gewigt) aan.
21 » 22
17
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Antiquarian • • •
./Jou61e elephant.
• • •
Atla., • • • • •
•••
ColomlJier.
•
• •• " •
Elephant. •
• ••
Imperial. •
•
•••
Super royal • •• ••
•
R~yal • • • • •
• ••
Medium. • . • • • •
• •• •
•
Demy • • '•••••••••••.••••
E :JJtra large thick post • ••••••
"
» t h i n " • ••••••
"
»bank"
••• • '.
Large thick post
••••••••
»
middle" •• •• • •••
"
thin"
•••••
It
hank"
• • • •••
Extra thick.
•••
••••
Thick post.. ••
• ••••
Middle. • • • •
•
••••••
Thiq., ••• -.. ••• ••• •• •
Bank ••• ••••••••••• ' • • ;
Copy • • ;' . . . . . . . . . " •••••
Sheet and half foolscap • ••••••
Sheet and third. • • • • • •• ••
Extra thick • -. • • • • • • •
• •
Foolscap' • • • • • • • • • •
•

P.l.PIIR.
GEWIGT
GROOTTE
VAN DEN
IN
lI,.IEli
ENGELSOHE
111 ENG.
DUIMEN.
PONDEN.

-

52} en30} 236
39-} " 26~ 140
33 ,,26
100
100
34} " 23
28 » 23
72
72
191 " 21!
52
27i » 1.9.
23} » 19
44
34
224 » 17*
24
J9-} » 15*
22i » 17~
25
18
22~ » 174
13
22* » 17.
21 " 16i
22
21 " 16~
19
21 » 16~
16
21 » 16!
11
19 » 15i
'25
19 » 15*
20
19 " 154
17
19 » 154
14
19 » 15*
7
20 » 16
17
22
25} » 13*
22 » 13*
20
16!_ » 13i
18
15
16i » 134
II>! » 12;1 10

in de fabrijkatie van ,het teekenpapier zijn J. WanllAN en
de Turkey-Mill beroemd.
,
6) drukpapier (printing-paper). Bij hetzelve bestaateen
volledige riem (perfect ream) uit 21} hoek ongevouwen
pnpler, en de volledigm'!-king (the perfectinK) verhoogt
de waarde tegen eenen gewo~en riem met het~. De geI wone drukpapieren hebben de volgilnde verhoudmgen:

I======================r=====~==~
GEWIGr
GlI-OOTU

llr

NAXEN.

Large news • . . . . . . . . . .
Small '» ••••••••••
Royal,.,. • . . " • .•• . . •. •.
Medium • ••••••• -••••••
Demy • • '••••• ~, •••••••
Short demy, voor·muziek-werken
Copy..
_ •••••••••
Crown •
,
Foolscap

Pott • ••

INGELSOHE
Dl1IMEN.

32 en 22
28 »21
25 ,,20
23: » 18~
22! »18
20} » 14
20* " 16t
20 »15
, 16; »131
'.' lIS'; ,,12t

. .........
" ..... . . . . . .

. ..........

VAN Dllr
lI-IEI(
IN ING.
PONDElr,

-32tot37
23,,25
26»28
24,,26
H:i lt21

25,,28
13" 16
7» 12
9» 14
9» IOi

De drie· laatste soorten worden alt~id in dubbele grootte
vervaardigd. Het drukpapier is gemeenlijk ongekleurd, en
zbnder waterlijnen, en word! eenigzins, niet zoo sterk als
schrijfpapier, gelijmd. In den jongsten tijd gebruikt'men
echter ook somwijll'n sterk oranjegeel of groen ge'kleuro
papier tot het drukken van zoodanige werken, die zeerdikwerf gebruikt worden, als tabellen enz.
Het tot plaatdruk dienende papiel,' (plate paper) onPott ..... ", . .• ~ . . .. . ..
derscheidt zich van het teekenpapier aileen daaidoor, dat
hetzelve volstrekt nietllelijmd is; het wordt n\et kleiner dan
AIle deze papieren, die ook in het algemeen Olider den medium vervaardigd. Ongelijmd en gelljmd plaatdrukpapier,
naam ~an writin~apers begrepen wor,den, zijn of laid of welk laatste vereischt wordt als de Jllaten gekleurd. moeten
wave, naar gelang men in dezelve al dan niet de waterliniiin worden, onderscheidt men in JJOft plate en ~ard plate.
Chineesch papier (Inllia~paper), hetwelk tothetaftrekken
(wire marks) liet; buitendien of yellow of 6lU6, naar gelang zij de natuurlijke, aIleen door bleekingveranderdekleur der proefdrukplaten dient, be~it eene geheel ToortreffeJijke_
der lompen hebben, of door toevoegsel van smalt (blaauwsel) buigzaamheid en len~gheid,en wordt in bladen van lSI a
blaauw geklt'urd zijn, als wanneer bij de laatste papieren 112 dtiim lengte en 36 duim breedte ingevoerd; 100 bladen
de eene zijde van het -vel, hetwelk bij de fabrikatie het on- wegen vall 10 tot 11 pond.
c) Het pakpapier (wrapping- of packing- paper); het
derste was, zich donkerer gekleurd dan de anderen voordoet.
Het laid papier is grootendeels blaauwachtig, het wove-pa- wordt in groote verscheidenheid van 800rten ell gfOOttell ge_
pier wordt, in beide kleuren vervaardigd; teekenpapier, het- maakt; naar de mate van dellelverdoorzigtigheid, vermelden
welk onder de voorgenoemde soorten, begrepen is, wordt wij de volgende soortlln:
doorgaands zonder waterliilien (watermerken) en ongekleurd
vervaardigd; schrijfpapier, zoo als men ook de van demy
GEWIGr
ell-OOrfl VAK DEN
opwaarts gaande 50Qrten inzonderheid noemt, is altijd blaauw
Ilr
lI-ll.'
en met waterlinien. Bij juistere bepaling eener der tal!fAlIU.
J,lIGELSI)HJ; Ilf ENG.
rijkste soorten van post- copy- footscap- of poll papier
DU~lf. PONDEN.
]Jloet daaroill 'eene der drie bt'palingen;' laid, yellow, wove
of 6lue wove aangegeven worden; maar in alIe IlOorten van
demy en daarboven zijn wove en drawing, als ook laid
en writing, volgens het bovengezegde, gelijk beteekenende Square eqrtridge • • • • • • • • • • • 33i en 21'; 40 tOt 50
30 ,,20 30" 38
(synonyme) woorden, en ala ,geene der bijzondere bepa- Dou61e crown cartridge: • • •
28 »23 48" 112
lingen, bijzonder uitgedrukt wordt, bedoelt men laid (of Elephant • ••• , • • • • , • •
Common silOe • • • • • • • • • • • • •• 26 ,,21 40" 110
schrijfpapier)..
_
• • • • • • 24 »19i 29 " 32
Het teekenpapier wordt niet kleiner dan demy gemaakt, Royal • •••••• , • •
en niet in boeken te zamengeslagen tot riemen 'gepakt; Demy. • • • • • . • • • • • • • • • • • 22:'" 17. 26 " 28
16t " 13~ 13 » 15
schrijfpapler wordt niet grooter dan dou61e elephant, zelden Foolscap . ; . • • • • •
Blue elep/tant.,...
28 ,,33 30" 32
grooter dan imperial gemaakt, en gemeenlijk eens zamen» douhle crown • •
30 ,,20 20, 24
gevouwen. ,Het met waterlinien voorziene papier wordt door
"
»
Foolscap ~.
26; ,,16 18" 20
zekere wlltermerken (watermarks) onderscheiden; zooheeft
» royal..........
25 ,,20 20" 22
het postpapier gewoonlijk een'posthoorn, copy eene lelie,
"
demv ••••••••••••••• 22!" 18 III" 20
foolscap eenen springenden leeuw, of eene Britannia, en
Ligt graa~w papier (H(lrti [or whitepott_papier h,et engelsche wapen. Bij het papter zonder
brown] papers)
waterlinien komt een zoodaniq waterteeken volstrekt niet voor.
28 ,,3S 30.1F 36
Postpapier wordt, zelden 2n folio, dat is in ,~jne oor- Elephant • •••••
24i ' 20: 36 It 40
Th,ck r'!yal hard.
spronkeli,jke grootte (zoo als hoven is aangevoerd) ver24 ,. 20 16» 20
Thin rOYlI1 •
kocht; het wordt gemeenli,ik half doorgesneden, aamen23t " 19i 10 "'12
gevouwen, aan drie ztjden besneden, en zoo ala guarto- Royal curting •••• ' •••
22. ,. 18i 13 " 111
post verkooht, in het formaat, waarin hetzelve totdegewone Lumher "ard • , • • • • •
20 »17 12» 14
}lrieven gehezigd wordt. Als het nog eens doorgt'sneden Middle • ••••••••• ~
20' »15 II'» 10
Small • ••••••••..•••••
en gevouwen wordt, vormt het octavo-post, of note-paper;
na nogmalige vouwing 160 of small note enz. tot op 640
Graauw papier (Brown paper,).
of lilliputian note paper. De kant~n vanhet gevouwen
29 »22110»8/1
en afgesneden papier blijven of wit, Of zij worden zwart Imperial cap. • • •
23i , 19! 30 » 48
»
gekleurd, Of verguld. Wordt het papier in de lengte ge- Bag
21 ,,17i 26 " 28
vouwen, zoo ont5taat het formaat longfolio; als het naar Kentish ,.
20 »111 10" 12
»
de breedte geschiedt, hroad folio; even zoo heeft men Small
32 ,,20 56»66
Double four pOflnd • •
long en broad 'Iua,.to, octavo enz.
28~ » 17: 42 " IIi
Het bt'ste engelache schrijfpapier levert M'AIDSTONI in Kent; Small"
"
•••' . . . •
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PAPIER,

ill Papieren tot bijzondere gebrniken bestemn. Onder deze
tijn voornamelijk de volgende te vermelden:
Blotting paper (vloei papier) in drie soorten: medium,
poSt en foolscap. Gewigt, kwaliteit en kleur zijn zeer ondersclieiden; het ligtroode is het meest in gebruik.
Filtering-paper, filltreer- of doorzUgpapier, even als
het voorgaande volstrekt ongelijmd, van dikke wollige zelfstandigheid; gemeenlijk in het double crown.
'
Tissue-paper, zUde-papier, 'om tusschen koperplaten te
leggen, tot inpakken van lijnere goederen enz. In de formaten double crown, single crown en demy.
Copying post, brief- kopieerpapier, eene bijzondere soort
van het lnntst voorgenoemde, geheel zonder lijm, en tot die
wijze van kopieeren dienende, bij welke het eenigzinsvoch~
tig gemaakte kopieerpapier een deel der met versche inkt
geschreven schriji'trekken aanneemt.
Littress, eene soort Tan effen pakpapier, tot vervaardiging der speelkaarten dienende, in twee grootten, namelijk
royal en foolscap.
Sugar blue, suikerpapier, een donker blaauw papier in
5 soorten:

I

JU.MEN.

GROOTTE.

GEWIGT.

------------------------------,'------Large limp • . . • . .
Small . . • .
Single loaf
Powder
IJouble

......

. . . . .. ....

22f en32
28~

26
26
22

» 21~
» 19
»
» 18
15~

108
120
80
58

1

44

Mancbester-papers, breed, grof blaauw papier tot het
inpakken van grovere waren.
Sheating-paper, bekleedpapier voor den scheepsbouw,
om bij het koperen der schepeu, als bekleedsel tusschen het
schip en koperbeslag te worden gelegd.
l'ip-paper tot gebruik der hoedemakers.
Tot behangselpapier is voornamelijk elephant liard in
gebruik; buitendien echter ook nog de andere soorten van
hard paper in onderscheidene kwaliteit, als obk verscheidene
soorten van het machinen-drukpapier.
Zwitsersch papier. Zwitserland heeft belangrijke fabr,jken in Bazel en Zurich; vooral is het bazeler papier,
zoo weI de' fijue als de middelsoorten, inzonderheid in de
grootere formaten tot plaatdruk, landkaarten en koopmansboeken, we gens deszelfs sterkte, fijnheid en gladheid
vermaard. Vooral hebben het velinpapier van IMHOF en dat
van OSEE een aanzienl~jk vertier buiten'slands.
J)uitsch papier, ofschoon de papierfabrijken in Duitschland sedert de fransche omwenteling door de vermeerderde
behoefte zich aanzienlijk verheven en in getal vermeerderd
hebben, worden echter nog alt,jd de fijne soorten in groote
hoeveelheid uit Holland, Frankrijk, Engeland en Zwitserland
ontboden. Saksen' onderscheidt zich waardigl,jk in dit artikel, sedert eenigen tijd boven andere duitsche landen.
Pruissen heeft aanzienlijke papierfabrijken. In Berlijn is
ook eene fabrijk van machinenpapier. In het koning'rijk
Hanover z~jn, betrekkelijk, vele papiermolens, doch het
ontbreekt dezelven aan de ruwe groudstof. - Even zoo is
het ook in de brunswijksche landen. In het koningrijk
W:urtemberg zijn meer dan 50 papierfabrijken, onder welke
zich ettelijke zeer belangrijke bevinden. De meeste en beste
. papiersoorten in de oostenr~jksche staten zijn in Bohemen.
Ook heeft 'Veenen twee fabrijken van machiuenpapier, die
echter slechts behangsel- en drukpapier vervaardigen.
Italiaansch papier. In Italii! levert Genua, en nogmeer
Venetie, veel papier naar Turk,je' en den Levant. Het
toskaansche onderscheidt zich in schoone soorten.
Spanje heeft eene menigte papiermolens, doch tij bevredigen de inlandsche cousumptie niet.
Busland ontbiedt de fijne papiersoorten uit Holland,
Engeland en Duitschland. De fabrijken van llIoskau enz.
maken ook behangselpapieren, waarmede men in Rusland
schier alle houten huizen en zelfs de gemeenste woningen
beplakt; de invoer van vreemde is verboden.
IJenemarken eu Zweden kunnen de binnenlandsche behoefte in geen opzigt bevredigen.
Het gebruik Van het papier is derwijze menigvuldig, dat
eene juiste opgave del' voornaamste' wUzen van deszelfs aanwendiug eene aauzienlijke ruimte zoude beslaan. Behalve
het gebruik tot drukken, schrijven, teekenen, schilderen,
beplakken, inpakken, bezigt men het tot vervaardiging van
eenige toiletstukken, hoeden, halskraagjes enz.; in schijven
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gesneden en, om eene metalen as scherp te zamen geperst,
en vervolgens op eene draaibank afgedraaid, tot cylinders or
rollen voor a~pretuurrnachines, op welke zoo weI lakeus ais
papieren worden bearbeid. Sommige bUzondere aanwendingen vereischen deels eene onderscheideue behandeling van
het gewone papier, deels eene van de gewone afwijkende
stolle. 'Wij zuHen hier de volgende vermelden.
Papieren, met eene ruwe' lIlassa bestreken, dienen als
steenpergament; zorgvuldig: over elkander gelijmd en op
eene bijzondere wijze bestreken papier vervangt den schilder
het ivoor; papier met eene kleveude vloeistof of een olievernis gedreukt,' en met smergel-pulver, glasgruis, puimsteen of gepulveriseerden vuursteen bestrooid, geeft het roestof polijstpapier tot het afwrijven der roestvlekken van metalen en tot het polijsten derzelven, tol gebruik der schrijnwerkers (kastemakers), en tot het radeeren of uitschrappen
bij het schrijven. Zulke papieren worden nnar het meer of
mindel' grofgekorrelde der opgestrooide, zelfstandigheden in
5 it 6 verschillende kwaliteiten vervaardigd, en het boek it
12 yellen gelegd. rerniste papieren zijn bestemd om ten
deele het wasdoek of gewast linnen te vervangen, en met
eene oplossing van kaoutschonk waterdigt (waterproef)
gemaakte papieren om het gebruik van gewoon papier te
verdringen in. alle zoodanige gevallen als waarbij het er op
aankomt, eeIllg voorwerp tegen nat of vochtigheid te vrijwaren. Door bestrijking met terpent,jnolie,- talk en Molybdaenum of waterlood, of door volkomene doortrekking
met alkalische loogen en latere o'l'erstrijking met een vernis van vettige, olie, verkrijgt men insgelijks een waterdigt of roestwerend papier. Tot dekking van zoodanio-e
~ebouwen, bij welke eeu ligt dak hoofdvereischte is, (~e
1Jor~sche daken), bezigt men stevig papier, hetwelk verscheldene rnalen met teer, pek, gebluschte kalk en houtskoolengFUis bestreken; en daarna met zand en ijzervijlsel
(het zoogenaamde hamerslag) bestrooid· is i:'cworden. Volstrekt onverbrandbaar papier bereidt men door behoorlUke
behandeling met den pluimalui~ (asbest); moeijelijk te Velbranden, papier daarentegeu, doordien men vitriool, of potasch
en vitriool, of phosphorzuren ammonium, of boraxzure soda,
of aluin en vitrioololie, in de. schepkuip met de papiermassa rereenigt-; zulk een papier kau, hoogst genomen,
slechts langzaarn verkoolen, en wordt daarom inzonderheid
tot geweerpatronen of geschutkardoezen gebruikt, waarbij het,
onder het vuren. rondvliegende, kardoezenpapier ontploffingen van buskruid kan doen ontstaan; dit kardoesen-papier
is insgelijks tot behangsels; schouwburg-versieringen, roleaux
enz., bestemd.
De gekleurde of sits-papieren, zijn of in de schepkuip,
dat is door-en-door (in de pap),- geverfd, Of welwordtalleen
derzelver oppervlakte gekleurd. De fabrikatie del' eerstgemelden he eft geene verdere beschrijving noodig; men bezigt
deze papiersoort tot het omwoelen of inpakken van goederen,
boeken enz., en verbergt ten deele door de aangebragte verf
de min voordeelige grondkleur del' pap of van het papiergoed. De slechts op eene zUde gekleurde papieren worden
met de fijn gemalen verfstoffen bestreken; of ook, het zU
met natte of weI met drooge grondverf, met verschillende'
derzelve besprenkeld; of zij worden ook, even als de lakens
of stoffen, met vormen bedrukt, waardoor de sitspapieren
ontstaan. Goud- en zilver-papieren ontstaan als gewoon
papier ruet onechte goud- of zilverblaadjes wordt belegd;
het gemarmerd papier ontstaat door in eene overvloedige
hoeveelheid van dragantgom-water druppels kleurstof of verf
te sprenkelen, en er dan gelijmde yellen papier deels op
aan te drukken, deels er over heneu' te trekkeD.. Al de sitsof gekleurde papieren worden, na gedroogd te zijn, geperst
en 1ge9lansd; het laatstgemelde in meerderen of minderen
graad; het marokijn-papier echter, hetwelk het leder van
den zelfden naam moet nabootsen, worden buitendien met
,opgeloste gomsoorten doortrokken, tusschen, met figuren ge·
graveeroe, 'roetalen platen doorgehaald, waardoor zij eene
daarrue'de overeenstemmende teekening op derzelver oppervlakte verkrijgen. Goud- en zilver-papieren worden tot versiering van galanteriewaren en boekbinderswerk gebezigd.
J)oorschijnende, transparente papieren, die tot door_
teekenen, en zelfs in den jongsten tijd tot het bedekken van
koperplaten gebruikt worden, ontstaan door fijne papieren
in te olien, of in gesmolten was te drenken, en daarna de
vettigheid met kalk, klei, bolus enz. van de oppervlakteweg
te nemen.
Zekerheidspapier. Een papier, waarop iederevervalsching
van geschrift wordt onmogelijk gemaakt, en hetwelk, tot zegelpapier gebezigd, eene tweernalige aanwending volstrekt
belet. Vele regeringen en particulieren hebben zich moeite
gegeven, een zoodanig papier nit te vinden, en nog korteling
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heeft eene commissie, uit de vermaardste scheikundigen, een
rapport aan de parijssche akademie der wetenschappen ingebra!rt, waaruit blijkt, dat uitwissching en vervaIschmg slechts
dan v~rhoed,. en de poging daartoe onmiddellijk kenbaar gemaakt wordt, als men papier sans-fin met een fijn onverdrijfbaar, watermerk vOOJziet, en voorts door rollen hetzelve
tewederzijde met een fijn, door de hand niet na te maken,
mogelijkst regelmatig, doch verdrijfbaar, patroon bedrukt,
en dan op dit papier met eene onuitwischbare inkt schrijft
of drukt. Zoodanige verdrijibare inkten tot patroonsbedrukking zijn: gewone inkt door indooping of door zamenwrij ...
ving met gips verdikt; voorts tot typografischen druk eene
uit krijt, inktdrab, ultrainarin en vernis te zamengesteld.e
zwarte verf; onverdrijfbaar daarentegen zijn, als. zwarte inkt,
gewone druk-inkt met zwaarspath-poeder vermengd; als inkt:
vloeibare inkt, voor ganzenpennen in zoutzuur van q. 0 naar ,
BAUllIE, voor stalenpennen in bijtend sodaloog van 1 0 naar
BAmIE, aangeroerd wordt. MOURD'S, Troeger door DE BR",UU:'
aIs papier sensitif verkocht, papier ,bevatcyan-ijzer-calcium
en kalk, is ongekleurd, of met een enkele, ligt verdrijfbare
verw voorzien, en heeft de eigenschllp, met zuren blaauw,
met alkalHin en chloorkalk bruin te worden; buitendien is
hetzelve met een verdrijfbaar patroon 'voorzien. Volgens de
proef!lemingen der commissie zijn bleeking en wederher~
stelling, al~ ook vervalsching met· dit papier, ,ofschoon zeer
moei)elijk, echter mogelijk •.
JliJ de verwerking van oud popier (maculatuur) tot papier
bestaat, wat hetschrijfpapier betreft, niet de geringste moei_
jelijkheid. Het in de schepkuip gelijmde kan onmiddel1ijk tot pap verkneed worden; het in de yellen gelijmde,
vel"l!ischt tot 'Oplossing van den lijm eene bijzondere kooking ;
door chloorof verdund ~wavelzuur wordt de in de massa
vervatte inkt ligtelijk verdreven. . De verdrijving der cirJIkjnkt, ala zij voIkomen z!li zijn, gaat met vele moeijelijkheid
gepaard, die bij alle oud drukpapier het verarbeiden totgaaf
drukvapier naauwelijks voordeel doet geven. Men moet na~
melijk het papier eerst lang door kooking in water, of door
bestooming' verweeken, het~elve daama in bijtend loog bren"en, met loog en water lang kooken, en eindelijk be..
hoorlijk, ~itwas&chell.
Tot geringe papiersoorten bezigt men "aag.el, vermolmd
hont, dradige t~ (namelijk in Iedand), oude scheepstouwen
(werk), run, mos enz. Het gebruik van stroo tot papierbe."
reiding schijnt het eerst in Duitschland (Regensburg 1765)
in zwang te zijn gekomen; sedert zijn daarin in Frankrijk,
Jj:ngeland, Zwitserland enz. vele proeven genomen, die eehter
ip. den jongsten tijd eers! tot een gewenscht gevolg hebbeu
geleid.
,
. Carton, of 6ordpapier, (fr. carton; eng. paste6oard;
duo Pappe, Pappendeckel) wordt uit grove lompen ofandere
grondstoffen, of nit nrwerkt, papier vervaardigd; men bereidt
daarbij insgelijks eene pap, die uit de schepkuip metvormen
geschept wordt. Het bordpapier bemat uit yellen van onderscheidene grontte en dikte; hetzelve is nu eens grover dan weder
fijner, en dient tot gebruik voor boekbinders, hoedenmakers,
bontwerkers, tot papier~maclll:'-waren, tot boetseringen enz.
Goed papier inoet over het algemeen niet slechts een fraai
Jliterlijk aanzigt, witte 'kleur, gIadde oppervlakteenz. hebben,
en overal van gelijke dikte zijn; hetzelve moet ook de behoorlijke vastheid bezitten, en deze niet na veiloop van
eenigen tijd verliezen; minder nog, week ofzelfs weI breukig
of barstig worden, hetgeen bij het machinenpapier, doorge..,.
brekkige aanwending der chloorpleeking soms het geval is.
Het slecht gebleekte papier maakt zieh kennelijk door eenen
znuraehtigen ehloor-reuk, of het houdt kalkdeelen in, die
van de aanwending van d'~n chloor-kalk overblijven, waardoor hetzelve op de oppervlakte ruw verschijnt.. Zoodanige
papieren z\jn in het bijzonder niet tot steen- of koper-piaatdruk gesehikt. Schrijfpapier moet weI en gelijkmatig gelijmd zijn, niet doorslaan of vloeijen, en geene knobbels,
zand, steentjes, huen enz. inhouden.
In het algemeene handeIsbedrijf bezigt men het woord
P.lPIER veelmaals voor papiergeld, doculll!lnten, wissela enz.
Zoo zegt men, bijv. kort papier, lang papier, tweemaands papier
(papier op twee maanden) enz. Zie PAPIERGELD en WISSEL.
NED. T.UIIEF. Papier van alle soorten het zij wit, graauw
of blaauw (zoogenaamd kamfer- en suikerbakkers-) papier;
alsmede registers, wit of gelijnd; inv. 15 pCt.; uitv.{pCt.;
doorv. {- pCt. van de waarde.
JlIeubelpapier, inv. 10 pCt.; 1,litv. {- pCt.; doorv. 1 pCt.
Jluzijk-, bord-, kaart-, sitspapier en misdruk, inv. 3 pCt.;
uitv. ! pCt.; doorv. 1 pCt.
Buitenlands vervaardigd papier, voorzien van de: narnen of
m~rken van binnenslands bestaande fabrijken; inv. verbo,::
pen; uitv. {- pCt.; doorv. 1 pCt.
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Oud en onbruikbaar papier, gescheurd of ongescheurd,.
inv. f 0.05, doorv. f 0,0:1 per 100 pond; uitv. terboden.
Voorwerpen, vanpapier vervaardigd, zie KRAllIERIJEN. Papierramen en vormen. Als machines (fabrijkwerktuiO"en).
PAPIERGELD (P.lPIEII). Ook bl90telijk papitr, als~lge
me~ne uitdrukking in den wisselhandel, vtlor kassiersbridjes, adsignatien enz. ook weI staatspapieren (obligatien,
effecten enz.) zie op dat woord. .Zoo zegt, en schrijft men,
bijv• . londonsch, amsterdamsch papier . (papier, (wissels
enz.) op Londen, op Amsterdam enz.); l.ort of kortzigts'
p,,;pier, lantr of lanGziGtspapier; Goed papier; slecht papler (het tegenovergestelde van het vorige (namelijk w.issels
?p of van .h~i~en, . die weinig of geen ~rediet hebben); er
IS veel, welmg papler op de plaats (d. I. er worden in een
gegeven tijd vele of weinige wisseIs op buitenlandsche
plaatsen, als ook effecten (staatspapieren) aangeboden. De'
door eenen staat (eene regering of een' lands-regent) wegens eene door denzelven aangegane aeldleenina uitgevaardigde pa:eieren, noemt men bij zam:nvaiting (staatspapieren, ejfeclen .( ook weI eenvoudig papieren ;bijv. de
papieren zijn gestegen, gedaald) ; en de handel,die daannede,
aIs koopwaar, gedreven wordt, noemt men eifectenhandel.
Onder den naam .paT;JierGeld begrijpt men alle soorten van
o,penbare en partlCuhere schuldbewiJaen, die bestemd zijn
om het gereede geld te vervangen, en ala zoodanig in den
handel en het gemeene leven werkelijk in omloop zijn (banknooten, coupons, kassierbriefjes enz). = beteekent ook, behalve het bovenvermelde, over het algemeen iedere' soort van
~hrifte1ijke oorkonden of documenten, zij mog~n nu al dan
met de plaats van het geld bekleeden. Dit kunnen derhalve
zijn : wisseIs, aceeptatien, adsignatien,· promesses, actienaandeelen, banknoten, kredietpapieren, eontracten, kwitanthin, briefwisselingen, certificaten, protesten enz. »Ik zend
U hiernevens alle papieren, die tot de onderhavige zaak
b~trekkinlf h¢bben. -:- Bijgaande papierenbevatten de noo-c
dlge beW1Jzen. tot de bewnste afrekening. _ Eindelijk heeft
men de bew\lste obpgatien in de nagelaten papieren VIUl
wijlen X gevonden. -,. OIlJe reisbediende is op de duitsche
grenzen aangehollden., men heeft hem alle ~ine papieren
ontnomen. - Schipper NOODBOll'r durfde niet v.erderzeilen,
omdat zijne papieren (scheepspapieren, zeepapieren) niet
in ~rde w:aren. - Bij den ko?pman N.N. zijngew:igt~ge
papuren m beslag genomen, die over de bewuste .sIUlhlustorie de ondubbebinnigste inlichting geven., - N.N. had
200 guldens kontanten, en 3000 gulden in papieren bij
zieh, toen hij door roovers werd overvallen, e~:" - Ais
het papier door particuliere etabli~~ementen (bijv,' banken,
adminiatratiekantoren, kas~iers e~.) uitgevaardigd. wordt,
,hangthetgemeenlijk van «len goeden wil af, de~elven al dan
niet te willen .aannemen. Gaat het papier echter van den
sta,at uit, zoo is een~iegelijk verpligt, het te nemen; het
is een wettig betalingmiddel (legal tender) en koerseert
nevens en met het kontante geld te gelijk. De stllatsregering
geeft zoodanig papier qit, het ~ij om zieh nit geldnood te
redden, - het padeelige van dit hulpmiddel is door alle
ware staatshuisholldkundigen voldingend aangetoond geworden -. of zij wil haar krediet zich te nutte maken, om
zich onverintereste kapitalen te verschaffell; in dit geval kan
zij, mits slechta voor onafgebrokene en kostelooze weder-in~
lossing ~orgende, ;tan de uatie in vele opzigten nuttig worden.
Reeds door de bezuiniging der interesten vergemakkelijkt z,j
. het staatsbeht'er, vermeerdert de cil"C]Jlatillmiddelen, en verschaft aan het Ihandelsverkeer menige verligting, welke het
geld in klinktnde munt niet kan te weeg brengen. (Zie
BA1!XEII).
'
Wat het geschiedkundige van het papiergeld betreft, hebben
wij, met betrekking tot Frankrijk, de, ten tijde van I.AW
geheerscht hebbende, crisis geschilderd, en komen van daar
op de 70 jare~ later zich vertoond hebbende assignaten.
In het jaar 1789 werden daarvan vooreerst 400 millioenen
uitgegeven; in 1796 was derzelver getal op 45,1178 millioen
gestegen. Het realiseren der in deze assignaten vervatte aanwijzing op. staatsdomeinen moe$t ml,lar al te spoedig zich als
eene hersenschim doen blijken (reeds daardoor alleen, dat
men de assignaten tot de minst noeme!Jswaardige fraefi.en
Ilitgaf) en de vertwijfelde toestand del' financien was derwijze
dreigende, dat de waarde der assignaten IIfl de daarop volgende mandaten (sedert 1786) tot niets afdaalde. Welk
onheil eerst over de handeI- en nijverheid-bedrijvende klas_
sen, later over de staatsbezoldigden en rentehouders werd
uitgestort, is maar al te zeer bekend, en veelzijdig menigwerf aangetoond geworden. Sedert dien tijd heeft Frankrijk
geen papiergeld meer! '
'
In Rusland werd de eerste assignatenbank (1762) opgerigt, en daardoor de 4)vergang va!l het zilver- tot het koper..,
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geld te weeg gebragt, want de inlossing der assignaten gesehiedde in kopergeld. Er waren in omloop:
in 1768: roebels 40 millioen
»1786:_ »
100
"
»1796:
»
137
"
577
»
"
" 1819:
De waarde derzelven was voor 1774 nooit meer dan 3pCt.
beneden den zilverroebel; in 1774 stonden zij pari; in
1795 op 68~ kopeken zilver; in 1810 op leehts 25~ kopeken, dus bene den de koperwaarde. Ten einde hierin, althans gedeeltelijk, te voorzien, werd in 1810 de koperroebel
van 2} pond op I} pond verminderd. Sedert dien tij 1 houdt
zieh de waarde der assignaten of van den dezelven tot grondslag
liggenden koper-roebel op 360 a 370 voor 100 in zilver, en
het zamengevat bedrag derzelven wordt op omstreeks 500
millioen roebels begroot.
Het papiergeld van Zweden en benemarlcen betreffende,
vindt men reeds op het artikel BANKEN behandeld.
Pruissen werd door den oorlog van 1806 gedwongen,
de eerste sehatkistbiljetten (Trcsorscneine) uit te geven, die
in 1812 met belasting-aanwijzingen (Steueranweisuntren)
vermeerderd werden. Van beiden waren (naar STORCH), 1815,
slechts nog 876,5(15 thlr. in omloop. Later werd het pa. piergeld _ in kassa-aanwijzingen (Cassenanweisuntren) veranderd, waarvan tegenwoordig voor omstreeks 23 millioen
thlr. uitgegeven zijn.
In Oostenrijlc werden de (Wiener-stadt)baneozettel, die
tot op 1795 blootelijk kredietpapieren waren, in het genoemde
jaar daardoor tot gedwongen-, dus tot papiergeld in den engeren
zin des woords, -gebragt, dat de bankdoortegrooteuitgifte
Tan papier genoodzaakt was, hare betalingen in klinkende
spetie te schorsen. In het jaar 1810 waren de banknoten
op 12 a 13 voor 1 gulden in zilver gevallen, en derzelver, bedrag was tot op 1000 millioen guldens gestegen.
Dit uiterste noopte de regering in 1811 dezelven totop 40pCh
van derzelver waarde te verminderen, en ze tegen de thans
nog heerschende inlossingbiljetten (Einlosung-scneinc) 'in
te lossen. De in 1816 ingestelde nationale bank nam de
allengsche intrekking van dit papiergeld op zieh, en reeds
in 1835 waren zij op 21 ~- millioen guldens verrninderd.
In Salcsen he eft men papiergeld van 2 en 1 thlr. in de
som van 2; millioen thlr., waarvan 1 millioen (blaauw gekleurd) op pruissisch courant luiden.
.
Gaarne zouden wij met opzigt tot het papiergeld van Spanje
en Portugal iets mededeelen, indien deswegens met grondige
zekerheid iets vast te stellen ware. Al het 'overige is op
het artikel -BAlIKEN. afgehandeld geworden.
.
P APIERMACHE. Eene massa van te zamen gestooten en
vloeibaar gemaakte scheurpapier- of papiersnippers, uit welke
felerler voorwerpen als doozen, maskers, poppen of ander
kinderspeeigoed enz. in vormen gekneed, herhaaldelijk met
olien gedrenkt, in eigene daartoe ingerigte ovens op roosters
gebakken, vervolgens afgedraaid, geslepen, -beschilderd en
verlakt worden. Dit artikel maakt een belangrijke tak van
kunstvlijt uit, In den jongsten tijd heeft men. begonnen,
de voorgenoemde waren, het zij uit gereed bordpapier of
carton, hetwelk men door mid del del' naald over vornlen te
zamen naait, het zij door het aaneen-plakken van verscheidene
yellen papier, en voorts door aanwending der bovengezegde
behandelingen, te vervaardigen. In Engeland worden, inzonderheid te Birmingham, vele kramerij-artikelen en gereedschappen, onder den naam van japaned g-oods, uit'
papiermache in groote volkomenheid gefabrieeerd. Ook in
DuitscWand heeft men soortgelijke fabrijken; zoo worden
bijt. in Brunswijk en Wolfenbiittel velerlei, ten deelegroote,
kunstwerken uit papierpap gemaakt, als: antieke en mod erne .
beelden, vazen, busten, van 3 a 4 voet hoogte, uurwerkkasten enz. Goedkooper dan de engeische en brunswUksche
waren, leveren Offenbach en Frankfort zoodanige gereedschappen, inzo~d~rheid snui!do?zen, naaidoosjes, kistjes e?z.
in goede kwalltelt. In -ordmalre waren van dezen aard ZIJn
de sonnenberger en neustadter fabrijken (in het coburgsche)
beroemd. - In Gotha worden zeer schoone poppenhoofden
van ~apiermache ver~aardigd, i~zo';tderheid echt~r snuifdoozen,
die zlCh door hardheld en framheld onderschelden, en onder
den naam van Miillerdosen bekend zijn. Ook in de oostenrijksche staten vindt men verscheidene fabrUken van papiermache-waren. Op vele plaatsen in Duitschland is deze
fabrikatie derwijze aanzienlijk, dat zij verseheidene honderden
arbeiders werkzaam houdt, en met derzelver produkt een
aanmerkelijk handelsvertier naar buitenslands, inzonderheid
naar Amerika, plaats grijpt.
NED. TUIEF, zie PHIER.
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PARA, zie PU.l.H.
P ARADIJS-APPEL, zie ADA:us-ApPEL.
P ARADIJS-ROZIJNEN, bij uitnemendheid goede soort TaD
Tersche en gedroogde wijndruiven, uit den omstreek vanBologna.
PARADIJS-ZAAD, of GUINEA-KORRELS (lat. grana
paradisi; fro trraines de paradis, maniguette; eng.trrain.,
of paradise of of -Guinea; duo Paradies-Korner; ital.
trrana, of trr'fni di paradiso). Maniguette is eene verbasterin.Q' van het woord malaghetta, d. i. de zaad- of korrelkust
.in upper-Guinea, een der landen, uit welke het artikel
wordt ontboden. De stamplant is het paradijs-amomum
(amomum trranum paradisi, LINN, 1. klasse 1e orde) ,
hetwelk op Guinejl,Ceilon, en welligt ook op Java groeit.
Zij is reeds sedert de 16. eeuw bekend, doch eerst sedert
ettelijke jaren weten wij, dat de paradijskorrels daarvan afstammen. Het zijn de onrijpe zaden, geelaehtig of ro.odachtig bruin van buiten, wit van binnen, weinig glanzig, met
kleine, onregelmatige verhevenheden, van heet peperachtigen
smaak; als men ze wrijft, van ligt cardamomachtigen reuk.
De werkzame bestanddeelen zijn eene vlua-ge olie (16 oncen
zaad", geven 23 grein olie) , vanwaar de reuk, en eel.
scherpe, in alkohol en aether oplosbare weeke hars, van
waar de smaak. Laatstgemelde neemt ook het op de zaden
gegoten water aan. De asch der zaden bevatkoper. Gebruikt
worden zij tot berooking, maar ook bedriege~jkerwijze, om
aan den azijn, den brandewijn enz. eene Jmnstige scherpte
te geven; ook de peper fijn gestooten, wordt er mede vervalscht. - Zij komen in vaten in den handel. Usantiijn:
Hamburg verkoopt per 100 pond, in mark banco; tarra zuivere; goed gewigt I pCt. per pond in seh. banco; ggew.
i pCt., courtage 6 pCt. - Op Guinea groeit ook de guineaamomum (amomum truinensc, RICH.), welker tot 3 duim
lange, citroen-gele, langwerpige klokhuizen vele uit roodbruine, inwendig witte, bultige, rimpelige, eli lichtglanz.ige
zaadkorrels bevatten, die menigwerf voor de echte paradijskorrels uitgegevell worden. Door het rijpworden verliezen
laatstgemelde derzelver scherpte; daarom worden zij in derzelver geboorteland onrijp uitgekorreld en zoo verzonden.
Laat men de klokhuizen of zaadhulzen rijp worden, zoo vormen zij den trrootsten of banda-cardamom (lat. cardamomum maximum of bandaiJnse ofmadatrascariense; fr.trrand
cardamome; eng. trreater cardamoms; ital. cardamome
matrtriore of massimo), die niet met de echte, reeds in dit
werk beschrevene cardamom-soorten mag verwisseld worden.
Deze klokhuizen of zaadhulzen zijn dan uitwendig roodachtig
bruin; nat gemaakt, donkerbruin, van boven stomp, beneden
puntig, 2; duim lang, eenigzins. breed gedrukt, op het
uiterlijk aanzigt driekantig, met lichte dwars-strepen, drievakkig, en bevatten dan vele sehiefer- of graauwachtiggroene, met een dun vliesje overtogene, eironde, hoekige,
glanzige zaden, die aan het beneden-einde een' kleinen witachtig gelen navel met omgelegden rand hebben, grooter
dan de onrijpen zijn, dezelven in reuk gelijk komen, gee\1-en
scherpen, doeh eenen tusschen cardamom en kwijlwotel
(pyretrum) liggenden smaak hebben; de scherpe hars heeft
zich dus door het rijp worden vervormd, zoo dat deze zaden
aIleen tot berooking kunnen dienen.
P ARAGONE. Italiaansche, -zwarte, gladde, harde, tot
beeldhouwwerken gebezigd wordende soort van marmer.
PARAGUAY, republiek in Zuid-Amerika (7 a 8000 0
mijlen, met omstreeks 5- a 600,000 inwoners),' tusschen
Brazilie, Bolivia en La Plata. Het land, besproeid door den
Paraguay en andere rivieren, is meestal vlak, open en bij
uitnemendheid vruchtbaar. Te regt kan men dit land het
paradijs der nieuwe wereld noemen, vermits het aan aIle
natuurprodukten, zoo weI voor de noodwendigheden als voor
de weelde-genietingen des levens den rijksten overvloed aanbiedt. Hier vindt men eene onmetelijke verscheidenheid van
werk- en sieraadhout, den ceder, den maghonijboom, tot
seheepsbouwhout in menigte; het suikerriet, den koffij, tabak, peper, katoen, indigo, rijst, mals en alle soorten van
granen en zuidvruchten, gelijk ook veel wijn; de fijnste
zijde, den voortreffelijksten honig, de zeldzaamste vogels en
bioemen; krachtig horenvee, paarden, schapen enz., en eene
menigte visschen van alle soort. Het land heeft goud.-,
zilver-, platina-, kwikzilve,- en kopermijnen, enhetklimaat
is een der gezondsten van dit gedeelte van den aardbo!. V66r de staatsomwenteling verzorgde deze rijk bedeelde provincie alle naburige kolonien met produkten, en steeg door
hare verbindtenis met B1!enos-Arres tot de grootstewelvaart,
welke stad het aanzienlijkst dee aan haren handel had (uit
een berigt van het United Service Journal, in het duitsehe
tijdschrift Ausland).
Dr. FRANCIA, deze zonderlinge man, dieterstondna.'slands
afvalvan Spanje zich aan het hoofd der regering had weten te
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5leUen, terwijl hij als Eerste in kerk en staat reeds sedert
meer dan 20 jaren zijn onbeperkt gezag als levenslange
dictator uitoefent, sneed, om zijne onderdanen tegen aansteking van den anarchistischen geest der aangrenzende staten'
te vrijwaren, aile verbindte~is met de naburige staten af,
door langs het eenige toegankelijke dal zijner grenzen
eene sterke linie van forten aan te leggen. Zoo vormde en
handhaafde zich eene absolute regering te midden van republieken, welke de dictator van aile gemeenschap met zijn
bij uitnemendheid rijk land uitsloot, en hij wordt gezegd
in staat te zijn, 30,000 man gewapenden te velde te brengen, en zijne liberale, maar in zich zelven minder eendragtelijke, naburen te trotseren. Binnen gezegd tijdperk werden
de hulpbronnen des lands in de grootste werkzaamheid, gebragt, zoo dat aile noodwendigheden der inwoners bevredigd
zijn. Deszelfs zijden- en katoen-fabrijken brengen aUe
door het klimaat gevorderde stofI'en voort, welke het land
vroeger van uitheemsche fabrijken ontbieden moest, terwijl
deszelfs voortbrengselen van allen aard gewild zijn. Gereed
geld is in overvloed voorhanden, doch wegens de stremming
des buitenlandschen handels heeft hetzelve slechts geringe
waarde.
'Paraguay zoude dienvolgens het ide van eenen gesloten
handelsstaat verwezenlijkt hebben. Tegenwoordig ecbter,
zegt men, is de vroegere strenge afsluiting eenigermate verminderd, ofschoon de handel zich noll' enkel slechts tot Brazilie beperkt, waarmede hetzelve op twee punten, te Itapua
in het zuiden en te Nueva Coimbra in het noorden bedreyen wordt.- De uitvoerartikelen zijn katoen, tabak, huiden,
paraguaythee, zuidvruehten, specerijen, apotheearswaren, eenigen wijn, en inzonderheid veel hout.
De hoofdstad van den staat, Asuncion, aan den linkeroever van den Paraguay, teIt reeds 13 it 15,000 inwoners,
en onder dezen eenen nijveren indianen-stam.
Munten, maten en gewigten, zie BUENOS-AYRES en MEXICO.
P ARAGU AY'l'HEE (lat. ,tolia gougonhae; eng. paraguay-tea of kerb Paraguay; fro the du Paraguay; du.
Pwraguaythee; ital. erba del Paraguay). Toen de jesuiten noll' Paraguay bezaten, dreven zij eenen aanzienlijken
handel daarmede van uit Asuncion en Tillarica (van waar
de oude naam the des jesuites); ook tot 1822 werd noll'
veel uit dit land verzonden. Daar eehter sedert dit jaar
Paraguay tegen de geheele overige 'wereld afgesloten, en de
handel in het land zelven monopolie van Dr. FRAXCIA. is,
die zelfs den beroemden reiziger BOULUD gevangen gezet
heeft, vermitsaan dezende aanplanting van verseheidene stamboompjes gelukt was, wordt geen stofje thee meer uitgevoerd.
De zuid-amerikanen waren intussehen te zeer hartstogtelijk
met het gebruik van dezen thee ingenomen; dienvolgens
drijft tegenwoordig Brazilie daarmede een' aanzienlijken handel, dit is vooral het geval ruet de drie provineien: Rio
Grande do SuI, San Paolo (waar de thee gongonha heet)
en Minas Geraes, De eerstgenoemde voert aileen jaarlijks
omstreeks 200,000 arroba's a 32 pond, ter waarde van
1,500,000 rhijul. guldens uit. Naar Europa komt de waar
in het geheel niet; waarom dan ook hier deswegens noeh
tolregten, noeh usantien be-staan. Deze thee, zoo als dezelve
in den handel voorkomt, is een vuil donkergroen poeder,
gemengd met' vele steelstukj es van ettelijke strepen dikte, die
met een' vuil geelachtig wit, ligtelijk afspringend bovensch9rsje bedekt zUn; reuk onaangenaam; smaak eigenaardig,
ten laatsten eenigzins bitter. Vochtigheid en inwerking der
lucht, veranderen de kleur en de kwaliteit van dezen th ee.Deze thee, die in een groot gedeeIte van Zuid-Amerika
onder den naam van Mate, Matte (yerva de palos) bekend is, wordt niet door opgieting van water afgetrokken,
zooals dit bij ons met den ehinesehen thee geschiedt, maar
gekookt; ook wordt hij, nadat men er suiker en eitroensap
in gedaan heeft, door een metalen pijpje, hetwelk van koper,
ook weI van zil,er of goud is, ingezogen, doordien men
hetzelve met het eene einde,' aan hetwelk een met gaatjeS
doorboord kogeltje of bolletje. is aangebragt, in den thee
steekt. MatiII' gedronken, wekt hij sterk op; drinkt men
veel of overmatig, dan ontstaat een aangename roes, die
eehter in beving eindigt. De nadeelige gevolgen van bet
overmatig gebruik verdwijnen, althans voor zekeren tijd, aIs
men opium inneemt. De stamplant is de paraguay-steekpalm
(Ilex paraguaiensis, LAMB. = Ilex mate AUG. ST. HIL.=
Cas#ne gougonha, M.l.RT. 4. klasse, 4. orde), welke hoogstens 10 (oude arnst.) eilen hoog wordt, tegenover elkander
staande, langwerpig ronde, getande bladen heeft, welke men
van de 2 a 3 jarige heesters inzamelt en gemeenlijk in den
oven droogt. In Rio Grande do SuI heeft men twee soorten: 1) de tamme thee (herva mansa) , van de gekweekte
plant genomen, zoo lang zij noll' struik is, die aldaar camini

1'.\RAU-PARELEII.

heet; de bladeren zijn alsdan aan die der citroen- of oranjebO,omen gelijk" en smaken naar malve; 2) de hervinha,
een mengsel Ult de eerste soort en de bladeren van' den ip.
de wouden wild groeijenden boom (herva palos). De bladeren worden in den herfst ingezameld, welke men" hoog~,
sten I; span lang, van de kleine takken afsnijdt, met de
bladeren slUkkend hakt, en op uitgespannen, drooge koehuiden ettelijke uren lang droogt, door een mati II' Vuur,
hetwelk weinig rook veroorzaakt, er onder aan te Jeggen.
Daaro~, worden bladeren en steenen met hguten stampers
nog llJner gestooten, in digt genaaide ossenhuiden vast ingestou~d en.. zoo verzonden. - Ook in Florida bezigt men
op g,el\J~~ w1Jze de bladeren van den braak-steekpalm (Ilex'
vomttana, Acr.) en noemt ze daar, naar het nabij geJegen
gebergte, Apalachentkee (lat. herba apalachinis; fro thi:
'
des Apfllackes) , of Florida- of Zuidzee-thee.
P ARAH, oost-indisehe maat voor drooge waren, inzonderheid voor granen, die eehter veelal naar het gewigt geschat wordt. Zie ArscnlN, BOMBAY, CElLON, en MADRAS.
. PARALLA (PARA), eene in Wallaehije gebruikelijke rekenmunt- en zilveren kleinge!dmunt,. van welke even als
van de turksche paras, 40 op een lee of piaster gerekend
'
worden. Zie BUCHAREST.
PARAMARIBO, in Zuid-Amerika, zie SURINAME.
'PARAGON, in den juwelenhandel geeft men dezen naanl
aan diamanten van bijzondere schoonheid en grootte (vergel.
DUMAn). eene soort van boekdrukkersletter. = In Smyrna
duidt men daardoor eenige der fraaiste venetiaansche, paduasehe en andere italiaansche stofl'en aan.
PARAPHE. Zie P.l.RAPBEREN.
P ARAPHEREN, een koopmansboek, ambtelijk register,
actenstuk enz. tot kenteeken van eehtbeid, hoven of onder
aan den hoek van ie,der blad, met een handtrek (beginlet-:tel'S der naamteekenl.ng: paraphe) voorzien; of het geheel
der bladen met een snoer doortrekken, op deszelfs uiteinden
een ambtelijk zege! d,rukken, en daarbij het getal der bladen
folio's (zie op dat woord) del' aktenstukken of van het hoek
aanteekenen, derwijze, dat er niets kan ingeschoven noeh
uitgenomen worden.
PARASANGE, persisehe mijl, zie PERSIe.
P ARASSI, zie PARA.
P ARCHIM, maat en gewi~t, zie ROSTOCK.
PARDO (PARDon, P.l.RDOW of P.l.RD.l.oj - pardos-xerapkien, - eene in portugeesch-oost-:-indisehe )jezittingen ingevoerde zilver en rekenmunt. Zie Go.!.
P AREL-ASCH, zie POT.l.scn.
.
EARELD' AMOUR, PARELMOER, PERLEJlOER, (fr.nacre
de perle.; eng. motter of pearl; italiaansch madre perla),
de sehelp d~r zeeparelmossel, tot op 8 (oude of rijulandsehe) duimen in doormeter, wijd, op de eene zijde met
twee hoeken, wa¥Van de eene een' indringende hoek vormt,
op de andere drie zijden schier eirkelrond, gemeenlijk iets
langer dan breed, van buiten gemeen zwart, afgewreven en
door zeewon:nen, doorboord, van binnen, met eigendommelijken glans, van kleur wit, geel, tegenboogkleurig. AUeen
deze inwendige laag wordt tot verwerking gebezigd. Derzelver gebruik tot massiefwerken, mesheften, bijouterien,
vooral eehter sedert 20 jaren tot knoopen, is zeer uitgebreid;
de ehinezen overtreffen ons hierin noll' zeer verre. Verreweg
de meesten komen uit Azia, weinige uit Oost-Indiii. Menigwerf dienen zij als ballast, en worden vervolgeris'in europesche have~s los en. vraehtvrij verkoeht. Van 1826 tot
1828 werden in Engeland te zamen 869,1102 pond ingevoerd. De Soloo-eilanden en Bombay zenden veel naar
Canton; eerstgemelden jaarlijks 5000 pikols, die in China,
met 70,0000 piasters betaald worden. Havre geeft zuivere
tarra en 4 maanden tijd. Rotterdam verkoopt per -} pond,
geeft zuivere tarra" Ii pCt. uitslag en goedgewigt, 2 en 1
pCt. korting, I
'courtage, 3 maanden tijd. Hamburg
verkoopt per pon in schell. banco, geeft zuivere tarra: pCt.
g.gew. en ~ pCt. eourtage. Londen verkoopt per centenaar.
De schelpen der rivierparelmosselen zijn zoo gering Ban
schoonheid, dat zij met die der zeeparelmosaelen volstrekt
met vergeleken kunnen worden. Noll' eer kan dit met vele
zeeslekhorens geschieden, bijv. met de zoogenaamde knobbelhoren (turbo marmoratus, LINN.) en soldaat (turbo pica,
LINN.), gelijk met de perIemoer nautilus (nautilus pompilus ,
LINN.),' welk laatste tot praehtvolle sieraadmeubelstukkeri verwerkt wordt.
P ARELEN (fr. perles; eng. pearls; du. Perlen; ital. perle)
worden, gelijk bekend is, in en aan het vleesch der parel'houder (mytillis margaritiferus, LINN.), enderrivierparelmossel (my a margaritifera, LINN.) gevonden; waartoe zij
dezen dieren dienstbaar zijn, is tot heden niet bekend ; het kan
zijn, dat dj ~~ndk.orreIs, die indezelTengevaUenzijn, met fijnCl
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slijm overtrekken, ten einde dezelven daardoor minder pijnlijk
te maken; doch yerreweg de meeste parelen houden geene
zandkorrels in; ook heeft men aan de rivierp~relmosselen
waargenomen, dat zij parelen uit derzelver schefp uitstooten;
als ook dat de parelen van tijd tot tijd in het dier zich weder oplossen, en alzoo verdwijnen. Zij bestaan uit uiterst
fi.jne Iagen, die concentriek in elkander sluiten, en vooral
doordoor den haar eigen glans voortbrengen, die nu eens
silterachtig (dan worden zij het hoogst geschat), dan weder
melk-achtig is. Hare kleur is wit of gee!; de eersten worden in Europa, de laatste in Azia voorgetrokken. Men vindt
wel·ook bruine en zwarte; deze worden echter weggeworpen,
en komen niet in den handel. Soorten: in E\lropa noemt
Inen de bij \litnemendheid groote: parangon-parelen (fr. en
. eng. paran,fons, duo Parangonperlen, ital. paragoni) de
groote ronde stukparelen (fr. perles rondes; duo Stuckof Zahlperlen; ital. perle tonde); de groote, hoekige bal'ok.,parelen (fr. baroques; eng. ragged pearls, duo Barok
of H.rokenperlen; ital. perle scaramuzze); de half ronde
pareloogen, de genoegzaam ronde kopparelen, de op eene
iUde vlakke kantenparelen, en de geheel Kleine (tel' grootte
der kleinste nommers schroot- of jagdhagel), zaad-, gruis-,
stamp..., of stofparelen (fr perles al'once;semencedeperles;
eng, seedpearls, ounce p.; duo Samen ..,flrusz..,Stampf- of
Staubperlen; ital. perle minute, da oncia, da pe.tare,
da macinare, of semenza di perle). Laatstgemelde worden
in Europa tot borduurselen gebezi.lld; in Azia fijn gestoten,
als opwekkingsmiddel gebruikt. uok snijdt men de bultige
verhevenheden aan de binnenzijden der mosselschelpen af,
en verkoopt ze onder den naam van parelgewigt (fr. loupes
of conques de perle; eng. wens of pear(s). De uit perlemoer gedraaiden he ten in het duitsch Franzperlen fro
perlea de nacre). De juweelhandelaars noemen de schoonare oosterscke (orientaliscke) en die van mindere waarde
westerscke (occidentaliscke), ook dan, alslaatstgemelden uit
Azia, eeratgemelden,uit Europa afkomstig zijn. Op de plaats
der parelyisscherij zelve, worden de ceilonsche parelen onuitgezocht a 200 pagoden het pond verkocht. Die welke vet..,
zonden worden, drijft men door 10 hoven over elkander ge:..
plaatste . zeeven, . waaryan de bovenste de gr~otsten ..niet ~oor
Iaat; die, welke na de zen de grootste ZIJn, Hinen In de
tweede zeef en zoo verder, tot de kleinsten in de benedenste
vallen. Op deze wijze verkrijgt men naar gelang der grootte
10 nommers, die echtJr niet No.1, 2 enz. maar No, 20,
30, 50, 80, 100, 200, '400, 600, 800 en 1000 geno~md
. worden, dat wil zeggen, 100 \ parelen van No. WOO wegen
even veel als 20 pareien van ·No. 20. De 4 eerste nommers
voeren den naam van melt, .of eersten rang; de ·6 volgende
den naam van vativu, d. i. tweeden rang. Zoo komen zij,
naar gelang harer grootte in den handel; buitendien deelt
men ze echter ook nog 1. in anni' s, volkomen rond van den
schoonsten glan&; een klein weinig geringere heeten annadari's; 2) in kayarel's, die ni.et zoo volkomen rond en
gl~nzig zijn; hie~oe behooren, al~ onderso~rt ~e samadiem' s
d.l. de peeryormlge, en de kolhpa's, d. I. die met vlakke
kanten; 3) de kuhrwetis, die in elkander vergroeid of andel'S wanvormig, en ook van troebelen glans zijn; aan dezen
~luiten zich de pesu.l's aan, die den slechtsten vorm hebben,
en de tuhls, die onze gruis- of zaadparelen zUn. Vervolgens worden ~U geboord; een bekwaam arbeider boort in
¢en dag 300 kleine en 600 groote; eerstgemelden zijn namelijk onder het arbeiden moeijelijker vast te houden; de
door het boor-instrument te weeg gebragte vlekken worden
met, zout water afgewassen. De laatste arbeid bestaat in de
parelen aan e'en snoer te rijgen; deze verrigting. wordt be~houwd als de moeijelijkste in geheel deparelenbearbeiding, en slechts weibige, werklieden onderscheiden zich
daarin •.- De witte paJ;elen behol\den den;elverkleur en
glans hQogstens 30 jaren; dikwerf worden zij v66r dien tUrl
'geel en dof. De geleho~~en langer. derzelver glans. O~
de eerstgemelden weder WIt te maken, bakt men ·ze In
brood, of wrijft ze met gekookten., ~terlt. gezouten rijst 1 of
legt ze een korte - wijl tijd~ in het maag:;:cht1 -van pas ge.,.
shlgte hoenders.
.,
PARELENGEWIGT. Zie JUWEELUGEWIGT; als ook de
artikelen BOMBAY, K.~iRO, LONDEN, MADRA.s, en PERSle.
PARELENMAAT is bij de juweelhandelaars eene dunne
metalen plaat, die met .verscheidene· gaten van verschillende
grootte voorzien is, om naar deze gaten de parelen te meten,
waaruit dan nagenoeg derzelver gewigt bepaald kan worden;
dit laatste is geheel naauwkeurig alleen door de weegschalll
te nrkrijgen. Voor parelen, die niet geheel rond zijn, kan
echter de maat volstrekt niet gebezigd worden.
P AREL VISSCHE RlJ. De belangrijkste was van oudsher
in den persischen golf; aldaar strek! zich de parelbank van
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JJsjardj]a tot aan de eilandengroep Hiddulph uit; zij ligt
ter diepte van 5 it 15 vademen diep. De Bahrein-eilanden
leveren 3500 booten; de arabische kust van af deze eilanden
tot aan de knst der zeeroovers, deze mede begrepen, 10(1.
de persische .kust 100 booten. Deze booten zijn van 10 aBO
tonnelast, iedere met 8 it 40 Koppen bemand; in het geheel
zijn hier meer dan 30,000 menschen daarmede werkzaam.
Daar kan visschen, al wie slechts wil, behoudens eene, na
volbragte vangst, den scheik der haven door de boot te letalen Kleine schatting. 100 nog geslotene parelmosselen
worden op de plaats zelve 11 2 dollars verkocht; de jaarlijksche opbrengst beloopt 400,000 £.st. De ondernemers zijn
rueestal b~itengewoon rijk, doch de visschers zelven worden
door hen zeer verdrukt, en arm gehouden. De andere groote
vang~t heeft.plaats in de Manaar.., en Palksstraat, en weI
aan de ceilo.nsche kust in de baai van Condatsji, aan de tegenovetleggende kust des vastenlands bij T1,lticorin op de
Toolayerambank; bij Ceilon, is de vangst een monopolie der
engelsche kroon, bij T~ticorin eigendom der O. I. kompagnie; beiden verpaehten het regt. Welk eene verbazende
hoeyeelheid parelmosselen jaarlijks gedood worden, kan men
nagaan enkel uit de 0pgave, dat in 1810, aileen bij laatstgemelde stad 2,203,658 mosselen opgevischt werden, die
den pachters eene zuivere winst val). 81,917 pagoden aanbragten. De ilerde visscherplaats zijn de enge doorvaarten
tusschen de Soloo-eilanden; naar China gaan van daar jaarJijks voor 25000 spaansche piasters. Ook in den arabischen
zeeboezem vischt men bij de eilandengroep Dahlak; de parelen zijn hier meestal klein en zelden geheel rond. Men ver~oopt . ze op de plaats zelve denvijze goedkoop, dat re~ds
In IJsjedda daarmede 100 pCt. gewonnen worden.
De VISscherijen in den golf van Mexico, en aan de tegenoverliggende
kust der groote Zuidzee zijn reeds sedert lang weder opge..,
geyen. Van rivier.,.parelmosselen worden de parelen ook nog
in Duits.chland (Bohemen en Saksen) ingezameld; in Bohemen in den bovenstroom der Moldau, en in de Wotowa,
in Saksen in het Voigtland, in de witte Elster tusschen
Adorf en Oelsnitz. Zoc> weI de boheemsche als de saksische
wijken in schoonheid weinig of niets voor de oost-indische: De Saksische worden yoor -rekening des lands gevischt
en verkocht.
handel met parelen· heeft weI door de uitvinding del'
onechte parelen (zie beneden) merkelijk afgenomen, doch is
nog altUrl aanzienlijk. Van de ceilonsche worden de buitengewoon groote aan de oost-indische vorsten verkocht, bU wie
zij tQt een teeken van hun oppergezag dienen. De schoonste
mell's gaan naar Europa, de vadivu's blijven in Oost.,.Indie~
behalve de glanslooze, die op de markt van Canton gebragt
worden. Onder de gruisparelen staan de kleinsten, ais zij
glad, rond en zilverglanzig zijn, in hoogeren prijs dan de
gruisparelen van middelbare grootte. Van de uit den persischen golf komende parelen nemen velen haren weg over
lIaleb naar Europa.
llsantiiln. AlexandrHi verkoopt per mikal. Amsterdam
per karaat van 4 grein, of van ~, {, .fr enz. karaat. Bombay
verkoopt ongesorteerde en gruisparelen per tola. Het pare..,
lengewigt is hier van tweederlei aard, het werkelijk bestaande
en het nominale; het werkelijke is:

pe
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1 tank
24 rutti,
) rutti
= 4 quarter of
I quarter
16 on~a,
het nOJDinale is:
.
1 chow
4 quarters,
1 quarter = 25 docras,
1 docra
16 buddams.
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De herleiding van werkelijk tot nominaal gewigt geschiedt
volgenderwijze: multicipleer het bankgewigt met zich zelven,
vervolgens met 330, deel het produkt met het get~l del' pa-:
relen,. dan bekomt gij het quotient in chow-geWlgt, waarnaar'de parelen verkocht worden. 1 tank = 72 engelsche
grein,
3,732 nederlandsche wigtjl's. Hamburg als Am-'
sterdam.
Ka'iro verkoopt naar het rackal, Llmden naar
het trooisch gewigt, met dit onderscheid slechts, dat b\1
de parden een penny-weight niet in 24 maar in 30 grein
gedeeld is. Madras heeft tweederlei parelengewigt;' het
werkelijke: 1 mangelin
16 deelen,
6 eng. grein; en het
nominale, waarnaar de parelen verkocht· worden; het laatstgemelde is, even· als in Bombay, het chow-gewigt,. da, echteJC hier
in 64 deelen gedeeld wordt; herleiding: multicipleer het getal
der mangelins met zich zelven,zoek ~ van ~~t produkt, en
divideer dit door het getal der parelen. Parys verkoopt naar
karaat van 4 grein. Persie: het parelengewigt in llenderAbeschar is de Abas = 2.875 eng. grein. - Al het tot dus
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verre gezegde geldt van de eehte parelen (fr. perles fines;
itaI. perk vere, naturali, fine, buone); buitendien is echter ook de handel met onechta (fr. perles fausses; eng.
artificial pearls; itaI. perle false finte, contrefatte) aanzienlijk. llIet dezen naam wordt eene groote menigte ,dl'rgelijke, uit verscheidene stoffen vervaardigd, aangeduid. Hier
zal nog slechts gesproken worden van diegene, welke de echte
in kleur en glans nabootsen. Het middel daartoe heeft JACQUIN
in 1786 ontdekt, en weI aan de schubben van den in Europa
alom bekenden alphenaar of nesteling (cyprinus alburnus.
LINN.) fro ablette; ital. argentina). De schubben van dezen
visch bevatten eene perlemoerachtig glanzige stoffe, die er
van afgescheiden wordt doordien men ze fijnstoot, in water
in eene zeef omroert, waarbij de stof door de zeef gaat en
zich afzet, waama het water afgegoten en de stof velZameld
wordt; de in de zeef overgebleven schubben worden nog
herhaaldelijk op de zelfde wijze behandeld, tot zij geene der
gezegde stone meer leveren. Deze dus verkregene stoffe
noemt men pard-essence (fr. essence d'ablette, d' Orient
of nacree, eng. essence qj' pearl; ital. essenza di leccia
of di perle). In Frankrijk wordt zij te nutte gemaakt, door
iets daarvan met vischlijm te vermengen. ze in holle glaskogeltjes te laten loopen, aan welker binnenwand zij zich
afzet, en zoo aan dezelven het aanzigt van echte parelen
geeft. In Rome doopt men rondgedraaide of dobbe1steenvormig gesnedene, stompkantige, doorboorde stukjes gips,
welke men anime noemt, eerst in olie, vervolgens in gesmolten was, en eindelijk in de parel-essence. Zoo verkrijgt men de roomsche paarlen, (itaI. perle france di
Rome), waarvan de ronde perle al torno, de andere scaramuzze heeten.
PARERE (fr. parere; eng. en i'tal. parere). Zoo noemt
men de schriftelijke uitspraak of oordeelvelling, die over
eene voorgelegde twijfelachtige of in geschil liggende zaak,
of regts-geval wordt uitgebragt; gewoonlijk ·wordt zoodanig
parere door een species facti (verhaal of opsomming der
daadzaken) (zie op dat woord), voorafgegaan. Dergelijke
parere's of parare's worden in den handel dikwerf gebezigd.
llIenigwerf he eft men dezelve ook noodig als een regtsgeding
voor eene regtbank van koophandel aanhangig. gemaakt
wordt, en het bestaan eener usaQtie, of een ander punt
eener vreemde wetgeving moet bewezen worden, en men
deswegens -de getuigenis van een der zake kundig persoon
inwint. W ordt [zoodanige getuigenis door eene vergadering
van kooplieden, door eene kamer van koophandel, door de
stedel,jke regering enz. uitgevaardigd, zoo geldt ketzelve als
eene autoriteit. Dergelijke getuigenissen worden menigwerf ook van eene regerinO" ingewonnen.
.
PARFUMERIE- PARFUMERIEWAREN. Onder deze benaming begrijpt men reukwaren, welriekende, zoo weI drooge
als vloeibare waren; als bUy. vlugtige olien, of oliiHeiten;
reukpoeder, toiletzeepen enz. Wie zoodanige waren fabriceert of verkoopt wordt parfumeur genoemd.
P ARGO DOLLAR, egyptische rekenmunt.
PARI (AL PARI) (eng.·par; fro pair, aupair;du.pari).
Een ·oorspronkel,jk italiaansch woord, hetwelk gelijk, gelijkheid, van gelijke waarde, of eigensehappen, eme gelijke
verhouding aanduidt; gelijkmatig , van gelijke mate wil
zeggen, en in de handelplaatsen inzonderheid bij de munten wisselprUzen gebezigd wordt. Als men'voor 100 stukken
der eene muntwaarde 100 stuken der andere muntwaarde
geeft, zoo zegt men: be ide soorten staan pari, of de koers
(de wisselprijs derzelven) is pari. Ougeacht dit gelijkstaan of
deze gel,jktijdige gelijherhouding kan nog altijd een afstand
der destijdsche muntwaarde van de ware innerlijke waarde
plaats grijpen, welken echter de sterkere navraag, de grootere en meer dringende' begeerte in den handel :l:leeft
overwonnen, natuurlijk ook slechts zoo lange als deze ongewone groote navraag duurt. In gewone gesteldheden en
tijdsomstandigheden keert de koers der munt-specien- en
wisselprUs, spoedigweder op het pari of op de innerlijke gelijkverhoudinl:} terug. Hiemanr' hebben wU een pari in naam,
een nominaal pari, en een werkelijk bestaande, een wezentlijk
pari der goud- eh zilvermunten, even als der wisselprijzen,
die zich trouwens buitendien regelmatig op werkelUk geslagen
goud- en zilvermuntspeeien gronden. Zoo heeft men ook in
zekeren zin een willekeurig pari, als men den prijs van
zekere goud-. of zilvermunten in eene ronde som op willekeurige
waarde stelt, tegen welken nu dergelijke muntsoorten in den
handel, naar gelang Van omstandigheden, winnen of verliezen, vermits derzelver waarde stijgt of valt naar den maatstaf
del' meerdere of mindere vraag. De zoogenaamde louisd'or of
pistolen en dukaten geven hiertoe onmiddelijk een bewijs
aan. In Leipzig en flerlijn wordt derzelver waarde op 5
thlr. ~ij de pistolen, op 2{ thlr. bij de dukaten vastgesteld;
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daar deze willekeurige pariwaarde, met de tegenwoordige prlj_
zen v~n het g,oud g~enszins geevenredigd, en veel te laag is,
zoo wmnen hler belde muntsoorten voortdurend verscheidene
p~ocentell;' en ~et is ligt te zien, hoe Zlj weder op derzelver
willekeung pari zouden kunnen teru" vallen'.
Hierover is in dit werk, in het artlkel llIUNTEN (OV.lH\ Hn
ALGEllIEEN), den opmerkzamen lezer aile nadere inlichting gegeven.
'
,Een eigenlijk goudpari is alleen dan aan te nemen, als
werkelij~ geslagen goudmunten met andere goudmunten in
1erekenmg komen.
P ARIJS. Wat de wereld schoon en prachtvol noemt, wat
mod~ en verfij~de smaak gebieden, wat rijkdom en de veelvuldlgst verschmden kunstvlijt, maar ook wat kunst en wetenschap' groot en schoons vermogen voort te brengen, dat levert deztt, nevens Londen, grootste en merkwaardigste stad
van den aardbol op, welker bevolking alleen in de jongste I)
jaren met nagenoeg 100,000 zielen is vermeerderd, en nu
spoedig een millipen inwoners (1837: 910,000) zal bedragen.
Zij ligt aan beide zijden der' Seine, welker oevers met
schoone kaden zijn ingevat, en was reeds in de oudheid een
lievelingsverblijf der romeinen. De met allei/n bezette. boulevards (voormalige wallen) scheiden de stad van de voorsteden, en. 19 heerlijke bruggen brengen de gemeenschap
.
over de Seme te weeg.
Wat d,e kunstvlijt der bewoners betreft, is er welligt
geene stad op den aardbodem te vinden, in welke eene
grootere menigvuldigheid in de fabrijken en handwerken
hee.rscht ,dan in Parijs, de eerste fabrUkstad des lands., want
er IS schier geene nijverheidstak in J'rankrijk, die ook niet
hier, en weI in grootere volkomenheid bedreven wordt. Ontelbaar zijn daarom de artikelen, vooral die van weelde en
der mode, in welker gebied Parijs de w,etgeefster voor geheel'het beschaafde Europa is, en welker artikelen van uit
deze wereldstad naa~ all~ oorden ..van den aardbol gaan.
,
De voomaamste jabnkaten ZIJn: prachtvolle gobelins- of
haute- lisse tapijten uit wolle en zijde O'eweven, in welke
de meest begoochelende kopijen van "schilderwerken der
grootste meesters, eukel door het weefsel of vlechtwl'fk der
draden, in de schoonste en levendigste kleuren worden voor~
gesteId, in eene eigene, re~ds onder FRANS I, door de Gebroeders GOBELINS, van Rheims, aangelegde fabrijk, voorts
kostbare karp etten en vloerkleden uit de reeds onder HEIIDRIK IV opgerigte savonnerie; ook zijdenstoffen v.an ailerlei
aard, inzonderheid gazen, !inten, blondes, kousenwaren, met
goud- en zilver-doorgewerkte stoffen of brocaten-; porcelein
uit verscheidene fabrijken; spiegels !,lit de koninO'lijke ma~
nufacture des glaces, die nagenoeg 800 mens~hen bezig
houdt; mosalk-schilderwerken, chemische waren, verfstoffen
enz; welriekende oIien en essencen, kristalwaren, horologien, byouterien, kramerijen, wapens, bronzen, gips en andere gietwerken, fraai zadelmakerswerk, handschoenen, saffiaan, fijne papieren en fraai behangselpapier, suiker en tabak, katoen, lUnwaad en zijde, instruIl!-enten, en machines
yen allen aard, kunstbloemen zoo als over het algemeen aile
galanterie-, . toilet-, mode- .en kunstwaren van aIle soort en
in den edelsten sierlijkste smaakvolle vorm, en in groote menigte. Groote manufactuur- en fabrijkinstellingen voor goederen van allen aard vindt men in den omstreek van Parijs,
en ook de vorderingen, welke tegenwoordig de zijdeteelt ar
maakt, worden gelegd van dien aard te zijn, dat het land in
luttel jaren tijds, allen invoer van ruwe of onverwerkte zijde
van buitenlands zal kunnen ontbeeren.
Parijs, de hoofdstad van kunsten en wetenschappen, is ook
het middenpunt der fransche litteratuur, want, terwijl deze
stad als de vel'gaderplaats der kUI).stenaars van allen aard kan
beschouwd worden, zoo houden schier aile vermaarde geleerden en schrij-,ers des laqds. hier hun verblijf ;en vermits
buiten Parijs slechts een klein gedeelte der fransche geschriften gedrukt wordt, JlOO vormden de boekdrukkerfjen;·hier,
van welke men er 80 met 600, ten deele mechanieke- en
stoom-penen teh (de groote koninglijke boekdrukkerij heeft
alleen 150 persen), eenen ongemeen belangrijken nijverheidstak, en het personeel derzelven de Ilanzienlijkste arheidsklasse, gelijk ook de daarmede verbondene oneindig uitgebreide boekhandel, in welke men nagenoeg 500 gezeten
boekverkoopers telt, vaar de oprigting der belgische nadruketablissementen het aanzienlijks te handelsverkeer van Parijs.
Buitendien telt men hier. 100 steendrukkerijen, llO plutdrukkerijen, 202 graveurs m koper,' 23 kaartgraveurs, 9 houtsneegraveurs, 127persen voor koperplaten, 140prentverkoopers
of kunsthandelaars, 50 muzUkhandelaars, 25 papierfabrikanten.
Wat den handel der, plaats over het algemeen hetre;ft, IS
Parijs wei niet, als Londen, de stapelplaats der wereld, rnaIII'
deszelfs talrijke bevolking en het verbazend 'aanta} van de&'-
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zelfs fabrijken brengt toch een zecr aanzienlijk handelsvertier eene zecr bezoehte wandelplaa'ts; 11 hallen, 22 waehthuizen,
te weeg. Want men neemt aan, dat Parijs, dit groote han- 84 kazer~en, 35 kaden ('luai~) langs de Seine en de huizen
dels-entreppt voor Frankrijk, waar alle aanzienlijke fabrij- met ~raalJe voetpaden (trottoJrs) versierd; 15 bruggen, 86
kanten des rijks stapelplaatsen hunner manufacturen hebbeu, fontemen, onder welke vooral de groote op de plaats der
alleen -} aller nijverheidsprodukten van Frankrijk uitvoert, Ba~tille zieh onderscheidt; 2 hoofd- of domkerken, 12 parohetgeen in het jaar 1830 een voorwelp van 64 millioen in chlale kerken, 27 bijkerken, 38 godsdienstige vereenigingen
1834 van 98 millioen, doeh in 1836 reeds van 134 millioen en vrouwenkloosters, 24 groote en kleine schouwburgen, 11
francs uitmaakte, waarvan 'op de totale geldswaarde van den hospi.talen, i~ welke 11,263 personen onderhouden worden;
uitvoer, nagenoeg ~ voor de produkten der parijssche nijver- 11 zlekenhUizen (de onkosten dezer inrigtingen bedragen
heid te rekenen is. Over het geheel vertoont zich te Parijs oms~ree~s 13 millioen francs); 8 koninglijke paleizen; 560
en deszelfs omstreek de grootste bedrijvigheid, en eene me- partlCuiIere hotels, 1111 straten, 127 stegen, 122 impasses
nigte talrijke kapitalisten zijn werkzaam om deze stad meer (keer-weer gangen), 129 passages (gangen), 12 enelos (inen meer tot een vereenigingspunt des handels voor ge- gesloten plaatsl'n), 3(),900 huizen, 14 voorsteden, als St.
heel het land te maken, ten welkll n einde sedert weinige Antoine', St. Germain, du Temple, St. Honore,' Montjaren de gemeenschap naar alle rigtingen, deels door het martre enz. B~i nacht wordt de stad door 5035 reverberes
graven van kanalen, 'deels door het aanleggen van ijterbanen (hanglanta~rns met licht-kaatsers) en 1 J ,390 lant~rens op
aanmerkelijk is bevorderd geworden. Reeds op zieh zelve paleu ve~h~ht: Onder de bruggen verdienen bijzonder te
is voor Parijs de bevaarbare Seine van het grootst belang, worden. bezlgtlgd: de pont-neuf (nieuwe brug) de grootste
op welke jaarlijks alleen stroom-afwaarts meerdan 1500, en en fraalste, 1020 voet lang en 72 voet breed, op 12 boogen
stroom-opwaarts meer dan lOoO schepen in Parijs aankomen, rustende, ~et het standbeeld ,.van HKlfDRI)[ IV prijkend.e;
terwijl de stoomseheepvaart over Rouen naar Havre (zie al- de pont Louis XVI (brug van LODEWIJK XVI), 600 voet
lang, 48 voet breed, en met de gedenkteekenen fan frandaar) zich steeds meer ontwikkelt.
Ook als wisselhandelplaats is Pnrijs het vereenigingsP!1nt sche legerhoofden versierd; de pont des arts (brug der
van groote financieele operatien. Een voorname tak vormt kunst~n) tegeIiover de louvre, 516 voet lang, 30 voetbreed,
inzonderheid de handel in staatsj,apieren (effectenhandel), en ~et IJzer~~ boogen en leuningen; de eerste van deze soort
is van Amsterdam en Londen in dit opzigt aan Parijs den In Frankruk; Ie pont de J ena (des invalides), die van het
rang toe te kennen; De werkkring der in het jaar 1803 door marsv.~ld (champ de Mars) over de Seine voert, en met de
NUOLEOlf ingestelde bank van Parijs is, als niet uitgebreid daarblJ behoorende gcbouwen, 9 millioen francs gekost heeft ;
genoeg bevonde~, in den laatst~.n ~ijd aan derzelver hervor- voorts nog de pont royal, met 12 standbeelden van beroemde
min" gedacht geworden, terwIJl m 1837 een ander groot franschen; 3 kettingbruggen enz.
. Onder d~. kerken zijn inzonderheid merkwaardig: de aartsetabfissement van dezen aard, LAFFITTE'S kredietbank, met
een, op actien gegrond, kapitaal van 65 millioen, francs is blssc~oppehJ~.e domkerk notre dame, een gothiek gebouW',
~an ledere zlJde met eeneu. 204 voet hoogen toren versierd,
ingesteld geworden.
Buitendien telt men hier meer dan 150 bankiers en 60 In eene van welke een klok van 320 centenaats gewigt is
wissel-agenten; voorts eene assurantie Tour zeegevaar, en a.angehangen; ~ de Gcnoveva kerk (hetpantheon) een prachmeer andere verzekeringmaatschappijen, ook voor levensver- !lge tempel, met bijzonder fraaije, 282 voet hoogen, koepel,
zekeringen enz. eene kamer en' eene regtbanlf van koophan- In den vorm van eenen ronden tempel, met 32 corinthische
del, en zeer bevorderlijk en gemak-aanbrengend voor den zuilen. Tegenwoordig he eft deze kerk, als pantheon, wederhandel zijn de menigvuldige groote koopzalen of bazars, in- om de bestemming van de stoffeIijke overblijfselen van bezonderheid Toor het vertier in wijnen, granen, meel, olie, roem~e vaderlandsche mannen te be waren ; - de kerk Sf.
en in welke alle tot dele handelstakken betrekking hebbende SulpJee, 336 voet lang, met een majestueus portaal, meer
.dan 20 kapellen en twee torens, ter hoogte Tan 21Ovoet ._
zaken behandeld en afgesloten worden.
de voormalige jezuitenkerk; St. Paul en St. Louis, eene der
De merkwaardigste gcbouwen der stad zijn :
1) de Tuileriiin, het paleis del konings, een der groot- smaakvolste in Parijs; - de St. Magdalena kerk, die de
ete en fmaiste paleizen in Europa; deszelfs hoofd.,.ingang marmeren g-edenk\eekenen ter vereering van LODEWIU XVI,
vormt de triumfboog der place du carroussel, die'nagenoeg ~ODE~IJ)[ XVII en prinses ELIZA.BETB bevat; in bet botelder
Ii millioen franc van, bouwen heeft gekost, De voorgevel mvaheden (dat 5000 man opnemen kan), een uitmuntend
plaats Carrousse! heeft eene breedte gebouw, welks hoofdgevel 1260 voet lang is, onderscheidt
naar het hof en naar
van 468 voet. Aan dit paleis paalt een fraaije tuin, die zich de kerk door haren prachtigen 31:0 voet hoogen koepel.
Met opzigt tot de instellingen van wetenschappelijken aard
aan heidI' vleugels twee terrnssen (elk 720 voet lang) heeft,
en, zich langs de Seine tot aan de plaats Coneorde uitstrekt, en tot openbaar onderwijs overtreft Parijs aUe andere steden
van waar men dan in de e hamps Clysees komt; 2) het der w~reld. ~nderscheiding verdienen de volgende;, de oude
Louvre, door zuilengangen met de Tuilerien verbonden, reeds In het Jaar 1200 gestichte en door 7 il 8000studenten
Troeger een koninglijk paleis, doch tegenwoordig de ~etel bezochte hooge school; - het col/eKe de France i - d e
van verscheidene academiiin, met het wereldberoemde koning- polytechnieke school; uit welke een groot aantal groote manlijk musewn, welker schildergalerij met vele der voortref- nen in Frankrijk z\in voortO'ekomen· - de over eene groote
felUkste kunstgewrochten prijkt, hetzelve bevat meer dan schaal ingerigte nieuwe ha;delsschodl; - de insgelijks eerst
700 antieken, 1300 schilderijen en 20,000 teekeningen; 3) korteling gestichte mijnwerk· school; de plantentuin, met
het palais-royal, tegenwoordig een koninglijk paleis, en de groote diergaarde, waar onderw~is in alle takken der naTan oudsher de vergaderplaats der vreemdelingen, en het tuurk\Inde gegeven wordt; in den botanischen tuin telt
middenpunt van den glans en het vermaak met de rijkste men 7000 onderscheiden gewassen; - het museum Tan
en elegantste koopzalen, salons enz.; 4) de, ni,euwe, voor 8 natuurlijke histor\e; - de sterrewaeht met eene astronomimillioen francs opgebouwde beurs, het schoonste gebouw sche school; - de kunstmanufactuur-, militaire-, muzijkYan dezen aard in Europa. Hetzelvl! is 212 Toet lang en en meer andere schoolen; - het koninglijk conservatoire
] 26 Toet breed; de voorgevel wordt door 70 corinthiscJ:te der kunsten en handwerken, hetwelk alies oplevert, wat de
zuilen versierd. De eigeulijke beurszaal, met een kostbaar nationale en europescbe nijverheid rijks en zeldzaams aan
beschilderd dak voorzien is '114 voet lang en 76 voet breed, werktuigen en gereedschappen in alle kunsten en handweren kan 2000 personen bevatten; 5) het hotel der Munt al· ken, en aan vernuftige modellen heeft voortgebragt; - het
wanr in 1836 voor meer dan 15 millioen francs geldspecien athen,@um der kunsten; - het conservatoire der toonkunst
gemunt .werden, die hier met A, met een ankerenmeteene enz ..- Onder de geIeerde genootschappen bekleedt de academJe franfaise den eersten rang; zij werd in 1633 door
C, gemerkt worden, die door elkander gestrengeld zijn.
Onder de' bijna onteIbare bezienswaardigheden stippen wij den kardinaal de Richelieu uit 4 afdeelingen of ~igenl\ acanog slechts het volgende aan. De stad he eft 22 der Toor- demiiin ingedeeld (voor de fransche taal en letterkunde, VOOT
beschrevene boulevards, 9 poorten, onder welke de 72 Toet schoone kUDsten en oude inscriptien, voor staatkunde enz.)
breede en 73 voet hooge poort en triumfboog van St. Denis welke onderscheidene klassen te· zamen met den naam
zich onderscheidt, 58 barrieres, voor eene van welke de institut royal de /,'ance aangeduid worden.
kolossale triumfboog ric I' Etoile is opgerigt, 75 openbare
~.nde: de" ge~tichten va~weldadigheid en tot openbare
pleinen, waaronder zich bijzonder onderseheiden; de plaats velhgheld zlJn mzonderheld op te merken het hotel-dieu
(le, rosges (thans place royale) ; de plaats rendome, met (een -gasthuis), het gesticht de maternite, het vondelingbuis
de 131S ,oet hooge zuil van Austerlitz; de plaats de la ric- de salpetriere (een huis tot verpleging van krankzinningen),
loire, met bet in 1822 opgerigte metalen standbeeld van het gestich~ voor doofsto=en, en dat voor blinden· 15
LODIIlWIJI: XIV, en de plaats de la Coneorde of plaats van openbare bibliotheken, onder welke vooral de groote koningLQDlwuX XV, op welke de ongelukkige LODEwu)[ XVI en JAike boekerij (met 450,000 werken (700,000 boekdeelen)
zijn gezin als slagtoffers der vrijheidsverblinding onthoofd en 7tl,OOO manuscripten), de bibliotheek van M,tZA.llIlf en
werden; de aan·laatstgenoemd plein palende champs elysees die van op het arsenaal opmerking verdienen.
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Budget. Parijs heeft meer inkomsten dan meniO' koningrijk, want zij bedragen thans jaarlijks 50 millioen francs, en
de stud brengt aan den staat j aarlij ks 85 millioen francs op,
waaronder 30 millioen aaJ;l directe, 20 aan indirecte beIastingen, en nagenoeg even zoo veel aandomein-, registrati~
en zegelregten. De staatsontvangsten van geheel l'rankrijk
bedragen meer dan 1000 millioen francs; de staatsschuldeu
(1837) 4590 millioen" eq de interesten daarvan] 93 millioen
francs. (VergeIijk overigens FRANKRUK).
Munten en koers. In farijs, zoo als in geheel Frankrijk
en deel& OQk, in deszelfs kolonien, rekent men sedert 1795
naar francs van 100 centimes. V66r dat tijdperk rekende
men in Frankrijk en deszelfs kolonien nog 'algemeen naar
livres van 20 sols (sous) Ii 12 deniers 1 tournois, die van
de nieuwe bepaling der francs-waarde, niet aanmerkelijk
verschilt, vermits men wett~lijk 81livres tournois = 80 fran~
de nieuwe waarde...,bepaling du~ 1~ pCt. (100 fro
IOI.}
livres) beter rekent dan de oude. De vroeger gebruikelijke
rekening-munten hadden over het aigemeen de volgende
verhouding ;
1 pistool ~ 3} fCUS, = 10 li'llres,
66} s~lsd'or= 200
sols tournois :;:. 800 liards of deniers d'or = deniers
tournois.
Ook tegenwoordig wordt, inzonderheid in denkieinhandel
de franc nog somwijlen in 20 sols de France ingedeeId,
en rekent men dlln sol (sou) a 5 centimes der nieuwe nu...,
rp.erieke waarde, hetgeen weI moet onderscheiden worden.
Naar de tegenwoordig bestaande m\lqtwet van 7germinal
de l'an XI, of van den 28 Maart 1803, is de gehalte-waarde
der goud- en zilvermunten derwijze verordend, dat 1 franc
in goud, bij een fijngehalte van i'Nlf of /'" 0,322580645
ned. wigtjes (grammes) weegt, of uit het kilogr. (nit 1000
grammes) van dit muntgoud 31 stukken van 100 francs,
77i stukken van' 40, 155 stukken van 20, en 310 stukken
van 10 francs gestempeid moeten worden. - Daarbij is
echter eene toierantie (remedium) op bruto en netto gewigt
toegestaan, en weI van 2 duizendste deelen op het VOQr,
~chreTene muntge'!Vigt, en ,!,an pl.m: 2 duizendste deelenop
de yerordende fijngehalte.
Bij de zilverm~nten mOllt het w~ttelijke fijng!!halte insgelijks 900 mit.iemes (dujzend~te deelen), of "on het ge...,
wigt van elken dus gemunten franc echter 5 grammes zijn.
Het wettelijke r~medium, of~choon in het aigemeen Ii 25
milligrammes boven- of beneden-gewigt op den franc aangegeyen, is echter bij de verscheidene zilvermuntspecien
verschillend verordend, en bedraagt bij de 5 francstukken
3 duizendste deelen, bij de 2- en I-francstukken II; bij de
1
(vroeger ook bij de i- )franc-stukken 7, en bij de.}
francstukken 10 duizendste deelen op het gewigt. - Op het
fijngehalte bedraagt deze tolerance daarentegen bij iedere
zilverspecie 3 milliemes, of 3 duizendste deelen.
De 'vermelde muntwet van 1803 verordende slechts twee
soorten ran goudspecien; van 40 en Tan 20 francs; naar de
koninglijke ordonnance van 8 November 1830 moeten echter,
behalre de tot dus verre geslagen 40- en 20.,.francsstukken,
ook gouden muntspecien van: 100 en van 10 francs, naar
den zelfden muntvoet geslagen worden.
be tegenwoordig in .Frankrijk werkelijk geslagen
muntspecien, in gOlld, zilver en koper, zijn over het algemeen de volgende:
In Gaud:

=

=

Stukken (pieces) van 100, 40, '20 en 10 francs, vanhet
reeds vermelde fijngehalte, a ¥", en wettelijk 32,2580645
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grammes (ned. wigtjes); 12,903226; 6,451613 en 3,225806
gram\Iles (ned. wigtjes) wegenc:le,
In Zilver:
Stukken van Ii fro in gewigt 25 grammes a l'TI fijn zilver.
Stu~ken van 1 en 2 fro wettelijk 5 en 10 grammes zwaar,
het fiJngehalte bij aile soorten het zelfde, namelijk ~'P of
14 lood 7~ grein.
St\lkken van i fr; zijn slechts, in het gewigt van 3.:grammes tot 1806 gemunt geworden, en zijn sedert niet meer
geslagen.
Stukken van} en ~ franc 1 2} e~ I!. grammes aan gewigt.
Zilveren kleingeldmunt.
Is vroeger Ii 10 en 20 centimes geslagen gewornen, hetgeen ~chter later is nagelaten ..-:- Het gewigt derzelven moest
wettellJk 2 en 4 grammes, bIJ een zeer gering fijn gehalte
'
zijn, namelijk van ,'~ ell dus met ,j} alliagie.
In Koper:
l{e~ft men stukken va" 1 centime, als ook van 2, 5

en,

10 centim..es, of ~an 1 en 2' decimes, 500, 250, 100 en 50

stqkken Ult het kIlogram; derhalve deze vier enkele specien
van 2, 4, 10 en 20 grammes aan gewigt.
be vroeger.. wer~etijk geslagen nationale muntspecien
van .Frankryk, dIe ten deele nog, vooral buiten's lands,
..
voorkomen, zijn voornamelijk.

In Coull.>
Voimagtige dubbelen Iou,isd'or van 48 livres (tegenwoordige waarde 47 fro 20 c.).
De ~nkele louisd'or van deze soort,. il 24 lines (tegenwoordIge waarde 23 fro 55 c.).
'
O!-lde fransche Iouisd'or, (tegenw. waarde 19 fro 04 c.).
In Zilver:
De ecu van 6 livres tournois; (tegenwoordige waarde
5 fro 80 c.).
De halve dito (petit lcu) van 3 /ivres tournois (tegenwoordige waarde 2 fro 711 c.)~
D~ 30 sots-stukken (1 fr" 50 fl.).
De 15 sols-stukken (75 c.).
Volgens eene koninglijke ordonnantie van 27 F ebruarij
1835, zijn de, den directeuren der munt, uit te betalen
muntslag-kosten, allen afval daaronder begrepeii, te reken~n
van I Julij 1835 volgenderwijze vastgesteld:
1) Bij de goudmunten, voor het kilogr. van het muntgehalte (of van 900 duizendste deelen fijn), op 6, francs (in
plaats der vroegere 9 fF.).
2) Bij de zilvermunten, vOQr het kilogr. van het muntgehalte, op 2 fro (in plaats der vroegei'e 3 fr.).
De tot dus verre naar de nieuwe muntwet van 1803 in
acht genomene verhouding van het 1;oud tot het zUver is in
den Jran~chen m\lntslag der gO).lden en zilveren specien,
juist als 1 tot 15} aan te nemen; vermits iedere franc der
goudmunting wettelijk 0,29032258 grammes fijn goud, en
iedere franc der zilverm\lnting wettelijk 4,110000000 grammes fijn zilver inhoudt.

Het koersstelsel van Parijs, waarnaar zick sclder aile kandelsplaatsen rigten, is tegenwoordiD
volgenderwijze verordend.
'
P.l.RIJS WISSELT Of

Amsterdam . . . • •

Ij)~wONE :WIS~EL-TERlIIJl!'.
III 30
I

!WERS.

VERKLARING DEZER KOERSNQTERINGE]J.

i

en 90 dagen datol-l-.m-i-n-.-5-4-a-'-/i-7-' :-g-Il-ld-e-n-s-n-e-d-er-l"'.'-c-o-u-ra-n-t-v-o-or--)2-0-,-fr-a-n-c-s-;-o-r-n-a-a-r-de

Antwerpen (Brussel)

II 30 en 90

Augsburg
Bazel .•

a 3fl

i

"

en 90
tl 30 en 90

"
"

1I,erlijn. . • . ~ • • . (30 en 99

»

"

"

"
"

"

"

j

vroegere notering: pl.min. 54 Ii 57i groot vlaamsch
holl. courant voor 3 francs.
57 a 57. ,guldens nederl. courant voor 120 francs (bij wisseltrekkingen in francs, rekent men gemeenlijk 189
fl. = 400 fr.)
252} 8, 250'lfrancs TOOl' 100 fl. apgsburger of conventions couranL
-- a -'-' ,pl.min. 99 Ii 9Si fr~.cs in Parijs v?or 100 francs jn
, ,'Hazel met de vastbIlJvende reductle, dut alsdan 40
27 zwitsersche livres zijn.
francs
3.67 II 3.63'pi min. 3 francs 67 a 3 francs 63 c., voor 1 thaler
pruis~isch cour~nt, of, wat het zelf~e is, pl mi1J,
367 a 363 francs voor 100 thaler prmss. Murant. '

I

=

"

I

118

.
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GEWONE WISSEL-TER1IHJN.
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en 90 dagen dato!pl.min. 2~ p. it 2~ pl.min: 2.), tot 2~ pCt ...verlies (perte), d. i. pl.min.
9n a 97} ff. In PanJs voor l' 0 fro in Frankf. aIM,
op ~O of 90 dagen dato, met de aangenomen reductle, dat 640 francs
297 f1. in corolinen it I It!
fl. zijn.
» 1t p. " It pl.mi,,!: I} It q pCt. verlies, d. i. 98;' II 98~ fro in
Genua. . • . . . •• II 30 en 90
"
PanJs voor 100 fr. of lire nuove it 30 en 90 dagen
dato in Genua.
francs voor 100 mark hamburger banco.
185 " 184
»
»
Hamburg • . • . • a 30 en 90
"
reis voor 3 francs.
545
a
90
dagen
dato
Lissabon, effectif
» »
3
»
545
a
90»
»
O'Porto ••
" 83~ a 83 francs voor 100 toskaansche lire, of ook: pl.min. 83;;
" 30 en 90 dagen dato
Li.,.orno •.
"
a 83 centimes voor I toskaansche lira, betaalbaar a
30 en 90 dagen dato. In Livorno wordt de
koers op Parijs tegenwoordig pl.min. 115 toskaansche lire genoteerd. - Vroeger, d. i. tot het begin van Julij 1837, noteerde men in Parijs den
koers or Livorno pl.min. 513 Ii 509~ francs voor
100 pezze da otto reali in goud.
2547~_a2527} centimes (of pl.min. 25 fro 47; c. " 25 fro 27! c.)
»
»
11 30 en 90
Londen
voor 1 cf.st. of I sovereign.
84* Ii 84.,. francs voor 100 lire austriache; of ook: pl. min.
»
9.30 en 90
Milaan.
"
84~ a 84; centimes voor I lira austriache, betaal"
baar in 30 of 90 dagen dato.
12.40
pl.min.
12 fro 40 C.
I SICI.
' '1 oncza
. vanucat,.
3d
.
»
11 90 dagen dato
12.45
» 1 2 » 45» voor
Messina
»
e 90 » "
Palenno
voor 100 ducati di regno; of ook: pl.min.
a 30 en 90 dagen dato » 420 a 417 l/rancs
,
Napels.
even zoo veel centimes voor 1 ducati di regno.
[rrancs voor 100 roebels in bankassignatien of ook
»
1I0}
" 90 dagen dato
Petersburg. ,
Il O! centimes voor 1 bankroebel, betaalbaar in 30
of 90 dagen dato.
Frankfort aiM• •••

a 30

=

"

"

J

Spanje, als:
Bilbao
Cadix.
lIIadrid
Triest
Weenen
Turin

.,

.

..

Venetie

II 30 en 90 dagen dato
»
a 30 en 90 »
»
»
,,30en90
»
»
II 30 en 90
»
11 30 en 90

"

»

,,30en90
II 30 en 90

»

»

1

15.- it 14.90 pl.min. 15 fro " 14 fro 90 C.
voor I doMon of 1
15.05,,15.»
15» 5 c." 15 fro
jwisselpistoolvan32
14» 75 » a 14 » 65 C. reales de plata.
14.7I1aI4.65
»
251t II "249i francs voor 100 guldens conventions courant.
» 100 fl. conventions courant in 10 en 20
251;t a 249,,»
"
kreuzerstukken.
" 'i a ~ p.
pl. min, i a pCt. verlies; of: 99i it. 99{. francs voor
100 lire nuovc.
"
85 II 84i
Vrancs voor 100 lire austrlaeke (a15 op Milaan).
»

»

"
"

*

Buitendien ook wel op:
Geneve . • . • • . , ,,30 en 90 dagen dato pl. min. ! " I pCt.

Lausanne . . . . . .

a 30

en 90

»

»

"

i

it I pCt.

pl.min • .} a I pCt. rerlies, of 99! it 99 francs voor
Vroeger noteerde men:
100 francs in Geneve.
pl.min. 101! francs voor 100 livres courant in
Gene.,.e.
pl.min. 1i a 1 pCt. verlies, d. i. 99 ~ a 99 francs
in Parijs voor 100 francs in Lausanne, betaalbaar
in 30 a 90 dagen dato, waarbij men altijd 40Irancs
= 27 Schweizer-livres (of Schweizer-francs) rekent.

_______________ 1________________ 1-------------

PaIijs noteert gemeenlijk. nog op binnenlandsche plaatsen,
en wel op
Bayonne.
Bordeaux . .
Lyon •••..
Marseille. •
Montpellier
Nantes ••.
Nimes •••
Straatsburg • •

a 30 en 90 dagen /
» »30 » 90 »
» » »30 » 90 "
» " »30 » 90»
pl.min ..~ Ii
"»,,30,.90,,
\
" " ,,30 » 90 »
» " ,,30 » 90 »
" » »30 ,,90 »
" vue
"

Koers van het goud en zilver, der goud- en
zilvergeldspecien.
(Cours des matieres d~or et d'arg-ent
des especes).
Goud in staven, II HH fijn, het kilogram
3434 fro 44 c.. • • . • . • . . . • • . • . . pl.min. 9.50

l p.

pl.min. {. it ~ pCt. verliea, d. i. 99; " 99! francs in
Parijs voor 100 francs, betaalbaar na zigl, op 30 tot
90 dagen dato, in de nevenstaande fransehe handelssteden.

pl.min. 9i francs premie, of opgeld, permi/te fr., d.i.
voor het kilogram geheel fijn goud, tot den vastgestelden prijs van 3434 fro 44 c., telt men nog
een opgeld; hier gemeenlijk premie (prime) genoemd, van pl.min. 9 fro 50 c., op iedere 1000
fr.; dua hiernaar over het algemeen 3467 fro 07 c.
(" 3434.44 pl.min. 33.63 prime).
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KOERS VAN HET GOUD EN ZILVER,
DER GOUD- Ell ZILVEnGELDSPECIeN.

l'AltUS,

KOERS.

VERKLARING DEZER KOERSNOTERINGEN.

Goud in staven, van -lJ.t... (r"... ) fijn (muntgoud), het kilogram it 3091 fl'. vast •••• pl.min. S.50

pl.miu. 8 fl'. 50 c, premie (opgeld) per mille ofvoor
iedere 1000 fl'. op den vastgestelden prijs . van 3091
fl'. voor het kilogram muntgoud.

Goud in Lonisd'or Ii r"oVo fijn, het kilogram
3094 fl'. 43 C • • • • • • • • • • • • • • • • •

"

12.50

Fransche 20- en 40-francs-stukken agio

»

9.50

Nieuwe spaansche quadrupels, of doblonen.
Columbische quadrupels . • . . . • • . • • •
Engelsche sovereipts . • • . • . • • .'.
Holiandsche en oostenrijksche dukaten

»
»
»
»

82.95
82.75
25.40 a 45
11.75 it SO

Oostenrijksche souvereind' or

})

25.35 it 40

Zilver in staven, van glflf fijn, het kilogram
21S fl'. 89 e. • . • • . • . . • . . • . • • •

»

5.25 it 50

Zilver in staven, van -l';'u·rr fijn (muntzilver)
het kilogram a 197 fl'. (vast) ••

"

5.80

!pl.min. 5 francs 80 c. premie voor iedere 1000 fro
van den muntzilverprijs van 197 francs het kilogr.
waarnaar het kilogr. muntzilver it I ... fijn, op 198
fro 14 c. te staan komt.

Zilver in kroonen (eeus) van 6 livres, II r"o'.'o
het kilogram 199 fro 41 e •••.•

»

15./i0

pi.min. 15 fro 50 C. premie, voor iedere 1000 franca
zilver in kroonen van TV,,'o fijn, op 199 fro 41 C.
het kilogr.

Zilver in spaansche piasters van i"oOoOo (T·:..... ) '
het kilogram 196 fl'. 12 e. . . • • • . • •

»

5.05

Spaansche wilen-piaster (piastre a cownnes)
per stuk • • . • • • • • • • • • • • • • • • •

pl.min. 5 fro 5 C. premie voor iedere 1000 francs in
spaansche piasters, op 196 francs 12 c. het kilogr.

»

5.35

pl.min. 5 francs 35 C. voor 1 spaansche zuilenpiaster
(piastre colonnata).
.

pl.min. 12 fro 50 C. premia voor iedere 1000 franca
van den vastgestelden prijs van 3094,43 fro voor het
kilogram in fransche louisd'or van TV...'... fijn.
pl.min. 9 fro .50 c. premie, of opgeld, voor iedere
1000 fl'. der numerieke. waarde, van 20 en 40 fl.
goudstuk~n van deze soort.

Buitenlandsche muntspecii!n, naar hetstuk

Spaansehe (of mexicaansche) piasters (piastres mexicaines) per stuk • • • • •
Engelsche banknoten (ba;knr;tcs)
N.B:

•.•

It

25.50

.82 fro 95 c.l
. d
t k d
...
82» 75 c. 'S voor Ie e1' s u
ezer muntspeCien.
pl. min. 25 fro 40 it 45 C. voor ~en eng. sovereign.
»
II» 75 » SO» » 1 hollandsche of oostenrijksche dukaat.
25}} 35 » 40}}"
1 oostenrijksche sou»
. vereind'or.
"
5}} 25 }} 50 » premie of opgeld permitle,
of voor iedere 1000 fr., op de vastgestelde waarde
van 218 fro 89 c. voor het kilogr. geheel fijn zilver; derhalve hiernaar, over het algemeen (Ii 5!
fl'. prime) 220,04 fro voor 1 kilogr. fijn zilver.

pl.min. 5 fro 33 C. voor 1 spaansche of mexicaansche
piaster (piastre mexicana).
pl.min. 25 fro 50. C. voor 1 cf.st. in eng. banknoten.

De wissel, uso, respijtdagen zijn in het fransche Code de Commerce (art. 132, 133, 134, 135 130 en 131 - art. 161 en 162 - en art. 125) na te slaan.

Naar het fransche wetboek van· koophandel (code de commerce), sedert den 1 Januarij 1808 algemeen ingevoerd en
geldende, is de uso 30 dagen, welker loop met den dag
na den datum des wissels aanvang neemt. - De maanden
zijn derwijze te nemen als zij in den gregoriaanschen kalend er zijn vastgesteld. - De vervaltijd van eenen in den
mistijd betaalbare wisselbrief, zoogenaamden jaarmis-wissel,
is de dag v66r het sluiten der mis, of als deze niet langer
dan een dag duurt, de misdag zeli. - Treft de vervaltijd
van eenen wisselbrief op een en wettelijke feestdag, zoo moet
dezelve daags te voren worden betaald. Alle tbt betaling
der wisselbrieven, door zoogenoemde respijt- of discretiedagen, ten gevolge van gebruik, (usance) of plaatselijke
gewoonte, vroeger vergund geweest zijnde verdragingen, zijn
mtsdien afgeschaft (art. 132, 133, 134 en 135).
De wisselbrief op zigt is betaalbaar zoodra hij gepresenteerd wordt. De vervaltijd van een' wisselbrief op een of
meer dagen nn zigt, wordt door de datum der acceptatie,
of door den datum van het, wegens nietgevolgde aanneming
bewerkstelligd protest bepaald (art. 130, 131).
De houder van een' wisselbrief moet de betaling derzelve
op den vervaldag vorderen (art. 161). Het niet volgen der
betaling moet daags na den vervaldag door het zoogenaamde
protest van niet-betaling (nonbetaling) gestaafd worden. Is
deze dag een wettelijke feestdag, zoo wordt het protest op
den naastvolgenden dag bewerkstelligd (art. 162).
Eeu wisseibrief moet hetzij bij het vertoonen van denzelven, hetzij' uiterlijk h41nen 24 1,lreD., te rekenen van den'
tijd des vertoons van den wissel, geaccepteerd worden. Is\
na verloop van 24 uren, de wisselbrief, hetzij geaceepteerd,

art.

hetzij ongeaccepteerd, niet terug gegeven geworden, zoo is
degeen, die hem terug behouden heeft, j egens den vertooner
voor de daaruit ontstane schade verantwoordelijk (art. 125).
Wie zich eene grondige en uitvoerige onderrigting over
het fransche handelsregt verlangt te verwerven, vindt deze
in het voortreffelijke werk van P UDESSUS, Cours de droit

Commercia t.
Nog verdient kortelijk .emleld te worden de, door den
beroemden bankier en vllormaligen minister van financien
JACQUES LAFFITTE opgerigte eigene, en, nevens de groote
parijssche, op zich zelve bestaande bank. Het hoofddoel van
den stichter dezer bank gaat daarop uit, om geheel het in
gereed geld voorhandene fonds in eene op weerkeerigheid
gegronde wisselguarantie te nntte te maken, en daarbij te
gelijkertijd del' kunstvl,jt te dienste te zljn, ofschoon het
eigenlijke doel dezer stichting meer van politieken dan van
handels-speculatieven aard schijnt te zijn, voornamelijk er
op berekend om eene magtvolle verhindtenis van den handelsstand en den nering- en hantering bedrijvenden middenstand tegen de eigenlijke lieden Vim geld, of rijke kapitalisten te weeg te brengel)., ten .. geT?lge waarvan het dan
ook van die zijde aan geene VlJandlge tegenstrevers ontbreekt.
M a ten
1)

e71

Kewigten.

Metl'ieke maat en Cewifft.

Om eene juist bepaalde en onveranderlijke maat te verkrijgen, vond men in Frankrijk noodig, dezelve uit de na118*
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tunr zelve af te leiden, en koos tot grondslag daarvan, 1'01gens het dekreet Tan 30 Maart 1791, het tusschen den
equator en den noordpool vervatte quadrant van den aardmeridiaan, welks tien millioenste deel onder den naam van
metre, als grondeenheid aangenomen, en alIe andere maat
en gewigt uit dezelTe herleid zoude worden. Krachtens een
dekreet van ] Augustus 1793 werd het nieuwe stelsel wettelijk aangenomen Metriek maat en gewigt heet het
daarom, vermits hetzelve geheel op den metre gegrond is.
Intusschen be~wam hetzelve later. (1795) ten deele geheel
_dere benammgen en bepalingen.
Na Tolei!l-digde graadmeting (van 1792-1798) kon men de
eenheden del' nieuwe lengtemaat en van het gewigt thans
met zekerheid (want vroeger had men dit slechts Toorloopig
If?daan) bepalen. Op den 22 Junij 1799 werden de wettehJke ?ormaalmaten (etalon, primiti/s) van den metre en
het kilogram, beide van platina, in de archieven des rijks
te Parijs neergelegd. Twee zoo juist ala mogelijk daarvan
gemaakte kopijen, beide insaelijks Tan Platiua, bevinden
zich aldaar op de sterrewacht~ in de bewaring van het bu~au del' lengle, opdat men bij voorgenomene vergelijkingen
met steeds de wettelijke etalons in de archieven behoeve te.
baat te nemen. De juiste leogte van den metre werd naar
deze meting op 3,078444 oude parijssche linian bepaald, en
door de wet van 19 Frimaire, jaar
(10 December 1799)
op 443,296 oude paJlijssche linien vastgesfeld. De boven
vermelde wettelijke onthoudt bij 0° cent. juist de grootte
van 443,296 linien del' ijzeren toise van Peru bij + 16°
25 cent. Men zie het artikel lIIA.TElr Elf GEWIC1Ulf.
. De invoering van het nieuwe gewigt, het kilogram, werd
derwijze be,Paald, dat hetzelve het gewigt van eenen kubiekdecimetre tof litre) gekookt water bij deszelfs grootste digtheid of bij + .4° centigr. en in luchtledige ruimte gewogen,
houden zou. Het kilogr. weegt 18827,15 oude parijssche.
grein. Zie M.&AT en GEWIGT.
1IJeter (melre) is afgeleid van het grieksche woord meIron,· hetwelk marzt "an allen aard beteekent. Are komt
van het latijnsche woord area (vlakte). ,sUre is oorspronkelijk een grieksch woord, Ii_welk eeo digt of "ast ligchaam beteekent. Litre is van het grieksche woord lUra
afgeleid, onder hetwelk reeds de ouden eene maat vao
natte waren aanduidden. Gramme komt van het griekscbe
woord gramma, hetwelk de benamiog van het ongeveer
eTen zoo groote gewigt del' oude romeinen, oamelijk T;n
den scrupel is.
De verscheideoe decimaal onderdeelen del' nieuwe maten
eo gewigteo wordeo aang:eduid door woorden, die als v66r
lettergrepen tot de oamen del' eeohedeo aangevoegd worden;
voor de veelvouden eener eenheid he eft men namelijk de
volgende woorden uit het grieksch ontleend:

vrn

Myria, dat wil zeggen 10,000
Kilt) (van chilia)
1,000
Rec'to (van Hecaton)
100
Deea (van D~ka)
10
Voor de indeeling eener eenheid io kleinere deeleo heeft
men de volgende woorden uit het latijn genomen.:

,
beei dBt wil zeggen TV
,
Centi» »
»
TVV
,
Milli » »
.,p TVVV
Lengtemaat. De eenheid derzelve is de boven beschreven metre of meter. I meter heeft 10 decimeter, 100 centimeter, of 1000 millimeter.
1 myriameter heeft 10000, 1 kilometer 1000, I hectometer 100, I decimeter 10 meter.
100 meter

=,

) 00
353,33
342,63
345,60
353,12
328,09
351,36
349,05
400,00
247,59
318,62
316,35
349,05

neder!. ellen,
badeosche voet,
beijersche »
bremer
D
dresdener of saksische Yoet,
engelsche voet,
frankforter Toet,
hamburger »
groothertogd. hessische voet,
koerhessische voet,
pruissische en rhijnl. yoet.
weener voet,
wurternberger Toet.

100 meter
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=

)00 nederl. ellen,
166,67 badensche ellen,
120,05 beijersche
"
144,63 brabandsche »
172,80 bremer ellen,
176,56 dresd'ener of saksische ellen,
109,35 engelsche yard,
182,71 frankforter ellen,
143,02 brabander »
174,57 hamburger »
166,67 grooth. hess; elleo,
175,31 kasseler ellen,
84,15 oude parijssche aunes,
149,94 pruissische ellen,
»
128,34 weener
162,89 wurtemherg. ellen.

Op eeneo graad van den in 360 graden gedeelden, aardbol-omtrek rekende men in Frankrijk Vro. eger 25 _gemeene
mijlim, 20 zeemijlen, of g:emiddeld 22l mijlen. De vroeger voorgeslagene en·· ook metterdaad in eenige werken gebezigde graad-verdeeling, in 400 graden, is nnderhand wederom buifen gebruik geraakt. Ieder van deze 360 Graden
bevat' dienvolgens 57038} oude parijssche toisel, of 342049~
oude parijssche Toet of II myriameters.
De voormalige fransche mijl (liene de France), 25 op
een graad gerekend, is 2280~ oude parijssche toises, of 4444,4
meter lang. •
De gemiddelde mijl (lieue moyenne), 22! op eenen graad
gerekend, is 2533,7 oude parijssche toises, of 4938,3 meter
lang.
De tegenwoordige' postmijl, waarvan 28} op eenen grand
gaan, is 2000 oude parijssche toises, of 3898,1 meter lang.
De zeemijl, lieue maritime, 20 op eeneo graad gerekend,
is 2850,41 ouae parijssche toises, of 5555,6 meters lang. De
lieue marine heeft 3 gewone zeemijlen, of milles marins,
van welke dienvolgens 60 op een graad gaan.
De nieuwe fransche lieue of mijl is de myriameter, van
welke llt op eeo' gewonengraad van den equator gaan.
Dezelve is 5130,74 oude parijssche toises lang, en wordt.2
oude gemiddelde mijlen gelijk gerekend (ofschoon op I
myriameter eigenlijk 2lv zoodanige mijlen gaan).
1 myriameter = 2,25 lieues de France), 2,565 fransche
postmiJ1en, 1,8 fransche zeemijlen, 1,35 duitsche of geografische mijleo, of 6,214 wettelijke engelsche mijlen.
100 fransche postmijlen
lieues de France, 39 myriameter, 52,6 duitsche of geografische mijlen, of 242,2 eng.

=

~jlen.

Ylaktemaat. 1 0 meter heeft 100 0 ~ecimeter, 10000
1000000 0 millimeter.
1 0 decameter heeft 100, 1 0 hectometer 10000, I Cl
kilometer 1000000, en 1 0 myriameterlOOOOOOOO Dmetl'r.
. 1 0 meter bevat 9,476820198 oude parij8sche 0 voet *).
Landmaat. De eenheid derzelve heet are, en is een
kwadraat, waarvan iedere zijde 1 decameter lang is, d. i. 1
kwadraat-decameter.
1 heCtare heeft 100 aren, of 10,000 centiare6., 1 are heeft
100 centiaren.
1 hectare = 100 kwadraat decameter, eo 1 centiare = 1
kwadraatmeter.

o centimetre,

hectare

= 1 nederl. bunder,

94761,292
2,4712
.3,9166
8,7375

oude parijssche 0 voet,
engelSche acres,
pruiss. morgen,
weener joch.

Ku6iekmaat:
1 kubiekmeter heeft 1030 kubiek-decimeter; 1,000,000
kubiek-centimeter; 1,000,000,000 kubiek-millimeter.
1 kubiek-decameter heeft 1030 kubiekmeter.
1 kubiekmeter bevat 29,173864488 oude parijsschekubiekvoet t).
'
0) Hierbij is de meternaar de wettelijke. bepaZifJg (i 443.296 Jipesl
aangenomen. Legt men eehter de juiste, uit gradenmeUng ..oortgekomene, lengte des meters ten grondalag (4.43,296936 Ugnes l ,
zoo be... t de 0 meter 9,476817461 CI ..de panjasehe 0 voet. Zoo
ala de juis16 verholldingon d....el.."'" !Lanwendlng op de sterr,,::
kunde natuurkllnde geologie ellZ. vlDden, soo behoort men b.ll
de ma'ten in den h~ndel, in de o,enbare adJl!iniltratie enz. zich
aileen van de wet16lljke verhCludingen 16 be,benen.
t) Naa. de juist. Jengle der breedte berekod.,. bevat de kublekmeter 29,1738G1852 oado parljsseho kubiokvoet. Zie de vorli' Root.
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!/Jrandhoutmaat. De eenheid derzelve heet stere, en geheele en het dubbele meuwe pond van den codex respecbevat een' kubiekmeter. Als de houtstapel 1 meter lang tievelijk 250, 500 en 1000 grammes aangenomen. Inis, moet het meetraam iuwe;ndig 1 meter breed en I meter tusschen zal nog weI een geruime tijd moeten verloopen,
hoo" zijn; bij eene andere lengle van het hout moet de eer het oude fransche medicinaalgewiot geheel buiten geinw~ndige hoogte van het raam hiemaar veranderd worden, bruik komt, en helzel,\:e overal door U de nieuwe gewigtsopdat de ruimte-inhoud der steres steeds een' kubiekmeter aandu!ding alleen vervangtin worde; namelijk naar eenheden
der meuwe algemeene getallen (grammes), zoo dat men bij
bevatte.
1 £tere heeft 2 halve sterea of 10 deci-steres; 1'deca-stere het recepteren, bijv.
heeft 5 dubbel-steres of 10 sleres.
In verscheidene steden van Frankrijk wordt hetbrandbout
voor Ii pond alleen het getal 705
» I j ona
»
»
» 48
naaf het gewigt verkocht.
Inhoudsmaat floor drooge en natte waren. De eenheid
"
Ij 'grein
"
It
»
0,076
derzelve heet litre, en is de kubiek-decimetre. 1 litre
enz. gebruike. Het onderscheid der zwaarte tusschen de
heeft 10 decilitres, 100 centilitres, 1000 millilitres.
1 myrialitre heeft 10,000, I kilolitre 1000, I hectolitre oude en. nieuwe ge'Yigten, die de ,plaats der eerstgenoemden
moeten mnemen, vmdt men terstond in grammes, als men
100 I decalitre 10 litre.
1'litre bevat 50,4124378 oude parijssche kubiekduim of in deze tabelle N°. n met N°. In vergelijkt, uit welke
overigens ook duidelijk blijkt, dat in Frankrijklegenwoordig
I 074 oude parijsiche pint (wijnmaat) *)"
, 1 decalitre bevat 0,769 oude parijsche boisseau (graal!- eigenJijk volslrekt geen medicinaal pond met deszelfs zuhere
onderafdeeIingen meer voorhanden is.
maat).
.
22,0I0eng.lmp.gallons,87,336
100 litre = 1 ned. vat
pruiss. quart, of 70,671 weener maat, 1,8994 hamb. Fasz.
I
II
100 hectolitres =
34,390 eng. imp. quarter,
OUD I'ARIJSCH lIIARKJUISTE WAARDE
,lI'lEUW:-FRANSCH
181,946 pruiss. schepels,
OF llIEDIClI'AAL-GEWIGT.. VAN HET OUDE MEDICINliL-GEWIGf,
162,603 weener metzen.
PARlJSSCHE
ZOO ALS HET DE PLAAT!
lIIARKGEWIGT, VAN HET IN No. I
Gewigt. De eenheid derzelv~ is het gramm~. ,1 gramme
IN METRIEK liNGEWEZENE, OUDE,
heeft 10 decigramme, 100 centIgramme, 1000mllllgrammes.
GEWI,GT.
Y.ERVANGT.
1 myriagramme heeft 10,000, 1 kilogramme 1000, I hectogramme 100, 1 decagramme 10 grammes.
grammel.
grammes.
1 metriek eentenaar (quintal metrique) heeft 100 kilo2 pond •••.••••
979,01l6
1000
grammes, en 1 millier of 1000 kilogrammes is het gewigt
1 pond, of 16 oncen
489,5055
500
der nieuwe of metrieke scheepston (nouveau tonneau de
j pond, of 8 oncen •
250
244,7529
mer of tonneau metrique).
4 oncen .••••••
128
122,3764
1 'kilogr,
18827 oude parijssche grein, of 2 pond 5 gros
96
3
"
•.••.••
91,7823
35,15 grein, oud parijsch markgewigt.
2
»
••••.••
64
61,1882
I
»
•••••••
30,5941
32
100
kilogrammes =
}
» of 4 gros, of
100
ned pond,
drachmen.. ••
15,2970
16
200,9
badensch pond,
3 drachmen.. ••
12
1l,4727
178,572 beijersch
»
2
»
• •
• •
7,6485
8
200,602 bremer
"
I
»
••••••
3,8243
4
100,276 deensch
»
1
of 36 grein
»
1,9121
2
213,714 frankforter ligt pond,
20 grein.
I
1,0623
197,884
»
zwaar"
,10 »
0,5311
0,6
206,540 hamburger pond,
4 »
0,2
0,2125
213,847 ,leipziger pond,
3 »
O,HI
0,1593
204,2877 oud parijsch pond (poid, de marc),
2
0,1
0,1062
213,807 pruissisch pond,
I
0,5
0,0531
427,614
»
mark,
1
»
0,026
0,0266
235,106 zweedsch schalpfund,
217,324 spaansch pond,
Het juweelen gewigt is nog het oude, en door het me267,920 engelsch trooiseh pond,
trieke gewigt nog niet verdrongen geworden. Men ,vindl
220,460 eng. avdps. pond,
hetzelve onder de eude gewigten aangeduid.
178,568 weener pond.
De fijnheid van het goud zoo weI als de fijnheid Tan
Medicinaalgewig-t. Ten einde zich noch van de, in de het zUver is tegenwoordig in Frankrijk door duizendste,
geneeskundige voorschriften der vroeger ge~~zigde ~ude pa- deelen (milliemes) uitgedrukt. Zoo beteekent dienvolgens
rijssche markgewigten, noch van de werkeliJke gewIgten te Hg~ de hoogste fijnheid; ;""0°" (het fijngehalte der nieuwe
zeer te verwUderen, heeft men in ~e nieuwe pharm.aco~~a goud- en zilvermunten) ~1l' fijn en h alliagie, enz. 900
voor geheel het koningrijk van he~ par 1818 ~oodamg b~J milliemes zijn, naar de oude keur, gelij)t met 21 ~ karaat
toenadering berekende waarden mtgelezen, dIe met OpZlgt fijn goud, en 10; denier fijn zilver.
tot derzelver zwaarte met de deelen van het eerstgemelde
Het verwerkte· goud he eft wettelijk driederlei gehalte
gewigt tamelUk overeenstemmen, en dezelven als aIgemeene N°. I van 930, N°.2 van 840, N°.3 van 750 duizendste
getallen tot het nieuw medicinaalgewigt verordend. De deelen fijn. Het verwerkte zilver is tweederlei. N°. I
volgende vergeIijkende tabelle zal de zaak duidelijker maken. van 950, N°. 2 van 800 duizendste deelen of milliemCl
N°. I bevat het oude parijssche markgewigt, hetwelk sede~l fijn.
Het ,metrieke stelsel heeft ook te weeg gebragt, dat in
1732 te gelijkertijd het medicinaal gewigt was, met dlt
eenige onderscheid, dat het gros drachme genoemd wor~t. Frankrijk eene gelijkTormige fijnheidsbepaling der katoenN°. 11 duidt de juiste waarde aan, welke dit oude medl- g-arens wettelijk is ingevoerd geworden. Naar de tegencinaalgewigt in grammes heeft. N' III bevat de toenade- woordige, door de verordening van 26 Mei 1819 voorgering-waarden of algemeene getallen van het metrieke ge- schrenn metrieke haspel bestaat namelijk het pak (ec hI:wigt, zoo als zij in Frankrijk, door de k?ninglijke veror- veau) uit 10 strengen of streenen enieder streng (fr.
dening van 8 Augustus 1816 en den meuwen pharma- er:hevette) heeft eene lengte van 100 metres, zoo dat dienceutische codex voor de vroeger weltelijk bestaan hebbende volgens de geheele lengte van het pak 1000 metres bedeelen van het oude (in N°. I aangeduide) medicinaal of draagt. Het getal der pakken, die voor het gewigt van
markgewigt aangenomen zijn geworden. Het halve pond een half kilogram benoodigd zijn, is dan het nQmmer van
van 8 oneen zoude door 256, het pond door 512 grammes het garen. N°. 70 beteekent derhalve bij de metrieke
enl. hebben moeten uitgedrukt worden. llIen heeft echler, haspel een garen, waarvan 70 pillen it 1000 metres, ! kiter vereenvoudiging der rekeningen, voor het haln, het logram wegen. Een dekreet van 14 December 1810, hetwelk eene geJijkvormige nommeringwijze, ook op Iinnenen wollen-garens uitstrekte, doch waar bij het geheele kilo'j Naar de ju;ste Jengte berekend, bevat het litre 60,4124160 oud.
gram ten grondslag werd gelegd, is volstrekt Diet in lIitparijssche tal dllim. Men zie de \'66r1aatste aanmerking,
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Yoering gekomen, en de verordening Tan 1819 beperkte
zich aileen tot katoengarens, zoo dat dieoTolgens tot heden
de metrieke haspel noll' niet algemeen is ingeToerd geworden. Zie beneden.

II. reroorl(Jofde maat en e-ewie-t voor den kleinkandel,
(aIleen noll' geldende geweest zijnde tot 1 Jan. 18~).
Ongeacht de Tele en groote voorregten van het meuwe
stelsel, was het echter bij uitnemendheid moeijelijk, om,
inzonderheid in het dagelijksche kleinhandel-verkeer, de
{)Ude maten geheel te verdringen. lIIen heeft daarom uit
de wettelijke eenheden van het metrieke steIsel, andere met
de tot dus verre bestaan hebbende gewoonten des volks meer
overeenstemmende maten en gewigten afgeleid, en aan dezelven zoo weI de namen als ook de indeeling der oude
parijssche maten en gewigten van welke deze nieuwel'e zeer
weinig afwijken, met het bijvoegsel usuet (gebruikelijk)
gegeven. Deze nieuwe maten en. gewigten zijn door een
dekreet van 12 Februarij 1812 geoorloofd en door eeo ministrieel besluit van 28 Maart 1812 DadeI' bestemd.
Op ieder der veroorloofde mateo en gewigten moet niet
slechts derzelver benaming, maar ook derzelver verhouding
tot de metrieke maat en· gewigt aangegeveB worden, en het
gebruik derzelven is enkel,tot den kleinhandel bepaald.
Lene-temaat. Eene toise (toise usuelle), die 2 metres
lang is, en in 6 'voet ingedeeld wordt. De ve~orloofde toise
b.evat dus 1,026148 oude parijssche toises.
Den pied of voet (pied usuel) die het een-derde gedeelte'
Tan den metre, en dus 333} millimetre lang is. Hij wordt
in 12' duim, en de duim in 12 lignes ingedeeld. De veroodoofde voet bevat 1,026148 parijssche voet, ofl47, 765 oude
parijssche lignes.
.
Eene aune ,of elle (aune usuelle) die 12 decimetres lang
is, en zoo weI in !, ;t, i en ir;, ala ook in ~, ~ en h
ingedeeld wordt. De geoorloofde au~e houd! . ylO9~2 oude
parijssche aunes of 531,96 oude panJssche limen.
De geooorloofde kwadraatToet bent daarom ,} kwadraatmeter, of 1,05298 oude parijssche 0 voet, en de geoorloofde
kubiekvoet derhalve h kubiekmeter of 1,080514 oude parijssehe kubiekvoet.
.
De (uit den metre afgeleide) IJcoorloofde toises, Toeten,
duimen, en linien worden somwijlen metrisclle toises, duimen, Toeten en linien genoemd.
Inlloudsmaat. Een boisseau (boisseau usuel) tot het
meten 'Van granen in den kleinhandel, deszelfs veelvouden
en onderdeelingen, als ook deszelfs inhoud zijnde Tolgende :
De dubbele boisseau bent {. heetolitre, of 25 litre.., Of
1260 oude par,jssche kubiekduim.
Het boisseau bent t hectolitre of 121 litre, of 630 oude
pg.rijssche kubiekduim, of 0,96(19 oude parijssehe boisseault;
het ! boisseau bent -IT hectolitre, of 6{ litre, of 315 oude
parijssehe kubiekduim.
De {. boisseau bevat h hectolitre, of 3} litre, of157! oude
parijssehe kubiekduim.
Voor den klein-verkoop der grunen, van het lIleel ender
peulvruchten kan de litre in t, { en t gedeeldworden.
Voor den kleinverkoo~ van den wijn, de brandewijnenz.
kaD men den ~, t en I I litre gebruiken.
Ge'UliKt. Het pond TOor den kleinverkoop (la livre
,.,,,,dle) is het halve kilogram.. Het wordt ingedeeld in
16 oncen, het once -iIi 8· g1'OS, het gros in 72 grein, en
huitendien ieder dezer gewigten nog ~, t en i. Het ge')()I'loofde pond bent dienvolgens 500 gramme. of 9413,58
oude parijssche grein. Daar dit pond de plaats van aet oude
markgewigt verTangen en ook even zoo ingedeeld moest
worden, zoo geloofde men, dat het geoorloofde gewigt
uu tot het algemeene medieinaal-gewigt gewhikt ware,
en zulks te meer, vermits hetzelve het 46,6ste deel des
ouden gewigts zwaarder dan dit laatste is. Slechte ontstond
, daarbij de zwarigheid, dat juist bij .de in de geneeskunde
nleest gebruikelijke gewigten vele breuken zouden voorko!Uen, indien men de waarde der oude geWigteD met juistheid hadde willen wederlteven.
Door eene wet van 4 Julij 1837 is later het deb-eet Tan
12 Fehruarij 1812 ingetrokken geworden; doch het gebruik
,ler, ten gevolge Tan dit dekieet vervaardigde, maten en
gewigten nog tot den 1 Januarij 1840 geoorloofd. Van dit tijdstip af aan zijn echter alle andere m.aten en gewigten, buiten
de wettelijke metrieke, zoo als ook aIle andere nen&ruingen
van maten en gewigten, buiten de laatstgemelden verboden.
:Men sehijnt dus in Frimkrijk van meening te zijn, dat het
mwieke stelsel tegenwoordig ook in bet burgerlijke diepe
w()rtelen geseboten hebbe, om aetzelve van nu af aan uitsluitenderwijze te gebruiken, of althans wi! men het gebruik
dar oude maten en gewigten door geene wettelijke bekl'ach-
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tiging aanmoedigen, en de door opgemeld dekreet gedanen
rugwaartsehen stap herstellen.

III. Oude parijSlclie maten en e-ewilJten, die ten
deele nog in den handel en in de wetenschappelijke bedrijven voorkomen.
Lene-temaat. De voet (pied of pied du roil heeft 12
duim (po1~ce8) Ii 12 lignes; gevolgelijk 144 lignes en bevat 324,8394 millimetres.
100
32,484
106,577
103,500
102,764
113,415

voet of pied =
metre (of ned. ellen),
engeIsche Toet,
pruissische of rhijnl. voe~,
weener of
hamburger voet.

De vadem (toise) houdt 6 voet. De bij de boven Tel'_
melde graadmeting als eenheid aangenomene grootheid, is
de ijzeren Ilormal-toise der akademie, toise van Peru Il'enoemd: Welke hare eigenlijke lengte bij 16° 25 C. of bij
13° R. heeft. Deze oude parijssche originaal-toise houdt

=

1,949036 metre (ned. ellen)
6,39459 engelsche voet,
6,21002 pruissisehe of rhijnl. Toei
6,16584 weener of
6,8049 hamburger voet.
De el (aune de paris) 526~ oude linieD, of 1,18845
metre (de kramer-el was \524 oude linien of 1,182 metres
lang), 100 oude parijsche ellen =
118,84
)29,98
178,20
152,62

metres (ned. ellen),
engelsche yard,
pruissisehe, of
weener ellen.

rlakte- of lattdmaat. De kwadraatvoet (pied carre)
van 144.0 duim (pouces carrll) = 0,1055206 0 metre.
Het arpent lands bevat gewoonlijk 100 kwadraat-:J1er'clles; de grootte der percAe of roede was eehter zeer
verschillende.
Het arpent d'ordonnance (of des eau,!I1 et forct.) ha~
48,400 0 voet = 51,072 are.. Hierbij was de perche 22
voet lang.
. ,
Het arpent Tan Parij6 beTatte 32400 0 Toet
34,1887
ares. Hierbij had de perche 18 Toet lengte.
Kubiekmaat. De pied cube (teeding voet) had ]728
teerlingduim, Ii 1728 teerling lignes, enbevatte,0,03427726
teerIingmeter.
Brandllout. De corde dell eaullJ. et forets was 8 voet
lang, en 4 voet boog; de v.ie van Parijs, was 4 Toet lang
en even zoo hoog; de oppervlakte van beide zijden bedroeg
dus 32 voet. 1 corde Tan I '/Ioies beva'tte 3,8391 steres.

=

Inlloudsmaat voor drooe-e waren.
De muid Toar granen, haver en zout had 12 setier.,
Toor koolen slechts 10 .ctiers; de setier voor koren had 12,
voor haTer 24, voor zout 16 en voor koolen 32 boisseaux.
Het graansetier wordt ook in 2 mine. a 2minots ingedeeld.
De muid en het setier waren enkele rekeningsmaten, de
60issedtt echter was eene werkelijke maat en Toor alIe drooge
waren de zelfde.
Het boisseau had .6 litrons, ooze beide maten worden
ook in !, { en } ingedeeld.
Het boisseau bevatte 655,78 oude parijsschekubiekduim,
gevolgelijk 13,OO~9 litres.
]00
13,308
4,474
23,676
21,161

boisseault :::
hectolitres (ned. Tat),
engelsch quarter,
pruissische sehepels, of
weener metzen.

Inlloudsmaat voor natte _reno
De muid beTatte 2 feuillettes (of ~ tterfMU), a 2 guartants, II 9 setiers of veltes, Ii 8 pinte., gevo~elijk 288
pintcs; de pinte werd in 2 cllfJpine. ~ 2 demi-setierll,
Ii 2 poissons (gewoonlijk pOim)fJB, Ii. 4 rogtlolles ingedeeld.
De pinte bevatte 46,95 oude parijSJChe kubiekduim of
0,931318 Htres, en de v.eltes derhalTe 7,4505 litres. Vergelijk het· artikel BORD\I.t.UX.
GewiKt. Het oude goud-, iilver- en muntgewigt was
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het mark (Ie mare)', en voor aIle overige waren diende het
pond (Ia livre), die onder den naum poids de marc bekend waren. Het pond had 2 mares of 16 onee., of 128
'fro. (of 384 deniers), of 9216 grains ingedeeld. Voor
de edele metalen had men ook vroeger nog de indeeling
van het gros, in 2t estalins of 5 mailles, of 10 felins,
of 12 grains. Gewoonlijk werd eehter gewogen naar mares,
oncen, gros en grains.
Een millicr had 3} cltarges it 3 quintaux, of IOro
pond - De ouele seheepston, tonneau de mer, had 2 miltiers of 2000 pond. De quintal, (eentenaar) had 100 pond,
(poids de mare). Zulk een pond woog 489,51>585 grammes.
lOO
ouele parijssehe pond =
48,95 kilogrammes (ned. ponden),
131,15 engelsch trooiseh pond,
107,92 engelsch avdps. pond,
101, 038 hamburger pond,
104,66 pruissiseh of
.
87,41 weener pond.
De mark van 4608 grein, woog 244,7529 grammes. Ais
goud-leeur-gewigt werd deze mark in 24 karaat, het karaat
in 32 deelen, als zilver-keurgewigt daarentegen in 12 deniers it 24 grains ingedeeld.
,
Het medicinaalgewigt was het vermelde pond, hetwelk
in 16 oneen, 128 draehmen, 384 serupels, of 9216 grains
ingedeeld.
J uwelen en parelen werden, en worden ook nog nanr
karaten it 4 grein gewogen. Het karaat moet 3,876 oud farijsch grein inhouden. Gevolgelijk weegt het fransche JUwelenkaraat 20,5873 centigram. Vergelijk het artikel JuWELEIJGEWIGT.

De jijntebepaling der garens gesehiedde, en ~esehiedt
nog ten deele naar de oude maat en gewigt. Bij het lcatoeng.aren toonde vroeger het nommer het aantal pakken
aan, die op een pond van het oude parijssehc markgewigt
gevorderd worden, waarbij eehter de pakken in de onderscheidene fabrijken van ongdijke lengte waren, en weI van
625 tot 1000, meest gewoonlijk van 650 oude parijssche
aunes lengte. Tegenwoordig is de metrieke haspel voor
katoengarens ingevoerd. Zie boven.
. .
De nommeringswijze van het wollengaren berust op het
zelfde beginsel, als het vroegere opzigtens het katoengaren;
daarbij zijn de pakken, welke. op een oud parijsch pond
vereischt worden, ook niet overal van gelijke lengte ; meestal
echter 1256 oude aunes.
De fijntegraad van het linnengaren wordt naar het gewigt
bepaald, hetwelk een draad van 3200 oude parijzer aunes
heeft; deze vastgestelde draadlengte van 3200 aunes noemt
men een quart (vierendeel). De wijze van bepaling is
dus met opzigt tot de be ide voorgenoeinden '1olstrekt tegen
elkander overgesteld; want hoe fijner de draad is, des te
minder weegt het vierendeel.
Om de fijnte der zijde te bepalen, wordt in Lyon en in
andere plaatsen een draad van 4GO oude parijssche aunes
lengte tot grondmaat aangenomen, en het gewigt van het"elve in deniers (grains) van het oude pond :van Montpellier uitgedrukt.
PARIJSCH BLAAUW, zie BERLIJIJSCH BLUUW.
PARIJSCH ROOD, eene zelfstandigheid, die veelal door
de goud- en zilversmeden tot het polijsten van die metalen
gebezigd wordt, en welk produkfuit Parijs in den handel komt.
P ARM A, hoofdstad van het italiaansche hertogdom van
den zelfden naam, in eene vruchtbare vlakte aan de kleine
rivier Parma, en met 32,000 inwoners die zieh, zoo als de
bewoners der landstreek over het algemeen, veelmetzijdenteelt en lijnwaden-, inzonderheid tijk-weverij bezig houden,
de was-, porcelein- en glasfabrikatie bedrijven, toiletwaren
vervaardigen, en behalve zijde ook granen, wijn, olie, goeden
wol, hennep, vIas, kastanjes, voortreffel~jke boomvruchten,
uit de Apennijnen en het zuiden eenig ijzer en koper, kristall en, yitriool, zout en veel aardhars (uit eene rijke hron
nabij het Miano) winnen, en vooral ook handel met pannesllnkaas hedrijven, die in den omstreek bereid wordt. Panna
heeft overigens eene reeds sedert 1423 gestichte hoogeschool
met eenen botanischen tuin en verscheidene andere wetenschappelijke en kunstverzamelingen, eene akademie der
schoone kunsten, eene heerlijke schildergalerij in het prachtige farnese paleis; ook is hier de groote en heroemde boekdrukkerij van Bodoni gevestigd, die boekwerken in 100 talen drukt.
Hunten en /coers. Parma rekent sedert ]815 naar lire
van ]00 centisimi, die ook wei worden ingedeeld in 20
soldi it 12 denari nuovi, want vermits Parma v66r dien
tijd gedurende eene zekere tijdruimte in het fransche keizerrij k was ingelijfd, zoo was ook de rekenmunt sedert dat
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tijdsbestek die van het toenmalige koningrijk Italie. De betalingwaarde is dienvolgens ook tegenwoordig wederom de
zelfde als in Frankrijk, zoo dat wettelijk 51.g lire nuove op
1 keulsch mark fijn zilver kunnen gerekend worden; intusschen zijn in 1815 eigene muntspecien voor het hertogdom Parma, echter geheel naal' den franschen muntvoet
van 1803 geslagen geworden, waarvan heneden nader.
Vroeger, en v66r de inlijving in het fransche rijk onder
NAPOLEON, ja zelfs nog een tijd lang later werd hier algemeen gerekend nane lire van 20 soldi a 12 denari, doch ill
eene betalingwaarde, waarvan 81 lire van Parma =20 fransehe francs gesteld werden, en ~ienvolgens 21Oi- lire vall
Parma op I keulsch mark fijn zilver behooren, gevolgelijk
I lira van Parma de zilverwaarde had vanO,1l57·ned. Voor
de betalingen in het gewone handelsverkeer bestond daarbij
nog eene veranderlijke, om ettelij ke procenten geringe betaling, welke men moueta abusiva noemt. Overigens rekende men destijds wettelijk 6 lire van Parma = 5 lire van
Piacenza, en 24 lire van Parma = 25 lire' in Guastalla.
De sedert 1815 voor Parma en Piacenza werlcelijle gestagen munten zijn de volgende:

1) in goud:
Stukken van 40 en 20 lire nuove, il
franschen muntvoet.
2) in zilver:

h

Stukken van 5 en 2 lire nuove a 1,
desgelijks.
3) in leoper:

en i; li,'a

i-

fijn, nanr den

n·UO,'fl

Muntsoorten van 10, 5, 2 centesimi en van I centesimo,
bestann everi als in Frankrijk.
De vroegere, inzonderheid sedert 1781 geslagen muntsoorten
van dit land waren:
I) in g-oud:
Enkele, dubhele, vier- en achtvoudige pistolen (doppii;n)
van ~i of 880 milliemes, fijngehalte.
De enkele pistool 7,40 gramme (ned. wigtje) zwaar, en,
buiten de kosten van den muntslag, 21 francs, 42 centimes
waar?; met de muntsJagkosten echter 21 Irancs (lire) 52
centtmes.
2) in zilver .

}, h i;, % zilveren ducati, it H~ of 896 milliemes fijngehalte, en de geheele dukaat 26,854 grammes (ned. wigtjes) wegende, in waarde a 5 francs {lire), 03 (centime,f
(centesimi), zonder de muntslagkosten, en 5 fro II cent.
met die kosten.
Stukken van 3 lire, a 826 milliemenfijngehalte, en3,559
grammes (ned. wigtjes) wegende, is de waarde van perstuk
53. centesimi zonder, en 65 centesimi met de muntslagkosten.
3) in leoper:
Stukken van 1 en 2 sesini, of van ! en I soldo.
Bij wisselzaleen grijpen hier meestal de koersnoteringen
van Genua plaats; overigens dient hier het fransche' wethoek van koophandel tot rigtsnoer, zoo als hetzelve onder
den tytel un corlice di commersio enz., in de italiaansche
taal is overgezet geworden. Men zie deswegens onder P A.RIJS.

M atcn en gewigten.
Lengtemaat. De braccio (el) voor zijden waren is 594,4
ned. streep lang.
100 braccio
59,44 ned. ellen,
65,01 eng, yard,
85,97 brabandsehe ellen,
103,77 hamburger
»
89,13 plUiss. ellen of
78,38 weener ellen.

=

De braccio of el voor wollen-, katoenen-lijnwaden manUfacturen is 643,8 ned. streep lang.. 100 braccio =
64,38 ned. ellen,
70,41 eng. yard,
93,12 hrabandsche ellen,
] 12,39 hamhurger
"
96,53 pruiss. ellen of
82,62 weener ellen.
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De . braccio de lecno heeft 12 once, it 12 punti a 12
en is 542,15 ned. streep lang. lOObracciadilegno.=

IIt01lU,

54,215 ned. ellen,
117,87 engelsche vo.et,
172,74 pruissische en rhijnl. vo.et,
}71,51 weener vo.et,
189,3 hamburg.»

6 6raccio de legno zUn 1 pertica.
Graanmaat. De staro Qf stajo heeft 16 quarturoJe,
en bevat 51,42 ned. kQP (litre), HIO stuja =
51 ,42
J 7,68
93,55
83,60
97,7

ned. vat (hectQlitre),
eng. imperial qUartel:,
pruiss. schepel,
weener metzen,
hamburger vat.

Hamlelsgewigt. De ruhbo heeft 25 lilJ/;l'e Qf liT-e, de
li66ra (het PQnd) heeft 12 oncen a 24 denasi a 24 grani,
en weegt 328 grammes (ned. wigtjes). 100 libbre

=

ned. PQnd (kilQgr.)
eng. avdps. PQnden,
pruiss. PQnden,
weener Po.nden,
67>70 hamburger PQnden.
32,8
72,31
70,13
58,57

Het medicinaal gewigt is het zelfde PQnd.
Het goud-, zilver- en muntgewigt is de milaans,\:he
mark.
In Piaecn.za weegt de libbra slechts 317,517 ned. wigtjes (~rammes), do.ch he eft dezelve de bo.ven vermelde.
JOO li66re

=

31,752 ned. ponden (kilo.gr.),
70,00 eng. avdps. PQnden,
67,89 pruiss. PQnden
56,70 weener Po.nden,
65,53 hamburger Po.ndeD.

PARlIIESANKAAS (fr. froma~e de Farme). EenevoQrtreffelijke so.o.rt van vette welsmakende italiaansche kaas,
die inzo.nderheid in den Qmstreek van Lo.di, Pavia en Cremo.na, als o.o.k o.mstreeks Brescia en Bergamo. bereid WQrdt,
en in grQQte hQeveelheid allerwege aftrek vindt. Hij wQrdt
in het land zelven in twee hQQfdsQQrten: formaggio di
forma en strachino o.nderscheiden. Laatstgemelde is vetter, zachter en smakelijker dan de eerstgenQemde. Devo.rmkaas (formaggia di forma) gaat echter aIleen naar buitenslands. Hij kan, in matige temperatuur en zindelijk bewaard, jaren lang gQed geho.uden wQrden, inzo.nderheid als
hij niet aangesneden, maar no.g geheel is (vergelijk parmesankaas, in het artikel KAAS).
P ARP AJOLA, niet slechts eene vro.eger in Genua gebruikelijke zilver-kleingeldmunt van 2 So.ldi, maar Qo.k eene
rekenmunt, waarvan men zich in Cliiven en Veltlin bedient, alwaar de parpajo.la o.P 3 bluzger 'gerekend wo.rdt.
Zie QQk Gn.uuwBUNDERLAND.
PARRACALS, eene 5Qo.rt van Qo.st-indi5che, do.o.r den
deenschen handel naar Euro.pa ko.mende wo.llen sto.ffe van
]} iJ. T·" ko.penhager ellen breedte en II iJ. II} ellen lengte.
PART (fr. part). Het aandeel in eene zaak, in_eene
affaire. Yah daar de uitdrukkingen: partner naar het eng.
(fr. partimaire) t d. i. deelhebber, me de geinteresseerde). Scheepspart (een aandeel aan een fiChip in evenredigheid
der daarto.e gescho.ten so=en), hal/part (het halv~ aandeel,
!!Jln iets gevQndene Qf gewo.nnene l, kompagnie'spart (een
,,'\Udeel, belang in eenen kQmpagnies-handel), partageeren
(len aandeel, eene winst -en.:. Qnder de deelhebbers verdel'len.
PARTERRE (o.Qk Raz de Sicilo, it. raso de Sicelia
geno.emd). Zijden, damast-achtige ~to.ffe, met bQllte blQemen in den gro.nd, gewo.o.nlijk tweedriekleurig. De
beste So.ort lo.mt uit Frankrijk; eene geringere nagemaakte
5Oo.rt van z,jde en flo.retzijde uit Haarlem en Amsterdam,
20 it 80 (Qude amst.) ellen lang, ~ ellen breed. Deze stQffe
vindt tegenwQo.rdi~ verreweg minder aftrek dan vrQeger.
P ARTIALEN, l' ARTIAAL-LOTEN, P ARTIAAL-OBLIGATIEN. Als den Qndernemer eener leening, behalve
eene ho.o.fdQbJigatie Qver de geheele so.m derzelTe, enkele
kleine gedeelten afgedeeld, en met dQQrlo.o.pende no.mmers
gemerkte o.bligatien uitgevaardigd wQrden, welke hij als
voorwerp val) effectenhandel, Qf van het algemeene handels-

a

PARTICIPANT-PASSAGE.

verkeer in circulatie brengt, Zo.o. neemt men deze splitsingen
der ho.o.fd-o.bligatie : partialen.
PARTICIPANT (uit het latijn). Deelhebber, deelnemer,
'wo.rdt o.o.k als van geIijke beteekenis met associe o.f kompagnon gebezigd.
PARTICULIER (fr. en particulier) zoo. veel als: bijzo.nder, in het bijzonder, eigen-perso.o.nlijk. Van daar: een
particuliere brief, d. i. een brief, dien m~n iemand in het
bijzo.nder schrijft.
PARTIJ. Eene :£ekere, tamelijk aanzienlijke ho.eveelheid
eener go.ederenso.o.rt; een niet o.nbeduidend aantal naar derzelnr aard en gesteldheid te zamen beho.o.rende vo.o.rwerpen,
"Hij ko.o.pt zijnen Wo.I bij partyen (d. i. in aanmerkelijke
ho.eveelheid o.P eens). H - »W ijbebben no.g eene gro.o.te party
ho.P in vo.o.rraad."- »Ik bezit eene scho.o.ne partij klaverzaad.
P ARUSNOE POLOTNO. Russische be naming va,n het
. in de westelijke en ~uidelijke prQvincien Tan Rusland, uit
hennep en vlasheede vervaardigde, 53 archinnen lange 1 a
}} breede, niet geappreteerde zeildo.ek in 2 so.o.rten, he\welk deels dQQr de russische. marine gebruikt, deels o.ver
Petersburg, Riga en Archangel naar Ho.Iland, de No.Qrdzeehavens, Spanje, pQrtugal, Engeland en NQo.rd-Amerlka
verzo.nden wo.rden.
P ASPOORT, PAS, (I' ASSEP()'RT), gelijkbeduidend met geleibrief. Zie REIS}\AS.
P ASSA, italiaansche benaming eener so.o.rt VJlngrossezz.u.
Qf gro.o.t ko.rlige ro.Qde ko.ralen. =, de ko.renten Qf kleine
rQzijnen pleegt men passtl, dikwij.1er uva passa te nQemen •
. PASSAATWINDEN, MOUSSONS (fransch). In de zeevaartkunde: die periQdiek zich vo.o.rdQende winden, welke
tusschen de keerkringen, inzo.nderheid in Afrika en Zuid..,
Amerika, 5 a 6 maanden la[lg, bestendig in gelijke rigting waaijen.
.
PASSAGE, PASSAGIER.
Passagier is de naam van
eenen reiziger ter ze~. Het tUischen hem en den schipper geslo.ten contract. Het wezentlijke van hetzelve bestnal
daarin, dat de schipper zich verbindt, tegen eene vastge-.
stelde bedQngene belQo.ning, die insgelijks pa$sage genQemd
wo.rdt, in zijn schip de reiziger aan eene bestemde plaats
te brengen. ZQQ wei het bedrag der te betalen passage, als
de vraag, wat de schipper den passagier te leveren hebbe,
is naar het co.ntract geregeld. Heeft eerstgemelde de
vo.eding des passagiers QP zich genQmen, Zo.o. is. hij hem
gQede, gezo.nde &cheepsko.st fiChuldig, en weI de kajuitpassagier de zelfde welke hij, de schipper, geniet. Verzo.rgt
de passagier zelf zich van leeftQgt, Zo.o. is de schipper bevQegd, v66r de afreize te Qnderzo.eken, Qf hij weI een' VQI..,
do.ende vo.o.rraad hebbe medegeno.men, en, in het no.o.dige
geval, QP de aanvulling tot het daarvan tQereikende aandringen. Laat Il.ij zulks na, Qf raakt des passagiers vo.Qrraad
b\jv. we gens o.ngewo.o.n langdurige reize, ten einde, zo.o
mQet de schipper, tegen betaling, hem mo.ndjes maat VQe..,
den, even als o.o.k Qmgekeerd, in geval V<in no.o.d, depassagier van zijnen vo.o.rraad mQet afgeven, do.ch insgelijks,daarvo.o.r betaling vo.rderen kan.
Met o.Pzigt tot des schippers regt, Qm passagiers me de te
nemeD, is het volgende o.P te merken: hij is daarbij aan
de tQestemming des reeders gebo.nden in alle zo.Qdanige gevallen, als waarin hij bij de bevrachting diens tQestemming no.Qdig heeft. Zie VRA.CHTEN, REEDERIJ en SCHEEPVAART.
Hij mo.et Vo.o.rts, bij het medenemen van passagiers de PQlitiereglementen ter plaatse van vertrek en nankQmst in acht
te nemen, bijv. met o.PzigttQtde paSPo.o.rten, detrQepsgewijze
vo.lksverhuizingen enz. mo.gen geene o.ntvIllgte misdadigers,
deserteurs Qf anderzins verdachte perso.nen medenemen enz.
Of de reiziger bevo.~gd zij, go.ederen ~ede te nemen, is
bij co.ntract te bepalen. Is ~swegens mets bedo.ngen, zoo
heeft h\j daarto.e het regt niet; weI echter mo.et hem ver..,
QQrlo.o.£d zijn, zUne reispakaadje, QP werkelijke reizen zijne
kleederen en kleine gerijfelijkheden mede te nemen. Op
stoQm- en paklltbo.Qten wQrdt gemeenlijk vero.o.rlQQfd, een
zeker b~paald gewigt kQstelo.Qs me de te nemen; VQo.r het
meerdere eahter gewoonlUk vracht betaald. Vo.Qr de zeker..,
heid van des reizigers pakaadje is de schipper uitdrukkeJUk
verantwQQrdelijk, uitgeno.men echter het geval van schade,
veroo.rzaakt do.o.r ho.o.gere magt.
De passagier is verbo.nden, zich gedurende de reis lIan
alle verQrdeningen des schippers te Qnderwerp~n, en bepaaldeJ,jk hen en zijner manschap bij de verrigtlllt hunner
werkzaamheden niet hinderlijk zijn. De schipper eeft zelf
het regt, dwangmaatregelen tegen den .. QnvQIs:z~me';l passagier aan te wenden, Vo.o.,: Zo.~. verre 'tiJne velligheld zulk~
vereischt. Daarentegen IS ch1.J tot geen strafregt bevo.egd,
maar is verpligt, in het vo.orkQmende geval, zijne klagt!i
bij de o.verheid in te brengen.
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Hoe de betaling der vracht geschieden moet, hangt ins.gelijka van het contract af. Meest:u wordt ~ezelve ten d~;le
Tooruit betaald. In allen gevaile 15 de schIpper voor zIJne
.,rachtloonen, tot beslaglegging op des reizigers goederen,
bevoegd. Gelden of goederen van een' op reis stervenaen
reiziger moet de schipper aan diens erven of aan ·oIe plaatselijke regering uitleveren.
PASSAGIERSGOED, zie POSTEN.
P ASSA PERLE. In Livorno gebruikelijke be naming van
het uit Hoiland ontboden dunne Uzerdraad, hetwelk tnt
karkaS$en (du. Kartiitschen) gebezigd wordt.
P ASSARILLAS DE LEXIA. Spaansche rozijnen uit den
omstreek van Alicante, die in aschloog (uit wijnranken) gelegd, en vervolgens gedroogd wornen. Uit de gebarsten
hiIid dringt op veFJlcheidene plaatsen het sap, en verhardt
zich aan de opene lucht. Zij worden in menigte naar het
\loordelUke Europa verzonden.
PASSARILLAS DE SOL. De beste soort van spaansche,
aan de zon gedroogde, blaauwe rOEijnen.
P ASSARINE. Eene '$(loct van rozijnen uit den omJltreek
van lfarni en Terni in den Kerkelijken Staat.
PASSATO. In Genua gebruikelijke benaming I'/"oor den
ouden tabak in bladeren. = verleden: anno passato, verleden, of !>eter jongstlede~ (het laatstvorige) jaax, ." mijnen
brief van 7 passalo (van J. I. maand).
P ASSAU, hoofdstad van den beijerschen. BeBeden~Donau
kreits, aan de zamen,.l6eijill.g van den POIlIl,I;l, 11, en In.n,
welke laatstgemelde rivier ltier bre.eder dan de Bonau IS,
met ongeveer l'O~OOO in,voaer6, hee~~ tab?ks- en l-:~er~a
brijken, papienn(')lens en bierbr?uwenjen, ~n de ,~ahiJheId,
te Egendobel, eene niel!'\'V op.gerIgte porcele,mfabq]k, e,n bedrijft scheepsbollw en handel op den Donau, mzonderheld ook
met de reeds sedert eeuwen beroemde zoogenaamde passauer
smeltkroezen die te Oher- en Ha/nerzell in de nabijheid
van Passau u'it graphiet of potlood, dat hier wordt uitgebroken in 3 fabrijken vervnardigd worden, en naar aUe landen;zelfs naar Amerika gaan. Passall is ook eene stapelplnats :van den beijerschen.zouthandel, en heeft grootezoutma~
n'azijnen, in welke het .zout 0l'ge1egd wordt, hetwel~ na:,r
ae bestaande contracten nit del!<;lutwerken van Hallem, In
het saltsburgsche afgeleverd moet worden, en uit de Salzoch
in den Inn en in den Donau gaat.
.
Munten, maat en gewigt, zie BEIlEBEN .en NEUREliBERG.
P ASS AV ANT (fraosch). In den franschen handel en
het tolwezen: re~e bewijscedul ofbriefje van het tolbe.stuur (tolkantoor) voor 'Verzondene goedereo, ,waarvan het
tolregt betaald iI, waarinden <lesbetreffende beambten aangewezen wordt, die goederen .vrij eo ongehilldero te laten
verder !7:an.
PASSEERGEWIGT, PASSEERVOET, (du. Passirgewicht, Passir/usz, Passirpistolz). Passeergewigt i. een
iets ligter gewlgt, dan het! wettelijk voorgeschr,elVene volwigtige der goudmunten. lIeeft een goudstuk m.lI~ste~!> .het
passeergewigt, zoo wordt het nog zonder k\lrhng In den
handel aano-enomen. I1ij friedricful <1'or, pi£tolen enz . .is
<lit gewi<rt
a 4 hoilandsch aas, U)j dukaten 2 a 3 holl.
aas ligte~ dan het wettelUk .voorge,schrevene
P ASSIEF (passioa uit het lat. in teGCnstelling iVan ac,tiva, zie ACTIEF). lIeet eigenlijk lUdend, werkeloos, en
wordt gebezigd om aan te duiden, dat, na eene opgemaakte
balans, eene handelsalfaire juist zoo vele sehulden als "ter,...
mogen heeft; lYan daar 'zegt men: dere handel is passie/,
dit huis is 'in passieve toestand.
P ASSIEVE HANDEL. De handel eens lands., ftoor'lVelken
hetzelve zijn~ behoeften van lmiten' 5 lands ontbi.edt (waarbij
dus het inhmdsche goeld nnar buiten's lands gaat), terwijl
het van zij':le eigene produkten geene, of weinige Q~rwaarts
uitvoert. Eene natie bedrijft dienvolgens eenen passlefhandel, zoodra de ,uit'Voer b~ringer dan de in'Voer is. Vergel.
AeTIEvE UAl!DEL.
P AS SIEVE SCIIULDEN, P .ASSIV A (latijn), SCHUL~
DEN, P ASSIEF. Al wat ml'n anderen schuldig is; de
schuldvorderin!!'en, welke anderen ann ons te maken hebben, in tege:Stelling met Rclieve schulden, actie/, zie op
dat woord, en ook op BOEKUOUDEN en HANDEL.
FASSO, italiaansche en spnansche lengtemaat. Zie FLORElICE, MADRID, N.i.PZI.5 en VENETIe.
P ASSOLINE, eene soort van kieine siciliaansche rozijnen.
PASTELVERWEN (fr. crayom en pastel). Eene soort
nn dekverwen, die met krijt en gomwater tot een d'f"eg
gemaakt, en vervolgens .fijn g~wnven worden. ZU dienen
t~t het zoogenoemde palltelschilderen; zU moe ten daarom
100 week ziju, dat zij Iigt op hetpapier afgeven.
Zij worden in alII' kleuren vervaarrligd te Lausanne, PaIi's" Lon,len, Weenen, Hanover, ·Neuren]Jerg enz. Men ver~eD.dt ze
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deeis oningevat, in stukken en in kistjes gepakt, d~l\f in
wit of cederhout gevat, en in assortimenten.
PASTES (eng.). Kunstige massa's ait glll&, gebrandtt
a~~~e, zwavel, gips, was, zegel-lak enz. of andere composlllen; afdrukken van oude gesneden steenen, medailles en
munten, dk zoo weI door enkele kunstwerkers, als o~k ill
Engeland fabrijkmatig (bijv. door WEDGWOOD) vervaard'gd
worden •. Zij moeten niet slechts de .fijnste trekken van eell
ge~raveerden IIteen ()f Tan eeu ander kunstwerk opnemen.
maar dezelve ook V3$t houden en blijvend bewaren, en over
het algemeen Mch ligt verbreekbaar of br06, noch ligtelijk
te bes~hadigen zijn. Men bedient zich van dezelven niet zelden
ook to} zegeistempelS en riIl{}Steenen, vazen, bustes enz.
P ASTREMENS. In den fransch-levantschen' handel te
Konstantinol'el noemt IDen aldus de tarksehe ossen- ell
koehuiden, welke men in den winter verkrijgt. Zij ziju
beter en duurder dan die, welke van Jmaij t1l't November
worden afgetrokken. Niet zelden worden zij ook premiers
couteaux genoemd.
PATACA, PAT AKA, noemt men in Brazilie eene zilvermunt, die enkel, dubbel en drievoudig v00rhanden is, ell
87' 3 cents ned. gerekend
bij de enkele pataka op 320 reis
wordt. Zie MlHI"TElf (IlVER UET ALGUEElf) en RIO .JAIlEIP.O.
PAT ACCA, rekening111llnt in NapeIs, waarvan 2 op 1
aucatQ di regnio.
PATACHE, in Frankrijk den naam van kleine Hot gebouwde vaart,aigen, in dienst van het tolbeshlUr ..,f d~r regering in het algemeen, en welke, deeis aall de iR'I'aart
van havens, deels aan de monding>en van riv·ieren d1lrzelnI"
legplaats of station hebben, om :Tan de voorbijgaande sahepen.de staatsbelastingen of anders hen opgelegde taxen te
hellen.• Men noemt echter ook pataches Eeker1l kleine vaartuilfen, .die ?P s~~mige riNier= tQt het tra~port 'Van passagleu mgengt ''In.
. PAT ACK, eene soort va~ potaseh nit den Levant, waarvan men «ich totzeepbereidiag,en tot het YOUell van lakens bedi,e-nt.
- P A. T AGO])f (.0£ daa,lder) is de henaming eener werkelijk
geslag>en, lYroegere zIlvermunt in GeneTe,waar men oude
'CCU&' patagons van 3 livres geneefsch courant had; want
ook in de voonnalige spaansche Nederlanden(Belgiii), vooral
. in Luik, alwaar men de oude, nog tot in den jongsten tijd
omloopende oude ducatons, (volgens opgave op den voet
van den albertsthaler geslagen op 8~ schilling of 82} stuber in waaroe .schatten. Overigens worden 10 patagons op
het keulsch mark fiJn zilver gerekend, en hie-maar i6 de
waarde van den luikschen patagoon
2,43-' 3 ~den ned.
PATAK,A., I'ATACKA, PATAKKA, noomt men ilt Ahyssynie (iIi Afrika) vQornamelijk de duitl\che aldaar gangbare
con;ventionsrspetied.aalders, zoo als men oak .aldaar h~t abyssfIliache ons Qf 1 wakea gOJ,ld op 10 pataka's rekent, hetgeen CIIok 'nagenoeg de waarde ,van eeneR cony. thlr. nit,..
maakt. - VOQrts had men ook yroeger ~D Algiers nen ge,heelen en halven pataque chiqM of pataque d' asper (pa.fa-etta chica) gelijk ook den poltagu. Gourde (patacca
gourda) of piaster, welke laatJItgemelde (.nn 3-YO.udige
waarde der eerstgemelde) 01' 24 musouns of moesoeneu,
door het fransche bestuur 01' 1 fraac 86 ()entimes gerekend
wordt. Zie AByssnIK en ALGn;R~
I: PATAR, rekeningmunt ill Belgiii en Frankrijk (Brabant;l,
'Vlaanderen, Rijssel ena.)., 20 of' 1 florin.
PAT AS, rekeningmunt ill Alfignon, 130 op 1 lire.
PATATES, BATATAS, CAM9TES, INDUANSCII;E
.SUIKERWOll.TELEN. (fr. racines decharvis). Deuit Amerika oorspronkelijke naar aardappelen zwemende, doeh zocter smakende, eetbare w&rtelknoilender patate.,.winde (Iat,
contJolvulus patata). In Spanjll en Portugal WOfflt eene
groote menigte derzelven geteeld, en zoo weI in het land
verbruikt, als ook inzonderheid naar de duitsche ·&leden
verzonden, eD uaar het ge\t"igt verkoeht. De bm.ine, Iangwerpige, in d<!B liIIDstreek :vall rele!> .llfala![a groeijende,
Eijn het met'~t geacht.
P ATE. In Nieuw-Spanje en Peru Boemt men aldus de
onge&tempelde door den sLuikhandel uitgevoerde zilverstaven" '\'an iwelk.e, ongeacht het strellS "erOOd, velen naar
NoordrAmerika en Europa komen.·
.
PATENT. {)orspronkelijk ,cene benaming van op~nbare
besluiten of verordeningen. In den specialen zin verstaat
men daaronder de door den st~at vedeende magtiging tot
hetbedrijven, en wei tot het Ullsluitend bedrijven van zeker bepaald nijverheidsvak; tot uitsluitende volvoering eener
uil'vinding· tot mtsluitenden invoer eener waar. . Veel.l
zullen dergelijke' maatregelen aan de zelfde grondstellingen die o()mtrent monopolien, privilegien, en, wat de invoeriQgspatenten ,betrefl, aan die, welke omtrent Licencien
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-gelden, onderworpen zijn. Over de eigenlij.ke uitvindingspatenten is eehter eene verre-weg guns tiger oordeel te
'tellen. Er zouden merkelijk minder nuttige uitvindingen
gedaan worden, indien niet eenige uiterlijke spoorslag, eene
winst den wedijver opwekte. Invele gevallen staat het in
des uitvinders magt, zieh deze winst, althans voor ettelijke
jaren te verzekeren, daar hij zich als alleenig bezitter van
het gl'heim der uitvi~ding;. een daadwerkel\jk monopo~ie verwerft, hetzelve welhgt zunen erven achterlaat, welhgt ook
hetzelte met lieh in het graf neemt, en daardoor VOOI' immer het nut der uitvinding, na dat hU haar zelf heeft uit~
gewerkt, del' wereld ontstrekt. Uit deze gronden kan het
voor den staat wenschelijk zijn, den uit'l'inder het geheim
af te koOpen, en da8rdOOl' aan het publiek het meer wezentIijke en blij"fend genot der uitvinding te verzekeren.
Daal'door tlouden nu eehter in vele gevallen zeer groo!e
'~mmen gelds vereischt worden, en deze, onder versOOeldene omstandigheden, te besehouwen zijn, als nutteloos te
zijn uitaege'l'en. Eene omstandigheid maakt het eehter mogelijk, 'aat .de staat dit plan zonder teo groote kosten, zonder te groote risieo uitvoert. De -uitvinder is zijn de facfo
monopolie nimmer verzekerd, vermits, even goed, ala hij
zelf op de uitvinding gekomen is, ook een ander daarop
komen kan, en hetwelk weI juist door zijne uitvinding
zelve, welke te onderzoeken aan een-iegelijk vrijstaat, zeer
vergemakkelijkt wordt. Geschiedt dit nu, zoo kan hij op
'eenmaal .al de vruehten zijner uitvinding verliezen. Hij zal
dienvolgens geneigd zijn; aan eene korter durende maar
meer zekeren winst den voorkeur te geven hoven eene mo,.gelijk langer durende maar 'onzekere. Hij wendt zieh aan
tIen staat, en bewerkt voor zieh het uitvaardigen van een
patent vap. uitvinding, waardoor hem voor. eene bepnalde
reeks van jaren het nitsluitcmd vru~htge~~ik zUner uitvinding gewaarborgd wordt, tegen d~spoSltIe van het. g~
heim derzelve in de handen del' regenng af te staan, die
hetzelve na afloop van den patentstijd tot gemeengoed del'
natie laat worden. Deze aard en wijze, den uitvinder zijne
'Uitvinding af te koopen, sehijut ook in zoo verre de doelmatigste te lijn, daar zU .zieh op het naauwkeucigst aande
waarde der uitvinding aansluit. en den uitvinder een met
het gewigt del' zaak sti.i~end loon belooft. Invoerpatenten
kunnen geregtvaardi(ld zlJn, als iemand danrop groote kosten aangewend heett, om zieh welligt het geheim eener
buiten;s]ands bereids voorhanden, maar sleehts weinig bekende uitvinding te verschaffeh. In eenen anderen zin komen zij voor, wanneer nan ,iemand het regt vergund wordt,
iIitsluitimderwijze zekere goederen van buiten's lands in te
voeren. Dit kan zieh verdedigen laten als bijv. iemand
'eene vloot-afdeeling tot ontdekking Van vreemde landen
uitgerust had, en nU ter belooning hetuitsluitende regt tot
invoering harer produkten verkrijgt. Steeds moet de tijd
"eens, beperkt, en het uitzil,>t geopend· zijn, dat eenmaal
{;eheelhet zamengevat publiek het nut d('r uitvinding deel-:
aehtig worde.
_
PATENTEREN. Deze uitdrukking bezigt men '1'001':«an' iemand een patent verlee nen. "een gepatenteerd koop,lnan."

.

PATENTGOEnEREN, zijn de zulke '1'001' welker voortbrenginO' of vervaardiging de uitvinder, voor eene zekere
reeks v~ jaren, cen patent bekomen heeft.
PATENTREGT, of het regt van patent, is bij ons te
. lande eene bekende staats-belasting op df! beroepsbedqiven,
neringen en hanteringen gelegd. Deze belasting werd het
eerst door den raadpensionaris ScmilUfELPEKlUlICK 'bij ons
ingevoem, en was, vefre af van populair te zijn, daardezelve op de eenvoudigste levensgewoonten, bijv. op het gebruik van naarpoeder, was gelegd, hetwelk d,m ook merkelijk de witte I!:rulparuiken en poederhoofden heeft doen
venninderen. Later zijn de patenten in zwang gebleven,
'en noll' tegenwoordig hebben zij niets van derzelver impoI'ulnriteit verIoren, terwijl voomI onze winkeliers zieh bl!";
klagen over eenen maatregel ten welker geyolge ook.lieden
zonder woningen of. stand, (sans evet4) ala rondtrekkende
uitventers zieh een ,patent nemen,en dan hunne wanr dikwer! merkelUk beneden den billijk gezette handelsprijs
afleveren, hetwelk zij te eerder doen kunnen, daar zij in
geene der overige lasten, die den gezeten burger opgelegd
zijn, tedragen hebben.
PATERNOSTERS of ROOZBNKRAlIZU' (fl'. cnapelets, rosaires; duo Rosarien, Rosenkriinze; ital. corone, rosarje),
zijn snoeren met aangeqjgde kogeltjes, naar welke de geloofsgenooten der. roomsche en grieksche kerk de paternosters en ave-maria's plegen te bidden. Er zijn groote zoogenaamden psaltcr-roozmkranzen. Eerstgemelde bevatten
t'en aan&ienlijk aantal kogeltjes of knoopjes meer. Zij wor~
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den uit velerlei materialen vervnardigd, bijv. van hout,
ivoor, koralen, bamsteen, roozen-,.oranje-, ceder~, beukenboom en ander welriekend hout, van lapiz lazuli, kokos,
kristal, sOOilpad enz. Zij bestaan uit 5P, 63, ook weI uit
ml!er kogeltjes van verschillende grootte, die onderaan met
een kruis, eene medaille of reliquie eindigen. Zij vonnen
eene belangrijke fabrijk- en handelswaar, die in Augsburg,
Neurenberg, Berchtesgraden, Brunn en Obnutz in groote
menigte Vertaardigd, en naar andere landen verzonden
womt. In de twee laatste plaatsen maakt men ee!1e soort
van houten roozenkransen, welker kogeltjes, als ware het,
twee toozen voorstellen.
.
- PATISTOIES. Deels gladde, deels gebrocheerde, chine.ache zijdenstoffen, die" vroeger in grootere menigte dan
tegenwoordig,. door den fransch oost-indischen handel in
Europa kwamen.
.
PATNA, stad aan den Ga.nges, in het enge.lsche presidentsehap Calcutta (proviD;cie BalIar) in Oost-Indie, met
welli~ 300,000 inwoners, die aanzienlijke papaverkultuur
bedriJven, veel opium bereiden; ook indigo, suiker- en
salpeterfabrijken, aanzienlijke katoen- en zijde-. en tapijtweverij onderhouden, en een' aanzienIijken handel 1llet China
en Europa bedrijven.
PATNAJIS, -PATNAS. VersOOeidene soorten van fijne,
half fijne, bont gedrukte, w~tte, gekleurde,gestreepte, gebloemde, geruite em. 16 weener ellen lanae, .:. a .; breede
katoenen, die in Oostenrijk, met name in 'Friedau, Kettenhof, Ebrechsdorf, Gratz enz. vervllardigd worden.
P ATOLE. Ligte, oost-indisehe, met allerlei patronen
bedrukte of besehilderde, omstreeks 4 parijzer el lange, f
breede zijden stolfe, die vooral van Surate komt; door de
inboorlingen op Sumatra, Java en de Banda-:eilanden als
kleedingstuk.om de middel gewonden wordt, en waannede
bijzonder de hollanders' aldaar_ eenen aanzienlijken tusscbenhandel beddjven.
.
PATRAS of PATRASSO (turbeh BUIA.BADR.l). Van
oudsher was de ·zeehaven van Patras de tegenwoordiaE'
hoofdstad der provincie Aehaja en Elis in Griekenland, de
voornampste koopstad van Griekenland, en ofsehoon dezelve
in 1821 schier gehed verwoest werd, is dezelve eOOter tegenwoordig :wederom het middelpunt des handels van -Morea met de voomaaniste handelsplaatsen van Europa gewor.den. Patras ligt ann de Noordkust van Morea, nabij de
invaart ,der baai nn Korinthe of Lepanto ;telt 10,000 inwoners, en deszelfs voornaamste invoer bestaat in k,-enten,
van welke onr Patras en uit het, nabij gelegen district .van
en over Oo.tizza jaarlijks 4 a 5 millioen pond en buitendien verscheidene andere landsprodukten, als olie, wol,
vellen, katoen, zijde, wijn, honig, was, kennes, een wei~
nig meekrap, saffraan, galnoten, akerdoppen, gomdragant
enz. tegen koloniale-, wollen- katoenen-waren, lijnwadim
en kramerijen, als ook tegen touwslagerswerk, glas, papier,
ijzer en andere metalen in den handel komen. Den eersten rang bij dit handelsverkeer bekleedt Oostenrijk, .hetwelk tegenwoordig hetzelve· door middel van stoombooten'
bedrijft. Na deze handel, is die, nn Engeland het belangrijkst, welk land door deszelfs stoombooten van Falmouth
naar Corfu eene gemakkelijke en regelmatige verbinding
met Patnls. heeft.
'
Nunten, matm en gewigten. Zie ArDEllE. De in dit
artikel vennelde invoering van het fransche metrieke stelsel in Griekenland schijnt op hindemissen gestoten te hebben; want men is thans voornemens hetzelve voor dit koningrijk te wijzigen.
.
PATRONEN (HOLUIIDSCBE) fl'. patrons de Hollande).
Zoo noemde men vroeger een -in Frankrijk en de Nederlanden vervaardigd damastachtig; diemet, van verschillende
kwaliteit, waarvan men zich tot tafellakens en servetgoed
bediende, hetwelk eOOter door saksische damastlijnwaden
bijna geheel verdrongen i_s gew-orden.
PATROON, (fl'. patron); chef, hoofd van een handelskantoor.
eigenaar van een sehip, scheepspatroon. =:= (op
de MiddellandsOOe zee) de kommandant van een koopvaardijsehip, of van eenig ander vaartuig.
. ,
PATTENS. In Engelan~ in groot~ meni~.'tervaaroigd
wordende oversOOoenen, die uit eene gladde, ~zeren, door
twee ijzeren beugels aan eene houten zool,bllvestigde ring
bestaan. Aan het bovenaedeelte der zool zijn twee lederen
riemen aangebragt, werre bij het ove~k1ren worden to
lamen gehecht. Zij worden door verscheld!lne handwerkers
fabqlkmatig vervaardigd...
PAU, lengtemaat in Afrika. -Er iijn pau's van 16, 24
en 28 duim lengte.
PAULGANT zie P.ltG.lT.
PAULIT (fr. tliallague mUallo'ide). Eenup het St.
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Paul's eiland, in Schotland, Noorwegenenz.deelsingegroeid, Somtijds worden de hoonen, die den vorm hebhen fan
.leels schichtsgcwijze in kristalliniscne massen ~oorkomende groot~ kliffijboonen, west-indische notenmuskaat genoemd,
rnetaalachtig met parelmoerglans, zeer voor polijsting vat- en tijdens de fransche heerschappij diende dezelven in de
•
baar, graanwachtig zwart of donkerbruin, dikwerf in het plaats van de oost-indische specerij.
koperrood spelend mineraal, hetwelk inzonderheid in FrankPECK, engelsche inhoudsmaat voordrooge waren.ZieLolJ.DIHt.,
rijk en cabochon geslepen, en tot aIlerleisieraad-kleinodien
PECUL, PICUL, zie PIKOL.
.
PECUNIEEL, PECUNlAIR (van het latijnsche peeunia~
als haar- of doekspelden, ringsteenen enz. verwerkt wordt.
PAUSE, vlaktemaat in Neufchatel, zie aldaar.
,geld). Wat tot geld betrekking heeft, geld of geldswaarde
P AUTKAS, oost-indische witte, ook geverfde katoenen- I' tot voorwerpheeft. -'» Mijne pecunieele omstandigheden
stoffe, van onderscheidene soort, die meestnl door dt' en- (d. i. derhalve mijne vermogens-omstandigheden) veroor:"
gelschen in den handel komt. ,De blaauwen zijn 5 it II el Iloven mij niet mij met zoodanige speculatien in te laten.' , _
lang, -} it i breed; de bruine, d.i. J;Uwe en ongebleekte, zijn »Hij heeft altijd slechts zijn pecunieel voordeel in het oog
5 el lang~ i breed; de witten echter 4 el lang en ~. breed. (d. i. hij ziet aIleen of iets henl. geld inbrengt).
'
PAVANAHOUT (P,UUVA.HOur) lat. lignum pavanae of
PEDRO-XllIENES. Voortrelfelijke, witte, spaaMChe wtiu
panavae, of moluqcanum ook'mollu/&isch enpurlfeerhout uit den omstreek van' Guadalkasar, in het. koningrijk
genoemd. Het leer. ligte, zwamachtige,scherp en bJ;Qn- Granada, die in bottas van 53! arrobas verkoeht en ver~
dend smakende, met eene aschgraauwe,schors o.vertrokken, zonden wordt •.
zelden meer in de geneeskunde gebl1zigde in den holland,..
PEGEL, zie P n.
landschen handel soms nog voorkowende hemt van dell' in
PEGEL'ST.OOr, koer- en lijflandsche inhoudsmaat. ZieRIG!.,
Oost-Indie te huis behoorende purgeerpitboom (lat. croton
PEGU, hoofdstad der gelijknamige provincie Tan het
titrliu'm).
'
birmansche keizerrijk, Troeger (tot 1757) die van het OIl-.
P AVIE. Eene uit vlas- of uit hennepgaren, deels in de afhllnkelijke koningrijk Pegu met slechts nog ongeveer 7-.
Nederlanden . deels in het noordelijk Frankrijk vervaardigde a 8,000 inw., die, zoo aIs 'de bewoners· van .dit land over
BOOrt Vl\n wit, gefoIJonneerd tafelgoed, in stukken van 48. het algemeen, buiten de vervnardiging van een~ekatoenen
parijsche ellen le.?Jre, en ~ hreedte.
stolfen. weinige of geene industrie bedrijven. Het warme
PAVILLON-LmNEN (fr. etllmines a pavilion) zie klima;!t des lands laat aIle keerkringsgewassen (suiker, rijst,
VL.l.GGEDOEK.
indigo, specerijen, inzonderl).eid cardamom) welig groeijen;'
l' AYAS. In MarseiUe noemt men nidus, hetzij eene soort de wouden leveren voor den scheepsbouw het voortrelfevan uit Aleppo komende zijde, of ook het grofste, levant-. lijkste kajatenhout (teakAout) op, hetwelk ook veel door
sche katoengaren.
,
de engelschen van Calcutta, 'en. Madras enz. ontbodell
wordt. Dlen vindt ook hier oliefanten en ander woudgePAYS DE VAUD. (WllDLAND) zie LAus.nE.
PEAK (eng.). Eene soort van zeeslakhorens of sc~elpen, dierte in menigte.. Wat echter Pegubijzonder onderscheidt
die in Noord-Amerika in de plaats van. mnntspeCien ge- is deszelfs rijkdom aan robijnen, topazen, saflieren, amebezigd worden. De zwarte peakll vervangen het goud, -de thisten· en andere edelgesteenten; als ook deszelfs aven:lQerl,
witte het zilver.
aan goud en salpeter.
'
.Munten, maten en trewitrten., Zie RUGOE1l.
PEAU DE POULE (fr.), kippenvel. De benaming eener
zware, elfen kleurige, vroeger in Italiii, Dui~schland en o.ok
PEILEN. (sc,hpflt.) is. zoo veel als eenig Toorwerp. bij'l;.,
bij ons te lande vervaardig~e, te\ienwoordlg e~teJ: schier de dieptevan den grond, de rigting Tan het land" de $treek,
niet meer voorlromende, klein gefuCjonneerde. ZlJdenstolfe" van de zon em. afnieten en waarnemen •.
welker oppervlakte met kleine, verhevene, in elkanderverPEK, zie PIK •
• lingerde stippen overzaaicf is.
PEKING, hoofdstad en eerste residentie_plaats van het
PECH~MALS ... In den l~yantschen handel ,,:oor~omende chinesche rijk,. en· ~oo~ste stlld van de~. aardboI, d~e hi}
meestal In TurklJe vervaardlgde, het. meest Ult hnnen en hare groote 'ultgebrel<lheld, door welke ZIJ Fote tumen.:
katoengarens gewevene, ligtblaauw geverfde bad-doeken van meren en zelfs geheele velden .omsluit, welhgt geacht kan
onderscheidene grootte. De fijnere, uit l?laauwen katoen" worden 2 millioen inWoners. te bevatten.HlUlne werbnam':'.
met karmosijn-roode . zijde strepen, m~estal in S~onichj gc:-- heid is h~t vervaardigen en :.:erkoopen :van-al datgene, wat.
weven soort heet kJrkalem. ide fiJnste en grootste, Ult. tot de chInesche weeldepraal. behoort, ID:(oPlierhe4d I\olfen.
zijde vervaardigde, met .karmosijnrooden grond, smalle,: Tan allen aard en voorwerpen tot kleeding. :dienstlilaar. De
gekleurde strepen en hlaauwen rand wordt pkota4 genoemd. breede en lange hoofdstraten djn met lange rijen van win-.
Uit Killro komt, eene uit wit ljnnengaren geweven, met kelierskramen bezet, die aUe produkten der chinesche in~
zijden fand en strepen voorziene, tot scheer,- en waschdoe- dustrie uitstallen, en het volksgewoel voor dezelven is een
-ken dienende soort van pechtmals.
.,
bewijs van het aanziel!lijk handelavertier, hehv.elk hier.da...,'
PECHURIDI-, PICHURI:M~ of PUCHURllI-BOONEN (lat. gelijk~ plaats grijpt. Peking staat met het groote keizerka_
fabae pechurim; eng. brazil nuts, cheSllnutll of brazil; naai-in verbinding, en' heeft daardoor. een meer gemakkefro 'j""!lell (of noix) pechurimll,,) stammen van eenennog lijk toevoe. r van levens~iqdelen en eimen levendigen handel'
weinig gekenden zuid-amerikaan~hen boom af, die Toor gewonnen. De approviandlf~ng der.stad geachiedt Toorna.".,
eene soort van laurierboom aanGezien,en lauru,s. pichurim melijk door middel van groote magazijnen. in welke rijat
door anderen echter letranthera pichurim genoemd wllrd. opgezolderd is, en die voor den tijd Yan 8 jaren berekend
.Men onderscheidt in den handel twee soorten van p ichurim zijn; ten welker gevolge ook de levensmiddelen goedk~p ~jn"
hoonen, de groote en de kleine; aan eerstgemelde bee~~ en, in w~erwil der op een punt verzamelde. gn>cIte' ID;en.."
men' gemeen!ijk den naam van sassafrasnoten, omdat ~ schenmemgte, geene hongersnoodte yree~en
lien Tlhdt
verwreyen wordende, eene ,re~k naar :sassafras. verspre~den. hier ook vele scholen. en anrl.erllwetlln~appelijke' inrigtinDe sassafras-bessen, van den taurus saslafrall, zijn echter gen; ook boekdrukkerijen en boekh~el-,ela:bli~l.Il#flten.
daarva1\ yerschillende. Zij is gemeenlijk van de grootte~an
Het opzigt tot den handel, de mr4nten. maten,!1.fI:,~-.
een.duivenei, de k1lmr. in h~t algem~en belder kas.tanJe.. wilften van China, zie men o.!.eri[ens. h~artjkel' C~l'To". ,
brum. De, tweede soort IS kl~'.lner, brumer, van klel,lf, derPEL ACHE. In het noofClehJk franknJk vervallfdlgde,22
zelver vorm meer rondachtig, heeft eenen aangenamen geur, 1'1 lange, 22 parijsch duim breede 500rt van sterke,; geriag-.
en vertoont onrigens vele overeenkomst met de eerstge- soortige pluche uit katoen en,getwijnd li.n,nen\JIIJeu,
noemde, van welke zij welligt eene yerbasterinlf is. De
PELADE. Fra~che b ..~amipg voor de ultgep\ukte:, of,
5IDaak is blj beide aanallnaam'specerijachtig. De pichurim door kalkloog Tan de schapenvachten afgenornen 'wol, die.'
boonen worden in deno yorm van poeder bij hardnekkigen slechler dan de afgeschorene is" en daarom. in de fabrijk
buikloop aangewend. - Er is echter ook eene BOOrt van nooh verwerk!" noel). met, andere mag vermengd \VOrde~.
onechte pichurim-boon, die ongeyeer nog een half maal
PEL-!GOS..OOP. Een werktuig, waarvan m~ tich bezoo groat is, ala de echte; uitwendig aiet zij bleeker, in- dient" om tot opeene 118nmerkelijke .treek in ·do diepte dec
wendig donkerder ~ekleu.rd \lit, aij is harder, bitterder, doeh zee naar benedtn te zien.
. '
.,
'
minder specerijachtlg. Van deze wordt de pechuriru-schors
PELAMS, PELANGS, PELINGS •. GL¥ide, s,atijn- (at_
gez~d afkomstig te zijn, welke eerst'later is bekend ge- la5-) achtige chinesche stolle, 40 ~Tido,s lan{J, H brec;~,.
worden, en die men uit ()ost-Indie, 'of ook uit Brazi1ie, die in onzen ooat~indischen handel met Japan' voorkomt.
naar Lissabon opzendt. Zij ziet kaneeillchtig uit. is uit- en ook vroeger naar Europll verzondrn werd.
wendig wilachtjg, inwendig dOl:rkerder. Zij riekt $pecerij~
PELIOM. Eene soort van edelge&teente, Tan gi!ringl'\
Ilchtig, zoo dat zij zelfs de kruidnagel' en notenmuskaat waarde, die mel'': onder den naa~n van 1,I/atersajJier en
daarin overtreft; op l'enige verwijdering geeft z\i eenen geur lur;htsa.ffier voorkomt. (Vergelijk S,41FI£Il.).
van ziclt als van amber. In Portugal is deze schors, ala
PELLET ON. Eene lOort van in den lel'8ntschen handel
DliddeJ tegen buikloop, tl'gen zekere koortsen, en, met tajJia voork~ende, 8ziatililhe Geitenharen, zoogenaamde wikkel~
tl'f:en heupp.Un, zijdewee en podagra vermaard t>eworden, t,IIollt!, lien onderscheidt daarvan im'arte, pel/eton nero,
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r00'de, pelleton rOllo. Zij wordt mee.tal uit Smyrna
Witte
nar;ellv'eiten (,aizi).
Aleppo ontboden, en inzonderheid tot vervaardiging van
Graauwe
"
lrulsue) ..
ilagemaakt bontwerk aangewend.
Wezelvellen (lastki).
PELLO. Oliemaat in Rome. Zie aldaar.
Konijntjeszakken, witte en zwarte'.'
PELOT AGE. In Frankrijk gebruikelijke benaming der
Mormetdierflellen (Iurki).
Yellen flan wolKizscke bisamratten (wackuckoli).
'llit Peru en Buenos-Ayres komeade, meestal alleen tot hoeden ,verbruikt wordende, gerinaste loorl: van Vigognawol.
Kattenvellen, van onderscheiden aard, witte, zWarte,'
De Spnnjaarden noemen daaromD dezelve ook flicunna ba.- roodachtige en bonte.
tarda.
Tihlesteenkatten.
JJasfiellen. ,ell yellen Tan ongeboren lanuneren.
PE-LOTE. Nevenbenaming der onverwerkte, Utt Messina
k~meude ~ijde.
'
Tulupen noemt men eeoe soort van te zamengenaaide'
PELSFLUWEEL, eene deels efFene, deelsgefo90nneerde1 pellen van Iwalte. bJ10line en witte russische lammervellen;
deels gebloemde *>ort van flaweel, welke langet van haar er zijn echtet' oak tulupen van de fraaijere kirgisische Iln'
is dan d~_gewoue.
kalmouksche lammervellen. AIle deze pelswaren komen,
PEL,TE.lUJEN, BONTWERK (engfltr; fr~ fourrures , deel. ruw, deels' toebereid in '-den handel. Het zuidelijke'
pelterw; d.. Pelzwaren. Pelzwerk, Rauckwaren; ital. en westelijke Europa terkrijgt bet noodige merendeels tel'
pellicee). In het algemeen verstaat men hieronder de be- zee over St., Petersburg,. ArehangeI1 te land over Riga ell"
haarde dierenhuiden, die tot binnenweFk en beaooming of Moskau. Het kestbaarste en meeste russische bontwerk gaat
ultmonstering 1'8n onderscheidene kleedingstukken gebeligd ontegenzegge~k naa!-" China. Vele russische pelterijen worworden., In den handel ~ijA I) fijn en Krof bontwerk den landwaarts heimelijk uitgevoerd, vaIr waor men in
onderscheiden. De Krove pelterij is zoo weI ...an de vellen Dantzig, Hamburg, Breslau, Leipzii enz. g.oedkooper zich
der in warme streken leTende grootere dieren, aIs. ook van kan .ooraien dan in Petersburg of M08ka1l ;dit Iaatste i.
de tamme huisdieten, welker haar noch te kort" noah te' echtlll' alleen de. winters> het geTal; want koopt men op dele
slijf, daarbij ook onaanzienlijk, zwaar, zonder glans en beide plaatscn ter regter tijd, d. i. in den zomer>, soo zal
zachtheid zijn; het fijne bontwerk leveren vele soorten van men bevin?en, dat men nergenSo ter wereld zich goedkl'lOper
wilde dieren, onder welke in den europeschen handel, die van pelteri,ten kan voorzien dan hier. - Na Rusland bedrijft
vanbeeren, be...ers" bergrotten, marmotten of mormeldieren, Engeland den aanzienlijksten pelterijenhandel, TOOral met
hamster8" ,marters, ijsbeeren" vossen, wolTen, sabeldieren, de pelswareu van de Hudsonsbaai in Kanada, en de noord-'
eekhorens', konijnen het veeiTuldigst voorkomen. 2) 'in ruw westkust van Amerika (me onder QUEBEOI). Deze gewesof onverwerkt" en in toebereid of Kelooid bontwerk. l,luw ten level'en eene menigte ... ellen op van bevers, beeren,'
noemt men de pelterijlf alII' de' huiden en vellen nog in vossen, wezels, marters; lynxen,. wolven, wolfbeeren, herden zelfden staat l~rU, zoo als aij van het dier zi,jb. afge- melijnen, otters,' stinkdieren, bisamratten, rendierhuiden,stroopt gew:w.n en waarvan de vleescbzijde slechts met ,die allen in twee jaarlijksche auctHin in Londen verkoeht
asch, soda of lIlet zemelen afgewreven is. De toebereiding worden. De noord-amerikanen nemen aan deze pelterijen..o
der ruwe huid of pels van de genoemde dieren is een handel een aanzienlijk, aandeel, enwedijveren zoo.inEiJrop"
eigen. bedrijf d'ei" bontwerkers die ook op de meeste plaat- a~, in China ~et ~e engelschen. Over het algemeen versen', 100' weI met toebereide waren, als mutsell',· mof- knJgt men Ult Nleuw-Engeland het, achoone en kostbarefen enz. als· ook met toebereide huid_ handelen. AIle- in vel Tall" verscheidene berg-' en, andere kattensoorten, van
koude streken levende dieren nemeil in dell winter meer velerlei wezels en beYer. en Tan eene menit;te andere'dieren
'
of minder langer h~ar aan; daarom wordt ook het bontwerk welker vellen zeer geaeht worden.
De inkoop 'V'8Il het bontwerk of vaD' pelterijeiJ.' in het
dec in de-' noordeliJke klimaten ,zieh 0l'hoU.dendet en ttl den
winter gedoocle' dieren bO'Ven iilder ander voorgetrokken; van algemeel!l vereischt groote lorg en omzigtighc!i&; gering
daar is het, dat de meeste en schooDSte pelterijen utt R~s bontwerk" dat opgeverfd, of door toebereidil!lg iieB' beter
land, Siberie, Kamsebatka, uit de noordelijke strekeftTan aanzigt heeft Terxregen,. komt menigwerf onder de echte
vellen mede Toor. Inlonderheid weten de daitsche bont-;
K~da" uit ve{scheidene staten van Noord-Amerikakomen.
Jntuss,?hen leveren Zweden, Noorwegen, Polen en Honga- werker, (in Leipzig, Pima,. Hamburg ell, Breslau} de -.ellenrije ook velerlei goed bontwerk. De voomaamste handel der wilde en tamIDe katten, die der marters en ottera' en:r:.
in pelterijell is in handen der russen, engelschen en noom- zoo fraai en zoo goed te verwen,' dat Veel daan'an voop
am81'ikaDl!n. De meest belanarijke mssisehe bontwerken echt sabelvel verkocht wordt. Men moet zeer olDligtig 'Iijn,
en daarop letten, dat de vellen niet door mot of wonnen
zijn, met bijgevoegde russiscbe 'bell3tning, de volgende:
SalJelvetlen {slliboli)' geheeloe; sabelruggen, in zakken zijn aongevreten, (If anderszins schadelijk uitvallen. Ook
en stuksgewijille'. Zakkm of buidels van sabeldierbuiken, de oplel[Kinl[ of 6ewarinK van het bontwerk vereischt
groote zorgvuldigheid; koele, don~ere en luchtige plaatsen
van poten en keelstukkeA, ook van sabeldierstaarten.
Zwarte en donkerbl'lline flossen (iiSlinzu), en daarvan worden daartoe geTorderd; te~en de motten, door welke de'
zakken uit I'Uggen-, keel-, en zijdestukken; ijsgmauwe, p'elterijen in den zomer ligteliJk aangeknaagd worden, schijnt.
vuurroode en gemeene vossen; kirgische steppenTossen (ne- een herhaald uitkloppen, kammen en schuijeren het beste
d'Opesku norniki); van deze soorten' te zaamgenaaide aak- middel te zijn i ook door inpakken en digtsluiten met sterkof 1felriekende zelflitandigheden,- bij..... muskus, kamfer"
ken uit buikstukken, staarten enl'.
'
jWJhtleder,. terpentijholie, benediet-woortel, lavendel" sterk
Lijnzflellen (russa) van onderscheideo' aardl
riekende talk enl. kan men de insecten afhouden.
Teelflraatvetlen (ros80mocki).
AlvoreJIlo' noll' in het olgemeen betrefFehde den pelte'rijen-He7'melijflilin '(gornoatai) en herme1i.inmkkel!l.
Eekllorentjes, van <01lderseheiden ailm, '(,zakotn'etlaja- handel iets mede te deeleD,. laten wij hier eenise statistiekefJianaKrodski, 6uruntfuki).
opgal'en wIgen.
Luidens het door den heer Bt:lSs uitgegeTen werk: StaZeeotters (606ri mOl'skJ).
tistics of trade and ind'rufrV of 6ritisl America, bladz.
Ilti,f/ellen (ckori).
29, beliep de kwantiteit en'dtrgeldswaardeTanalle'inh~tjaar
Kam.ekadaalsektl beflers (6'o6ru krt'm8cltat8ki1.'
1831 uit het britsche Noord..JAmerika naar de onderscheldene'
lYoif.1Jelien (wolki).
oorden der weteld uitgewerd'll bonlWeriten, als' voIgt :
Jleerenvellen (zwilrte, graauW'e en witteti).
126,944' stnks it 1 £.st. 5 sh. - p.p. • .'
•• 168,680 £.st. - sh. - p.
Bever, •
n~eren,
• • . . • . • , .' • . . .
3,850 ,," " 1 "
", _
».
•. 3,850 " - " - ,,'
3 ,." "..
" .'.
96» 15 , , - ,,'
Herten'
• . • . . . • . • • . . '.'
645 »' , , _ , , '
,
,
»'
10
»'
_
»'.
4,382
" 10' ,,' ,,'
Vossen ..' •.•••.• ' • •
.~ •.
8,7611 '"
58,010' ';' ,.; - , , '
8',.
,,' •
" .' •• 23,'204.,,'
" ,,'
'D'
2' »'
» . . .'
929' » 16 " "
9,298 ,,' ". _
". _.,.'
» 6 » .' • • • •
9,393" 5 " 6 If'
37/),731 '"
Besamvellen '. • • • • . . • • .'.'. .
3211 ."
'" - "
1.,,' :6'
2~
"
7 ,; 6 "
Kokoen (wascfibeer).
Katten . '
2'290 "
,,' _" r ,"
" .I '• • • ' . .' I'I4 ',; 10 " - ,,'
'34
»'
»_",
It' 6' It
11"
"
Wezel .
'" If'
:f,.'
,,,.... • • •
261" 12 , , - "
Veelvraat
1,744 '"
Wolf .•
"~,,
8» ""'~'" .. '
2,318» 16 » "
5,~47 "
,
203,316 £.st. 9 sh. Ongenoemde uit Halifax en St. John, -gesehat bij doorslag, op het jUlldijb .bedrag van./. '..
.15,'600"
,,-,,'
1Kt de V.ereeuigde Staten door deB I~el uitgevoerd , • • . • • • • • • • • • • • • . ." ,'. 16',146"
" - ' ,."
'l'otaal • , • 234,462 £.st. 9 sh. - p~
~n

~~: ... ::':::::::::::

»....
1

•

•

•

"

p:
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Bij uitnemendheid aanzienlijk is ook de handel met bontwerk of peltecijen op de leipzlger missen. lIet yol~enile ,un
de beursberigten der Oostzee getrokken Overzigt van het handelsvertier op de paaschmis nn 1838, zal weI yoor ODZt'
leiers niet zonder belang zijn. Daarin zijn ook het paarden-~D. varkensbaar opgenomen.

,

I
1'111'0£1'<.

BEII.l.lIII1GEIl.

tJlTVOlJRo

tAU.
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r

~"-----'
THUllR
'GR.

p,;1i
"

Astrachansche, zwarte, geverfde •
,
Dito breed gestaarte
,
Beeren, witte ••
Dassen, poolsche en russische
,
Vossen, "itt"..
7
•
lIen!lelijn • . • • . . • . . . .• , ,
Hazenvellen, poolsche, russist:he en krim
Lams1'elIen, graauwe,' krim
Dito ewarte . • . . . • • , , ,
, ,
Mtmneldieren
PaardeJihaar, langstaart
,
Dito kortstaart
Varkenshaar, (zwijnsborStela) •
rek (siberische eekhorentjes) •
~
» inzakken . . . . . . . . '••
.;
; ,
" in ~taarten; ligtkleurige
;
Dib:; Sakaminer
• ••
Sabeldier (siberische)

·

·

'

. ..

,(J.

•

4

;

J

•

..

·

,
,
;

•

;

7;000
.220
12,000
800
'96",000

baal
800
5,.()OO
stnks
.32,000
»
60
baal
~81\
• cntnr.
lOa
»
»
l,90n
stuks 1,700,000
800
»
»
1 1;500,000
»
400,000
»
500

·
·

,

. ·
·
..· . ·
•
· · • , · .··
,
• ·

. ·

J

;

;

;

~

18,500
5;940
220
6 1750
800
77,800
800
4.870
31,560
57
85
98
1,f527
1 1500,000
220
1,400,000
334,000
500

J
1
1

1
40
J
I
1
I
1
)
)

100
l
1000
100
.....;......:;.

GR.

-'3

12-

.:

-,-'-

,!

10

2
16

12

1

19
l.2

- -- ,
---7
87
I
I

,105
38
28
1
9
18
10
5
16

2

---

-

16

--'
--

------'

6

,.21

-,21

J
12
.96

---

.}

I
112
97
32
I
16
25
16
6

20

.20

I

.2
4

---,25

--

-------'

"

J

-stllks

»

"11

"»
»"
»

"

. 1,200
1,800
256 <fInverkocht
I jOOO
3,000
2,000 'onTerkoch~
5;000 ,
15,000
5;0('0
2,000
50jOOO
70,000
600 omerkocht
25,(00
50,000
9,000
10,000

j

--'I ,
->- '

.

,l

1
~

I

1

4

20

~.

--"'-
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11
1
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:20
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-5
---'28
-8
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Duitscke produkten.

,

,
.. .,

;

litis.
,
Katten, zwarte
Landvossen •
Boommarters
Steenmarters
Otters.
Staarten Tan boommarters •
11
steenmarten •

. · ..

,.

" ,

.. ,
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Amerikaansclte prO«ukten.

Beeren, zwarte
BeTer •
litis •
"
Kruis.Yossen
Nerzen.
Otter
:Sckuppen
Zil1'ervossen
Virginische vossen
Sabeldier •••••

.

"

'. · .

.. ... . .

, ,

·

·

'.

:Daueu

stuks

.

·

B.

.

,

TO"r
,-..---.

--- ---' ---

~

Russiscke produt:ten.

A.

-....

.......

T.U'

·

. .,

stuks

"11
"
"11
",.
"

10,000
2,000
15,000
8~\,000

8,000
15;000
10,000
20,000
10,.ooa

De Ibeener pelterijenhandelaars en bontwerkers pleegden
troeger steeds ter inkoop naar Leipzig te komim, en iJoch"ten met moeite aldaar het hun benoodigde. Nu echterwerd
hun door hunne regering de belasting-'vrije manipulatiemet
hunne waren vergund; welke Troeger hun ontzegd was;
daardoor werd het hun ligt mogelijk, aIle pelterijen der
Adriatische ree aanzich te trekken; en als de voornaamste
verkoopers in ·Leiptig op te tredell.
Voor den russische.n pelterij-'handel zijn de missen van
Nischnei-"Nowgorod Tan bijzonder gewigt, nit het berigt
o1'«;r de in Augustus 1836 aldaar gehouden miS, ontleeoen
wij de 1'olgende opga1'en:
Tot ruilhandel met de chinezen kochten de kooplieden
van Kjackts Ilanmerkeli.ike parojen 'ukrainiSche en 'bucharische lammet'lIcllen, russische en artnenische otterfJellenj
bisamtatten, steppen- en donkerh:rrige Tossen, kllttenvclten, archangelsche steenvossen, bevers enz. Van huckariscke en chiwasche waren zijn onder andercn ter markt
gekomen; !lossen; 'llIigenoeg 40,000 paar, die, reeds in Oren-burg, bij doorslag, op 6 roebels' '50 kopeken het paar aan-"
gekocht waren; lammervellen, dsnaa«x (graauwe) en kit':'
nakool (zwarte) circa 30,000 paar, die <"l' de mis deels
Toor Kjachta, deels' Toor Leipzig tot 500 1l550roebels, klin-'
kendespetie , - eene voor de hIl'charen goe'de prijs - pet
honderd gekocht werden. Rendiervcllen, onbereid i
eirca 600 stuks. Men yorderde 5 roebels per stuk. iNa be~

5,000
1,800
9,000
75,000
7,000
10,000
5;000
20.000
JOiOOO "

1
1
1
1
1
1
1
40
40

----'-

-.w

--'-'
5
,6
,8

16
1.2
.10

4
!to
12

-20
12

----1
2
1
6
8
10

2tt

14
12

-

12

16

--

---'"

----'

eindig'ingvan: den verkdop of uitruiling hUwler wa...
ren, koopen de bucharen en chiwensers, tot ujtToer naar
Azia, nanking, sits; neteldoek, laken, en auiker Tan russi-sohe fabricatie, cochenille, verruiljoen, en droogerijen. Door handelaari van Tijlis, Armeniif ell Perzie', onderdanen van R.usland, werden onder anderen aangebragr:
herg..: en persiscke vossen; 25000 paar; schier de ge-'
heele kwantiteit werd voor Kjiichta' gekocht, en Toor het
verbruik in het hinnenste des rijb; a 7t tot 12 roebels
klinkende munt, het paar verkocht. -PerSJscAe ottervelhn
nagenoeg 700 stuks, werden wor Kjiichta ir. 27 roebels klin~
kende munt, per stuk, gekocht. - Uit AsfracAan'IParen
van pelterijen aangebragt: zt:ekonden of r,,/)/)envellen, zwarte
geverfde, circa 12,000 nllks, schier allen i 6 roebels in
klilJkende spetie per stuk;. - onderlC~~ide.u bontwerk, ge""
loold, , van 'berg- en perslsche 'volsen/. TlJ()r 300;000 roebels verkocht. - ' l'an rUIsiscne a7't,kelcn waren aan de
markt:
"
"
Petterijen, gelooide: vaDmoSkoTi8i:he 10()ijerijen:8abel~
dier veIl en, verSc~tdelie lIabel1'el...ibuidels'; beeren en ame~
rikaansche sabelp'e'~en, bev~bagen, donker-bl1line., en
.-arte geverfde bagen van ordinaire '1'ossenvelleft, roode
Tossenru,ggen en geterfde, versdJeidene martllrkragen en
buidel, zeebeere'll en' andere, wlgeDS opgaTe der pelterijhandelaars, voor 3 millioen roebels, waarvall Toor I millioen
900,000 roeheb meerendeels aan handeldrijvende boere""
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verkocht werden. - Van kasansche looijerijen: vossen-bui- koortswekkend klimaat, ,en vooral 'foor den jager op zijn~
dels, van onderscheidene soort, roode en witaehtige, wolfs- togten, waar de brandewijn de maag in die warmte moet
en vossenpelzen, te. zamen voor 400,000 roebels; daarvan onderhouden, :waarvan zij .bij het gebruik van koude spijzen
verkocht voor 300,000 roebels, meestal naar de ukrainisehe verstoken blijft. 'Buitendien wordt terstond bij het in dienst
gouvemementen. - Van Kalugaische looijerijen: verschil- treden, den aangeworvenen. uitrnsting van paard en sehietlende vossenpelzen, .pelzen en vellen voor 20u,OOO roebels, geweer tot enorme prijzen aangerekend, en buitendien ziju
daarvan verkoeht voor 80,000 roebels. - Van Jaroskawisehe in den regel alle aangeworvenen reeds sinds lange aan den
arsamasische en dunslowkische looijerijen: hazenvellen voor drank Terslaafd. leder engagement wordt voor' den t~id van
340,000 roebels, daarvan verkocht voor 265,000 roebels. 7 jaren gesloten; ala na dien. tijd de jager terugkeert crm
Van kargopolische looijerijen; graauwwerks-buidels en zak- zijn ontslag en zijne afrekening te ontvangen, verstijft hij
.ken_..van onderscheiden aard voor 230,000 roebels, daarvan van scOOk, als hem in stede del' gehoopte uitbetaling eene
aan kozakken en armeniiirs verkoeht en aan joden voor groote schuld aangewezen wordt. Hij gelooft door zure
Leipzig, voor 200,000 roebels. - Van muraschkinsche looi- moeiten en bloedige gruweldaden een kapitaal verworven
jerijen: lammervellen, witte en zwarte, voor 270,000. roe- te hebben, en zie! hij heeft door strapatsen, zoo als geen
bels. - Astraeansche looijerijen: vaehten en ruggen van europesche veldtogt ze oplevert, niets verkregen, dan del"
steppenvossen, voor 14:1',000 roebels. Kasinowische scha- eoml;'agnie ala lijCeigene toe te Tallen; hij moet zieh gepenvaehten voor 4 f1 0,OOO· roebels. De waarde van al het lukklg schatten, all de welwillende pelterijhandelaars hem.
lfelooidc bonlwerk bedroeg te zamen 4,900,000 roebels.- in stede ·Yan in de schulden7gevangenis, in de forten del'
Die ·van het on'gclooide van onderscheiden aard, 3,550,000 rotsgebergten z~nden! Het klimaat ginds hoven is, naar
roebels.
de getuigenis Tan. alle jagers, even onaangllQa8rq als moorIn Noord-Amcrika WaNn het de Quelleck en Montreal dend. De zomer duurt niet langer dan 3 maanden, en ook
zieh neergezet hebbende franschen, die het eent den pel- in dezen tijd. ontstaat .niet zelden onverhoeds eene kortterijenliandel over groote schaal bedreven; hy I;lestond de&- stondige winterkoude. Die gewesten lijden ook, inzonder~
tijds, eTen als ten deele nog heden in ee.nen ruilhandel, 4eid in het binnenite des lands, een zeer lastig gebrek. Ban
bij wellen het bontwerk tegen vuurwapenen, kruid en lood, water. In EUropa kan men .bezwaarlijk zieh een denkbeeld
laken en brandenwijn, door. de .indianen ingeruild werden. vormen van de onzuiv.emeid en schaarsehte van het driukbaar
In het jaar 1670 werd door KARn IT de Hudsonsbaai-kom- water in verscheidene streken van Noord-Amerika. De pelpagnie opgeri!rt; deze kompagnieschap verkreeg een uilge-: terij..jagera verhalen, .d~t zij menigwerf seheele welr.en
strekt pri vile'g~, zij vestigde neel'zettingen te I'ort Churchill lang het land doorkruisd hebben, zonder water te vinden;
en AlDany, aan de Nelson-rivier en op andere plaatsen der. gelukkig indien ztj een.moeras.met groene aangerotte halfHudsonsbaai. Ofschoon het handelsverkeer aldaar met groot vloeibare voehtigheid aan1roHen,. daar zij anders er toe geToordeel was verbonden, zoo bleef eehter hetzelve van ge- bragt waren, den geschoten bufl'els. d.e aderen te openen, en
ringen omvang, vermits ijverzucht en wangunst onder de uit deze aitesische bronnen hunnen brandenden dorst te
medeleden van het genootschap heerschten. In 1788 en lessehen. Daarbij is maanden lang: het vleeseh hunne eenige
1784 Tormden de voornaamste deelhebbers aan den kanada- kOSi, en leeren zij het brood als eene gaTe des hemels verchen 'pelterijenhandel eene andere' kompagniesehap onder eeren. Wat het korps der compagnk met eigene buksen
den daam der noordwcst-compalfnie, dill baren hoofdzetel en honden neerschiet, is nog,. van. Z/l1U' weinig. beteekeni&
te· -Montreal vestigde; zij bedreef hare ondememing met tegen de overgroote buit, welke hun. een slinksche handel
grooten ijver en goed. geTolg. J aarlijks gaat eene talrijke met de Tolksstammen der indianen verscbaft. ledere snoodII'
karllVaan naar Ie lfrand Portalfe aan het· bovenmeer af, list, iedere sluipmoord is den jagers regt;. brandewijn is de
alwaar zij met de jagers 6n iukoopers te zamen: komt, die hoofdverrader, want geen wilde. we.erstaat den. brllndewijn •.
in de meer verwijde,de volkplantingen (die ten deele 4000 De stichter der pelterij-compagnie te St •. Louis aan den.
ent;elsehe mijlen .noordwestelijk vanlllontreal liggen) den Mississipi, de generaal CURK, heeft .getoond,. hoemen..n.tet
winter doorgebragt hebben, en van wie zij de, gedurende de indianen moet omgaan. Toen. eenmaal bij eenen ~ten
het strenge jaargetijde ingezamelde, pelterijen' in ontrangst handel de gewigten. ontbraken, met. welke. de pe1terijen
neemt, waarentegen zij hen van al datgene voorziet, wat zouden afgewogen worden, vraagde hij: "hoe veel weegt eelll
zij tot verder bedrijf des handels noodig hebben. Als de mensehenarm ? -» Tien pond," antwoorddeli de wilden, en
meest verwijderd liggende staten der noordwest-compagnie nu bezigde de handelsman zijnen 81m all 10 pondengewigt
brschouwt men het, .aanhet meer der heuvelen g.elellene, .en deed .onzigtbaar er nog 100 pond aan toe.- Eenebende
fort :Chepeywan; er kwamen eehter reeds Telco dermdJanen der verworpenste booswigten, neemt met bedrog en' geweld
die:m.etde bewonersvan dit fort handel dreven, uit de nabij- van de sehnldelooze kindeten. del wouds. de geheele solllder
heit! der rocky mountains (rotsgebergten); enuit nog'Ter- levensvreugde. Wij sluiten .ons. artikel met een hiitllJ'iscb
der gelegene gewesten. '.
.
overzigt ·der opmerkingen, welke. inzonderheid de beroemde
Niels werp! kraehtiger licht-tinten en ,slagschaduwen op AsroR in' Amerika tot. den opbloei van den pelterijenhandel
het .. grondkarakter der nooi'd-amerikaansehe geSteltenis, dan aanwendde.
"
.
'.
.
de wijze op welke de pelterij-kompagnien haar groat en rijk
Na het verdrag tnsschen de Vereenigde Stafea en, Grootindustriebedrijf uitoefen,en. Het bedrijf van den' pelterijen- . Brittanje· van 1794. was het .allen .. burgers en onderdanen
handel vordert vele menschenhanden, en veel mensehen- van ieder van derzelver gewesten in Noord-Amerika verbloed. Menschenhanden zijn duur hi Amerika, en op den oorioofd, binnen de grenzen van een ander gew!'st met de
ee~teQ."Amblik, zoud:e m.en geloov~n dot het loon van ,het in.dianen handel te drijvtln. De wederkeerigheid bellond
k~s ~Q ,J'tinst van het bedrjjf. versli!ldell moest. Di\ schijnt echtel'sleehts in naam. .~edert de vero'Yering van K~
ecttunoeijelijkv:l:llag.. tuk tezijn, maard~ amerikaanScl;te vrij- was den enaelsch.en degehee~pelterijenhandel opde ~e'
zinl\~ejd heeh hetzelveopgelust •. In deze seJ1i,tterende op- meren en derzelver verllindin!l'&-kanalen met all!! westelijke
10~J;I.g· .vierl zij hll-re eigene 'lpotheose •. lfiet Kgedkoop,
indianen, om het even, of ziJ in de botsc,be districten, . of
~IU" 9m~niet weet de pelterijcm-COqlp~nie ~eh de noodille in die <Jer Vereenigde Staten. woonden, door de frall6C4en
overgelatim geworden. De:.langdfu'ige oor~og tegen de iIldim~~sehe'n.te.;venchafl'en;.· .Jell gewone jager, loodra hij m
de,i diellJt .der,peltedjen~olJlpagu~;treden wil, bekomt bij anen (1776-17911) moe.st dezen hri.nd,l d.4!n. burgers der
v.fi.,kI .. W09Pplants,:. 18 <h.>llars ,malql~eld, behalTe een hoog -v:eree.nigde Staten ontvreemlien, en den enl1e1,schen hun~n.
schietiocro .vow led.er door: hem.afgele-.:erd stuk pelterij, bijy. ultslultenden handel verzekeren.: .Geen . amerikaan 'kOD de!')...,.
4 .4!iUua:·}lO<It. 'fle.~n :bever." Qfsehoou,'zu),kl'll.Dett-;rdand een zelven zonder gevou Toor. eig~ndo,ID . ~n .1ey~~ bedrij~u".
QAAli"nlijk. lwn achijnt. te.aijQ., . zouden, eOOter europede lelfs wet in zijn eigen land over MiOOili-Maekinak of. St~
ToU;'v,erlJuizecs ,het iich .~ttl!1'lijll;;. beJ¥)Uwen, qp,een zoodanig Iary.
._
. . . . , .' :t..
IOpIl.zillh.te laten in djen.•t:n~mM' -g-i't het,:rolcJende sal men
ZOO stond het geschapen, tC)en ZIlkere he.er AltOll,1rie~.
ontw$I'8n, .in welk logeo:wee&el, d:I!.:!!l'me jQger verwikkeld ,naam eene eere-plaats iii. de S'1lsC4ied.enis dea,.•~W:I!f4m
wordt, en hoe te leurstelliDia);"jammeren vertwijfeling handels verdient. aan ~e re~ring der Vereeni.p: ..sta~
hem, Terbei4en •. -De jagen bek.omen Trije verblijfplaat., eco plan overreikte, om voor d.e toekomst ~ich en .l,ijl!~
dllt is, zij' Terkrijgen huisvestinq in de forten,en mogen landgenooten een geregtigd ..aanlleel in. dezen .belang":IlJ.len·
voor zieh wild, :aclJ.ieten; Zijbetalen eehter tot vaste prijzen handelstak te verzekeren. Volgen.eeD la~rl!Chri.jv~"UIl
het kruid en lood.: TooJ;ls.de kleeding en den wM.k, (eene den toenmaligell seeretaris der thelllurie, ,G"".~"I.,i,~den
~rt vall, hrandewjjn) j. dit is een !lentenaar-zwaar woord. Heer AsTOR, Tond dit plan den me.est be'listen bijval, .inAlle,··deze· noodwelldiy,beden worden hen tot schreeuwend zonderheid bij den president Junuo_; edoch, de uitvoehoog!' prijlen: in de scfl1ildboeken aangesehreven. Om slechts rende magt der republiek, nchtfe aich niet bevoegd, onmil;!eenige v~r~eeldlln te geven - 12 dollars voor de ellen- .dellijke hulp te verleeDeD, en .be.perJue lieh tot oTeI1,,R:et
digste broek, en 2 dolli!n .TOOr eene fiesch brandewijn •. algemeen de toezegging harer be~herining te ·geven. A510B
Whisky is in Amerik.a behoefte TOOl' een ieder, wegenshet had den moedhet halTe IUl1)deel iB: de kanadische pelte-
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tijeuhauuel-compagnie, die over Michili-Mackinal met ue
indianen van het amerikaansch gebied handel dreef, te
koopen, waardoor eene menigte van goederen, wapenen en
amuuitien zijn eigendom werd. Deze lagen, eehter, meer
binneu het britsche gebied, met hetwelk, naar de toenmalige wet, den burgeren der Vereenigde Staten alle handelsTerkeer ontzegd was. Eene door de regering ondersteunde
pogin~, om de gezegde goederen door de tolontvanger aan
de m:"'en te doen in beslag nemen, teu einde althans dezelven den indianen niet te laten in handen vailen, misInkte. Intnsschen zette AsTOR onvermoeid Zijll ontwerp voort
en begon, als directeur der amerikaansche pelterij handelscompagnie, met een' new-yorkschen vrijbrief, maar op eigen
risico, het verkeer met de indianen in het westen van het
rotsgebergte, zond 'verbeheidene schepen naar de monding
der Columbia-rivier, als ook een talrijk convooi dwars door
het wilde, no~ volstrekt onbekende land, en stichtte in het
jaar IS11 aan"gezegde rivier, eene neerzetting diedennaam
van .Astoria verkreeg. 'VASHINGTON IRvING heert de lotgevaHen der eerste dt;elnemers aan deze gewa~.gde ~n~ern~
ming in een bijzonder boek beschreven. HIJ heeft In dlt
werk geen' ongemeen talent van voorstelling en behandeling
van het onderwerp aan den .dag gelegd; het .?nder~erp zelf
is echter zoo zeer rijk aan meuwe. en helangnJke blJzonderheden en ongehoorde lotgevallen, dat daarbij het gebrekkige
der voorstellinO' liO'telijk wordt voorbijgezien.
In het jaar U IS12 zond ASTOR een zaakgelastigde naar St.
Petersburg om Illet de russen, opzigtens hunne. neerzettin"en aan d~ noordwestkust van Amerika een tractaat te sluiten. Men kwam hierbij overeen, de wederzijdsche handelsen jagt-districten niet te overschrijden, en den indianen
noeh wapenen noch ammunitien te)everen. Edoch, alv?rens
nog de -beTestiging van het verdrag van wege AST?R ult,gevaardigd was, brak de oorlog tusschen de Vereemgde Stalen en Groot-Brittanje uit, en spoedig daarop, hoorde men
van de uitrnsting van een gewapend schip van 20 kanonnen
hetwelk bestemd was, voor de britsch kanadasche noordwest compa{fnie eene neerzetting aan de Columhia-rivier
te vestigen. ASTOR schreef onverwijld .aan, den staatsse~re
taris MOUI\OE, en "erzocht slechts 40 a 50 man reguhere
troepen naar zijne factorij aan de monding der rivier te
zenden, die tot verdediging der fOlien aldaar toereikend
zoude zijn, tot hij over land zoude kunnen versterking
zenden. Te gelijker tijd schreef hij aan zijnen zaakgelastigde aldaar, HUNT, en drukte te dier gelegenheid zich vol~
&enderwijze uit: » Ware mijn doel enkel om geldwinst. te
bejagen', dan zou ik zeggen, wees er op bedacht, ofhetmet
best zii,' te redden, wat te redden is, en de plaats te verlaten; 'maar reeds de gedachte daaraan cis een dol~steek in
mijn hart. Ollze onderneming is groot, en Terdlent een
gelukkig gevolg, ik hoop op God, hij zal dat gevolg verkrijgen."
Deze woorden mogen toereikende zijn, om den geest aan
te duiden, die ASTOR b\i zijne groetsche ondernemingenbezielde. Op zijnen brief aan llIOUROE bekwam hij geen antwoord; hetzij dan omdat de regering meer gewigtige aanO'elegenheden om handen had, hetzij omdat zij het belang
der onderhavige zaak niet in deszelfs geheelen omvang doorzag. Hij besloot daarop, zelf naar New-York te gaan, en,
vennits HUNT, die in deze geheele aangelegenheid eene
hoogst belangrijke en eervolle rol speelde, toen juist op
eene expeditie nanr de Zllidzee afwezig was, de neerzetting
aan het bestuur aan eenen anderen zaakgelastigde, M1.c'DOUGU toe te vertrouwen. Spoedig daarop kwam een deelhebber der kanadasche noordwest-compagnie llIAC'TAVlSH,
naar Astoria, met derwijze ontrustende berigten, dat MAC.'DOUGU allen moed verloor, en bij eene schriftelijke verklaring zieh verbond, om de neerzetiing, onder zekere voorwaarden, aan de noordwest-compagnie af te staan, indien
hij niet tot op den I Junij 1814 door ASTOR het bevel om
te volliarden, en tevens daartoe de middelen zoude bekomen
hebben. Intusschen was het Astor gelukt, de regering van
het belang der stelling Ie overtuigen, en werkelijk was tot
hare bescherming het oorlogschip .Adams uitgerust en bemand, doch naauwelijks was het zeilvaardiO', of de commodore CHAUNCEY verlangde versterking voor het Ontario-meer,
weshalve onverwijld· de manschap van den Adams derwaarts
gekommarideerd werd, en AsTOR andermaal zich in zijne
verwachtingteleurgesteldzag. Nog eene hoop bleef hem over,
dat namelijk een door hem in Maart IS13 van New-York
afgezonden schip, de Leeuwerk, nog tijdig genoegde monding der columbia-rivier bereiken zoude, om aan de neerzetting voorraad en versterking te brengen; - maar de
Leeuwerk leed sehipbreuk bij een der Sandwich-eilanden.Den 7 October kwam MAc'TAVISH met eene weI uitgeruste
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expeditie der noordwest-compagnie de rivier afwaarts, ander.
maal voor Astori,a aan, tevens met het berigt, dat niet slechts
het vermelde schip lian 20 kanonnen maar ook een britsch
fregat aan de monding del' columbia-rivier verwacht werd.
Onder deze omstandigheden be5100t MAc'DoUGH, aile de in
de neerzetting' voorhandene pelterijen en andere goederen
voor het een-derde der waarde aan llIAC'T1.VISH te verkoo.pen. Terwijl hem ,zijn gedrag als lafhartig en zelfs al~ valsch
verweten werd, vonden zieh de officieren van een spoedig
daarna aankomend britseh oorlogschip zeer te leur gesteld,
want zij ~~d~en op eene rijke buit gerekend. Tegenwo~rdig
moesten zll zlCh daarmede vergeqoegeQ., he t fort -in bezlt te
nemen, hetgeen op den 12 Deceuiber met aHe formaliteiten
in naam zijner britsche. majesteit geschiedde, - .Astoria
hekwam den naam van fort st. GeoT{f,e.
Toen AsTOR dit berigt in New-York ontving, was het
zijne eerste gedachte, om, zoodra de omstandigheden het
veroorloofden, zijne onderneming weder in gang te brengen. Spoedig was daartoe ook he~ uitzig! voorhaDden, want
door den vrede werd de staat der zaken, zoo ala het vour
den oodog was geweeat, hersteld. Astoria kwam dienvol- .
. gens regtena in het bezit der amerikanen terug, en buiten':"
dien werd krachtens eene bijzondere wet, in den winter
van 1815, den brit5che kooplieden de handel binnen de
grenzen der Vereenigde Staten formeel ontzegd. Deze wet
was echter generzijds de rotsgebergten eene doode letter;
de kanadiers breidden hunnen handel op den door AsTOil
geba'llnden' weg steeds verder uit, en de noord~amerikaan~
sehe regering wilde in deze zaak geeneit beslissenden slap
doell; zoo dat tusschen haar en de engelsche regering, die
het belangrijke del' neerzetting beter scheen te beseffen,
eene twistvraag over het regt op het grondgebied ontstond,
die steeds meer verwikkeld werd. In het eerate daarop
be trekking hebbende traktaat, van 20 October bleef de vraag
onbeslist, en k.wam men onreeu, dat het door beide staten
gereclameerde land aan de 'uoordwestkust van Amerika,
westwaarts van het rotsgehergte, den bewoners der heide
staten, voor den tijd van 10 eerstvolgende jaren, tot han~
dels-bedoelingen open blijven, en de seheepvaart op de
daarin begrepen rivieren door heiden met gelijk. regt bedreven zoude worden. Deze overeenkomst, bij welke de
hoofdkwestie wegens territoriaal gezag onbeslist bleef, werd
tenjarelS2Svoordete volgen tienjaren vernieuwd. Over het
verdere lot dier landstreken en over dat der pelterijenhandel
aldaar, moet dienvolgens het jongst verloopen jaar IS39 beslist hebben. Vermoedelijk zal bij de tegenwoordige onderlinge vriendschappelijke betrekkipgen der beide part.ijen de
bes1issing der teedere, territoriaalkwestie andermaal zijn verschoven geworden; mOg! echter eene of andere gebeurtenis
het onderling vriendschappelijke vllrkeer tusschen de beide
staten eenmaal storen, dan zoude hoogst waarschijnlijk, bij
de steeds toenemende volksverhuizing uaar het westen,
.Astoria de leus tot eenen ernstigen strijd worden.
Te{fenwoorrli{fc {festeidlteid.
ASTOR heeft niet slechts van !Ie amerikaansche pelterij.
haudelskompagnie, maar van aile handelsbedrijf zieh terug,
getrokken. De oude kompagnie, aan welker spits tegen~
woordig fuMBAY CROOKS staat,' heeft hare hoofdneerzetting
te l1Iicltilimacltinak en verkrijgt hare pelterijwaren :van
verscheidene factorijen dier landstreek, als ook aan den
Mississipi, Missouri, Yeilowstone-rivier en in de nitgestrekte
landstreek tot aan het rotsgebergte. Zij bezit verseheideQ.e
stoombooten, , welker eerst verschijnen op de wateren dezer
wildernissen de inboorlingen met onbeschrijfelijke verbazing
en schrik vervnlde.
Buitendien hebben zich verscheidene kleinere kompagr
nieschappen gevormd, die op het onverschrokkendst t~~n
het westen voordringen, en zelfs de gebergten overschtijden. Eene der meest zich onderseheidende is de Ashley~
kompagnie, in St. Louis, die 'met de indimen uitgebreiden handel drijft, en welker stichter en bestuutil'e.r do~r
zUnI' grenzenlooze kloekmoedigheid on4er de, be~otiers van
het westen zich den roem eens heIds 'terworten' heeft.
Eene ande~e, in 1831, te New-York opgl)rigte kompagnieschap strekt, onder de leiding v~ den,kapiiein BONNJi:VILLE,
uit tot dus verre weiniO' bek,eflde streken tusschen de rots~
gebergten en de kuste: Tan 'Mo~terey ,en Opper-Californie,
aan de Buonaventure- en Tinipanoges-,rivieren, aanl':ienlijke
ladingen pelterijen.
De kanadasche noordwest-,~ompagnie daarentegen heeft
slechts kortstondig ,t:ich in het bezit van Astoria verheugd.
Zij moest zich geheel ontbinden, en hare overblijfselen
hebben zich met de groote stad Sonbaykompagnie versmol·"
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ten, die echter Astoria vediet, en 60 mUlen landinwaarts,
;tan den linkeroever der rivi.er het fort VAll COUVER stichtte,
van waar zij aanmerkelijke handelszaken bedrijft, en inzonderheid het grondgebied van daar tot aan de zee, en opwaarts tot aan· de bronnen der rivier met groote ijverzucht
voor zich alleen in bezit neemt. Zij verzendt hare pelterijwaren uit de factorijen van York-Forth en Moose-river op
,Ie Hudsonbaai, die van de Grand-river, van uit Kanada,
en die van Vancouver van liitColumbia, allen, naar Londen. In de Vereenigde Staten komt voistrekt niets van hare
goederen, terwijl het bontwerk nit de Iaatstgemelden insgeIijks hoofdzakelijk naar Londen, slechts weinig naar Ham.burg en naar Canton verzonden wordt. Van uit Londen
wordt de waar vervolgens weder naar Leipzig enz. afgezet.
Sedert den jongsten tijd heeft echter ook de uitvoer van
bever- en ottervellen uit. de Vereenigde Staten naar 1I1exico
eenig belang verkregen. Noordwaards van de Columbiarivier, worden de pelterU-Ianden van dezeekust tot aan
het rotsgebergte door de russen ingenomen, gelijk ook in
het N. W. de Beringstraat tot aan QQeen.,.Chilrlotte,..eiland.
Zonder overdrijvina kan men zeggen, dat gehee! het wijd
omvattend gebied U van den Golf van Mexico tot aan de
Poolzee door jagen en pelterijhandelaars wordt door:kmisd.
De gewone pelterijdieren vOO!, den noord.,.amerikaansellen handel zijn: verscheidene becren- en vossen-rassen,
bevers, otters, ·marters, ijsbeeren, dassen, lynxen, bisamratten, konijnen, hazen en eekhorentjes. Echter wordenook de velleri ran den Bison-Asatah (het bergschaap),
en van verscheidene reeifn- en gafellen -rassen in den zoogenaamden pelshandel met de indianen begrepen. De kostbaarste
pelzen leveren de .vossen, vooml de zwarten en de zilverkleurige. Laatstgemelde is een ~eld~aam dier (oorspronkelijk
aan de Columbia-ririer te huis' behourende); de lange haren
IUner dikke,· donkerblaa~wklenrip'e h~id. zijn aan. de pnnten
wit gekleurd, ",aardoor een hemef, bhnkend mlvergraauw
ontstaat, dat aan 'deze pelterijsoort bij velen den voorkeur bo.,.
ven ieder ander bontwerk doet geven. Ook de amerikaan~che roode vos. wordt vooral in China zeer geacht. Buitendien zijn er nog brnine, graauwe en witte vossen. Voor
.Ie noordeIijke zeekusieu (en de Atlantische eilanden enz.)
is voorts de zeeotter vall groot belang, die des winters
eene ongemeen fijne, ~igte peb van zwarten zijde-aclitigen
glans levert, terw\jI de jonge dieren "an donkerbmine kleur
zijn. Canton is de hoofdtnarkt voor dere soort. - Eindelijk i~ nog als voorw·erp van den ameTikallnschen handel
het vel van het zeekalj' te vermeldlln eene 500rt van reb,
die inzonderheid aan de oevers qerzuid-georgia- en zuidwestlands-eilanden menigvuldig voorkwam, doch wegens de
groote waanIe der yellen derwijze overmatig vervolgd en
gevmgen werd, dat het ra~ welligt zoude ll.it~estorven zijn,
IMien niet de jagt op deCoPos-eilanden door de omzig!ige rege.ring van Montevideo doelmatige, beperkingen gesteld. waren, - Z90danirre maatregelenzijn :echter in 'het
algemeen bij de pel~dierenjagt niet uitvoerlijk, en ongelukkigerwijze is het reeds zeer merkbaar, in welken graad de
'Heest geschatte dieren II). Noord,Amerika zjch yerminderen, vermits de onbeteugelde hebzucht dec wedijverende
kompagnieschappen, gepaard met het voornaamste levensbeolrijf d¢r indianen; aan derzelver uitroeijing arbeidt. Daar
nn bovendien de "beschaving der menschen en de kultuur
van den grond steeds verder voortschrijdt, zoo is met tameiijke zekerheid 'te vooronderstellen, dat de pelterijenhandel
ateeds meer in belangrijkheid en omvang verlieEen, en ten
laatsten hei hun noodwendige nog alleenlijk in het hooge
noorden, en iIi ettelijke onherbergzame gebergtestreken kariglijk vl.nden za1. "
Aanhangsel. De franschen LAVASSEUR en Luoi& hebben een kunitmatiff. 6imtwerk pitgevonden, hetwelk uit
"ene gevilte onderlaag val). hazen'-· en konijnenhaar, en een
overtreksel van zijdenhazenhaar (haar der angorische geit)
bestaat.. De vervaardiging ge~chiedt QP de Tolgende wijze.
Men ,wrijft ge",one hazen - -"0 konijnenvelkn op de haarzijde sterk met e~q.en hOr~h)l, die in een loog gedoopt
wordt, welke uit 10 d~el~n sterkwater (het gewoonlijk in
de npotheken Terkooht wardendl! salpeterztmf en H. deelen
metalliek kwik~ilnr todiereid. Hierop droo~ men' de vel,...
len bij 80 0 warmte, nnar den lOO-deeligen thermometer,
~n schraapt dan het haar op de gelVone wijze af, zoo als
de hoedenmakers het dOen. Deze haren bearb'eidt men'met
-den hoedenmakers waa\ierboog· tot een viltblad Tan gelievige grootte en dikte. Het dus v_erhegene viltblad wordt
'lnet een sterk gelooid kalfs..el bedekt, om hetzeln zich te
jioen zamenzeUen en verder te kunnen behand,elen. Ver",ulg-ens legt men hetzelve op een ·bevochtigd stuk lijnwaad,
-V'l[l de 'Tereischte g-rooUe, ~n rol,{ het daormede fOG te r.a;"
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men, dat tQ,Sschen twee viltlagen, steeds eene lang van
lijnwaad ligt. Dit yilt wordt met de handen gestadig behoorI,jk doorgevold, en vervolgens in een bad gedoopt, te
zamengesteld uit 100 deelen kookend water, een deel
Groene vitriool en drie deelen kersengom. Daardoor verkrijgt het vilt vastheid en lijvigheid, doch blijft het ook zeer
buigznam en zacht.
NEDERL. TARIEF. Pelterijen, onbereid, inv. I pCt; uitv.
pCt; doorv. 1 pCt.
Bereid, inv. 6 pCt; uitll. i pCt, doorv. 1 pCt.
PENIGER STOFFEN. In Sa~sen, inzonderheid in de
stad Penig vervaardigde, vooral goede, wollenstoffen van
verscheidene soorten, en onder allerlei namen, aIs: meri~
nos, circassiu, tibets enz. Ook ruwe katoenen worden in
en omstreeks Penig voor de saksische katoenfabtijken vervaardigd.
PENNING (dn. Pfenni~, ook Pfennin~) was in vroe~
geren tijd in Duitschland en in de aan hetzeive grenzende
Nederlanden eene schier algemeene benaming voor geslagen mqnten in goud, %ilver en koper, in welk laatstgemeld
metaal d~ eigenlijke penningen in Duitschland (in Kllulen
en Kleef rroeger Fucltse genocmd), thans alleen nog geslagen worden. Wat men onder de benaming van spaarpenning., noodpenning, teerpenning, braspenning verstond is hekend senorg. Tegenwoordig is- in verscheidene
landen de penning, pfennig of pfenning de kleinste rekeninunt, en van verschillende waarde, gelijk men dit op de
bijzondere artikelen in dit W. B. zien kan.
PENNING-GEWIGT (pfennig),. is een handelit-, goud-,
~ilver.,. en muntgewigt. Zie het al1ikel KEULSGH M+RK en
RICHTPFqllIG.
PEO (portugeesch), gel,jkbeduideud met (usti (zie op
dat woord).
in Oost-:-Indie worden de goederen geme~n.,..
l~k in de volgende 3 soorten gesplitst: a) ea6efa (he!
hoofd), d~ eerste, beste $000, b 6ariga, (de buik), de
tweede of'middelsoorl, c) peo (de voet), de derd~, gering.,ste meeotaI gebrekkelijke soort.
.
PEPER ~lat. piper; fr. poi1f're; eng. pepper; dll.
Pfeffer; ita'!. pepe, pevere). In den handel kent mm den
zwarten, flfJitten, langen, spaanschcn en staart- of steel.,.
peper. La:ltstgemelde is· iIi' dit werk onder het at1ikel
CUBERElI· reeds beschreven. Hier nemen wij. eerst den
zwarten en witten 0p, en laten daarvan gescheiden den
langen en spaanschen 'yoI.gen, vermjts deze van geheel :mdere planten afsiammen,e.ii in' den handel het belangrijke
'van den eigenlijken peper op rerre· na niet bereiken. Plant. De zwarle peperboQIiJ. (hllester of struik) (piper
nigrum LINII. 2· klasse, 3. orde}, gr6eit wild alleen 01' .het
schiereiland dezerzijds dell' Ganges-. Dit is derhalve zUn ei~
genlijk nderland. Van d~ar is hij n:llIr Achter:"In'diii en
oJ? de oost-indische ei.laBde~ g.ebragt ge}'Urden, alwaar
hlj enkel door kultuur aangetroffen wordt, zoo dat de aardgordel, binnenweIken hij tegemyoordig gevonden wordt,
tusschen 700 en 117 0 O. L; van Gr., en tusschen 5° gradeli zuider en 12° noorderbreedle ligt. In de vr",chtbaarste
streken van Oost-Indie gedijdt hij niet zeer; des te beter
!lchter in middelbaar goede gronden, wesHahe hij er overa!
daar wordt aangebouwd, van waar geene andere zeer be..langri~ke goederen komen; sleehts moet hare stapdplaat~
vochtig en warm zijn; het is eene zwakke plant, zoo dat
hij, nan zich 'zelve 'overgelaten ter aarde ligt, en in dezelve
aan zijne' bladkriopjes wortel Tat. Treft hij regt opstaande
voorwerpen, ~o' klettert hij daartegen 0p, en slaat daarin
zijne wortelen )l0C) al~ onze klimop. Zijn,!l bladen staan tegen elkander OTer, 'aan de einden zijner takken schieten
echter afwrsselend met dellen de bloeisemhulsjes uit, zoo
dat aan ieder derzelven cen blad tegenover staat. De 2 a 3
duim lange hulsjes hangen slank 'af, even als de kleine
druiven bij de aalbt'ssen, ieder hulsje bent 20 a 50
kleine, groen8chtige, zittende bleempjes zonder kelk en
kroon; daarvoor he bben zij twee peltl-:-schillen. De beTfuchtigings ,werktttigen verkwijnen ligtelijk, hehvelk, gepaard
aan de omstaridigheid, datvele bezien, waarvanelkhloempje
er slechts Ilene oplevert onrijp anallen bi-eng! t~ weeg,
dat (!e verzamt'ling van cen hulsje of peultje s1khts 10 it
25 bezien bedraagt' die ter grootte eerier etwt en 001rond zijn; zij bevatten alleen een' zaadkolT'el, _ die met
weinili vIeeseh bedekt is. Onrijp zijn %ij groen; rijp, donkerrood; overtijp, geelachtig. - Kultflur. Deze heeft
vele overeenkomst met den wijnstok; want dezelve geschiedt schier geheel door middel dec Itellen; de planten
worden versneden, en daar de peperstruik de eigenschap
heeft, I'loch in %ijnen wilden, Dooh in zijnen gekultiveerden staat vrucht~n te dragen, 100 lang hij langs de aarde
heeDen 'krp.irt~ m~t ~en er yoor 7.orgen, dat hij klirn-
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men kunne. Het best in Azia ve.rstaat men zich op de
peperkul tuur te Sumatra, alwaar deze meest uitgebrei d
wordt bedreven , zelfs de wilde baha's, in het binnenla nd
Van dit eiland, bouwen hem voor den handel aan. De inwoners aldaar verkiezen daartoe het liefst het vochtiO"e land
aan de rivieren, vooral dnt waar vroeger een wond heeft
gestaan; de nog overige p.lant~n brand en zij af en spitten
den grond om. Zoo veel Zlch Immer doen laat, leggen zij
de pepertui nen, die tot cen zelfde dorp (dusun) behooren ,
naast elkander aan; iedere afzonderlijke tuin vormt een
kwadraat, en is omzoomd door een> 12 voet breede ruimte
in welke geen ~.oom, doch kreu,pelhout en' struikgewa~
wordt geduld .. HIJ wonlt met 6 voet van elkander liO"gende
yoortjes doorsned en; de daar tusschen liggende bedd:'n beplant men eerst met afleggers van den areca-pa lm of pinan'"
(areca catechu LINN.), van den heelblad erigen broodboo~
(artocar pus integrij' olia L. GM.), van den gemeene n en
indischen koralen-b oom (erythri na corallod endron, L. en
indica, WILD.) van den gemeene n' behenno ot-boom of kellerboom (guiland ina moringa , LINN.) van de mangeboom
mangife ra indica LINN. (en van de citroenbl adige indischen bramboz enboom, morinda citnfoU a LINN.) Zijn deze
afIegg"ers eenigerm ate gegroeid , zoo plant men naast aan iedel' detzelven twee stekken van den peperstru ik, laat dezen
drie jaren lang groeijen ea tegen derzelve r slutten in de
hoogte loopen. Dan snijdt men ze op drie voet van den
grond af, en laat slechts enkele loten staan, die bestemd
z,jn om vrucht te dragen. Van des af aan geschied t zulks
ook, en de hoeve.elheid der inzameli ng neemt toe tot dat
de heester 14 jare\! oud is; van daar af'vermi nderd gedurig zijne vruchtba arheid tot op het20· jaar, van welken
tijd af nan, tot op het 30, jaar, als wanneer hij sterft,
schier volstrekt niets ineer van hem gewonne n wordt. In
zijne beste jaren is de afgesneden heester 12 voet boog geworden, doch zoude, wierd hij niet afgesned en, de hoogte
van 20 voet bereiken . Een goede struik levert jaarlijks,
circa I a 2 neder!. ponden bezien., Een tuin be vat 500 a
1000 planten, zelden 2- a 3000. De verschiUende wijze
van kultuur rnaakt, dat . zij in Oost-Ind ie jaarlijks een- of
tweemnal bloeUen. Op Sumatra valt de groote oogst tus-·
schen Octobe: en Maart in; de kleine., of halve inzameli ng,
tusschen Apnl en Septemb er. Op Pmang, waar de chinezen de peperpla nters zijn, valt de eerste oogst in December
de tweede ttisschen April en JuJij .. Ofschoon Malabaar hef
eigen vaderlan d van den peper boom is, wordt aldaar echter. Van janr tot jaar er mindel' van aangebou wd, vermits
aldaar het arbeidsloon veel hooger is dan op de eilanden
weshalve llIalabaar met dezen in billijkhe id van prijs, gee~
Deze
Inzamel ing-.
nen gelijken tred kan houden. duurt lang, vermits de peper 4 maanden noodig heeft om
rijp te worden. Men wacht namel\jk niet tot de hulsjes
geheel en al rUp zUn, maar zamelt ze in, zoodra daaraan
ettel,jke bezien rood worden, in kleine manden of korTen;
schudt ze op een vlak, zuiver, hard stuk land, of op
schorsmatten uit, en Iaat ze aan de zon droogen, zonder ze
voor wisselende weersgesteidheid te beschutte n, vermits hun
deze niet schaadt. Middelerwijl wrijft men ze met de hand,
of betreedt men ze, om ze van de hulsjes te scheideiJ..
VerTolgens verwijde rt men aIles vreemds van de korrels,
door groote, ronde,. vlakke zeeven (nyiru) te slingeren (te
wannen) , en brengt ze dan in grooteva ten (kutit kaya)
onder dak, tot lIlen er "genoeg van tot verzendi ng heeft ingezameld. - Soorten :
1) De zwat'{e peper (fl'. poivre nair; eng. black pep_
per; duo Schware e Pj'z.tj'er , ita!. pcpe nero) bestaat uit
de bezien, die omijp gedroogd zijo, waardoor zij zwart en
rimpelig worden. Hoe mindel' het laatslgemelde piaatS grij"t,
desle voileI', en duarom des te betel' is de peper; hij heet dan
welgevoed. H\j. heeft een' eigenaar digen reuk, smoakt
brandend scherp, specerijachtig, is hard, inwendig dikwerf
hOI en vertoont, doorgesn eden, eenen witten kern, die onner
het vergrootglas blinkend e punten vertoont, en welks bui'tenste oppervlakte horenach tig en donk,ergroenachtig is; "hij
is omril)gd door de dunne laag van het gedroogd e vJeesch,
Men ondersch eidt
hetw~lk glanzig donkergr oenachtig is.
~'/,I/arffi (fl'. p. lourd of pesant; eng. heavy p.) enligten
peper (fl' . .p. leger; eng. light p.); van eerstgem elden
zinken 50h,eral de ,korrels in wllter neet, van laatstgem eiden
zinkt schierge en enkele korrel. Buitendi en noemt men in
Europa de ~oorten naar de tqsschenhandelaars, of naar de
plaatsen van oorspron g; zoo lweft men I) hollands che (fl'.
poiv!,e de Holland e; ital. p. d'oland a); h'ij is zwaar,
weI gevoed, gemengd met eenig gruis of afval (peper&toj',
fl'. pouSle ?f grabeau de poivre,. eng. pepper dust; ital."
polvere dt pepe, 001. peverell o); 2) entelach e (fl'. p.
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d'ang-let erre; ital. p. d'ing-hil terra), even zoo, slechts gemeenlUk zonder afTaI, die in Engeland afgezeefd en afzonderlijk verkocht wordt; de beste pepersto f heet g-ood dust;
3) . Goa (fl'. p. de g-oa,. ital. p. di goa) even zoo, met
weIDig afval; 4) indische (fr. p. de l'inde), die sedert
den ~arivang onzer eeuw in den europesc hen handel gekozeer rimme~ Is, inzonder heid door de amerikan en; hij is
},ehg, klein korrelig, bestaat dikwerf enkel uit gedroogde
v:leesch zonder kern, hetgeen hem ligt, weinig specerijachlIg maakt, en ten gevolge waarvan hU, met de handen gewreTen, 25 a 50 pCt. afval geeft; waarschijnlijk is het deze
soort, we~~~ men onrijI,' heeft ingezame ld, want gemeenJijk
inv~I"Valt hlJ m korten tiJd tot peperstof . Men moet den
dlscl;en peper niet met den spaan~hen gelijkste llen, die
meDigwerf ook dus genoemd wordt. In .Oost-Indie word~n de soorten naar de volgende ordeges chat: Malabaar,
Slam, Kalantan (op de oostkust van llIalakka), Borneo, Sumatra en Rhio (op het eHand Bintang) . De laatstO"enoemde
wordt te oJ;lrijp geplukt, wordt daarom hoI en heeft eene
onaanzienlijke kleur. Op Sumatra heeft de kultuur 3afwijkingen der plant voortgebragt, de eerste heet lada lawhur
en Ie vert den, sumatra peper, lampoen genoemd ; de tweede
lada manua, en de derde lada jambee. Niettegenstaande
llIal~baal' de beste soort oplevert, vindt men ookaJdaa r kleioTe~en en dorren peper, met name die van Paliap"atnam;,
ngens wordt de peper van Malabaar nog door dien van
~ochinchina overtroffen, die zelden naar Europa komt. Ook
IS de Sumatra zwaarder dan de Malahaar. -Bij alle deze
soorteJijke indeeling en vindt tusschen de meest~erschillende
als
p~persoqrten bij. lange na, niet dat ondersch eid plaats,
blJ andere koloDiale wilren, waardoor het ~ch ook verklaren
laat, dat de chinezen in Canton volstrekt geene ondersch eiding bij hunne aankoopen maken. Die van Java is van
gene zeer uitsteken de kwaliteit. In den europesc hen handel
wordt hij ook geheel of in korrels (fl'. entierof eng-rain s;
eng. whole of round p.; ital. r,onde of in gran i), grof~
gestoten (fr. mig-nore tte) of jifriges to ten (fr.p. pile,. fin;
'"
eng. ground of beaten p.; ital. p. pesto);
haI.p.
.2) De "!litte .peper (fl'. p. blanc; eng. white p;graauwlJta~co) ,IS klemer en rOJ:der, e~en, geelachti g of
achlIg Wit; smaakt en nekt mmder scherp. Daanan· zijn
twee nevens~>orten: I) gemeene (eng, common wh.p.) ,
die in Engeland uit zwarten gefabriceerd wordt; deze wo~dt
aldaar namel,jk veqcheid en dagen in water geweekt, daar
wedel' uitgenom en en aan de zon te droogen gelegd, om
hem in z"chte bl'oeijing te brengen. tot de huIs of dop los
gaat, welken men met de handen afw~ift, vervolgens bleekt
men hem met chloorkalk of zwaveldamp, w~scht, droogt en
bevrijdt hem van de hulzen, .1')or deze er van wegte blazen;
deze nevensoo rt levert den meesten witten peper in den
handel; mindel' ontro"et men in dezen Qen""echten (ena.
g-enuine w h. p.), waartoe men in Indie de ~jpe en on~lpe
bezien neemt, ze nagenoeg 14 dagen lang in waterkui len,
het liefst in zeewater uitdijen laat, tot het vleesch open
springt; z,j worden dan aan de zon gedroogd en met de
handen verwreve n; de huls wordt gedroogd , gemalen , en
af~ondjlrlijk als eene soort van zwarte peper v~rkocht.
Scheikun dig-e 9pmerki ngen: aile deelen del' plant bevatten
een scherp sap, weshalve zij in Oost-Ind ie oF. menigvu ldige
wijze gebruikt worden. De belapgrijkSte be~tanddeelen del'
bezien. zijn: J) het peperin , eene eigenaard ige stolle, ann
de harsen verwant; niet al1ijd in gelijke hoeveelheid in den
zwanen peper voorhand en: 3 ponden gaven eenmaal I}
ons; 26 po"nd een anderruaal 6 oncen I drachroe ;· de .witte
peper hOlldt daarvan slechts ligte sporen in; deze 'stoffe is
in den jong~ten tijd eene bijzondere droogerij voor de behoefte der apotheke n g-eworden; zij vormt kristallen, die hoe
zuiverder deli te witter, hpe onzuiverder des te geelachtiger
zijn; 2) 'scherpe vette olie, de 71"arte peper bevat daarvan
12: pCt.; het is deze stoffe, aan welke de peper z,jnen scherpen
of hee,ten smaak verschHldigd is; 3) peperali e (fr.Auil e
de p.; eng. oil of p.) vlugtig, ligterdan water, nietsche rp;
100 pondzw arte peper geven I pond, 2 oncen, 1 drachma
welrieke nde, eenigerm ate scherp smaken,de, a:Jllpergele, met
den tijd bruin wordend e peperoJi e; 100 pond \Vitte peper
geven I pond 12 drachme n sterker ruikende , brandend
smakend e, roodacht ig, later donkerde r gekleurd e peperoli e;
ook deze korot dikwerf in den handel; - 4) stijfselm eel,
IS} pCt. in den zwarten ,meer in den witten peper; II}
e;x;tractieve stoffe 12} pCt. in den zwarten, veelmin der in
den witten. Uit deze korte opsomm ing ziet men, .dat door
het rijpen en fabriceren een~ groote verander ing in"de be..,
stan?dee len der beziiinw ordt ~e weeg rrebragt. -" rerval..,
8chmg. lien heeft hem met meel en 100dwit overtrok ken,
120

rIPEII.

waardoor" h\i schooner en witter wordt; dit nrachtelUk beV erhruikte :
drag wordt ontdekt, als men den peper klopt of in het
water legt, waardoor de vergiftigde schil er afsl'ringt, of als
1830
2,009,154 pond.
men den dus vervalschten peper- in de kroes verbrandt,
1831
2,050,083 »
waarbij het 1000 terug blijrt; in Frankrijk heeft men kunst1832
2,225,491 ,.
peper vervaardigd daardoor, dat men gips" rueel, gomwa.
ter, een weinig fijngestooten peper of piment korrelde;
Frankrijk voerde in 1829 in: 5,000,000 ponden,
in Engeland heeft men lijnkoeken, klei en spaanschen peper te zamen gedraaid, en beide fraaije produkten zeUs onder
Het duitsche tolverbond voerde in:
aen naam van poivrc indi[fene, of francais in den handel
gebragt; zij ziJn krachteloos, donkergra~uw, niet hard, en'
1833
cenlenaars 7,376
vallen in water uit een; gestooten peper wordt dikwijls met
1834
11 ,952
»
oud terhard brood gemengd verkocht. Gebruik: als
1835
14,067
"
specerij; in de artsenUmengkunde (in ziju oorsprongsland
1836
16,643
"
hiertoe o<?k wortelen, steelen en bl..deren) ; in melk tegen
'diegen en andere lastige of schadelijke insecten. - Handel:
Uitvoer:
onder alle specerijen van het rijke Oost-Indie is de peper, ,
met opzigt tot kwantiteit verreweg het belangrijkste. Merk]833
centenaars 63
waardig is het, dat de peperhandel door de ontdekking van
1834
344
,.»
den zeeweg om de Kaap aan den europeschen handel, tot
1835
169
]836
op in ouie eeuw j geen voordeel heeft aangebragt; want
182
"
ofschoon den ouden romeinen I pond peper naar saksisch
geld op 1 thIr., 3 groschen, 8a penning, en den engelDoorvoer:
"
schen in de middeleeuwen op I thIr. 4 gr. 2!u pfenn. te
staan kwam, lag de oorzaale daarin, dat de kooplieden der
1833
centenaars 13,084
oudheid en in de middeleeuwen, op den weg door den Le1834
6,077
»
vant wegens de dikwerf herhaalde omladingen en beroovin1835
4,701
»
,.
gen veel'meer onkosten en verlfezen hadden. De grond van
1836
4,297
dit in het oog loopend verschijnsel lag in de monopolien
der hollandsche en engelsche oost-indische kompagnien.
Terwijl aldus het eigen verbruik aanmerkelijk heeft loeEerst sedert de fransche mededongen en sedert de engel- genomen, is de doorvoer daarentegen zeer verrninderd.
sehe oost-indische kompagnie hare privilegien ten deele
De noord-amerikanen voerden 1824, en weI uit Siam,
verloren heeft, veranderde de prijs ten voordeele van den 3,133,443 pond en zwarten peper in; daarvan voerden zij
europeschen kooper, derwijze dat laatstgemelde kompag- echter uit: 2,636,58310nden, en hovendien van vroegere
nie volstrekt geenen peper naar Europa verzond, terwijl stapels 1,851,932 pon , waarvan 2,flO(),000 ponden naar
particuliere kooplieden nieuwe oost-indische ontbieding- Italie en Malta, en 5,000,000 ponden naar Holland en de
plaatsen opspoorden en de invoer in Europa aanmerkelijk hansesteden gingen •.
toenam, welke laatste omstandigheid te meer opmerking
Usantiiin: Alexandriii verkoopt per 37 oka. Amsterdam
verdient, daar men in de jongste jaren, met name in Frank- geeft 4 pond tarra en uitslag per zak, 2 pCt. korting; volrijk en Hamburg, eene aanzienlijke vermindering van den gens tacief slechts 1j pond tarea bij kleine en 3 pond bij
overigen specerijen-handel waargenomen heeft. In Oost- groote balen. Antwerp en larea in enkele zakken 2 p!Jt.,
Indie moeten de eerste koopers zeer op hnnne hoede zijn, in dubbele 4 pCt., in balen van 175 a '235 ned. ponden
Termits de eerste verkoopers den peper gaarne met water 6 a 7 pond. Berlijn tarea in enkele ,zakken 3 pond, in
bevochtigen, waardoor voor laatstgemelden een gewigtsver- dubbele 6 pond. Bombay verkoopt per Bomhay candy van
lies van 5 pCt. en 6 pCt. plaats grijpt. E erste ontbie- 21 maunds. Bordeaux tarea in balen van 125 a 150 kilogr.
dingplaatsen zijn op 111 alalJaar Paliapatnam, Coulan, Bar- 2 kilogr.; in dubbele pakking 4 kilogr.; in zakken van 25
celor, Kacikal, Calicut, Talicheri, lUabee, Cartenad, Chochin, Ii. 50 kilogr.; van 55i Ii 70 kilogr. q. kilogr.; van 70} tot
Bomhay,Goa, Bejapoer en Cambai; op Sum'ltra, westkust: 100 kilogr. 2 kilogr. Bremen tarra 5 pond, bij dubbele
Triemati, Pulo Dua, Cloeat, Kust van Tampat Toean tot oorspronkelijke balen 2 pond bij enkelen. Calcutta verSoefoe, Koealla Batta, Analaboe en het land benoorden koopt per factorij-maund in courant-ropeijen. Genua tarra
daarvan; oostkust: Laukat, Delli, Sardang; eilanden der bU engelschen p~per 9 pond per baal. Gihraltargeene
straat van Malakka, inzonderheid Pulo-Penang en Bin- tarra. H amlJltr[f verkoopt per pond in schell. banco, geeft
tang; schiereiland Malakka,. westkust : Malakk'l, oostkust 1 pCt. courtage; tarea, bij engelsche in enkele halen van 300
Potini, Fringanu, (Jalantau; oostkust van den golfvan Siam, pond 3 pond, in dubbele 6 pond; hlj hollandsche en deenChantihun, Tungpai, Pongsom, Kampot; Bornea, inzon- sche in lijnwaden balen van 400 pon4 5 pond, bij lIIadras
derheid Borneo en Banjers'!lassing. Weinig leveren Celebes, in enkele balen van 80 pond 2 pond, b,j Sumatra in balen
Java, Ceilon, Bourbon, lie de France, Tabago en sedert beneden 139 pond 2 pond, van en boven 130 pond, 3 pond;
1810 Gayenne. Tweede ontbiedingsplaatsen: voor den bij witten ~n l~jnwaden balen van 100-200 pond 2 II 3
,warten hollandschen Amsterdam en Rotterdam in balen goedgg. bij dezeallen j pCt., bij lie de trance in lijnTan 204 a 308 ned. ponden, in graauw linnen met dunne waden balen van - 70 tot 80 p~nd, enkel, 2 pond; dubbel,
mat overtrokken; van den engclschen, Londen in balen 4 pond; in dito Vlln 100 pond 2 pond; ggew.l pCt.
van 133 ned. ponden in graauw, dig!, lig! laken met I of tarra in enkele paJrking 2 pCt., in dubbele per baall kIlogr.,
2 matten overtrokken; van den Goa-peper Lissabon in tijd 3 maanden· bij zeevracht 800 kilogr. == 1 tonneau.
kleine zakken van fraaije katoenen stoffe, dikwerfmet schors- Keltlen verkoopt per 101 pond. Kopenha[fen taera zuivere.
matten, it circa 80 ned. ponden; van den indische lie de of 3 a 4 pond per baal. LissalJon verk06pt per libbra.
'France in kleine schorsmatten, van 24 a 43 ned. ponden; tarea ] pond per zak. Liverpool tarra in zakken 2 a 3
tetenwoordig ook door de uoord-amerikanen in de zelfde pond, ggew. 4 pond per 6 zakken. Livorno verkoopt per
puking of 2- of 3-voudig ingenaaid; van den'· witten Hol- 100 pond in ducati; tarra engelsche_in duhbele pakkingm~t
land in halen van 120 a 160 ned. ponden. Engeland in ,touwen lOa II pond; hollandsche met touwen 18 pond;
znkken van 112 ned. ponden. De voornaamste prOOuctie zonder touwen 16 pond; Goa 2 It 3 pond. Londen tacra 3
bedraagt naar CRAWFORD'S nieuwste begrooting jaarlijks in: pond, ggew. 2 pond per baal. Lubeck .tarra 3 a 4 pond
per baal, cOUJ:tage {. pCt. M aa[fdenburg tarra zuivere.
Sumatr.., westkust
20,000,000 pond.
Marseille voor stof 1{. pCt. ggew., tarra in enkele pnkJ)
oostkust
8,000,000 »
kina 1 pCt., in dubbele 2 Ii 3 pCt. Nantes inznkkentarra
Siam • • . • • • • • .
8;000,000 »
3 p<3t. ggew., 4 pCt. in dubbele pakking, tarra 4 II 5 pCt.,
lIalabaar . . . . • . .
4,000,000 »
ggew. 5 pCt., in ZWare balen tarra 4 pCt., ggew. } kilogr.
Schiereiland lIIalakka
3,733,333 "
Napels tarra bij balen 5 rottoli, hij zakken 1 rottoli. 'lVoord3,600,000 »
lilanden derzelven
"'meri~a verkoopt per pond, tarea bij den to~. in znkke~
2,666,667 »
Borneo •• , ......
2 pCt., In balen 1) pCt., in vaten ]2 pCt. ParlJs tarea hIJ
• 50,000,000 ponden. zwarten in balen van 150 kilogr. dubbel linnen 4 kilogr.,
Totaal
~nkel linnen 2 pCt.; bij witten, enkel linnen 2 pCt. !f0tterdam verkoopt per {. ned. pond, tarra 2} pond Ult51"3
EN[feland voerde in:
en ggew. 1 pCt., kortlng 2 pCt., courtage 50 cents per 100
· 2,732,224 pond.
1SS0
',.
pond, 3 maanden tijd. Rouen tarea in. enkele halen I} kiISSI
· 6,128,240 »
lo~, in nkken 2 pCt., bij witten inhalenvanlOOkllo;r.
1832
· 4,630,475 "
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q kilogr. korting, 3 pCt. Smyrna Terkoopt per oka. Triifst
tarra engelsche 4 pond per baal. Tenetiiin verkoopt in
ducati per carica van IpO libbre sottolie larra zuiver en 2
pCt. - Tollen: J)uitsch toltlel'bond per saksischofpruisaisch centenaar 6 thlr. 29 silbergroschen m~t 4 pond tarra,
of per tolcentenaar II florijnen 21 +. kreuzer rhein. met
3~o pond tarra; uitvoer vrij.
Oostenrijk per centenaar
aporco invoee, 20 fl., uitv. 25 kr.; doorv. 2 kr. Stade 2
scbill. per 100 pond. Sondsche tol 12 stuber per 100 pond.
Frankrijk per JOO kilogr,. nello uit Fransche kolonien met
fransche schepen 10 francs, nit landen bewesten kaap Horn
en uit Oosl-Indie 40 francs; van eldel's SO francs met
vreemde schepen of per as 105 fr., uitv. 35 cent.; tot elke
dezer taxen nog het Tt daarvan verhooging (decime additionel). Engetand sedert 1823 uit britsche Kolonicn per
pond Ish., van elders 2 sh. 6 pence.
3) De lange peper (lat. piper longnum; fro poivre long;
,eng. long pepper; itaL pepe lungo). De stumplant is de
lange peperstruik (piper tungnum LIn. 2< klasse 3< orde) ,
met eenen overjarenden houtachtirren wortel, die stengels
schiet, welke zieh tegen boomen ~an in de hoogte opslingeren; in vochtige wouden, op de bergen del' Circars groeit
hij in het ,wild, in Bengalen door kulluur. In bet derde
jaar draagt hij het overvloedigst vlUcht. De mannelijke en
Trouwel~jke bloeisemhtllsels zitlen op verscheidene.. planten
vaneen geseheiden. Laatstgemelden worden onr~lP ?fgenomen en gedroogd. Zoo komen zij in den handel, ZlJn 1
iI I' dnim lanrr, en hebben uiterlijli: vele overeenkOlilstmet
de '"berkenhulsjes, vermits zU bruinachtig grijs!. eenigzi~s
bestoft, en spiraalvormig met een streepsgewl.Jze voortJe
omringd zUn. De verhooging welke laa;stgemelde tuss, che.n
zich laat, is met vele knoLbeltjes bezet; elk derzelven IS
met een bloeisempje van het vrouwelijk geslaeht voorzien
geweest. De geheele vrueht bestaat uit verdroogd. merg,
waarin de zaadkorrels liggen, onder ieder knobbeltJe een.
De zaadkorrels zUn naauweJUks een str"eep lang, eirond ,met
een kastanjeblUin vliesje bedekt, en inwendig witachtig.
Eene dwars-doorsnede der vrucht doet van dezelve 7 .. 10
te voorschijn komen. Zij smaken en riekenpeperachtig,
alechts niet zoo heet als de zwarte peper. In gehalte zijn
zij b~jna aan dezen gelijk, want zU bezitten een weinig
peperin, een vast zeer scherp vet, van waar de smaak aan
den langen peper voorkomt, ais ook eenige vlugtige,olie.
Ook het geblUik is in Europa volmaakt het zelf~e; slechts
wordt er weinig van herwaarts gebragt, omdat hlJ zeer a~n
wU\allsteek onderhevig is; des te meer maakt men he.',ll III
Oost-Indie te nutte, alwaar ook zij n wortd als artselllJ zeer
geacbt wordt. Eerie bastaardsoort heet otijfantspeper; eene
andere soort is sedert verscheidene jaren in den europeschen
handel gekomen; zij is korter, geelachtig graauw, meer .beItoft, en ontspruit waarschijnlijk van den chabapeper (ptper
daba Hun).
.
4) De sparinsche (turksche, indische) peper (la~. pt(JCr
hispanicum, iurcsicum, indicum; fl'. corail des Jardms,
poivre d' E .pagne, d' Inde; ital. peperone, peverone, pepe
d'India, pcpc malta of rosso, pcperato; ~ongaarsch paprika). De stamplant is de eenjarige capsfC"um JLIn ..5 0
Idasse I, orde) , die in Zuid-Ameri~a in. he~. wild groell,'
aldaar echter ook, even .Is in Europa s zUldel'lkste landen,
vooral in Honrrarije en Zuid-Frankrijk door kuHuur gewonnen wtlrdt. De bezien derzelve zijn aanvankelijk groen, en
worden, rijpende schoon rood of gee!. Zij bevatten doorgaans 15() Kleine zaadkorrels. Zij zijn regt tegen over eIkander geplaatst, droog, hoI, aneen be~eden voistandig Ii
a 2 duim lang, vingerdik, glad en bhnke.~d. De ~ultunr
heeft afwijkinrren voortgebragt, want er z~ln ook elronde,
punti"e en bolronde. Versch, rieken zij eenigzins bed welmend~· !Tedroogd verwekke"n zij 'niezen; zU smaken uiterst
brande~du scherp,' en ontsteken de huid derwijze, dat deselve rood wordt. Onrijp kleuren zij geel, even als de bIaderen en takken. De' aan dezelv~n eigenaardige stolle is
het" capicin, hetwelk donkergeelrood is, balsamiek ruikt,
aanv3Ilkelijk even zoo smaakt, terstond daarop ecbter, .elfi
in degeringste kwantiteit, bevig en ~nhoudend' bra~~t. Ce6f'Uik: Hij vervangt in Znid-Amenka, West-Indle, Engeland; Rusland en lIongarije den peper, IS voor de tong
del' bewtiners Van de ovetige land en van Europa te heet;
WOl'clt buitendien door azijnmakers ~bezigd om aan hun fabtikaat meerdete scherpt~ te geven; de onrijpe vruchten
worden in azijn ingelegd en als spererij verorberd (fr.
poivrons; poivron wordt ook menigwerf in het. algemeen
de spaansche peper geno .. md; ital. peperone an aceta).
lIongarije en Frankrijk, (Nimes) dr~jven daanned~ een'
aanzienlUken handel. In het zuidelijk Rusland, blJV. aan
.k Beneden Wolga, wordt hij in groote hoeveelheid aan-
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gebouwd, de vrochten sterk gedroogd, en onder den naBm
van zakpeper (russ. strutsch kowoi perez) in pnlV'er algemeen in den handel gebragt. Uit Guinea komt hij, welligt v~n eene andere soort "van hijtende bezie, ins"elijks
(guinea peper; fl'. p. de Guint!e; eng. guinea pepper) naar
Europa. - Cayenne of chili peper (eng. cayenne pepper) wordt in Oost-Indie uit de vruchten van den hees_
terachtige spaansche peper (capsicum /rutesccns, LIIIlf.)
en in Amerika uit den beziendragenden spaanschen peper
capsicum baccatum LINN. bereid, aldaar in groote menigte verbruikt, naar Engeland .verzonden, hier eehter
ook uit de vllichten van verscheidene soorten van bijtende
bezien bereid. In Engeialld droogt men ze met vuur, neemt
de -zaadkorrels er uit, snijdt de bast stukkelld, vermaalt
deze laatste in eenen pepermolen, en" hewilart dezelve in
Kleine flesschen, die noch aan de zon, noch aan de lucht
worden biootgesteld, vermits hij dan tijne schoone roode
kleur verliest, dit is deep coloured pepper. Met de zaadkorrels gaat men op gelijke wijze te werk; zij worden echter
geel, en leveren den pale pepper. Met eerstgemelden is men
zeer omzigtig, omdat hij met schadelijke verw gekleurd, dus
vergiftig, voorkomt. In Amerika draagt men de vruchten,
legt ze"schichtsgewijze, met meel afwisselende, in een aardewerken pot of vaas, laat ze in een' oven wei .droogen, bevrijdt ze van meel, stampt ze luiver, roert ze dan "met tarwemeel en kaf (op ieder ons poeijer I pond meel) te zamen, bakt ze zoo lang tot zij beschuithard zijn, puiveriseert
en zift ze, en brengt ze onder den nnam VaD cayan peper,
c. butter, pepper pot (ita!. peperone seCC9 e ridotta in
pohlere) in den handel.
NED. TARlE},. inv. f 1.50; uitv. /0.05; doorv. / 0.10
per 100 ned. pond.
"
Spaartsche peper, als DR06GElIIJEN.
Piperlongum of lange, en &taart-peper of cubebe, aLs
DSOOGERIJElf.
Fijne, of zoogenaamde 8tO/ van peper, als PEPIIR.
PEPERMUNT (lat. herba menthae piperitis; fl'. menthe poivree; eng. peppermint; du.Pfeffermunzc). De
van de steelen ontdnne bladeren van de mentha piperitQ.'
Luu. 14- klasse I. orde, ,familie der labiaten, die in Engeland en Amerika te hnis behoort, .en in het noorden van
Europa in onderscheiden oorden door kultnur wordt ge.wonnen. - De,hladllren zUn "lancetvormig, ongelijk en
scherp getand, doorgaands, doch meestal van onder aan de
nerven, die veelal roodacblig zijn, met korte haartjes bezet.
Gedroogd zeer levendig groen, v~n eigenaardigaromatiscben
geur, en specerijachtig eenigennate kamferachtig vansmaak,
aanvankelijk heet, doch vervolgens eene aanhoudende koelte
in den mond voortbrengende. De pepermunt wordt door
stekken voortgeplant, verlangteenen Goeden grond, moet
vochtig onderhouden en, zoo mogelijk, in het voorjaar omgeplant worden. Als dezelve 3 jaren of langer op I'l'n' en
den zelfden grondgeplant wordt, verliest zij aan dimgdl'lijkheid, en ontaardt allengs tot wilde menthe, hetgeen echter
merkwaardigerwijze nimmer het geval is, ala zij gestadig en
geheel voor het in bloei komen gesnoeid is .. Het loof wordt
in den zomer, vMr den hloei, en bij guDstigeweersgesteldheid meermalen gesnoeid. De bladeren worden afgestroopt,
I'n in eene luchtige, schaduwrijke plaats(;Cdroogd; 100"
deelen geven 22 deelen gedroogd. - De met. zelden VOOl'komende vermenging met andere' menthl'-S90rten bij. den
inkoop van pepermunt, als met de Groene menthe (menth"
viridis LINN.) is aan de smaliere, me.er puntige onllesteelcle
bladeren; - met de wilde menthe' (mentha silve.ttmsLllfIf.)
aan de dikkere, witachtig groene, van boven rimj:ll!'~g ,bened en ruige; - met de water menthe (mentha' «'luatiars
LIIIN.) aan de zachtharige, volmaakt eironde, - en met de
balsem menthe (mentha g-entilis, LUll! ), aan de .teellooze
eivoimige, hoven en beneden puntige hladen en over,bet
algemeen aan den ontbrekenden eigeDilllrdigen reuk te ond~l'
kennen. - Zij dient in de geneeskunde, en is als'zooge":
naamde pepennuntthee een bekend huismiddel. Het vet"'"
ache . k~id dient da.ren tegen ~oofdzakelijk' ter ge~nnin~j
er dannn vervatte, aan dezelve elgene aetbierbche obe,,~ "
PEPERIIIUNTOLIE (lat. oleum mmt'luu pip~riti!; ft.
essence de mentlle paivree). Dezeoli"& 'Iiet 8l;6enachtig w
geelachtig uit, is doorzigtig I'D dunvloeijend,', laD doordringenden pepennuntrenk, van ~eila4!n.kamferaeh\igen
smaak, en verspreidt .in.de;n"~thh. gl!'1'oel yail: kOl!ld~.
Door herh.alde over-dlsl111at~ Ii tij"fJenOlrgzalllnge~eel WIt
en water helder te-maken. "~e~e'olie hel!"ft een specifiekgewigt van 0.92. Bij. e~neteJllpel'lltu"r, TaD - 20 0 RB.l.t1~UIl
vormt zichin hUl'T~krlstallen pepmnuntkamfer·
20 pond kruid geven 4 a6.iood olie; ¢et-de bloeiseD!~'
W1>rdt hetzelve, 8ftegd ~ loed oUe te ~i Be in 40,,;
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handel komende olie is zeer dikwerf met kmisenmuntolle
of poleiolie Termengd, hetgeen echter den kenner terstond
aan reuk en smaak ontdekt. De niet-kenner Tindt het onderscheid terstond bij de vergelijking met onverTalschte pepennuntolie. De dikwijls daarin voorkomellde Tervalsching
met terpentijnolie ontdekt men terstond door den reuk, als
men eenige druppelen in de holte der hand verwrijft en
uitdampen laat, en de vermenging met alkohol door bijmenging van water, hetwelk den alkohol opneemt, en
waardoor derhalve het volumen der olie vermindert.' , In
den handel komen 4 soorten Toor: amerikaanscke is de
goedkoo£,ste, maar teveos ook de geringste met opzigt tot
de kwaliteit. Zij bevat schier altijd 20 a 25 pCt hars- en
slijmdeelen, en, moet daarom alvorens men ze gebruikt,
meesttijds eerst gerectificeerd worden. De engelsche de
duurste maar de beste, van bijzonder fijnen en sterken reuk,
schoone heldel'e kley.r, en vrij van alle hars en slijmdeelen.
De duitsche komt de engelsche tamelijk nahij, en w9rdt
niet zelden als engelsche verkocbt. De amerikaansche en
engelsche olie wordt over Lonckn, Amsterdam en Hamburg
ontboden. De dui,tsche wordt voornamelijk in Saksen en
Thuringen bereid. In Londen zijn tegenwoordig de prijzen
voor engelsche ,34 a 38 sh. per pond, voor amerikaansche
21) Toor duitsche 10 a 11 daalders per pond. De pepermuntolie wordt in de geneeskunde gebl'uikt, l' oorts tot
hereiding der hekende pepermuntsuiker, e? in groote hoeveelheden in de likeurstookerij. T ,UIIEF, zle OLIE.
PEPITAS (uit het spaansche pepita" vruchtkern, pit).
Zoo noemt men de, uit de mijnen van Perli en Chili komende goudkorrels en kleine stukken zuiTer goud.
PEQUINS (PUUGs) zijn oorspronkelijk effene en ge'streepte, chinesche zijden stoffen, 22 kopenhager ellen lahg,
I' ellen breed. Men verTaardigt deze stoffen in de zwit.:rsch-, crefelder-, weener- en berlijner-fahrijken; zij worden tot vrouwen-mantels en vrouwen kleeding gebezigd.
Onder den naam pequins of peking's he eft men riog eene
soort van tapijten, Tan geverfd of effen lijnwaad, dietegenwoordig buiten gebruik zijn gekomen.
PER (lat.) Toor, door. Men bedient zich Tan dit woordje
in Terbinding met Terscheidene andere woorden. Wij laten hier de gebruikelijkste wijzen Tolgen, in welken het
Toorkomt.
1) Als men in het italiaansch- of dubbel-boekhouden
eenen post op het krediet in het grootboek schrijft, T~~rt
men de tegenrekening aan, 'en steIt per daar voor; hIJT.
»per wisseJrekiming"- per A. WA.LTER in Hamburg." 2) per Irontant (ook per cassa) heet: tegen kontant
geld, tegen kontante betaling; 3) per procura, krachtens
of uit Tolmagt; ') per acquit, ontvangeIl., vold,aan, als
onderschrift eener kwitantie; /I) per couvert, ingesloten,
onder omslae; 6) per (ofpro) mitle, Toor of van duizend;
per error of pro errore: voor of. wegens dwaling, misvatting· 7) per centenaar, baal, Tat, pond, kist enz. heet:
voor d;n centenaar enz.; 8), per Amsterdam, Leipzig enz.
heet iq wisselzaken: op Amsterdam, Leipzig eoz. 9) per
of pro governo heet: tot narigt en rigtsnoer; 10) per
Aonor of pro honore heet: tot de eel'; 10) per saldo: tot
Tereffening of als restant; per of pro mese: 'foor de maand,
'smaands, maandelijks; 11) per of pro N. N.: dus onderteekent een kantoorbediende, die de procure niet heeft,
den naam Tan zijnen chef, a1s hij een of ander Tan juist niet
Teel belang Toor ,hem onderteekent; 12) »uwe remise pe'r
.f pro 6 auguatus, per einde deze : die op 6 Augustus,
einde dezer maand, betaalbaar is; 13) »zend mij de bewwte goederen per voer, of per as," ••••••• te land,
met Trachtwagen, niet te scheep, niet te water.
l'ERALT A. Uitstekend goede, sterke in het spaansche
Navarra voortgehragte, witte, Teel OTer Cadix en Malaga
IIitgeToerde wUn.
PERCALEN (PIlRILlLU) zijn oorspronkelijk oost-indische
fijne katoeneustofi"en, en worden Teelal ook cam6ricll genoemd. De door de franschen handel geleTerden, zijn 9
ellang en I} el breed., Zij komen ecbter zelden naar Europa, daar ni~t slechta de' engelscheB, maar ook de duitsche katoenfabrijken"namelijk de saksische, dezelve even
zoo goed en goedk{)op~r leveren, bijv. witte, gladrk percalen, ,~, tot '~ leipziger ellen breed, i? st!lkken van 20 a
30 ellen lengte; drukpercalen, van lets sterker garen;
percaaldoe"~, iII. Terschillende grootte. Zeer fijne, minder dig! geweTen percalen komen zeer veel onder den naam
van 6atist neteldoek Toor. Ook in de oostenrijksche afbrijken worden, verscheidene soorten' van percalen .; en 1 ~
weener ellen breed, 24 ellen lang venaardigd, die aan de
.
, engebche in. deugdelij~eid gelijk komen.
PEROHE. 'GeriDge fransche henneplijnwaad, uil 'de 1'001'-
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malige proTincie van dezen naam, .die deels binnen's land
Terbruikt, deels naar de kolonien Terzonden wordt. Er zijn
Tan deze stoffe Terscheidene soorten onder bijzondere namen, als: grosforts, mortagnes, Uaupes, patizcaux enz.
Ook de te notrent te routrou geweven, tot tafel- of servetgoed dil\nende, ~ el hreede diemet, als ook de graauwe
ongebleekte noemt men percke. =, lengtemaat (roede) in
Frankrijk van onderscheidene lengte.
/
PEREFFE. Eene peerTonnige soort Tan dtroenen uit
Italie en de Provence.
PERKALEN, zie PERCA.LEI.
PERES (uit het latijn). Verlof-bewijs, vrijbrief, vrijbiret.
,. ~ERPETUANE (fr. perpUuel, perpl:tuone scmpi terne)
Eene lijne gekeperde, wollenstoffe, op de wijze Tan fijne
sergie, die wegens hare, duurzaamheid haren, naam Toert.
Zij weed het eerst in Engeland, later ook in Frankrijk,
TerTaardigd. Inzonderheid leTeren de fabri,iken -v:an Beauvais, R!jssel en B-ailleulverscheidene goede soorten Tan
perpetuane, i el breed, 20 el lang; onder die van Bailleul heet eene geringere, goedkoope soort perpUuane de
moindre qualite. Effene, en gefigureerde perpetuels tot
kleedingstukken worden zeer goed in Rheims TerTaardigd,
i el breed. Verscheldene duitsche fabrijken, bijv. te
Mtihlhausen, Eisenach, Rochlitz, Gera, Berlijn, .leveren·velerlei soorten van pef{letuels, i ellen breed, weI ook onder den naam van tmperiales, en te Linz worden twee
soorten van keizer-sergie, No. I en 2, i weener el breed
Tervaardigd.Overigens worden de perpetuanen door de
fahrikatie. der gefigureerde merinos schier geheel verdrongen.
'
I'ERQUISITIE-PROTEST (PROTEST IN DEli WIIID) .Zoo noemt
men. het protest, hetwelk bewerkstelligd wordt, als de betrokkene op den tijd van Tertoon of Tao het Tervallen des
wissels ter plaatse waar de hetaling ·moet geschieden, noch
aanwezig, ,noch te Tinden is. '
PERRIERE. Eene der Toortreffelijkste soorten Tan bourgognewijn, die in den omstreek van Nuits voortgebragt
wordt.
PERRIGNY. Eene tot de vierde klasse gerekende soort
Tan hourgognewijn, uit den omstteek Tan Auxerre.
PERSICO, eene soort van likeur, die op gestooten kersenpitten getrokken wordt, maar ook nog andere toevoegselen heeft.
PERSIe, over den handel van dit land zie men het ar:tikel ABUSCBIB, ook BElIDER-BuSCBIR genoemd, de eenige
haven van eenig belang, 'als ook BA.LPRUSCH, SOBIRAS, TA.uRIS en TIUERA.II; ook Tergelijke men de artikelen TreTisonde 'en Astrachan. OTerigens is op te merken, dat, ofschoon Teherau, werwaarts de tegenwoordige persische dyIiastie hare residentie verlegde, ook .oor dehoofdstad des
rijks wordt gehouden, doch Ispahan, wegens deszelfs centrale ligging, althans nit een handelskundig opzigt, nog
steeds de hoofdstadTan Persie is. Want de,ze stad is het grootste
entrep6t niet slechts voor den geheelen binnenhandel des
lands, maar ook voor het verkeer met Indie, met den Persischen
Golf, met het zuidelijke Persie, met Herat, Gandahar, Kaboel, Buchara en KhoraslIln, en het groote 'communicatiepunt tusschen de~ localiteiten ~~, bet noorden Tan Pe,:"ii'~
Bagdad, Constantmopel, Geofgle enz. In Ispahan Tmdt
men de rijkste en achtingswaardigste kooplieden, en bier
zijn ook de fahrikaten des lands in zijde en katoenengeweven stoffen, ook in shawls en tapijten, als ook in gIas,
fraaije wapenll en leder Tan eene Tolkomenheid, zoo ali
men Ie in geheel OTeri" Persie niet ligt ziet.
Handels!j'llerzucht der engelscken en -rU8sen in Persiii.
Door het vrede's Terdrag tusschen Persie en Rm,land te
Furkmantschai, hetwelk Toor laatstgemeld land den Araxes
ala grens in het zuiden bepaalde, heeft zich Rusland eene
gehiedende stelling aan-de grenze'n van Pt'rsie Terzekeril.
Zeer natuurlijk moet Engeland onder deze omstandigheden,
reeds met opzigt tot deszelfs bezittingen.in Indie, in het
staande houden Tan Persies onathankelijkheid bijzonder belang stellen, en zelfa met groote opofferingen Persie te Terdedlgen:"ierwijl< Rusland, met opzigt tot de markt dewlfa
mededinger is, want moge ook het gevaar der mogelijkheid
Tan den inval d~r russen in de oost-indlsche bezittingen
der ,engelschen oTemreTen zi.in geworden, zoo rukt hatselTe
steeds meer nabij, hoe nrder Rusland te~J;l bet luiden
van P~rsie voordriogt. Dienvolgena mpet ,:l:ngeland niet
slechts verdere Teroveringen van Rwland op ~ele zijde loeken te Terhinderen, maar het moet ook Ull alle deszelfs
krachteri trachten, den russischen, i:nvloed in Persie niet te
laten de oTerhand verkrijgen., WaDt van het oogenhlik af
aan; dat de hulpmiddelen van Persie door Terovering of
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alliantie den russen ter beschikking staan, zUn de engelschen zelfs in de vrede met Rusland genoodzaakt, tot behoorlijke verzekering hunner bezittingen een tahijk leger
aan de noordelijke grens van Hindostan op de been te houden,
hetgeen zelfsdan, indien Rllsland het volstrekt geene bedoel!ngen op Indie had, het geheele ~~elsel der engelsche regermg
in Hindostan op het schromellJkst zoude kunnen benadeelen. Niet minder oplettendheid verdient de tegenwoordige
bloeijende toe stand des engelschen handels in de aziatische
binnenlanden, met name in Turkije, naar Persie, inzonderheid ook naar Kaboul, gelijk ook in de landen der 1;ucharen en tartaren. Deze he eft sedert eenigen t~jd eelle zoo
hooge vlugt genomen, dat in het jaar 1835 niet minder
dan voor 2 miJlioen ponden sterI. goederen aileen naar Persie
uit<Yevoerd werden. Natuurlijkhebben de engelschen geene lust,
de~e nieuwe markt met de russen te deelen, hetgeen allezins
zoo tamelijk reeds het geval is (zie KABOUL, ASTRACHAN en
B.HFBuscll, of weI dien geheel aan hen te moeten afstaan,
hetgeen meer of minder van het verdere zuidwaarts voort"';
dringen der russen het gevolg zijn zoude.
ltlitnten en koers. Persie rekent over het algemeen
naar toman's (tomonds, tomami) van 50 abassi, 100 mahmuds, :l00 koejtes of schadi's, (chapi's) '1000 denaros bisti,
2000 kasbeski's of kasbeld's (ook weI kos, coz of kiish genoemd), en van 100 dinars simples, welke rekenverhoudingen door de volgende opgaven nog meer aanschouwelijk
wordt gemaakt;
1
toman ==
50
abassi =
100
mahmudis
1000
dinars-bisti =
2000
kabeski's =
10,000 dinars simples.

=

Behalve deze algemeene, met de meeste relZ1gers en
schrijvers van Persie overeenstemlllende indeeling der persisehe rekenmunten worden door sommigen ook nog de
voluende rekeningverhoudingen opgegeven, die grootendeels
op ~enige in Persie gebruikelUke munlsoorten en nevenbenamingen" indien zelfs niet op misverstanden schijnen te be~
rusten.
toman =
a)
4jbovallo
10
or
50
abassis =,
80 larins,
100 mamoudis =
200 schadi' s =
2000 kos of cos,

=

b)

1
10
20
50
100
200'
2000

=

toman =
minaltuc =
nadiris (nadris) =
abassis =
uzalt\1ll (mamudis) =
sjahis =
pouls.

De verhoudingen van a zijn naar eenen engelschen, die
van 6 naar eenen ftanschen schrUver. De larin, gelijk de
poul en de kabeski zUn werkelijke muntspecien, eerstg:emelde van zilver, beide laatstgemelde van koper. Ook de
abassen of abassis, de mamudis (uzaltrum), de sjahis als
ook de bisti of dinars-bisti stellen werkelijke zilverfnunten
Toor, en de toman is'in goud gemunt. AIleen de dinars
of dinars-simples schUnen enkel eene rekeningmunt te zijn.
Buitendien is de rekeningw~jze in sommige persische steden en provincien eenigzins verschillende j zoo wordt bijv.
in Abuschir, behalve naar tomans van 50 abassi en 100
mahmoudis, overeenkomstig met de in BassoI'ah (in uia"'tisch TurkUe) gebruikelijke rekenwijze, naar BiahmouWs
van 10 danimes = 100 flesch gerekend. In de provincill
Farsistan, tot welke, behalve Schiras, Yezd en l.ar, ook
Abuschir' behoort, rekent men, volgens daarvan bekomene
opgave, de persisehe ropeij it 7 ,mamouds, den toman Ii
I6'} fUPCijen of 113 mamoudi's, deilmamoudi echter Ii 8
pouls. ,In Gamron' of Bender-Abassi rekent men weI ook
hoofdzakelijk naar mamoudi's. die echter in 20 Gaffa's
worden verdeeld, in den groothandel rekent men echter
meestal naar zaetrier. Zie GAlIIROJ".'
Onder deze afwUkingen b~jft echter de overige ,gedeelten
van het persische rijk, de boven Mngeduide rekeningwijze,
tamelijk algemeen de zelfde.
Wat de betalingwaarde van den toman, als de hoofdrekenmunt betreft, die, gelijk wij reeds aanmerkten, ook ge-

munt Toorhanden is, deze is mettertijd "eel geringer geworden, dan vroeger aangegeven, en dezelve ook bevonden
is geworden. Men heeft over het algemeen in dit dispo~
tieke rUk de muntgehalte en de muntwaarde menigwerf
willekeurig veranderd, en inzonderheid sedert den jongsten
tijd denzelven op merkelijk minder waard., gebragt. De meest
juiste opgaTen hierover, geven ons llJAC'CULLOCH en and~re
engelsehe schrijvers, en tegenwoordig ook de russen, dIe,
even als de engelsehen eenen grooten invloed in het persische rijk bezitten.
AIs, naar de jongste engelsche epgaven, de persische in
goud gem~nte toman zeer verschillende voorkomt, en van
71} tot 67 engelsch trooisch grein aan fijn goud is,pevonden
geworden, zoo is de waarde, il 7li grein tamelijk juistmet
12 sh. 7~ p. sted. te stelIen; bij 67trooisch grein fijn,
daarentegen, op II sh. 10,"0 p. sterI. Gemiddeld berekend,
derhalveop ongeveer 12} sh. sterl.
f 7,35 ned.
Volgens de uit Rusland bekomene opgaven, zoude vMr
ongeveer ]2 of 15 jaren de gezegde toman de waarde van
5 zilverroebels gehll.d hebben; in December 1821 steide men
60 tomans
75 holl. dukaten j den toman alzoo op iets
meer dan 3t zilverroebel&. Luidens' nieuwere russische be-'
rigten echter, van October 1837, heeft deze toman tegenwoerdig nog slechts de waarde van 3{zilverroebel.
Wij hebben deze beschouwing over de persische munteenheid op den voorgrond gesteld, oin da"aruit met eens
overtuigd te zUn, hoe weinig )net juistheid de wezentlijke'
waarde der tegen woordig geslagen gouden"- en zilvereIl"muntspecien van dit rijk eigenlijk te waardeeren zijn.
PersiiJ' 8 werkelijk treslag-en trourlen- en zilvermunten
bestaan veelal uit enkele gelegenheids en pronkmunten,
zonder bijzondere namen, daar zij voornamelUk bij de troonbestijging van eenen nieuwen regent gemunt, en aan het
yolk prijs uegeven ,,\,orden.
'
De troudmunten worden dienvolgens dikwerf enkel in het
aIgemeen tei4 (g~udstukken) of cherrofis (edele goudmunten, met betreklnng tot derzelver waarde) genoerud. Naar
mate zij onder "erschillende regenten zijn geslagen, zijn zij
ook in waarde onderscheiden. Onder de retrelmatitre, ofschoon van tij~ tot tijd in verschillende waarde geslagen
gourlmunten zijn te telIen:
I en 2) de toman en de trourlen ropey, ook welmohur
genoerod, welk:~ll naam de- gouden ropeijen over het algemeen iI~ Oost-Indie voeren. Van daar schijnt men ook de
waarde van 15 zilverropijen voor den toman (zoo als .men
in Oost-'lndie, , Bombay. Calcutta enz. 15 zilverropeijeu op
den mohurrekent) op de persische mtlntyerhoudingen overgebragt te hebben, vermits zich deze ,bepaling van uit
Persie nog niet met zekerheid heeft laten opmalien, en volgens' de nit Batavia' gegevene vroegere berigten, is de betalingwaarde der persische zilverropeij, 3 mahmudi, waarnaar 33~ dezer ropeijen, of althans 32 op den toman.gaan zouden.
Ook { ropeijen in goud, ook rlucaten genoemd, zijn gemunt ~eworden j even als voormaals enkele en dubbele claricus taan onze enkele en dubbele ducaten gelijk) worden
,
gezegd gemunt te z i j n . , ·
De tr6urlropeijen van Persico (waarvan ook behalve de }
en, ~ nog f gezegd worden gemunt ttl' zijn) wordt, meest
naar vroegere berigten uit Batavia, en naarfranSchekeuren,
op 23 karaat 1~, 21 ~ tot iets meer dan 22 stuks op het keulsch
fijn gerekend.,
.
,
Onder de zilvermunten, voor zoo verre, dezelve met
eenige meerdere juistheid zijn bekend gewor!ien, behooren
de volgende geldsoorten.
" '
1) zilverropeijen (door eenen nieuwereif' l'eiliger ook
realen genoemd). gewoonlijkin 'wh fijIigehalte van
I5} .100d, ook iets fijner, later eilhtet rtiet veel boven
15 lood, en waarvan, gelijk vlirder bOVen is opgemil'rkf
15stuks op dentoman galln.
.
2) HasaiJr-rlenarie van 10 mahmudi's.
3) ])aezajie van 5 mahmudi's.
4) Zoogenaamde reals of realen,' die geiegd w'orden',
zeer .menigvuldig in omloop te zUn, en, v~ welk~ 8
op dentoma1l gaan, of de reaal vilil"t~pnahmtldirs=
25 dsjaki's' gerekendwordt.. .'; "" ' ' ,"
5~ en (6), 'A6assi's en mahmutli'6; 5,0 'Tan'de eersten,
HID, van de laatsten op deB" toman'j5 of 6 abassi',
worden gezegd op den reaal te ,aap , insgelUks van
zeer afwijliende waard!!. A6 ••
liet ook Rusland
Yoor zijne van Persie veroverd& pt'ovincien, nog vooc
korteling, slaan. Zie onder JlUI{TU' (OVER BET 4LGElIIln) en onder ST. PUIKSBtlRG.
7) ])sjahi's (zajics), eene' del" kleinste persische zilvermunten, il 10 kos of kasch, en 200 d.jahi'. op des.
toman ~erekend.

=

=
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8) De larin of paeuszafJte is eene volstrekt bijzonder
eigene zilvermunt, in den vorm van een' gestempelden
in twee deelen te zamengebogene zilverdraad, die gemeenlijk aan den pelsisehen goH in omloop is" en die
zeerverschillendeop2;,. 2.~ mamuhdi's gesehat wordt;
vermoedelijk vennits twee soorten dezer muntspecie
voorkomen. Zie ook het artikel L.lnIlI.
9) Disti, stukken van 4 kasbeki.
Van kopermunten heeft men den co~ of kos (kasje, of
kesch) ook kasbeski of kasbeki gt'noemd, waarvan men 20
op den mahmmli, 40 op den abassi gerekend wordt, gel\jk
ook de put of pullo, waarvau 5 een kasbeki of kasn gelead wordt'n uit te maken.
Van buitenlandsche gouden- en zilvermunten komen
in PersH! het veelvuldigst verscheidene ,oost-indische gouden zilversoorten, turksche munlen, venetiaansche sequinen
en hollandsche dukaten voor geJUk ook spa3nsche piaster
en russische zilverroebels, natuurlijkerwijze tot eene zoo
veranderl\jke prUs (koers) als de persische munlen zehes
~teeds geringer in waarde uitvalll'n.,
Vroeger hewerkstelligde men geene groote betalingen in
gouden mun!st,ecien naar het stuk, maar naar hel gewigt;
overigens geschiedde zulks in buidels of zakken van 50 tomans of 2500 abassi's, hetgeen ook welligt nog tegenwoordig op dergelijke wUze plaats glijpt. .
.
Wisselzaken schijnen in dit rijk nog eene onbekende
laak te zijn, alwaar ook weI de bescherming van een krachtig, wisselregt zal ontbreken. - Men ruilt hier gewoonlijk
goederen tegen ~oederen in, en vereffent het verschil met
gereed geld, waartoe de buitenianders zwh het liefst vande
hekende buitenlandsche gouden en zilveren muntspecien hedienen, inzonderheid vau de hollandsche dukaten die hier
koerseren.
Maten en {fewi{ften.

Leli{fiema,,-t. In Ispaltan en Tauris gebruikt men twee
lengtematen, die heide {fuerze. of g·uese guese of ook gus
gimoemd worden. De koningl~jke of groote guerze wordt
gezegd 152,5 eu de gemeene of kleine voor den kleinhandel, wordt geZt'gd } der koninglijke, gevolgelijk 635 ned.
.treep lang te zijn.
1 girib.
1066 koning!. guerzas
Eene andere lengtemaat, arich of arish genoemd, wordt
Jezegd 971,6 ned. streep te hovden.
I gam is 3 schreden.
,
Van de persischemiji of pamsang gaan 22} op een'
graad van den equator. I parasang staat gelijk met 3 fT wettdijke engelsche mijlen.
In, bender ahassi (gamrom) wordt Iguene of gus gezegd
983,2 ned. streep lang te zijn. 93 guerzes
lLO engelsehe yard.
'
Eene ,andere ellenmaat aldaar, .covid, wordt gezegd 961
lDillimeters lang Ie zijn.
Graanmaat. Dearlaba of artabad heeft 25 copichas, Ii
~ chenicas, Ii 4 sextarios, en bevat 65,7 ned. kop.
I eng. imp. quarter = circa 4r'.. arroba~.
Het handels- of winkeliers{fewigt heet batnam, maun,
$nan of maun'd; over de iwaarte van hetzeive zijn de op• "aven vau elkander afwijkende.
'
De batnam van TaUl'is, alsook de batman van Cherray
wordt in 6 rottel of raltel Ii 50 derham of derhem a2 miskal ingedeeld.
De hatman van Tauris wordt opgegeven als circa 2i, de
batman van Cherray echter juist daarvan het dubbele, dus
circa 5~ kilogr. te wegen.
1 kalvar of karward heeft )00 groote batman.
In Bender~Abaslii heeft men tweederlei maunds.
De maund tabri, waarmede suiker, koflij; koper en droogerijen worden gewogen. word! in den handel met de engeische factory op 6~ eng. avdps. pond
3,062 ned. pond,
in den ba~ar echter a 6 .. engelsch pond aaogenomeo. De
maund sehah, lIChahu of &haw is dubbelzoo groat of 13}
eng. pond.
'''. ;,
De maund copra, met welk~ riji!" amUldellln, rozijnen
eo aile vietualien gewogen wqrdiln, wordf ·iil den handel
met de engt'lsche factorij, op 7{ eng. avaps. pond = 3,52
ned. pond, in den hazar eehtel' in 7!,; tot .7j eng. pond
gerekend.
.
.
Goud- en zilver{fewi{ft, is in Bender-Abassi de miskal
of mitik~l·.,.an ?Ir!" eng. trooisch grein, of4,6386 ned.
grein.
Het pareieng'e'!Oigt heet abas, en wortlt geugd 2 .. trooisch
grain of 0,1458 ned. wigtjes te wegen. Volgens anderen
weegt hetzelTe in Ah'1&chi~ 2i engelsch trooisch grein of
0, 1863 ned. wigtje6,

=

=

=

PERTE-PUlI.

Ahoo aile deze gewigten ,niet juist met elkanderovenenstemmen, zoo gebruiken de eobelschen, waar het zieh doen
laat, de engelsche gewigten en ook de engelsche maten.
PE RTE. Eene soort van frallsche henneplijnwaden uit
de DrefalTne, inzonderheid uit het dorp Perte,. die ~ el
hreed zijn. De hetere kwaliteit is tot beddelakens, hemden
enz bruikhaar, de grovere soort wordt tot zeildoek verbruikt.
Een, der fransche waar volmaakt gdijkvormige, hennepen
zeildoek wordt te Perth in Schotland I ~ yards breed, geweyen, en gaat in groote hoeveelheid naar Aruerika.
PERTE (fransch), perdita (itaL) Woordelijk: verlie8,
in het algemeen; bijzonder in wisselzaken is men gewoon
altius het wisselverlies te noemen, d. i. het ondetscheid
tuss~hen twee plaatsen, die in gelijke muntsoort wisselen,
en over het algemeen ieder verites door remitteringen en
wisselbetalingen.
PERU, republiek in Zuid-Amerika met de hoofdstad en
belangr\jke koopstad Lima, aan de westkust; deze stad Jigt
in eene vruchtbare en weI bebouwde landstreek, nagenoeg op 3 uren afstands van de zee, aan de oevers van den
Limac, aan welks monding hare veilige en versterkte voorhaven Callao aan eene baai gelegen is, in welke de spanjaarden die vroeger Peru als vice1.oningdjk hezaten, zieh tot
Januadj 1826 staande hielden, en over welke Lima zijnen
zeehandel drijft. Voor de baai zuidwaarts. ligt het rotseiland San Lorenzo, hetwelk bij de hevige aardbeving in
het jaar 1746, die niet slechts geheel Callao met alle zijne
inwoners in de zee hegroef, en Van 23 schepen op dct
reede er 19 vernielde, naar ook het halve Lima vernietigde,
losgerukt werd. Reeds in 1687 harl eene even zoo vreesselijke aardbeving de stad verwoest, en ook in den jongsten
tijd, den 30 Mei 11:!28, zijn bij een' zoodanigen rampslag
Olllstreeks 1000. menschen om het leven gelwmen. Naill'
Callao zelf voert van Lima een schoone met ornngeriela~
nen bezette straatweg, en tegenover den ingang der haven
staan op rotsen 3 sterke forten met nagenoeg 200 kanonnen
die zoo weI' de haven als de stad heheerschen. Overiaens
wordt uit eeo hronwel der stad door ijzeren bUizen'\et
drinkhaar water tot aan den oever geleid, zoo dat de .loepen onmiddt'lIijk versch water kunnen innemen. Het midden der stad wordt door de prachtige hoofdmarkt plaza
major) ingenomen, die tot de fraaiste in Amerika behoort,
en dagelijks met alles wat natuur en kunst voortbrengen,
voorzien wordt. Er zijn overigens eene menigte wetenschappel,jke instellingen, eene der heroemdste en oudste
hoogesehoolen in Amerika (in 1551 gestieht), verscheidene
gijmnasien, eene genees- en heeikundige en eene zeevaartkundige kweekschool, en er worden omstreeks een tiental
dagbladen en tijdschriften in het lieht gegeven. Voorts
heeft de stad eene munt-stelling en ook reeds ettelijke fa6 rijken , met name in zilverlaken, leder, katoen- en zijdewaren, die den huitenlandschen handel veel afbreuk
doen, daar de rt'gering zich heijvert, als een fahrijk artikel
in het land voortgebragt wordt, het inkomend regt op uitheemsche artikt'len van den ~elfden aard derwijze te verboogen, dat men ze als volstrC'kt verboden kan aanmerken.
Dien ten gevolge zijn dan ook de katoenen en zijden manufacturen 'met zoo hooge tolrt'gten hezwaard.
'
Dit land heeft eenen overvloed van prfJdukten, de eurepesche graansoorten en huis- of tamme dieren gedijen er
b\j uitnemeridheid. De plantenwereld is er lropiek en door
de natuurlijke gesteltenis ongemeen begunstigd. Zij levert
de edelste gewassen op, als cacao, vanielje, amandelen,
suiker, <;enige koffij, katoen enz. volkomen in het wild.
groeijende. De aardappel heeft hier haar eigenlijk vader
land, en ontelbaar is de menigte van verf-, 6alum-, {fom-,
speeerij- en artsanij-planten, eene derzelven levert den
kostelijken peruaanschen .1)alsem, en de kinaboom de bekende koorts-verdrijvende bast. Onder de vele dieren Tan
Peru zUn de alhier reSt te hliis behoorende,en nergent
meer wilde Llama, die, even alII hij ons de eZIlI, te, nuttit
gemBakt wordt, en de, in de hooge gebergte strekeu lee.
vende, steeds wilde en ontemhare vieunna (vigognedrer),
ook schaapkameel genoemd, hetwelk den zijde-achtlgen
bruinen vigognawol levert. Aan de kust zwemmen w'rilll~
lelten en robben bij geheele schoolen, en worden h~t
voornamelijk door de Noord-.:Amerikanen geTaogen. ',YMr
aIles eehter is Peru beroemd 'wegens zijne groote. d'elflitoHi'lijke schalten aan goud, lUi" zUver, nevens welke' het •lilnd
ook koper, ijzer, ti n, lood, kwikzilver (4 ruijligrqel't;b)
vermiljoen, zwavel, zout en salpeter uit zijne v~le gt'bergren
dt'r Andenreeks trekt. Volgen. HUMBOLDT )eTeroe dil koningrijk in het begiu der 19 .. ee~w jaarlijks nit ongeveer
60 mijngroeven 3400 mark gOlld, en uit meer dan 700
mijnwerkeu ruim 600;000 JIiQdr silver, lUlU 'WlUlrcle· QUl-
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.treeks 6{ millioen piaster. Maar seder! den tijd, dat Peru
zich aan de sl'aansche heerschappij ontrokken heeft, "is de
mijnontginning zeer in venal geraakt, en eers! korteling
hebben britsche mijn-kompagnien ondernomen dezeh'e voort
te zetten. De besle goudmijnen zijn bekend onder den
naam van Paeo, en derwaarts werden reeds in 1819 s[oommachines uit Engeland vervoerd, om het water waarmede
de belangrijkste mijnC'n gedurende den revolutieoorlog ge~
TUld waren er uit te pompC'n.
.
De voornaamste produkten, wC'lke Peru aan den buitC'n'"
landschen handel levert, zijn, behalve goud en ziiver, Tooral
kinabast, ben evens verscheidene droogeIijen en specedjen,
daaronder ook vanielje, voorts cacao, suiker, rijst, katoen,
vicunna-, chinchilla-, en zeehon~en-vellen, schapen of
vigognawol, uit, dmiven bereide pisco brandewijn (van de
stad Pisco, die jaarlijks nagenoeg 600,000 flesschell naar
Lima zendt), tin, zout, en inz!lllderheid ook veel salpeteI',
die in aanzinlijke hoeveelheid naar FrankIij~ gaat. De
kinabast heeft hier eigenlijk haar vaderland, doch er wordt
ook veel daarvan in den naburigen staat. Ecuador, C'n weI
hier de Goede soort loro; tl'genwoordig echler, daar in de
provincie Loro de boomen door te weinigezorgvuldigheid
bij het afschillen merkelijk geleden hebben, wordt de provincie Papabamba in Bolivia gezegd nog eene betere soort
op te leveren. ,suiker was v66r 1833 nog niet naar Europa uitgevoerd geworden; in dit jaar kwam de eerste suikerlading uit Lima in Liverpool aan. De meeste wordt in
het dal van Canuette geteeld, maar nog alvorens Ualao te
bereiken door het vervoer te lande reeds ettelijke piasters
per arroba duurder geworden. In het .dai van Lima bestaan
nog. weI eenige suiker plantaadjen, doch zij brengen .den
ooast van vroegere tijden niet meer. op, want gedurende
de~ revolutie-oorlog' zijn de negers der plantagien tot den
krijgsdienst gebruikt, en sedert door geene anderen ver?angen geworden. In het district Cuseo, zoo als ook in
het dal van Tambo en Moquetina wordt de suiker aIleen
toereikend voor het verbruik van den omstreek gewonnen.
Overigens is de suiker, welke in Peru bereid wordt, eene
quve soort. Omstreeks Huanueo wordt zeer Goede koJlij
aangebouwd, maar de transportkosten van deze plantaadjen
tot Lima, de naaste zeestad, zijn.te hoog, om deli uilvoer
naar Europa te vergunnen. Ii atom komt. weI. weinia naar
Europa, - en gaat ook slechts in. geringe hoeveelheid lIaar
Chili, en te land p.aar Bolivia, doch konde, even aIs suiker
en koffij, bij hehoorlijke bearbeiding, een belangrijk artikel
van uitvoer worden, verinits hij overal welig groeit, en
vooral in den omstrt'ek van Taeua, Sanna en in het dal van
Tambo 'een overvloedig bedrag oplevert, fijn en wit, hoezeer dan ook wat kort is. .Vot\lr den uitvoerhandel behoorde dezelve alvorens van de zaden gezuiverd te worden,
·welke ruen tot dusverre mede inpakte, en die hij het verTOer dubbele vrachtkosten te weeg brengen.
De hoofdstad (Lima) is door zijne gunstige ligging het
middenpu.nt van geheel den peruaanschen· handel. Door de
haven van Callao staat het met al de havens der stille
Zuidzee, van Chili tot Californie in gemeenschap,. drijft
handel met China en de PhiJip~'\insche eilanden, en ook
de provincien van het binnenland worden van hier uit verlorgd. Buitendien wordt de zeehandel het levendigst met
Engeland, de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, met
frankrijk en Hamburg bedreven. De sterkste uitvoer be•taat in zilver (meer dan voor 3} millioen piasters) en goud
(tegenwoordig wel1igt voor} millioen piasters) en naast
daaraan in kinabast (voor .:. millioen piasters). De invoer
wordt gezegd, nagenoe3 10 ruillioen piasters te bedragen.
Uit .Eng-eland worden ingevoerd: katoenen waren, als
manchester, pique, kousen, mousselin (ueteldoek) en gareli; voorts wollen stollen, lakens, casimieren, merino's enz.
zijden- en kousen:waren, lijnwaden, zeildoek en tonwwerk,
Gzer- .en staalwaren, glaswaren, porcelein en aardewerk; nit
Frankrijk: zijdenwaren, lakens, merinos,. handschoenep.;
wijn, reukwaren, quineaillerie- en bijouteriewaren; nit
DuitBcManfi: lijnwaden, zeildoek, lakens, katoenenkousen,
ijler~, staal":,' geelkoper-, glos - en neurenhergerwaren;
equipernentstuk.k:en .:voor de. troepen, wapenen, meubelen,
piano',,; nit Noord-.4merika.· katoenen waren, meel,
lIlheepsbeschl\-it, seep, kaarsen, gezoutt'n vleesch, sclieepsl!rovisien, meuhelen, oak, Teel europesche fabrikaten; uit
(Jltina: zijdewaren, nankings, ivoor, paarlemoer en schildpad', ruw en verwerkt,. thee, voetmatten, hlanketsel, speelgoed, prenten enz. uit Cua'!la'luil., leder, hout, stroohoeden,
cacao; uit ,spanje : kwikzilver, papier en zijde; uit Mexico:
talk en huiden; van Cuatemala: indigo; nn Ohili . tarwe,
meel en groente; uit Italic·: papier, olie, macaroni enz.
De helft van den handel it- ill de huden der en;elJchen.

PEI\.U.

Er heerscht in Lima, hetwelk aIs de rijkste stad Tan het
voormalige spaansche Amerika heschouwd wordt, van oud.her eene ongemeen groote weelde, en ofschoon ook in dit
punt veeI' veranqerd is, en ook de l;lrittt'n het land reeds
sedert verscheidene jaren overvoerd hebben, zoo zijn toch'
hunne koopmanschappen en weelde artikelen hier nog
steeds zeer gewild. Tot de. war~?; die zich nog het hest
verkoopen laten, hehooten fiJne hJnwaden, dameskoslumes
naar de nieuwste modes en zoo elegant als mogelijk, kunstige bloemen en veih'en, dameshandschoenen en zijden
kousen~ en schoenen; laatstsemeide echter bij uitstek klein,
daar men hier met zeer neUe voetjes te doen heeft, bijouterie.n en parfumerien, ook fijne heereuboedenj niettegenstaande men te ~ima leer Goede uit vigogna-wol maakt. Voorls
zijn gewilde aitikelen: touwwerk, zei1doek en ander~ seheepl-'
behoeften; verder Ileestrijke dranken, Tooral hollandsche jenever, fransche wJjnen .enl. De champagne1lijnen waren
Troeger een gezocht arlikel, doeh naardien een huis tan
Bordeaux gefabriceerden champagnewijn inge'\>'oerd' had i die
op de gezondhei.? der personlln, welke daarvan gedronken
hadden, schadehJk gewerkt had, wordt d~ze wijn gezegd·
tegenwoordig in minachting gekomen te zijn. Gedurend~
het jaar ]833 werd Callao sleehts door' 16 fransche· 28
noord-~erikaansche .en 30 eng.els.!ihen schepen bezoch~. ,
De bllltenlanders, !n~onderheld de britten, hebben grocr
tendeels den commls.~lt'hundel aan zich .gebragt, en alle
e~opesche sche~.e~ ZIJ~ aan hen geconsigneera. .Tot dat
emde houden zlJ m Uallao hovenagenten,. die terstond al6
een schip voor anker komt, zich aan boord begeven en
het in- en uitkiaren, het laden en 10lsen der goed;ren
bezorgen. De commillSiegelden, welke deze agenten daarvoor genieten, hedragen :. YCt. van de waarde der goedere.n, die Toor de com~islhonairs in Lima 5 pCt: en in
Lima nog ] pCt. pakhulsgeld, zoo dat de geheele pro'\>'isie
6~ VCt. van .. den ve~~o?.I' en koophedraagt. Overigenl i,
het bezwaarhJk moe\JellJk, dllt de luperearga van eenig
schip zijne zaken te Lima realiseren kan, zonder daartoe de
bemiddeling van een aldaar gevt'stigd handelshuis te baat
te nemen, venuits de onderhandeling met de.douaDe~ Zoo
verwikkeid en moeijelijk is, ~t men overschatti~gen,
boetegelden zelfs verbeurdverklarmgen te verwachten heef!.
, De tolregten zijn in Peru te hoog, en stremmen den opbl~i van '!,it land. Bij vele. artikelen st~jgen zij tot. zelfS'
50 a 80 pCt. trefl'en den ultvoer zoo weI als den inToer
even als. gemunt geld met 5 pCt. en alleen machine. va~
allen aard, wetenschappelijke instrumenten, hoek en, zee-'
en landkaarten,
kOl'eren plaatsneden ,muzijkwerken
enz. zijn g~heel., tolvIij. Het tolhestuur . in Lima wordt
gezegd .aan r~gt.en een.e jaarlijkache ontvangst fan ongeveer It mllllOen plasters te hebben, en het ink~
mend re~ op vreemd meel alleen 600,000 piasters te
bedragen• Dat hij zulkeene verdrukking des hand.els de"
sluikerij veel aanlokkelijks aanbiedt, is, zeer natuut:lijk,
doch .~110~t dezelve zeer behoedzaam .\Iedreven w.orden,
daar ZIJ nlet slechta tc land reeds vele zwariglleden te' overwinnen heeft, maar ook het tolbestuur te C8llao een" .snelzeilend oorlogs-schooner heeft, die de schepen tot voorbij.
San Lorenzo uitgeleidt, opdat .gedurende de.vaart over dese
streek niets in of uit het schip kan gebragt worden. Viaeger toen Peru nog den spanjaarden be.b.oorde,~n door o~
derkoningeu geregeerd werd,was Lima de ,stapelpIaatl voor
de goedereu voo.!' de geheele westkust van ·Zujd~ARlerika .
en de faet~rij,. waar ni~t slechts' de. koopwaren. van Peru:
~aar ook die Ill! de. ovenge spaansche kolonien, gehlk ook
die, welke. de .paansche sChepen van Europa medebragten,
opgehoopt ~erden. Dienvolgens WaS> Callao ook de voor-'
naamste haven der geheele kust, en werd deswegens el
a6ilitado general genoemd,. vermits men aldaar alleen
.handelszaken met de artikelen van Alle' tot de spaal\~e'
·Itro~n behoorende hezittingen bedrijven kon. Uitden qyd,·
tQep .. al1es· naar Lima kwam, dagteekent OQk de wels~and
,eJ;l, de schhterende rijkdom der stad. Andere handelelia-,
nn's, neTeu. Callao, zijn. Trull.illo, Lani,haije,qu.e,· l.le.t de
h!lven Eadasmayo, Piaro en Paita in hti~ ~oo~n; en Pisco,
Arequipa en Ariea in het luideri T4Il Lirii4. ' In het bin....
nenste is. de stad Cusco door hare l!lvendige nijverheid bo-.
ven andere 'plaataen van Peru Qnde~scheiden. Sc!dert de
haven van Cobija (Lamar) in. K9lura,. tusachen Peru en
Chili (I830) aangelegd iS8~"ol'den, heeft Arica, w.elke
plaats vroeger aan. den vrijstaat Bolivia aIle artikelen lever-'
de, welke dit land noollig. had, Jijo.e belangrijkheid acbier
geheel verlore.n. In. h~t JIlBr 1834 werd Callao tot vrijJi....
yen verklaard, eq.. 8~ert dattijdstip werden over het alee.'
meen eenige maaQ'eRe1en tot begunstiging van den handell
genomen. Ook beell lich hier eeDe .toombootl'Bart-maa....
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schappij Toor de vaart tusschen Panama (Columbia) en Val- rijkelijk afgezet, Ills ook vee1al naar Spanje en Italie Terparaiso (Chili) gevestigd.
zonden worden.
Volgens de jongste berigten uit Peru zouden de pnscoPESTH. De belangrijkheid van Hongarije voor den hanmij nen, bU welker gesteldheid welligt deze of gene onzer del vertoont zich het duidelUkst in Pesth, deze grootste en
lezers be1ang kan hebben, tegenwoordig meer opbrengende rUkste stad des lands, die met ieder jaar gewigtiger wordt,
zijn, dan zij zulks sedert eene halve eeuw waren, en ook de en reeds meer dan 80,000 inwoners telt. ZU ligt in eene
uitvoeren zijn toegenomen.
wijn rijke landstreek, aan den linkeroever van den DoMunten en /coers. Zie CARACAS en MEXICO.
nau, die hier eene breedte van meer dan 900, schreden
l',ERUAANSCHE .WOL. In het algemeen verstaat men heeft, en is met de tegenoverliggende hoofdstad van Honhieronder de zeer fijne, zijdeachtige WItte van den in Chili garije Ofcn of Buda (zie aldaar), door eene schip-brug,
en Peru levenden, chili-hueg-ue genoemden, ram. Zij die op 47 pontons rust, en met hare vaste landhoofden
is van bruine, zwarte, graauwe en witte kleur; laatstgemelde omstreeks 1500 schreden lang is, verbonden. Deze gemeenwordt het meest gezocht, en, even als die vananderekleur, schap duurt tot December, en wordt in den winter door
);00 weI in Zuid-Amerika tot fijne stoWen verbruikt, alsook kanen of door de ijs-bedekking van den stroom onderhounaar Europa gebragt, aldaar naar. het gewigt verkocht, en den. Hoe aanzienlijk het handelsverkeer is, hetwelk over deze
meestal tot fijne hoeden verwerkt.
brug. zUnen weg neemt, kan men daaruit opmaken, dat de
PERUVIENNE, ook draguet tisere of lustrie genoemd. bruggetol voor 95000 weener guldens, huiten de den pacheene zware, bont gefigureerde zUden stoffe, welker veel- ter tot last vallende 40 of 50,000 gulden bedrao-ende koskleurige bloemen, strepen en ruiten door den liserie-arbeid ten van onderhoud en inrigtinge' voor rekening "van beide
voortgebragt worden. Rijke stoffe, zoo weI half als ook ge- steden, verpacht is, waarbij nog komt, dat de burgers van
heel uit zijde, met klein patroon van bloemen, strepen en beidesteden i gelijkook de hongaarsche adel van den tol vrij zijn.
ruiten, worden in de fransche fabrijken van Lyon en Tours, De reeds sinds lange in ontwerp liggende aanbouw eener
g el breed, vervaardigd. In Duitschland worden aIleen steenen brug Z:ll .vermoedelijk eerlang tot volvoering komen.
zijden peruviennes, ~ tot i1leipziger ellen breed, in Crel'es;h is de hoofdzetel der hongaarsche industrie, want
feld, ller.qjn, Frankfort, VV eenen enz. gefabriceerd. Die, hier worden door Goeden smaak en weeldepraal, en daarwelke in BerlUn gemaakt wordeu, en onder den naam van mede.ook door. uiterlijke kultuur, onophoudelijk werkzame
Prussiennu voorkomen, bestaan eigenlijk uit een getrok- koopheden, dOlzende handwerken en modefabrikanten aanken of gebloemd gros de Tours, in twee kleuren change- gemoedigd, die zieh ten deele uit Weenen alIIier hebben
rend, of weerschUnend. - In de katoendrukkerijen werden gevestigd. Men vindt hier zijde-, katoen-, laken- en kouvroeger de patronen dezer zijden stoffen veelal nagemaakt, senweverijen, uitInuntende· 100Uerijen en lederfabrijken,
en driekleurige sitsen peruviennes genoemd.
suikerraffinader\jen, (tabaks- en olie-fa1!cijken, brandewijnPERZIKEN (fr.peckes; duo Pfirsischer Pfirscken). Eene stookerijen, vele goud- en zilverwerkers, dragers, meer'bekendesoort Vlln boomvrucht (lat. amygdales persico), schuimsnUders en hands~hoenmakers enz.
diegezegd wordt uit Persie afkomstig te zijn, en uit GrieDe handel der stad, zoo weI in het binnenste des lands,
kenland in Europa is gekomen. De boomen groeUen voor- als met andere gedeelten' der monarchie. en met buitennamelijk in ItaUe ,. Fmnkrijk enz. docli ook in de warmere lands is ongeIll;een levendig en Pe-sth in dit opzigt het ruidstreeken van Duitschland, in de wijngaarden en velden vrij denp~~t voor geheel Hongarije, wanr de groote omzetting
OJ> , doch duren niet zoo lang, als wanneer zij, zoo ais bij der nJ~e natuurproduk~en ~es la.nds voornamelijk op de 4
ons, in tuinen teg-en latwerk worden gekweekt. De schoone groote Jaarmarkten of eIgenllJk musen plaats gcijpt, die jaardonkerroode, of ook vleesch..;.kleurige 6loeisem komt vroeg lijks in Maart, Junij, Augustus en November gehoudenwor:..
in het janr, en nog eer de bladeren verschijnen TOOrt. De den, telkenmale 14 dagen, I week voor den groot- en prodaarop volgende, vleezige, saprijke, uitwendig ingeker~de dukten-handel, en I week voor het kleine handelverkeer
en woJIi""e vrucht rijpt in den herfst, en is onder aIle pIt- duren. Op deze missen, die in belangrijkheid, als ook i~
vruchtenU de grootste; (te Salerno in Napels vindl: men de overvloed der ten verkoop uitgestalde produkten,· tot de
I'erzik ter grootte van een meloen). - De perzIken met eerste markten der wereld behooren, en van welke eene
gladde schiI maken ('ene bijzondere soort uit, en worden eenigt, in het jaar 1836, behalve de talrijke Behapen op
6rugnons genoemd. Men eet dezelve, deels versch, deels den Donau (jaarlijks nagenoeg 10,000) doqr 20,000 wagens
in suiker geconfijt, op brandewijn, azijn enz.ingelegd; met koopwaren ~ezegd ,wordt, te z~jn bezocht geweest, ziet
in Frankrijk over, het algemeen tot aIle confitu;en. Op men met verbazmg dOlzenden van eimeren wijn en silbo-'sommige plaatsen perst men uit de versche perzIkken het witza, gelJeele bergen van tabak, het hoofdprodukt des lands
sap, . mengt hetzelve met suiker et;l rooden wijn, en noemt wagens vol wolle, grove lijllwaden, vIas, hennep, leder;
dan dezen aan""enamen drank I'erzikenwijn (fr.fin de peckes; was, en homg, akerdoppen, potasch, g,*eele stapels van
du~ I;eppel). De binnen pitten kunnen overal in plaats va~ schapenvachten en huiden, onafzienbare rijen van tot verden gemeenen _bitteren amandel gebruikt worden, en. zlJ koop gereed staande wagens, groote kudden van schapen,
worden ook werkelijk in plaats van bittere amandelen, lll- paarden, rundvee, en daar neveus vele buitenlandsche kunst~onderheid nit Itane in den handel gezonden. Men vervaarpl'Odukten, alie welke vool'raden eener enkele jaarmis tot
dig! daarvan, doordlen men ze over wijngeest aflrekt, en eene waarde van 18 Ii 2( I millioen guldens gerekend worden
met suiker enz. aanmengt, onderscheidene likeuren, als de te beloo pen, en het getal der hier te zamen komende vreem~
aquavite de persico, rosoglio. - Het hout der 600men delingen wordt oF' weI 20,000 gesehat. Het meest bedrijvig
is I:Oodachti"g, tamelijk hard,en wordt tot draaijers-werk op deze missen zijn de grieken, turken, poolsche joden en
gebezigd. De vruchten worden in twee soorten gedeeld, weener groothandelaars, die dan ook de voornaamste hanm:l.nnelijke', die hare pit nietjo,sIaten of laten uit- delszaken sluiten; Even zoo is het grootst gedeelte van het
in'
Tallen, en in de vrouwelijke uit welke men zonder moeite handelsverkeer in het binnenste des lands in handen del'
de pit uitneemt. Onder deze laatstgemelden telt men de joden en grieken.
gemeene' ~achte perziken, de groene en ~itte en de bloedEen der belangrijkste uitvoer-artikelen is de wijn, die
ldeur perziken; onder de eerste daarentegen de hart-, door geheel Oostemijk verbruikt, en op den Donau gevroeg-, johannis-, noten- ofamandel-perz. ik. Inonzetuinen makkelijk aan- en afgevoerd wordt. Somwijlen brengt eeDe
worden, inzonderheid wegens derzelver schoonen hloesem, enkele jaarmarkt 50- " 6000 eimer wijn op de plaats te zamen
bij vootkeur aangekweekt: die met gevulde, rood-:- of p~r hetgeen voor Hong.arije niets te veel. is, vermits de opbren~t
perkleurige bloesem; de dwergperzikenboom met eenvoudIpe van het Ofener wijngebergte, alleen bU doorslag jaarlijJ[&
vleeschkleurio-e bloesem, en de afrikaansche met volle ins- ·200,000 eimer bedraagt. Onder de zoete wijnen, die nlet
gelijks vleeschkIeurige· bloesem. VOGr het overige zijn bij ons enkel naar Oostenrijk, maar ook naar aile staten van Europa
meeralgemeen bekend de zwoIsche l'erzikken, de montagne:- gaan, is met name de toka!lcr (in 4 soorten: cssenz, die
pellikken, de merlieotons em. In de geneeskunde women zonder persing gewonnen wordt, aus6ruclt; mascktasclt
ae, bloesems, en ook ·de uit de p~tten geperste olie gebetigd. en gemeene wijn) ,beroemd, doeh van welken deedelergePESANS, verscheidene soorten van fransche, rond en wassen sle'!hts zelden uit het land gaan, en altijd zeerdl1ur
parel~chtit;g~v?:.m~·e· glaskoralen, Tan ge~~ ofgroene kleu:, te staan komen, weslialve dan ook het meeste hetwelk daaren circa· 3 hmen 1D doormeter 'groot. ZIJ w?rden veel In voor uitgegeven wordt onecht is. ·Naast den toka!ler zijn
den handel naar de afrikaansche kusten gebrulkt.
goede soorten de carlowitzer, oeden6urg, steinbrucher
PESSOT1<;~, eene soort van fransche gekeperde, wollen enz., van welke laatste soort alleen meet dan 36,000 eimera
sergie, die i~ Languedoc inzonderheid omstreeks Alaix, jaarlijks afgezet worden; voorts de somlaer, ruszter, st.
lhes en Sf. HijJpol'itc in verscheidene soorten tel"Vilardigd georger en de menescker ausbruck.
worden, verscheidehe nevenbenamingen hebbeh; aIspcssot~s
Naast aan den wijn, vindl de wolle goeden liftrek, ...an
demi iondres, pessotes "lacon de Montauban enz. 43i el welken in de jongste jaren steeds 60'~ 70,000 centens.ars
lang, (breed zijn, en z60 weI op· de missen van Beaucaire opiedere mis op de plaats voorhanden waren.

de

PESTH.

- 961-

Pli8TIL-PETJTE ~PICf}.

Buitenp"emeen belangrijk is ook de horenvee-teelt en paar-, uit--alle natien, sneIt deszelfs bestemming om eene europe
denstoet'irij; men vindt vee-driften van 1200 II 1500 stuks sche stad, met veilige haven te worden met rasse schreden
runderen van het'schoonste ras, en schat het getal derzel- t~ gemoet, Kortelings werd hier eene 'handels6ank opgeven over het algemeen op meer dan 5 millioen stuks, ~Igt, en. het getal der groothandel-huizen vermeerdert van
waarvan jaarlijks meer dan 100,000 stuks uit het land ver- Jaar tot Jaar •. Voor het letterkundig verkeer zorgen 7boekkocht worden. Vermits zelfs enkele boeren hunne eigene handel-etabhssementen, als ook verscheidene boekdrukkestoeterijen houden. zoo is het getal der stoeterijen, uit rijen. Ook de Theils is belangrijk voor de'n binnenlandwelke een voortreffelijk krachtig slag van rijd- en wagen- schen handel; zij wordt reeds boven Szolnak methoutvlotten
paarden voortkomt, tamelijk aanzienlijk.
Even zoo ver- bevare.n, draagt van daar tot Szegedin reeds aanzienlijke
zorgt Hongarije verscheidene landen met varkens, welker vaartUIgen, en verder afwaarts kunnen groote Donauschepen
fokkerij in vele gedeelten van Hongarije met vlijt bedreven oJ;> haar voortkomen. Op haar wordt vOQmamelijk het zout
wordt, en die deels in de groote eikenwouden, deels in de UIt de Marmarasch vervoerd, ook vele boomstammen uit de
stallen vetgemest worden. Ook de zijdeteelt wordt te- Karpathen houtvlootsgewijze in haar gebragt 'lin hier tot
genwoordig in Hongarije door tusschenkomst der weener grootere- h.~utvloten vete~nigd. Ook wordt de gemeenschap
zijdestoffen-fabrikeurs met ernst bedreven. De 6ijenteelt aanmerkellJk gemakkeliJker gemaakt door het Keizerin de wouden, vooral in het bannaat, is tamelijk vrucht- Franz-kanaal, hetwelk den Donau met de Theiss verbrengend; ook worden vele spaansche viiegen ingezameld. bindt, bij den hoogsten waterstand 8' voet diep en die
Zeer rijk aan visc" zijn de Theisz en de Donau; laatstge- derwijze ingerigt is, dat de gTootste Komorner D~nausche
melde ook vooral aan steur, Schildpadden levert het Plat- pen. met volle lading van 8 II 9000 centenaars in hetzelve
tenmeer; bloedzuigers in menigte het Neusiedler-meer.
op- en afvaren kunnen. Door hetzelve wordt den weg u it
De lfraan- en inzonderheid de tarwe60uw des lands is den Donau tot aan de graan- en zoutrijke landstreken der
ongeloofelijk groot, en bedraagt jaarlijks nagenoeg 60 tot Theiss van 1 II 3 weken op 2 II 3 dagen bekort.
80 millioen preszburger metzen (11 53 ned. kop) , van welV66r weinige jaren (16-20 Maart 1830) 'trof Pesth ten
ken overvloed aanzienlijke verladingen op den Donau plaats ge.volge van ijsga~g op den Donau, eene zware overstroogrijpen, en jaarlijks door de Do~a~brug bij Pesth, stroom- mIng, waardoor DIet stechts een groot verlies aan goederen
opwaartll alleen meer dan 1 mdhoen metlen tarwe, even en gebouwen en de stremming van allehandelsverkeerwerd
flOO veel haver, ook groote kwantiteiten rogge, gierst, mals, te weeg gebragt, maar waardoor ook ,de stad het leven van
akerdoppen, en voorts nog nagenoeg 60,000 eimer wijn, vele harer, in de watervloeden omgekomene inwoners te
en meer dan 300,000 centenaars tabak passeren. Veel tarwe betreuren had.
gaat ook naar het noordelijk Italie, werwaarts, als ook naar
Ais s~~chtingen- van openbaar onderwijs en van wetende haven van Fiume, naar welke, sedert 1837 eene dili- schappellJken aard telt Pesth voornamelijk de lands hoogegencedienst is ingerigt geworden, de eenige bruikbare land- school, de militaire akademie en het door den graaf Szestraatwegen van Hongarije voeren. Van uit delaatstgenoemde cheny ingestelde nationale museum.
haven kwamen onlangs ook eenige ladingen van den voor.Munten, zie onder PRESSBURG.
treffeJUken hongaarschen hennep naar Engeland. Even als
Maat en lfewilft. De in Pesth gebruikelijkelfraanmetde tabak, zoo gedijdt ook de hop schier allerwege in Hon- zen houdt 96 hongaarsche Hal6e = 80,0156 ned. kop. 2
garije; vIas meer in het noorden; hennep in het zuide~; m~~zen hier z\in iuist gelijk aan a hongaarsche metzen. De
ook zoethout, meekrap, weede, saJlloer en saffraan zlJn K u6el, eene hongaarsche maat, met welke inzonderheid
voor ettelijke provincien belangrijk. Zelfs katoen he~ft men op de Pesther markten akerdoppen gemeten worden, houdt
.
in het zuiden, echter zoo het schijnt, zonder goed gevolg, 184,2 ned. kop.
beproefd aan te bouwen.
De andere maten als PRlSZBURG, Kewigten als WBElfII{.
Onder alle landen van Europa is echter dok Hongarije Men zie deze heide artikelen.
door zijnen rijkdom aan delfstoffen vermaard. De uitwerPES TIL. Zeer dik ingekookt pruimenmoes, hetwelk in
king van het goud uit het ertzgebergte, inzonderheid te de nabijheid der Zwarte Zee bereid, en overvloedigverzonKremnitz en Chemnitz, bedraagt jaarlijks tusschen 1500 II den wordt.
2000 mark; schuur- of riviergoud levert voomamelijk het
PETENUCKE, of GALETTE DE COCON. Franscbe
bannaat, waar schier aIle rivieren rijk aan goudzand z\in. benaming eener soort van zijdewerk, die weI nog geringer
Hongarije hel'ft ook den grootsten rijkdom aan zi~ver ~vooral dan floretzijde is, maar toch, behoorlijk getwijnd, geverfd
in het Honther-Konutaar), en daarvan worden JaarllJks 80 en toebereid, tot verscheidene stoffen , en vooral tot "a\ons
a 100,000 mark ingezameld. Zoo ook is, na Engeland, en liveriitrl'ssen wordt gebezigd.
"
Hongarije in Europa ~et belangrijkste kop~rlan.~, waarvan de
PETERSBURG, zie Sr. PETERSBURG.
inzameling steeds,40 a 50,000 centenaars JaarhJks bedraagt.
PETESTER, eene wijnsoort uit Turkije.
De loodgroeven leveren 20 II 30,000 en de ijzermijnen
PETIN, uit wolle en kemelsgaren in saksische en andere
circa 250,001l cf!ntenaars. Buitendien vindt men hier kwik- duitsche fabrijken, vooral in Penig en Gera geweven worzilver, kobalt, arsenicllm, spies, leem- en bruinsteen. Be- dende, 60 el lange, ~ 8 ~ breede stoffe.
nngrijke steenkolenmijnen zijn bij Oldenburg gelegen; opPETINES (PETTINES), eene krip- of gaasachtig,ijlgebrengst tusschen 2 en 300,000 centenaars, waarvan de helft weven stoffe, die uit z~ide, ook uit fijn garen en uit katoen.
naar Weenen gaat. Eenen grooten rijkdom bezit eindelijk effen, gestreept, gebrocheerd, gefigureerd enz. gewer:::t wordt.
Hongarije in zijn zout, inzonderheid in de groote klipzout- Vroeger werden de pettine. voomamelijk in Frankrijk ver6eddinlfen der M armarasch, welker uitbreiding en diepte vaardigd; thans echter veel en even goed in Duitschland,
uit te vorschen, slechts op weinige punten gelnkt is, of- bijzonder in de saksische fabrijken. - Voormaals werd in
schoon jaarlijks, bij doorslag, 1 millioen centenaars zout Gera, Schneeberg, enz., onderdennaam vanpettinet-werk,
ingezameld wordt. Overigens verzorgt ook Hongarije een eene soort van kanten, uit fransch, wit en zwart krip vergroot gedeelte der monarchie met soda, glauberzout, aluin en vaardigd, die 'in stukken van 20 II 40 ellen gesneden en
salpeter. Aan edeltJesteenten bezitHongarije schoone opalen, dan met bloemen doorwerkt, tot gazen-mutsen, ,halsdoeken
en uitrnuntende chalcedons, en aanzienlUk is het getal der en geheele kleedstoffen verkocht werden.
minerale 6ronnen en warme 6aden, in de Karpathen.
PETIT BARRAGE, gefigureerd tafel- of servetgoed uit
De kunstvlijt of fa6rijknijverheid is in Hongarije nog de fransche stad Caen.
,
zeer achterlijk, en fabrijken over groote schaal aangelegd,
PETIT BOURGOGNE. AI"emeene benaming van verzijn er weJ.nig in getal. Daarentegen bereidt zich hier ech- scheidene roode fransche wijn~n, die ook onder bijzondere
ter ook een groot aantal der bewoners zelven de noodwen- namen, als: Tavelle, Lirac, Rauquemaure enz. in den
dige behoeften der huishouding. Men weeft veel lijnwaad handel komen, en gemeenlijk in halve stukken van 35 a
en ordinair laken, bereidt veel zeep, en heeft lede'l'-, 36 ,quarts over Cette en Bordeaux uitgevoerd worden. In
ij!&er-, aardtwerken (faijence-,) 8uileer:'" en ta6aksfa- het tweede of derde jaar verliezen zij meestal hunne kleur.
6rijlren, Klas6lazerijen en papiermole-ns; echter blijven
PETIT DRAP, lijnwaadachtige, fransche wollenstoffe, in
land6ouw, 1Ieeteelt, mijnontKinning en wijn60uw de voor- verscheidene gejaspeerde kleuren., ~ a ; el breed, uit den
l1aarnste industrieele bedrijven der Hongaren.
omstreek van Alencon. Dit fabrikaat wordt veel naar AmeBij den overvloed van natuurprodukten zet Hongariie ook rika verzonden. - ' Onder den zelfden naam leveren ook de
bij de beperkte betrekkingen des lands, toch meeI' naar fabr\iken van Amboise een lakenachtig draget. Men onderbuitenslands af, dan het daarvan trekt, en de groote mark- scheidt daarvan twee soorten, den gekeperden, 30 II 40 el
ten te Pestk, lJe6rec!&in, Presz6urlf. Olden6urg (zie op lang, i breed, en denongekeperden, 501160ellang,} breed,
deze plaatsen) bevorderen merkelijk het vertier. De onbePETITE BORDURE;
In de fabrijken van Amiens
rekenliare gevolgen van het gebruik deJ,' stoomscheepvaart vervaardigde, , smalle soort van wollen baoo.
op den Donau openbaren zich echter ook reeds in derzelver
PETITE EPICE, fransohe benaming van den gestootetl
geheelen omnng. Pesth is steeds vol 'tan vreemdelingen Gember.
121
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PETITE ETOFFE, fransehe benaming eerter 800rt van
iood, die met tin is geaHigieerd.
PETITE TOILE, fmnsehe, digt geweven, rood en wit
of blaauw en wit geruite, of gestreepte, 60 a 65 el longe,
; breede, deels uit vlasgaren, deels half nit katoen vervaardigde, tot beddelakens dienende soort van lijnwaad, uit het
departement der Beneden-Seine.
PETIT FIN, be naming der tweede soort van het vlaam,"he wollen saljetgaren.
PETIT GRAIN, fransehe, g-ros de Tours achtige zijden
stoffe.
PETIT OLONNE, ruwe, tot zeildoek dienende, 14 II 15 el
lange, 20 duim breede henneplijnwaad, uit 80rumige streken
der Bretagne, die oorspronkelijk te Olonne geweven werd.
PEYLA, ltndmnt op het britsch-oostindisch eiland Ceilon, 2 engelsche robds, 29~. 0 perches of 27,663 ned. 0
roe den houdende. 1 aillmonam heeft 4 peylas, niet 14,
wo als op het artikel LARA door eene drukfeil is gemeld.
PEZZA, PESO, stuk (van daar PEZZETA, stukje van 2
spaansche Iealen) (piaster- in analogie met het begrip van
den spaanschen peso of pi~ster), is 1) eene toskaansche
rekenmuat van onderscheidene waarde. ]lien had namelijk
tot 1827 de pe:oza da otto reali in oro (goud-pena), die
inzonderheid in Livorno gebruikelijk was, in waarde 2.27
nederI.; voorts tegenwoordig nog pezza van 5~ lire, in
toskaansche goede munt (moneta buena) nagenoeg 2.27
ned. waard, of pezza in moneta lunga, die ongeveer 4}
pCt. Geringer wordt gehouden dan in moneta lJ,!ena (lie
FLORENCE en LrvORIfO).
landmaat in Rome, zie ald.ar.
PFORZIIEIM of juister PFORTSHEIM is eene zeer oude,
reed. den Romeinen, waarschijnlijk onder den naam van
Porta, bekende stad met 65( 0 inwoners, en eene der belangrijkste fabr~jkplaatsen van het groothertog·dom Baden, in
den Midden-RUnkreits, aan de uitwatering der Wurm en
Ragold in de beTaarbare Enz (6 mijlen ~an Stuttgardt en
14 mijlen van Straatsburg gelegen).
Men Tindt hier beroemde bijouterie-, quincaillerie-, oolr
horologiefabrijken, eene aanzienlUke en met de nieUltste inrigtingen voorziene lakenfabrijk (van FIJI"KBlfSTEIN Elf CO.),
wollen stoffen- en kousenwevedjen, turkschroorjyerwerijen,
rood- en saffiaan-lederbereiding, eene druklettergieterij,
ijzer- en kopersmederijen, draadtrekketijen, olie-, koper-,
slijp- en buskruidmolens, chemische fabrijken, die ioodsuiker, salmiak, wijnsteenzuur enz. leveren. Aanzienlijk is
voorts de handel met timmer- en scheepsbouwhout (door
drie houthandel-maatschappijen), als ook met olie, wijn,
granen en vee.
Munten, maten en g-cwigten, zie BADn.
PHAI-NUNG, zie P..I.INUNG.
PHERRA, oost-indische maat voor rijst en andere drooge
waren, die naar het gewigt verkocht worden. Zie SUR..I.TE
en vergelUk het artikel P.l.RAH.
PIIILADELPIDA, 39° 56' 54" N.B. en 75° 9( 0" W.L.
grootste stad en belangrijke zeeplaats in den noord-am~rikaanschen vrijstaat Pennsylvanie, op een smal schiereiland tussohen den Delaware en Schuylkill gelegen. Zij
werd door WILLUM PEU, die in 1681 aan de Delaware
de eerste bezittillg bekwam, in het jaar 1682 gesticht, en
is tegenwoordig niel slechts de rijkste en meest nijverheid bedrijvende, maar ook na New-York devolkrijkstestad
der Vereenigde Staten, met 180,000 inwoners, wier getal
nog met ieder jaar toeneemt.
Pensylvanie was tot op
den jongsten t,jd het middenpunt van de groote werkzaamheid der Unie; ook werden hier de ziltingen van het
nationale congres, hetwelk den 4 Julij 1776 de onafhankelijkheid der Unie proclameerde, tot op derzelver verlegging
(ten jare 1800) naar Washington gehouden. Wat den
handel betreft, is Philadelphia, welks scheepvaart op meer
dan 100,000 tonnelast wordt begroot, in de jongste 15jaren
weI door New-York en Boston overtroffen geworde:n, maar
Philade.lphia overtreft daarentegen deze en aHe andere plaatsen van den staat in innerlijIre industrie, daar de fabrijken
der stad en van haren omstreek nagenoeg 30,000mensohen
werkzaam houden, en behalve cene groote hoeveelheid twist
uit de vele spinnerijllll en groote kwantiteiten katoenwaren
van "llen aard (vele katoenen stoffen en kousen) ook veel
suiker, tabak, leder, wasdoek, zijdenstoffen, papier, behangselpapier, hoeden, zeep, glas, porcelein, koetsen, Goede
goud- en zilverwaren, drukletters, gegoten ijzer, spijkers,
spinmachines euz. leveren; ook vindt men hier aanzienlijke
brandewijn-stookerijen en bierbronwerijen als ook belangrijken scheepsbouw. Daatbij is de boekhandel alhier de
eersle in geheel Amerika, en de werkzaamheid der drukpersen in meer dan 100 drukkerijen bij uitnemendheid levendifJ. De voortreffelijke haven k.n 300 fJroote scht'pen
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opnemen; langs dezelve liggen de gl'ootste magazijaen, aj,.
ook het maritime arsenaal en de scheeFswerven, alwaar
v66r weinige jaren het grootste aller voorhandene schepen,
de Pensylvania, is van stapel geloopen, die aileen aau
koopmaasgoederen niet minder dan 3000 tonnelast in ziet>
kan bergen, en welks Groot anker meer dan 116 centena,u's
weegt, en op den Delaware komen schepen van 74 stukken
tot aal1 de stad. Hiel' loop en jaarlijks van 1000 tot 1200
schepen binnen, en de uitvoer, die inzonderheid naar WestIndien, vooral naar Cuba, maar ook naar Zuid-Ameril.-&
aanmerkelijk is, bestaat meestal in landhuisl;lOudelijke produkten en levensmiddelen, vooral in fijn meel (jaarlijks
meer dan hI duizend centenaars), hetwelk over het algeme en een hoofdhandelsartikel voor Philadelphia is, granen,
inzonderheid tarwe, vleesch, boter, olie, maar ook in fabrijkwaren, als ijzer, steenkoolen, werkhout en.. Ook de
handel naar Oost-Indie en China Tan hier is aanzienlijk,
e~ ~e waar~e van den ~itvoer wordt gemeenlijk op 11 II 12
mllhoen, dIe van den lllvoer daarentegen op J3 II 14 millioen dollars begroot. .
Philadelphia heeft behalve de nationale bank der Ver_
eenigde Staten, in een prachtgebouw, en de bank van PensylTanie,' nog 12 privaatbanken, 11 assurantie-maatschappijen, 1 handelskollegie en de munt der unie. - Groote
Toordeelen voor het insgelijks zeer levendig handelsverkeer
binnenslands, verschaft ook de door kanalenen ijzerbanen
bevorderde gemeenschap tusschen ,.Philadelphia, New-York.
Pitts~urg aa~ den Ohio, Baltimore .en andere plaatsen.
Phll~de.lp~Ia heeft ook eene memgte wetenschappelijkeen
kunst-mngtmgen, geleerde genootschappen, openbare boekerUen en museums, van welke wij hier aileen noemen:
de universiteit, de academie der kunsten en wetenschappen,
het Franklin's instituut, hetwelk premien ter bevordering
der nijverheid uitgelift, het genootschap tot aanmoediging
van mechanieke uitvindingen em. - Bij de regelmatigheid.
met welke Philadelphia aangelegd is, vindt men hier verre
weg meer openbare pleinen dan in eenige andere stad van
Amerika. De washingtonplaats prijkt met het ridderstandbecld van den grooten man.
JtIunt~n, maten en {5ewig-ten. Zie VEREUIGDE Sr.Tl:1'I
van NOORD AMERIKA.
.
PIIILIPPIJNSCIIE EILANDEN, zie LIULLA..
PIIORAS, eene katoenen, neteldoeks gewijze geweven,
stoffe, die vroeger uit Oost-Indie tot OilS kwam, doch sedert
langen tijd reeds in (europesche, vooral fransche) fabrUken
(Rouen enz.) nagemaakt, en voor den handel naar de afri.
kaansche kust gebezigd worden. De fransche stukken zijn
9 Ii 11 ellang.
PIIoNIX noemde men in den nieuw ontstanen vrijsta3t
het tegenwoordige koningrijk Griekenland de in den tomer
van 1829 ook werkeltjk in zilver geslagen rnunt-eenheid van
100 lepta, die echter reeds in Februarij )833 wener afgeschaft, en in welker plaats de, in tamelijk gelijke waarde
staande, nieuw grieksche drachma van 100 lepta ingesteld
en ook in zilver nitgemunt is geworden. Zie, ATREN£.
PHORMIUlII TENAX, zie NIEUWZEELHDSCR Vus.
PHOSPHORUS (LICHTDR..I.GER); (lat. phosphorus,. fro
phosphore; duo Phosphor; eng. phosphor; ita!. /osforo).
Dezen naam Gaven de oudere scheikundigen aan ieder lig·
chnam, dat vatbaar was, in het donker te lichten; dele
waren van velerlei aard; bUy. BALDUIN'S phosphorus, gloeijend gemaakte salpeterzure kalkaarde, - bolognesche
lichtsteen of phosphorus, - zwavelbaryum, verkregen door
gloeijend maken vlln zwaarspath-pulver, hetwelk bevorens
met dragantslijm tot eene dikke brei te zamen gekneed
was. CANTON'S phosphorus - zwavelealcium, gewonnen
door gloeijen van zwavelzure kalkaardemeqkoolenpnlver,HOMBERG'S phosphorus - chloor-ealcium, bereid door ver·
zadiging van koolzuure kalkaarde (krijt of marmer) metzoutzuur, indamping en gloeijen, en meer anderen .. In den
engeren zin, en naar het tegenwoordig standpunt der&llhei·
kundigen verstaat men onder phosphorus een ejgendommelijk, een eenvoudig ligchaam, dat in vele opzigtcu gelUkvormigheid met den zwavel en de olien vertoont, maar ookzieh wezentlijk van dezelven onderseheidt door descelfs uiterst
groote brandbaarheid, die dikwerf reeds bU gewone luchttemperatuur zich openbaart. Hij komt Diet louter en op
zich zelven afzonderlijk in de natuur, maar grootendeels in
geoxydeerden staat voor; als phosphonnur wordt hij echter
in aile drie de natuunijken gevonden, inzo!lde.rheid ill het
dierenrijk, en uit hetze/ve word! hij hoofdzakelijk kunslmatig voortgebragt.
Tot de ontdekking dezer hQogst merkwaardige zalfstandigheid werd het eerst, in het jaar 1669, aan een gebankrotteerd koopman, met name BRA.NDf, in Hamburg aanleidillZ
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die zich ann het desLijds in zwang zijnde alchymistische tobben overgaf,en door het vinden van den steen
der wijzen zijne verwaroe financien weder wilde in orde bren"'en. Even als zoo velen, v66r, met en na hem, yond hij ook
~iet, datgene, wathij zoeht, maar een geheel eigenaardig lig·
chaam, door welks ontdekking hij weI niet rijk, maar toch
beroemd werd. - BRAlfDT'S ontdekking kwam ter kennis
van een' toenmaaLs levenden scheikundige, KUNKEL genaamd,
die, om in des eersten geheim te dringen, ,naar Hamburg
<reisde en een' zijner vrienden, KRAn genolmld, bewoog,
insgelijks derwaarts te komen en gemeenschappelijk met
hem te werken. Doch KRAFT kwam zijnen vriend KnKEL
voor, kocht voor zich aileen van BRANDT het geheim der
fabrikatie voor 200 thlr., onder voorwaarde, dat hij hetzelve
op geenerlei wijze aan KUNKEL zoude mededeelen.
Door zulk eene trouwloosheid verontwaardigd, reisde
Kun:EL zonder ook slechts KRAFT gezien te hebben, in zijne
woonplaats Wittenberg terug ell stelde nu zelf nasporingen
in het werk, om dit ligchaam te ontdekken. Daar men
hem toch de wegen tot de fabrikatie nietgeheelhad kunnen
afsluiten, en hij zelfs zoo Tool vernomen had, dat BRUDT
zeer Teel urin gebruikte, siaagde hij ook in de ontdekking
volkomen in het jaar 1674. Hij bekwam den phosphorus
zuiverder dan van BRANDT, en nu werd dit produkt onder
den naam van kunkel's phosphoru6 bekend. - Daar deze stoffe
UU buitengemeene opmerkzaamheid verwekte, zoo kon het
niet missen, dat ook an,dere scheikundigen proeven, in het
werk stelden· en zoo kwam het, dat de beroemde B...YLJ:
in Engeland,' wien door KRAFT phosp~orus was te zien gekomen, door eene reeks van proefne~mgen er toe geraakte
om hem ten derdenmale voorttebrengen. Van hem vernam
zekere HAUKWIT de manier van voorthrenging, die aIs nu
de fabricatie in het groot ondernam, en na KUNKEL'S en
BULE's overlijd,en. Iangen tijd met deze 'stoffe den alleenhandel behield.
Eerst in het jaar 1737' werd door een' reiziger, die naar
Parli s kwam en aan de regering aldaar een voorschrift tot
bereiding van phosphorus verkoeht, aanleiding gegeven tot
het bekend worden der wijzevan hem voort te brengen.
Een scheikundiae, HELLOT genaamd moest namelijk hem
onderzoeken - U hetwelk hij deed in tegenwoordigheid van
GEOFBOIJ, DUFAU en DUHAJlEL - en daar de voortgebragte
stoffe als phosphorus proefhoudend werd bevonden, werd.
de bereiding ruanier nog in het zelfde jaar in de memoire6
de I' academie bekend gemaakt. Daar echter deze bereidingwijze deels zeer langwijJig, deels onaangenaaro en kostbaar
was, vermits men van 290 maten urin,. die tot op weinige
ponden ingekookt en daarna meermalen moesten gedistilleerd worden, omstreeks slechts {- pond phosphorus bekwam,
zocht men nllar eene andere manier, welke men ook, daar
GAHIf en SCHULE in bet jaar 1669 ontdekt hadden, dat in
de heenderen van hooger georganiseerde dieren eene groote
hoeveelheid phosphorzuur, gereed gevormd voorhanden is,
ook zeer spoedig yond. Dezen phosphorus- noemde men
6eenderen-phosphorus, ter onderscheiding van den vroeger
uit urin bereiden phosphorus.
Tegenwoordig wordt deszelfs bereiding fabrijkmatig bedreven, en weI voornamelijk naar twee methoden. Beide
gronden zich echter insgelijks op reductie van phosphorzuur. Men pulveriseert namelijk zoo. snel mogelijk in een
verwarmden mortier 3 deelen gesmolten en weder gestremd
phosphorzuur, vermengt ze met 1 deel houtskoolengruis, en
hrengt deze massa in eene, van huiten met leem of thoon..arde beslagene, glazen- of ook aardewerken·retorte, aan
welker hais men eene koperen, knievormig gebogene buis
luchtdigt aansluit. Hierop wordt de retorte in een wei
trekkende oven gelegd, de koperen buis in een vat met water
derwijze geleid, dat het laatstgemelde ettelijke streepen boven
den hek of tuit der buis staat. Na deze beschikking wordt
de retorte voorzigtig tot volkomene wit-gloeijing geheet, en
zoo lange dus gloeijend gehouden,. ~s zi~h n~~ p~osphorus
in het water verzamelt. Is de ..hstIllahe beemdlgd, heft
men' de buis boven de oppervlakte des waters op, om
het overstijgen van hetzelve in de' retorte, hetwelk haar IOU
doen springen, Ie vemoeden. Naar eene andere, het meest
gevoIgde methode verkrijgt men den phosphorus met meer
voordeel uit zure phosphorzure kalkaarde. Te dien behoeve
wowden 2 deelen witgebrande ·gepulveriseerde. beenderen met
1 deel zwavelzuur Tan .1 ,95 specifiek gewigt en 8 deelen
water in looden of koperen ketels onder menigwerf om·
roeren, eene wiji tijds aan eene zachte heeting blootgesteld.
Hierdoor wordt meerendeels de kalkaarde (daar de beenderen
voor d.erzelver grootst gedeelte uit elementaire phosphorlure en
kool~U1'e kalkaaooe bestaan,) anB het zwavelzuur verbonden,
gyps vormende, hetwelk, als moeijelijk oploshaar, grooten-
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deels ten bodem zinkt, terwijl zure phosphorznre kalkaarde
bereid wordt, die in water opg~Iost blijft, en het verder"
door zwavelzuur ontbinden weerstaat. Zij wordt nu klaar
afgegoten, het teruggeblevene gyps met water nogmaals af·
gespoeld, uitgeperst, en nu de geheele vloeibare stofie no~·
maals ingekookt. Hierbij londert zich noll' eene hoeveelheid
gyps af, daar deze, vooral in verzuurde vloeistoffen, tochniet
zoo volstrekt onoplosbaar is; dit gyps verwijdert men door
afkoelen en afgieten, en gaat op nieuw met het inkooken
voort, tot de vloeistof de lijvigheid van syroop heeft bekomen. - Deze wordt nu met zoo veel houtskoolengruis
doorkneed, dat daardoor eene half drooge massa ontstaat;
zij wordt nu onder gestadig omroeren in eenen ijzeren ketel
gedroogd, en na het 1Jolkomene uitdroogen, snel in retorten
gebragt, en op de reeds boven Iieschrevene wijze aan de
distillatie onderworpen. Eene hoeveelheid van dit men~sel
van nagenoeg 5 Ii 6 pond geeft ongeveer I poqd phospho~s.
De werking ,bij deze verrigtingen is als voIgt: de kool, als
zeer kraehtig reductiemiddel, werkt in de gloeihitte ontbindend op het phosphorzuur in, doordien zU. daaruit de
zuurstof trekt, waarmede zij koolenzuur vormt, die in den
vorm van .. gas zich ver:wijdert. Hierooor ,wordt de phosphorus vq], en moet III de groote hitte zich vervlugtigen.
~er zelfd~r tijd ontwik~elt zich echter nog eene andere
elgenaardlge gassoort, dIe zelf ontvlammend is en tegen
w~lke me~ zieh: dus te hoeden heeft; dit is, voI~ens sommlge schelkundlgen, phosphorwaterstof, ~ ontstaan door
de ontbinding eener kleine in de massa teruggeblevene hoeveelheid water, waarvan de waterstof zieh met den phosphorus heeft verbonden, - volgens anderen daarentegen
slechts koolenzuur-gas met verdampten phosphorus gemeogd.
Men mag daarom de distilleervaten niet vast digtsluiten,
maar moet aan de gassoorten uitweaen verleenen. Ten einde
dezelve~ den arbeiders niet Iastig te doen worden, en' den
vervlughgden phosphorus te nutte te maken, leidt men de
gassooden in een daartoe geschikt vaatwerk in hetwelk men
ze ontbrandt en op deze wijze noll' tevens phosphorzuur
hekomt.
De op eene of andere ~ijze verkregen 'phosphorus, hetwelk zicb in het water der chemische vaatwerken, als kleine
korreltjes of klompjes voordoet, moet nu, daar het, in den
regel bijgemengde onreinheden - meehaniseh aangezette
koolendeeltjes - inhoudt, gezuiverd worden. Dit geschiedt,
het zij door andermalige distillatie, of daardoor, dat men
hem onder beet .water sm~lt (waarbij hij dan een volkomen
helder, olieachtig aanzigt moet hebben,) en door leder .perst,
waarin d~ llnzuivere deeItjes terug blijven. Hierop brengt
men hem Illsgelijks onder heet water in eilindrieke buizen,
welk~ beneden openingen digtgesloten worden; zet dezeITen m koud water, en stoot alsdan na de bekoelin a den
phosphorus in den vorm van stangen er uit. De dus v:rkregen phosphorus is ligtgeel en doorschijnend, in den verschen
toe stand zacht, naar was gelijkend; iets ouder, wordt hij
echter harder en witter. HU is niet dan moeijelijk tot krilltallisatie te brengen. Men kan echtc;r kristallen bekomen,
·ala men eene geconcentreerde heete oplossing er van in
naphta Iangzaam laat bekoelen. Volgens MITSCHERLICH is
de kristalvorm een regelmatige twaalfhoek. lIij ,eenige gra.den beneden het vriespunt wordt hij bros en vertoont ook
dan zich op de breuk krystallinisch. Pulveriseren Iaat h,j
zich zeer moeijelijk; dit, intusschen geschiedt het gemakkelijkste als men hem in eene flesch onder verwarmden alkohol smelt en dan aanhoudend sehudt, tot beide weder
bekoeld zijn. - De phosphorus is zeer merkwaardig wegens
zijB ontbrandingspunt; bij de gewone luchttemperatuur nnmelijk in een open schaaltje gelegd, begint hij zeer spoedig
te rooken en in het donker te liehten, zonder e~hter in
vIam uit te breken. De verschijnin.,. van dezen daiJl;p of
rook is het produkt eener langzame Te;'brllnding; ~en noemt
hetzelve phosphorachtig zuur; deszelfs vorming _,eschiedt,
t~n koste der zUlirstof, in de dampkringslucht, en het geeft
Zich door eenen knoflookaehtiO'en reuk te koonen. W orot
hij echter tot op 76° CELSIUS °gehel't, en de dampkringsIucht tot hem toe gang verleend, zoo OIIlt'$teekt hij zich met
levendige vIam, en brandt, onder het uitstooten van een'
dikken witten damp, met een kraclltig licht, hetwelk, als
de verbranding in zuurstofgas bewerkstelliyd wordt, met
het zonnelicht overeenkomst heeft. Hierbb is het echter
merkwaardig, dat hij bij lagere t~peratuur daarin zich niet
oxydeert en ook niet licht.- lIij 290 0 C. komt hij eerst
tot zieding, en v~~~ngt men d~ heeting in een distilleer·
toestel, 100 laat hU Ilch onTeranderd distilleren. Onze bero,emde V~JI lIluIUlII ontdekte, dat hij in verounde lucht veel
gemakkeliJker ontbrandt, ja zeUs. onder de stolp der luch,tpomp,. met hars. gemengd op katoen gelegd, van zeiveD i~
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vlam uitbreekt, als de lucht schielijk wordt uitgepompt.Hij is oplosbaar in aether, in zwavelalkohol, aetherische en
-vette olien, en het is hierbij opmerkelijk, dat de lichtende
eigenschap der oplossing in vette olien zeer spoedig ver~
nietigd wordt, als men er iets van zekere vlu~ige olien
hijvoe~, inzonderheid terpentijn- en citroenolie; kruid·
nagel- en kaneel.olie nrdrijven de lichtende eigenschap
niet. De phosphorus heeft een specifiek gewi~ van 1.77
en hij lnat zich daarbij re~ goed onder water bewaren,
hetgeen wegens zijne gemakkelijke brandbaarheid ook geschieden moet. Hierbij merkt men dikwerf 0p, dat als het
water langen. tijd in een di~ gesloten vaatwerk denzelven
bedekt heeft, het· de eigenschap van te lichten bekomt,
als men het vaatwerk schudt; zoo dra men hetzelve ope nt,
is ook deze eigenschap van het water weder verdwenen. De
oorzaken hiervan zijn nog niet volkomen bekend. Na lange
bewaring neemt echter de phosphorus eenige zuurstof uit
de lucht, die in het vaatwerk of de flesch bevat was, of uit
het water op, en verandert zich tot oxyde of phosphorachtig
zuur, welk laatste zich in het water oplost; het oxyde, echter,
omringt den phosphorus met eene korst, en van daar komt
het, dat hij dikwijIs geheel ondoorschijnend en bros wordt.
Men kan hem daarvan weder gemakkelijk bevrijden, als
men hem met een weinig verdund salpeterzuur digereert,
of met bijtenden ammpniak manipuleert en omvormt. Hij
smaakt zeer scherp en walgelijk, werkt vergiftigend en kan
daarom slecl;tts met groote omzi~igheid gebruikt worden.
lien heeft opgemerkt, dat zelfs het water, waarin men hem
had bewaard, doodende uuwerkingen op dieren"vooral op
blindgeboreml dieren, uitoefende. - Ze~r dikwerf geschiedt
het, dat de phosphorus na eenigen tijd, zondereen!j;e blijkbare oorzaak, een rood aanzigt bekomt, vooral in nesschen
van violetkleurig glas. lien heeft nog niet weten uit te
maken van waar iIit ontstaat; sommige schrijven het toe
aan eene verontreiniging door eenigen koolenstof; anderen
zoeken de oorzaak Tan ait verschijnsel in eenen veranderden
aggregaatvorm, welk laatste gevoelen door TRElUKD'S ontdekking: dat phosphorus door plotselinge sterke bekoeling
eene zwarte kleur bekomt, die hem door smelting weder
kan benomen worden, waarschijnlijkheid verkrij~. Hij is
geschikt, om met andere ligchamen verbindingen aan te
gaan, onder welke de gewi~igste die met de zunrstof zijn.
:Met den zwavel brengt hij li~ vloeijende mengsels voort;
met de metalen echter de zoogenaamde pliosphormetalen,
, die met de zwavelmetalen overeenkomst hebben en zicb door
eene zekere brosheid onderscheiden, welke bij hetijzerzelfs
derwijze nanmerkelijk is, dat bet koud breukig wordt, en
koud niet kan verarbeid worden. lIet het water vormt
hij eene zelfontbrandbare gassoort; phosphorwaterstof. In Duitschland leveren Baden en Wurtemberg den meesten
phosphorus, en gemeenlijk wordt Wj in hoeveelheden van
1 a 2 pond in glazen flesschen, die water inhouden enmet
eene blikken bus omgeven zijn, ingepakt en verzonden.
Zijne deugdelijkheid onderkent men door vergelijking zijner
eigenschap. In den jongsten tijd is het meermalen beweerd
geworden, dat phosphorus arsenicum in zich bevat; ditzoude
uit het phosphorzuur onderzocht en bewezenmoeten wor!1en.Zijn gebruik beperkt zich voomamelijk tot de vervaardiging
van phosphor..vuur- of licht-tol'stellen, onze zoogenaamde
lucifers enz" I'n van het zuivere phosphorzuur; intusschen
wordt hij ook nu en dan nog als eudiometisch middel aangewend.
PHOSPHORZUUR, BEENDERENZUUR (lat. acidum phosphoricum; fro acide phospkorique ; eng. phosphoric acid;
duo Phosphorsaure, knochensaure; ital. acedo fos/orico).
Reeds gereed gevormd vindt men hetzelve in sommige delfstoffen , bijv. in apatit, sperKelsteen, phosphorit, phosphor-kopererts enz.; Toorts in menschen-urin, en inzonderheid in de beenderen. 1) door afscheiding uit de beenderen. Dit geschiedt volgenderwijze: men voegt bij zure
phosphorzure kalkaarde, azijnzuur, 100doxUde (loodsuiker),
waardoor een moeijelijk oplosbaar phos~orzuur loodoxijde
gevQrmd wordt, hetwelk nederploft; hetzelV'e wordt behoorlijk uitgewasschen, om het van de tegelijk voortgebra~e azijnlure kalkaarde te bevrijden, sterk gedroogd en vervolgens
door zwavelzuur ontbonden, hetwelkzwavelzuur loodoxijde
formt en het phosphorzuur afscheidt. Op 100 gewi~sdee
len gloeijend phosphorzuur loodoxijde worden 33{: deelen
geconcentreerd zwavelzuur vereischt, die met nagenoeg 15
deelen water moeten verdund worden. Of men ontbind!
de zure pho~phorzure kalkaarde tot op neutralisatie met koolzure ammomak, waardoor koolzure kalkaarde, dienederploft,
en phosphorzuren ammoniak, die verbonden overblijrt, gevormd worden. De laatstgemelde wQrdt, na het filtrere'o,
ingedaDlpt en in de platina-kroes gegloeid, waarbij de am-
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moniak ontwijkt, en het phosphorzuur zui'!'er terugblijft. 2)
Door oxijdatie van den phosphorus door m:dJel van salpe·terzuur, dat met 2- deelen water is verdund, allengs, een
voor een, kleine stukjes phosphorus; heet alsdan het mengsel tot op het zieden, en voegt geene nieuwe phosphorstukjes bij, voor de eerst ingelegden opgelost zijn. Zoo onttrekt
de phosphorus hiel'bU aan het salpeterzuur het grootst gedeelte van deszell's zuurstof, waardoor stikstof, oxijdegas wordt
gevormd, hetwelk ontwijkt, en phosphorzuur, dat in vloei·
baren vorm terugblijft, en deels van overgebleven, toegevoegd
salpeterzuur, deels van het water doorindamping kan bevrijd
worden. Eindelijk 3) door verbranding van den phosphorus·
in zuurstofgas of in dampkringslucht, als men de bewerking
derwijze inri~. dat men de bij het verbranden ontstane
dampen onder eene glazen stolp opvangen kan. Men verkrijgt op deze wijze de zure en drooge watervrijen vorm als
vlokken, die deels zich aan qen stolp vasthechten, deels op
den bodem Tan den schotel· of het hord gevonden worden.
Het phosphorzuur bezit eene,n zuiver zuren SJllaak, is reukloos, in water en wijngeest oplosbaar, eene, der sterkere
luren, en, uit hoofde van deszelfs grooten weerstandsvermogen tegen het TUur, in staat, op droogen we'" bij de
gewone heeting het zwavelzuur uit hare verbinding:n uit te
drijven, ofschoon het laatstgemeJde op den natten weg het
eerstgenoemde uit deszelfs verhindingen scheidt. Het is
echter niet volstrekt tegen het vuur bestand, maar kan zich
reeds in de gloeihitte vervlu~igen, inzonderheid als de lucht
en andere gassoorten inwerken kunnen. GesqJ.olten, wordt
het na de bekoeling vast,· gIasachtig; 'aan de lucht blootgesteId trekt het echter vochtigheid aan zich, en wordt dan
vloeijende. Als de smelting in aardewerkUl vaten geschiedt,
verliest het zijne oplosbaarheid in water, en wordt ten deele
ondoorzigtig, vermits hetzelve alsdan kalkaarde, thoonaarde,
enz. opneemt, met welke zij onoplosbare verbindingen voortbrengt. Het liefst bezi~ men daarom tot het smelten platina-vaatwerken (want ook zilTeren worden aangetast), die
echter ook kunnen verdorven worden, daardoor, dat, als
gedurende de smelting koolenstukken, papier enz.' er in ko~
me~, deze reducerend op het zuur inwerken en phosphorplatlDa gevormd zouden worden, hetwelk gemakkel\ik smelt,
en daarom gaten veroorzaakt, of althans scheuren te weeg'
brengt, en de vaatwerken onbruikbaar maakt. - Het bestaat uit vermenging.gewi~en, en 5 verinengingsgewi~en'
zuurstof, of in honderd deelen uit 14 deelen phosphorus
en 56 c}.eelen zuuntof. Deszelfs merkteeken is f. - Al
naar gelang der wijze van bereiding vertoont het phosphoI'-zuur dikwerf zeer merkwaardig afwijkende eigenschappen.
Is, namelijk, hetzelve (fegloeid, zoo doet eene salpeterzure
zilver-oplossing hetzelTe wit neerploffen, terwijl de on"'e~
gloeide daarmede een geel bezinksel voortbren~. Deze zeUde
verschijnselen worden ook aan sommige met. de Terschillende
behandelde zuren voortgebragte zouten waargenomen. Wijders brengt het eerstgemelde eiwit tot stoIting, terwijl het
laatstgemelde hetzelve niet onoplosbaar stremt, maar zelfs
het gestremde of gestolde weder oplost. Het onderscheid
li~ niet in eene andere zamenstelling van het zuur, vermils men de eene wijziging: in de andere kan overbrengen,
maar is grootendeels sl«ichts in ecne verandering van den
agregaat toestand en van het watergehalte te zoeken. ,IIIen
heeft daarom tot onderscheiding het gegloeidezuur pyro-'phoBpkoril:uur genoemd. - In den jongsten tijd is het
menigwerf waargenomen geworden, dat het phosphorzuur,
zelfs datgene hl'twelk nir phosphor was bereid, arsenicum
bevatte; deze onzuiverheid heeft haren oorsprong in de
tot bereiding van het phosphorzuur aangewende zwavelzuur,
hetwelk d'ikwerf arsenicum inhoudend, gewonnen wordt, als
bij deszelfs bereidin 9 vitriool uit arsenic-kies inhoudend
zwavelkies gebezigd IS. Het best is deze verontreiniging
door zwavelwatersto:!' te ontdekken, hetwelk dan, na lange
inwerking een geel bezinksel, zwaVilI-arsenicum, voortbren~.
Het gelJruik is tegenwoordig meest alleen tot de geneeskunde beperkt. In een technisch opzi~, is hetzelve als
etsmiddel voor de litboRraphie aanbevolen geworden.
PHOSPHORZURE SuDA, (PARELZOUT) (lat. natruna
pkosphoricum; fro phospliate de soude; eng. phfJlphasc
of soda, komt met phospltorauren ammoniak als dubbelzout
in den menschelijken urin voor. _- Hetzelve wordt bereid
door phorphorzuur met soda te verzadigen, of door zute
phosphorzure kalkaarde in' geringe overgieting met koo-,
lenzure soda te vermengen. Eene kleine overgieting: van
soda is noodig, vermits he'!· anders moeijelijk tot de kristiiJlisatie te brengen is. Het kristalliseert in kleurlooze, vierzijdige zuilen, die 25 atome of 64 pCt. water bevatten. Het
welkt loogzoutig: terng, lost zic:h in 4 dee len ziedcnd en 2
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deel~ll koud water op, en verkalkt in de warmte zeer ligt,
waarbij het 61 pCt. of 24 atome water verliest. Met kris-

.:: H

talwater heeft het de formule Ni : 2 P + . 24. - W ordt
dit zout geheet, zoo smelt het eerst zijn kristalwater; is
dit echier uitgedreven, en wordt de heeting sterker opgevoerd, zoo smelt het tot eene glasachtige parel - van
waar de naam parel&out- die echter bij het bekoelenondoorzigtig wordt. Lost men hetzelve nu in water op, en
brengt men het tot kristallisatie, zoo neemt het eenen geheel anderen kristalvorm en een ander watergehalte aan,
ook doen zich dan de zelfde verschUnselen tegen reagentie
voor, als bij de beide wijzigin~en van het phosphorzuur. Gebruikt wordt dit zout schier enkel in de geneeskunde
(als afdrijvingsmiddel) en in de scheikunde tot analytische
proefnemingen. 1Iet dubbelzout uit phosphofzure soda en
ammoniak is echter oak als '\lITogoat voor den borax, en
als behoedmiddel tegen brandgevaar, inzonderheid tot over'"
strijkin~ van lijnwaden, geweven stoWen, enz. aanbevolen.
PHYSIOCRATEN noemt men eene door den geneesheer
van LODEWIJI: nv, FRkNS!iOIS QUESlfAY gestichte nationaal~
oeconomische of tolkshtiishoudkundige school." Deze schrandere en menschlievende man doonag regt goed de leemten
en zwakke zijden van het mercantiel sijsteem (zie op drrt
woord), en gevoelde zich verontwaardigd over den aruk,
waaronder de landbouw smachtte, over de boeijen die handel en fabrijken "beknelden. Hij ging echter tot een tegengesteld stelsel over, en verviel, alt\lans in het zuiver leerstellige gedeelte zijner onderzoekingen, tot eene overwaardeering van den landbouw, die hem en zijne aanhangers
tot de zeldzaalDste beweringen en voorslagen aanleiding gaf.
Edoch, ofschoon hij handel en nijverheid, als in dienst en
soldij des landbouws beschouwde, wil~e hU echter hen uaarvan vrij gemaakt hebben, aIleen reeds op grond, dat zij
dan goedko"Oper arbeiden. Deze schllol heeft door hare kritiek de. mecantiel-sij~teems en door hare voorslagen in den
zin der vrijheid van het materieele leven, op eene voortreffelijke wijze voor het industriesijsteem den weg voorbereld,
doeh is zelf, met zijne onhoudbare hypothesen en onpractiiiche eischen weder te niet gegaan.
PlACENTIA zie P.I.RIlrA..
PIACERE (Al zie A PUOUE.
PIASTER\ zilveren rekeningmuDt, in verscheidene landen
en van verschillende waarde; wij geven dezeh·l! 0p, methet
gewigt der stukken iu hetketilsch mark.

Stad of land.

rIetal der stukken op ket !teulsck
mark fijn zilver.

Arabie, naar GIBBAlIDT • . •
Bllrbarije, naar eng. opgave
Benkoelen, a 2 ropeijen ••
Biiizilie (zie PunA) • • • • • • • . . • • • .
Canarische eilanden it 10 real courant . . • •
Cura'iao il 48 stuivers • • • • • • • • • • • • . • •
Deensch west-indische eilanden a 48 stuivers • • •
Egypte en Ttirkije a. 40 paras
•.•.•••.•.
Livomo it 5~ lire moneta buena
Genua, 5{ lire ftiore banco •.
Keim, van 1771 • . • • • . . •
Bassua, caw. spetie • • . • • . • •
•
••
Rome (zie PEZZA, 8 reale) • • . • • • . • . •
St. Barthelemy it 44 schilling zweedsch . '
St. Eustatius a 48 stuivers Ct. • • . . . . . .
Spanje als peso duro
• • . . . • •
Overigens zie meli voor de onderscheidene waarde, gehalte, muntslag enz., op ons art. MU~TE~ OVER BET ALGEMIElf.
PliSTRINO, rekenmunt in Toskanen, zie aldaar.
PIATTA (ital. sckpvt.) een plat vaartuig zonder masten
en zeilen, waarvan men .ich op reeden bedient.
PICCANTE, italiaarische wijnsoort uit den omstreek van
Pavia.
"
PICCIOLO (meerv. piccioli) eene der kllfinste rekenmunten in NapeJs en Sicilie, ala ook op lIlalta: Zie MA.LTA.
en SIClLle.
"
PICCOLIT, eene der voortreflelijkste wijnsoorten uit het
gebied van Gorz, die meestal over Triest uitgevoerd wordt.
PICE (PY, PEIKS, PEl), een der meest gewone kleine
rekenmunten in Britsch Oost-Indie, zoo ala dit onder BOIIIiuy, CALCUTTA, MA.DRil en SURATTI te zien is. = handeJsgewigt in Oost-Indie, zie BOMBAY en SURATTE. Vergelijk
oak POUB.
PICHINA of PINCHINAT DE HAUT BOURDIN. Eene
In Rijssel gefa.briceerde, gekeperde sto,ft'e uit natuurlijk
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bruinen wol, .van 23 a 24 el lengte, en. 2 Ii I} el breedH"
PICOTS, 1Il Vlaanderen en Normandije vervaardigde
smalle garen kanten, van velerlei patroon, in stukken van
12 el, lengte. '
"
PIECE (fransch), wijnmaat in Rijssel, van 110 lotI of
pot.. Een piece hourgogne~in houdt 2 feuillettes. Zie
PARIJS.
"
". PIECETTE is eene benaming van den spaanschen goudp~aster of E,cudillo (Peso) de oro, IJOronilla, ook durzllo genoemd, waarvan de-waarde, onder MADRID, en MU'lI'TE~ over ket algemeen na te zien is.
PIED (fransch), oude,' maar nog alt~id in gebruik behouden fransche lengtemaat,
ned. el (metre).
PIEDIMONTE, roode, napelsche wijn, van zeer aangeD8men smaak-.
.
PIEDS COURTS, zoo noemt men de tweede soort del'
in Abbllville, Rijssel en Doomik gefabriceerd wordende,
12 ellange, II paqjssche duim breede,fluweelachtigemeubelsits; meeatal met klein, mosa'ikachtig patroon.
PIEMONT,zie GUllA. en TURU.
.
PIE T JI, } zeeuwsche rijksdaalder! oude nederl. munt.
PIETJES, looden rekenmuu.t in Bantam.
PIETRA SERENA. Een blaauwachtiae witte zandsteen,
die op den in het toskaansche gebergte Golfolina voorkomt,
en niet zeldell. uitgevoerd wordt.
.
PIJPENDUmEN, PIJPENSTAVEN,' VATHOUT, (du:
P(eifpenstii6e; fro douves, douvains) noemt men de vatduigen van eikenhout; die door de zoogenoemde stoofhouwers (s,ta6sc/tlagern) gronlijk ter vorm van een vatduifr
toebereId, daarna door de kuipers juister worden bijgesneden, en tot vaten voor wijn en andere natte waren gebruikt
worden. Van Riga, Koningsbergen, Hamburg enz., maar
ook . van ~~n Rijn... en de Meinstreken, wordt eene groote
memgte plJpenstaven verzonden.
PIK! t'EK. (Z~arte pik; ~heepspik, schoenmakerspik;
!at. pur:; e':lg. pz~ck; fr •. pOZ3J; duo Peck; itat pece) ;
IS een door Inkookmg gezulverde zwarte teer. Als namelijk
teer . over ~ur in. opene vaten uitgedampt wordt, waarbij
de.. zICh daann bevmdendl! branderige olie vervlugtigd wordt
bluft eeDe taaije, zwarte 1nassa over, die bij de verkoeliDg
vast of gede!;en wordt, en dit is de zwarte yik, die van de
zooge~aamde witte pik (rijnsche hars 0 pijnhars) zeer
verschillende is. Goede pik moet zwart, ligt brekend, op
de br~uk glanzig zijn, en gemakkelijk zich laten week maken.
Het plk .~f pek w~rdt in groot~ hoeveeelheid bij den scheepsbouw, bU het beplkken der blervaten, en tot het st~jfm ..ken der schoenmakers hennepdraden gebezigd.
NED. T.l.RIEF. De 13 ton of 2000 ~ netto gewigt: inv;
f I,BO, uitv. f 1,20; doorv. f 1,50.
PIK; turksche el, van vel'$lhillende lengte, zie ABRTSsunil, em.
PIKKELSG ROEN, eene nit koperoxijde en gebluschte
kalk bereide, groene aarde.
. . PILCHARDS, eene soort van ansjovis, die in gi-oote memgte aan de engelsche kusten van Devonshire en Cornwallis gevangen, en in tonnen gepakt van Falmouth naar
Spanje, Portugal en Italiii wordt uitgevoerd. De in den
winter gevangene; meest geachte, wordt van 13 tot 15 November tot Terzending in gereedheid gebragt; de overigen
worden in September en October uitgevoerd. Ook in Zweden is men gewoon den haring op de wijze der pilckards
te puken, en naar Italie te verzenden.
PILIJ, zie PA.ILLIE.
PIMENT, (NAGELPEPlB, ROMlllEL)[BUID) (lat. semenamomi;
fro .piment, po,ivre girojl/:, toute epice; eng. pimento , a~l
spzce; duo Pzment, Nelkenpfejfer, neue JlTur&e, engl.sckes ~ewurz; .411erlei.Gewurz; ital. pimento) riekt te
gelijk naar peper, kruidnagelen en kaneel, om welke reden
deielve bij ons gewoonlijk rommelkruid genoemd wordt. Nag
altijd houdt men niet op; hem menigmaal indischen peper,
als ook den spaanschen peper piment te noemen; waaruit
niets.dan verwarring ontstaan kan. Men kent in den handel
drie soorten: 1) dlmencel6c ken ofjamaica-piment (fr. p. fin
de la J amaigue, ofdes -'nglais; eng.jamaica pepper; ital.
p. di Giammaica of d'Ingltilterra); hij stamt af van den
nagelpeperboom (mijrtus pimenta, L. 12. klasse, 2. orde),
die op alle west-indische eiIanden- in het wild groeit, doch
op Jamaica (sedert 1668) en Barbados door knltuur gewonnen wordt. Hij is altijd groen, 30 a 40 voet hoog, 8 a 10
duim dik, en zijne kleine witte bloeisems vormen talrijke;
regtop staande, Teelbloemige trosjel, die in de steelhoeken
der bladeren, meestal aan net einde der takken .staan. Door
de knltuur zijn twee bastaardsoorten ontstaan, de langbladerige (Iongifolia) en kortbladerige (6revi/olia). Als de
vruchten rijp' zijn, hebben zU al haar specerijachtigheid verko-
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reo; daarom worden zij onrijp ingezameld, waarbij dan menigwerf de boom lOnder ontferming omgehouwen wordt;
om gemakkelijker bij de vruchten te kunnen komen. Zij
worden aan de zon gedroogd, waardoor zij hare Groene kleur
'erliezen en bruin worden. Het zijn tweezadige bezien, in
den gedroogden staat ter grootte eenef erwt, dof van kleur,
e-enigzins ruw van oppervlakte, gewoonlijk met het verdroogde kelkje of lnuinlje en daar legenover nog met het
bloeisemstee~tje voorzien. De twee zaadkorrels, waarvan
meestal het eene vergaan is, zijn rondachtig niervormig,
donkerbruin, ieder in zijn eigen vakje van het klokhuisje
liggend, en door het vJeesch of merg omschoten, hetwelk
inwendig geel en kruideriger is dan de korrels. - Yoor.aa·mste chemisch gehalte: geelachtige aeterische olie,
zwaarder dan water, die aan de vruchten derzelver heeten
kruidnagelensmaak geeft; 10 pCt. in het vleesch, 5 pCt.
in het zaad; groene olieachtige st?ffe vau brandende s~herpte,
8 pCt in het vleesch, 2'- pCt. III het zaad. Van af het 7.
jaar dragen de boomen' hunne meeste vrucht; een boom
levert jaarl~jks 150 It Groene vruchten, die pl.min. I CO
pond gedroogde geven. Bladeren en hout zijn insgelijks
• pecerijachtiO', en worden in Amerika gebruikt. Daar men
nn telken 5 jaren op eene inzameling kan rekenen, zoo is
de uitvoer van Jamaica, de voornaamste ontl1ieding-plaats,
.fwisselend met opzigt tot de kwantiteit, hetgeen de zelfde
werking 01' de europesche markten moet te weeg brengen.
Zoo kwamen omstreeks 1819 jaarlijks pl.min.i672,000 pon':"
den van daar naar Enrreland, de jaren daaraanvolgende min,1er, doch in 1829 b.;'droeg de engelsche invoer in het algemeen 3,599,268 ponden, waa;van 3,585,~94 allee.n oit de
engelsche West-Indien en schier enkel lilt JamaICa. De
piment wordt op de heuvelhoogtens in de .noordelijke helft
van dit eilanu nangebouwd. Engelands bmnenlandsch gehruik beloopt jaarl~jks omstreeks 350,000 pond en ; het overige wordt uitgevoerd; 2) de gekroonde piment (fr. p.
r:ouronne, ook malaguette, welke naam echter aan de
paradijl-korrels verblijven moet), ter grootte eener erwt,
glad, kastanjebruin, aan een kroonvormigen steel zittende,
1..ad zwart; komt zelden, en weI in de fransche We5tfndiiin voor; 3) de spaansche-piment (fr. p. d' Espagne,
of de Taba<co, dikwijls bij taalverbastering Tabago; ita!'
p. tli Spagne, of delta nuova Spagna), grooter, met dikkere schalen, met grootere, met een lichtgroen huidje of
vliesje omsloten zaadje;. riekt niet aangenaam, smaakt eenig~ins ruw specerijachtig, wordt dienvolgens minder geacht
dan Jamaica pimento H,j komt uit de beide mexicaansche
itaten Tabasco en Papantln. De boom wordt aldaar 2 voet
dik, en groeit inzonderheid in de donkere wouden tusschen
Metapalco en Papantla, en verdeI' noordwaarts; als ook tussohen Nautla en Misantla. Of ook h~j myrtur pimenta
is, weet men nog niet Illet zekerheid. De indianen zamelen de vruchten in, en weI in November; z~j houwen echter daarbij ook den boom om, zoo dat hij omstreeks Papantla
reeds schier niet meer te vinden is. Ook zij droogen den
piment ann de zon, en brengen hem in den handel. il'lyrtus pimento 'ides N. E. en myrtus acris Sw., beide
in Oost-Indie, leveren soortgelijke vruchten. - Gebruik:
"I", kruiderij en in de geneeskunde. Usantien: Amsterdam geeft 2 pCt. en 1 pCt. korting, taITa en goedgew. bij
balen boven 50 pond 4 pCt., bene den 50 pond 3 pCt.;
naar het tarief: tarra, bij vaten, zuivere; bij balen 3 pCt.
Jfntwerpen tarra, in zakken, 2 pCt. Bordeaux tarra in
hulen van 125-120 kilogram 2 kilogr. Hamburg verkoopt
per pond, in schellingen banco, geeft 1 pCt. conrtage, i
pCt. goedgew., tarra bij engelschen in zakken van circa 120
pond, 2 pond; bij spaanschen in balen van 250-300 pond
;j pond; bij dito in seroenen van 1"0 a 120 pond 8 pond.
Humre 3 maanden tUd, tarra bij Jamaica in enkele lijnW'9.den pakking 2 pCt., bij tabasco metlederen rieme~ 8 pCt.,
hij dito zonder riemen, enkele pakking, 4 pCt. Lwerpool
llirra in zakken, zuivere.
Londen taITa 4 pond per cente'Mar, goedgew. 1· pond per 18k .en 4 JX>nd per 1114 pond.
jWarseille tarra bij Jamaica in zakken 1 pCt., bij Tabasco
in 6nkele pakking 1 pCt., bij dubbele pakking 2 pCt. 1Vantes
bij .Jamaica i11 zakken, tana 3 pCt., ggew. 4 pCt., in vaten
tarra 'zuivere, ggew. 1 kilo!;r.; bij tabasco tarra in zakken
3 pCt., in dubhele pakking 4 pCt., ggew. in beiden 4 pCt.
Norwd-Amerika tarra bU het tolwezen in zakken 3 pCt.,
.in .matten5 pCt., in vaten 16 pCt. Parijs tarrabijJamaica
in ,balen enble pakcking 2 pCt., bij spaanschen in dito van
~iI'l!ll .8fI kiloW'. ,enke!e pakking zonder touwen 3 pCt.
Rotterd-mm 'Verkoopt bi.) 50 ned. ponden, geeft taITa 6 pCt.
'~n 3 JX>nd per aak, korting 2 pCt. en 3 maanden lijd.
Courtage 50 oen1:5 per 100 p0nd. Smyrna verkoopt per
oka.
eneiii; geeft tarra zuivere en 2 pCt. '- Tofte'll:
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Duitsch tolverbond en Oostenrijk als peper. Stllder/vt
2 schell. per zak of seroen. Sondscke tot 9 stuber per 100
pond. Frankrijk per 100 kilogr. netto uitvoer 25 centimes,
invoer met fmnsche schepen uil Caijenne 10 fr., uit OOSIIndie en van bewesten kaap Horn 45 francs, van andel'e
oorden 90 francs; met vreemde schepen, orr. het evell van
waar, 115 francs. Tot elke dezer taxen noO' het -'0 al-s
decime additionel. Eng-eland per pond 5 p~nce. '
NED. TARIJ:F. Jamaica: Inv. j 1; uitv. f 0,50; doortJ.
f 0,60 per JOO pond; spaansche, inv.j 0,60; uittl .jO,30;
doorv.j 0,40 per 100 pond.
PIMPERNEL WORTEL (lat. radix pimpinellae; fro
racine de pimpernelle; du. Pimpinctl-Wurzet, Bioernell.Wurzel). De genoegzaam rolvormige, eenigzins kwastige vingerdikke, spanlange, ;van boven af geringde of geribde, van buiten brninachtig graauwe, inwendig witachtig
bruin gespikkelde, zwamachtig-houtige, eigenaardig ruikende.
scherI' en bijlend smakende wortel derpimpineUa saxitraga,
een in het noorden van Europa op drooge plaatsen groeijende
plant. Deze wortel wordt in de geneeskunde, en ook door
likeurstookers gebruikt •
PINAS, PINASSA, PINASSES. Eene soort van oostindische, tegenwoordig ook in EngelaJ;ld en FrankrUk vervaardigd wordende, tot kleeding dec negerslaven dienende,
gekeperde, blaauwe en witte, 12 el lange, meestal i a ;r
breede katoenen stoffe. = Oost-indische, uit boomschors
vervaardigde, bruine en donkergele, 7 a 8 el lange, i en
::. breede stoffe.
PINASSE (schpvt.) , (fro pinace; eng. pinnace) eene sloep
ten dienst der opper-oflicieren van de engelsche marine;
buitendien noemt men aldus zekere lange smalle vaartuigen
met platte spiegel met zeilen en tot roeUen ingerigt.
PINCHIN A, PIN CHIN AT. Eene drogetachtig gewevene
wollenstoffe, van i tot; el breedte, uit verscheidene fransche fabrijken, met name uit Draguignau. en Toulon. Eerie
dergel,jke, doeh meer sterke stoffe levert Chiilons sur Marne.
Eene andere, in den handel gangbaTe. soort uit groven inlandsche wol, I el breed, gekeperd, die in verscheidene
plaalsen der departementen du Cher en Lpire et Chervervaardigd worden, is eigenl,jkeene sterke lakenachtige se~ie.
PINEE, in den franschen handel llOemt lIJllen aldus de
be~te soort van gedroogde stokvisch.
,
PINK, (SChp.1It.). Vaartuig met zeer smallen spiegel en
drie masten, met lat,insche zeilen, hetwelk veel evereenkomst heeft Inet eene schehecq en in de Middellandsche ~>e
gebruiktwordt. Overigens ook eeli driemast schip met razeilen, in het noorden van Europa gebruikt wordende, hetwelk van achteren hoog en smal toeIoopt. De vaartuigen
onzer seheveningsche en katwijksche visschers heeten ook
pinken.
PINSBEK (SI'INSBU). Eene in Engeland uitgevondene,
gele, smeedbare, goudachtige, uit 1 deel zink en 4 a ";
deelen koper bestaande metaal-compositie, uit welke verscheidene gereedschappen en weelde artikelen vervaardigd
worden, die aan de gouden voorwerpen Tan gelijken aard
zeer gelijkende zUn.
PINT, inhoudsmaat voor drooge en natle waren in Engeland ell Noord-Amerika, zie LOIfDEIf en VEREE1UGDE STATEJ(
ViN NOORD-AMERIKA.
bij ons te lande eelle oude vochtmaat, zie AMSTERDAM.
PINT A, PINTE, graan- en vochtmaatin het lombardijsch-':
Inljoudsmaat VOOr
venetiaansche koning~jk, zie MILAAIf.
natte waren in verscheidene landen; 01' de onderscheidene
hoofdsteden in dit W.B. aangeduid.
PINTADOS, geschilderde sits uit Pegu en Av~, die
meestal aileen in den oost-indische tusschenhandelvoorkomt.
PIO, oude veldmaat in Brescia in Lombardije. Zie aldaar.
PIPA, PIPE (Pup), duitsche, engelsche, portugesche
en spaansche wijn- en oliemaat, die met opzigt tot hare
verschillende grootte op de des betreffende lallden aangeduid is.
PIQUE (fr. coton pique, ook marseille of sans pei_
genoemd). Eene <!igte, katoenen, met eene'aoo rt yan Olldervoering voorziene geweven stoffe, die het . .'umz\gt .liad,
als of zij doornaaid ware, er zijn echter ook zIJ~~n en half
zijden soorten. De katoenen-pique is gemeenhJk { ellen
breed, in stukken van 48 ellen lengte, meestal wit, ook
wel bont, en met verscheiden figuren bedekt. Deze stoffe
wordt tot vrouwenkleeden en .onderrokken, tQt ve;;ten en
beddedekken of zooooenaaamde spreijen en~. ·gebezigd. Het
eet'st werd zij onde~ den naam van quilting in de engelsche fabrijken te Mancheste:, Lancaster, enz. vervaardigd, en ook nog tegenwoordlg behouden de engelsche fabrikaten df'zer stoffe dim 'Vtlockeur boV'ill aile anderen; gewoonlijk i~ de pique 1 yard breed , in stu1.ken van :'0
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yards lengt6 ; tot beddedekken wordt echter dezelve ook op treffelijke botanische tUUl, eene stelTewacht enz. veroon1'- it 3~ yards bleedte gemaakt. Naar het onderscheid van den zijn.
v~troon' beeft men aan dezestoffen bijzondere namen gege.1.1£ unten, maten en gewigten, zie FLOIIE~CE en LIVOIIIIO.
Ten, als: wave quilting golvend gestreept; satin cross overPISO, handelsgewigt in Guinea 'en Afrika. :lie aldaaT.
PIST ASJES (lat. pistachia, pistacia,. fro pistaches; ital,
quitting, met atlas- of satijn-achtige streepen; fanc!! q.,
gefaconneerde; coloured stripped q., met bonte streepen pistachi, pastacchi; eng. pistackia, pistacltia nuts) zijn
enz.;· halfl'ique onderscheidt zieh van den eehten door 10s- de eetbare vruehten van den pistasjenboom (lat. pistacia
sere draden en ligtere bewerking, doeh, deze is in den han- vera), die in Persie, Arabie en Syrie in het wild' groeit,
del niet zoo gewild; pique moulton heet eene stoffe, wel- en van daar naar Sieilie, Spanje en de znidelijke provin,kel" keerzijde of binnenkant met kaarden opgekrast en lang- cien yan Frankrijk overgeplant z~jn geworden, De manneharia is, alieen in het effene of witte voorkomt en tot bed- lijke en vrouwelijke IOtaan aan onderscheiden boomen; beide
ded~iiken en vrouwen-onderrokken gebezigd wordt. In de geslaebtsboomen plant men in Europa digt naast elkander,
.aksische provincien te Chemnitz, Hohenstein, Glaueha op dat, de ,vruehten de behoorlijke rijpheid vel'irijgen; deed
enz. is de fabrikatie van het pike ze~ aanzienlijk; de men dI~.lllet, Z?O zoude men genoodzaakt zUn, iets van de
zwaardere en fijoore soorte)). daarvan wctrden meestal als nonweliJke bloeisem op de mannelijke boomen overteenten
.. no-elsch fabrikaat verkocht; in grootere hoeveelheid worden zoo als dit in Syrie gebruikelijk is. De vruchten hebhe~
lhtere en goedkoope soorten vervaardigd.
Ook in den de grootte en den vorm van hazelnoten, en cene taaije 00s.~ksischen Opper-Lausitz worden te Groschiinau witte en venschil, ~nder ~elke zieh, eene wilte, houtachtige,' dikke
bont gedrukte pikes van Goede kwaliteit en tot zeer matig~ sc~a~l bevmdt, dIe eene hgt groene, met een roodachtig
l'rijzen vervaardigd. Iu de boheemsche dorpen Warnsdorf, v~lesJe j)mgeven" zoete, vette en amandelaehtig smakende
Rumburg, boheemsch Leippa, worden witgebleekte, en pit bevat. De Ult het Oosten aangebragte pistasjes, die in
OOntbedrukte soorten van zeer Goede kwaliteit gefabriceerd; groote hoeveelheid over Venetie, Livorno en Marseille in
eerstgemelde tot nClflige- of ochtendkleeding, Trouwen- den handel komen, zUn iets grooter <;lan de in Italie en
rokken, beddedekken en vesten, laatslgemelde tot gilds de Provence voortgebragte, en onderseheiden _zieh van de
vervaardio-d. Ook maakt men hier den pi1ce-moulton van zoete amandelen door meer olieachti"e stoffe en meer zoeroo goedeukwaliteit" dal hij niet 1'001' de~ engelschen behoeft tigh~~d, gepaard met aangenamer reuk. De pistasjes-boomen
te wijken. De fiJIle soorten, met kleIn patroon, del' oos- groe~jen weI op Tele plaatsen van Sieilie" maar echter
tenrijksche en boheemsche piMa zijn meestal .~ en ;; breed, l~~t best in de omstreken van, Piazza en Caltagirone, gede ordinaire, met groot patroon slechts ~ en ,} el. - Zijden hJk ook op het gebergte Garsone. Zij worden met open half zUden pikes leveren 'vooral de fransche fabrijken; gehoopte maat gemeten, en nog in derzelver schaal vel'handoch worden ook de halfzijdenen in Zurich, Crefeld, Ber- deld. Zij komen echter dikwerf ook van derzelver harde
Jijn en 'Veenen gemaakt. Onder pike anglais verstaat schaal bev!ijd in, den ha~del; en deze gesehilden of gedopten
men eene geheel zware onder het geslacht del' armures word,en pzstachza mond~, of,p, carali genoemd. De verbehooteude, zijden stoffe, j. el breed, die in onderscheidene zendIllg derzelven geschledt III doozen. l}e nieuwe reeds
groote en zware pistasjes zijn de beste. Men moet' ze aan
J?«ttQnen, meestal zwart, tot vesten gedragen wordt.
PIOUEPOUT, fransche, witte chalossc-wijn, uit de zoo- koele plaatsen bewaren, en dikwerf uitzeven, om ze danrgena.i."inde Landes, die veel over Bayonne in oxhoofden van door tegen wormsteek te behoeden. Men kan ze eehter niet
40 quarts, en reeds eenmaal afgetrokken, wordt uitgevoerd. lang goed ho?den, daar zij zeer vet en olieaehtig zi.in, en
PIQUETTE i.s in ,Fran~r~jk e,ene ~lg,emeen gebrui~elijke daarom spoedlg eenen muffen smank aannemen.' GtcaTlbenaming voor Iedere gennge en weIllIge kracht beZittende deerde pista&jes levert Beziers in Languedoc in den handel. dmandes pistaches in de Provence ziin eene soort
soart van wi';'.
•
PIRNA, stad van ongeveer 5000 inwoners, niet verre van van amandelen in geheel kleine doppen of' schalen. De
Dtesden, aan den linker ,Elbe-oever gelegen, en vermaard pista,~jes, ~elke w,ij ~~t de schalen of doppen bekomen,
doQ1:' eene op actien ingerigte suikeratfinaderij, eene aarde- gl'Oqjen bIJ ons lrgteliJk op, als men ze in de aarde legt,
werk f"br~jk, katoendrukkerij, tabaks- en hopkultuur, als <loch de plant verduurt onzen winter niet.
ook wegens "xtJeditiehandel op de Elbe en door scheepbouw
l'ISTOOL (PISTOLA, PaSTOLA), zoo men weet, is dit teen handel m~t hout, pottebakkerswaren, kalk en vooral met gen~oordi~ de schier algemeen gebruikelUke benaming
den bekenden pirnaschen zandsteen, die in de zeer uit- del' III DUltschland Il'emunte 5-thlrstukken, die naar gelang
gebreide en beroemde steengroeven Van den omstreek door der regerende vorsten, ook de namen .Antond' or .A'Umeer dan 700 menschen bearbeid, en zoo, weI tot molen- gustd'or, Friedrichsd'or, Georged'or enz. voeren,' welke
eU slijpsteenen als tot bouwsteenen, troggen, waterleidings- men gemeenlijk in wettelijke en pasBir-pistolen (zie op da!
goten en fijn beeldhouwerswerk gebezigd en in groote hoe- woord) onders~heidt, en welker gewigt, fijn gehalte en waarde
veelheid uitgeToerd wordt. l}resden en de meeste Elbe- onder ons artlkel MUNTEII III HET ALGEMEEII te zien is. In
steden van Saksen, ja zelfs vele kasteelen buitenslands zijn Leipzig, Bremen en eenige andere plaatsen verstaat Illi'TI
vaIl dezen steen gebouwd. Dresden heeft sedert 1821, het onder de algemeene benaming louisd' or gemeenlijk niet.
jaar waari~~ de Elb,e-conventie is geslot~n, den vroeger andel'S dan de duitsche pistolen of friedrichsd'or, waarvan
hier tamel~Jk levendlgen Elbe-handel tot zICh getrokken.
men halve, enkele en dubbele heeft, terwijl men onder
PISA, groote en weinig bevolkte stad aan den Arno, in louisd' or eigenlijk slechts de in Frankrijk onder de vroehet Groothertogdom Toskanen, was eenmaal als hoofdstad gere geruunte geldsoorten verstaan moet, die onder on,...
del' oude republiek Pisa de mededingster Van Genu1, nam, artikelen LOUISD'OIl, en lUUIlTEIi IN HET ALGEMEEIl, als 001<
als deze, een zeer belangrijk aandeel aan den voormaligen onder P AIIUS zijn aangeduid geworden.
wereldhandel van Italie en telde in haren bloei, omstreeks
PITTSBURG. Deze eerst sedert omstreeks 50 jaren gede 13< eeuw, nagenoeg 150,000 inwonel's, wier aantal zieh bouwde stad van Pennsylvanie in de Vereenigde Staten van
in den jongsten t~jd op 20,OeO verminderd heeft, zoo dat Noord-Amerika is tegenwoordig weI de voornaamste fabrijktegenwoordig binnen haren omvang tuinen en velden ge~ plaats del' Unie, begint reeds datgene te zijn, wat Birmingvonden worden en de handel in zeer gedrukten toe stand ham en St. Etienne in Europa zijn; is buitendien. ook hanter neder ligt. Eene voorname oorzaak tot het venal van delsstad elil groote marktplaats, en wordt dit met ieder jallf
Pisa waren reeds in de 150 en 16" eenw de veten met meer. Zij ligt aan de zamemloeijing van den Monongahela
Florence en Genua en de handelsijverzucht dezer naburige en Alleghany, die hier den Ohio vormen, en aan 'het bealaten, aan welke omstandigheid het iets zuidelUker gele- gin del' zoo belangrijke stoomscheepvaart op deze ri'V~r,
gene Livorno, waarmede, Pis~ door een kanaal 'Verbonden waardoor zij, door tusschenkomst del' centrale steden Cinis, z~in ontstaan verschnldIgd IS. Het. vo?rnaamste handels- cinll.ati en Louisville, de natuurlijke stapelplaats tUlschen
verkeer van Pisa be staat tegenwoordlg III den handel met het noorden en zuiden der Vereenigde Stat~ is, en telt teolie, die in den omstreek gewonnen wordt, en in deugde- genwoordig reeds meer dan 20000 (1800 nog geene 3000)
lijkheid gezegd wordt voor die van Lucca weinig tewUken, inwoners, Rondom Pittsburg liggen ijler- en koolenmijnen,
de haven del' stad en de monding van den Amo zUn ech- en dienvolgens vindt men hier eene menigte smelterijen
tel' derwijze verzand, dat slechts kleine vaartuigen de riTier 1'001' Uzer, staal, gIas enz, met gieterjjenen £abrijken 'voot
kunnen o,pvaren. Gefabriceerd worden hier inzonderheid gereedschappen, werktuigen, wapenen, maehinenspijkers en
katoenen en zijdenstoffen, laken, beroemde kunstbloemen, machinen van alierlei aard; evenzoo vele leerlooijerijen en
glas-, koralen- .. en albastwaren, vitriool enz. In de nabij- zeepziederijen, ook wollen- en katoenweverijen, chemische
heid der stad zUn schoone marmergroeven en warme baden fabrijken en een groot aantal meel-, olie-, papier~, uaSditltreeds ten tijcle del' romeinen beroemd waren. Buiten- en andere molens. De ~taat Pennsylvanie heeft ?ok niet5
dien is Pisa nog ver~aard door deszelfs reeds in 1338 ge- gespaard om voor delle stad de voordeelen harer hgging "'
:itichte hoogeschool, d,e nog heden eene del' aanzienlUkste ontwiklelen. Zij is door eene linie -van lanalen en 5poto1van nalie is, en met welke belangrijke inrigtingen een voor- wegen over 158 uren Iengte met Philadelphia verbondeJL,
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I)oor de vertakkingen der kanalen van Pennsylvanie staat forillw crutio$, van de zelfde kwaliteit, of geheel ruw,
de stad in gemeenschap met de hoofdpunten van dezen zonder verdere appreluur dan de mangel. 4) Platilles
.taat. Het westelijk einde der 100 uren lange ijzerbaan van teintes { el breed, met den klandersteen geglansd, bont
Baltimore naar den Ohio, voert naar Pittsburg. Een schoon beschilderd. 5) Platillas siiesias of sin{fte silesia .• de
kanaal zal spoedig de Chesapeakbay over Washington met dunste en ijlste der jauersche lijnwaden, overige!ll even als
den Ohio verbinden, en ook hier wordt ten voordeele van de eenvoudige platilIes geappreteerd. De boheemsche plaPittsburg de zelfde inrigting getroffen.
tilIes simples en roijales zijn van de zelfde kwaliteit 918 de
PIZZUTELLO, eene. wegens haren aangenamen smaak, silezische, doch slechts i en { el breed. De en{felsc he plaleer gezochte soort van 'rozijnen, uit den omstreek van tilIes komen tegenwoordig veelvuldig ruw en gebleekt in
.~polelo en Amadia in den kerkelijken staat, metlangwer- den ameril!:aanschen handel; zij zijn sterker, doch niet zoo
plge bezien, en zaehte. in den mond versmeltende, sehi!. wit en niet zoo duurzaam als de duitsche.
Men noemt ze ook ura cornetla.
PLATINA (lat. platinu~; fro platine; eng. platinum,
PLAATS, gelijkbeduidend met stad, handelstad. »Met den piatin; duo Ptatin, Platina). Een edel metaal, dat met
handel is het tegenwoordig stil aan onze plaats" _» Ik zend opzigt tot deszelfs zeld~aamheid. schoonheid, smeedbaarheid
~ hiernevens de adressen der voornaamste specerijhandeen onverderfelijkheid tegen het goud slechts luttel achter!aafs dezer plaats" - »onze plaats is bijzonder geschikt IUk staat; eerst seder! 1750 door deszelfs invoering uit Zuid-,
tot den Toordeeligen inkoop van koloniale produkten." Amerika in Europa bekend is. en deszelfs naam van het
Er is tegenwoordig weinig papier van Parijs aan deze spaansche plata tzilver) ontleend heeft. Men vindt hetzelve
ptaats." - »Ik ben, met de handelsgebruiken, met den in Zuid-Amerika, Peru en Brazilie, in den vorm van kleine
"ard en den omvang des handels, met de bijzondere inrig- breed uitgedrukte, ijzergraauwe massos. Tegenwoordigwordt
tingen uwer plaats niet genoeg bekend."
in geen land echter meer van platina en in grootere stuk...,
PLAATSEN, aan den man brengen, afzetten, van de hand ken gevonden, dan aan het uralgebergte en in Siberie. ~etten, verkoopen; »hollandsche meekrap zoude in dit
De zuivering van het platina is eenigzins omslagtig, en voloogenblik goed te plaatsen zijn." - »Hij heeft zijnen arak strekt afwijkende van anderer metalen scheiding uit derzel..,
niet zeer voordeelig {fcplaatst." - =, geld beleggen, ver- ver erlsen. Rusland is de eerste staat welk uit dit metaal
interesten. » Mijne gelden zijn goed {fcplaatst" - »NN., geldspecien heeft laten slaan (in 1827), ofschoon deze
trekt zich lI-it den handel terug, en is voornemens zijne mnntsoorten nog niet in den grooten geldomloop schijnen
kapitalen enkel in grondeigendommen te plaatsen." - =, gekomen te zijn. Ook wordt het platina gezegd, niet goed
aanstellen, eenen post, eene bediening verschaffen. »NN" tot muntslag geschikt te zijn, uit hoofde der naar verhouheeft zijnen zoon in een der eerste amsterdamsche huizen, ding zwaardere muntingkosten. De bearbeiding van het
~ls correspondent, {fcplaatst. - "Hij zoude gaarne als hanf1l.we platina wordt vooral in &.rijs en St. Petersburg be':"
delsreiziger {feplaatst 'zUn."
dreven. Het zuivere platina is wit "an kleur, aIs zilver.
PLAITED- of PLEETW AREN (eng. sl:lver plated; fro maar het heeft daarvan niet den glans. Het is de zwaarste
ouvrages pla'lul:so' duo Platirte waren) dus noemt men stof die tot dus verre is bekend geworden; ongemeen rek:velerIei gereedschappen die uit een met dun zilver belegd baar en smeedbaar; in het vuur geheel onveranderlijk en
koper vervaardigd zijn; bijv. plaited koffijkannen, trekpot· onsmeltbaar; door zieding in koningswater laat het zich
ten, kandelaars enz. De beide metaalplaten worden daartoe echter oplossen, Het is gesehikt tot alle soort van vaatwerk.
-loor gloeihitte vereenigd, en door hamer- en pletwerk dun inzonderheid tot zoodanig als waarin zuren moeten verdampt
Ilitgestrekt. Deze industrie- tak ontstQnd te Sheffield in En.,- worden. Zoodanige vaatwerken hebben te gelijker tijd het
geland, omstreeks het midden der laatstvorige eeuw, en v.~orregt, dat zij de warmte sneller leiden, niet bn!ekbaar
werd aHengs tot hoogere volkomenheid opgevoerd. - Ook zlJn, en niet springen. Uit dien hoofde maakt men van.
Duitschland heeft goede plaited fabrijken. Sedert eenigen het~elve chemische gereedschappen. smeltkroesen, schotels,
tijd komen uit Engeland zeer dll-nne blikken platen en ~chalen, lepels enz. en men kan zoodanige voorwerpen niet
blikwaren met ingedrukte figuren in verheven werk te slechts nit Parijs, maar ook uit Frankfort, Gottingen en
voorschijn, die uit zeer dunne, goudkleurige en gebrui.,- Neurenberg ontbieden. Fijn platinadraad bezigt mt'n ook
neerde m ..ssing en zinkplaten bestaan. De gepolUste deelen tot het vailthechten van vaIsehe of 'kunst-tanden enz. - In
het jaar 1830 was het platina vijfmalen goedkooper dan het
~Un even fraai als eene vergulding met kwikzilver, de ongepolijste deelen hebben daarentegen minder glans dan eene gOt/d. maar duurd"r dan het zilver. - Uit het platina,erts
matte vergulding. Overigens zijn zij zeer duurzaam en de scheidt men ook I!og een wit, blinkend, rekbaar metaa],
het palladium af. Zilver, platina en palladium laten zich
~ans verdwijnt zeUs liU een veeljarig ge bruik niet. Deze
vaatwerken z\jn niet werkelijk verguld, maar met een bij_ overigel!~ door de volgemle kenteekenen "an elkander onderscheiden; zoutzuur koper maakt op zilver eene zwart"
mnder goud vernis overtogen.
PLANK. inhoudsmaat voor natte waren, in Lubeck en vIek, die door wasschen en wrijven niet te verdr\jven is; op
het palladium ontstaat daarentegen geen vIek; een dergelijke
Bostock. Zie aldaar.
PLASMA, eene soort van ehalcedon (zie op dat woord) vlek wordt op het palladium )Vel, doch op het platina niet
voortgebragt door een drll-ppel jodine inhoudende wijngeest.
van donkergroene kleur.
PLATA, (sp.) ,heet zilver, en wordt in Spanje, in het welke men boven over eene brandende kaarslaat';1itdampen.
NED. T A.RIEF. Invoer 2 pCt.; Uitvoer I pCt.; JJoorlUuntwezen, in tegenstelling van vellon (koper) gebezigd.
Ueze woorden dienen namelUk tot ond~rscheiding dermun- voel' I pCt. van de geldswaarde.
PLATVOET (schp.vt.); heet de scheepswacht, van ues
l""' die in Spanje van b~ide metalen gestempeld worden;
llWI1 bezigt echter dezelve ook in den handel tot onder
namiddags 4 tot's avonds 8 nre.
PLATZIJI)E. Epne soort van ongetw~jnde naaiz~jde, die
scheiding der rekenmunten, plata is, door de bank 50 pCt.
in verscheidene soorten bereid en geverfd wordt, en waarheter muntvoet dan vellon.
PLATGAREN (fr. fil plat, fit au {frenot). Eene soort van men zich tot het borduren met de mald en dergelijke
'fan fransch en hollandsch wit vlasgaren, hetwelk in nommers handwerken bedient,
PLAUEN, na Chemnitz de belangrijkste fabrijkstad van
wordt gesorteerd, die van 15 tot 400 stijgen. Hetzelve wordt
IUcest tot stoppen en bordnren of stikken gebezigd,. en per het koningrijk Saksen, met genoeg~aam 10,000 inwoners,
dozUnstukken, het stuk van 48 strengen verkocht. De fran- aan de witte Elster in het Voigtland gelegen, en met den
sIlhestad Landernau verzendt vooral naar Lyon veel platgareIl. geheelen omstreek, de hoofdplaats der vermaarde saksische
PLATILLES, PLATILLAS. Eene soort van vlaslijnwaad mousselin (neteldoek)-:- en sluijerfabrikatie, die even als
die oorspronkelUk in Frankrijk, vooral te Beauvais, If el de petinet-, bohbinet-, jaconnet-, blonde-, tulle- en
hreed, en te Cholet in Anjou, H el breed, vervaardigd {faas-weverijen, en het konstige uitnaaijen ofbor~uren dezer
werd, doch sedert vele jaren in Silezie en Bohemen, stoffen in platten steek door vrouwenhanden, hler en omlater ook is Engeland. zoo goed nagemaakt werd, dat het streeks AJlerbach, .i1Iuhldorf, Adorf, Falkenstein, Lengenfeld,
de fransche overtreft. De silezische fabrikaten, die uit Oelsnitz, Mylau, Reichenbach enz., d]Jizende men:w:hen wer~
Hirschberg, Schmiedeberg enz. in groote menigte naar zaam houdt, terw~jl te gelijker tUd groote spmmole.ns m
Spanje, Portugal, Zllid- en Noord-Amerika zoo weI wit katoen en wol (ook eene aanzienl~j~e kan;twolmachmengebleekt, als ook ruw verzonden wprden, onderscheidt ~pinnerij en aanzienltjke katoen-: e~ Slts-, plke-, damast-,
men in; )) platille .• simples of bocat;lillos, eene ligt ge- cambrick- 'en kousenwaren-fahnkatle deze la~dstreek even
weven stoffe, i el breed; 2) platilles royale" of reates, als die rondom Chemnitz voordeelig onderschelden. Daarom
in Italie tete della regina, in Enrreland dQuble silesias vinden ook de zooaenaamde plauer-waren, waaronder men
genoemde schoone, wit gebleekte lij~waden, vas!er en dig- eigenlijk meest fij~e ~itte katQenen geweven stoffen ofmouster geweven, ~, 8i",tot
el breed; de verschillende kwa- selinen sluijers, genna,de waren enz. verstaat, nog steedsliteit van het weefsel onderscheidt men IDet ordinarias. ex-' goeden aftrek, niettegen~ta~nde ten gevolgp va?- het eng~l
Irafina •• jinas, superioTcs. 3) !'latiNa. crud,).,', c1wlets. sehe I<Jacbinenwezen 00" !n Plauen het verher meeT den
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POIKTERER--PORDICHERY;

POINTEREN, zie ApPOIIITIBU, en BOUROUDU•
.,oor de helft in verminderd. De maehinen-constructie
hebben in den jongsten tijd ook hier verscheidene merk.
POISSON, zie POSSOII.
POKHOUT, zie Guuuuour.
waardige bewijsen van derzelver wer~zaamheid- geleverd; de
POLAKKER (POUCUE), (sehp.flf.), op de Middellandweefstoel van SCHOIIHEB geeft fijne jaoonnets die tot dua
VeITe in den binnenlandshandel weinig voorkwamen, als ook sche zee _en in den LeTant gebruikelijk driemast vaattuig
grovere stoffen, zelfs lijnwaden, als een bewijs van deszelfs met hooge paalmasten zonder' mars en steng, met 2 .of 3
aigemeene bruikbaarheid. Overigens vindt men hier ook razeilen. De polakkers voeren overigens slechts $tagzeilen aan
een wasdoek- en metanlknoopenfabrijk, gelijk ook Goede de boegspriet.
POLEER-BOOD, lie EIGILSCH ROOD.
bleeken, ,en te Pohl,~ niet velTe van Plauen, eene ijzersmederij, die sedert eenige jaren ook giet- en' cementstaal , POLEN, zie WJ.BSCH,lU.
POLIS zie AssUBJ.lfTII.
levert.
POLLAM, PALOIN, handelsgewigt in Madras, inuhritsch
PLEARES, in Frankrijk de gebruikelijke bennmingderwol
Oost-Indie.
Zie aldaar. .
van gestorven schapen, welke men meestal uit de l\ijngewesten,
.POLONIKO. Graanmaat in Triest. Zie aldaar.
Miihlhausen, Thuringen enz. bekomt. Deze wol 'wordt met
POLTINA, russische rekenmunt vim zilver, ,van 1I0k~pe.
barbarijsche wol vermengd, en alleen tot grove beddedekens
ken of J roebel.
aangewend.
'
POL1URA, POLTURAK. Rekenmunt in Hongarije en
PLEGTANKER (8clip.vt.) of hoofdanker is het grootste
onder de ankers, en wordt aIleen in den hoogsten nood Oostenrijk, 60 'op 1 r\lsthlr. cony. courant, 800 stuks op I
mark keulsch fijn znfer.
gebruikt..
"
POLUSCHKA, POLUSlA, JV,ssjache rekenmunt 400 op
I PLEISTER (lat. emplaltrum; fro e1J!pliitre). Zoo noemt
men in de geneeskunde geweven of leaeren lappen, welke 1 zilverroebel in spetill; 5200 stukken QP het keqlach mark:
besmeerd worden met verscheidene harde of taaije, uit fijn ziIver._
POMMEREN, ~ie STITT III••
allerlei bestanddeelen znmengestelde zalven tot uitwendig
POlllP (schp.vt.) Eene op groote schepen aan beide
gebruik, die gemeenlijk in apotheken voor de bijzondere
gevallen toebereid worden. Er worden echter ook veelal zijden van den grooten mast aangebra~e machine, die
zekere soorten van pleisters in het Groot vervaardigd, waar- daartoe dient, Oil!- het door een lelt (lIe op dat woord)
van het gehruik zeer algemeen is, en van welke men een binnengedrongen water uit het tuim te verwijderen.
Soo, in de zeeJP,anstaal: het om den grooten mast
handelsartikel maakt.
PLOK, PLOKGELD, PLOKPENNING, is eene bij ons a~gebragte plankenbeschot, waarin .ich de pompen be.,.
te lande gebruikelijke benaming voor zeker opgeld bij open.. vlnden.·
POND, oud en nienw hollandsch gewigt, zie AMSTKBDJ.lI{
bare verkoopingen, welke inen den meest bi!ldende op
.
'
hand geeft, om daardoor de lust tot opbieden aan te wak- en HOLUl{D.
PONDICHEl\Y, 11°' 55' 40' N. B. en 79 0 53' 45"
. '
keren.
PLOMBEREN. 1) Ten' eindeeene aan talregt onder- O. L., stad aan den zeeboezem van Bengalen op de kus.t
worpen waar, die verzonden wordt, niet verruild, vermin- van Coromandel in, V 66r-lndie en hoofdplaats en zetel
derd, of op eenige hoegenaamde wijze daannede eenig be- van den geuvemeur-gent:raal der fransche' neerzettingen
drog gepleegd kunne worden, wordt van de zijde des tol- ,als ook middenpunt des handels der franschen in Oos1-,
bestuurs een snoer om dezelve ,henen geslageIi (dik- Indiii-, met ongeveer 30,000 inwoners, die rijst, indigo,
werf rondoIll geheele geladen vrachtwagens) en de, beide btoen en suikerriet aanbouwen,. ook zijdeteelt bedrijven,
einden van !lit snoer door middel van een rond, tot door- opium bereiden en vele katoenen stoffen (guineas, perealeD,
lating van het snoer doorboord en vervolgens plat in-eeil enz.) weven. Pondichery, dat weI geene hllven, maar eene.
gedrukt stukje lood verbonden, op hetwelk het tolzegel ge- Goede reede heeft, weeil onder LODEWI11t nv en COLBIB'If
stempeld wordt, en w,arop de waar overal aan alle tusschen- in het jaar 1672 voor Frankrijk verworven en duchthaar.
tolkantoren vrij en ongehinderd doorgelaten wordt. Deze versterkt, was nog in de eerste helft der Torige eeuw, ten
handeling noemt men plom6eren. 2) Manufacturisten en :welken tijde de mag! del' franschen in Indie schier die del'
fabrikanten .plegen insgelijks hunne voortbrengsele.n, tot britten te boven ging, eene zeer belangrijke handeIsplaats; in
merkteeken van derzelver oorsprong en bewaring van der- den oorlog echter, waarin beide natien om de heerschappij
zelvel" vennaardheid, met een in lood gedrukten stemJlel van Indie streden, werden na harden kamp de franschen
(het fabrijkmerk, duo Fa6riheichen) te voorzien. Ook bijna geheel verdreven, en Pondichery tot den bodem geslecht. In den oorlog tegen NJ.P,OLIOl{ bemagtigden de britdit noemt men plom6eren.
PLUS, overschot, het meerder bedrag.
in de rekel1- ten andermanl de bezittingen, Gaven die echter na den
kunde beteekent plus (integenstelling van minus zie opdat laatst gesloten vrede in 18/7 grootendeels terug. Seden
woord) de vermeerderingeener grootheid met eene andere geschiedde van de zijde van Frankrijk veel, om desze1fs
gelijksoortige. Dit begrip wordt verzinnelijkt door een oost-indiscben handel weder op te helpen. Hier werd nq
staand kruis +, en heet zoo het teelten van additie. ook eene leenban1!: en nieuwe bazar opgerigt, al$ oqk e!l!\
Bijvoorbeeld 6 + 8 = 14 (d. i. 6 en 8 is gelijk 14, of plantentuin aa'!!Je1egd, die reec;ls een der aan,ienl\ibteQ in
Indie is. Zie AOI.OllIell' (der j-ransc!Jen).
maakt 14).
Munten en Itoers. !lien rekent hier gewoonlijk naaf
PLYMOUTH, 50 0 22' 20' N. B. en 4 0 7.' 16' 'V. L.,
belangrijke zeestad in, het engelsche graafschap Devon, pas-oden van 24 fano", (fanams) van 60 cache, of kiWJ~
aan de monding van den Plijm, in het kauaal gelegen, Daar echter in de franlch-ovst-indische be~itttingen nagenoeg
en niet slechts door handel, visscherij, looijerij, touw- de zelfde rekening~ en muntverhoudingen plaat. h.ebl>en aIs
slagerij, zeildoekweverij en andere fabrijken, maar ook die welke in' de britsche Oost-,lndie iq gebJV,ik is, eQ
door machinen-constructie Toor spinnerijen, merkwaardig, men in Pondiche!1, inzonderheid de rekening verhoudingen
maar ook, neven. Portsmouth, eene hoofdplaats tot hetbou- van Madraa tamehjk de zelfde wedervindt, zoo gelden over
wen en uitrusten der oorlogschepen, en de voornaamste het alHem~en de' narolgell;d!\ rekenm~nte~ met derzebt'~
oorlogshaven van het rijk, met het koninklijk arsenaal, ge- ondefafdeel\ngen l
'
schu~ieterijen, ankersmederijen, touwslagerijen en andere
maritleme werkplaatsen nevens de groote scheepswerven, die
1 pas-ode. ::,
als plymouthdoclt, of eenvoudig docks genoemd, vroeger
;I opim.
I
afgelegen, tegenwoordig met- de stad verbonden zijn, en
24
fanon"
=
eene grootere en meer sch~tterende plaats dan Plymouth
48 anua, == '
.zelf, IJevonport vormen, welke beide steden te IIRmen te ...
480 aoeJoe', of pice
genwoordig meer dan 711,000 inwoners tellen. De groote
~ 440 cache. of kasj.'
havenalhier vormt een overgroot bassin, hetwelk door een
der meest merkwaardige waterbouw-werken, eene meer dan
700 voet lange 'en met 2 lichttorens vool'7liene moelje, welk.
De pagode i~ eene eigenaardige JfOUt}munt, de FOp~ije~
constructie lIIeer dan een millioen cl.st. geaegd 'Wordt gekost daarentegen, even
de fanons, zvn lilvennunten, en de
te hebben, beschermd wordt.
doedoe~s' en kasj in koper 'gem\lnt.
PODARI, 'nieuw-grieksche bennminlJ Toor het Wl'otd
De numeraire waarde hangt hier weI grootendeeIs Tan de.
floet.
.
hoQfdrekening-eenhei!I~ de pagodll 'Tan 24 fanons af, en
poms DE FER", zwaar gewigt totg!,oTe waren, zieNJuJ'- daar dll ropeijen dezer bezittlDg minder dan vroeger in omIIR.l'rIL.
loop schijnen te zijn,' 100 zal het nog op de b!lpaling der
POIDS DE MARC, markgewigt, oud parijsch gewigt, oTervl?ed~ver ~!'4!r~rend~ fanODs aankom~n, om eClne mee,t
hetwelk nog in verscheidene Iwit~ersche kanton$ gebezigd mogeliJk Jllistll verhoudmg der numerl\lre lII8arde vast te
wordt.
'
,stellen, hetwelk 'in di; eeest\!' pliAiits uit' dt1 bepaling der
.
J2~

=

=,
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=
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PONDO-PONNES.

werkelijk gemunte goud-, zilver~ en kl)permunten
t'an PondicRery
bIijken moet.
1) in Goud: pagoden, oudere en nieuwere.
a) oudere pagoden, met den m.aan gemerkt, sedert 1747,
,"an 14 karaat 2} Grein (330,40 grein) fijn en 85}~ stukken
op het keulsch mark fijn goud, zoo dat de waarde nagenoe"" f 4,51 zijn zoude.
b) nieuwere pagoden, naar de engelsche onderzoekingen,
van ongeveer 17 karaat, of over het algemeen 204,77 Grein
fijn, 96,981 stukken derzelven op het keulsch mark fijn
goud zijn door de engelschen op 6 schill. 7 pence st. geschat' geworden en naar de be trekking tot ons goudstuk
f 3,98 waard. Zie voo}:ts onder het artikel lIUUElf ovu
IIET AI.GEDEN.

In zilver: ropeijen van 8 fanons of fanams.
Fanons, dubbele en enkeIe; laatstgemelde it 60 klish.
Nopens de zilver ropeijen dezer bezitting heeft men-geene
nieuwere onderzoekingen; er kunnen dus weI hier met¥"
buitenlandsche ropeijen, IDzonderheid ropeijen van Madras
koerseren, met welke de engeischl( schrijver KELLY ook de
ropeijen hier volkomen gelij k stelt. Volgens de fransche
en engelsche proeven der enkele en dubbele fanons, 8 enkele op de ropeij gerekend gaan, bij de zeer af""jkende
ruunting der dubbelfanons tegen de enkele, bij doorslag
21,255 tot 21,45263 stuks enkele fanons op het keulsch
mark fijn zilver, waarvoor mall. over het aigemeen genomen, 21H stuks ropeijen of 171t stuks enkele fanons stellen kan. De gemiddelde waarde komt- dus met f 1,IS 1 ned.
over een.
.
Het is weI te vermoeden dat de fransch-oost.indische be·
zittingen de jongste muntwet der britsche Oost-Indiiin van
18S5 meer of minder' zullen moeten volgen, en dat allOO
van de ropeijen van Pondicherij voortaan nagenoeg 22 stukken op het keulsch mark fijn zilTer en dienvolgens dezen
circa 176 fanons te rekenen zijn. -Fransche reizigeJ'S, die
vroeger Pondicherij belochten, rekenden den enkelen fanon
op 6, den dubbelen op 12 oude fransche sous; 'de ropeij
derhalve op 48, de pagode op 144 dezer SOU8,wa'lmaar dan
ook reeds, zoo ala boven trouwen. berekend, 22 ropeiju of
176 fanons op het keulsch mark fijn lilver IJIUln. In de
fransche munten werd het fijngehalte dezer ropeij op 11/1'
deniers = 951 milliemes (duizendste deelen) of it .15 lood
4 pin gerekend, en nog onIangs schatte men te Parijs de·
wallrde van den ropeij alhier op 2 franca 42 Cll)ntimes. ' •
De verhouding van ,het goua tot het zilver was tot 'dus
Terre als 1 tot ISh tot 14, doch zal wellii\ eerlang ala 1
tot lIS kunnen staan.
S) In koper. Dudu's (doedoe's) of pice en caches ofkash.
Van de doedoe's, ~O op den fanon, it 6 oude frauzc:he
lOU8, gerekend, is de waaide van een stuk circa 0.07 ned.
Deze kopermunt heeft gemeenlijk op de eene zijde eene
lelie, op de andere zijde een opschrift, zoo als zulks ook
biJ enkele en dubbele fanons in zilver plaats grijpt, met
dit onderscheid slechts dat daarop 4 of 5 lelies geslagen
zijn.
,
Van de cash (caches) kan de waarde 0p ~' cent ned. aangenomen worden, daar men S kash op 1 doedoe; de oude
fransche sous of het tegenwoordige 5-centimenstuk op 10
kash rekent.
Wiuelzaken grijpen hier weinig of niet plaats; echter
bestaat, zoo als wij reeds aanmerkten, hier eene leenbank,
of zoogenaamde Mont de piUc.
Haten en gewigten.
Lengtemaat. De cobido of carid is {- eng, 'yard lang.
Graanmaat. Rijst en andere' grannsoorten worden per
garce van 600 rnercals verkocht; 100 meroals circa J 8 oude
eng. bushel j derhalve 1 garce = circa 13 imperial quarter,
of circa S8 hectoliters (ned. vat).
Het Randelsgewigt is de candij van 20 maunds it 8 vis.
1 pondicherij-maund weegt 25 eng. pond 14 ounce, 5j
drams avdpds. = 11,747 kifogr. (ned. pond).
Goud en zilvergewigt. 1 Seer weegt 24~ ropeijen, of
81 ~ pago~en, of 731{ fanams.
I ropelj weegt zoo veel als SO fanams of 480 nellos. I
pagode gewigt is 9 fmams, of 144 nellos; derhalve S ropeijen
10 pagoden.
7Q. pagoden wegen I parijsch mark, poids de marc,geTolgelijk I seer = 278,IS grain.
100 seers = 119 keulsch mark.
PONDO, zie LIBII.4,
pONNES, PONNI. lI.ekenmunt: I) in Bengalen 32 op
courant ropeij; 2) in Surate, 32 op I zilverropeij.

=
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PONNY-PORCELEIN.

PONNY, rekenmunt in Calcutta van 4 Goras.
PONT, zie VilER. '
PONTO, tot dus Terre de naam eener rekenmunt op het
eiland Siciliii, waar men 450 ponti op 1 oncia, de ponto
it I} grana rekende. Zie SI~U.lii.
POOL, (POEt) Handelsgewigt in Calicut, in het engelsche presidentschap Madras in Oost-Indie; de maunq van
100 pools=SO eng. avdps. ponden. Meer gewoon echter is
aldilar het malabaarsche maund, hetwelk 24{- eng. avdps.
ponden weegt. Verg. LDR-',5'
..
PORCELEIN (fr. porcelalne; eng. cRana, clnna ware;
duo Porcellan; ital. porcellana). De fijnllte en schoonste
800rt van aardewerken waren, die door de chillezen reeds
van de Troegste tijden af uitgevondell en gefabriceerd is geworden. Zij w9rdt door dit yolk tResky genoemd; de bij
ons gebruikelijke naam komt waarsch~jnlijk van de portugezen voort,' die bij hunne vroeger zeer belangrijke handelsbetrekkingenmet China, het poroelein van daar, omstreeks het jaar 1480 het eerst naar Europa bragten; in het
portugeesch beduidt namelijk porcella een kleine schaal *)
In Europa beproefde men'lang te vergeefsch het porcelein
te T!lrvaardigen, hetwelk aan vorstelijken disch schier met
het goud en zilver gelijk geschat en in kabinetten of verzamelingen van zeldzaamheden bewaard werd. Eerst met
het begin der laatstvorige eeuw gelukte het zekeren JOB.
Fa. BorTCHlR (uit Schleiz in het Saksisch Voigtland) eene
massa te bereiden, die met het chinesche porcelein volkomen. gelijk kwam, en hij is dienvol~ens als uitvinder vaD
het J.'0rcelein in Europa te beschouwen. BoncHER had ih
Berlijn de apothekerskunst geleerd, 'Cn zich na voleindigden
leertijd heimelijk van Berlijn verwijderd, na nog zijnen
meester een gedeelte van een manuscript ontvreemd te heb- •
ben, waarin proefhoudeude recepten tot het goudmaken
moesten vervat zijn. Hij ging naar Saksen, en ofschoon
de k(,ning van Pruiasen )000 thlr. op zijn. hoofd gesteld
had, werd hij echter niet uitgeleverd, maar door den toenmali;en burvorst van Saksen (FaIlDB. AUG. I;)' die zicb
Teel met de alchymie bezig hield, naar Dresden -geIODden,
waar hij onder ·het gestrenge opzi.gt van den beroemden
natnurvorscher W -"L'lBa vO.' TZSClHlRlfUUSU arbeiden moost.
Bij zijne proef~emingeD tot het goud~en had hit tegen
het vuur bestande smeltkroezen noodlg, en toen biJ eens
tot dit oogmerk verscheidene soorten van aarden brandde,
bekwam bij uit eene rootte thOOllaarde van Okrilla bij Meissen een 6ruinrood poroelein, hetgeen dan aanleiding ga!,
dat hij door verdere proefnemingen, eindelijk in' 1709 er
toe geraakte, ook. een volkomen wit porceleiii te bereiden.
Zijn laboratorium werd reeds in 1705 op het kasteel .11brechtsburg bij Meissen verlegd, later, 1706, toen' de zweden onderK.l1IEL
in Saksen inrielen, werd Bii'rrcluB
op den Konigstein oTergeplaatst, van waat' hij, het jaar
daaraanvoigende, (22 Septemher 1707) naar Dft'Sden verplaatat werd, om aldaarop de Tenus6astei zijne werkzaamheden voort te zetten. In het jaar 1708 werden door den
hofpottebakker FISCHER deeerste proeven gedaan, om de
poroeleinmassa op de schijf. te draaijen, e~ de vaatwerken.
vielen voortreffelijk uit, hoezeer ook het werk langzaam
vande hand ging. WeldIB echter ging het vlugger, door
zekeren ECII1ll'RBCHT, die in onze delftsche aardewerkfalmijken het kneden, draaijen en besehilderen der kleimasza ~
leerd had. Deze leverde in I uur schier even zoo' veel
ala de hofpottebakker in 14 dagen. Nu liet BOrrcIIER steeds
grootere ovens bouwen. In de grootste lll'andde ,het gloedTUur 5 dagen en 5 nachten, gedurende welken tijd BOTTCHER niet van de plaats kwam en slechta nu en d-nn in he.
koolenhok een uurtje sliep en liell bekoelde. Zijne arbeiders
leden daarbij aan de hevigste hoofdpijn, want destijds verstond
men zioh nOIf niet op het afvoeren der dampen. Maar het
gevolg kroonde ook net werk. De brand gelukte goed, en
de ketU"Torst stelde zelf zich b~j het eerste gloeivuur tegenwoordig. BOTTCIER liet tot proeve een kapsel ~t ellBe
theepot nit den gloed nemen, en laatstgemelde' III eene
kuip met water werpen, zonder dat de theepot sprong. Toen
in 1709 BilTTOHER ook het witte porcelein uitSeYOnien had,
hetwelk ten deele in den chinesGhen smaak Tenutdigd
werd, nam BOTTO HER nog meer pottebakkers &aD en ECBIPRIICHT werd nlleen met de deegkneeding en he\ ~oeijen
werkzaam gehouden. Op den 6 J~ij 1710 werd:emdelijk
de geheele inrigting weder naar MeJsselL :op __ de A:lbrechtsburg verleg,d, en zoo de eerste porcelein fabIijk in Europa

m

")

Volgeon. eene andere meening J:onde clo. nllDt percelein van het
italiaansche woord porcelle moeteD afg&leid worden,
hf!t,een
eenCl SOQrt VBn aleklenbopens beduidt. mttt welk e bet vvrghtauel
-'litH' ~chine.sche waar eeDige oTerilenl.Oll1st heeft.
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POr.CEI.EIN.

gevestiO"d. In 1710 werd de eerste proeTe tot verkoop van
het Meissner porcelein op de paaschmis te Leipzig 'genomen; het yond zoo gereeden aftrek, dat daarvan geen
scherfje terug kwam .. In het geheel was voor 3357 thlr. 7
groschen porcelein verkocht geworden .. ). In weerwil dat
men in Meissen uiterst geheimhoudend met de porceleinfabrikatie was omgegaan, kwam men toch spoedigop verscheidene andere plaatsen achter het geheim, en er werden hier en daar fabrijken opgerigt. Zoo ontstond in ] 718
die in Weenen; 1740 eene te Hochst aiM, 1744 te Furstenberg in het brunswijksche, kort daarna de kopenhaagsche, 1751 de berlijnsche, 1756 die te Petersburg en Sevres. De meeslen derzelven hadden tot vooruitgang voorschotten van regeringswege noodig. Verseheidene worden
nog tegenwoordig voor rekening der regeringen bedreven.
In eene eigenschap heeft men tot dus verre nog het chinesche porcelein niet kunnen bereiken" namelijk om hetzelve op zoodanige dunte te leveren.
Zoo weI met opzigt tot deszelfs ontstaan als tot deszelfs
eigenschappen kan men het porcelein als een middending
tusschen glas- en aardewerk beschouwen. Deszelfs voornaamste eigensehappen zijn: 1) onsmeltbaarheid in het sterkste
ovenvuur; 2) ongemeene hardheid, .66 dat het tegen staal
vuunonken uitslaat;3) eene aanmerkelijke vastheid; 4) eene
digte, gladde, eenigermate schelpachtige breuk; 5) witte
kleur (deze echler is niet wezentlijk, want men kan het ook
graauw, bruin enz. bereiden); 6) eene zekere ha!fdoorzigtigheid, of doorscbijnendheid; 7) een emaille-achtlge glans;
8) onveranderbaarheid bij sneller overgang van hitte tot
koude en omgekeerd. Het porcelein heeft deze eigenschappen aan zijne bestanddeelen, en de half glasaclitige te ~a
mensinteling in hevig vuur, als ook aan de zorgvuldlge
bearbeiding te d a n k e n . De hoofdmassa van het porcelein bestaat uit thoon - en
kiezelaarde in een zoodanige verhouding, dat het !aatste, naar het gewigt, 2 it 3 maal zoo veel bedraagt als
de eerste. Daar echter thoon- en kiezelaarde zelfs .in het
hevigste ovenvuur slechts zamengebakken, zonder te smelten, of ook zelfs maar in eene halfglasachtige te zamensinteJing over te gaan, zoo moet nog eene derde stoffe er
aan worden toegevoegd, die in staat is, eene innige halfglasachtige Tereeniging tusschen de kiezel- en thoonaarde te
bewerken. De kalkaarde, het gijps, zwaarspatb, de, tegen
TUur bestand zijndeloogzouten (alkalien) kunnen, als zij in
behoorlijke verhouding aan de thoorr~ en kiezelaarde toegevoegd worden, deze werking voortbrengen. De juiste
mengselverhoudin3"' in welke deze kunneu en moeten toegevoegd worden l als zij niet reeds ten deele vall nature in
de gebruikt wordende porceleinaarde voorhanden ziju) schijnt
van h'l.t 20 tot 24 deel van het bedrag der thoon- en
kiezelaarde in de porceleinmassa te zijn. Eene te sterke
toevoeging dier stoffI' tot menging der kiezel- en thoonaarde brengt, in stede eener glasachtige te zamenmenging
eene werkelijke smelting voort; eene te geringe toevoeging
daarentegen kan niet den toereikend hoogen graad der
halve verglazing bewerken, maar alsdan bl~ift de massa Of
aan aardewerk geJijk, Of wordt altbans en slecl.tts zeer onTolkomen porcelein.
In de porceleinfabrijken worden de tot de massa of het
deeg noodige aarden uiet in chemisch louteren staat aangewend, maar bedient men zich van zoodanige grondstoffen,
die deze aarden zonder nadeelige bijmenging inhouden, en
zoekt men door vermenging derzelven met andere, de tot
het porcelein vereischte verhoudingen del' grondbestanddeelen voort te brengen.
De. tot het p<1rcelein benoodigde tl).oonaarde, en ook kiezeJaarde, levert een onsmeltbare thoon of leem, b~jzonder het
zoogenaamde porceleinthoon of leem. Als het zoo als gewoonlijk ~het geval is, nog niet de tot porcelein vereischte
hoeveelheid van kiezelaarde inhoudt, zoo moet deze door
toevoeging van quarts, vuu.rsteen of eenig ander uit kiezelaarde bestaande del£stQf, tot
de juiste TerhQuding vermeerderd worden.
Tot de halfgl;lsachtige te zamen sintering wordtluijt (koolzure kal1), gijps (zwavel zure k~k) en zwaars.path (zwaTelwur bar.ijt) toeg-evoegd. Behalve deze delfstolfen worden
ook weI de zoodanigll a;Y;ls"wend, die uit krachte harer vermenging de porceleinmassa niet met die, de te _amen .sintering bewerkende stoffen, maar tllven~ ook met. de haar
nog ontbrekende kieselaarde voorzien; hiertoe behoort onder
anderen het veldspath of een zuivere smeltbare zandsteen,
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waarvan inzonderheid de porceleinfabrijken. in en omstreeks
het Thuringerwald zich bedi~nen.
Nu en dan pleegt men aan de porceleinmassa ook glas toe
te Toegen, om de te zamensintering te bewerken. Maar het
daaruit verkregene porcelein is niet zoo goed, als datgellc,
hetwelk met behulp van gUps en kalk wordt bereid. In verscheidene porceleinsmelterijen wordt ook speksteen gezegd,
aan de massa toegevoegd te worden die, zoo als velen beweren, insgelijks tot het te weeg brengen der half verglazing
moet medewerken. E.en bijmengsel vau beenderen-asch of
phosphorzure kalkaarde maakt het porcelein ongemeen fraai.
De keuze en zuivering der mineraliiin voor de porceleinmassa moet met de behoorlijke zorgvuldig.\leid geschieden.
Inzonderheid heeft men daarop te letten, dat de porcelein
aarde vrij van ijzer en kalkdeelen moet zijn. Eelle bijmeng~ng van ijzer zoude eene kleuring, teveel kalk eene te
sterke smelting te weeg brengen. Het laatstgemelde zoude
ook bij te grooue gijps- en talkgehalte het geval zijn. Zijll
laatstgemelde zelfstandigheden reeds in de porceleinaarde
bevat, zoo moet men zich met de bijmenging derzelven
zorgvuldig daarllaar rigten. Een gehalte van zwavelkies
doet aan het porcelein bij het branden gaatjes ontstaan.
Veelal is de porceleinaarde met vreemdaardige mineralen
zigtbaar gemengd of doorgroeid; van deze wordt zij door
het zoogenaamde belezen, of uitspitten, en door het schlemmen of wasschen bevrijd. en gezuiverd.
Bij het belezen neemt de arbeider iedere aardschicht of
aardkluit voor zich, slaat dezelve stukkend en onderzoekt of
dezelve anderen van gemeener thoonaarde, door ijzer-oxyde
gekleurde plekken en andere vreemde deelen inhoudt, en als
hij die vindt spit hij ze .uit, en werpt ze weg. De gelezene
porceleinaarde wordt dan geschlemt of gewasschen. Nadat
dezelve (of de porceleinaarde inhoudende zandsteen) tot dit
oogmerk gemalen oftot fijn poeder gestooten is, wordt zij in
eene kuip met water overgoten en door· omroering daarin
fijn verdeeld. Hierop laat men de vloeistof eene minuut
lang staan, opdat de grovere tboon- en zanddeelen op den
bodem zinken. De fijnere thoondeelen daarentegen blijven
mechanisch in het water hangen, en worden met laatstgemeld en in eenen vergaderbak of kuip afgelaten, waarin zij
zieh allengs nederzetten, en dan uitgenomen en ·gebruikt
kunnen worden. Ook de aan de massa nog toetevoegen,
andere mineralen moeten behoorlijk klein gemaakt en van
vreemdaardige dee len gezuiverd worden. Zoowel quarts als
gijps moeten, v66r het klein maken, gebrand worden.
Wat de veFhoudingen betreft. in welke de onderscheidene
delfstoffen tot de porceleinmassa moeten genomen worden,
laten zich daarover geene algemeen geldende voorschriften
geven, verniits niet aan aUe oorden de mineralen gelijk zUn *).
De. porceleillmassa der mei.sner fabrijk is nit 77 deelen
porc€'lein aarde en 23 deelen veldspath te zamen gesteld;
de glazuurmassa houdt 40 deelen porceleinaarde, 40 deelen
' . '
quarts en 20 deelen g~jps.
De berlijnsche fabrijk verarbeidt thoonaarde van Be~fadt,
in het regeringsdistrict Merseburg; dezelve wordt met 32 pCt.
veldspath en quartszand gemengd.
.
De weener fabrijk ontbiedt hare porceleinaarde meest van
Passau, ten deele echter ook uit Hongarije en Moravie. Op
100 dee len ·derzelve neemt meh 8 il 9 deelen kiezel (quarts)
en 4 11 3 deelen gijps.
De' fransclu porceleinf~brijken trekken ge~lOegzaam ,al
cJe haar benoodigde porcelemaarde en het. noodIge veldspath
uit Limoges. De massa uit welke te Silvres taf~haatwerk
vervaardigd wordt, wordt met 63 deelen geschlemde .of gewasschen porcelein-aarde van St. Yrieux bij Limoges, 10
deelen geschlemmt quartszand van Oumont bij Senlis,6
deelen krijt van Rougwal, en 10 deelen fijn zand, hetwelk
m€'n uit de porcelein-aarde uitgeschlemd heeft (een mengsel van quarts en veldspath) te zamengesteld.
Het engelsche porseleiu van Worcester bevat, naar de
chemische onderzoeking van BOTTGER: kiezelaarde 77, ,tho.onaarde 8.6, kalkI.2, talkaarde 7 pCt.
.
'
De rus"'4che fabrijken (waarvan 5 inS t, ~etlifsburg)trek
ken de thoonaarde uit den omstreek ran
en het veldspath uit Finnland.
.'
In de meeste fabrijken pleegt. men ~ 2 I of meer s?orten
van porcelein.massa's te vervaac,ligen, alnaar dat Ult dezelve grootere of kleinere vaatwerken zullen gevormd worden. Tot laatstgemelden neemtme~ iets meer smeltmiddel
( veldspath of gijps). en -)muldt ze bij eenen lageren graad
ran hitte.
.
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'tot het zoogenaamde 6iscint, een niet verglaasd fi.jn
porcelein, neemt men bij het rnengen meer kiezel en minder
gijps, bijv. op 50 deelen porceleinaarde 10 deelen vuursteen
en I~ deel aibast (fijner gekorreld ¢jps). Van Goede uit'ferking Yoor de biscintmassa, is ook een bijmeogsel van
wit uitgebrande beenderen.
Zijo de grondbestanddeelen voor de porceleinmassa meest
mogelijk gelijkvormig gemengd, zoo kan tot de urarbeiding
der roassa overgeg.lan worden, die daarmede begint, dat
men dezelve eerst kneedt, fijn plat uitstrijkt, en weder te
zamlm kn~dt, waarop zij, naar .verscheidenheid der waar,
op de schijf of het bord der aardewerkers, in mallen of
yormenj of ook ten deele uit de vrije hand door boetseren,
de verlangde gedaante aan dezelve wordt gegeven. De hierbij
yoorkomende manipulatien zijn geheel de zelMen aIs yoor
het gewone aardewerk, sleehts dat. men hier met meenorgvuldigheid te_werk gaat. Na dat, de.in Torm gebragte waar
half droog is, maakt men ze met stalen werktuigen etfen
en glad; ook worden daarbij de stukken, die soms van
hunnen yorm zijn afgeweken, weder te regt gebragt; daarna
wordt de waar tot Tolkomen droogen gezet.
Zijn de Taatwerken geheel uitgedroogd, zoo worden diegene; welke een Terglaassel moeten bekomen, in eenen
faijence-- of pottebakkers-'oven, en slechts zeerzacht gebrand,
opdat het verglaassel in de tl\sschenruimten behoorlijk indringen en zich vasthecbten kunne.
Het veralaassel wordt. gemeenlijk uit de zelfde materialen
als het p~rcelein te zamengesteld, slechts in eene eenigzins
verschillende verhouding, waardoor eene grootere smeltbaarheid wordt te weeg gebragt. In de meeste fransche fabrijken bestaat de verglaasselmassa uit 75 deelen yeldspath,
10 deelen porceleinscberven en 15 deelen gijps.
De Terglaasselmassa wordt tot eene dunne brei aangeroerd, in welke de vaatwerken worden ingedoopt, waarna
men ze laat afdruipen; bij de kleinere ToorWerpen wordt
dezelve door middel- van penseelen aangelegd.
Door de tweede branding wordt de porcelein massa bard,
en tot op tezamensintering gebrand; ook behoort daarbij
het op de oppervlakte zittende verglaassel in eene verglazende smelting gebragt worden. De daartoe Doodi&e hitte
Tereischt bijzonder ingerigte ovens, bij welke het Toornamelijk op houtsparing en gelijkyormig verdeelde hitteaankomt.
. lIIoet nu de waar gebrand of gebakke'n worden zoo zet
men ze in mallen of vormen 1 die uit eene tegen ·!;tet yuur
bestand zijnde thoonaarde yervaardigd zijn, en in het ovenruim naast en hoven elkander geplaatst worden. Zoo yerkrijgt het vuur geen toereikenden togt, in het t,egenoyergestelde geval gaat het te snel door den ov.en, en doet&eene
voldoende uitwerking. De meest geschikte afstand is 3 duim.Als de oven vol gezet is, begint men de stooking, en weI
in het eerst sleclits matig, van lieverlede sterker, ~oo dat
de oren na eenige uren den hQogsten h.i.ttegraad verkrijit.
Met dit zoogenanmde ,ekerpvuur, waarblJ genoegzaam onophoudelijk kleingespleten en uitgedroogd houtin den TUUrbaard moet geworpen worden, boudt men zoo· lang aan,
tot men .nit de, van I,jd tot lijd uit den OTen genomen,
proefscherven ziet, dat het verglaassel yolkomen gesmolten
en het porcelein zijne helderheid, halfdoorzigtigbeid, en aIle
tot een yolmankt porcelein Tereischte eigenschappen bezit,
welk tijdpunt gemeenlijk na 18 of ~O uren, te rekenen van
den aaI\vang der stooking, plaats grijpt. Nu lioudt men op
met stooken, sluit aUe openingen van den oven, en laat
hem 1 of 2 dageu bekoelen. Na deze tijd worden allengs
de onderscheidene openingen Tan den oven, alB ook de
toegemetselde ingang, waardoor het porcelein in het ovenruim is gescboTen, open &emaakt. Na I of 2 uren neemt
men het porcelein er uit, en sorteert hetzelve, naar gelang
het meer' of minder goed is uitgeyallen, in jijn, middel&oort, en uitsekot. '
Vele porceleinwareD blijven niet w~t, maar w~rden nOlf
hesckilderd en verguld. Als verf bedlent men. zlob daarbu
van onderscheidene metaalzuren, die meteenli~loeljend,
van lood vrij glas te zamen gesmolten, alsdan fiJn gemalen,
gezeefd, en eindelijk met lavendel- of gereotificeerde terpentijn:..olie afgewreven, en door middel van een penseelop
het porcelejn is aangebragt geworden. Het inbranden der
verwen geschiedt in eenen daartoe hijzonder geschikten
oven.
,
Het zoogenaamde goudpurptr geeft eene purper-, met
zilver vermengd, eene rozenroode, met kalkzuur eene paaI'sche kleur; met ijzeroxyde Yerft men rood, met manganoxyde bruin, spiesglanzis-zuur (antimonium diapkoreticum) of ook napelsgeel gebruikt men toi geel, en met
ijzeroxyde gemengd tot oranje; uran-oxyde kleurt, op zich
~elYen alleen, zwart, met loodoxyde stroogeel; ook uit een
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mengsel van ijzer-oxydul, mangau- en kobaltoxyde kan men
het zwart voortbrengen; .kobalt-oxyde geeft blaauw ; chrom'oxydnl als ook kopct'-oxyde dienen tot groen.·
Van aIle deze porcelein-verwen houdt aIleen liet kobaltoxyde de tot hardbranding benoodigde hitte zonder nadeel
gebezigd, waarom dan ook de blaauwe yerf meestal v66r bet
verglaassel wordt aan,gelegd, en met dit laatste, bij de tweede
of hardbrandinlf tegelijk ingesmolten.
Bij het Tergulden (als ook bij het opdragen Tan platina
of zilver) gaat men volgenderwijze te werk: men brengt
nederzeslagen zuiverst goud (platina-oxyde, zilver-oxyde),
met spyk-olie aangewrevell, te gelijk met een vloeimiddel,
meestal (r'lr-i,,) bismuth-oxyde, en beet dan het vaatwerk
tot de vloeistof geheel uitgevloeid en het Goud op het verglaassel behoorlijk bevestigd is. Men kan alsdan naar welgevaIlen de verguldselen polijsten of .mat laten.
Soms worden ook kunstplaten op porcelein afgedrukt,
doordieil men smeltTerwen op de koperen platen opdraagt
deze op met zeep bestreken papier afdrukt, en den afdruk,
als hij nog verseh is, digt tegen het porcelein aanlegt.
De in Berlijn onder den naam van sanitiit, of gezondheids vaatwerken gefabriceerd wordende, gcaedkoopere· soorten van porcelein hestaat uit porceleinmassa met een toe~
voegsel van } tegeD. vuur hestand zijnde thoonaarde; het
draaijen geschiedt uit de Trijehand, weshalve de vaatwerken
minder gelijkvormig, doch verreweg sneller kunnen veryaardigd worden. Het in Duitschland zoogenaamde oneckte
porcelein of Frittenporcelein, wordt uit eene Witte vuurvaste thoonaarde, met toevoegsel van glasfritte (van waar
ook de naam),' vervaardigd, die als yloeimiddel de halfverglazing, het week worden en te zamenhechten te weeg
brengt. In Frankrijk yoegt men er nog krijt, en in En~
geland beenderenasck bij. De massa is wegens hare geringe taaiheid tamelijk moeijelijk te vormen, heeft fchter
bij het branden eene niet zoo sterke' hitte noodig. Het
meeste engeIsche porcelein is fritten-porcelein; scbier alleen
te W orchester wordt eebt porcelein gemaakt. Ook in Frankrijk (Doornik enz.) en Belgiii wordt Yeel poroelein gefabriceerd. Dit is meer doorscbijnend dan bet ecbte doch gelllachtig en verdraagt geene heftige verandering van temperatuur zonder te springen.
'
Heden ten dage is de porceleinfabrikatie reeds ongemeeti
Terspreid, vermits de hoofdvereischten daartoe, namelijk eene
geschikte porcelein-thoonaarde inhoudende zandsteen, als
ook toereikend hout in vele gebergte streken voorhanden
zijn. Er heerscht echter nOG een groot onderscheid in de
deugdelijkheid en schoonheid van het fabrikaat, en in beide
opzigten staan nog altijd de groote fabrijkinrigtingen te
Meissen. Berlijn, Wecnen en Sevres boven aan.
Over de geschiedenis der Meissner fabrijk Tindt men een
zeer bijzonder verslag in de 8. afieTering der mededeelingen
yan het statistieke genootschap voor het koningrijk Saksen
(5.9. en V.T.). Aanvankelijk werd de vervaardiging van het
porcelein in Meissen uiterst geheiin gehouden; aIleen de
zoogenaamde arkanisten waren in het arkanum, de plaats,
waar de Tel:Taardiging Tan het poroelein bewerkstelligd werd,
ingewijd, tot dat door de gebeurtenissen Tan den 7-jarigen
oorIog, ten welks geTolge vele arbeiders,naar Berlijn en
andere rlaatsen getrokken :werden, het arcanum factisch
was, Ternletigd geworden. Des ongeaoht bleef betzelve" voor
den, YOrm, nog .bestaan tot dat de koning FRIEDIIICH AIJGlJs!'
bij zijnen terugkeer de fabrijk geheel deed hervonnen,
waardoor alle bijzondere takken van den arbeid met elkander in verbinding werden gesteld. - Als grondstof TOOT
bet porcelein bezigde men in het eerst voot de witte massa
eene tboonaarde uit den omlttreek van Colditz, tot de roode
massa voornamelijk de thoonaarde van Zwickau, sedert1810
schijnt echter de Auer porceleiDlarde de anderen te hebben
verdrongen; dikwerf werden ook met andere aarde scbiehten proeven genomen, en Tooral bragt men later de ten
jare 1764 ontdekte SZILIfZER aarde, met groote bezuiniging
tegen de kOMbare auer-aarde, meer en meer in gebruik.Om door goedkoopere prijzen den aandrang van vreemde
porceleineri tegimte werken, 'Y\!rTaardigde men in het jaal
1822 eene derde 500rt, uitsluitendenviJze TOor apothecarsvaatwerk. Later werd echter de tervaardiging dezer geringe soorten
weder aohtenvege gelaten. Tegenwoordig worden aile de
fabrikaten gesorteerd in goed, middelgoed, uitschot"hrak,
ondoorzigtig en breuk. De oven, tot het branden der massa
hehielden lange derzelver oorspronkelij ke inrigting, tot in
het jaar 1816 de Yerdieping~ovens (Stagenofen) , naar
berlijnsche conStrue tie , met groote houtbezuiniging ingevoerd
werden. Het lekilderwerk was in het begin alleen tot het
bloemschilderen beJ'erkt, en bestond in nahootsing van het
chineesche; later tl764) werd eohter ook te MeiMen eene
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k\lnstschool opgerigt, die eenen grooten in'Vloed, zoo weI
op het schilderwerk als den vorm van het porc~lein-vaat
werk uitoefende. Na den 7-jarigen oorlog, werd het vertier der Meissner porceleinwaren merkelijk gestremd, en
vooral door het ontstaan van verscheidene nieuwe fabrijken
als die te lIochst, Frankenthal, Berlijn en in het Schwarzb\irgsche, die hare voortbrengselen tot veel goedkooper
pr:\jzen konden leveren, _zeer benadeeld. In het jaar 1764
begon men openbare verkoopingen van porcelein te houd,en,
die weldra zeer belangdjk werden. Later (1790) werden
ook: loterijen verordend, om het 'Vertier te beTorderen.
Vooral echter hielden omstreeks het' einde der vorige eeuw,
de belangdjke russische bestellingen en een zeer levendig
handelsverk:eer met Turkije *) nog steeds den handel levendig, tot dat door h'et in 1806 in Rusland uitgevaardigde
verbod op den invoer van alle vreemde porceleinen, en door
het uitblijven der turksche bestellingen, onder de destijds
bestaande oorlogsomstandigheden, ook deze handel zoo zeer
verlamd werd, dat ten jare 1807 tegen ten jare 1805 _eene
opbren~stvermindering van 90,000 thaler zich voordeed,
hetgeeneen Tolslagen gemis van noodige bedrijfkapitalen
"Ie weeg bragt, zoo dat van het jaar 1807 tot het jaar 1813
eene som van 450,000 thlr. aan voorschotten tot in stand
houding dec fabrijk besteed werden. Sedert het janr 1833
heeft zich echter door een bekwaam beheer de huishoudelijke staat der fabrijk zoo leer verbeterd, dat in de jongste
jaren doorgaans eene zuivere winst van omstreeks 9000 thlr.
jaarlijks overbleef.
Men kan veilig beweren, dat dll massa 'ran het meissner
poroelein nog door geen ander in Europa is olcrtroffen geworden.
De koninklijke porceleinfabrijk in Berlijn die in 1763
door de regering werd overgenomen, levert zeer voortreffelijke waar, en geniel een zeer aanzienlijk vertier. Zij heeft
6 brand- of bak-ovens, die, in het jaar 1829 j 334 malen
gebrand en in welke I j350,195 stuks porcelein vaatwerk
gebakken werden. Daaronder bevonden zich 827,000diverse
witte pijpenkoppen, 137,840, ~~uks borden, 26,660 koffijkanilen enz. Van opgemelde plJpenkoppen werden 529,600
beschilderd en verguld. Er werden Terbruikt: aan porceleinaarde 7374 centnrs., veldspath 940 centRrs., porceleinen vorm-thoonaarde 22,297 centnrs., porceleinmassa 10,357
eentnu. Het geheel ;etal der arbeiders bedroeg 192. Be~
halTe de koninklijke is er ook nog eene particuliere fabrijk
,in Berl\jn. Buitendien zijn in' den pruissischen staat, de
aanzienlUkste porceleinfabrijken in Alt·Kaldensleben bij
Magdeburg en te St. lIIartin bij Trier.
In den oostenrijkschen staat nam de porceleinfabrikatie
in het jaar 1718 met de vestiging der Weener fabrijk haren
aanvang. Tot op het jaar 1745 was sij eene particuliere
ondememing, zijnde zij toen deor lIL.RI.I. TDlRESI.l. voor den
staat aangekocht. Zij heeft tegenwoordig 42 Iiggende en 2
cylindcieke ovens tot hardbranding, 2 groote vergloeijin~
ovens, 8 emaille-ovens en 500 arbeiders. Er worden dagelijis 1550 pond porcelein-t,hoonaarde en andere tot de porceleinmassa noodige bestanddeelen Terbruikt. Ttlt de Tergulding worden jaarlijks 50 mark van het zui'Verste goud vereischt. - Het weener porcelein heeft onder alle soorten de
strengstTloeijende massa en de. Iigtstvloeijende glasuur.
Aanmp.rkelijk is de aftrek naar den Levant, voor welker
behoefte de vaatwerken geheel naar den oosterschen smaak
geTormd worden. ,Behalve in Weenen heeft Oostenrijk .nog
8 porceleinfabrijken in Bohemen, die in den jongsten tijd
.~e h>ff~lijkste voortgangen gemaakt hebben, 6 derzelven
lIggen III den omstreek van Karlsbad. lIIet -een verbruik van
meer dan \3000 vademen hout, en bij een getal van circa 6000
Ilrbeiders (wier arbeidsloon ongeveer 120,000 Jlorijnen be<draagt), worden nagenoeg 8000 centenaars poreelein in eene
eamep,evatte waarde van 400,000 fiorijnen jaarlijks 'foort3'Ilbragt. Sedert het ontstaan van het duitsche tolverbond
gaan nog ongeveer 15 pCt. der geheele fabrijk~productie
naar Duitschland; het bij Terre weg grootere r,deelte des
overschots wordt in de monarchie, in.onderheld in Lomhardije verbruikt, Tan waar ook een deel naar het OOBten
wordt ui~evo~rd:
"
In Btnjeren IS de Boyen-Memkrillts de hoofdzetel der
porcelei.~fab!icati~; er. zijn aldaar 10 fabrijken. Imonderheid
heiangnJk IS bUltendlen de aanzienHjke koninklijke porceleinfabrijk Ie NiJ~phenburg bij MUnchen.
In het 'l'A""1l8'er ff'ald behoort de porcelein fabrikatie
tot eene der 'foomaamste talllln van kunstTlijt en er hestaan
aJdaar tegenwoordig (1840) 12 fabrijken.
'
-) U it alt land werd i"eed» io 1731 eene uJl&ienlij'ke bestelling .,.n
1.00 dOlijn zoq.. en .. tad.~ turkache pijpenkoppcn ont,"I1llu , .. n.
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Brunswijk heeft I hertoglijke porceleinfabrijk te i'U1stenberg; in het nassausche bestaat eene porceleinfabrijk
te Florsheim aan den Mein.
In Parij$ bestaan behalve de koninklijke fabrijk11i S-evrt!s
nog 32, particuliere fabrijken. In andere plaatsen van Fl'ankrijk mogen zamenge'fat nog een 50tal grootere en kleinere
porceleinfabrijken gevonden worden. - In den grootschen
Torm der voorwerpen en in het over'lvinnen der niet groote
stukken en derzelver plastische versiering verbondene moeijelijkheden staat de fransche fabricatill nog onovertroffen
daar, hoezeer het ook bekend zij, dat het afslijpen en poli.isten van opgebJaderde ep ongave plekken aldaar menigvuldiger dan elders voorkomt, en dat veelal de fransche
groote stukken, vooral 'fazen, niet Ilit een stuk hestaau,
maar te tamen gehecht zijn. Het zal weI niemand bevreemden
dat de waren aldaar smaakvoller dan anderen bevonden
worden, vermits de geheele wereld Fraukrijk ala het land
van den goeden smaak erkent, de van dallr komende wenken dei- mode slaafsch huldigt, tegenwoordig nog even zOo
als tijdens LODEwux nv, indien. ook dat zelfde tijdperk
bewijstj dat ook Frankrijk in het wezentlijk smaakloolle kan
vervallen. Men he eft de sierlijkheid en zuiverheid dervorm,
het fijne en ligte der omtrekken, de kiesche schadUwing
en aangename mengeling der kleuren, alJl ook de effectvol
aangebragle vergulding aan de fransche voortbreilgselen; te
regt als modellen voorgesteld; niet zelden ~ijn zij echter
zelfstandig even zoo gebrekkig als vormelijk smaakloos, zoo
dat zij meer den nabootsenden fabrikant als den 'ferbruiker
voordeelig zijn. Onder deze schitterende maar niet zeer duur~
zame verglaassels en schilderwerkel,lj deze spoedig Tervlug~
tigende goudversierselen, is namelijk dikwerf eime onreine,
in menging en branding gebrekkige of on gave maSsa 'verborgen, en het moet daarom niet pevreemden, dat dikwerf,
porceleinen vaatwerken uit andere europesche fabrijken (bijv.
thee- of koffij- koppen). bij een gelijk uiterlijk aanzigt als
de fransche, tot eenen hoogeren prijs moeten beto.aldworden dan laatstgemelden. - Eengroot voordeel der fransche
porceleil) fabrikatie bestaat daarin, dat dezelve aldaar twee
bijzondere branches Tormt, waaeYan de eene alleen met de vervaardiging del' wit gebrande porceleinwaren, de ander met
denelver veredeling door verguldsel en schilderwttrk zich
bezig houdt. Limoges en de omstreek tellen vele porcelein
deegmakers, of lied en, die op hunnll molens en stoommachines zich eukel op de bereiding der massa of van her
porceleindeeg toeleggen, dit naar de vormers in Parijs en
andere plaatsen toezenden, en dus den fabrijkanten van.
poreelein-waren even 100 bevorderlijk in de hand werkell,
als deze zulks den schilder en vergulder doen.
In B.nlfeland is gelijk wij reedsboven aanstipten, de
porceleinfabrijk te ff'orccs(er de meest belangrij,ke. ZIj
voert den naam van royal china manufactory,: doch i,s."
een particulier eigendom .an de heeren FLlGBr eaBlw, Dt.
W J.LL, een bekwaam scheikundige, had bij prQefnemingen
ondervonden, dat de speksteen bij Comwall .<1e. zelfde eigeluchap bezat als de pce-tun~tsee- der chinezen, e,a _dat
de overige, tot kneeding en bereiding eener goede porcelein- aan de benoodigde grondstoffen in Engela,nd. genoeg voorhanden waren, om ook in dat rijk eene .allezins voortrelfe-lijke porceleinfabrijk te kunnen inrigten,,, fn: het jaar .1751
vestigde hij zelf eene zoodanige fabrij~ (later, in 1783; aan
den Heer FLIGBr overgegaan). De sR./tsteen of zeepaardc
(steatites) door Dr. WJ.LL ontde~t. 'bevindt zich in OTervloed in de vermaarde soap-rock, _tusschen Lizard-point
en lIIullion. Zij betit ook de bijz-ondere eigenschap om de
te sterke verglazing van het, P!licelein te T60rkomen. De
bovengenoemde fabrikanten heliben deze geheele ZC6protll
in pacht genomen, en ho~en .aldaar bestendig werklieden
bezig om deze zeepaarde op tegrann en te sorte~n. De,
Worcester fabrijk is in late.-en tij4 meer en meer b~l'Qemd,
geworden. De uitvindiqg van het brons nabootsend Ter-c
glaassel (metallic lus,te) 'ten jare 1834, zette mill' ~n'
nieuwen luister bi.h,en er werden in deJe mani~r de prachtlgste stukken vel'l'aardigd.. Bet· vooma~e ~riddeeJ
daarvan lfoud ziP.1de,.kwll!ll deze nieuwe waar zeer hoog
in prijs te staan:; doch desniettegenstaande Tond dezehe
een zoo willigen bijval, dat, niet alleen- naar het vasteland, maar ook naar Amerika en de West-Indien zeer
a'anzienlijke,~ClendinlJen van dezelve bewerkstelligd werden_
Wat, intt18SChen, het el\ge.llchporoelein op zich zeiTen be-,
treft, is, het. in ligtbeid,bij dat der 'fxansche en saksische
porceleinfabrijken Ie rekenen, Terre ten achteren.
'
In Itala"i 'bevinden zich deToomaamste porceleinfabrijker:.c
te Napds en. te Florence. Die van NapelJl werd' gesticbt
door. KJ.UL 'V.I..- BoI1RBOIf, enmunt bljzonder 'nit in Scboonheid der l'o~en harer v\'O!1breng~ele.li; en ~een wo~er t
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daar men qe voortreffeIijke oudheden van Pompeji en Her~
cuJaneum steeds ten voorbeelde neemt. Naar deze en andere schoone ..italiaansche stukken yormde ook de en[elschman
WEDGWOOD zlJne aardewerken. (Zle A.1RDEWERX). JJe grondstoffen tot het napel~che porcelein worden voornamel,jk gevonden te Castello in de provincie Teramo.
De porceleinfabr\jk vau. Florence, door welke genoegzaam
geheel Italiii voorzien wordt, Jigt eigenlijk op ettelijke mijlen
afstands van die slad, en weI te Doccia. OfllChoon dit porcelein op de breuk alle eigenschappen Tan het bestejapanache porcelein bezit, zoo ontbreekt aan hetzelTe echter de
blinkende' witheid, welke aan het saksische porcelein zoo
bijzoJ;lder eigen is. Men kent geene fabrijk, die, in de
vervaardiging van grootere beelden het ~oo. verre gebragt
heeft als qeze. In eene bijzonder daartoe ingerigte galerij
zijn de beste en schoonste stukken . ten toon gesteld. Men
ziet er de fraaiste kopijen naar vele standbeelden der wereldberoemde florentijnsche galerij; zoo als bijv. de beide
Ve!lussen, de Faunus enz. Te regt wordt daarom deze
fabrijk als eenig, in hare soort, beschouwq.•
In Spanje is onder de regering van koning Kuu ill in
den tuin (Juen-retiro eene porceleinfabriJk aangelegd geworoen. net gebouw is grootsch en prachtvo! ingerigt.
Driehonderd werklieden, zoo sahen als italianen, werden
over Napols naar Madrid ontboden, om in deze fabrijk porcelein te vervaardigen. Lat",r heeft FEBDllUJrD VI in zijn
lu~tslot van .!ranjuez van dit porcelein Ilene verzameling aangelegd, in welke zeer uitmuntende stukken voorkOlllen. Weinigen derzeben worden in den handel gebragt
dewijl zij meestal tot geschenken aan vorsten en sllaansche
edellieden moeten dienen. De voortreffelijke kwaliteit van
dit porcelein wordt zeer geroemd. D~ grondstof tot hetzl!lve
is eene zeer Goede porceleinaarde uit het gebergte van ndefonso, vermeugd Illet zwaarspath.
Zumifn he eft .2 porceleinfabrijken (met 317 arbeiders)
te ltorftrand en Gustavsborg, die gezegd worden, jaarlijks
voor eene waarde van 16) ,OO~ daalders waren te lever~n.
In Denemarlum beproefde j1len, tijdens de regering van
koning FlIEDRIX V, tot drie malen toe, eene porceleinfabrijk te Kopenhagen teo vestigen-, dochde~e olldernemingen
za; !p.e.n telkens mislukken, aboo de waar, boewel van
Goede kwaliteit veel te hoog in prijs te staan kwam. Eindelijk gelukte het den beroemden sqheikundige MULLU een
echt en fraai 'porcelein te vervaardigen, waartoo' hij in het
jaar 17711 te Kopenhagen eene fabrijk oprigtte,' die, twee
jaren later door den. kilning van DeJ)emarken werd ove~
genomen. Hare buitelilandlillhe vlIrzendingen bepalen zich
tot eenige uitvoeren barer voolibren!?elen naar ~weden.
De kosten werden in vroeger tijd jaarlbks op 27- a33.000
rijksdaalders en het bedrag van den ;verkoop, op jaarlijks
slechts ~3- it 25,000 rijksdaalders begroot~ Onde!: de pro-,.
dukten dezer fabrijk bevonden zich ontbijt- en tafelserviesen
tot dim prijs van 300 it 500 rijksdaald.ers. De arbeidsloonen
in de ~ltad Kopenhagen, welke die ten platten lande of in
steden Tan minderen rang verre overtreffen, verstrekken.
aan deze fabrijk tot een aanmerkelijk bezwaar.. He! getal
der werklieden wordt op 300 geschat. De eigenlijke tot
deze fabqjk benoodigde porceleinaarde verkrijgt ~en grootendeels van Dornholm. . ,
.
In Rusland heeft de porc'eleinfabrikatie in den.jongsten.
tijd eene aanzienlUke, uitbreiding bekomen. In St. Peters':'
burg zijn 5 fabrijken, die hare porqeleinaarde uit den omstreek van. Kiew, en den veldspath uit FinnlaIid trekken.•
Ook te Demitrov, RiKa, 8i~m8k, Twer, Kisselei en
M OS!~.olt zijn porceleinfahrijken. Acht wersten van St.
Petersburg is de /feizcrlijke pOfceleinfallryk gelegen. Dezelve ,werd ten jare 1756 door keizerin ~LIZ.111UB gesticht,
en in 1789 door KUU'+RllU IT aanmerkelijk uitgelireid en
verbeterd. Ofschoon eenige harer voortbrengltllen in ·den
handel .komen, vervaarlj.igt zij echter lll~fe &~kken _~
voor het ,keizerlijke hof. De w~rklieden zijnro.e~t Illlerus~
sen, zoo als ook de porcelei,¥childer~; df;l .. Rtlek.iIliog,e.
der ac.ademie Tan kllll~ten. De VO(lR!-~te Gflmilllttlfbei\t!JM.
uit eene witte, ~!li¢.~sjl;~aqht~!! p'U'll{l4!j.n~rde •. die ill,
het oqstelijk 6askirisck u.r~e\l,rgte wordt gevolldlln.
:
Gesckieden.is der PQr.r:e(e~.f~b#kqtie. Dl/-t de kunst
van het PIIJ.:Celein mllk~n ,a~ ~eer hooge oud,h.eid is, zal
weI door nio!Dlllld, die ~lechts min of wellr met de geschiedllnis Tan de uitvindingen .en voortbreugse).eudermeIl$Chelijke kUIUtvlijt bek!)ndj$, t~enge4prqken worden. Jteeds
de egypten~ars v~rstop.den de.~e kUJl't, en lll~n wil, dat zij
van hen naar Alia, en vervGlgel\S naar China en J!lpan
overgebragt geworrlen ~ij. V66r het tweede jaard~f rege~
ring vim den chinCl\Chen keizer TA,ll of Ti, en dus reeds
T66r het j;utr 442 der christensche jaartelling, bestonden er

PORCELEIN.

in China onderscheidene fabrijken, dooh niet T06r het jaar
1474 deed BUBJ.RO, venetiaansch gelant in Perziii het eerst
d;;' chinesche porceleinen in Europa kennen. De chinescke
po{celeinfabrijken,. die de geheele wereld, zelfs Japan niet
uitpezonderd, met. hare Toortbrengselen voorzien zijn te
K.nlJ-te-tscking gevesligd. Het getal der ovens ~ordt op
500 begroot, en dat der 4aarbij te werk gestelde menschen
op meer dan een millioen. Ook te Fo-kim, en te QuantonK (Canton,) vindt men fabrijken. De twee voornaamste
bestanddeelen van het chineesch p'otcelein zijn de pee-tun-'
tsee en de kao-lin. Het eerste dezer grondstoffen is eene
van den zuiTersten quarts of keisteen, die in het TUur
vloeibaar is, tot een leer blank of wit,glas overgaat, en
geene metaaldeelen in zich beTat; - het·tweede, de kaoii•• , namelijk, is de eigenlijke porceleinaarde, die in eene
witte leem of potaarde bestal\t. Het japansck porcelein
wordt in de grootste der negen Ximo provincien, FiKeu,
vervaardigd. De. kleiaarde, die een der voornaamste be:standdeelen Tan. het japansck porcelein uilmaakt, wordt
omstreeks .Aruseino en ;Surate gevonden. ,
Eene voortreffelijke eigenschap van het chineesch en japansch porcelein is voorzeker deze, dat hetzelve tegen de
hevigste werking van het vuur bestand is, en de meest plotselinge overgangen van hitte totkoude, enomgekeerd,zonder
te preken doorstaat; bovendien munt het· uit in. fijnte, witheid, doorschijnendheid en ligtheid.Zelfsis TOor den
keizer van China een zoo fijn en teeder porcelein vervaardigd, dnt het, om niet te breken, op met katoen overdekte
voetstukje! moet geplaatst worden.
.
Geenszins op eens, .plotselijk, maar aUengs, trapsgewijie
verhegen de chinezen hunne ervaring in de kunst om op
het porcelein de schoonste kleuren aan te brengen en"te doen
standhouden, en menigwerf waren. hUD .hierin toevallige
oorzaken ttn nutte; zoo, bijv., leed op eene WGelte en on'-.
bekende kust, zeker porceleinhandelaar schipbreuk, en ver~ .
loor hij daarbij zijne geheele lading. Gedure'nde zijn verblijf op die kust Tond hij aldaar eene· steensoort, die blj
uitnemondheid voor' de bereiding van het beste .verglaassel
was geschikt. Uit het wrak van zijn gesti'and scliir. een
kleip.er vaartuig hebbende doen zamenstellen, vulde hiJhetzelvegrootendeels met .die steeneD, en kwam daanuede
behouden ta KinK-te-taekinG aan. Aldaar wu niinmer een
'00 .Toortreffelijke lat"~rsteen gelien, en werd dezelve
tegen goud opgewogeu. Welke pogingenook, later, 'de
chinezeo, hebben lIangewend, om deze Terlatene kust w.eder
te vinden, is zulks hun nimmer mogen gelukken. De gemelde ste,en word t ook ter Tervaaidiging ·der ko&tbaarste
schildersTerw (ultramarin) gebezigd. <Behalve inperzie.
Tibet en NatQlii!, vindt men hem ·ook in het zuidelijk Siberie en in Barbarije. De chinesche porce!l'in fabrijlren zijn
allen van zeer grooten om.vang .en hebben vele . arbeiderl\
nQodig, vermits tot zelfs. het kleinste. stukmins~ns door
50 handen gaat, wijl iedere werkman slechts eerie soort
V!lU arbeid bezorgt.
Het schilderen: geschiedt '~onder
smaak; ook deze arbeid wordt door verscheidene handen
.aan een stuk verrigt,· daar iede(; schilder slechts ,eenenkel
bijzonder VOOI:werp schildert. Dez~ !i-rbeid wordt Oak met
veel overhauting bedreven, vermits men de meest mogel~ik
goedkoope waar wil.verkrijgen. "Vroeger vour' het· vinde~
van den ultr(Lmarin (zie boven) had men slechta wit per";
celein. Tegellwoordig, nadat de engelschen eene ze~ g8ed.:.
koope smalt (lJ smeltverw hebben ingevoenl, wordt:ook'de&e
door dll chinezen tot het. $Childeren gebeziiF. Meeetal wrijven zij hunne verwen met gomwater af, III hetwelk zij·Of
eenigen. salpeter Of eenig ijzervitriool oplosseo" Willen zij
eene roode kleur voortbrengen, ZQO leggen zij'daarover de
kalkglazuur ·aan. Er wordt echter eene zeer sterkehitte
vereischt, om aan de verw har~ .behoorlijke krachtte geven.Zwart porcelein lII.et ~d veruerd, .bekend onde~ deppaam
urni,,_ is: i~ het ,.o,osten&ei\r gezooht. In China tracht JlIItlll er
altijd;jlllCr,.ll/Igllerjg ..aar"Qrn. oud poroeleill'te l!ekODU!D;
~jlln..,.qlgeQ,l. vind" Jp.eB.., teKilllJ-ie-tadiflKvelefabriitanten.
di,e.hetzellvederw.y.e begoochelend weten,;Dlbte 1Ioo18en,
,dat..•,lfa. kll~ners het niet.tll undeI'8Cheideu.'Weten. Deze
voorwe!p'ell "Worden iets dikker dan de tegenwoordig geb.J1Uikelij/l.e. vervaardigd" ea'. deB. ,in de· morsigste ,hoeken
gedurende verscMideAe Qla~n litrhorgen; Het chinesohe
porcelein komt in ·llUllp....duur., te, staan, eensdeels· vermits
de fabrikanten bij het hakkel1 ~Ill' veel gebroken ooed' bekomen, andimleels vermit& hWlIl-e rowe g:roudstof mer.kelijk
vermindert. De voor. Europa verTaardigde vaatwerkenvinden
buitendien in hilt l>innenlal)d. geenenaftJtek.. De keizer heft
van de ruwe grondstof eene hooge belasting. Er bestaan
chineesch porceleinen voorwerpen, die metterdaad onze
bewondering verdienen. Zoo zag pater D'ENTR:ECOLLES, in
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China, eene voor den keizerlijken erfprins uit een stuk
vervaardigde, groote untaren, die' derwijze doorschijnende
was, dat zij, iUs er eene enkele kaars in werd geplaatst,
het geheel vertrek verlichtte. Deze zelfde, prins deed ook
onderscheidene toonkunstwerktuigen, als fluiten, klarinetten
enz., in porcelein vervaardigen; ook onder anderen een
klein orgel, tsenlf genaamd, het'welk bij nagenoeg een voet
hoogte"14 pijpen bevatte. len ander muzijk-instrument,
!Junlo, was uit onderscheidene kleine ronde, eenigzins holronde platen zamengesteld, iedere van welke een' bijzonderen toon nangaf. N egen zulke plaatjes worden in' een raam
boven elkander gehangen, ell men slaat er op met stokjes,
ongeveer even als op onze zoogenaaamde glas-harmonica.
De yunlo der chinezen geeft een kletterend geluid, hetwelk
zij door dat van' andere instrumenten, oak weI door zangatemmen accompall'neren. Oneindig vele proefnemingen
werden er vereischt, alvorens men voor ,het porcelein de
verschillende trappen van dikte en de juiste graden Tan
gaarte kon Tinden, van, welke de voortbrenging der onderacheidenetoonen 'geheel afhangt. In vroeg'erentijd vervaardigde men in China porceleinen koppen of vazen, zoo
dun en doorschijnend als het fijnste kristal, op welker
bin~enzijde door eene bijzondere kunstbewerking vischjes
geschilderd werden, die, 'Wanneer men de vaas met water
nilde, als zwemmende voorkwamen, waarbij nog het meest
te verwonderen was, en den schijn van tooverij verkreeg,
dnt deze vischjes, Qf ook andere figuren, .niet zigtbaar werden TMr de vaas met water, of met eenige andere heldere
'vloeistof was gevuld. Met den dood van den uitstekenden
kuustenaar, die deze begoocheling wist Toort te brengen,
is het geheim derzelve verloren gegaan. - Men vindt ook
nog in China doorgewerkte 'fazen' van porcelein, als van
gevlogten draadwerk, derwijze fijn en kunstig bewerkt, dat
men het voor 'een .zacht weefsel van houtwerk zoude houden ;
deze vazen, met in dezelve geplaatate en met water aangemde hekel'6, wbrdl\n- tot bloempotten gebruikt.
, In China worden insgelijks Tela met figuren beschilderde
porceleinenvoorwerperi vervaardigd" TOor welke de teekeningen uit Europa worden a!.vezonden. Zoo deed AUGUSTUS n
keurvorst van Silksen en konmg van Polen, in China twee
groote . v~en 'gervaardigen, op welke naar eene hevorens
derwaarts . gezonden teekening het poolsch saksische wapen
gebakken was. Deze vazen versieren nog tegenwoordig de
voortreffelijke .porcelein verzameling in het hollanrlsch ja]»nscli mU8eum te Dresden. Niet minder d.,n 18 zalen
van !iit museurnz:ijn opgevuld met de IIChoonste, prachtigste en zeldzaauiste chinesche, japansche en oost-indische
porceleinen;v.oonverpen van allerlei aard. De talrijkheid dier
Toorwerpen .kan· eeniglins daaruit worden afgeleid, dat de
catalogns van dit porcelein-museum in 'fijf lijvige folianten
is vervat. Deze'verzameling welker gelds)Vaarde op ettelijke
millioenen:~guldens wordt geschat,en van welke in Euro~la
geene wooergade bestaat; he"rinnert ons aan de grootheld
onzer voormalige oost-indische kompagnie, welke de voorwerpen aan de vorsten van het saksische huisheeftgeleverd.
Velen hebhen beweerd, dat wij, even als de engelschen ell
£rauschen, tot het maken Tan porcelein de sao-lin uit
China hebhen getrokken. Wat hienan zij, zoo veel is als
dan waarschijulijk-, dat de daarmede genomen proeven even
min aan het oogmerk zullen hebben beantwoord, al~ dithet
geval was gewel'st met de proefnemingen, dooraodere europellChe natien in het werk gesteld. Want toen BO.TTCHERS
pevonde~ geheim, waarvao in den aanvang van dit a.rlikel
IS meldmg gemaakt, en de daarop gevolgde ontdekkmgen
verder in Europa bekend, en dus de onderscheidene natien
op dit stuk naijverig werden, hadden de engelschen de'
kao-lin inet groote kosten uit China <loen komen, doch
bragten daarmede weI aardewerk (potte6akkerswerk) maar
alles behalve porcelein voort. Zij hadden niet bedacht, dat
de chinezen deze aarde, als slechts eene der eerste grond.toffen, met nog andere aardsoorten, zooalsdepee-tun-t8ee
yermengden. De chinezen, in het volgende jaar, deze poging der engelschen en harell uitslAg vemeBlll$lde, worden
~zegd hun' te zijn gemoet gevoerd te hebben, dat hunne
beinoeijing Teel geleek naar iemand, die een mensch of dier
zoude willen maken, en alleen daartoe het vleesch maarniet
de heenderen gebruikte. Eene des te juistere vergelijking,
vemits de. pee-tu.-tsee, uit haren' aard, gtlToegelijk ala het
gebeente, en even zoo de kao.lin als het vleesch van het
porcelein kan aangemerkt worden.
Gelijk reeds is aangestipt, wendden ook de franschen pogingen aDn om de arcana der chinesche porceleinfabrijk
te ontdekken, doch even vruchteloos. Onder hunne missionuissen, die in last hadden de chinellChe porceleingrondstoffen naar frankrijk over te zenden, vasookdereeds
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genoemde pater D'EuIIICOLLlS. Deze geestelijke kweet ,lch
op de loff~~jkste wijze van .. de~ hem .opgedragen last, en
ofsc~oon ~IJ dan .vermoedelij~ Ul~ gel!'ls aan de vereischte
s?.iJ.elkundlge k~nms, het gehelm met doorgrondde, zijn echter
ZlJne mededeelmgen hoogst belangrijk, en aller opmerking
en overweging waardig. Daar het intusschen den fransche
9.el~erden niet gelukke~ mogt, door vergelijking <Jer nit
(;hma ontyangen poreelemaarde met de inhee!Dsche grondstoffen, het voorgestelde doel te bereiken, verloren zij ech~
ter den moed niet, maar beijverden zij zich nu des temeer
om in Frankrijk zeiven zoodanige grondstoffen op te sporen
als welke tot porceleinbereiding konden dienstig zijn. Onder
hen muntte voornamelijk de graaf DE MILLY uit, die in
Ludwigsbu~, alw~ar hij als adjudant:'generaal in Wurtembergsch;e dl~nst. zl~h b~vond, eene practische kennis der
poreelemfabncatle zlch elgen maakte, welke hij tot den bloei
en ten nutte der beroemde fabrijk van ,si:vres aanwendde.
Hoezeer echter, gelijk nit hetgeen wij verder boven deswegens hebben medegedeeld, deze fabrijk te ,regt in den
eersten. rang verdient geateld te worden, moetmen,· OIR der
waw:~el~ hulde te doen, echter erkllJ)nen, dat de parijssche
fabnJk m het van ouds genaamde hotel rl' .Anlfouli!me haar
nog overtreft. Niet slechts wordt ook aldaar het schoonste
fransche 'porcelein vervaardigd, maar men net er ook op
porcelein geschilderd de heerlijkste koppen naar de grootste
meesters, wa~nder ook die naar onze onsterfelijke kunstenaars GER ...RD Dow, FR... n V"'I! ])InRIs, RElIIBR,lI!DTV.... RUI!,
RUISDA.6.L, v"'l! BEilGBEM, DUURDI1!, VAl! HUYSEII enz.
~n Holland heet"!. men TeeW de eigenlijke porceleinfa.
bnJken van de fafJemche- en aardewerk8fallrijken niet
genoeg onderllCheiden. De fabrijk in 1766 gestieht, en
B lanken6erg .geheeten, gelegen op den overtoomschen wcg,
~?der Amsteiveen, even buiten .Amsterdam, heeft geruimen
tlJq, ~ooh zem:. ten..onregte, den nailm gehad van porceleinja6NJk, ~rwIJl ZlJ echter slechts eene aardewerk'fa6rijk
was. WeI IS waar, hare voortbrengselen waren voortreffelijk
en ver~ienden ongetwijfeld onder de fraaiste faijence" ge_
rangschlkt te worden, maar, desniettemin, was zij daarom
noll' geene porceleill-fabrijk. De eigenaars, baron vu HURu
en baron VAl! P.6.LL.6.IIDT, spaarden geene 'kosten, om den
bloe! dezer fabrijk te· doen toenemen; edoch, gebrek aan
ver.tler noodzaakte hen, na acht jaren tijds, deze fabrijk te
slulten.
~e graaf van GROI!SVBLD; die, bij den verkoop 'der mateoalen en, gereedschappen dezer fabrijk zich meerendeels
dezelven aanschafte, rigtte kort daarna eene fabrijk te .JYeesp
op. Ook ann deze werd door velen, en ook door den
eigenaar .~elvenr de~ naam van ,porcelcin-fabrijk geg~ven,
waarop IIJ oohter, mettegenstaande de aanmerkelijkedaaraan
toegebragte verbeteringen,. met regt geene aanspraak kon
mnken. Gebrek aan vertier deed ook deze poging mislukken., waarna de fabrijk grootendeels kwam in handen van
Do. D. MOLL, predikant te Loosdrecht.
"
Hier rigtte (leze verdienstelijke geestelijke in 1772 zijne
fabrijk op. Daar hij begrepen had, wat noll' haar ontbrak
om te regt den naam van porceleinfabcijk te voeren, spaal'de
hij geene kosten tot het bekomen van kundige werklieden
en tot verbetering van het fabrikaat. Metterdaad verwierf
weldra het loosdreclltsche porcelein een algemeene roem,
zelfs ook buitenslands. Met des stichters overlijden, iii 1782
werd deze fabrijk als van zelve ontbonden. Zij geraakte
uu in het bezit van IiOmmigen der voornaamste deelhebbers,
de heeren J. REI!DOBP, A. DEDEL, C. V.6.l! n:I\ Ko.op GUSBR.Z.
en J. HoPE. Daze verlegden, in 1784, de fabrijk naar den
Amstel, buiten de Weesperpoort bij de Schelp- of Schollebrug, nabij Amsterdam. Onder het. bestuur van den kundigeo F. DuuBIB, werd spoedig de fabrijk tot eene te
voren nimmer gekende hoogte opgevoerd. Als nu verdiende zij, met volle regt, den naam van porceleinfa6rijk,
omdat hare voortbrengselen alljl eigenllChappen in zillh vereenigden, die tot een echt porcelain worden, vereischt. Van
deze fabrijk getuigde onze beroemde scheikulldi(lltl P. J.
KAsunU' ~,et volgende:,
.
,:.
'.
»PorceJekl.werken van eene 88J1IIl.-kttlijke' grootte af, tot
» enkele Wllemen, die de natuw T{)lkGJwIn in g.edaante en
»teedeFheili nabootsen, toe; ell' aile: . werkftokken, welke
»men goedvindt in poroelein tebealellen, volkomenjapansch
»namaaksel niet uitgezonderd, worden hier zoo schoon, zoo
» volkomen vervlUll'digd" .dat deze fabqik ongetwijfeld de
»bestendigste van gansch Europa zonde moeten zijn, indien
»onJle natie Ifmeilfd ware "are eilfene fa6rieken den
»voorkeur 60ven Ilie 4er uitiands.chen te Ifeven."
Wij zullen hier in het midden laten in hoe verre dit
laatste woord van onzen geachten landgenoot ook nog in
oaze dag-en z:ijne toepassing heeft. .Slechts zij aangemerkt
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,jat wegens he;:- ontbreken dier voorwaarde harer bestendig-

heid, deze fabrijk tot zoodanig vernI geraakte, dat zij ten
!aatsten aan de Heeren DOMMER & Co. voor den spotprijs Tan
"lfhonderd guldens! is verkocht geworden. Onder de regering van NAPOLEOlf genoot. zij nog ee~ige ..ondersteun~ng
met het verkrijgen van den t1tel van komnkbJke porcelemfabrijk, maar dit had zoo weinig invloed, dat, om nog eenig
,lebiet te verkrijgen, men zijne toevlugt moest nemen tot
het instellen eener tweemaal jaarlijks spelende loterij, telkens
ter waarde van f 20,000, welke verlooting dan ook aan gemelde fabrijk van gOUTernementswege werd toegestaan.
Na het Ie niet gaan ook deler fabrijk hebben wij in ons
land tot dus verre geene porceleinfabrijk meer .'aan te wijzen
gehad, en zal weI deze zoo belangrijke tak van nijverheid
lliet bij ons weer opbloeijen, zoo lang de tot grondstof
dienende aarde Tan verre moet gehaald, en dus te duur
,llOet beta aId wOJ;:den om de mededinging tegen de buitenlandsche fabrikatie te kunnen Tblhouden.
- Tijdens onze vereeniging IDet Belgie Ieverden de fabrijken
lHaar van de Heeren F A.BER te BrusseI, DE BI;TTIGUIIIS te
Gent en JA.CQUJ:S FOURMY en L. WYUlfD te Andennes, op
"Ie h~arlemsche tentoonstelling van het jaar 1825, en bij
die van 1830 te Brussel, in porcelein voortbrengselen van
3choonheid, bevalligheid en treffelijke schilderkunst. Tegenwoordig heeft lJelgie nog, behalve te Brus~el, porc~
!einfabrijken te Doornik (Taurnay) en Mans (Ilergen m
Henegouwen) •
ledere porceleinfabrijk heeft haar eigen teek~nof me.rk,
hetwelk zij OJ> den bodem der vaatwerken schiidelt of mstempelt. Wij zullenhier ~e,:,igen der meest b~kenden
aanvoeren. Meissen, twee krulSlmgs over elk~nder hgllende
zwaarden . Bcrlijn een schepter; Weenen, een III het mulden
ledige, e~ met tw~e horizontale streepen voorziene bijenkllrf;
Pcters6urlf de tweemalen gestreept.e russische E; enz.~.
Men zal uit het bovenstaande gezlen hebben, dat blJ on3
Ie lande de porceleinfabr~catie tot dus verre gee~ zee~ hoog~n
bloei heeft mogen bere,~en. Moge eerl~ng III dlt OpZl.gt
een gunstiger tUdperk zlch voordoen, dlt .wens~en WIJ,
want Ilene bloeijende en welvarende porcelemfahnJk houdt
in zich veel nuttigs en weldadigs voor de algemeene. walvaart. Immers verei~hen de grondstoffen en bewerklngen
derzelve vele arbeidslieden; het hranden of hakken der
poreelelnen in de ovens vordert yele brandstoffen, hetgeen
~I wederom een nieuw vertier te wee-g brengt! .Qaar het
porcelein evenzeer weeldeprad als n~t i~ zich vereenigt,
zijn schoonheid van vorm .en bevalligheid. van !deur en
teekening bij' hetzelve onmlsbaar. Eene Ultg6brelde por"eleinfabrijk is daarom tevens. eene kweek-..en oefensch()Q1
voor jonue sehilders en boetseerders; terwlJI voor pracht5.l.ukken de volleerde kunstenaar onmisbaar is, en oak naar
verdiensten kan beloond worden. De omzet dezer fabrijkvoorthrengselen in den handel brengt al verder een' weldadige~ invloed te weeg, en all~s wer~t zamen om reeds.
aileen in dezen enkelen tak van nlJverheld eene groote welvaart te verspreiden. Alleszins te bejammeren i~ het dus,
<lat onze hollandsche porceleinfabrijk i, 'te niet y.egaan, ..en
alleszins wenscbeliJk ~oude bet voor onze volkswe vaart zlJn,
dat deze kunstvliJt op nieuw bij ons konde worden opgebeurd. De lfranrlsto.ffen on~er hierboven vermelde porce_
leinfahrijk waren geene voortbrengselen van onzen vader.,.
landschen bodem. Zij moesten uit Frankrijk, en weI tot van
Limoges, worden aangevoerd! van tweederlei aarde moest
de eene van Keulen, de andere van Rouen worden ontbo,..
den! AIs men dus den duren prijs der grondstoffen in
aanmerking neemt, lill het weI geene verwondering baren,
dat met de overiue uitgaven voor de werklieden, voor de
kunstschiIders, vo~r de boetseerders enz. met een daarbij
komend gering debiet, de I fabrijk h~eft moeten te gr~nde
"aan. Immers geene andere der bUitenlandsche fahnJken
heert zich hare grondstoffen van op zoo verren afstand moeten
,}an$chaffen, als onZIl hollandsche fabrijk ve'1;'ligtwa~ te
'lioeti. Maar, waren er dan geene grondatoffen an on' ealfen,
lanrl te vinden' Zie daar eene groote vcaag. Wie zal
naa~ heslissen? Heef\ men het weI der moeite waardig
!!eacht, 'om. te dezen aanzien onzen eigen vaderlandschen
;;rond te?ndery:oeken? Wij zoe~~n zoo ijverig naarschatten
in verre landen, 'maar kennen W1J de schatten nog wei van
·lIlzen eigen gron,a? * j.
In afwachting, dat op onderzoek eene gewenschte uit') Een- belglsch aardewerk~fabriikant, in de provincie Namen, door
de in Frankrijk op den uitvoer aer hem beDoodigde specie gelegde
l.ware belasting gedTongen, zag naar andere middel(m 8m, ..tot
insla:ndhoudln~ zljner fabrijk, _ eJ;I. Dntdekte aan de overzlJde
der Maas millioenen ateeDen, - w~J<. Ilij Diet slecht. tot het
le\fde .eillde gebruiken ko!" ~aar d!e ;>:elf. veel geschikter en
Ho-lmaU,?er waren, <lan dl_e ·van- den ·f.anschen grond'
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komst moge volgen, derwijze dat deze nijverheid bij ons
konde herleven, aehten wij het niet. ongepast hier eenige
wenken hetreffende de porceleinfabricatie mede te deelen.
Tot den bloei van eene porceleinfahrijk is het een volstrekt' vereischte, dat men weI acht geve op den smaak en
heerschende gehechtheid, die bij andere volken plaats grijpen, aan welke men deze waar verzenden wiI. Wie zich
het m~est naar dien smaak, of, als men het zoo noemen
wiI, IUlm. of grilligheid weet te voegen, zal ongetwijfeld het
~este vertler hebben; want het lijdt geene tegenspraak, dat
zloh te d~zen de verkooper naar de verkiezing Tan den kooper
moet schlkken. Eene menigte belangrijke voorbeelden lOuden
hier aan t? halen zijn, die ~et bewijs hebben opgeleverd,
dat ande~zms beroemde fabnJken geheel door eigen schuld
ha~r ~eblet. verloren hebhen, doordien zti nit eigenzinnigheld zlchIDet naar den geest des tijds wilden schikken. Dit,
e~hter, ~~ geenszins het eenige punt, waarop een verstandIg fabfIJkant hehoort bedacht te zijn· hij moet ook nog
met scherpzinnigheid ·waarnemen, _al ';at door anderen al.
nieuwigheid wordt ingevoerd, immers zoodra hij bemerkt,
da~ zul~s een gretig vertier .yindt. Alsdan wende hij oogenbhkkeJiJk aUes aan, om ZIJnen mededinger 'na te volgen,
en Z?!fs als het mogelijk is, door eene nog hoogere voldoenmg' van . den voJkssmaak zijnen mededin~er vooruit te
streven; en IS het helll daarbij mogelijk biJ goede waarook tevens tot billijker of minder prijs da~ zijn mededinge;
te verkoopen, a~sda~ voorzeker kan hij zieh beroemen den
palm der overwmulug te hebben behaald en is zijne welvaart op duurzame grQnden gevestigd. '- Toen het saksische pOfCelein, om hier een voorbeeld aan te voeren in
Turkije een goed vertier 'lond en in aIle opzigten ,weI ~ol
deed, ~w~ ald.aar bij den volksgeest een bezwaar op, hetwelk, mdlen nIet de directie dier beroemde fabrijk zich
dilarnaar hadde willen schik.ken, op-eens het, geheel debiet
in dat uitgestrekte rijk zoude hebben doen verloren gaan.
Men k,,:am, nam~lijk in Turkije,. op het denkbeeld, dat
het sakslsche fabnJkmerk (twee kruislingsliggendezwaarden)
het christensche kruisteeken moeat verheelden en van des
af aan yond het ~~siSl:he porcelein geen afuek meer by
·de turken. De fahnJk deed toen op haar porcelein hetge.,.
zeg~e mer~. door eene ~alve "!aan Tervangen, en bekwa~
nu m TurklJe een zOO Ultgebreld vertier, dat hetzelve aanmerkelijk tot .hare~ bloei en welv~art heeft bijgedragen.
Ofschoon dlt arllkel tot eene bUitengewone lengte is uitgeJ;rei~, kunnen wij echter ten slotte nbg een, seder,t kortehng In den hand,el gekomeu artikel der poreeleinfahrijken
niet onvermeld laten. Dit zijn namelijk de lithoplaane
porceleinta6lettm met doorschijnend schildenrerk, die, als
zij tegen het licht worden gehouden, het Toorkomen hebbeu
van m~t O. I. inkt lfewasschen te zijn. Inzonderheid zijn
deze meuw~r~ voortbrengselen tot lichtschermen gewild. Bij ,
de verTaardlgmg derzelven gaat men' volgenderwijze te werk. '
De porceleinmassa wordt in vormen derwijzepIat uitgeperst"
d~t de schijf of de tablette, pleksgewijze, dunner of dikker,
en derhalve \ donkerder of doorscbijnender wordt, zoodanig,
dat daardoor met licht en sehaduwing figuren worden voorgesteld. Het model wordt van was op eene glasscbijf gevonnd, tot het dit verlangde effect Toorthrengt, en vervoI-.gens in gijps of metaal afgegoten. De porceleintablette'
wordt alsdan zonder verglaassel gebakken of gebrand. T A.-,
RlEF: zie AARDEWEBK.
fORRONE, inhoudsmaat voor natte waren, hi Barcelona,
in Spanje. Zie aldaar.
PORT AU PRINCE, zie Sr. DOMINGO.
PORTEFEUILLE (fr.), brieventasch, tasch of bewaarboek,
van schrifturen. De kooplieden, inzonderheid bankiers, kusiera enz. zijn gewoon hunne wissela, effecten (staatspapieren) enz. in zoodanige brieventasschen .Ie bewaren. Van
daar ook komen de. spreekwijzen: londensch, parijsch,
frankforts papier in portefeuille hebhen; eene volle, geIpekte, magere, schraie, goede portefeui.llc hehben eoz.
PORT LOUIS, zie LURIrIUS.
PORT MAHON, zie L10RCA.. (Mi~arca).
PORTO (uit het ital.), Briefporto. Het regt of de veacht,
die aan den post voor de verzending van brieTenofpakett~n
betaald moet worden; ook het loon hetwelk men aan eene
bode voor-de .IIverbrenging van brieven of paketten geeft.
PORTOBELLO, of PUERTO BELO. 9° 24' 30' N.
B. en 79° 43' 20 W. L. Deze schoone,' maar zeer in
verval geraakte haven op de landengte Tan Darien aan de
KaralDische zee, in de zuid_amerikaansche republiek NieuwGrenada ruet naauwelijks 1000 inwoners, was voormaals
de stapelplaats vall den handel tusschen Spanje, Peru en
Chili, vermits de schatten dezer landen en der gebeeJe
zuidwestkust van Amecika, ,over Panama aan den Stillen
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den eHand Port sea , in het kanaal gelegen, bestaat eigenlijk uit twee steden: Portsmouth en Portsea, die te
zamen 60,000 inwoners tellen. llier vindt men, behalve
de dokken voor koopvaardijschepen, de bewonderenswaardige scheepswerven, die met derzelver magazijnen voor
scheeps- en krijgsbehoeften, . de grootsten der wereld zijn,
en, Engelands troIs, het kolossale arsenaal met alle werkplaatsen die tot den bouw van oorlogschepen, en tot uitrusting eener vloot behooren. Hoogst merkwaardig is hier onder
anderen de beroemde black machinery, in welke door middel
van, stoommachines de blokken en schijven, over welke de
scheepstouwen loopeD, gesneden, als ook de 1200 voet lange
zaal, waar deze ton wen gedraaid worden, tot menigeen van
welke 140 centenaars hennep en 80 arbeideis vereischt worden. Hier bevindt zich ook de akademie voor de zeevaar!
en de school voor de scheepsbouwkunde. De door 3 sterke
forten beschermde haven van Portsmouth is met opzigt tot
omvang, diepte en veiligheid ontegenzeggelijk de voortreffelijkste van het koningrijk en zoo groot, dat zij in staat is
om genoegzaam de geheele britsche vloot in zich o.p te nem~n. Daarom is zU ook de voornaamste aanlegplaats der
bntsehe zeemagt, want er liggen in haar, steeds meer dan 40
linieschepen van den eersten rang, van welke het meerderdeel steeds gereed tot uitloopen is, om in de schUnbaar
diepste vredesrust geheele wereiddeelen te doen· sidderen.
Ook de handel met victualien en scheepsproviant, die hier
gedreven wordt, is groot, en was gedurende de oorlogsjaren
v66r 1815, onmetelijk. De stad heeft overigens eene telegraaf, door middel van welks mededeelingen tusschen haar
en Londen (14 mijlen) in 5 minuten overgebragt worden.
PORTUGAL. Dit koningrijk grenst ten noorden en
oosten aan Spanje, ten zuiden en westen aan den Atlantitischen Oceaan. Het ligt tussehen 7° 30' en ongeveer 9°
O.L. en tusschen 37° en 42° N.B. en beslaat 19330 mijlen.
De grootste rivieren in l'ortugal zijn :
I) De Taag (hier Tajo genaamd) die in de spaanscbe
provincie Arragon, op de Sierra de Albaracin en het gebergte Nuella de San Juan ontspringt, den Zezere opneemt,
tot voorbij Abrantes bevaarbaar is, en zich na eene~ loop
van 120 mijlen en ter breedte v,m 2 mijlen beneden Lia~
sabon in de Atlantische zee uitstort.
2) De Duero (hier Douro genoemd), eene snelvlietende
rivier, die in de spaansche provincie Sorio, ten noorden
van St. Osma, op de Sierra d'Urbion ontspringt, en na
eenen loop van 104 mijlen bij O. Porto in de Atlantilcbe
zee valt. Zij neemt derivieren Agueda, Coa, Sabol', Toa,
Tnmega op, en is over eene langle uitgestrektheid van 22
mijlen bevaarbaar.
3) De Minho, die in de spaansche provincia Galliciii,
in den kreits Lugo, ~it ,I'lln klein meer ontspringt, bU salvalierra bevaarbaar wordt en bij Canimka zich in de Atlantische zee stort.
4) De Guadiana, die haren oorsprong in de spaansche
provincie La Mancha uit de meren van Ruidera neemt,
vervolgens onder de aarde verdwljnt, en 5 mijlen verder
in het nI6er C€'jos, de Guadiana genaamd, weder te voorschijn komt, bij Mertola bevaarbaar wordt, en met twee
monden in de Atlantische zee hare uitwatering heeft, van
welke de westelijke, de wijdste en meest bevarene, tusscben
Villareal de St. Antonio en het spaansche eiland Canela in
zee valt. De Luna, Cavado, Vouga, 1lI0ndego en Cadao
of Zado aijn kustrivieren. Dit land heeft ook verscheidene
merkwaardige meren.
Aan de kusten is de grond vIak en landig, maar het binnenste des lands heeft vele bergen, vooral de provincien
Estramadura en Alenteao.
Gebergten van middelrnatige hoogte doorkruisen het land
in menigerlei rigtingen. Deze gebergten breiden lich
van Spanje herwaarts uit. Dehoofdketen gnat van het
1834: 400,000 centenaars $uiker,
Zuidwesten. Het grootste en hoogste gebergte, de Serra
250,010
"
koffij,
de Estrella Terhert lich 5,230 voet boven het viak der
60,000
"
tabak,
lee; deszelfs rotsachtige toppen blijven een' geruime~ tUd
10,000
"
katoen e~
met sneeu\V bedekt. Dit gebergte strekt lich uit van tus13,030 fanega's kakao.
schen den oorsprong van den Mondego en dien van den
De waarde van den gebeelen invoer des eHands werd op Zezere, en eindigt met den hoogen veeitakkigen Serra de
.(O,OOO,O()O en die van den uitvoer op 50,000,000 realen Cintra. Een tak der Estrella is de Sarro d' Acoba of Bus_
begroot. , De bedrukte staat des handels werd sedert ) 815 !saco,·die -van den Vouga .tot de Mondego loopt. Eene aomerkeIijk verligt en sedert 1824 is de handel derwaarts -dere uit Spanje voortkomende . bergketen is die, welke
,",oor aIle natien vrij gegeven, hetgeen voor den bloei der noordwaarts van den m\lod der Vouga tot aan de Atlanti~
sche zee voortloopt en, in Portugal komende, den naam
kolonie reeds van de zegenrijkste gevolgen il.
•
Munten, maten en gewigten, zie HAVANA.
van Ger!'z aanneemt. In de dalen en smalle Tlakten van
PORTSMOUTH, 50° 48' 4" N. B. en 1 0 6' W. L., deze leer woeste bergketen vindt men de Toornaamste wijnsterke vesting en zeestad met de grootste en veiligste ha- bergen, die den portwijn opleveren. De Serra de Mamed.
Ten van Engeland, in het graafsohap Hamp, op het, slechta eene bergketen tusschen den Sejo en de Guadiana splitst
door eene .m.alle lee-engte TIIll het vast eland geschei- lich Tan de eene liJde tot un deD linkeroever VaD deQ

Oceaan, te land, naar Portobello kwamen, en daarentegen
de europesehe waren hier uitgeladen en op den zelfden
weg over Panama naar deze landen gezonden worden. ROBERTSON in zij!le geschiedenis van -'merika zegt: »Als
de handelschepen aankomen, wordt terstond Portobello met
mensllhen opgevuld.
Er opent zieh eene markt, op
welke de rijkdommen van Amerika tegen Europa's kunstvoortbrengselen geruild worden, en gedurende de 40 dagen
van haren dnur wordt het grootste en schitterendste handelsverkeer bedreven met het vertrouwen en de rustigheid
waardoor de handel in het groot zich onderscheidt." - Zoo
was het eenmaal. De gallioenen komen niet meer; de
schatten van Peru en Chili vinden haren weg om Kaap
Hoorn, en Portobello is niets meer; sedert denjongsten tijd
was er echter herhaaldelijk sprake van het ontwerp om de
gemeensehap, der Atlantische zee met den Stillen Oceaan
door eene ijzerbaan over de landengte tusschen Portobello
en Panama gemakkelij ker te maken; ook zij n beide plaatsen
in 1834 tot vrijhavens verklaard. Zie CA.RTHAGENA.
PORTO FRANCO. (ital.), fro franc de port, port vrij,
vrij van de, voor lxieven en paketten, aan den post te beleil vracht. Vergel. FRA~co =, synoniem met vrijhaven.
Zie op dat woord.
PORTO MORTO (ital.), heet woordelijk doode haven, en
beduidt eene zoodanige haven, in welke geene koopvaardijschepen mogen binnenloopen.
PORTORICO. De kleinste der vier groote west-i~disehe
Antilles (182 0 mijlen) en eene der oudste neerzettingen
van Spanje in Amerika, welker bevolking, kulturesen
handel in den jongsten tijd, evenredigerwijze, even aanzienlijk geweest is, als op Cuba. Porto rico werd reeds in 1493
d'oor COLUMBUS ontdekt, en in 1510 hier door de spanjaarden
de eerste volkplanting aangelegd. Omstreeks het einde der
laatstvorige eeuw telde het eiland nog slechts eerst 100,000
bewoners, en tegenwoordig wordt deszelfs bevolking op nagenoeg 300,000 inwoners begroot, onder welke slechts
20 noo slaven, vermits h~t gezonde klimaat vele blanken
he~ft aanaelokt. Portorico verdient met regt den naam
(rijke ha~en) w~lken .zij ~lraagt, want geheel ongemee~
groot is de memgvnl<:hgheld del' gewassen, welke de b~J
uitnemendheid vruchtbare grond 30. Ii 100 voudig oplevert,
en rijk de oogst van west - indische produkten vooraI koffij
en t~hak; als ook van suikcr (rum, siroop), katoen, indigo, cacao,vanille, rij,.t enz.; weshalve dan ook meer
dan 100,000 menschen zich hier met de plantagiiin kultuur
onledig houden. Ook verf- en maghonijhout zouden een
belangrijk artikel van uitvoer kuunen worden indien niet
der spanjaarden lusteloosheid to! arbeiden nog voo~.langen
tijd de tropische wouden des ellands eene woesteDlJ moest
laten blijven. Aanzienl\jk is ook de veeteelt, bijzonder de
paarden- en muilezel- fokkerij, en de groote savannen voeden groote kudden van goede runderen. De gebergten van
het binnenland zUn nog weinig onderzocht, doch intusschen
zijn er sporen van goud, zilver, Uzer en zwaveI, tot dus
v~rre echter geen klipzout, ontdekt, weshalve aUeen zeezout
wordt bereid.
De weI gebouwde en versterkte hoofdstad San Juan tie
Portorico, (18° 29' N.B. en 66° 6' W.L.), met schoone
en veilige haven, ligt in eene wijde baai op een Schiereiland aan de Noordkust, is de zetel van den spaanschen
gouverneur, generaaI, en teIt naar de jongste opgave,30,000
inwoners, die eenen bloeijenden handel, meest met de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika bedrijven. De koffij
van het eiland is Van goede kwaliteit, en weI smakende,
indien ook niet deszelfs aanzigt zeer schoon kan genoemd
worden, en de in overvloed, meestal in rollen, uitgevoerd
wordende portorico-tabak, vooral het bruingele bIad, zeer
I:"ewild. Portorico produceerde in het jaar
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Tejo, tegenover Lissabon, en van de andere lijde tot Al- het einde van denzelven. Doeh was reeds 100 jaren vroegarrie, hetwelk zij omgeeft, en waar zij den naam van Serra ger dell: grond daartoe gelegd door de zeereizen longs de
ae Moncki'lue aan nee mt. Hier heeft dit gebergte nog west-afnkaansche kust, die door deszelfs koenen koningseene hoogte van 3,400 voet. Kaap Yincent, het meest zoon" HIKD,tlIK de seevaarder, waren bestuurd geworderi,
bekende vooraebergte van Portugal maakt de zuidwestelijk- en dIe geleld hadden tot de ontdekking van het eiland Maste punt van 'Europa uit. Niettegenstaande het bergachtige deira P418), der azorische eilanden (1432), derkaapverdivan den grond, die buitendien ook vele heidegronden ,be- sohe ellanden (1444), der kusten van Senegambia en Guinea
vat, is eehter. dezelTe over het algeineen vruchtbaar, en, (1452), der Congokust of N eder-Guinea (1484), der Kaap
hoezeer weinig en achteloos bebouwd, rijk in voortbrengse- de Goede Hoop (1486), zoo als ook almede de ontdekkina
len, vooral in de kustdistricten. Het klimaat is, over het d~r si~ts la~ge vergeefs gehoopte omvaart dier Kaap, en he~
aigemeen genomen', schoon en gezond, en vermits het door elDd.elIJke vlDden van den zeeweg nallr Oost-Indie door den
de zeewinden en de menigvuldige bergstreken getemperd moedi~n portugees V.lseo DI G.llll.l daarvan het gevolg wawordt, minder heet dan in het zuidelijk Spanje. Er valt . ren. lJoor deze voor den handel zoo hooast gewigtio-e' gezeer zelden sneeuw, anders dan op de hooge gebergten, beurtenis trad nu Portugal aan de spits vaon aile han~elsta
en ook daar verdwijnt zij ook gedurende de zomermaanden. ten ,in Europa, gelijk ook in Azia en Afrika, en zoo tot
Bij betere kultuur zoude dit reed.s zoo produetieTe land nog dus Terre Venetie en Verona de stapelplaatsen waren gerijker aan voortbrengselen kunnen zijn. Het heeft goede weest, Toor de over land naar de Middeilandsehe zee gebragt
paarden, maar nog meer ezels en muilezels, zeer goede wordende indische koopwaren, die tot op den jongsten tijd
1lJhapenfokkerijen, geiten, varkens Tan ehineeseh ras, bijen- het doelwit van onafaebroken zeereizen bleven werd' 'nu
en zijdeteelt, hoewel ni«rt genoeg voor de eigene eonsump- Lis~lbon de hoofdmarkt Toor dezelven en in pIa~ts der vetie des lands, reebokken, wilde geiten, hazen in het ge· netlanen verzorgden nu de portugezen het, westelijke en
bergte en wilde katten, het wilde klipschaap (argalis), in noordelijke Europa daarmede over de haven van Antwerhet noordelijk geberqte tegen Spanje; Te1erlei tam geTo- pen. - Door de vele verworvene neerzettingen op het vasgelte, weinig viseh; aile soorten van gman, haver sleehts teland en op verscheidene eilanden in Oost-Indie en Afrika
uitgezonderd, dooh niet toereikend Toor het binnenlandseh, als ook op IUacao in China (1517) en door de ontdekkin~
Terbruik; tuinvruehten, aardappelen, vIas en hennep, doch yan Jap.an (1542) en de sch~epvaart derwllal'ts, waarbij nog
in geringe hoeveelheid, wijn in overvloed, Tooral portwijn 10 het Jaar 1500 de ontdekklllg en het in bezit nemen van
(in 1825 werden 40,524 pijpen wijn uitgevoerd, grooten- Brazilie en oJDStreeks het midden der 16 e eeUw de levendeels naar Groot-Brittanje), rozijnen, olijven, eitroenen, dige deelneming van ~e kabeljaauwvangstbij New-Foundland
oranje-, ehina's- en gmnaatappelen, Tijgen; amandelen, da- gel!.omen waren, berelkte de handel van Portuaal eene' uitdels, St. Jansbrood, laurierkersen, geheele wouden van kas- gebreidheid, zoo als de wereld dezelve nog unimmer had
tanje- en notenboomen; allerlei ooft, tamelijk veel houtge- aans~~o~wd, en ,hie!?n zoudePortugal, bij betere staatkunde
en hlJ ZIJne aanzlenliJke zeemagt zich hebben kunnen staande
WilS, eiken-, kurk-, moerbezie-, terpentijnboomen, kermeseiken, cipressen enz. espartolJras of ciperlJras (spaansche houden. Deze grootheid was eehter slechts voorbijgaande
biezen), alJave( aloil) , sumak, lakmoesplanten, sodakruiden enz. daar Portugal sleehts korten tijd zich op deze hoogte 'Ver~
Van het mirieraalqik is de produetie gering, ofschoon er mogt te hewaren. Want toen omstreen het midden der
kenteekenen genoeg zijn, dat dezelve veelbelangrijkerzoude 16e eeuw, onder JOH.lK, II~ het Jezuitendom, de inquisitie
kunnen zijn. lIen heef: er ook sporen Tan goud en zilver; en de onverdraagzaamheld Jegens andersdenkenden ~e diepe
koper, tin, blik, kwikzilver, veel ijzer, vitriool, leijen, wortelen gesohot~n~~d, de mooren en joden uit het land
steenkolen, houwsteenen, molensteenen, gips, kalk, manner, ver~reven, en elDdellJk na de ongelukkige krijgstogt van
vuursteenen, fijne porceleinaarde lin vele mineraalbronnen, komng SIB.lSfI.lU tegen de mooren naar Afrika (1557 tot
eene enkele zoutbron, zeezout wordt ee in overvloed en met 1578), Portulfoll zelf in het jaar 1580 aan Spanj e TervieI,
.weinig moeite gewonnen, bij doorslag 384,000 moyos (4 toen ontstonden voor het land hoogst ongunstige omstandigmoyos
1 last ned,), Bevolking 3,683,000 zielen, volgens heden, naardien met deszelfs onafhankelijk bestaan tevena
o~~ rijkdom, ze~fstandige werkdadigheid, zeemagt en koloAKOILLOK; 3,173,000 (in het jaar 1822) Tolgens B.lLBI.
Handel en Nijverlleid. De portugezen, nog zeeraeh- Olen, verloren glDgen. Want door deszelfs vereeniging met
terlijk in schier alle takken van kunstvlijt, betoonen over het SpanJe we~~ P~rtugal ook in den oo~log met Spanje in de'n
algerue_en meer neiging voor den handel. De buitenlandsche onafhankel1Jkhelds-oorlog van ons zleh destijds tot gemeehandel i~ eehter meer een passieve dan een actieve handel, nebest vormende vade~land tegen Spanie verwikkeld, en
daar de uitvoeren, voornamelijk in wijn en &eezout bestaande, ged,urende .denzelven Olet slechts door onoverkomelijke bede invoeren ter waarde Tan 9 millioen guldens overtrefl'en lastlngen ultgeput, maar aan Portugal werden toen ook' door
(in 1819 bedroeg bijT. de uit'Voer 28,228,000 en de invoer onze heldenmoedige en ondernemende voorvaderen van. af
37,209,000 erusados). Een Groot gedeelte van dien aanzien- het jaar 1600 deszelfs sehoonste bezittingen in Azia en
lijken invoer wordt eehter wederom naar Bmzilie en naarde Afrika, en in het Jaar 1630 ,ook Braziliil ten deele ontrukt.
koloniiln verzonden. Van aile lIuropesehf: landen handelt Het gevolg daarvan was, dat' niet slechts industrie en hanEngeland het meeste met Portugal, aan welk land het de del, maar ook, onder het !1rukkendst juk der spanjaarden
meeste van deszelfs behoeften aanToert en, weI is waar, de roem en de rijkdomder portugezen verzwolgel1 werden,
daartegen portugesehe producten inruilt, maar ook merkelijke en de markt der indisehe producten Tan Lissabon op Amlommen jaarlijks zieh laat uitbetalen. De slechte staat der sterdam overging.
Onder zoodanige omstandigheden; was het dan ook dat Porwegen is zeer hezwarend Yoor het binnenlandsche handelsvertier. Sornmigen zijn alleen voor lastdieren geschikt, tugal, na dat het zieh ten jare 1630 weder ;van despaansche
andere in den winter, voor de reizigers gevaarlijk wegens de heelschappij had ontslagen, niet mogelijk was, zich op nieuw
plotselinge opzwelling der rivieren, over welke in het zuidelijk -tot zijne T,roegere handelsgrootheid te verheffen, daar ' slands
gedeelte des lands gewoonlijk hruggen ontbreken. Met opzigt geldmiddelen uitgeput, de leemagt vemietigd en Tan de
tot de nijverheid heeft tot dus verre Portugal weinig belang- oost-indische bezittingen alleen het kleine Goa overgeblerijks geleverd, en aileen de zijde- en katoen-fabrijken komen Yen was. ,.Gelukkigerwijze verkreeg de handel op nieuw het
er eenigzins ,in aanmerking. In de wol-manuraetuur en in wederom lD 16114 door de hollanders afgestane Brazilie, door
het horologiemakerswerk hangen de portugl:zen nog geheel de uitbreiding der suikerkultuur aldaar, voor Portugal nu,
van de engelschen af. De verwerijen, papiermaketijen en spoedig eene ,grootere belangrijkheid, daar van, dit tijdp'erk
leerlooijerijen zijn er nog volstrekt in hare klDdschheid. Zelfs af aan een groot gedeelte Tan Europa door Lissabon met
de bmziliaansche diamanten gaan row naar Fmnkrijk en suiker werd voorzien, en ook de slavenhandel naar Amerika
Holland om aldaar gealepen te worden. Het gebrekkigeder gedurig grootere winsten opbmgt. Intusschen had om _tegen
kunstvlijt gaat 100 verre, dat zelIa de ppnugesche muntspe- Spanje beveiligd te lijn, Portugal de beseherming eener buieien het slechtst, van, allen geatempeld worden. ,Kortom, men tenlandsche mogendheid noodig; dienvolgens aloot het zich
derft in dit land nog aIles 11'81 door den verbeterden smaak steeds meer aan Engeland aan, 'en dcafhankelijkheid des
portugeschen handels van dit, land, sedert het einde der
in de schoone kunsten bearbeid kan worden.
'
Han,dcl88csclliedenis van Portu8fZl., Er is een tijdge- 17. eeuw, ont.tond juist daardoor, ,1at Portugal eindelijk,
weest, in welken de portugesche zee~ door dappere daden , ten gevolge del' engeIsche tusschenkomst, in 1fi68" door
en schatbare ontdekkingen den eeraten rang bekleedde, en Spanje onafhankelijk moest verklaard worden;: WiIai1egl'n
de ondememingsgeest des Tolks den handel tot eenen on- eehter Portugal, vooml ten gevolge van .het Iethuen...tractaat
,emeenen trap Tail luister verhief, van welken hij seden, (1703) zoa groote voorregten en Toordee~en in zijn land en
deels door de lorgeloosheid der regering, deels door het in Brazilie den enge1schen had moeten lnruimen, dat deze
sedert aan den portugescben handel een groot aandeel nelIpkomen van vreemde mededingers is afgezonken.
Het schitterendste tijdperk van den pOl'tugeschen handel men, en Portugal ook uitsluitend metJllanufactuur-artikelen
begon met den aanTm, der 16. eeuw en eindil¢e omstreeks en aile producten VOOIlag, wesllalle dan ook de fabrijken
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!tiel' volstrekt geene voortgangen maakten, en alleen de
wijnbonw, welken ook de engelschen het lUeest hegunstig·
den, met vlijt hedreven werd. Desniettemin was de toestand van Portugal tot op den Jongsten tijd ,niet ongunstig
te noemen, vermits van des af aan de wijn-uitvoel' van
0' Porto aan het land rijk.e winsten inbragt, maar ook vooral
omdat de h;mdel met suiker, verfhouten, tahak, huiden,
katoen, koffij enz. uit Brazilie, en de uitvoervaneuropesche
goedere,n derwaarts, d~or <;le ontdekking van gond (169.8)
en diamanten (1728) lU dlt land eene steeds grootere uit·
hreiding verkreeg, en de aldaar gewonnen schalten, na
menig geleden verlies, het evenwigt weder konden herstellen.
Oinstreeks de tweede he1ft der 18e eeuw zouden voor
Portugal de groote pogingen van deszelfs minister, de markies V..!.ll' POllBAL, eene betere toekOinst hehhen kunnen hereiden, welke edele staalsman met kracht en ijl'Cr optrad,
om 'de nijverheid en den handel van Portugal op te hew'en,
en vooral om, voor den opbloei des lands zoo nadeeligen
invloed del' engelschen te beperken •.. Daar eobter de. portugezen nog niet in S'taat waren om zlJne beste b~doelllll/en
te begrijl'en, werden zijne verdienstelijke krachtsmspanmngen Inet ondank beloond, en al het ..goede, hetwelk <;le
groote man gesticht had, geraakte na zlJnen dood weder III
verval; zoo dat Portugal nog verre tegen andere landen achterlijk bleef.
Eenen gunsti"en lijd voor deszelfs handel genoot Portugal
bij deszelfs neutraliteit gedure?de den noord-amerikaanschen
vdjheidskamp (1775-1783), III welke de meeste europesche
handelsstaten door Engeland waren verwikkeld gewol'den I
lUaar het schitterendste tijdperk, sedert de 16" eeuw opende,
zich voor 'Portugal met deu aanvang der Jransche groote
staatsomwenteling. Want gedwendll de~ IIJd d.at onze kolonien en die der franschen, deels door Illwendlge onlusten
verwoest werden, deelsden britten tot buit vielen,werd
Portugais liandeIsverkeer met deszelfs kolonien niet gestoord,
maar .veeleer aanzienlijk uitgebreid, en sedert vonden de
braziliaaDsche koloniale waren derzelver vgornaamS'te markt
iD Hamburg en de overige noord-duitsche zee~teden, van
Wllar een levcmdig vertier met dezelven naar het noordoosteD van Europa onderhouden werd. Zoo ook .~~n de,
handel op Goa en Macao, begunstigd door den destlJdschen
ondergnng van onzen oo~t-indischen handel, gelijk ook .de
wijn-nitvoer van Madeira en de slavenhand~l naar Amenka
toen levendiger bedreven worden dan te voren.
Een des te ongunstiger, ja hoogstongelukkig en tot or.
.Ien jon~sten tijd voortduren~ tijdperk hegon voor Portu~1i.I
in het Jaar 1807 'lIiet den Illval der franschen en de UltwijkinO' van het hof naar Brazilie, naardien het land door
de vij:ndelijke krijgslegers verwoest, de olijf - en moerbezieboomen vernield, alie nijverheid vernietigd,. de havens geblokkeerd en's lands geldmiddelen gehee! Ultgeput wer~en.
Ook de bevrijdina des lands door de engeIscheD, ten Jare
1809, bragt den o!roegeten ~andels~loei. niet ~~~er a~,
vermits, daar nu het hof te RIO-Janeiro III Brazille verbbJf
hield, een Groot gedeelte der handelswinsten deels wegens
het regtstl'eeksche verkeer van dit land, deels daardoor verlorengingen, dat Brazilie sedert niet meer, als tot dus VIlrre
aileen door de ,portugezen, maar, na het openen der braziiiaansche havens Toor de schepen van alle natien, voornamelijk door engelschen en noord-amerikanen met europesche
eu andere produkten, als ook met slaven verzorgd werd,
en dus Brazilie ophield een van Portugal onafhankelijk lan:d
Ie zijn, welke omstandigheden na den vrede van 1814 al.,.
daar eveu als in het eip"en land bij de drukkende overheerschinO' der engelschen 0 noll' slechts 'aes te ongunstiger werden. "De verwachtiDgen welke men intusscnen van de in
1821 nieuw gevestigde I'egering voor eene betere toekomst
maakte, werden door de jongsteberoeringengeheelverijdeld,
welke door don MIGUEL veroorzaakt werden, wlllke geheel
het land tot in deszelfs hart verwoesteden. Teq jare 18~5
-zag Portugal met smart zich gedwongen, ,Brazilie, eenmaal
deszelfs eigendom, en de hron van deszelfs welvaart, aIs
Qnafhankelijk en zelfstandig kei.el'l'ijk te erkennen, om al-'
thllns in deszelfs havens gelijke regten met andere natien
Ie genieten.
I'ortu"al gaf dus, in de jong,te 30 jaren, het voorbeeld
van een'! geheel gezonken staat, alwaar met de burgerlijke
en kerkelijle slavemij, de vertlFukking van den adel en der
regering en met monopoli~n van allen aard, de handel en
n~jverheid g'eheel werden Jlitgedoofd. Het volslagen gebrek
aall "geestkracht, hetwelk den portugezen alle de vruchten
tlunner vroegeregroote daden moet doen verbeure~, be,'norde ook dit la!ld van de voordeelen, welke, afgezien van
ueszeJrs overigll j<olonien, inzonderheid Macao in China,
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nan h\ltzelve zoude hehben kunnen verschaffen, daar due'
haven, als stapelplaats zoo als geen andere europesche staat
bezat, bij meerdere werkdadigheid, Daar den natuurlijken
loop der dingen, het ~iddenpunt van den c~ineschen handei met Europa, Indle en de lIIoluksche eilanden hadde
moeten worden j doch die, onder de handen eener trage
en gezonkene natie, schier ~ot niets geworden is. Dit is
het zelfde geval met Goa III Oost, Indie, welks opstand
Port~~al niet heeft kunnen dempen, en welhaast gedwongen
za~ zIJn het geheel op te geven. Dit alles zoude eehter
mmder voelbaar zijn, indien slechts niet ,Portugal, in het
yertrouwen. op deszelfs rijke buitenlandsehe bezittingen,
Illzonderheld op Brazilie, zieh daardoor had in het ongeluk
gestort, dat het zlch de hujphronnen des eigen lands zoo
weinig te nutte gemaakt en landbouw en kunstvlijt zoo geheel veronachtzaamd heeft j en ook indien niet voor grootere
ondernemingen en 1Iero~deningen voor de welvaart des lands,
het gebrek Ilan geld te groot waren. Evenwel kan juist van
den uitersten graad der ellende de herlevendiging der kunstvlijt en des handels uitgaan, en Portugal ookzonder kolonieD, onder behoorlijke bebouwing van deszelfs vruehtbaren
grond, weder een gelukkig land worden, vermils het produkten genoeg tot den uitvoer opleveren kan.
De nieuwe regering heeft sedert 1834 reeds veel tot verlevendiging dec industrie en des handels gedaan, m ...ar er
z~en noll' vele jaren moeten verloopen, alvorens Portugal
Zich van zoo harde sIagen zal kunnen herstellen. Er zijn
ook, zoo men verneemt, reeds toebereidselen tot het aanleggen van straatwegen, kanaleD, zelfs van ijzeren-spoor_
banen getroffen j doch men zal in allen gevall,e vooreerst
genoeg te doen vinden met het aanleggen van ook slechts
de noodwendigste landstraatwegen. Het gebrek aan bruik...,
hare wegen door geheel Portuga), als ook het gebrek aan
Goede voertuigen,. waren van oudsher de hinderpalen tegen
het vooruitgaan van den landbouw en van iederen nijverheidstak in de provincien van het hinnenland j want de
landman, zoo weI als de fabrijkant, die op de, plaats zelve
zijner woonstede geen toereikend vertier 'vindt, is genoodzaakt dezelven uit te voeren, enziet dan de geringe winst,
op welke hij hoopte, verloren gaan door het dnre trdnsport
op slechte wegen met muildieren, zoo als het meestal geschieden moet, of op onbehulplijke, zware ossenkarren op
rolraderen, zoo aIs die van uit den tijd der romeinsche
heerschappij noll' steeds in _gebruik zijn. Uit dien hoofde
kunnen noch in het binnenland fabrijken bestaan, noch
kan de boer er zijnen landbouw uitbreiden, en laat mits'
dien een groot gedeelte zijner velden c;mhehouwd, slecht~
zoo veel producerende, als' hij voor zich zelven noodig heeft
en in de nanste omgeTing afzetteri kan. Van daar, hoe ongeloofelijk het schijne, komt het dan, dat bijv. het venoer
der granen, die over land van op eenen afstand van 16
mijlen naar Lissabon gebragt worden, verreweg duurder te
staan komt, dan het vervoer derzelven van Dantzig naar
Lissabon. Dit is het zelfde geval, en weI nog erger, met
het , hout; waarom dan ook de hOlltvesterijen in Portugal
niets ol'brengen, en de boomeD, welke voor weinige soIde
per stu~ verkocht worden, op den stam vertotten, vermits
het vervoerloon te drukkend duur is. Al het voor de kuststreken henoodigde hout, laat men dienvolgens ook uit het
noorden van' Europa komen.
Uitvoer. Vanoudsherwas alleen dehandel op de kolonien
actief, daarentegen echter de eigenhandel, bij de gebrekkige
kunstvlijt, steeds zeer passier. De voornaamste artikelell
van den uitvoer des eigenen lands zijn: wijn, vooral portwijn van O'Porto, (volgen& officieele opgave in het jaar
1835: 38,000 pijpen, waanan 33,535 naar Engeland, 2,745
Daar de' Vereeniude' Staten, en 720 pijpen naar Bralilie)
van die zelfde plaats ook brandewljn j voorts zuidvruchten
van nllerlei nard (citroenen, sina's appelen, vijgen, nmandelen, kastanjes enz.), olie, wol, sumak, ,kurkhput, ansjovisen v66r alIes veel hout (zie boven). Daarbij komen
noll' eenige chinesche, oost· indische en afrikaanache artikelell uit de kolonien des lands, en vooral braziliaansche
produkten, aIs suiker, koifij, kakao, kotoen, Terfhouten,
tahak, droogerijen enz. vennits het verkeer met dit land
nog steeds liet aanmerkelijkst i~, en met eigene schepenbedreven wordt. Bij den europeschen zeehandel· des lands
worden meest vreemde lIChepen gebeligd, en alleen het verkeer met' Spanje en ten d"eil! (,ok dot met Engeland geschiedt regtstreek~ met eigene echepen.
InlJoer. Deze bestaat voomamel\jk in granen, meel,
peulVluehten, gedroogdilU en gezouten viscb, gezulten vleesch,
boter, kaas, vee, vIas, h!'nnep, zijde, leder, scheepshouwen ander hOllt, alle metaJ."n, steenkoolen, materialien en
aUF.. anderp !00rt~n yon ~l1factuur- en fabrljk goedereD\
,
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inzonderheid lijnwaad (meer dan 6liO,000 stuks) , ligte wollen
stoffen en lakens, zeildoek, touwwerk, engelsche quincaillerie_
waren en•. , waarvan welligt wederom de helft naar de ko10nien gaat.
Zoo ala hoven reeds is aangemerkt, trok onder alle eUropesche natien tot dus verre noll' Engeland steeds de meeste
produkten van Portugal uit dit land, waartegen het echter
ook aan hetzelve zijne meeste noodwendigheden, deels ook
tegen aanzienlijke sommen in gemunt metaal toevoerde. Tot
o/, 1836 genoot Enaeland in Portugal noll' vete voorregten
en hegunstigingen, doch met dat jaar liep het tractaat tusschen heide de staten ten einde, en van de zijde van Portugal heeft men nog niet kunnen besluiten, hetzelve te vernieuwen, zoodat dus de hritsche kooplieden in dit land tegenwoordig geheel van de genade der regering afhangen.
Over het algemeen echter schijnt de weerzin tegen Engeland,
hetwelk gedurende een zoo ruim tijdperk, heeft getracht
Portugal in onmondigheid te houden, onder al de volksklassen toe te nemen.
Met Liverpool, Havre, en andere zeeplaatsen staat Lissabon door stoomhootvaart in gemeenschap, en regelmatig gaan
tegenwoordig ook van hie l' paketboten naar Rio Janeiro •
. De belangrijkste zeehandelsplaatsen, nevens .Lissabrm en
0' Porto, zijn Setuval, Faro en Figueira.
De bank in Lissabon, eene actien-onderneming, die sedert
1822 hestaat, wordt ~ezegd in de jongste jaren een jaaclijks
_dividend van 10 pCt. a 12 pCt. te hebben gegeven j de
assurantie kompagnie aldaar, die slechts 48 leden teIt,
zoude, volgens die zelfde opgave, nOH hetere zaken doen
en een dividend van 40 pCt. aan te wIJzen hebhen.
Volgens het budget van 1834 waren fie staatsin~o~sten
op 9,578,108, de "taatsuitgaven, op 12,549,270 mll~el.s te
begcootenj hetgeen dus een Ie kort Tan nagenoeg 3 IDlUlOen
oplevert.
Over den wijnhandel met Portugal zie men het artikel
. O'PORTO, en over den handel met de kolonien de artikelen
AlI'GOLA., BUGUEU, GO.l, Lc.lo en Tnoll.ls.
Munten en koers. Dit koningcijk rekent naar reis
(rees) ook wel, vooral h,ij gro~tere somme,n (~aar milreis
(millerees) van 1000 reM. BIJ zeer aanzlenbJke Bommen
rekent men een conto (eonto de reis) op 1 millioen rees.
Met opzigt tot het metaalgeld, hetwelk alleen zieh juist bepalen laat, zijn 40 erusados metaal
34 gulden ned. te
stellen. 2} oude en 2r'.. nieuwe crusados zijn = 1 milreis,
zoo dat de waarde van 1 miIceis op f 2,75 a f 2,30 ned.
te stellen is, hetgeen voor de waatde van een reis, al eene
zeer gecinge rekening-eenheid uitmaakt.
De verhouding van alle portugesche rekenmunten zijn in
de volgende label vervat.
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B\j de Illlngifte Tan grootere .omm~n hedient men zieh,
in daarop betrekking hehbende, rekemngen (koopmans·fae.
turen, wissel- en goederenrekeningen over het algem.een),
in het bijzonder bij de duizenden of milreis, van ell!endonunelijke teekens, en weI stelt men aaarvoor,~, :(1'01 $i j
duizend milreis of millioenen reis duidt men eehter gemeen1ijk
door een of twee punten aan, zoo als hetvolgende voorbeeid
het best zal aantoonen:
29,: 437 if 923 rei. wordt gelezen: 29 millioen 437 duizend;
923 reis.
Zoo ook: 65.822 b 817 reis is te lezen: 65 millioen,
822 duizend 817 reis.
•
V roeger bediende men zich in Portugal ook voor de
Dlilreis, of duizenden 1'I\n reis van lret teeken 0$, h~twelk
tegenwoordig noll' in Amerika 'foor de dollars of plasters
gebruikt wordt.
•
.
De hier bovenTennelde oude cNsado, (crusados velhos)
k-.ea teeenwoordig no; .lecht. bij de bllpnling 'an lom-
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mige wisselkoersen voor j waarentegen de nieuwe cmsada.
(crusadosofcrusadosnovos) doorgaans in het gewoon handels'ferkeer, Gelijk ook hij de bepaHng der vrachtgelden gebezigd worden.'
Portugais werkelijk gemunte geldspeciiin zijn, deels
wegens den verschillenden muntslag en 'fastgestelde waarde
deels wegens de eenigermate verschillende henaming del'
muntsoorten, in twee bijzondere tijdperken te splitsen: in
die vMr 1722 en in die na 1722.
I) In het lijdperk ,Mr 1722 zijn de volgende goudmunten te hegrijpen:

Dobraos, wettelijk 1080 granos wigtig j gemuntop 20,000
reis, en verhoogd op 24,0110 reis.
Halve dergelijke (Lisbonine), Tan 540 granos, gemunt op
10,000 reis.
J dergelijke (moedas d'ouro) Tan 216 granos, waarde
T 4000 reis verh.ogd op 4800 reis.
i l f dobraos, halTe tisbonine of meias moedas, van 108
granos, waarde 2000 reis, verhoogd op 2400 reis.
, dobraos, of milreis, wettelijk 54 granos ZWaar,
Tlf muntwaarde 1000 reis, verhoogd op 1200 reis.
'~' dobra os, of crusados novos van 21 i granos, waarde
1r 400 reis, verhoogd op 480 reis.
2) In het tijdperk na 1722 vallen de volgende gondmunten.
J) obras, of nieuwe portugesche pistolen, wettelijk 1
onca of 576 granos zwoar, waarde 12,800 reis.
Deze vrbegere, sedert 1722 plaats grijpende, betalingwaarde
is sedert 18220p 1:,.:, of 17.".. pCt. en dus op 15,000 reis
verhoogd geworden.
•

, dobras ook johannes, of joaneses, of portugaloser
genoemd, i onlla of 288 granos wigtig ; waarde 6400
reis.
Ook deze muntwaarde is sedert 1822 op 7500 reis Verhoogd.
, dolnas, of 'halve joaneses, 144 granos wigtig, van
.- 3200 reis.
Sedert 1822 verhoogd op 3,750 reis.
1
dobras, of escudos d'ouro (gouden keoon) aan ge-wig!·' onfa of 72 granos, waarde 1600 reis.
Sed~rt 1822 verhoogd op 1875 reis.
-llf dobras, of i escudos d' ouro (m~io escudo), aan
gewigt l' onea, of 36 granos, van 800 rels. '
, jobr~s of halve crusados, crusados flelhos, aali
H gewigt .'T 'onlla' of 18 granos, van 400 reis.
T

Vele, ja de meeslen de~ hi~r aange~uide geldsoort~n
komen in de gew:one geldWlSselmg welnIg of volstrekt met
meer voor, behalve de laatstelijk vermelde } en i dobras,
in de wandelinO' johannes (heelen en halven) of ook slechts
pefos en meyo't pefos (stukken en halTe stu~en) genoemd .
Deze peros, of gouden stukken, Van 7500 ~els . .w0rd~n tegenwoordig niet anders dan met een ~anzle~liJk agIO verhandeld, zoo dat zij, reed. v66r versche~dene Jaren door de
lissahonsche bank a '8100 tot 8500 rels tegen hare noten
verkocht, ter beurze echter slechts II 8000 reis, derhalve toch
nog 500 reis hooger, aangeno~en werden. ..
De werkelijk gesla/en zalvermunten zlJn deels voor
Portugal zelven, deels voor het vro~&~,r onder portugeschlf
heersehappij gestaan hehhende, Brazlhe gemunt geworden,
als voIgt:
1) voor h~t koningrijk Portugal.
a) Crusados novos, van 480 teis:
Deze muntsoort is schier volmaakt even-eens gestempeld
als de bovenvermelde dobraos; zij moet wettelijk 342
portugeseheGranos wegen, en 1O~ dinkeiros of 14} lood.
fijn zilver gehaltig zijn, ofschoon men daarvoor 14} load
aannemen kan.
b) i crusado8, van 240 reis j wettelijk 171 granos zwaar.
c) {- t:l'USadds, van 120 reis, 84 granos we gende.
d) i crusados, 60 reii, 42 granos aan gewigt • .
.
e) testoos of testones, geheele II 100, halve a 50 tell;
72 en 36 granos twaar.
. ,
/) Yintems of vintens 'an 20 reis, welke men weIDIg
meer in omloop ziet. )fen heeft ook stukken van 3
vintems, 60 reis aan waarde; welke laatste 36{. port.
Granos moeten wegen.
,
G) stukken van 80 ,reis, in 1829 onder de toenmabge~
gering der konin;in Dou.L Muu, op het eiland Terceli'll
gemunt.
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Ala portuGcsche kopermunten zijn te vermelden •.
S.uki-en van t. a, fI~ to en 40 reis.
:2)
,

PapierGeld. Sedert ruiln een dertigtal jaren heeft de
portugesche regering een papiergeld in het land ingevoerd,
hetweik volstrekt afzonderlijk en onafhankelijk van de lissabonsche nationaalbank, in schuldbrienn of schatkistbiljetten
van 1200, 2400, 5000, 6400, 10,000, 12,500 en20,OOOreis
bestaat. Dit papier bragt aanvankelUk interessen 0p, en werd
tot uitdeeling "an staatsschnldbrieven van den toenmaligen
tijd, ten beloope van 6 millioen, ingesteld en uitgege"en, ofschoon de regering van dit papiergeld, even als
van ander staatspapier, deelwijze inlossingen deed bewerketelligen, zoo is echter daarvan noll' steeds eene aanziewijke
massa in omloop, en verliest hetzelve dienvolgens tegen ge,reed geld, bij het buitendien flaauwe staatskrediet, verscheidene procenten, hetgeen reeds t'ot or 30 pCt. gestegen
is geweest, doch tegenwoordig waarschiJnlijk Tool minder
bedraagt.
WisselllerordeninG, wisscl-UIO, respijtdaGen en3.
De nieuwe portugesche wisselverordening van het jaar
1833 is krachtens decreet der regering van den ·18 Sept.
1833 formeel ingevoerd geworden, en volgen~ deze wet is
iedeif op tijd uitgevaardigde wissel op den vervaldag betaal- .
baar. Een Ii rista of op zigt uitgegevene wissel moet bij
de vertooning of v60r zons-ondergang betaald of geprotesteerd worden.
De uso is bij wisselbrieven 30 dagen, die na zigt of na
dato. luiden, naar gehng de wissel uitgegeven is.
Rationale schuld. De buitenlandsche schuld van het
koningrijk Portugal bestaat tegenwoordig, de door Brazilie
overgenomene leening niet mede gerekend, uit 10,324,700
elst. ofnagenoeg 43,I88millioenreis. (Volgena lII'ClILLOCB).
Maten en GcwiGt.
LenGtemaat. De portu~C!sche pI: (voet) heeft Ii palmo
(span), of 12 poleGarlas tduim), n 12 linhas (streep), 310
puntas (punten) en is = 328,8 ned. strepp, = 12,944
engelscbe duim.
1 Braca (klafter) heeft 10 palmos of 80 polegadas.
I Vara" (lijnwaad elIe) heef! 5 palmos of 40 polegadas,
1,096 ned. el.
I palma {palmo de craveiro genoemd) van 8 polegadas,
bevat.219,2 ned. streep.
,
I Covado, waarmede in den kleinhandel gemeten wordt,
heeft 3 palmos, de craJleiro avantejados (goede maat) en
houdt 24~ polegadas = 678,1 ned. streep. Elke dezer ma~
ten wQrdt ook in tcrfas, fuarta., texas en octalJas ingedeeld.
100 portugesche "oet = 32,88 ned. el, = 107,88 engelsche, 104,76 pruissische' of rhijnlandsche, of 104,02 weener
en ll4,79 hamb. voet.
)00 varas = 109,6 ned. el, 119,86 eng. yard, 164,33
pruissisehe, 158,51 brab. of 191,32 hamb. en 140,66 weener ellen.
100 covados
67,81 ned. el, 74,16 eng. yard, 101,67
pruissische, 98,07 brab., ll8,38 Bamb. of 87,03 weener
ellen.
. Buitendien bezigt men veel het engelsche yard, en rekent
in den handel gemeenlijk 5 varas = 6 yard, en 27 covado. = 20 yard.
,
De portugesche legoa (groote mijl) houdt 28168 palmos;
18 legoas worden op I graad van den equator gerekend; 3
'milAos (kleine roijlen), Ii 8 estudo. maken I le~oa uit.
Land- of 1Ilaktemaat. In sommige gedeelten van Portugal worden de velden naar bralla, en het,algemeen echter
naar vara uitgemeten, en de vl8kte-ruimte wordt naar het
getal dezer maat in de lengte en breedte begroot. In .ommige gewesten rekent men 1 8eira of morgen lands op
4840 0 roeden, = 58,139 0 ned. meden; in andere land.treken wordt daarentegen het akkerland naar het daartoe
geTorderd wordende zaailaad geschat.
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I alquiera

N.B. De braziliaansche muntspecien, zijn reeds op het
artikel BUZILle vermeld.

Inlloudsmaat
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De maat voor granen, zout enz. is de m01l0, die in 15
fafl/fa. of /aneca., 60 al!{uieral, 120 merjol, 240 fuar~
ta., 480 octalla.. of "Ilemanll, of 960 megui,,, ingedeeld
wordt.

I ned. vat
I eng. imp. quarter
81 Ii 82 alqnieras in

O'Porto en Faro
1 alquiera in Brazilie

13,508 ned. kan, derhalve:

= 7,4 alquieras in Lissabon.
= 21,526 » » »

= 100
= circa 3

»
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Zout en granen worden met de gestreken maat verkocht;
het oudl\ lOut weegt zwaarder dan het nieuwe, en 2 moyol
van bet eerstgemelde 'worden = I eng. scheepston gerekend.
Gebluschte kalk wordt per moyo van 50 alqnierel, en ongeblnsGhte kalk per moyo van 30 alquieres verkocht.
Houtskoolen worden verkocht per zak van 43 polegadas
hoog en 27 poleg. in omvang.
Steenkoolen worden per pijp "erkocht; 8 opgehoogde al~
quieres. maken I fanga, en 6 fangas I pijp. ·Anderen deelen ook de 'pijp koolen in 10 baldes ~ 7 canastras.
InAoudsrnaat IIlIor natte waren.
De maat voor wijn, olie en andere natte Wdren is de almuda, die in 2 alquieres of potas, 12 canadas of 48 quartilhos ingedeeld wordt.
.

=

16,54 ned. kan, volgens andere opgaven
, De almuda
= 16,742 ned. kan.
De werkelijke lissabonsche pijp wijn, zoo ala ook de pijp
in O'Porto moet 68 Ii 72 veltes inhouden, doeh wordt veelal kleiner genomen, van 58-62 yeltes.
I pijp wijn heeft 26, en I barril 18 -almudas; 2 pijpen
-'
of 52 almudas maken I tonelada.
1 pipa (de marca) olie houdt 30 almuda.; de almuda
weegt 33 a 34 portug. ponden.
De inhoud eener almuda !s in Portugal niet overal gelijk.
81 almudas wijn in Porto
100 almudas in Lissalion.
47l almudas in Lissabon.
100 "
olie in Faro
I Canada 'in' Brazilie = 5i Canadas i. Lissabon.
Handelsgewilft. Het quintal (de centenaar heeft 4arrobaa
of 128 libras (pond) Ii 16 oncas (oncen). Het pond weest
458,976 ned. wigtje..·
.
ItlO portug. libras = 45,898 ned. ponden, 101,19 eng.
avdps. ponden, 98,13 pruissische, 94,73 hamb. of 81,96
weener ponden.
Het Kaud-, 3illlcr- en mUfI.tgewiGt is het marco (het
mark) of het halve pond. Het marco wordt ingedeeld in
8 onfas Ii 8 octavas, Ii 3 escrupulos., Ii 24 GranOI, heef!
dlenvolgens 4608 granol, en weegt ~29,488 ned. wigtjes.
100 marcos = 22,949 ned. ponden, 737,81 eng. trooisch
oncen, 98,18 keulsch of duitiche munt-mark,of 81,77weener mark.
.
Het keurGewigt is dit lIelfde marco, van 24 quilates Ii 4
granos'" of van 96 granos a 8 octavas (achtsten) fijn goud,
en van 12 denheiros Ii 24 granos, dUB Yan 288 granos fijn
zilter gerekend,
Het medicinaal8ewigt is het goud- en zilvergewigt, enwordt het libra op Ii- marco gerekend, hqudende hetzelve
12 oncas, 96 octavas, 288 escrupulos of 6912 granos. Het
libra weegt 344,232 ned. wi~jes.
JuwelenGetuiGt. Het fUllat (karaat) van 4 granos,
4,132 granos markgewigt, of 0,205,782 ned. wigtjes.
De portngesche diamantenhandelaars rekenen algemeen
15~ quilates voor I eng. !i'O?isch <!nce. Di~nvolgens is 1
qUllat = 0,205,986 ned. wIgtJes. Zle het artlkel JlIWBLEICIWIGT.
M aten en Gewigten .-ijn de spaansehe kastiljaansche~ Zie
MADRID en II&XICO.
POSE (JlICIU.R'l'), Yeldmaat in hetzwitserschkanton Waadland. Zie LAuu1ln.
POSEN, hoofdstad en zetel van den gool'emeur der geIijknamigt! prUissische provincie, in eene zandige landatreek,
aan den linkeroel'er der Warthe, 34 roijlen Tan Berlijn, 22
tan Frankfort aan deOder, en met 36,000 (1815) slechta
16,000, in het begin der 168 eeuw.echter 70.80,(00) inwoners (daaronder meer -dan 4000 ~oden), die hehalve een'
tamelijk aamienlijken handel met elgene, ala oak met poolsche en russische landproducten, 'ooral met granen, peulvruchten, olie.aden, 'fee, wol, l'ellen, hedveren, hennep,
vIas, tabak, hop, honig, was, hout enz. waarvan l'eel
de Warthe over LandSberg t:Il Kustrin in den Oder naar
Frankfort, ala ook uit dele rivit'r in de Spree naar de
hoofdstad des land. gaat; ook velerIei fabrikateD vooral
leerlooijerij, lijnwaden- en lakenweverij, ala ook tababen geweerfab~jkeD, wlliellmakerijen, vele 1l1iemolens, un:-
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zienli
jke brandeqien en broqwerllenonderhouden,ookgoud- hetlatere meer volkomen briefpostenwezen kan aangeluerkt

e
nzilverwerken leveren. Yan de3jaarmarkten ofmz
'zdezl, worden. 9at men buitendien iedere zich aanbiedende gewordt de Johannismis het meestbezocht;ook wordt hier legenheid, om met reizigers brieven te verzenden, te bate
eene wolmarktgelaouden. Posen heeft 5 boekhandel-eta- t
tam, laat zich ligteli
jk onderstellen;inzonderheid stelden
blissem enten, eM hier wordt ook het dagblad (Zeit'
ttn6rj de wtjd en zijd om slagtvee rondreizendevleeschhouwers
voor het Grootlertogdom Posen uitgegeven. Sedert wei- zich tothetbezorgen van brieven tegen eenegel
delijketax,
nigejaren heeftzich ook hier eene maatschaypi
j totver- dienstbaar, en nog ten tjdevan Kwlzt Y wordtvan den
edeling derpaardenstdeteri
jen veeteelt gevestlgd,dievan cursus laniolii(vleesch-houwer-briefpost)en van hetbeallerwege de gereedste ondelsteuning heeft bekomen. Lui- zigen daarvan tot staats-bedoelingen, gewag gemaakt. De
orsprong derpaardenposteri
jen voor het transport vall
dens de jongste berigten telt de provincie aau rundvee: o
4004000 stuks,aaa paardeu : 125,000 stuks,aan schapen : Personen zocht men in de hamburger-nenrenberger boI,700,000 (daaronder200,000 stuksgeheelen 800,000half denwagens,waarmede zieh hettransport van gotderen door
bestelders verbond. Buitendiea had echter iedere rijksveJ.e
delde)en varkens-2i0g/
0,e00
0 stuks.
lt&nten,maten gt'
zz. Zie Bsetlzy.
stand zi
jnen eigenen Sbodenloop, en verbood daarin alle
I'OSSARE tpvsstRsllof Pozsswnzz), oost-indisch hau- mededinging, zoo dat de brievenverzendingen nietslechts
delsgewigtvoor vloeibare waren. Zie CxtcrTTt.
langwi
jlig en onzeker, maar ook onbereikbaar kostbaar
P0S80N (gemeenli
jk Poissonjoude pari
jsscheinhouds- waren. ln dezenjzich steeds zneer verwikkelenden: nood
lzlaat voor natte waren.
ontving eindeli
jk in hetjaar 1516 Fnwxclsccs nzTa
tssls
I'OST. Eene voor het dagelijksche leven in het alge- van keizer Xxxjxltluw 1, den last, eene brievenpost-innteen) voorden.handelechter i
n het bi
jzonderhoogstge- s
dtelling van Brussel nqar Italië in te rigten,eu werd mel
en titel en de inkomsten vau postmeester-geneyaal be
wigtireen nuttige staatsinrigting, door welke,met behulp loond. 3lxxlxltlwww
van paarden,die op vele punten ofstations ewisseld wor's opvolger, Kwltss. Y, nationaliseerde

denjtegen betaling eener vastgestelde tax, brieven,palket- den oudsten neef, Jxx BwpTls1'I)llTwssls, waarop dese f
lerl
ten en reizigers van eene zekere plaats naar eene andere naam Tnvnw vwp Twxl
s
a
a
nu
a
m,
he
t
e
e
r
s
t
e
n
a
a
r
z
i
j
ne
nv
o
orn Xilaan) het laatste nalll
Leparlde plaats in den kortstmogeli
jken ttid vervoerd wor- zaat Duttw T0sR$, heer vaw
den.= ymen bedient zich ook'nog steeds,ofschoon zeer eene bezitting in het bergamesche, llet Tassische gebergte.

jk
ongepasterwi
jzevan dezeuitdrukk-ing om eenesom gelds, Tegen deze van den keizer uitgaande en krachtdadigli
of eene hoeveelheid goederen, die'in de koopmansboeken doorhef
n ondelsteunde inrigting konden de rljksstauden
genoteer; is) of wel de geldsom, of de koopwaar zelve, zi
clkniet verzetten. Zi
j verd in het eeystde keizerlùeke
daarmede aan te duiden;het eerste noemt men eené han- I
deé zlrwfd gênoemd, doch nam spoedig, in navolging l lker
delm ost, sohuldpost,en alsvan goederen gesproken wordt, Dergeli
jke inrigting in Frankrijk, den naam vanpost aan.
eene &oederenpost. ln hetboekhouden is het echter veel us kunnen ni
et eigenli
jk de duitsche graven va
kx '
1'lica>
meer gebruikelàjk eeneenkele zaak ofhandelsvoorval,die zx Txxls a1s de uitvinders van hetpostwezen,maar wel
als de bevestigers van eene reeds vroeger door duitst
llxe
in de boeken staat, een post te noemen.
POSTDAG, zoo pleegt men de dagen te noemen, op riddersin Zngeland en in Frankri
jkverordendeinrigtingen
welke de postnaar zekere bepaalde landen of gewesten af- a1s daarvan de overbrengers naar Duitschland wordenaangeaat,en brieven of paketten derwaarts kunnen medepege- merkt,alwaardehardnekkigheid derrijksstanden zich tegel)
ven worden.- )>Xorgen is het postdag naar Frankri
gk of dezelveverzetteden.Deri
jlksstandenklaagdenoverbesnoei
jint;
.

,

Italië.''- >>Gisterwashet postdag naar Hamburg.''- lyl1e- hunner regteu,doch perden,vermitsden keize:deeenheifl

van lletpostwezen moestaangelegen zi
jn,nietgehool'
d:zelfs
verhiefl'llnnlxiwo 1,doorhetpateutvan1263devlijlleidvnll
hetthurn- entaxischepostlezezztotfundameutelewet,trolzwensongeldenderwi
jze,vermitszondergoedstemlllillg'
vkïnalle
r
i
j
k
s
s
t
a
nd
e
n
ge
e
n
e
we
t
a
l
s
r
i
j
k
s
we
t
k
o
n
be
s
c
l
l
o
u
wt
l
wo
rden.
9e grooteaanmatigingen,wel
kezichoveralderi
jkspostbeambten veroorloofdenjde desti
jdsniettebeteugelenordeloosheid,
4ie de uit de instelling te trekken inkornsten verminderde,
1'of2 Augustus,zoo heeft men gepostdateerd. llet te- a1s ook lzetpatentvan Rrnctpl
l(van 1586),kraclltenshetgendeel hiervan noemt men antidateren.. %ie op dat we1hetri
jkspostwezen a1:hoog geoctroi
erd Leizerli
k pti-.
:i
#e
*i
woord.
xi
l
e
gi
e
L
l
l
e
ga
l
)
e
r
ke
nd,
e
n
i
e
de
r
a
nd
e
r
b
o
d
e
nwt
a
z
e
n
f
ieplo-tstegemoedelenP08TEN: Korte 6'rdcâ'iedenis t/l#z het #oslwezen. hibeerd werd,bragt in guitschland de groo'
lteedsin de oudsteen oude geschiedenisvinden wijsporen gisting, en aangezken niemand hetpateuteerbiedigde,steeds
jkgpostwezeute weeg.ln 1615 vervan velerleiverordeningen tothetgemakkeli
jkermakender diepez-velvalvan lletri
briefwisseling, ofschoond/dt'ddalleen totd/cc/,
<J:#pr&z?g:?î. hi
e
ferkeizer XwrTlfksden Jf
zolde/ft'r Lcanteraltvtx Ta&15
to
t
-fe
ly
''k ri
l
-k-s-postmeestel'
-genel
-aal irzDuitscllland,ecltlt:l
I)e renboden of snelposten, in Persië (onderCYltrs;in
Griekenland welligtvtsörClRrs),vaflwelkeXzxopuox uit- metuitzonderilzgvau oostenri
jk,11ohemen en alleerflatldell
voerig meldt, de viatores,'
zlzfzl/ïï,statores en de cursus en ouder belofte, de nu eeumaalbestaande iqrigtingen 2.
;1
p,
yl/io'
usderromeinen enz.geven daarvan voldoendbewi
js. derzelver zsst te /c/e,?,eu deze.erfeli
jkheid wert
liI1162l
Alle deze inrigtingen waren echter voor de deelneming van ook op de vrouwel
i
jke nakoznelingscllap derfanzilieuilpede
n islletgroote postdag'' (d.i.heden gaatde postnaar
een grooter aantal landen of plaatsen af, dan op gewone
postdagen).
POSTDATEREN. 0p eene brief,een schuldbewgjs, rekening,wisselofeenig ander document,eenen lateren dag
f
ler maand Ldqt.
umj zetten dan dengenen,op welken de
briefenz.werkeli
jk isgeschreven. Schri
lftmeu bijv.een'
brief op.den 31 Julàj, en dagtekentmen denzelven bi
jv,

,

llet publiek gesloten, en eerstin de middeneeuwen, nadat strek-t. Daar echter deze belofte nietnaargeleeftlwerd,el1
vanuitlleelt-sclle
tle keizers de op hunne kostxen, en geheelzonder eenige men integendeelzoo we1doorhetaanstellen'
opbrengst, onderhouden koerier-ritten allengshadden afge- beambten, en door erge verdrukkingen en aanmatigingen
schaft,ontwaren wi
jdekiemen derpostinrigtingen,i,lden men zicli overal gelzaat Juaakte, ook de geheele,metzoo

tegenwoordigen :in des woords. lleteerst ontmoeten wi
j wi
jd vertakkingen uitgebreide instelling zondergrootekestell
hier de door hethanseatisch verbond ingerigteboden-logten nietin orde houdellen overxien kon,geraaktezi
jin weel'
LBotenzi
iget. diezich overgeheelDuitschland,van llam- wi1van allebegunstigingen van dezi
jdedesri
.
iksopperllooftl,
burg tot Riga, tot Salzburg, tot Yenetië, tot âmsterdam steeds lueer iu verval, totdatde velxikkelingetz'van (lel)
enz.uitbreidden,en zoodanig ingerlgtwaren, datdeboden Bojarigen oorlog,in welkedeinvoering eninstant
llïoulliylg
illlkander,van afde onderscheidene eindpunten, ergensont- va
a
e
t
r
i
t
s
p
s
t
wt
'
z
e
n
s
ma
kk
e
l
i
k
e
r
we
l
'
d
,
l
z
a
a
r
n
ogjtlist
*i
#'l
#o
5.#e
*i
.n l
moeteden,en hetgeen zi
jmedebragten onderlingweerkeerig ti-ldig llulpe bragt. Na dat eclzter in den wYtplzaalscltell
verruilden. Beze aanvankel.i
'
iiksvorsten.biiwie hetril
-kspostwezen,
jk particuliereondernemingen, vrede. de zoodanis
*..
#e l
*
.
rn deele u
'og*nietingevo:erd was,het
wekt
n wes
ns deaelverri*i
eli
keopbrengsten, weldra de hetq) gelleel, helziv.
)t
e
4,e
<#e
'k
*j

rtai
zvrr der stedeli
jke regeringen, zoo dat deze tlteteerst wi
jbliiven daarvan door erkenning van het onbeperkt opin gantzig en Hamburg)hetbestuuroverhetbodenwezeu perslgezag indirecteli
lk toegestaan wasgeworden, verl
tlaaraatlzich trokken en zoodestedeltikeLodenkantorenLStadt- den zich Brandenburg, Kêur-saksen,Brunswi
jk en llessen
6otendömterjlaterstedeltjkepostboden Lstadl
postbotentte onvoorwaardelijk Aoorde zelfstandigeinstelling van territovoorschijn riepen. Deze werden spoedig op allerleiwi
jze riaal-posten, en hoe meer de magtvan den duitsdlenkeizer
verbeterd ingerigt.Er werden wagens daartoe b
sclliktyeen zelve verzwakte, des te gelukkiger gevolg llloesteen zoo.e
regelmatlge paardenwissel verordend, de tijd van yertrek danig verzethebben.LzopotoIverhiefden li
jksgraafFlla
t.
â'
:
bepaalfl,en postbusqen L?riefbudenjtotontvangsten in- vAw 'T11U11> :> Twxlstotrijkxvorst,doch sleclltsinpartibus,
scllrijving derbrieven doorbi
jzonderebeambten (Faetorst vernlits juist op
atti
tip geen leen-xorstendom '
vaeant
*. d
*i
''ds
ingerigt. 0ok de kpizersbegonnen zich,tegen vergelding, was, en in spi
-jt dervele regtmatige klagleny die van alle
tehelen. werden,bereikte
daarvan te bedivpen. 6eli
jkti
jdig onts
,tond in Alarienburg zi*#iden te%s.#en hetri*lF-ks'posfwezen aanj
%.#
(1276) een briefbestelling-etabll
'ssement tep dienste der het/elve toch na de beiindiging vandent--lalhigenoorlogeene
.

'

'

.

flpitschq orde, di: in hetalgemeen al, b:1 gronklbeeld van betrre bestendiging :z)Jlloei. Toen echter t
loor de gebeur-
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tenissen in Frankrijk ornstreeksheteinde der vorige eeuwg P0ft@ Oye1- het algemeen staan alle landen 4an Europa
lnf
at lletverlies van den linker Ri
jnoeverhetrijkspostwezen onder elkander in postafrekening, weshalve men iederen
sl
c
eloo
linag
và
a
alle
de fievoeligste verliezen haddege
eha
dedn,
esnstelFr
nkr
jn
k me
t derwaarts gaande brief tot aan de grenzen frankeren m oet.
ltuxland OP zicll nam Oln
9it wordthet a
yranchissementybrc? (de gedwongeneof
t
laarin betrokkene parti*
ien tot stand te brengeujverloorhet verplime frankering) genoemd. gaartoe behooren oostenA
he
t
ka
r
a
kt
e
r
v
a
n
r
v
'
'
k
s
po
s
t
,
lllura- en taxische Ilostwezen
rijk, Italië,Kngeland, Spanje, Portugal, Turki
je, en de
buiten.europesche staten.
e
n
h
e
t
l
ï
u
i
s
de
s
z
e
l
f
s
(
no
mi
na
l
e
)
s
o
uv
e
r
e
i
ni
t
e
i
t
;
e
e
h
t
e
r
we
r
d
aan hetzelve als particuliere instelling hetbelzoud van het
W at nu hetpersonen transportwezen betreft, heeftmen
status:t
ftlals op hetti
jdstip van den Lûneburgervrede snelwagens tdiligences) of snelposten (paardenposteri
jen)
geguarandeerd,en dezeguarantievond eindeli
jk in het 17e metofwonderbi
jwagens,extraposten en koeriers. XetBeze
artikelder duitsche bondsakte hgre bevestiging. Sedertbe- iaatsten mogen de esta/ettes niet verward worden. Pet
zithettaxische postwezen eenespeelruimtevan ongeveerhet beheerder paardenpost
eri
jrn,extrapostea enz.:isnietalti
jd
èeu vieyde gedeelte v
heel hetduitsche gebied,deels methet eigenli
, an ge
jkepostbestuurverbonden. Dedesbetrefdeels ten gevolge van com binatie-verdragen, en fende bepali
als pacht
ngeu en inrigtingen zi
ju te overbekend,en
,,
we1zulks in Keur-llessen,Ilessen-BarmstadtjW urtemberg, worden gemeenli
jk bij iedere verandel'
ing of wi
jziging
J Saksen-W eimal-1Xeiningen,Coburg en Altenburg,Nassau, zorgvuldi
g in de dagbladen en door bijzondere aankondiReuszjllohenzollern,Lippe,llessen-Homburg ezlten deele gingen publiek gemaakt, zoo dat wi
j hier daarover niet
ook in W aldeck,Schwarzburg en in devrjesteden,mees- behoeven uitte weiden. W atde betrekkingen der posten
'

tendeelstegen eenevastgestelde contributie aan de staatskas, tot hettolverbond betreft,zie men ons artikelTotwlzsw.
en van wege den staat metvoorbehoud vanhetoppertoezigt. In E n&eland vindt nlen instellingen totbrieyenverzenEigene tterritoriaal) posten hadden in Duitschland van ding, zoo we1 voor den koning alsvoor de universiteittn,

oudsheroostenri
jk metverpligte frankering Layrancltisne- reedsin den ti
jd van Epwa
tlp 111,dusin de 14eeeuwverzzlelfforeLjlater Pruissen,'Saksen,Hanover,Brunswi
jkj meltl. onder EtlzxBs'
rllwerden zijielsmeer ontwi
kkeld
Bei
jeren,Ilolstein,Luxemburg,de beide Xecklenburgeny en verbeterd, en in 1581 verschi
jntCxxpzx alsde eerste
oldenburg en Baden, van welke sommige aan het huis postmeester-generaal ofopperpostmeester. JACQB I breidde
Twxls schadevergoedingen toestonden. Het vorstendom het postwezen op buitenlands uit, en schafte particuliere

Lichtenstein wheelk oostenrijksch postwezen; Alecklenburg- posten af. Hettegenwoordige postwezen is voornamehjk
Strelitz, sYaldeckj Lippe Detmold, Anhaltj een gedeelte al
tomstig van koningin Aw>i (dusvan hetbeginderlaatstvan Schwarzburg, ten deele ook de hansesteden hebben vori
ge eeuw). 0ok hier is het vervoer der personen en

plrissisch postwezen. W atde hansesteden in hetalgemeen goederen aan parti
culieren overgelaten. J0II>Pxtxzh(l78i)
betreft,bevindt zich in Zubeek c) een stedeli
jkepostjJ) c
ont
rache
tee
rde
he
t
e
erst met huurkoetsiers (stage coaches)
o
v
e
r
t
me
d
e
n
e
men der briefbuidels of brief-valiezeu
eenethurn-en-taxische.c)eenehanoverschepostinrigting;
mai
cle
,js
a
nl
welke
in Hamburg c)stedeli
jke post, J) thurn- en taxische,c) de
Lmai
lsjttce/gcen
vdri
tael
ing
van den wegtol, enzooontstonden
echter to1 bezorgingderbrieven
tleensche,dtzweedsche,e)pruissische,J) hanoversche,g.)

mecklenburgsche,â) engelsche, ï)amerikaanscllepost;in
Bremen eindeli
jl
tvindtmen eigene,saksische,pmisischeen
llanoversche post geaccumuleerd. Iedere enkele bondstaat,
hetzij hi
j de post voor eigene rekening beheereofuiet,
oefentoverigens naar buiten hetpostgezag met de grootste
onbeperktheid uit. llàiheeftdooropzigten wetten (in het
bi
jzonderpostreglementen)hetzelve te beschermen en meer

de
e
n postbediende Lguard) werd medegegeven. De goeerenwagenswerden vans en wa&rons genoemd. lletverzenden van geld tin spetie)is,uithoofdederbanknoten,
der tank-postbitts, en van hetlondensclle escompto- en
settfïz?g stelsel, nietzeergewoon,doch insgelijksaileende
zaak van particulieren.
T'
tltsrdatFrankrg'
keenenkel,zelfstandig,land uitmaakte,

te volmaken, het beheerdoelmatig interigten,en door ver- ontmoeten er de verordening eener algemeene postdienstde
dragen met hetbuitenland de ontbrekende eenheid in het zelfde bezwaren a1s in Duitschland Jom van deromeinenafduitselle pos:wezen minder voelbaar te maken.
stammende cursus zfdlsc'
?
z.
ç niet te spreken,vinden wii

in depari
jkscheuniversiteitsbrieveû-boden deeerstekiemeu
Devi
jftien onderscheidenepostregeringen van
verband totelkander. Zi
j zi
jn ôf overeengek-omen om de ingerime posten,ofmessarers (àchevaldienden alleen tot
doorhunne landen gaande brieven in verzegelde briefpa- staatsbedoelingen; met deze messqgerswerden,tegen eene
kettea alleen naar het gewigt, ofnaarhetstuks-getal der jaar
lljksche vergelding, de gezegdeuniversiteitsboden verenkele brieven metportote belasltn;meerzelden zi
jn de eenigdk Xen heeft dus ten onregte lzopzwlzx XI alsden
gevallen,datjaarli
jksin-eenste storteavsommen voorvrije uitvinder der posten, in den tegenwoordigen zin van het
expeditie der briefpaketten betaald worden (zoo a1s bi
jv. woordj aangezien, waut eerst later namen deze koeriers
door Saksen aan Altenburg voor de brieven.naar Hof). ook vreemde brieven-paketten metle.Hzwpalx IV rigtteeene
Het zi
j nu zulke verdragen vuorhanden zijn, bf niet, zal soort van stations tot bevordering der reizigersin,bragt
echter alti
jd het porto dumder worden, door hoe meer over het geheel genomen hetpostwezen totmeerdere vollanden een briefgaan moet. W eltrachten de post-direc- komenhei
d,en benoemdeheteerst(in1603)eenenglxérll
tiin, reeds alleen gemakshalvej ditzoo veel mogeli
jk te dcspostesszoo'datte reitde oorsprohg van den naam post
vermi
jden, doch ligt in het gebrek aan eenheid in het in Frankri
jk wordt gezocht. Xeer nog regelde zich het
duitsche postwezen noq steeds de grond van hooge porto's postwezen onder den trouwens lletbriefgeheim gewetenloos
naal D: Rlcxsslsv die aan drie door
e
n van menigeeroinnngooddelrgewe
we
gverlengingjjuistvermitsmen sehendenden,eldkeardi
zelfs met opollg-bekorting naar vereenvoudi hem aangeost
sur
-iz
nt
end
ent
de
oams
v
e
r
l
i
e
t
,
tot
i
j,
ond
ersLo
uvoifnska
n te
dn
e van -het
ging van hetafrekeningstelsel, en we1ook daarnaar streeft, postwezen
staatskas
door
ScaG
nT
br
a
gt
i
n
datde brieven zoo verre als mogeli
jk op heteigene postverpachtinq toevielen.
de vorige:eeuw
nog
m
e
er
e
enhe
z
d
i
n
he
t
territoorblijven,ten einde alzoo een hoogeraandeelin het
Postwezeny en stelde demessarnportobedrag te verkqigen. AYat nu het portozelven be- ries roycle, in. Sedert 1791 hielden de postverpachtingeli
treft, zoo wordt hetzelve naar hetgewigt eu de plaats-af- opy en de eigenmatigheid enwillekeurderdemocratiemaakte
stand vastgesteld,ofschoon niet in alle landen op gelijke zich van dezegewigtiye instelling meester,totin 1815.het
wi
jze. Zooheeftmen bi
jv.in Pmissenylfanoverj:aden en briefverzenden uitsluitenderwi
jze van eene eigenej in 30
Brunswl
jk de grepzen voorden enkelen briefop 4 lood;in postinspectiën ingedeelde,koningli
jke#instelling toegewezen
Zweden, Noorwegen, Zwitserland, oostenri
jk, en in het werd,terwijl d.
e paardenposterij aan particuliereondexnetaxische gebied op 1. lood çncl.; bi
j onste lande en in mingen, onder welke vooral de messarerie royale en de
België, Ruslandy Polen, Xecklenburg en oldenburg op 1 messageriezclzzezich gunstig onderscheiden,overgelaten
staan onderling door verdragen in meer of minder naauw eener nieuwere verordening.De in 1464 door Lonxwlzx XI

lood incl., in Sakseh eœcl. vastgesteld, waarover de post- bleefjl'
m etuitzondering van hetmin beduidende personentarieven ofporto taxen hetuadere aanduiden. Xen onder- vervoer, door middel der matle
p ostes en courrors, (le

eigenli
jke briefposten. Bi
j ons teland.
een ook in België
en Italië zi
jn demiddelen van brieven- en reizigervervoer
op genoegzaam den zelfden voet ingerigt. In laatstgemeld
l
and is echter, sedert dejongste jarenj weinig ten beate
van hetpostwezen geschied, metuitzondering dcrookaldaar
nu tameh'
jk algemeen ingevoerde snelposten.
In Spanjewordthetpostwezen geacht,znetde l6eeeuw
deszelfs begin te hebben genomen. W e1 heeft men er,
verordeningen zeer verschillende; voor drukproeven, mon- nevens de briefpost
en Lcorreastook snelwagensfdiligensters of stalen, betaalt men in :chier geheel Duitschland Jicd), doch bi
j
dtevj
ongste inwendkeberoeringen van dit
l
a
nd.
e
n
de
da
a
r
ui
oortgevloeide benarde gesteldheid vart
xlechts1.portyin Frankri
lk slechts ), in Rusland hetvolle

g
cheidtlbinnenlandsch porto Lportointernet,d.i.porto
van de eene plaats naar de andere binnen hetland zelven;
2)dooaoer- oftransito-porto, voor doorhetland henen
gaandebrieven;ditwordt?hetzi
jpergtuk,hetzi
j naarhet
gewigtberekend;3)grens-porto ofportototaan de grenzen. 0f op kmisbanden '
lsou&JcsA),drukwerken (dagbladen en ti
jdsclariften)# drukproeven zonder waarde enz.
moderatiên van hetport plaats gri
jpen, daarover zi
jn de

'/STM .
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het
eo
lve,
e
azo
k inis we1 aan al zulke dingen niet te denken ;
Portugal za1 het er welnietgunstiger te dezer
zake uitzien. - In Rusland zi
jn in deajongsten tijd de
briefposten en hetextrapostwezen - wantregelmatigepaardenposteri
j-diengten zi
ja er nog weinige - zeerverbeterd
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loFeli
jkewi
jze gexorgd wordt,doch ofeenevri
jemedetlining niet nog beter resultaten oplevert,moetmeninFrankrijk, Kngeland, België,y
meeren meerook allengsbi
jons
te lande, gadeslaan, zonder zich door hetgeschreeuw van
kortziutîge en bevooroordeelde reizigers, die eerstgemelde

l
andenvo'ör20of30 jaren bezochten,te laten van zi
jn stuk
brengen., Xoge in zoadanige als de eerstgemelde landeny
de staat, wien ter aller ti
jd voordeelen ter hand stqan,
de.aanwezige postdirectiënl laten bli
jven - hijzalahijd
de mededingin: kunnen weerstaan - , doch behoort ook
jneeWenekeuze
Van een staatsâuishoudel%
jk oogpunt uitgaande,komt aan het volk te yer> nnen,zich naarzi
het eerst de vraag in aanmerking, ofhetpostwezen door van vervoermiddelen te bedienen,die metopzigttotverden staat zelven bestuurd, dan we1aan particulieren over- trekofopont
houdonderweegs,snelheid derrels,naarznne
gelaten moet worden. Hiermoeten in de eersteplaatstwœ behoeften zich regelen - Niet veel anders staat hetgegevallen onderscheiden worden;6îdestaatiszoo volkri
jk schapen met de goederen- en geldenverzending; ook
en deszelfsni
jverheid derwi
jzebloei
jende,datde levendig- hier moetgoedkoopte en snelheid van vervoer,wat ook -de
heid van het binnenlandsch vertier hetonderhouden der qrootte ofhetgewlgt der colliof der geldsommen moge
posten mogeli
jken gemakkeli
jk,maakt6îzulksishetgeval mjn,tegenoverhetstaatsbelang den voorrang hebben.Xen
niet. In dit laatste gevalmoet e staat zich h:tpostwezen heeft ook hier de onderst
elde meerderevelligheid biJv'
an
aannemen, en de lniddelen van onderhoud langs andere wege den staat ingestelde vervoermiddelen willen doen
wegen trachten teverschaFen,vermits gemAkeli
jke brief- gelden ; doch men'late de zorg voor de wekerheid of veiwisseling, goederen - en personen vervoer een te magt- ligheid aan den afzender of ontvanger overy welke zich
vollehefboom derzedeli
jke en stoFeli
jke belangenzi
jn,dan door assurantiën weldra even goed zullen weten tebescherdatj even a1s eenekoopmans-speculatie,de posten moeten menj als de verzenders ter zee. Ja:al# men in aanmerbuiten achting gelaten wordenj zoodra zi
j niet rendereu. king neemt, dat de post onder het schild van den zoo
Zelfs in de landen, Faar eene postwisseling hare kosten vaak verkeerd uitgelegden regel Casum drs/f/ dominun
betaald maakt, ofzelff welwinsten afwerpt,za1 het steeds bi
jv. bi
j rooversaanvallen, den afzender niets vergoedt,
beterzi
jn,datdestaatzich dezelveaanneemt,zoodra niet en laatstgemelde zich uit gebrek aan assurantie-inrigtingen
jze tegen zoodanigeverliezen weten te
aan tenemen is,dateenevri
je mededinging aan de vol- zich op generleiwi
jktdaaruitonmiskenbaar,dateeneopstrekte voorwaarden van een goed postwezen, namelijk beschermen,dan bli
goedkoopheid, aeâeA'âeif, nnellteid, et,
nâeïdj ofzamen- helring van het monopolie,aan hetvertier van handelen
jven van het gemeeneleven:
werking en regelmatèheid geennadeelkunnentoebrengen. nijverheid en aan de bedri
Hierbij moet echter hetbriefpostwezen van hetexpeditie- grootere waarborgen van zekerheid, dan onderde gedwongeworden J inzonderheid onderscheidt zich dit land door
goedkoopheid. - In Zwétserland oefentwe1ieder canton
het oppergezag over hetpostwezen uil,doch isaldaar door
het, we1 is waar niet volstandige. post-concordaat van 1818
eeae :oortvan vereeniging tot stand gèkomen.

.

wezen en hetpersonentransportafgezonderd in beschouwing gene post-instellingen hetgevalis,zoudeverschaFen. - leder
genomen worden. Eene inrigting tot vervordering van middelvan het vertier en de gemeenschap te bespoedigen
brieven moet in de eerste plaatsroedkoop zka;zi
jmoet te vereenvoudigen en goedkooper te maken, is in den,
de door de ondervinding veelvuldig bevestigde grondregelj beteren zin dçswoords eene grootere winstvoor den staat
dat hoe.matiger hetporto is,destemevrbrievengeschreven d
ian een bloot overschot in de kas;- eene waarheid, die,
worden,even zoo min uithetoog verliezen? als de onom- n de gevolgen der spoorwei-gemeensclzap op nieuw be-

stooteli
jke waarheid, dat eene belastingj d1e op middelen
ter bevordering van kultuuren indukrie çelegd wordt,de
onverantwoordeljkste en wreedste van alle is. Hetporto
dekke de kosten der ondernsmini,maar hetlate geen plus
over. 0ok moeten gedwongene frankering en porto-vri
jstellingen (met deelwi
jze uitzonderingtergunste derdaibladen) zoo veelmogelijk afgeschaftworden, Eene brieî'
post moetechterook voortsg'
eheimhoudend zi
jn;zijmoet
hetbrievengeheim heilig houden. Juistditvereischteheeft
men ten allen tàjdetergunsteyanhetgtaats-monopoliedoen
plçiten, niettegenstaande de geschiedenis eerder bewi
jst,
dat de staat, tot bereiking zi
jner bedoelingen, ook het
openbreken der brieven voor diensli: houdt, zonder dat
IAP
J deswegens zoo limeli
jk totverantpoording kan getrokken worden,q1sdepartiqplierepostinstellingen (zooisbijv.
sedert 1824 te Lucca de pnstdirectie met de poli
iedirectie
,t
verbonden). Bevervordering derbrieven moetvoorts snel
en regelm atlg geschieden. Daartoe behoortm enigvuldigafgaan der posten,snel reizen derzelveq, bekorting en regtv
ligging der postroutes, doelmatige in elkander vatting en

en aan een sluiten der postritten,en onverwi
jlde uitgifte

der aangekomen brieven. 0f de verdeeling der briefverzlmelinggn ter bestelling -derzelven in de onderscheidene

wijken der groote steden nieteerder het gemak,dan de
spoedige bezorging bevordert,zullen wi
jhieronbeslistlaten.
Baarmede moet zich de guqrantie verbinden,datde brieven ook werkeli
jt besteld worden,waartoe hetregistreren
of inschriiven derzelven bevorderli
jk is,en datallebewi
jsbareschadeofverliesvergoed worde,hetzàjdie aldanniet
tloor de schuld der postdirectie verooaaakt zàj, - ofnu
deze vereischten betvr door de handen van den staatdan
d br privaat-ondernemingen bereikt wprden! is niet zoo
(;aaf weg te beanlwoorden. ln 1O0 yerre bledtechter de
staat.indkn ook niet in de bewaring van het briefgeheim ,
loch eene grootere guarantie, alshp in alles watnietvan

vestigd wordt, indien nog zi
j eenige bevestiging noodig
hadde.
Ten slottegedenken wi
jhiernog de vergoedinr wegens
vertraagde bezorging, beschadigingen of ontstane verliezen
In het algemeen kan eene postdirectie niet aansprakeli
jk.,
zi
jn vôormeer,daa waarvoorzi
jzich verantwoordel
nl
jkheeft
gesteld. Algemeen echter laât men de tot regelgeworden

weijering van schadevergoeding in gewelddadige aanvallen,
ofin ongelukken deJorceplcprv,
re,vermitsjnaardlen geli
jk wij reeds boven aanmerkten,debelanghebbendeparti
jen zich niet doorassurantiën vrijwaren kunnenydestaat
verpligt is voor de veiligheid der straatwegen te zorgen en
in gevaarli
jketi
jden den.postbezendingen eeneveiligheidsbedekking mede te geven. Datop hette loor gaan, bi
jyv-.
van eene koopmans-winst,ten gevolge van hetlaat h zo
gen van eenen brief,nietsverqoed wordt,isdaaropgegrond
dathetuitbli
jven van eenen brlef,even zoowe1tegenver.
lie: behoeden, alszelfs winstaanbrengen kan. en datover
hetalgemeen alleenli
jk Y:zentli
jkçverliezen - geeneveràidelde wingten - aanspraak op sehadevergoeding hebben.
Doorhetvolgtrekteuitblijvenvaneea'nietgerecommandeerdes
(aangefeekenden) briefkan even min ietsvergoed worden,
vermit.derigtigeofwerkeli
jkeafgifteaan deu postofaan
den eigenljkea ontvanger, uithoofde van hetgesloten zi
jn
der brieven,en van hetniet hekend zil
dn desbriefsafzenders
nimmer rqgtskundig kan bewezen worden. Aanspraak of
verNaalop eene poqtdirectie voor eene hoogere dan de oor-

spronkrli
jk aangegevene waarde,i:in regten nietaannemeI1
Jk!vermitsmetdeaanglft
ieee'
nergeringeredan dewerkeltkewaarde,eenemisleldngJegesshetpostbestuurweyd
bedoeld.
POSTZ RFSTANT.E (frans
cb). Deze uitdl
'
ukkingj die

woordeli
jk op de,4:féJ#1'e># beduidt,wordtop betadres
van brieven,paketten en anderedergeljkevoorwerpen gezet,als deze nietdoor den post aan den op derzelver adrex

polîtiek belang is,onparti
jdig en onomkoopbaaris. A1wie vermelden pergoon afgeleverd worden. maar op de.plaata
ermedebekend is,hoeveqlhetin den handelop dejuist- hunner begtemming zoo lang op het postkantoor moeten
jven,totdeper,oon)aan wien zi
jgerigtzi
jn,die
ti
jdigeonderdrukkiqg.temla
e xding ofvertragingvaneenen liggen bli
eenigeu brief, welligt slvchu voor een enkeluur,aankomtj zelfkomtafhdep.

za1 ongetwàjfel; zieN voor het.brievenvervoer doorstaats-

posten verklaren. - Geheel anders is het echter gelegen
met het transportwezen der pergonen en goederen. W at
de eersten betreft,'is het wel is waarniette ontkennen,
dlt in vele landen, zoo als in Pruissen en Saksen, door
lniddel van door den magt beheed e instellingen voor een

POSTXERK,(P0s'sTKxpzr).Ren merk ofstempeljwelke
gemeenli
jk de postdirectiën op de door haar verzonden ea

ontvangen wordende brieven en paketten plegen te drukken, en waarin de naam der stad,uitwelke, en ook veelal

de datum op welken, zi
j afgezonden ofook welontvangen
worden.aangeduld is.
regelmatig en gemakkeldk.vaaoer van per:onen op qene POST-RKGT,#0ST-X0N0P0L1:,(du.Pontreral).Ilel

POSTCRIPTPX > POTISCII.
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gedeelte v
1*
lt koolgure kali bestaat. Zi
j wordtuitde ascll
eene postinstelling te.onderhouden, ofdemelverop/'
lgting van het hput van verscheidene boomen en planten,die kali

postrem ishetden staatuitsluitend toegestaneprivilegieom

te weeg tebrengen. Rrqjn veelvuldige nasporingen over
den ouderdom van hetpestwezen in het werk gesteld gewordenjen eenegeleerdeliefhebbedjheeftdeszelfsoorsprong
nu eensbi
j deperzen.onderCThvs.dan wederbi
j deperzen oader de keizers, nu eens bi
j'de franschen onder
tnpzwlzx X1,dan wederbi
j de duitsche riddersinPruissen
gezocht.Xaarditallesbestond alleenli
jk ineenstaatsbodenstelsel,in xoo verredestaat,tersnellerevervorderingzi
jner

appelzuur, .
wijnstftenzuurofcitroenzuûrin verbonden staat
inhielden, daardoçrgewonnen,dat men dezelve metwater
uitloogt, de vloeistof doorqjl en totop drooglelaatuitdampen. Xen ve- meltte dien behoevehetzi
jdeasch op
de vuurhaarden, waar hout gebrand wordt, of men ver-

brandtin opzettell
jk daartoegemaaktekuilen en ovensonmiddelli
jk in de wouden die houtsoorten en kmiden,die
geschiktzi
jn,om m tasch televeren.In vroegerenti
jdkwam
boden en depeches, daardoor gezorgd.hadjdat op bepaalde een groot gedeelte van de zno ingezamelde asch,nadatzi
j
met water (of loog en kalk) toteene deeg-achtigemassa
p
l
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s
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n
steedsbereid stonden, met versche krachten de totuenRall- gekneed en in gloeihittegebragtwas,in den handel;bi
jv.
gekomeneti
jding naarhetnaastgelegene puntovertebren- russische asch, schadrik, pruissische, poolsche, dantziger,
Ctaukrone,weedasch,zweed
gen. Tot hetbegrip der postinstelling ontbroken hiernog

sche en pommersche asch;ook

.

twee der gewirigste voo- aarden : het medegebruik door wel de asch van sommige soorten van notenboomen uit
het publiekj en de tea dien behoeve ingevoerde regeling Noord Amerika. BXRTHI:R ferordende een Zeer nzerk&zaar-

dert'
l
jdenvan vertrek en aadkomst van den post. Eerst dig onderzoek over de assche-inzameling uitverscheidene
daardoor wordt deze, van bloot werktuig voor staatkundige houtsoorten en kruiden; a1s ook over het gehalte der asoogmerken, de groote bemiddelaar van het gemeenschaps- schen aan in wateroplosbare bestanddeelen,en heeftzi
jne
ver'
uer,hetzekereverbindingsmiddeldermeestverwi
jderde bevindingen in de volgende tabelle medegedeeld:
Plaatsen, eene der gewigtigste grondslagen van den tegenwoordigen vorm onzesyezelligen levens.Degedachteechter,
1t)0 pzztzw
om de kosten van het staatsboden-stelsel door het medegebruik des publieks betaald te maken, isafkomstig van
l'awls vA> Twssls, wien in 1516 door keizer Xzxlxltlu w
11in lastgegeven werd,eene briefvenending-instellingvan

BxsselnaarItaliëin terimen en totlöon daanoor,dathij
z
ulks,juistdoorhetgszegde hulpmiddel,buiten kostenvan
den keizertotstand bra ,hetambtvan postmeester-generaal in Spanjeen de ederlanden in pachtbekwam. Een
zoon van eesen zi
jnerneven,werd inlsgsopper-postmeester-generaal des rijks, en diens zoon erlangde,1614,dit
zelfde ambtvoorhetduitscheHjk en de Nederlanden,erfeli
jk in zi
jn geslacht.Van hem stammen detegenwoordige
vorsten van Tnvnx z> Twxls af, die voormaals de eenige
bezittersvan post-instellingen ip de duitsche landen waren,
doch tegenwoordig nog slechts in een gedeeltevan guitsch-

landjnletmeervan hetduitsche ri
jkjmaarvan deenkele
desbelangendestaten,het postwezen in pacht hebben. Aanvankeli
jk zagen de staten deze onderneming tevreden en
dankbaar aan. Voorbi
jzonderepersonen,die niet,zoo als
de Twxls, op keizerli
jk gezag konden handelen,wasdesti
jds de zaak volstrekt onuitvoerli
jkj vermitshetgemeen-
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sYit beukenhout . . ... .. ..
p beukenkool . . .. ... .. 0,0265
Rood
>
. .. 0,f130/
0
Eikenhouts-kool
... 0,0330
Eikenhout ..
. .. 0,0250
Eikenschors. .. .. .. ... .. 0,0600
Lindenhoux.. . .. .. ... . . U,0500
Pruimboomenhout . .... . .. 0,0160
Vlierhout .. .. ...
. .. 0,0164
Notenboomenhout.. ... .. .. 0,0157

Papiermoerbei
:
jenboom...... '
W ittemoerbetenboom ...... .
4,016g

01,-

0>pj,
-

t0sBAM: tOSBABK
z0rTz>. sT0##x>.

18,9
17,2
16,0
15,5
12,0
25,0
10,8
16,0
31,5
15,4
18,9
15,0
25,0
9,6
7,5
16,0
31,5
14,6
18,8
25,7
50,0
13,6
19,0
4,2
29,0
12,3

81,1
82,8
84,0
84, 5
88,0
75,0
89,2
84,0
68,5
84,6
81,1
85,0
75,0
90,4
92,5
84,0
68, 5
85,4
81,2
74,3
50,0
86,4
81,0
95,8
71,0

Dito dito .. .. ,.
...
orangeboomenhout. ..
..
Groen eikenhout . .. .. .. .. schaps vertier nog zoo gering, de instelling nog zoo ruw Berkenhout . . ... .. .. ... 0,0100
was,dat alleen eene zamenvatt
''
lng der geheele instelling de
lsch ebbenhout (boonenboom) 0,0125
kosten kon dekken, en vermits de enkele particulier de Ya
Kastan ehoutskool....
.. -toenmalige gewelddadigestremmingenvanhetgemeenschaps- Esdore-j
nkool.
. . -.
bedri
jf, en de uit het onvolkomene van alle instellingen gennenkool. .. .. .. . ... .
ontspruixende hindernissen niet zoude hebben kunnen te Bito . ... .. .. .. .. .. .. 0,0830
boven komen. De staten lieten de Twxlshandelen en be- Piinboolnenhout
.. 0,0124
sturen;bielden deelswi
jzè hun eigen boden-stelsel aan, Tarwe-stroo.. . .. .. .. ... 0,0440
rigtten ook wel op punten,voor welke eerstgemelden niet Gedroogde aardappelenkmid .. . 0,9150
ezorgd hadden, enkele nagebootste instellingen. Langen Rein varenkruid . .,
. .. -llid vermoedde men dein hetpostwezen liggende geldbron Tabakswortel ... . .
...
zoo weinig, dat enkele staten het dankbaar aanzagen,dat
in hun gebied door andere staten post-instellingen werden
aangelegd;dat zi
j Toorts,ook nadat zi
j allengs,uiti
jver- De oplosbare zelfstandigheden w staan uit koohure zwaz
u
c
l
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kh
e
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n
on- vel, kiezelzure en phosphorzure kali- en soda-zouten;de
dernomen hebbende, de geheele opbreogst daarvan den oneplosbare uit koolzure en phoàphorzure talkaarde,kiezelpostmeesters overlieten, en zelfs hun nog wel buitendien aarde, i
jzeroxdde en manganoxi
jdul. Zi
jzijn deelsuitde.
bezoldigden. Eerst met hetbegin der vorige eeuw beves- gebergten grondsoorten,deels uit den humus, dieuitafgetigde zlch de overtuiging van het Snancien
ele '
gewigt der storven plantendeelen ontstond, in de vegetabilia overgepostinsiellingjen streefden althans de grootere stateh mee- (WZKG Y
rendeels er naar,om eene eigepe landsp-tte organiseren. Sedertdenjongsten t
ijd wordteene meerzuiverepotasch
llerst in de tegenwoordige eeuw en met name sedertden
ic
nha
da
elnbhea
dnrd
ev
ee
lng.elev
e
r
d
,
en
de
rzael
rf
brvik
at
Nearscjrovoat
e
vrede, heeft men erkend,dat, metde toenemende gemak- s
Xen ki
est
da
rv
toe
e
ba
i
j
oo
ri
ke
euo
r
n
keli
jkheid, zekerheid en goedkoopte voor hetpubliek,de harde houtsoorten, vermits deze in den regel meer opEnancieële opbrengst van hetpostwezen toeneemt,ensedert brengen dan die van zachte houtsoorten;intusschen soude
isallerwege eene groote verbetering van het postwezen niet men zich ook met het grx tste voordeelvau de asoh van
te m iskennen.
verscheidene krui
deqige planten bedienen .
- a14bijv.van
POSTSCRIPTUX (lat.); Naschrift(fr.apontillej. Ken den alsem en van de duivenkervel, daar deze de meeste
toevoegsel, hetwelk men toteenen brief maakt,na datde- potasch leveren - als zi
j in toereikende menigte aangezel,ve reeds geëindigd en onderteekend is. Ditpleegtmeu bouwd werden. Zi
j wordt in bàjzondere vaten (loog-

t
e doen,
,als men een of ander.belangri
jk dringends, in vaten genoemd)gedaau,dieeenendubbelen.
bodemhebben,
den briefvergeten heeftte vermelden, en plaatstdanboven van welke de bovenste mel gaten doorboold en metstroo
zoodanig toevoegsel kprtheidshalve enkel de letters P. S.
Zie KoopxAys-BnlzFwlssxtlwG.
POT. Inhoudsmaat voor natte waren, in Denemarken,
Genève,Lausannë, Neufchatel, Rostock enz.

POTASCH (lat. eineres clavellati; fr.potqnse. eng.
potash; du.Potascheg ital.potassat. Xetdezen naam
duidtmen eene in den handelvoorkomende en kunstmatig
venaardigde,zoutachtige zelfstandigheid aan,die eeneloog-

zoutige (alkaliRll
e) eigenscbap bezit, en voor het grootst

bedekt is, OnA alleen aan de vloeistof doch niet aan de
vaste deelen den doorgang te'
laten : vervolgens met water

aangevochtigd,en vastingestampt.Hetgemakkeli
jkstworden
nu deze vaten, b1
j wi
jze van terras, boven op elkander
g
eplaatst, en wel zoodanker wàize,dat men de zwakkere
loog steeds in een lagerstaand vat kan laten afvallen,
waardoor zàjzich,doorhetopnemen van nieuwe gedeelten
van oplosbare stofren, versterkt en men dezelve alsdan
uit het benedenstaande vat Ahappen kan. Aanvankpli
jk
124
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wordttothetuittrekkeh derN losbnregedAelten kgud wa- bl
gn
estni
eld
aloq4ta
et aan de inwerking der weêrsgesteldheid zijl,
ter opgegoten ; na dat dit eohter afgelx waen isj Tietmen
gbvevgt, die,wel
ke bijhetbewaren,aan deu
ophetoverbli
jfselheetwater. Het overbljvende wordtnu regen zijn bloolgesteld geweest,verliezen dikwerfmerkelijk
deels tot bemesting verhruikt, deel: in f
glasblazeHjen tot aaà gehalte,vermit: het water een deel der souten oplosl
veaaardiging vaq het gewone ghs gebesigd..1: de loog en wegspoelt.
vah diekracht,datzijnaarden aereometeromstreekstwin- In de: handelonderscheidt mea verscheidene Dorunvau
tig graden toont, dan wordt dezelve kookbaar geachtj potasch,naar gelang derlanden,in welke zi
j gefabriceerd,
nu in ijzeren pannen geheel, en dan in de'zoogenaamde of naar gelang dexgrondstolren uitwelke zi
j getrokken is
kookpannen tot op droojte uitgedampt. De massaiszwart ewordqn. 9emeestvoorkomende,en meestgeachtezi
jn:
ofbnzin,en heetnu mwepotasch - du.Potascâe,zo;- de russische kroon-potasch (blaauw-wit)de amerikaansche
ascheyt
#uss,oclrc.
v - &al%n, :lleâ &alt. Zi
j bevat.
nog (tameli
jk.wit). de illyrische (blaauwachtig wit)jpardasclz
kleurstof van de bi
j de verbranding nietgeheelvernielde (blaauwachtigen groenachtiggevlekt)ywi
jnmoerasch,weedPlantdeelen,en moetnu nog witrebrand worden.
asch (du.Drisen.fr.cendrea grcwdllex)- ligt,porleus,
Ditbranden geschiedde vroegerzn i
jsere pottenofkroesen praauw-witj dikwerf met groene en bléauwe vlekken).
erop volgen de triersche, de weedaschjde dantzigerende
Lpotsj, en van daar ontstaat de naam potasch. In den m
jongeren tijd bedient men zich dam oeechtervan bi
jzon- boheemsche.
jn meestalin luchtdigte vaten gepakt
dere ovens,dieCalcineer-ovensgenoemd worden. Zijzi
ja 9ebetere Dorten zi
naar de wijze.derbtjhetsmelte. van verscheidene meta- welker vorm en grootte echter.verschillend is. De russische
en danaiger komtgewoonëjk in vaten van populierhout
len gebruikeli
jkevlammenovensgeconstitueerd,en van
ea schier cylindrieken vorm,m et 16 hoepelbanden voorzien;
danige grootte, dat 5 of6 centenaars(ermassa
de amerikaansche en illyrische echter in vaVnvaneikenhout
daarinkan gezetworden.Dezewordtdan bi
j van
versterktvuur,zoo lang in den oven gelaten,totdatzi
jop metslechts6, doch breede hoepels van het zelfde hout. In
kleurendeen koolachtige deelen ontbenden zi
jn endemassa laatstgemelden bevindtzich oé den bodem dervaten het
in eene taai
je vloei
jende stoFe is overgegaan. 9ehitte woord potassen. Het gewigt der russische isgemeenli
jk
mag echter opk niet hooger opgedreven wordeny vermits 20à 30 pud (à 40 pond)pervat;datderdantzi
ger3 i4
anders ook een edeeltekalizich medevervlumigen zoude. centenaars;datderhougaarsche 600 à 800 pond (weenerHiernawordtdezelve metijzeren haken eruitgetrokken,en geîvigt).Zijworden deelsmetnettotarrajdeelsmetprocentkomt nu als gecalcineerde potasch in den handel. Bi
Jde tarm berekend.
calcinering heeft zi
j gemeenqjk ) tot 1.van haargewio De invoer van potaxh in den pruissischen staat bedroeg
verlorenywelk gewigt-verlies deels doorhetverbrandender in dejaren
1838 .
62,490 centenaars
organieke stofle,deelsdoordeve- i
jdering van het water
1829 .. .. 85,932
yy
en van een weinig van hetkoohuur te weeggebragtwordt.
1830 .. .. 116,767. yy
Zi
j isechterdaardoor bi
jtendergewordenj en de metaall83l ... . 90,032
tt
oxyden die 4roeger als koolzure zouten voorhanden wareny
hebben deaelverkoolzuurverloren,zi
jn deelsijzetothoojkte
ere oxyde venormdy en kleuren nu de potaxh deels Derzelververbmik isdienvolgensmetterdaad aanzienli
noemen, en de aanwending van ditfabrikaat is ongemeeu
blaauw of roen1deels rlodachtir.
eelwldig verscheiden. Voornameli
jk dient dezelve in de
Daar echternietalle vegetabillalatbaarzàin om een ge- v
qjkeli
jk groot bedrag aan potasch op te leveren, en het zeep-, verfstoFen- en glasbereiding, totbleeking, tot het
evenwel voor den fabrikant.an groot nut is,de opbrengst voortbrengen van genees- en scheikundiie preparaten, en
van verscheidene grondstoFen te kennen ;zoo hebben zfch dergel. meer. Eene goedepotasch moetdroogltin,eenen
Tkvocstlx, PzaTlcss, Kllwwl en Swcsschz er gich mede scherpen,loogachtigenheetensmaakbezitten,zichgemAkeli
jk
bezig gehouden, het potasch-gehalte van onderscheidene in wat
eroplossenjen daarbi
jYietveelbezinkseloverlaten.
plantaardige stoFen uit te vinden, en hunne uitkomsten Tblgens CMAPTAL bevat de beste potasch slechts x1v onopin de volgende tabelle medegedeeld.
losbare bestanddeelen. Yoorts màg zi
jniette donkergekleurd zi
jn. Hoe witter zi
j is, des tebeter.- Dekleur
isechternietaltijd een onfeilbaarkenteeken,enhangtdikVA4 100 DsEt:y tz4:R:>.
PoTis
wijlsvan hetcalcineren,en ook van den grond af,opwel. cHC:HAtTZ. ken de pl
anten gegrleid zi
jnjwaaruitzijgetrokken is,als
ook menigwerf van eene kunstmatige kleuring.
gaar nu de potasch van zeeronderscheidea deugdeli
jkPi
jnboomenhout
0,45, heid voorkomtyen dikwi
jlsook aan opzettelijkevervalschinPopulierhout
.
. ..
Klaver. . ..
.
Beukenhout . .. .. . .. ... .. .. . .. ..
Xikenhout .. .. . . .. .. ... . ... .. ..
Beukenboomenhout .. . .
.'
..
'W eedehout .
. .'.
olmenhout . .
. ... . ..
Tarwe stroo . ... . ...
. ... ..
Scbors van eiken-kwasten .. ... . .. .
Distelen'. ... ... . . .. .. ... ...
M'rolgras... ..
. .. .
Kleine biezen . ..
.. .
W iJ-nranken .
. ..
Garstenstroo .. .. .
Drooge bexRkenschörs ... .. .
.. .
farenkruid .. . . .. . .. ..
. ..
Groote biezen . .. . ... ... .. . .. ... .
Xaïsstengels . ..
. ..
. ..
Koedistels. . .. . .. .. . ..
Boonenstengels . . .. .. .. . .. .. ... . .
Zonnebloemstengels.. . . .. .. ... .,. ...
Brandenetels . . .
. .. .. ... . .. .
W ikkenknid
. ... . .. .. .
..
Distels. . .. .. .. . . .. .. ... ... .. .

Dr
ooge ta- estengel:vöôrhetbloei
jen
Alseznkzxid .. ... . .. . .. . ...
Duivenkervel..

0,75
0,75
l,45
1,53
2,26
2,85
3,90
3,90
4,20
5,00
5,1)
5,08
5950
5,80
6,00
6,26
7,22
l7,50
19,60
2'.,00
20,(*
25,03
27,50
35,37

.
. 47,00
.. 73,00

.. .. .. . . 79,00

gea onderworpen is,die doorketoog nietkunnen ontdekt
wordenjzooishetnoodwendig middelen ter hand te hebben,
door welke men haie waarde bepalen kan. Deze berust op

haar gehalte aan zuivere kali,alszi
jnde dezeheteigenli
jk
nuttige bestanddeelder potasch. 9it gehalte kan het best

en gemakkeli
jkst gevonden worden door den alkalimeter

van Dxscaolzlttss. Deze scheikundige, als ook Du czT en
BticlxeTxyhebben door middel van ditinstmmentverseheidene soorten van potasch onderzocht,en de navolgende resultaten bekomen, diede relatieve waarde derzelvebepalell:
Amerikaansche potasch le soort. . .. .. .

p

bijtendepotasch lesoort..

60 à 63G
60 l 637

in roodachtige stukken :

Amerikaansche potasch 2e aoort.. .. . ..

),

bi
jtende potasch zesoort..

70 5 55*
50 l 55@

in graauw-witte stukken :

W itte n'gsische potasch .. .. .. ..
p dnntziger > .. .. . ...
Blaaus;e.. .. .. . .. .. ... . ..
Asch van versch hout. ... .. . .. .. .
Kassuba-asch ... .

52 à 58*
45 à 5:*
45 a 52*

8)o

18 b 29*

Als men het volstrekte gehalte aan zuivere kaliin eene
Het komt echter ook veeler op ,
aan, op welkqn grond potasch gevonden heeft,ishetgemakkelàikook hetgehalte
aat, kool- en zwavrlzàren-kali te berekenen,
de vegetabilia gegroeid zijn (die van dxogen grond bren- aenan tekaldii-ehnydr
behoeve heeh ook GAT Lcswc een tabellarisch
gen gemeenlijk meer op), a1s ook voortsop den ti
jd,in

welken zij zi
jn opgezameld geworden (aflstoaeneleveren oveaigt geqeven, waaruit voor het dagelijks gebruik de
minder op), en eindeli
jk komthetook daarop aan)ofzij wlgendeklelneretabellen gijn veaaardigd geworden:
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15,60
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26,00
27,04
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29,12
30,16
31,20
32,24
33,28
34,32
35,37
36,41
37,45
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59,29
60,33
61,37
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76,97
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1,19
2,38
3,58
4,76
5,95
7,14
8,33
9,52
10,72
11,91
13,10
14,29
15,48
16,67
17,68
19,05
20,24
21,43
22,62
23,81
24,00
26,19
27,38
28,57
29,76
30,96
32,15
33,34
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35,72
36,91
38,10
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42,86
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51,20
52,39
53,58
54,77
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57,15
58,34
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61,91
63,10
64,29
65,48
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67,86
69,05
70,25
71,44
72,63
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75,01
76,20
77,39
78,58
79,77
80,96
82,15
83,34
84,53
85,72
86,91
88,10
89,29
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1,47
2,93
4,40
5,87
7,33
8,80
10,27
11,73
13,20
10,76
16,13
17,60
19,07
20,53
22,00
23,47
24,93
26,14
27,87
29,33
30,80
32,27
33,73
35,20
36,67
38,13
39,60
41,07
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44,00
45,47
46,94
48,40
49,87
51,34
52,80
54,27
55,74
57,20
58,67
60,14
61,60
63,07
64,54
66,00
67,74
68,94
70,40
71,87
73,34
74,80
76,27
77,74
79,20
80,67
82,14
83,60
85,07
86,54
88,00
89,47
90,94
92,40
93,87
95 34
96,80
9827
99,74

1,58
3,16
4,74
6,32
7,90
9,49
11,07
12,65
14,23
15,81
17,39
18,97
20,55
22,13
23,71
25,29
26,87
28,46
30, 04
31,62
33,20
34,78
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39,52
41,10
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47,43
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74,30
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77,46
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80,62
82,20
83,79
85,37
86,95
88, . 3
90,11
91,69
93,27
94 85
96,43
98,01
99,59
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1,85
3,70
5,55
7,40
9,25
11,10
12,95
14,80
16,65
18,50
20,35
22,19
24,04
25,89
27,74
29,59
31,44
33,29
35,14
36,99
38,84
40,69
42,54
44,39
46,24
48,09
49,94
51,79
53,64
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57,34
59,19
61,04
62,88
64,73
66,58
68,43
70,28
72,13
73,98
75,83
77,68
79,53
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83,23
85,08
86,93
88,78
90,63
92,48
94,33
96,18
98,03
99,88
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dikwi
jls, tot zich ueenezouten meerafscheiden en deloog
helderoverbli
jft. Deze wordt nu totdroogteafgekookt eu
in digt gesloten Ilesschen bewaard. Het is dan eene witte
zoutlnassa en w or hetgrootstgedeelte eenvoutlig,ofgrond-

stolfelijk koolzure kali. Absoluutzuiver is dezelve echter
niette noem en,vermit
szi
j nog alti
jd sporenvanchloorkali,
zwavehure en koolzure kali bevat, die op dezewi
jze niet
volkomen kunnen afgescheiden worden.
Komt heter op aan,om totzekere doeleinden,zich een
volkomen zuiver preyaraat te verschaFen,zoo wlndtmen
daartoeop de beste wljze azi
jnzurejofdubbelzure kaliaan,
die gegloeid wordt. In de pharmaciebezigtmen menip-

werften zelfden behoevezurewi
jnzurekali(wi
justeen),dle
hetzi
jop zichzelve in een vochtiggemaaktpapierofpeperhuisje,hetz!j,voordehelftmetsalpeter gemengd,in eene
tjzeren smeltkroes,aan gloeihitte wördtblootgesteld.Hierbi
j
wordthet wi
jnsteenzuurontbonden,en dekoolstofderzelve
Geheelop dezel
fde wi
jze kan ook deindenhandelvoor- deels ten koste der zuurstofvan de dampkringslucht (deels
komende koolzurenatron (soda)onderzochtworden.;slechts ten koste derzuurstofvan hetsalpeterzuur)ia koolzuurverznoetmen,daardeverschillendealkaliën bijgeli
jk gewigt, vormd,diemetdekaliinverbindingtreedt.Hetnaar eene der
niet de zelfde hoeveelheid van zuren verzadigen, in plaats
van 48,07 rammes potasch slechts 31,:50 grammes soda
aanwenden.W ant,alsl00 zuivere kalislechts 96 geconcentreerde zwavehuur verzadigen, worden xoor l00 zuiveresoda
156,96 derzelve vereischt. Is de soda eene door verassching

laatstgemelde manieren bereide zoutis onderden naam van

het koolzure natron te veranderen.. Alen kan dus nu, naar
de vroeger aangeduide methode,het gehdte aan natron
waarmerken.
Mbgt het echter voorkomen,datde soda onderzwaveligzuren,natron bevatte,dan ook is deze handelwi
jzenietmeer

Sedez
-t dit gedeelte van het spaansche lmerika zich tot
eene eigene republiek onder den naam Bolivia gevormd
heeft, is de handel derwaarts ook ten eenenmale lan ge-

eenvoudige koolzure kali,mild plaptenloogzout,wijnsteenzout (lat. kali ccriolfcz-l, sal tartari; fr. souscar-

&/ecfe de potasse,:rîde tartre; eng.su&carbonate 0/'

potasse,dcî/ of tartarj iq de peneeskunde gebruikeli
jk,
van planten gewonnen,barilla- ofkelp-sodq(echtergeene en heeft, vermits hetzelveuitgehjke gewigtshoeveelheden
earec-soda welkelaatste gemeenlijk slecNts3 pCt.koolzure
natron, doch des te meer chloornatrum, ckoorkalium en kalien koolzuur bestaat, in de scheikunde hetteeken K.6.
zwavehure kali bevat) zoo bli
jftde opgemelde handel. POTOSI, beroemde mi
jnwerkstad.in eeneruween onwi
jze de zelfde,alleenli
jk metverandering vanhettenem'
en vruehtbare landstreek, meer dan 1200 voet hodg aan het
ewigtvan 31,860 gram mes.
merkwaartlige ertsgebergte Cerro dePotosiin den zuidHeeftmen echter meteene uit bitterzout (wonderzout) amerikaanschen vngstaatBolivia legen,ten tijdevanharen
door gloeileting kunstmatig voortgebragte soda te doen,z0o hoogsten bloei, in hetbegln dge
er l7e eeuw met meerdan
moetde haadelwi
jze geheel anders ingerigtworden,ver- 150,000, tegenwoordig nog slechts met ongeveer 15,000
mits deze zeerdikwi
jlsbehalvezwavelzure natron,ook we1 inwoners, vermits ten gevolgevan den veeljarigen burgerzwafelnatrium bevat,welkedoordeproefzuurstof,insgeli
jks kri
jg ook dit land,hetwelk vroegeralsopper-peru tothet
ontbonden en verzadigd isgewordenjen op die wijze een spaansche vice-koningrijk Rio de la Plata behoorde,zeer
verreweg hooger gehalte aan koolzure natron agnduiden, verwoest werd, en de zilver en goudopbrengsttotop den
dan de soda bezat. 0m zoodanig een verkeerde uitkomst jongst
en tijd zich steedsmeerverminderd heeft. De hoebi
jhetonderzoek van dergelijke sodatevermijden,hebben veelhpid van hethiergewonnea zilver isongemeen, en de
GxY.Lcsswc en W ZLTIR eene regtgoede handelwi
jzeuit- zilvermijnem alhier meer dan 15,000 voet hoog gelegen
gevonden en in toepassing gebragt. Dezelve bestaatdaarin, waarvan i
n 1803 nog meerdan 50 indenabijheidvanPotosi
dat de soda vroeger meteenige koolzure kaligemengd en bearbeid werden, van 1545- 1803 meer dan 1500,000,000
in eene platina-kroes donkerrûod gegloeid worde.- Hier- doll
arsopbrengsthebbengegeven;echterzi
jndezewerken ook
doorwordtde chloorzure kalk ontbonden,verandertzich in tegenwordi
g nog tameljk belangri
jk; wantqjworden gechloorlkalium,terwi
jldeafgescheidene'
zuurstofzich aan het zegd, in 1826 meer dan l70,000 en oQk in de laatstverzwaveliGzuur ofaan de zwavelvan het zwavelnatrium bindt, loopen jaren nog bi
j doorslag alti
jd wekelk
jks1500 mark
en dit in zwavelzuur vervormtj zonder,hoe ook genaamd silver geleverd hebben.

t
oereikend om hetnatron-gehaltemetjuistheid te bepalen,
vermits nu de ontstaande hoeveelheid zwavelzpur nog eenmaal zoo veel natron neutraliseert a1s vroeger de onderzwavelige zuurstol'1 waardoor nat
uurlijkerwijze het natronelaalte te gering zoude ultva'llen.

nloetjeii
jker en nog mindervoldoendewordteindeli
jk de

steldheid veranderd. Yroegerontving hetland zi
jne noodwendirheden, van het buitenland alleenlàik overAricaen
Aregulpa in Peru;doch om de hooge transito-tollen enandere bezwaren tevermi
jden,zochtBoliviain den jbngstell
tijd eenen nieuwen uitwe; om zich metbuiten/slandsin
onmiddellijke aanraking te stellen,en dhartoebood deeerst
sedert 1829 aangelegde kleine haven Cobi
ja of Lamar,aan
demonding derkleine rivier Cobàja,diereedsdereizigers
eene gemakkeli
jke verbli
jfplaatsaanbiedt,en tegenwoordig

alkalim etrische proef, als ruwe soda, die eea m engselvan
koolzure natron en zwavelealcium is,toto'nderzoekinggeno- a1s vng
''haven steeds m eer ip aanmerking komt,de eenige
men is. Hierbi
jkomthetnu op detemperatuuraan,onder gelegenheid aan ; intusschen staat Potosidoor middelvan
welke men dezelve in water oplostj zeer veelaan;want den Paspaija en Pilcomai
joJegenwoordig ook metBuenosneemt men koud water, zoo lostzich slechts weinig zwa- li
jresin handelsbetrekking.- Benevenszilveren gouden
velcalcinm op ; bezigt men daarentegeu kokend water,zoo schier alle metalen, behalve i
jzer, teelt Bolivia de zuifl-

'

lost zich daarvan eene aanmerkelijke hoeveelheid op, en
werkt nu ontbindend op de koolzure natron, terwijlhet
zwavelnatri.'m en koolzure kalkaarde voortbrengtv W ijzien
nu, dat het vinden van het kaligehalte der potasch niet
zoo moei
jelijk isa1shetvinden van den natron in desoda.

amerikaanscheprodukten:granen,maïs,ri
jst,kakao,katoen,
suikerriet, verfhoutenz wijny zuidvruchten, hout,ook sal-

asch in een gelàjk gewim gedistilleerd water oplossen
laat, de oplossing helder afgiet, en in eenen i
jzeren
ketel zoo verre verkookt, tot zich op de oppervlakte een
zoutvliesje vormt. Nu laatmen hetmengselkoud worden,
:ltreertdeafgesclzeiden zouten (zwavelzurekalien chloorkalium , die door de verdamping van derzelver oplossingmiddel beroofd zijn) af, en herllaalt deze verrigting zoo

dentie,4 kleine mi
jlen van Berli
jn in eene door heuvelen
en meeren zeerbekoorlàjkelandsdouw aan den regteroever
der Havel gelegen, die hier tegenoverde Netthe opneemt,
en over welke twee merkwaardige i
jzeren bruggen voeren,
met33,000 (1700 nog eerst 2000) inwoners. Zi
jisharen

peter,zwavelen zout. De hoofdstad van den staaten zetel
van het congres en van de regering is Chuquisaca en Co-

chimai
jo,metongeveer26,000 inwoners;belangri
jkerechter

Intusschen wordt de alkalimetrische onderzoekingderpotasch zi
ja de steden la .
#cJmet20- & 30,000,en Gropesande
echter ook volstrekt onzeker, als dezelve natron inhoudt, bel
angwijkste fabri
jkstad des lands, met l6y000 inwoners,
hetwelk bàisommige soorten vanamerikaanschepotaschreeds die vele katoenwaren en glas vervaardigen.
het geval is geweest. ln zoodanige gevllen kan alleen de Afunten,maten ex gèwlgten. Zie Xsxlco.
POTRG JASIXKE.Russische rekenmuntterwaarde van
juiste,maarmeeromslagtige analysebevredigen.
Zeer dikwerfmoet eene zuiverder potasch gebezigd wor- nagenoegJ6 1@62 netl.
POTSDAX,hoofdstad van hetgeli
den, dan in den handelvoorkomt;deze kan men zich verjknamigeregeringsdisschazen alsmen gewone,doch meest.mogeli
jk goede pot- trictder pruissische provincie Brandenburg en tweede resi-

rassen opbloei aan FIIIIDXIIK de Groote verschuldigd, die
haar meerent
leels opgebouwd en 1oteene der schoonste en

P/TSTUKKEN .-PRAAG.
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regelmatigste steden gemaakt heeft. onder de hier geves- met machi
nes werkendej en jaarli
jks omstreeks 84*,0t:)
tigdeJqbr#ken zi
jn inzon4erheid tevermelden:degroote stukken katoen of calico's van allen aard leverde. Eefze

k
oningli
jke geweérfabri
jk, die meerdan 200 arbeidsliqden
werkzaam houdt,als ook een particulier etablissementvan
dezen aard;voortseenein den jongsten ti
jd aanzienldkgeworden suikerraKnaderi
j; eene stoom-chocolaadfabrijkya1s
ook verscheidenefabrijken in laken en anderewollen-,ook
wi
jden-,katoenen-,kousen-,band-,linnenwaren,inleder,
wasdoek,tapijten, tabak.chemischeverwstol
ren,potlooden,
tlarmsnaren,wasenz.;ookzi
jndebrouweràjenenbranderi
jen,
de tuinbouw,devisscheri
jen en descheepsbouw tevermelden. Daarbij heeftde stad 4 boekhandel-etablissementen.
ongeachteehterde talri
jkecorporatiën,hetsterkegarnizoen
en de vele levendige bedrevenefabri
jken,heeftPotsdamvoor
eene groote plaats toch iets opmerkelfjk stils, vermitsde

enkele dezer fabrijken (gebroeders PoRczs)houdtbi
j l50
druktafelsexlverscheidenegrooteverweri
jen meerdan 5* ,
en nog bovendien aan 2000 weefstoelea nog omstreeks4œ 0
personen werkzaam. geze fabri
jk levertmetbehulp varl
v
e
r
s
c
he
i
d
e
n
e
s
t
o
o
me
n
a
n
de
r
e
ma
c
hinesyjaarli
jkscirca100,000
stukken katoen.
Hierzi
jn velehuizen voorden groothandelgevestigd,die
aanzienli
jken expeditie- en commissiehandelin hetboheemsche? inxonderheid in manufactuurwaren, die in en om

Praag vervaardigd'worden, naar W eenen, Xoravid, oosten-

ri
jk,Silezië,Galliciëen Polen,naarden Lausitz,naarDresden, Leipzig en geheel Saksen en de Elbe afwaarts naar
slaagdénburi,entotnaarHamburg bedrijven. De handel
handel er ontbreekt. Ditza1echter eerlang een gunstiger wordthier'voornameli
gk door 1Q grootehandelstraten,die
keer nemen,ten gevolge der nieuwespoorweg-gemeenschap naar en door Bohemen gaan,en die Praag totstapelplaats
metBerli
jn. Van wetenschappelijke instellingen enstichtin- derkoopwarenengoederen maken,welke Boven- en Nederen tptalgemeen nutndemen wi
jalleen hetgymnasium met Duitschland elkander toezenden, geli
jk ook doorverscheidekoningli
jkeschool,een kadetten-jkunst-,bouwkundige- dene aanzienli
jke jaarmarkteu Aerlevendigd. De hierwoen industrieschool, a1s ook een leergesticht voor tuinbouw nende grieksche- en turksche kooplieden voeren, even als
en boomkveekerij;ook is Potsdam a1s de zetelder màr- hunne landslieden in W eenen, katoen, wolle en andere
produkten naar Bohemen in, en daarentegen verscheidene
kisch-öconomischemaatschappi
jtebeschouwen.
Eindeli
jk is nog te vermelden buiten Potsdam,hetbe- natuur- en kunstprodukten naarTurkàjeuit.
roemde, met voortrefrelàjke parken en tuinparti
jen en ook Groote verligting voor deszelfs handelbrengtaan Praag
meteeneschildeéjgalertj voorziene slot Sans zptzc?
:, zoo de Alhldau aan, die van hier nog 12 ml
jlen opwaartstot
merkwaardigalshetlievelingsverbli
jfvanFsznzllxxdeJr/o/e. Tudweiss voor faartuigen van 2- à 400 centnrs.ladingbetOTSTUKKEN,tie Xllowlttsx en skxlsxATlzx.
vaarbaar is, en op welke krachtens k. k. reglement vak)
POUAH of PUAH (PIcz), oost-indisch handelsgewigt 1832 de scheepvaart, van het puntafaan,waar de rivier
voor vloeibare waren,en ook voor drooge waren. ZieCAt- bevaarbaar wordt, totaan de uitwatering der Elbe,en omcnT'
rw en vergeli
jk hetartikelPlcz.
gekeerd,aan een-iegelàjk isvergund,diemeteen bekwaarxz
POUDRETTE isqedroogde,eogepulveriseerdemenschen- vaartuig voorzien en eene licentie van de regering bekomen
drek, die in Frankmjk ten behûevederveldbemesting ver- heeft;alleop de Elbegepatenteerdeschepen zi
jn insgelijks
kochtwordt,en we1per setier van lt hectolitres, hetzi
j daartoe geregtigd. De eenige belasting daarvoor is de mollos,hetzi
jin zakken,#eelnaarEngeland enzelfsnaarAme- dau-tol, die voor de geheele landstreek 10 kreuzer conv.
rika. Totzelfsbi
j dezewaar,komtvervalschingvoor,door- e1d voor den weener centenaar, bruto gewigt, bedraagt,
dien men dezelve veelalmet aarde ofturfmolln vermengd. a1s 6 kr.tusschen Budweiss en Praag, 4 kr.tusschen Praag
gaar de goudrette langzaam bereid wordt, gaathet grootste en Xelnik;doch bàjden handelmet de eerste levensbegedeelte der daarin vervatte organiek'e stoflbn verloren;uit hoef
ten, zoo als bi
jvele foorwerpen #an zwaargewigten
dien hoofdewordt,sedert 1822,in Frankri
jk bovenhaarde eringe waarde nog van ) tot Qw daarenboven gemavoorkeurgegeven,hetoverblijfselof bezinkselbij de sui- tigd wordt. Baardoor lleeft zich thans de Xoldauhandel

kerraënqderàjen,hetwelk onderden naam vannoiranimal,
s4ïr rLsidu ofrLsldl%desray neriesbekend is;hetisG/L
Nerwreven dicrli
jke kool door middelvan eiwit te zamen
gebakken. lnzonderheid in het stroomgebied der Loire
wordt dit overbli
jfsel veelgebruikt; de consumptie Tan
hetzelve in Frankri
jk isjaarlijksop 10,000,000kilogrammes

aallzienlijk uitgebreid, en is de uitvoer van boheemsche
produkten ongemeen vermeerderd, zoo dat,terwi
jlnog in
lletjaar1829 op de Xoldaustreek van Budweiss totPraag

ter naauwernood 3000 centenaars aan koopmansgoederen
verzonden werden.tegenwoordig omstreeks 80,000 centnrs

worden vergonden.De belangri
jkheid dergeregeldescheep-

te begrooten. Hetwordt per gestreken hectoliterverkocht, vaartop de Elbe en Xoldauwordtechterongemeenverhoogd
en men verzendt het los, ofa1s hetniet verre heen moet, door de verbinding dezer rivieren door middel derbi
j
biezen korven L6'ouyesdejone). Xeerdienstig totbemes- Budweiss aan de Xoldau beginnende en sedert 1832totaan
ting van den grond is echter het door 5wtM0:, in 1831, de Ilonau bi
j Linz reikende,en alzoo de rivieren Elbe,

aangeduide'noir animalisL;want 8 à 16 hectolitres zàjn
toereikend vooreenehectare,terwi
jlmen vanhetnoiranimaldaartoe 16 à 24 hectolitres noodig heeft. Het bevat
nameli
jltnogmeerorganiekedeelen;door.
dewi
jzevan deszelfs
bereiding is ook de stank vernietigd.Deze nieuwewaarverkooptmen insgelijksperhectoliterlosofinbiezenkorven,en
ook in vien van onderscheiden grootte.gaarvangaanbezendingen naarverscheidenekoloniënvoorde suikerplantaadjen.

Xoldau enDonau verbindende,i
jzernaandienusedert1836
van den Donau bi
j Linz tot Qmknden, aan hetTraunen tot de oos
tenri
jkschezoutgroeven in hetsalzburgsche voltooid is. Een tweede ijzerbaan,die op het handelsverkeer van geen' ongunstigen invloed kan zi
jn, is
die,welke onlangs van Praag naar Pelzen is aangelegd.Nog belangqjker echter voor het vervoer te wateris de
Elbe, in welkedevan Praag komende Xoldau bi
j Xelnik
POUNB,pound-sterling.Zie POwD STKntlwc.= ,engelsch val
t,vooral sedert in denjongsten ti
jt
look in den handel
ewigt. Zie L0x9E>.
op deze rivier groote verligtingen aangebragt werden. l)e
PRAAG. 1)e lloofdstad van het koningri
jk Bohemen; Boven- of Kleine-Elbe wordt reedsvan aî Pardubitz met
aan beide oevers der bevaarbare Xolclau, m et122,000 in- houtvloten, de Beneden- of Groote-Elbe echter van Xelnik
wonersen hoofdzetelplaatsvan hetboheemschefabrijkwezen Ofer S heresiastad. Zeitmeritz en V'
Mdd%*#' haar Saksett
en deshandels'van ditland,die,in zoo verre Praag a1s de Ofer lclcl#cw, Pivna,D resden enz. reeds met groote
algemeene stapelplaats van deszelfs voortbrengselen nwek vaar
tuigen bevaren, en in de jongste 10 jaren steeg de
beschouwtlworden, tamelijk aanzienli
jk is. De stad zelve uitvoer op deze rivier van 100,000 op 1 m illioen centn.

heefteen nietgering aantzJa&rk
jken,onderwelke deka- Behalve gewigtige jaarmarkten ofmissen wordtin Praag
toenweverijen, als ook de katoen- en li
jnwaaddrukkeri
jen nog jaarlijksin Juli
j ook een groote wolmarktgehouden.
overgrooten maatstaf,de zijdenstolren aren- en kanten- 0ok vindt men hier, even als in W eenen,een handelsmanufacturen en sedert den J'ongsten tild ook de bobbinet- en wisselgeregt, en de wisselzaken,die hier door verscheiweveri
oorts de papier-1 behangselpapieren-,leder- en dene bankiersbedroen worden,zijn bi
jhetlevendig han*i
';
' v.
voortreffeligke
handschoen-, de vele goud-, zilver-,galan- delsterkeer nietonbeduidend.
terie Wnren en krameri
i
*
jen inzonderheid messen- en spel- ln Praag zi:
'n beroemde wetenschappeli-jke en kunstinsteldenfabri
*
i
#k-en, als ook de fabri
jken voor muzi
jkaleinstru- lingen gevestlgd. Be in 1348 gestichte Hoogeschoolen het
menten (meerdan 100 werkplaatsen).horologiën,koetsen, tecbnieke'instituut, eene dergeli
jkestichting alshetpoli
jstroohoeden naar florenti
jnsche manier, ook vele goede technieke in '
W eenen. Eindeli
jk vindt men hiernog 10
verweri
jen en suikerraënaderijen, verscheidene chemische koeklzaudel-etablissementen en 9 boekdrukkerig-en.
fabràjken en etablissementvoorde constructie#an machines, Fandalsprolukten rcezBohemen. Bohemen iszeerqjk
te on
fa
de
brr
is
jc
khe
indu
ide
st
nriz
ei
jn.
War
-enVa
de
n zeer bclangri
jken invloed op aan natuur-produkten,en behoort in dit opzigt totde beste
de
sedert 1828 hier plaats gri@i
#- e
n gezegendste deelen der oostenràl
-ksche monarchie. l)e
pende tentoonstellingen van boheemsclze fabri
jkvoortbreng- veeteelt is aanzienlijk,hetbelan>ijkstin den Egerkreits,
selen en de premiën-verdeelingen die in hetJaar1831 voor en men tf
'lt over het algemeen omstreeks l millioen stllks
de eerste maalbewerkstelligt
l werden. Vöör alles belang- rund'
vee,en l50c000 stukspaarden.Degrootstestoeterijell
allrudimer en te Nimburg in de Blèzlatl
er-.
riik zi
jn de hiergevestigde 15 katoendrukkerç
jen,meest te Pardubitz in tn
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kreits. - De mverendeel: veredeldeachapen (1) millioen
atuks) leveren voortreFelijke wol (omgtreeks 40,000 cenb
t
enaars)totden uitvoeryop velke hetgenootschap voorde
oheemsche schapenfokkeHj en de aedertkortelingbestaande
wolmarkten niet zonderinvloed #li
jven.- 9e aansienli
jke
rarketts
fokHny in het vesteli
jke eh zuideli
jke gedeelte
levertjaarli
jks50- i60,*0 gtuksvarken:voordenbuitenlandschen verkoop. Zeer aanzienli
jk is ook de teelt van

pluim&edierte, vooral in den Tabor-, Budweiser-, K1atauer- en Pllsener kreitsen,in welke gewesten driften van

v
erscheidene duizenden ganzen weiden en jaarlijks meer
'
lan 201'0 centenaars bedvederen gewonnen worden,welke
winstgex nde handel deszelfs hoofdzetel te N eueru in den
Klallauer kreit: heeh, en gich meestal in de handen van

ri
jkejoden bevindt. 0ok debi
jenteeltistnmelijkalgemeen
verspreid, en hetboheemsche was,gelijk hetmoravische,
wordtvoordenhongaarschenenxssischegeacbt.9ez#deteelt
4ievroegermetzeergering-gevolg bi
jPraagbedrevenwerd,
leverttpgenwoordig een gunstiger resultaat;wanterwerden
in hetjaar 1836 van 6 lood ei
jeren pngeveer 100,000 cocons en daarvan,na afzondering vau velecoconstotzi
jdeteelt, 31pond afgehaspelde zndegeteeld,diein glansde
italiaansche gezegd wordt te overtreFen. F ild is er in
menigte,inzonderheid kazen in groote menigte (jaarli
jks
uitvoer van schier) millioen.stuksvellen),en in etteli
jke
xtreken (vooralte Krzineczin den Bidschouwerkreits)worden de beroemde noneemschey'
cïycafen gefokt. Devisscherij in vele duizelde'vi
jvers brengt goote winst aan,
en Loheemsche âcr,er,
v en nnoeken worden zelfs naar
AYeenen en anderelanden vervoerd.Parelsehelpen worden

inzonderhèid te Rosenberg in hetzuideli
jk Bohemen in de
Xoldau gevonden. Bezlandbouw die in den :ger-, Saazeren Leitzl
nerilzerkreitshetbloeijendstis,levertyeek&raan,
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leuren. &'*ren : Schönlande bij Rumburg de vxrname

zetel der boheemsche garen-fabrikatie (metmeerdRn 2*
machinenwerken);hier en in den omstreek ook de meeste
en behnDlkste bleeker#en, van welke Schönlandealleen
omstreeks &) etablixgemen!en telt. De hoeveelheid derin
het land wortgebragte l#nwqden wordt op meer dan l
millioen stuks tanders hetdubbele), toteenewaarde van
genoegzaam 10 millioen florijnen,en deuitvoerdaarvanop
meerdan de helftbezlkend.- Katoenen-mqnulàcturen.
Xe
n telt hier reeds een l00-ta1 maeâinen-spinnemjen,
die meer dan 350,000 centenaarggaren leveren. De hoofdzetelderweverz
j,diewe1gerekend magworden,meerdan
50,000 weefstoelen in werking tehoupen,iseven alsdie
der spinneri
j, de Bunzlauerkreits, alsook schiereven belangxijkin de Leitmeritzer en Rlbogenerkreitsen enz.Yermaard zijn de katoen-ofcalico-drukker#entwaarvanmen
er meer dan 3000 d-ktafelen telt,die nagenoeg 1) milli.
oen stuksdrukwaren van Gerleiaard,van de âjnsteneteldoeken totaan degeringste meubelsitsen leveren.Dezezi
jn
over de grootste schaal in Praag gevestigd (zie boven).

Voortste Cosmanos, Reichstadt, Kiemes enz.in den Bunzlauer, overigens echter de meesten in den Leitmeritzer en
Elbogener kreits, in de meeste boven genoemde plaatsen.

Eng verbondep met dezefabrikatie zi
jn detalri
jke verwer#ex, inzond:rheid ook de turkschrood-verwenjen,voor
welke namelijk de etablissementen te Praag, Cosmanos,
Jungbunzlau enz.te noemen zjn. Kousenwaren worden
in meerdan 2000 werkplaatsen,hetaanzienli
jkstindeLeitmeriaer en Rlbogenerkreitsen enz.gefabriceerd-- /Fbf/ezzmanufacturen. 0ok in dezen tak van industrieheeftde
handspinneri
j althans voor zoo verrede Sjnere garensbetreftg steeds meer voorde beter en goedkooper arbeidende
machixsmoeten wi
jken:totwelke men reedsnapenoeg50

peulvruchten en rapen,wlc,
v(1
'n allekreitsen, het over- etablissementen, de meesten in en rondom Relchenberg
vloedigst in den Leitmeritzer Buuzlauer, Bidschower en telt. Sterkerisnog dehandspinneri
j in kamwolgaren,ofKönigkrëtzerkreits),minderhennep,veeloolt, wù'
n (bij schoon in de jongstejaren ook hierverscheidene aanzienXelnik, Aussig en Praag), voortreFeli
jken hop (het best ijke kam-olmach%'
nen dpïsperges,metnnme teReichenin de Saazer, Zlbogener,Leitmeritzer, Rakonitzer,Bua-. l
berg, Hirxchberg en inzpnderheid ook te Hermannstadtin
lauer en Pilsenerkreitsen)jvan welken 10 à 12,000 cen- den-chrudinerkreits opgerigt werden,die verscheideneduitenaars uitgevoerd worden, en veel hout. - 9e mi
jn- zend centenaars kamgaren voor de laken- en andere wolontginning levert de grootste menigvuldigheid van delf- len-stoFenfabri
jken leveren. Iaknnsenkasimieren,echter
stollbn op9a1s zilver (te Przibram en te Joachimsthal in meermiddelsoortdan âjnewaren,ixihetgeheel6 à 7000
den Klbogenerkreits)jaarli
jksnagenoeg 20,000mark;tin,, weefstoelen, die jaarli
jks nagenoeg 130,000 stuksleveren.
jaarltjks omstreeks 1000, nog vöo
'r 50 jaren echter jaar- Eyene v/olîeez/oy'
en (merinos, tibets. circassias,lastings
lijks meer dan 5000 centenaars; lood jaarli
jks omstreeks enz.) insgeli
jks meer in %et ordinaire:en slechtshieren
Ià,000.centenaars;ijzerb-hetwelk zich schieroveralbevindt daar met den tegenwoordigen smaak overeenstemmende.
wordtin 60 tot80 groote hoogovensversmnlten enjaarli
jks Yele turkschroode -v/:,s. of kappen (jgarli
jks meerdan
meer dan 200,000 centenaars geproduceerd, en de ukgra- 50,
0
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d
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z
t
i
n)
,
di
e
e
e
n
g
o
e
d
v
e
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e
r
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a
r
he
t
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stenvinden.
ving van steen- en bèuinkoolen, inzonderheid in denoor- K ollenband, hoofdzetel dezer fabrikatie is Tauss in den
dell
gkekreitsen,breidtzich,sedertdepri
jzen van hethout klaltauerkreits.- Iederla&rù'ken. Deze houden naeerdan
1estegen. zija?metiederjaarmeeruityzoodathiertegen- 3000 werkplaatsen bezig,onder welke schier het een-derde
woordiggaarli
lksalleen meerdan 2)mill.cntnrssteenkoolen gedeelte-it-loo#enjen. Groote etablissementen teTraag;
aan het daglichtgebragtworden. overigenswordt er eenig aanzienli
jkefabrikatievan sas aan en geperstengelakkeerd
k
oper en kalmei, vermiljoen, kobaltj ngr
aphiet, serpentin lederte Pilsen;juchten te Katharinain denzelfden kreits.
en bruinsteen, arsenicum, zwavel,antil
onium ,aluin,vi- Fandschoenen vermaard en naar franschewijzete Praag,
triool enz. als o@ok verscheidene soorten van edel- en half- waaral
leen nevens6 fabdjken,22bijzonderehandwerkbazea
edelgesteenten; l
n het bi
jzonder de beroemde boheemsche en overhetigemeen omstreeks 150 manneli
jke arbeiders,
jganaten of pyrope; voortseene scortvan robi
jnen en ia- en meer dan 1* 0 naaisters in dezen industrietak werkzaam
phieren en hyn
hcantenjveeltopagen,chgsophrasen,amethist, zi
jn,enjaarli
jksmeerdan 20,000 dozijnpaarhandschoenen
ka
r
no
l
i
j
n,
/
c
h
a
l
c
e
d
o
n,
j
a
s
p
i
s
e
n
a
g
a
a
t
.
Ke
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leveren.- Papierla6ri
jken. Een bloen
llendeen belangbreekt geheel; daarentegen heeft Bohemen overvloed aan ri
jke industrietak. Xen teltin hetland l26 papiermolens,
en onderdezen omstreeks25grootere fabri
jken metverbemineraal6rottnen,(nagenoe: 160).
Kunstvlnt ex handel. Bohemen moettotde nijverste terde en aan den geestdestijdsbeantwoordendeinriming,
,

landen van Duitschland en zelfs van Europa geteldworden, waarbi
jmeq zich de nieuwere ontdekkingenenuitvindingen
wantde fabrijkmatige werkzaamheid vah deszelfsbewoners, der schei- en werktuigkunde heeft te nutie gemaakt;de
t
lie veelvuldige vorderingen maA t, bevredigt niet'slechts mesten en best
en in een bi
j PraagLLieçmachinenpapiert,
de gewigtigste behoeften de, lands, maar is ook de grond- in en bàj Hohenelbe in den Bidschower,en dergeli
l
*ke in
slag tot eenea niet onaqnzienli
jken actief- handelmetde meer andere kreitsen, die meer dan 200 papiersoorten in
overige oostenrijksche landen, en levert zelfsvoortbreng- alle formaten leveren. eq ook naar Saksen eu Silezië een
selen, die haar kapitalen van buitenslands toevoeren. De aqnmerkel
i
jk vertiervinden.Papiermachéendoozen (ecrvnzienlijksteindustrievindtmen erin denoordelijkekreit- tonstin vele soorten wonlen te Sandau bi
j Xieren teReichenbergin den lunzlauerkreitsgoed gefabriceerd.- Bpekxen.en de hoofdtakken derzelve gi
jn.d.
evolgende:
Z#nwaden zzzczzzy/èe/lrep. Dese houden welligtnage- drukkcrqen zijn erin ut1=d 22,wam an8tePraag,onder
noeg 400,000 vlasspinners. meer dan 50,0* wevers en welke deHaasiKheO tl dubbeleen3enkelesnelpersen,allen
verscheidene duizendemenKhen opdev:lebleekeqjenwerk- meteenestoommachinegedaven,lzstanhoper en 14 gewone
z
aam, enoo
le
veren
lijn,wa
afêelvao
. de ordinair:tebat
totde Gjnste hoekdnzkpeoeny te regtgroeuch mag genoemd worden. K orten,en
k
anwa
/a&rï
âke.. Geen land in lluropa kan op dit punt
velda
e mas
bonte
lti
j
def
nxrvetgoed, ist, lenons, Glas
en diemet. De hoofdzetel met Bohemen concurreren, maar ook ni
et ligteli
jk vindt
sluijers
jzedoordenatuurbegunstigdyen
van dezen tak van ni
jverheid i: in denoordeli
jkekreitsen, men een anderland derwi
inzonderheid in het Reuzesgeberge. K tntwerken. voor- totdezen tak van kunstvli
jt geroepen, als Bohemen met
namelijk in de Elbogeper- en Sauer-kreitseu. Yroeger deszelfsvele mineraliën, woudrijkheOld en goedkoopte van
hield dezeindustrieomstreek:40,0* menxhen in arbeid, handenarbeid. Van daar ook handhaaft zich Bohemen reeds
sedert eeuwen in hetalleen bezit dezer goederen van prima
xedert de. vers
preiding derbo&&ine@a&rqkrn echternaau- kwa
eit. Xen telt hier over hetalgemeen 75, in alle gewehjks meer dan 1.
5,0œ kantklotsers;het borduren der westleit
n en inonderheid ook Aan de gfenzen verspreide glasNpndes schi
jnt daartege: eehter eenige vrgoeding op te
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den *
1R 10 smelterijen, inzonderheid te dratzezz l
*1l(len
Budwelserkreits;l& el&van Tertind ijzerblik fabri
jkmatigh!

blazeri
jën, van welke verscheidene totde meestgrootsche
fabri
jkinstellingen behooren, en 22 etablissementen, die
zieh eenigli
jk metde verfi
jning (hetsli
jpen,sni
jdenjdraaijen,poli
jsten enz.)van gekochteofbesteldeglasblazeri
jpro-

Horzouwitz in deu Berauner kreits in menigte;en buitendien in 14 werkplaatsen van den Elbogenerkreits vervaar-

dukten werk-zaam houden,welke allen niet slechtshetverre- digd;mesnen,drlcrrx,en anderesni
pèerk'
tuircn, q
:/.gf,
Weg rootst gedeelte der monarcbie schiez uitsluitend van brons-,gcl
cl/erfewcrrzz en kramerten vau allerleiaard,
d
yaswerk voorzien, m aar oolt aanzienli
jke kwantiteiten naar in groote menigte (o.a. Karlsbady Reichenberg (Praâg);
t
x
zt'îdrez te Praag, Karlsden Levant, naar ,xidden- en Zuid-Amerika,voarts naar naainaalden, borduurnaaldenb à

Italié,Spanje,Bu'
ztschland (ongeachtallen verhoogden imltl
o
s
t
)
v
e
r
z
e
n
de
n.
Er
bestaan onderde glashandeiaarszelAen
zandelsverbindingen.en kompagnieschappen, die eigene
factori
jen en depotsin devoornaamstexee-enkl
zandelsplaatsen
in en buiten Europa hebben, die doormedeledendereigene
xrspronkeldkeetablissementen bestuurd worden. Kunsten gercl seer: o.f./2
jzzglasvan allen aard (d.i.gepoli
jst,
geslepen ofgedraaid) leveren in bi
jzonder goedekwaliteit
de fabrijken te Haida (zeer uitmuntend), Steinschönau,

bad enz.; spi
jkersteSaar en Gratzen;goede&eweren w
Praag,W eigerty Karlsbad enz.geleverd. - Alachinenla-

:aru#
l
&merkwaardi; Harzdorfbi
jReichenberg in den Bunzerkreits. overlgens worden ln Bohemen in ongeveer 15

etablissementen jaarli
jks omstreeks40,0t)0èentn.ciehomj'
â/#.
/?in 28 à30 fabri
jken 25 à30,000
,centn.6eetwortet.v
ldïéer en in verscheidene chemisehe o/llr#âez
zveelzwavelzuur (naeer dan 362000 centn.),waarvan meerdan de
helftalleen in defabrilken te Altsattel,en in PraagjaarKreibitz! Georgenthalenz.'unst-edelgesteenten,fvd/rr-en li
jksomstreek,10,900 poud kwikzilversublimaatbereid.
sieraadsteenen, glaskoralen enz.levert söör allen de stad
Turnau, in den Bunzlauerkreits goed en in menigte;ook

M unten en koers.

worden hierveel natuurlijke steenen geslepeu. Spz
't
gef:
worden in 24 smelteri
jen vervaardigd,8 van welke zich
uitsluitend met ditartikelbezig houden,nevens welke nog
6 bi
jzondere spiegelsli
jperg
jen bestaan. De voornaamste
smelteri
jen zi
jn:Neuhurkenthalin den Prachineren Begstein in den Leitmeritzerkreits.- Porccleinyàbri
jken.Van
deze telt Boheme
n er 8, van welke er 6, nevens 2 aarde@
en omstreek van Karlsbad eku.bi
jzonwerkfabri
jken, ln d
dervermaard zi
jn.- Ilzcrwerken. Beroemd de vorstelijke en grafeltjkegieteri
jen en smeeperi
jen in deBerauner,

Even a1sgeheel BohemenyXoravië en oostenri
jkjrekent
Praag naar Gulden van 60 kreuzers à 4 p/enni&e(de
tlllra9(lkreuzer), ia de numeraire waardevan den conventionszo-puldenvoet,vaarnaa.
r1 gulden a'
.
j.thlr.op2lzilvergr. prulssisch courant waardig is. Bultendien kômt
hier ook nog de rekening naar weener papiergeld of irz

zoogenaaznde wiener W alrvxg (W .W .) voor. gikwerf

ontmoet men ook in BO emen en deszelfs hoofdstad de b:namingen naar de oude boheemsche rekenmunten, die
Rakonitser, Pilsener, Saazer, Czaslauer kreitsen en vele daarorn ook hier nog eenige vermelding verdienen. Zoo
anderen, die ook machienen- gietstukken blik enz.leveren. wordtnameli
jk hetSchock boheemsche groschen à2 ri
jksiraad wordt vooralin de Elbogener en Saazer kreitsen in d'or,deri
jksl'orà 1) schock,hetschockà 1)ri
jksgtzldenj
18 draadmolens, met name te W iesenthal, Joachimsthal, de ri
jksgiden (gulden) à 20 böhmen, de böhme à 1)
Grikn.enz.hetmeeste echter te Schönbuchel in den Leit- blanke qweisset groschenj de blankegroschen à 2)kreu-

meritzerkreits (de grootste draadfabrijk dergeheeleoosten- zer, de kreuzer a' 1)groschel, de gröschelà 2) blanke
rijksche monarchie) gefabriceerd.Seizen en sikkelen wor- pfennigejdeblankepfenn.à ljpfeunig gerekend.
Praag onderhoudt ook voortdurend ed?
z koersstelsel, ïyz de navolgende noteringen.
;Q
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Amsterdam ..
à6 weken dato
pl.min.1371
thderconv.courantvoor250 gulden nederl.courant.
Augsburg... k.z.en 2 maanden dato p 100t à 99) p ofgulden conv.cour.voor l00 thalerofIlor.xnventions courant,

be
jn . k.z.en 2 maanden dato
:r)
s oouv. cour.voor l00 thaler pr.cour.
B rli
r
e
s
l
a
u
.
.
.
.
k
.
z
.
e
n
2
ma
a
n
d
e
n
d
a
t
o
l
*
Frankforta/x. k.z.en 2 maanden dato * 100t à 99j
ofgulden conv.cour.voorl00 thaler of flol'
. frank*

forter wisselgeld.

Hamburg. k..z.en 2 maanden dato p 148tlueipzig... k.z.en 2 maanden dato p 99)
Londen.

* conv.cour.Aoor 300 mark hamb.banco.
p
p p p 100 thalerleipzigerwisselwaarde.

. à 2 en 3 maanden dato p 9.59 à l0.3 pl.min.9 Il.59 kr.tot 10 I1.3 kr.conventions courant voor

Milaan . . à2 maaM en dato
Pali
gs. . .
à6 weken dato
W eenen . . k.z.en 2 maanden dato
Triëst .... k.z.en 2 maanden dato

p
p
h
)
p

1z sterling.

99)
gulden conv.cour.voor300 lire austriae.
117t
>
* * * 300 fr.in Pari
js.
100t l 99) p
p
* > l00 gulden conv.cour.in W eenen.
99)
>
* p > l00 dergeli
jkegulden in Triist.

Buitendien ook
welop :

leurenberg . k.z.en 2 maanden dato p 99t

thaler ofgulden conventions couraqt voor lf)0 thaler of i1.
conv.cour.in Neurenberg.

gWoera der geldsoorten.

gukaten . .. .
.
. . pl.m%*
n.4.40
#nzissisch courant . .. ... . .. .. . ... .. ..
gisconto .. .. . .. . .. . *.. .. . 5 à 6 pct.

pl.min.4 mzlden 40 kr.conv.cour.voor lri
jksdukaat.
thaler conv.cour.voor l00 thalerpruiss.cour.

5 à 6 pct,aftmk voorinterestvoorhetjaar.

De wissel-uso wordt hier op 14 dasen na de acceptatie PRIAIJRN Lnchpvt.j%eù ni
etzeerve- i
lderd schipmel
verstaan ; dus bedraagt de du%be
l
e
u
s
o
(
2
u
s
o
)
2
8
d
ke
n,
d
e
n
r
o
e
p
e
r
(
s
pr
e
e
k
t
r
e
mpe
t
)
o
f
me
t
s
i
g
na
l
e
n
begroeten; oll
de halve u:o 7 dagen, na de acceptatie van den wissel. dezewi
jzedeszelfsmansehap toeroepenjen vragen van waal

W ilsels,dieop eenen bepaaldenwisseltermtjnluiden,moeten op hetvertoon hetzi
j terstond geaccepteerd,ofanders
geprotesteerd worden. Xet inbegrip der zon- en feestdagen zi
jn 3 resyqtda&en vergund, die echterbi
jwisselsop
n
zlgt,ofeenige dagen nazigtnietplaatsgri
jpen. overigens
rigt men zich meestalnaar de weenev wisselverordening.
M aten e> Knwètnnsin het koningri
jk Bohemen, zie
W zz>z>.

zi
j komt, waArheen zi
j koerô getj en ofzi
j een ofande)
hulpbetoon noodig heeft.
PRAAX (deâ,wf.).Dusnoemtmen in hetalgemeen geheelplatte, breede eu lage vam uigen,die totonderscheiden
oogmerken dienen ; ten deele tot ovenaart van rivieren,
deels tot vervoer op geringe afstanden;deels tot het voeren

'

van geschut,derwllze datzj in grootaantalvereenigd,dri
jvende brulgen vormen;ten deele èok tot hetopnemen var

PR.tRGES- PAESRI/RG.
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PRESDURG.

zand ofslib btihet uitbaggeren van rivieren?ofuitdiepen nige, in den zo-guldenvoetj zoo als ook nog desedert1820
#an havens. Yeelti
jds wordt ook een kielllrer dus ge- ten dçele in omloop geblevene Einlösung&câeineen4ntçnaamd.

PRANGRN (zcâ'w/). A1s eea schipjom van eenegevaerli
jke kust, Lla&erwaljaftehouden.ofom vi
janden of
zeeroovers te ontvliedenj of om door holle zee te komeny
meer &eilen bi
jzet, als hetnaardeszelfsbouwing,ofcongxructie,voeren kan,en gemexlijk voert,zoozegtmen het

ciyàfions-scheine, onder de beùaming van wiener W aA-

rung (W . W .) nog koerseren, gelijk dit reeds onder
22o art. j 7 van hetbesluitvan den ri
jksdag dd.15 De)
cember 1807 houdt Preaburg en geheel het koningri
jk
Ilongarije boek en rekening naar guldens (Zlatujvan b0
Pswwc i: qangemerkt geworden; doch ten gevolge van het

nranrt. :ene schade, die daardoor aan de zeilen, het kreuzern à 4 pfennige, in den :oogenoemden 24-gu1den
Khip ofaan de goederen toegebram wordtypleegtnaar het voet,in den zo. genoemde rheini.
sche W #ârvpgjwaarin,
zoo men weet, het conv. 10 kreuzerstuk 12 kreuzer,het
rbruik van velelanden,totavari
jgrosse te behooren.

PRATICA. PR16TI6A (schpvt.) Als een schipjhetwefk in karanti
jneligt,uitdealveontslagen wordt,ofhet
verloftotwortzetting en beëindigingzi
jnerreizeverkri
jgtzoo
zegtmen dataan hetzelve paqtz'
cg (frpratigue)pfpracticq i, verleend.
PREEIK (roed
4'e),lengtemaatin hetkoningri
jk Polen en
in den vdjstkatKrakau.
PREJUDICIE (uithet1at.).Heeteigenlàjk nadeehdeâcdt'j
eu is een woord van omzigtigheid, dat in den handelgewoonlijk gebruiktwordt. alsmen aan iemand eenewegens
een'qerden verlangde inlichting mededeelt. In zulk
pleegtmen namelijk bi
jhetgegeven berigtte voegqn:
echterzonderza#zzprejudice (d.i.ik devlU ditin vertrouwen en in uwe belang mede, doch reken er ook op,
datgi
j daaNan generleigebruik zultmaken, datmijzoude
kunnen nadeligzi
jn,en wiloverigensvoordejuistheidvan
het berigt nietborg bli
jven). 0ok in wisselzaken komt
deze uitdmkking soms alstoevoegselvan een endossement
ioor, e. beduidt dan zoo veel, al& zonder olsgo. Zie
0BtIc0.

PIGXIE (fr.piime),iahetassurantiewezen gpbruikeli
jk
tzie AssclA>*Iz).=,de belooning welke de regeringiemand
laattoekomen, die eene voor hetalgemeen nuttige uitvipding gedaan heeft; of wel ook de pqjs,welken zi
j voor
4en uitvoer van zekere binnenlandsche voortbrengselen of
voor den uitvoer van zekere buitenlanische bqtaalt,alszij

gelijke 20 kreuzerstuk 24 kreuzergeldtyen zoo naar verhouding der overige soorten van conventionsgeld. De rheinische gulden nlhier heeftdienvolgensde zilverwaarden van

v% thlr.of l7) zilvergr.pmiss.ct.?en koerseren hieroverlgensallegouden en zilveren specle.
van hetoostenrijksche
keizerschap, doch naarverhouding van den 20- in den 24-

gulden gereduceerdyof als 5 tot 6.

Yan werkelijk geslagtn lmngaarxhe nationale munten

heeftmen:

1)In goyd'
Zoogenaamde K vemnitzer dlâcfr?zj #an 23t karaat =

285 greinfjn;tereenerxi
jdedebeeldtenisvan eenkoniny
van Hongar
i
je tusschen de letter:KB,andererzi
jdshetmariabeeld methet kind Jezus voorstellende;voortsook
Koningl#ke #.âc/ws, met hethongaarsche ri
jkswapen,
en à 331.karaat= 284 grein âja.
2)In Zflver.
f'pzlw,xfïop,-zaxxfel, alsspeciesthaler,geheelejhalveenz.
10 en zo-kremerstukken;voorts ook zilveren klein-geld of
bi
jpqnsinrmunten, en kopermunten, zoo als die onder
W Vr
z:o
,e
yg
>erzi
jn aangeduid.
-

rekende men ook veelal naar hoagaarschen gulllet voor 'slands belangen doelmatig acht de kooplieden tot dens van 52) kreuzer,den zoogenaamden Szostaek véù 6
den uitvoer van eerstgemelden en totden invöervan laatst- kreuzer, den Polturak &an 1) kreuzer,de kreuzerà lj
derhongaarsche en à 2 Bovenhongaarsche groschen gereJemelden aan temoedigen.(Bijv.indien bi
j grootebehoefte Ne
kend. Behalve den reeds vermelde muntslag van zilverdaaraan gebrek heerscht).=,zie Pa:MIëwIIA>Dzt,

jen in
PREXIéNBANDEL. Bie soort van handel, bi
jwelke speciën in conv. zo-guldenvoet, greep voorHongqri

iemand zich verpligtstelt,een of ander voorwerp van han- hetbi
jzondernog devolgendemunting in zilverplaatsjdie
del.bi
jv.koopgoederen, staatspapieren, actiën enz.eenen hier dient vermeld te worden.

kedschemark Iljn zilverà25gulden (ri
jksgulden)
anderen totqeu'vastgestelden pqjsen binne: een bepaald iq1d)eDe
volgende soorten :
ti
jdëbestek.te leveren,evenwelonderhetuitdrukkeli
jkbqding, dat de kooper de bevoegdheid hebbç,lket dusge- in Poltura ofhalvekaisergroschen van l) kreuzer;
kochte voorwerp hetzi
j werkelijk in aankoop overtenemeny > Kreuzerstukken >an d1eze soort en in groschen van 3
pfeunige.
of hctzelve den verkooper telaten,en dezen eene bi
j het
yluiten des hapdels overeengekomene schadevergoeding

?
> Borenhongaarqch: gropchen of zweiern van 2 pfennigq.

2)9ekeulschemark âjn zilverà30 gulden,in pfenin(welkemenpremienoemt),daarvoortebetalen.
gen of hongaarsche denaren,eene soort van kleingeld- of
PRIKM
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I
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PRAEXI
TTENDI
S
(
l
a
t
.
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Xr
t
v
o
o
r
qi
t
z
e
nd
i
ng
van het vooruit te zendene. Kene beleefdheids-formule, bi
jpassingmunt.
waanan men zich in de correspondentie met een' betitelden
3) ln koper had men sedert1760,alsook van 1778 tot

persoon bedient. Deze formule,die aldus de lastige titula- 1783:Poluracken van l) kreuzer, en groschelvan 3 pfentuur vervangt, wordt schier nooit volpitgeschrqvenjmaar niKe,alsook geheele,halveen )kreuzerstukken.
alleen door de letters PP aangeduidjwelke men boven den
sederthetbovenvermelde ri
jksdagbesluitvxn 15 Becemeersten regelv.n den briefplaatst, Bijdecorrespondentie ber1807heeftdezewi
jze van muntin; en rekening wette.
lussclou kooplîedep i, de bewuste formule volstrekt niet liJ-lcopgehouden.
w'
pssehaken pleegtmen zich hiernaardeweenerkoersgebruikelàjk,vermitsmen daarin telkenmale boven deneersten regel van de plaal van den persoon ofdeTersonen notering te rimen.Zen bi
jzonderwisselreglementvoorHonschrijft,van wien ofaan wie debriefgerigtis. Overigens garije bestaatnog niet,echtergelden daaaoordebepalindient gelet te worden, datmen hetPP nietbezigen mag, gen van het 7. diât:l artikel van den gehouden landdag

'
k
lls men aan persqpen van hoogen rang schri
jftjdaarzulks van het jaar 1791, en buitendien de bepalingen van het
>ls onwellevend zoude worden b.èschou.Fd,.
oostenrdksche wisselreglementvan hetjaar 1793.ZieW z:-,
PRESBURG (hongaarsch Ponsonyj.voormaligehoofdstad F:F.
M aten :1 6veulé6vteh.
van hetkoningri
jk Hongari
je,en nogtegenwoordigkronin/jtadyalwaartevensderi
jksdagen gehouden worden,in eene
jksdagbesluit van het
choone landstreek 9 mijlen van W eenen,aan den linker- Krachtenshet2e artikel van hetri
oever van den Donau? over welke hier sedert 1825 eene jaar1807 zi
jn de maten voorhetkoningrijk Hongari
je volsehipbrug voel'
t,en >an den voetder hier beginnendeKar- genderwijzebepaald geworden.
pathen gelegen,met38,000 meest dùitsche bewoners,die, Be lenrtemqqt nameli
jk de voet (lat.pestjhetklafter
' en de elle tlat.ulnabhong. re
/, flczcré/,
behalve lakenweveri
jen en aanzienlilke looijeqjen,veleta- (lat.org#c)
baksfabri
jken, rosoglio-brandedjen. oliemolens en zeepzie- zzcgt
y
.
r
e
.
'
/
'
)
z
i
j
n
de
we
e
n
e
r
l
c
ng
t
e
ma
t
e
n
.
dedjen onderhouden; ook qjdeulint, hoeden,potlooden, Inhoudsmaat. 9e eenheid ofstandaard derzelve is de
spiegels en messenwaren fabriceren ;doch eenen no& veel hongaarsche halv6(lat.media; hong.iezet,diein 2 zei.
:Jmeszelnjingedeeld wordt.
meer belangdjken expeditiehandelmetlandsprodukten,in- tel(zae4Ael#) à2 rimpel (/'
ge
z
e
ma
a
t
be
v
a
t
0,
8
3
3,
4
9
6
n
e
d.
k
a
n.
zonderheid met 4e in den omstreek aangebouwde wi
jnenj
a1s ook met granen, tabak enz.op den Donau en te land
Begraanmaat(sï:/z:l)(1&t.modiun,l,
s4Az?
:
e>4ï.
ç;hong.
bedri*i
q PKsTu.
kilqj, de kraclltens het63eartikelvan hetrijksdagbesluit
#ven. Zi
van het jqar l715, in plaats van het voormalige OfeaerM unten en â4er4.
Aletzen,voorgeheelHongartje op 75presburgerhalvevoorgeschreven was, werd door de nieuwe wet op 64 hbngaar-

s'
Fel
l Go
rek
hi
ede
he
ln
geme
n,
gehe
se
tenntrime
ik nnaa
rerguil
nstvaa
60ek
reuaz1
e
srn
Wàee4ne
pnfen
en sche h.alp . vastgesteld. De nieupe hongaarsche metzeq

houdt mitsflien 53,3437 ned.kop.

PRESCRIPTII -PRIJS.

-

@9a -

PRIJSB%REKEXISG- PRJJZEXGERIGT.

l00
hopgaarsche metzen =
53,344 ned.vat,
1*,34 eng.imperialquarter,
101,3 hdmburgervât,
97,06 pm issische scheFel, of
86,74 weener metzen.

hetzelvetoegelegdewaarde,dievandeszelfsinnerlç
jkewaarde
dikwerfzeerverschilt. yyHijheeftzi
jnevinter-provisiëntot
zeereivlele(beter:matige,redeljkelzrvz
''eningekocht-''yW ijlaten u onzeartikelen tegen den eourantenpri
js-''pN.N.heeftzi
jnewi
jnen totdenkostendenpri
jslosgeshgen''
pIk heb u alle deze stoFen tegen ya&ri
jksp6js aangerekeni.'' - pIn uwe laatstefactuuriseen abuis,gi
j hebt
I)epreszburgereimer houdtjuistdegroottevanhetmetzen mij Cw'
rs werken tegen den particulieren, iu plaats van
l00
preszburger imer =
tegen den boekverkooperjpri
jsberekend.'?- plk ben niet
53,344 ned.vat,
voornemens mi
jnen brandewi
jn tegen lamer ,rï
g'
d 1os'te
1174
eng.imperialgallons,
s
l
a
a
n?
'
p
9e
pr
i
j
z
e
n
de
r
g
r
a
ne
n
z
i
j
n
t
v
g
e
nwo
o
r
digmer701,84 hamburgerviertel,
ke
l
i
j
k
re
daa
l
d'
'
pge
a
me
r
i
ka
a
n
s
c
h
e
k
a
t
o
e
n
i
s
inpri
js
77,65 Pruissfsch, of
#'
z'.
:fugrAl.'' - pHeb de goe
'dheid mijdelaapt: veitin&91,95 weener eim er.
ri
jzen van den javasuikerop te geven''- pN.N.verkoopt alleen tot vaste pri
jzen.''- pBenaante'rf
g'
,
xvan
Het foka#er wi
jnvathetft
mi
jnen tabak is......''- De prç
jzen van den koëj
2t preszburgereimerof

l76 hongaarsche halve.

stonden in de afgeloopeûe week zeer Ilaauw.'''- pN.N.
heeft de bewuste granen-leverantie voor den temiddelden

r#'
4 over ,
de jongste 5 jaren op zich genomen-''- pAls
N.N.niet in geldverlegenheid ware geweegt, zoude hij
ztine manùfacturen nietbeneden ya&ri
jkmri
p hebben afezet.'' - >
)De goede ri
jnsche wi
jnen zullen totop den
aaûstaanden opgst hoog inzrty.
xbli
jven.''- nIk verkoop
mijne mode-artikelen tot verminderde prï
g'
aep,om erte
eerder van af te komen-''- >De sl''
echte oogstheeftden
i
s
de
ge kleine tokai
jer wijnmaat, de antal,antalak,
?ri
*
isderoli
jfoliemerkeli
jk verhoogd. - >Xilanemheri
jst
helft der vorige.
ls tegen'hoorere ,r#'
J,x zeer gezocht.''- ylndigo zal
Gewigten. Zie W >l:>x>.
den geheelen winterqri
jshoudend bli
jven.''- p25gulPRESCRIPTIE,zie Y>
lltzxltllc.
den is de naaste'z'
vd voor hetcentenaar.'' - y9e aanPRESENM NG (schpivt.).Een stuk welgeteerdzeildoek, zienli
jke toevoèren hebben se'
dert eenige dagen defrijzen
waarmede de luiken der schepen overtogen worden,opdat der kolonialeYcrex zeergedrukt.''- y
)Bijhetopmaken
een regen of zeewater onder door hetdekkunneindringen. van eenen inventaris moet men de voorhandene goederen
PBESENTRREN (eenen wissel). ZieW lssst.
niet tot den verkoopprùà, maar hoogstgenomen tot;ën
YRESSANT (uithet fransch). Dringend, geen uitstel inkoopsprjj' aanslaan-'' - y)Yan de wf**sche papieren
lijdende,den meestmogeli
jken spoed vereischende. )
yXene wordt gees pri
js genoteerd (d.i.erwordtvolstrektniet
ressqntezaak roeptm1
JnaarLonden.''- ))Hi
jheeftpres- naar gevraagd. Niemand koopt ze, en men kan er geen'
sante zaken in Rotterdam.''
prijswvooropgeten).''- >
yIk raad u,uwenverlegensnuifPRESSEN Lsehpwvt.t,métrozen en andere lieden
t
a
&
ak
t
o
t
i
e
de
r
e
n
'r
ï
j
.
v
l
oste slaan (d.i.alware ook in
eweld tot 2en zeedienst dwingen, hen van koopvaaedi
j- ;evalvan nood depri
j
s
no
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tabakslag nemen.=, in de zeevaartkunde,zoo vele zeilen
soorten tot spot
pri
js afgedaan.'' - tkDepHjzen van den
Helzelve bevatdienvolgens:
146,695 ned.kan,=
32,287 eng.imperialgallons,
2,1352 pruissisch, of
2,5286 weener eim er.

-

zetten en uitspannen, a1s slechts een schip voeren kan, hop bégi
nnen in onzestreken zich wederte ânrstellen (4,
zonder volstrekt gevaar te loopen vau om te slaan, en we1 fe &eurent
.'' - nKakao wordt bi
j onsop goeden.
#rï
Jy
zulks om deszelfs vqart of loop om eene ofandere reden gehouden (
d.i.hi
j wordtnietgoedkoop,maarmet goede

te bespoedigen,,
ofom vaneènegevaarli
jkekustjvanklippen,
zandbanken enz.vrijtekomen.
Pltzssza:y. '
Il'
aastil zi
ju, haasthebben,op ietssterk
aandringen.- >)A1sgi
j metden verkoop uweramandelen,
nietzoozeergepresseerd had,zoudtgi
j zeveelvoordeeliger
afgezet hebben-'' .
-- >
)Ik heb uwen reisbediende .slechts
weinigeoogenblikkengezien;hijwasongemeengryre.
xdeerd-''
PRESTQN,stad in Engeland (Lancaster), met 35,000
inwoneysen belangri
jkekatoen-manufactuur (twist-spinnerijen).
PRET (R0zoz),lengtemaat in het koningri
jk Pplen en
ia den vràjstaatKrakau.

winstverkochtl-''- pRas naden zullen aanstaandenwintergoede,z.!
)'
J:zzbehalen (d.i.erza1daarvan veelenmet
ïoedewinstverkochtwordenl-'' geze en meerandereuitdrukkingen zi
l
.n met hetwoordpry..s in den h.naejgrjj
m k.
keli
jk.
PM JSBEREKENING,zie 6ALcntEhs>.
PRIJSCOURANT (PnIJs
tIJsT);(fr.priœ courant; en..
rice current; du. Preis-courantt. Zoo noemt men
gedrukte ceeleu, op welke de namen van onderscheidene
oederen-soorten met opgave van derzelver pri
jzen aaùgeteekend staan. Deze pnlzen worden echter meestaltegenwoordig niet gedruktj maar geschreven ingevuld, altha. en

PRETIOSEN,kleinodiënylijfsieradiën van goudenzilver, vooralbi
jgoederen welker pzljzen aan menigvuldig ri
jzen
edelgesteenten. - Yroeger is welbewçerd geworden,dat en dalen onderhevig zi
jn. Erzi
jn tweesoorten vanzr#'
#dergeli
jke voorwerpenf onder den algemeenen naam van couranten ofpri
jstî
jsten,namelijk zoodanigejdiein aanpretiosa ofkostbaarheden begrepen,nietaandeavari
jgrèsse zienli
jkekoopsteden doorbeëedigdemakelaars,onderleiding
toebragten,doch tegenwoordig ishetwelallerwegemetkracht
-

en m -edewerking van den hoogst
en handelsstand,deknmer
van wet aangenomen, dat z1J daartoe,even als alle andere van koopha
ndel.enz.ovér de-mliszen der op de plaatsvoorvoorwerpen contribueren.
komendegoederen,wekelijkseen-oftweemalen opgemRakt
PREVEM ëREN 1(u
'it hetlat.). Iemand van iets kennis n uitgegeven worden,om hethandeldrijvendepu.bliek begeven,hem op eene daadzaak,eene omstandigheidopmerk- e
stendig van de loopende plaats- en marklprljzen, en de
zaam m aken.
daarinvooNallendeverandèringenteonderr/gten;voortszoo-

PREVILEGIE (Pa1vItzcIs).Een doordenstaataaneenen
tl
jd xerleend voorrem tothetuitoefenen van een ofmeer,
op winstdoelend bedri
jf.In den boekhandeleen den regtmatigen uitgever eenswerks door de regering verleendebeschermendeacte,hem tegen nadruk beveiligende.Yergeli
jk
X0>0p0t1z.
PREVILIGIëREX (uithet1at.). Een voorregt,een hi
j-

danige,welkefabxskanten,manufacturisten en in den goelen en artikelen hten drukken,.en van tjd tottijdjmet
opgave derjongstepri
jzen en van den datum,hunnen correspondenten ter inzaie toezenden, met oee erk hen tot
bestellingen aan te moedigen;of wel geven zijde pri
jscouranten hunnen reisbedienden mede,om ze b1jgelegenheid der te dûene aanbiedingen op demeestgepasteendoelzonêerregtverleenen,bevoorregten.Yandaarookprevilegie matigewiizeuittedeelen.
ofprlvile6vie,voorregt.
PRIJS4ELDEN zijn het aandeel, hetwelk demanschap
articulier of aan een genoootschap,voor éeneh bepaalden derenhandelaanzienl
i
jkehuizen overdenelver.loortbrengse-

PRIJS (fr.priœt. De som gelds,diedoorden bezitter van het kaper- of oorlogschip aan den geadjudiceerdenpri
js
ofhoudereener koopwaar of over hetalgemeen van een of bekomt
ander verkoopbaar voo- erp, van eenen anderen daarvoor pmzkxEEsTza isde oëcierop kagerschepen,diemet
evorderd wordty dathi
j hem dezelve als zi
jn eigendom hetopzim over tprijsgemaaktevaartulg en hetvoerenvan
ovezlaat. Dus ook omgekeerd, de som welke iemah4 aan hetzelve is belashe
t.
eersen anderen betaaltofaanbiedt,om eene,aan dezentoe= PRIJZENGERIUT (PRizzN>-JvRI
sp1cTIs). Yolgens de
behoorende zqak totde zijne temaken. l)epr%
jsvan een algemeene hedendaagsche prakti
jk en overeenkomstig de
voorweo is daarom eene door den kooper en kerkoopervan meeate traktaten staat den kri
jgvoerende mogendheden de
125
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PRINS*W ALE: EILAND.

regtsbedeeling ia prijszaken toe,in zoo verre depri
jzendoor
hare onderdanen.of door haar gemagtigde kapersopgebragt
zi
jn,en zi
j efenén dezejurisdictiegewooii
jk doortotdit
oogmerk i% estelde bi
jzondere commissiën, of opzettelàjk
daartoœ aangestelde overheden. In ïn&iland belloort de
jurisdictie aas de admiraliteitsgerktqn ter eerster instantie.

jst .
6ewassen overdekt, Waarvan ri
èn peperde belanpri
jkste
zl
jn;daarop volgen de betel en de areka;ook heeltmell
erbelangri
jke aanplantiugen van koëj,suiker,gemberenz.
aanaelegd, erl de eerst sedert del jongsten tijt
lherwaarts
overgeplante m
'pskaatnoot en .
kruidnagelenboomen wokden
gezegd ervoortreïelî
jk tq gelukkeu. Daarbi
j heeftPinaug
Yan llet admiraliteitsgerigt wordt aan de lords /./*qppeal kaout
schouk telastiekegom) en arends-jaloe-,sandel- el1
geappelleerd. Van de yice-admiraliteitsa
oerigten ié het ad- i
jzerhout in overvloed in zi
jne wouden. Bovenalgewigtig
miraliteitsgqrigt twqeder instantie. In Frankri
jâ hadden is echter voor Engeland het bezitvan dit eiland voor delz
nu*eens dq. adm iraal,dan weder'eene speciale commissie, handel met Xalacca, Siam en China, die sedert g'
rootendan weder 44 regtbanken vn koophandel de regtsb
deeling deels zich herwaartsheeftverlegd. 0ok trekken de engel.e

in pri
js-zakqn. Ten laatsten werd een conseitdes'rïdrd schen parqivan dit eiland a1sverbanningsoord van misdain Paqjsgevstigd,dietereersteren laatster instantie be- digers voor Indië.De eenige stàd op diteiland is GekrgeslistesIn de.fransche koloniën besliste eene commissieonder fozt'zz, met een fort en eene haven beide door Izlcuv
het voorzittemchap van dqn kolonialen prefekt, van welker aangel
egd: Zij telt reedg meer dan 20,ft0t)fnwoners,die
uitspraak eckterbP
J hetconseil& .
:prises kon.geapgelleerd meestal van den handellevenl De bevolking van geheel
worden. la'
'heulrale havens behoort de bekissing aan de het eiland echterj die in 1812 nog slechts loyoooy.reeds ir1
consuls,echterinsgeli
jksonderde controle van denconseil 1805:15,0t)0, in 1821 reeds 35,000en in 1831:45,000inw .
de,pr1
'
d6'
,
î. In é/cx-je-werd doorde ordonnaycitvan den bezat,wordttegenwoordig op 60,f1(10 zielenwbegroot. Hoe

1 Juni
j 1779 de prijzen-jurisdictie aan den ministervan belangrijk hier.de handel is, blijk't daaruity-datreedsin
Jnarine toeyekend, van welks uitspraak aan den kràigsraad 18251dein-en uitvoer totop 6)luillioen sp.matten werd
werd geappelleerd.In Denemarkçn waren in den jongsten aangegeYen.
Alunten en éonrd.
oorlog eigerm prijzen-regtbanken in debi
jzdnderedistricten
aangesteld, van welker uitsgraak aan.hetadmiraliteits-gerigt
in KopenhN en werd gqappelleerd. ln Noord-âmerika
VolgensKllttT houdtmen hieyvoornameli
jk boek en rebeslissen ded'
pstriet-reybanken van welkeaan hetcircuit- kening naar npaanseke Aïcdfez'
k naar oopangs en n'
aar
cpyrf geappelleerd wordt.In Zraziliè'iskrachtensklvaravan pice, waarbi
j de dollar bfpiaster wordt ingedeeld in 10
30 December1822,dqbeslissing aan den oppersten krijgs- copangs of 1t)0 pice,den copang in 10 pice.
raad toegekend.
Denumeraire waardedezerrekenmunten is hiernaar jeJsfuksspaansche piasters
Bij ons te lande was,.volgensdeinstructie vdn den 13 makkelijk tebepalen, vermits 9).
Januarij1781en hetprijzenreglementvan 26 Januarj 1781 een keulschmarkN'nzilverinhouden,despaanschedollar
deadmiraliteitsraadderplaats,in welke dekaperzijneeom- ofpiaster alzoo de zilverwaarde van l,4470284 thlr.= 1
xnissie bekwlm, competent. Tegen zi
jneuitspraak diende thlr.'
13i
silhe
rgroschenj493 pfenn.pr.c.(= .
/3,*
5063tted.lq
alleen het regtsmiddel der revisie. De vorm x
wl4 proces' vglgel
jk h
,eefthiernaarook de copan& alhieêdewaarde
rigt zich nae.de in de ldndengeldendegeregtsvoorschriften; vaa 4 s.grosohea 4,
093 pfenn.(0,25:Bned.), depicedie
de procedure is echter meestal summier. Zoo wordt in van 0,4341 gr.= 5,
21pfenn.c.(0,02s1 ned.).
hier in omloop zz
lnde pices worden op het eiland
Frankri
jk in eenvoudigememorién blootelk'kgereducee'
rd; zelDe
ven geslagen, en we1tlittin, zoo dat 16 stuksderzelven
ifz Denemarken wordt op de instructie derzaak aau partijen eeneblootekennisgeving,datdezaak rijptotuitspraak 1.catti,of1)pond eng.avpdsgewigt= 604,725grammes
is,uitgevaarf
ligdydaarop geprocedeerd en beslist. In llus- (ned.wigt
jes)wegen. W orden despaAnschepiastersinpices
land wordtop gron; der documenten en verhooren gepro- omgewisseld, verliezen zi
j gemeenli
jk 2 pct-yzoo dat de
cedeerd en beslist..De procedure in E ngeland isdie,welke piaster slechts 98 pices bedraagt; ztjn dezedollarsechter
z
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he
t
b
o
r
s
t
be
e
ld er nietmeer op te
over het algemeen in de courts o/ 6'
:z4i/# plaatsgqjpt.
'
W at het be/ijs betreft, zoo moetschieroveraldeopge- ouderkenneu is, zoo yerliezea zi
j tegen de piees nagebragte zi
jn neutraalkaraktermetdocumenten bewijzen, Ia noeg 10 p6t.,a1s zi
j echteroverhetgeheelzeerafgesleten
blintlzi
jn,5 à 10 pCt.
8panje, Frankrijk, Denemarken en Zweden werden iu den enBui
tendien koerseren hier ook nog sommige britsch-oostregelalleen zoodanige documenten toegelaten,diezichti
jdens
4e çaptuurreeds aan boord bevonden.In Engeland wordt, iudischemunhpeciin,nameli
jk de siccaropeijen,waarvande
nzitssleclztsgeen bedrogofgenemethetvolkerenregtstri
j- waarde ondtr 6AtccTTA isBa te zien.
tligehandeling plaalsgrtjpt,beterbewi
jsachterwegegelaten. Alaten en ge-igfel. De len&temaatheet astah) en is
Verg.overigens Scusxpspwplznsz.
)eng.yard lang. ZieLolnzx.
PRI)1A,PRDIAAYISSEL,zie W lssztpcrtlKxwT)en Sotz- Zandmaat. l)
e orlong, die in 20 juinbas-ingedeeld
5#ISSEL.
wordt,bevat25700 kwadraatartahs,= l,322 eng. acres,=
.

.

PRI)IAGR,zie Képtxxllx.
PIIIXA NOTA, zie B0sKu0vDl:>.

PRIXE,lvngtemaâtin demiju-ontginning. Zie de artike
l
en BncxsvzzK (lanhangsel), BzRtIJ> en LzgET:R. =,
inhoudsmaatvoor natte endroogewarehinhetkantoni ucern.
PRINS-AYALES EILAND,vrqeger PULO-PINANG, 50
24' N. B.en 1000 21' 0. L..
y (Betelnoot-eiland) genoemt
l;llet belangri
jkste der Xergui-eilanden, en tegenwoordig eene bloeàiende engelsche kolonie,voorde W'est-

53,51 ned. D roeden.
Het goud en ailr6'
rge-ig/ is de tuncalvan 16 miams
m eams à 12 JJ#@J.
De buncal weegt circa 3 spaansche piasters,= 832 eng.
trooiseh grein ;20 buncals maken 1 catti- en zilvergewigt,
en wegen 16640 eng. trooisch grein = 1078,3 nederl.
wigtJ-es.
Hbthandelsmegvi6vt is de pikul van k00 eattts à 16. koels
40 pikulsmaken 1 copan ofcopang.
Xen gebruikt hier tweederlei pikuls; de eene, die de
groote pikul heet, en waanan 3 een'bahar maken, weegt

kust van Aohter-lndië, aan de invaart der straat van Xalacca.gelegen, en alleen door een sm al kanaal van het
sclliereiland '
Xalacca geschelden. De kolonie heeft haren 142) eng.ctl#yd-ponden = 65,713 Aed.ponden. Xet deoorsgrong aah een romantisch voorval te danken. Id het zen pikulworden inzonderheid peper en tin gewogen. De
r van de engelsche marine andere isde chineschepikulvon 133) eng.avdps ponden
jaar 1785 had de kapitein LlcE'
60,480 ned.pond; De kooplieden koopen naat het eergelegenlleid, den koning van Queda eenige diensten te ste,
en verkoopën naar hettweede.
bewlzen, ew.deze gafhem uiterkeqhli
jkheid .eene zi
j-

ner dochters tot vrouw en Pulo-pinangtothuwelijksgift. Ri
jstwordtpercopang vïn 40 pikuls,ofookperzak vall
Als een waarvriend zàjnsvaderlandskond de kapitein het l64 eng. crdyd-pond verkocht.
eiland aan Kpgeland'af. J0II> XwcPxzRS0> stichtte aldaar Inhoudsmaat t/p/r natte ea drooge Ycrel. Ia den
eqne kolonir en LIGI
IT werd tot gouverneur der nieuwe groothandelishetenjelscbe gallon de maatvoorvloeibare

neêrzettingbenoemd,vanwelkehijinden naam van GrootBrittanje in hetjaar 1786, op het gebbortefeestvan den
prinsW ales tvan daardeseilandsnaam)bezitnam. 0nder dit8-J
'ari: bestuur bereikte het eilanf
l eenenongeloofea
li
jken graad,kan geluk,en in l802 washetzelve reedszoo
ewigtig geworden, dat men hqtzelve, eveu als'de nog ongeli
jk snelleropgebloeidenieuweneêrzettingderengelschen,
op hetverderzuidwaartsgelegen en zoo belangri
jk.geworden eiland Singapoor (ziealdaar), eene bijzondereen ge'
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wild en onbebouwd, is Pulo-pinang tegenwoordig, na dat
Qen grootgedeelte derwouden geslecht, metdt heerlijkste

stolren; eene in hetland gebruikeli
jke maatmetwelke
ook zljst en andere graansoorten gemeten worden, is de
Ganton, die 1) oude eng.gallons,= 4,732 ned.kop gezegd wordtin te houden.

0p het eiland Selenma (Junksei
lan) heeftmen tlnnen

stukken van eenen kegelachtigen vorm, poets ofpoots genoemd, die als munt en tevens als gewigtdienen. 4 pools
= 1 bis, 10 bis = 1 copin,8 capins = l bahar,die met.

6)bengaalschefactoqi-maundsevezeqnstemt,derhalve 485)
eng.cwpdd-pond = 2:0,15 ned. poaden. 1 poot heeft3
uncheos. Dechinesche pikulCshierinsgeli
jksgebruikehjk,meestalechterbi
jden inkoop van tin.
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i'110. Bit lati
jr
lsche woordje,hetwelk.voor ofvan be- v/t'réezlen handel. Be ondervinding heeft geleerd, datd:
teekent, bezigtmen meestal daar,waar men ln Plaats van kultures, op groote landgoederen bedreven, naar even.--

hetzelveook pergebruiken kan (men ziedushetart.PzIl).
In de volge'
nde uitdrukkingen mag het echter nietmetper
verwissel; worden:pvoJhrma (d.i.alleen voordenschi
ju
ofom d'
esvormswille).PeoeadCz,/r'
:l (d.i.een gedenkschrift,voorstelling,vertoog,verzoekschriftenzp),prowc//,
d.i.naarevenredigheid,naarmaatstaf,iedernaarzàjn aan(led.. Pro en eontra (d.i.vooren tegen;a)sbi
jv.twee
kooplieden in handelsbetzekking staan, en zich van de e1.

kander schuldig wordende posten de interessen wederkeerig

tegoed ente kwaad schri
jven,z9o zegtmen:deinteressen

worden pro en contra berekend; of a1s een post in eene
vekenlng, in de boeken, .eens op hetcredit, en eens op

het debet staat, gevolgeli
jk tegen elkander opgaat, dan
zbgt men.die post ispro egl contra geboekt.
PROCEWT tzie 6:11.en PzR). - l
yIk bereken mi
jne
vrienden voorRllein- en verkoopen 2 procent (dit woord
wordt;eahterkorteren dikwi
jlerin de briefwisseling door
pct.ultgedmkt)commissie''(d
..i. zoo veelmalen 100'in
desom.ofhetbedrag mi
jnerkoop çn verkooprekening begrepen is,zoo veel malen moeten mài 2. vergoed worden). à1s drrhalve,bijv. de som eenerverkooprekening
2471 gtllden bedraagt; dan zouden den cemmissionair 49
gulden 50 centstoekomen). pZi
jnekapitalen brengen hem
slechts4 en 4) grocentiny''(d.i.van iederel00 guldenl
bçkomthi
jjaarli
gksten deele.slechts4 ten deele slecllts4x
gulden interest).- N.N.heeftaan deze zaak25prooent
zuivere winst gehad (d,i.vooriedere 100 kapitaal,welke
hi
j daarop aanwenddey daarvoor uitgaf,heefthij125 ontvangen).- >yW i
j hebben uwe remiseop Frankforta/X à
) procent of ook alleen à .
ty vermits de koopman zulks
evenweljverstaat) gedisconteerd, (d.i. voor iedere l00
gulden der wisselsom hebben wi
j) gulden minderin gereedgeld bekomenl.''- ))Be 4 procents sta#ts-obligatién
(d.i.dievan welkedestaatjaarli
jk'
s4procentinterestbetaalt).''- pBitgrondstuk za1bezwaarlz
lk meerdan 3 procentrenderen ofopbrengen (d. i.hetzuivere bedrag van
hetzelvezalniqtmeerdan 3 van 100 kapitaalmaken).''
PR06ES,noemtrpen orde-regeling der geregteli
jkeverhandelingen ; veelal ook verstaatmea onder ditwoord een
enkel regtsgeding. Somtàjds ook werden de scheikundige
bewerkingen metdien naam aangeduid.
PROCURATIE (lat.procurat. overhetalgemeen:eene
Khrifteli
jke maitiging ofvolmagt,welke iemand een?anderenwgeeft,-om hetzijeenezekereberoepszaak,of ookalle

redigheid merkêlàjk minderopbrengen,dan wanneerzi
jop
minder uitgestrekte gronden door vele landhuishoudingen
worden bezorgd. De gewesten, waar de gronden gênoegv

zaam uilsluitend onder groote goedbezitters verdeeld zàjn,

hebben doorgaan.
s eene evenredig geringere bevolking,
FRwsxtlx heeft gezegd :pdaarjwaar een kleinlandhuishou-

delàjk bedrijf.niet gemakkeli
jk in.eene zekere mate van
onafllankelijkheid..
tç onderhouden is,kan debevolking niet
aanwiùnen.'' oveml, waar tijdelijke omstandigheden,ala
bijv.deafsckaKng van kloostersofanderekerkeli
jkestichtingen,de verdeeling van groote goederen ondervelrklein.
landeigenaren teweeg bragt,groeidegemeenlijk debevolking met snelheid aan. Xaxr, brengt dan nietzoodanige
splitsing van goedbezitde kleine eigenaren in een'loestand,
die hen buiten staatstelt om zich met de hunnen op eene

behoorli
jkewi
jzeteonderhouden?Bezevraagkanmenveilig
ontkennenàerwi
jzebeantwoorden,wantdeonderyindingleert,
dat hoe meer de grond doer vlijtigehanden bearbeid en
aangebouwd wordtj dezelve destemeeroybrengt. Yoorts
z&1ook de kleine produeent,mits in toerelkende mate be-

kwanïe consumenten vindendey bij de steedstoenemende
verbetering zijnerlanderi
jen,zich meeren me> op dekultuur van edeler en betete voortbrengselen toeleggen,totdat
hijeindeli
jk in denabi
jheid van volkri
jkesteden(diegeenr'
groote fabri
jksteden qjn)alswarmoesenierofvruchtkweeker
wordt aangetrolren, waar hi
j met een gering plekj.
e qigen
grond,zich en de zi
jnen ordeli
jk kan onderhouden. W at
wijonder in toereikendemate Lekwameeonsumentenverstaan,vereischteenige.nadere verklaring. De ri
jkelieden
in eene stad zàjn we1zeerbekwame,doch.naarhun getal,
l
a
n
g
e
na
ni
et
i
n
t
o
e
r
e
i
k
e
nd
e
mat
e
c
o
ns
u
me
nten voor
bij ê
eene kleine menigte vli
jtige grondeigenaarsen hoveniers;
eçne groote massavan arme liedenJbi
jv.:fabrijkarbeiders
en handwtrkslieden, betalen genoegzaam in geheel niet,,
daar deze liede: in den regel slechtsdegempensteen grofste
veldvruchten kunnen bekostigen,en hun werkloon doorbelastingen op gemaal,patent van hunnen meester enz.,gere-

geld en besnoeid wordt;daarentegen ishetjuistdewelgesteldemiddenstand eenervolkrijke,handelen fabri
jkenbedri
jvende stad,diedekleine grond-eigenaren ofhoevenaars
en de warmoeseniers of groenteboeren doet leven en welvaren?wantindienlalri
jken burgerofmiddenstand,vinden
z
i
j
j
ui
s
t
he
t
l
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n
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r
hunnen arbeid en debuitengewone
kosten llunner steeds verbeterende en zichuitbreidendekul:j
41.* j
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is voor rekening en op risico desvolmagtgevers te bezorgen sum enten.
en tebehandelen;in hetbi
jzonderen lletveelvuldigstver- de klasse der handwerkers,die doorhunuen handenarbeid
staat men echter daaronder de volmagt,welke de ehefeu ni
etslechts de ontelbare noodwendigheden der njken.of
eigenaar van -een handelskuis aan zijnen disponentofaaq meer gegxden, maar ook de hunne onderling en die der
eenen eersten kantoorbediende meiedeeltg om brieven,wis- landbouwers voortbrengen. Zi
jlaten zich hunne.kunstvlijt
sels, quitantiën en alle andere documenten,.
in den naam opzoodanigemaalstafbetalen,datzi
jalshuisvaderséizordedes eigenaars metde ârma van het huis te ondeleekenen. làjkebhrgersvan den staat,zich kdnnen onderhoudenk Zi
j
De op dezewi
jzetotonderteekening gemagtigdelordtzro- vormen dienvolgens eene nimmer opd-roogçride bron van
llke klasse van landcuratiehouder genoemd,en men zegtvan hem,>hjheeft onderhoud en welstand voor de talrproçuratie.''Bi
jzi
jaeondelteekening moethàjzich van de bouwers in eenen staat. Ja, tusschen de arbeiders,die den
formule pr.pa.@ rr proev qjofpr.o.Lper ordrejbe- g
rond bebouwen,'en die,welkezich aan de kunstvlijttoe-den,ont
dienen. Gesteld, de Srma van hethuis zi
j W wtl'
sa en Wi.1
staat,totwezentli
jke welvaart var
l hetgeheel,
ROBZIIT,en de procuratiehouder heette J.XztLlxc,zoomeet een zoodanige ruilhandel, dat het hpogersti
jgen van den
deze zi
jne onderteekening aldusinrigten:
pri
js der landbouw en haùdwerksproducten in geenerlei
Pr.m .W wtTza zw R05:à1,,
wi
jzgeenigen onaangenamen indruk kan te weeg brengen.
J.:Mxx,rxxg.
of

Pr. 0.W AtTzn zw RCBZRT,
J.X:I,tIwG.
lnwisselzaken eeftmenden houderofvertoonervan eenen
wisseldikwerf den naam van procuranl,die echter eigen-

lijk slechts dan gepast is, als,dehouderofyertoonerhet
bedragvan den wisselalleen alsgevolmamigde voorrekening van den trekker te innen Iieeft.
PRODUCENT,de maker,voortbrenger,kweekervaneenig
voorw'
erp; d.,i.degsen die,in tegenstelling met den con-

4v-e0?/, doorverstand,wetenschap,kunsl,.vlàjten moeite
eenig voorwerp maakt'
, vervaardigtofvoortbrengt. Zoo verva&rdigtLprèduceertj
.d: geleerdeeeawetënsehappelàikwerk,
dekùhstenaareene sehilderàj.een stwdbeel
d ;de fabrikant

Xaar, is dan een zeer groote aanwas der volkri
jkheid in

een land nietwenschenswaardig?
. Yoorzeker niet,vàn eene

bevolkingvanarmelieden.Den weinige rijken en meergegoedeh mbet natuurli
jkerwijze zulk eenevermenigvuldiging
dernoodli
jdende klassen'totlastvallen,en velen aansporen
om een land te verlaten, waar zulk eene onevenredigheid
Plaatspràjyt.
Hetlabrljkwezen heefteenige overeenkomst metde landlluishouding in hetgroot. Even alsdeze, heeft hetaltàjd
één ràjketegçn velearmen aan te wijzen. In Londen waar
hetonbepaald vrijstaatfabri
jken op te riJten,en dezemetterdaad zich, buiten verhouding tot het geheel vestigen,
zullen vele riike lieden er zich ep toeleggen, zoodanige
goederen te Joen vervaardigen, diebi
j hunnefabri
jkinrig-

ui
truwe stoFen ofgrondstolren allerlêinulkevoorwerpen; tingen goedkooper kunnen geleverd worden dan doorhandde boer brengtdoor den.landbouw verscheidene levensmid- werkslieden. Zeo lang nu daarvoor een yuim vertier naar
delen voort. Het voortgebragte '
noemt men prod*ot. ge vreemde.landen levendig bli
jft, laten zich dezaken gGed
Produkten zi
jn èt kunstprodukteh ôf'natuarprodnkten, aanzien, maar zoodra de aftxk schier uitsluitend zich tot
naar gelang de kunst of de natuur ze voortgebragt heeft. hetland zelven moetbepalen, zalallengsdeni
jvereklasse
1)eschrifteli
jkewerken van een'verhevengeest,pleegtmen der handwerkers verminderen, en deze tot arme fabril'karbeiders afdalen, Iu een nog weinig bevolktland zal daargeestvruchten,geestyrodukten tenoemen.
PRO9UCRREN z1e lsltopvcsxl'
.
door de ternaauwernood welgesteldemiddenstand te gronde
PRIDUCTIR (tlNI)-)in werlcld/oflclrf/âel,k
band- gaan, en zullen alleen de tweede uitersten - rijken eu
125:
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wa
arndu-s ooovkerbrl
ei
e
Arme
jds
leu. In een reeds talri
jk bevolkt landj heteen en ander hpogstnadeelig werken moet op de zevele landbouwers-en handwerkers ge- del
i
jkheid der fabrl bevolking behoeft %e1 geen betoog:

testigd zi
jn,zullen degevolgen echternog verreweg scNromeli
jkerzi
jn. Iletvervallen toch van debrootlwinning der
handwerkers werkt terpg op die der kleine landbouwers,
t
lie hetgemakkelàjk en winstgevend vertierhunnerproducten zien ophouden;de weinige ri
jke lieden hebben bij
lange, nietzoo veel, als de kleine landbouwerskunnen en
willen afzettenJ en de fabri
jkarbeiders kunnen slechtsd!

In onsartikelFxshzzxsx zi
jn echter dehierslechtsaangestijte.
punten in breederen omvang, en metbetrekking tot
de toekomstte verwachten algemeene voor en nadeelen in
brèedere beschouwing genomen. Dat voor hettegenwoor-

digedeellende derarbeidendefabxijkbevolking en ook van
een groot gedeelte der handwerkslieden in vele landen en
gewesten hare oorzaak voornameli
jk in hen zelven heeft,is

geringste en gemeenste produkten $er naauwernood betalen. eene treurigej helaas maar al te zeeronwederlegbare waarDe kleine landbouwersen hoveniers kunngn echtertotden he
idj en te dezen za1 nog een enkelwoord hier = et ten
*
aanbouw van alleen zoodanige geringe en gove-produkten o
npassezi
ln.
nietterugkeeren;hetbezitv1n hun klein plekje grond is, Het gebrek van totbehoorli
jk onderhoud arbeid te vinbi
j gestadije vli
jt, op edebrproductie berekend;hetna- den,waaroter zoo menige klagtwordtaangeheven,zitm eer

tuurli
jk gevolg hiervan is dus, dat zi
j moeten schulden in gemaksliefde en te verre gedrevenebegeerten,waardoor

maken;hunne goederen worden aldra door schuldeischers bjv. de arbeidende klasse o'
p haregaladagen,zop alnièt
igend i
aangetast en zich van hun bezit gereglelijk Jont
.e
n goudstoFen, toch in zijdeen fluweelgekleed gaan, dan
ziende, vervallên déze nijvere lieden methunne gezinnen we1 in wezentlijker ohtstentenisvan nuttigen arbeid. Setei laste van hetarmenbestuur. Zöö gaat hetop hetland. dert de veld- of tuinbouw geene zoo groote voordeelen
In de steden ishetmetde huizen,werkplaatsen en goede- meeroplevert,nemen de handwerks
liedey dageli
jksinge-

ren der vli
jtige handwerkers niet beter gesteld. En a1s taltoe;ten gevolgederfabri
jkvn-uitbreiding,meestaldoor
eindelijk dan niemand zich en dezi
jnen meermethetbe- het machinenwezen en de stoomwerking,vervallen wederom
;itvan een klein stuk hnd kan onderhouden; als wederom althansvoor hettegenwoordigetotdeklasse'fabri
jkarbeiders.
zich alleen groote goedbezitters gevormd hebben;als alle Dedagloonerswordentrager,en willen liefstin eent
i
j
ds
z
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o
v
e
e
l
v
e
r
d
i
e
ne
n
paaruren
vroegerzooni
jvereen welvarendehandwerkersin hetjam- f
,'
datzijdan wederkunnen lanterx
merlijke leveri
j-pak vm den fabri
jkarbeider stékeh; als anten en in de kroeg zwelgen en razen. Landeigenaars
geenjongman,ten zi
j hz
j ri
jkeoudershebbe,aan hethu- en hoveniers in de nabi
jheid van groote steden klagen,
we
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daghuurgeenetpereikende arbeiking tevens met eene welvaartvan hetland.
ders voor den veldbouw, of tuinbouw kunnen bekomen,
ln landen. dus, waar niet hetfabri
jkwezen den hand- terwi
jl hdnderden van sterke en gezoude mannen in de
.

werkersstand heeft opgeslorpt, en waar niet hetzelve,op- straten of.op de pleinen ledig staan, als in luilekkerland
gevoerd tot overspannen reuzenachtige grootheidyden han- metopgesperde muilenyép de gebraden duiven tew.achten.

de1heeftoadermi
jnd;metéén woord,waarnietdefabri
jkeigenaar alles in allen: landman, koo/man, handwerkerj
wlnkelier en wat slechts nog meer mogeli
jk is,zi
jn wi1l
dus in landen, waar 'een groot gedeelte der bevolking uit
de, op zichzelven'afzonderli
jk gekenmerkte, klassen der
landbouwers en handwerkers bestaat, daar za1 de soliede
handel bloei
jen. W atheeft dqze niet al noodig; vooral
ook aan ruweprodukten. En de fabri
jkant(ofhandwerker
in het.
groot, die op voorraad arbeidt)zalhetgaarnezien
alsde koopman tot hem komt)en uitzijnewe1voorziene
werkplaatsen of Winkels de gereed zijndexvoortbrengselen
neemt, om zijne magazijnen tv vallen. Alleen de handel
isin dea regeldezaak van rijkekapitalisten;hierkunnen
zij het weldadigst werkzaam zi
jn, door allerweg: aan te
voeren, wat ieder noodig heeft. Terwi
jl zi
j het hier te
weinig, daar te veel, in evenwigt brengen, neutraliseren
zij de boven aangestipte nadeelen van den landbouw en
hetfabrijkwezen enkelin hetevergroote bedreven, en verzekeren het bestaan van eenen welvarenden middenstgnd,
als de ware'zenuw van elken,staat.

Pet voor een.artikel in d
.it W . B. in te ruimen be-

stek verbiedt ons, eehe
nbb
ond
we
pa
1se
he
enerwi
jrme
tz
ttetn.
onderhavige in
de
o
nszealrft
sike
gl
eheelen omvan'
g uit-een te
Vroeger(op
betrekking t
C0AtITIs)
otdezedeli
jkheid derarbeidendeklassemeteen woord aangestipt,
hoe te dien opzigte de invloed van den m evster-handwer-

Lediggang en dronkenschap gi
jn detwee grootstevi
janden
van de zedeli
jkheid bi
jdelagereklasse,bi
jdeblootdierltjkevolksmassa, diezich liever voeden laat, zonderte ar-

beidçn, dan door arbeid zich zelven tg leeren voeden en
onderhouden.
PRODUKT.ln de rekenkunde verstaatmen doorprpdukt
het getal,hçtwelk daardoor ontstaat, dat mea twee andere
kleinere getallen metelkandermultipliceert. Zooisbi
v.36het
produkt uit 4 en 9, of uit 6 en 6, ofuit: en j
l2
. d. i
.

als men telken twee der evengenoemde (neven elkander
s
taande) getallen met elkandermultipliceert, zoo ontstaaa
daaruit36.
PRODUKTENHANDEL. ge handel met natuurvoortbrengselen,of voortbrengselen van den landbouw.
PROFIJT, voordeely winst, nut;datgene, watmen aan

een handelsbedri
jf, eene onderneming enz. wint. plli
j
heçftbijden verkoop zi
jner* * * sche staatspapieren een
goed en aanziehli
jk grootenz.proAj;gemaakt''- pBi
jdeze
speculatiekomteen zeergering pro
Ajtuit''- yyIk verkoop u mi
jnen voorhandeù snuiftabakzonderprol#t,omdat
ik dit artikelnietlanger er op nahouden wil.''= plloeveel
geeftgijmijproynt,a1sik u deze obligatiewederafsta?''pIeder koopman zoekt zijn prolYt(d.i.hàjzoekt mogelijkstgoedkoopiu tekooltnjen mbgeli
jkstduurte verkooPef
l)*'3
PROFITABEL (uithet.
fransch). Yoordeelig,winstaan.

kerop zi
jnegezellen.die methem al#één gezin uitmaken brengend.- N.N. doetprostable zaken.'' - >Ik houd
eu het'vooruitzkt hebben, zelven eenmaalalsmeesterop deze operatie niet voor prostabel-''
te treden ; d. i. m eelter en vader van zulk een gezin te
PROFITEREN. W insten, voordeel, nut, winstuit iets
worden,van heilzame werking is, boven die welke ontstaat t
rekken (vergel.profntt.- pBi
j dezen handelis nietveel
uitde betrekking derfabri
jk-arbeiderstotden fabri
jk-eige- tepro
/ teren'l.- >
yAls ik ook maarde interessen pr@ naaryhunnen heer,in landen ofplaatsen,waarhetfabri
jk- /e::,ben ik reedl te vreden.''- >yIk heb aan de omzetting
wezen alswarehet uitsluitend en over onineteli
jke groote dezerstaatspapieren 1) pct.gçproAteerd.
schaalwordtbedreven. Terwi
jl deze laatstgemelde door- PROGRKM IE (uithetlatx
ln),R1zofRsxxs.Eengarithgaans alleen hetgeleverde werk zi
jner arbeidersonderhst metische en geometrische uitdrukking, die eene volgoog neemt. en zich om henzelven alspersonen,luttelof reeks van zekere getallen beteekent, die naar eene bepjalde
volstrekt nietbekommert,heeft de handowerkermeesterzi
jne wet toe- of afnemen. Deze getallen kunnen geljkvormig
gezellen gestadig onder zàjn toezigt, en Juist dit,en het af- en toenemen door substraheeren en addeeren, ofdoor
zoo evengemelde vooruitzigt dezer laatsten moedigt en divideeren en multipliceren; in het eerste geval noemt
kweekt hunnevli
jt.hunne spaarzaamheid aan. Aan hoe men ze aritâmetische, in het laatste reometrhche yrdvelen hunner wordtniet dushet oude spreek*oord beves- greszie. Bi
jv.l,3,5,7,9y-11 enz.iseenearéthmetisehe
tigd :peen handwerk heefteenà gouden grond.'' Geheel yrogret
ç,
sf:,vermitszi.'
)daardoor ontstqat,datmen ieder lid
anders met den fabrtik-arbeider. Vermits zi
jn heer, de (getal) met 2 vermeerdert, en l,2,4,8,16,32 enz.is
grooteri
jkefabri
jk-eigenaar,- daar hi
jnoch de inkoops- eençgeometriscâe, wi
jl zi
jdaardoorontstaat
.,datmen.iepdjzen zi
jner menigwerf uit verre afgelegen landen -te der lid tweevoudig vergroot.
trekken grondstolren, noch deverkoopspràjzen zi
jnerfabri- PROHIVI,TIKF-SYSTRRX. 9e politieke of staathuishoukaten bepalen kap - ingevalvan ongunstigerekeningzicY deltke grondstellingenjnaarwelkeeeneregering defabri
jaan het werkloon zi
jner arbeidtrs houdt,en ditdan,
àe- ken en den handel, door verbodswetten & den ïn- en
.

knibbelt zoo veel het zich slechts doen laat, zoe worden lï/woer van landprodukten en andere goederen trachttebedezen, reeds vooraf wrevelig door het,aan dat de: hand- vorderen en aan te moedigeh.

werkérstegedovergektelde,vooruitzigt.van paltàjd de oude PROLONGATIE (uithet1at.).Zie PRotowcElsw.
knechttemoeten bli
jven.''- nietzelden totôpenbaarver- PROLONGEREN. Verlengen (een betalingtermàjn)j uitzet,en totdegruweli
jkste geweldenari
jen opgevoerd. Dàt stellen, verschuiven (de betaling eenervervallen sèhuldbe-

-
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ken/nis).Deze uitdrukking komtgemeenlijk inwisselzaken
en we1bi
jeigen wissels,voor. A1snamelijk dèwisjelkrediteur op verzoek van den wisseldebiteur, aan dezen laat.
sten,bij-hetvervallen deswissels,eenen verdefe:betaling'
termijn loestaat,zooheeftlaatstgemelde diteigenhandig en
'metbi
jvoeging van den datum en zi
jne naams-ondeqteekenihg op den wisselzelv'
en te verklaren;bi
jv.pGeproldngeerd
voorzesmaanden,''of:ntotl Januari
j 1841enz.Amster-

dam 4 Augustus 1840. Bzllswllll
rs HARTxA:.'' Dit noemt
men een'wisselproloyt6veAen ; de daad zelve heetprolnn-

mat
ie (verlenging), en dej metzoodanigeverklaring van
den schuldenaar voorzienen wissel eèn' geprolon&eerden
svissel.

PROXESSE. Eehe schuldbekentenis, door welke zich
iemand verpligt stelt, om aan een' anderen (daarin geof andere zaak? diezich
no
emden)eene som eldsj offeeteneover
handigen.
waardeeren laat,te betalen,o'
PROXPT. Snel, ras, zonder ti
jdverlies.- >yW i
j zullen
de ohs geadviseerde goeder'
en in ontvangst nemenj en naar

voorschrift op het prohpste verder zenden.'' - >>Gelief
onsmetuweorderste xereeren,gi
jkuntU '
van decivielste
en prompt&te bediening verzekerd houden.''- >N. N.
-is
zeer prompt in zi
jne zaken.'' - pW i
j zullenprompte

betaling geven.''enz.
PROPOLIST,zie PROPOLIUM.
PROPOLIPX (l
at.), opkoop. De aankoop van allerlei
victualiën,levensmiddelen en andere voorwerpenopmarkten

door lieden, die vervolgensdergeli
jkezaken wederin het
klein, tot eenen hoogeren prijsdan de marktpri
jsaan andere kleinhandelaars of aan consumentenverkoopen.Iemand
di
erzt
op zoodanige wàjze'uitde eerstehand in voorraadkoopt
wo
opkooper(eigenlijk vôörkooper),propolistgenoemd.
In meer uitgestrekten zin noemt men opkoop eener waar
totalleen-verkoop,insgeli
jkspropolium.
PROPONEREN juithetlat.),voorslaan,een'voorslag
doen.- >N.N.heeftmi
j eenevoordeeligespeculatievoûr
;ezamenli
.
jke rekening geproponeerd-'' - hyX heeft zi
jne
oetalingen geschorst, en zi
jnen crediteuren geproponeerd,
met64p6t.in'3 termijnen genoegen tenemen.'?
PROPORTIZ (uit Let lat.). In derekenkunde;de geli
jkheid ofde zamenstelling vantweeevenredigheden.Verg.
PkocRll
ssls.
PROPOSITIE (uithetlat.). Yoorslag,voorstel.- >
yA1s
gi
jmi
jnepropositiegoedkeurtenz-''- pIk kan uwewropositiè'
n tot bi
jlegging.de'
r bewustetwistvraag onmogelijk
aannerien.
PROROGATIE (ui'
thetlat.).Uitstel, verschuiving,ver-

PRfaTESIAEEEN- PRON-OOS1!.

redenen derweigering opgegeven, en de eisch tot schade.
vergoeding wegens kosten en interessen enz.voorbehoudèn
wordt. om eeqe zoàdanige acte op te maken,begeeftziéh

t
le daartoebevoegdepersoon (metofzondergetuigen)nogmaals naar dengene: die accepteren of betalen moet, err
vôrdert deswegens mjne terklaring. Hetprotestmoetinhouden: 1) de naam des vertooners of houdersvan den
wissel, mitsgaders de vermeldlng van zi
jnen lastom dexl
wisseltot acceptatie bf betaling te vertooqen, ofiedere anderebeweegreden tothetprotest;2)hetjuiste afschriftvau
den wissel, der endossementen .en derdaarop voorhanden
htzlpadressen,alsook dedaartoemogeli
jkerwtjze behoorende
duplicaten of kopi
jen; 3)den datum,ofde plaatsen den
tijd van het protest;4)den naam van dengene aan wien
de wissel moet vertoond worden;5)opgavederoorzaken
van degeweigerde acceptatieofbet/ing (d.i.hetantwoord)
hetwelk hijdiehetprotestuitvaardigtyvan den betrokkene
ontvangt (bijv.hi
jkan nietbetalen ofnietaccepteren,om
r
edenen hijgeen advies,geenefondsen aan den trekkerte
goed heeft, ofom redenen reeds aan den trekker gemeld;
of omdat hi
j reeds intusschen directelijk.
de betaling heeft
gedaan,enz.);6)hetvoorbehoud derregtenvandenhouder
(en der endossanten) op kapitaal,interesten,kosten enz.;
7) de onderteekening van den uitvaardigerdesprotests en
dergetuigen,.in gevaldezebàjdewetzi
jn worgeschreven.
Protesteren heet in wisselzaken zich wegens een'niet
geaccepteerden, of niet betaalden wisselzàjn regtvoorbe.

houden,weshalve hetprotest de llierover door den ambte-

lijk aangestelden notaris, zxvt toevoeging van 2 getuigen,
ui
tgevaardigde oorkonde is,die getuigt,dqtde houderdes

wissels zi
jnen regtspligt tegen den betcokkene niet verzuimt, maar den wissel, overeenkomstig de voorschriften
derwet,op den behoorltjken ti
jd vertoondheeft,dochgeene
betaling gevolgd is;waardoorhem nu hetregt te deelvalt,
zijn verhaalop den trekkerofendossanten te'nemen.Zoodanigeprotesten zi
jn gemeeplijk gegraveerd ofgec
lrukt,met
de noodige plaatsen in blanco in welke devereischte nameu
en bijkomende omstandigheden worden ingeschreven. 0p
de keerzi
jde van hetprotest volgt dan hetjuisteafschril'
t
van den wissel met alle endosjanten,gelàjk ook de naam
van dengene, voorwien is gehonoreerd geworden.
De aard der wisselzaken brengtmet zich,dater onder-

scheidene soorlen van protesten zi
jn,nameli
l
'k:wegensgebrek van aanname, non-acceptatie,. wegens gebrek van
betaling, non-betaling ; contrq- of tegenprotesten enz.pYermits de betrgkkene de acceptatie geweigerd heeft, zoo

hebben wijprotestdoen opmaken en uitvaardigen,- heb-

lenging,verdraging. Verg.PRotowcxRtw.
ben wi
j doen protesteren.''- )
>W ijzenden U mitsdeze
PROAOGEREN. Uitstellen) verschuiven,verlengen,verremiseop enz.terug,metprotestwegen'nonbetaling.''dragen.

.

PROS, een lang,smal,maleidsch,voor en achtergeli
jk
gebouwd, open vaartuig, aan hetwelk door 3 methetzelve
verbonden lange sparren nog terzi
jdevanhetzelveeenander
kleinerdergrli
jk vaartuig aangehechtis,hetwelk steedsaan
de leizi
jde wordtgehouden,om hetomslaan van hetçerste
te voorkom en.
PROSIJECTUS (lat.),PROSPECT.In hetalgemeen,een
oyerzigt,eene kortebeschrijving van iets.= tin den boekhandel),deuitvoerige,gelrukte,totverspreiding onderhet

uwe remise van 3000 gulden heeftde betrokkene op

vervdti
jd slechts2000 betaald;ik heb daarom,volgens
uw voorschrift, we&ens & rest laten protesteren (d.:i.
dooreen protestlaten waarmerken,dathi
jdeoverige 1000
ulden niet betaald heeft).7' - pxog
'ten eenigeremisen
niet inkomen, zoo gelief ons die zonder protestterug te
zenden.'' - pXogtde betrokkefle weigeren te accepterep,

âoo verzoek ik U, mi
jne traittetelatenprotesteren.''>yDeze traitte is metprotestteçug gekomen.''

publiek bestemde, aanbevelende aankondiging, welke een

PROTESTK
EO
RK
SN
TEN )ziePRoTzsT.

uitgevervan een werk doet,hetwelkindrukzalverschtnen,

PROYENDA,graanmaatin Ancona.

benevens opgave van deszelfs voornaamsten inhoud, inwen-

PROVISIE (uithetfr.).DeVergoeding,belooning,welke

digen vorm, pri
js,de voorwaarden van inteekening en de een koopm an voor de bezorging eener zaak of aangelegenheid van dengene ontvangt of te voqderen heeft,die hem
ti
jd x
van deszelfsverschi
jning.
PROTEST. F is.
qelprotest. Eene in wisselzaken dikwerf voorkomende, wegens het weigeren van acceptatie of
betaling eens wissels door èen openbaar beambte uitgevaardigde acte,ten oogmerk hebbende,deregtenenaanspraken

dâartoe heeft last gegeven.Inzonderheidinwlsselzakenpleegt
men deze vergoeding provisie te noemen;indengoederenha
ndel noemt men dezelve daarenkgen commissie,beide
'

zi
Jx1 percentsgewl
jze op het bedrag dersom teberekenen,
derdaarbi
jbelanghebbendedaardoorteverzekeren.De acte welke de bezorgde aangelegenheid uitmaakt. Zoo berekent
zelve, of lieverheidocument daarvan heetprotest en het bi
jv.de bankier,alshàjvooriemand,bi
jhetsluiten zàjner
.
laten uitvaardigen van hetzelve:protesteren,protest op- rekening,voor 30,560 rulden wisselzaken bezorgd heeft,
maken. De hierdoor veroorzaakte kosten, (nameli
jk het aan dezen ) pCt.provtsievan deze som,dus.
/ 10l-85c.
salaris van den persoon diehetprotextuit4aardigt)noemt Even zooberekentde commissionnair,alshàjbijv.voorremen peprotestkosten. Aangezien hetprotest,uithoofde keningi
r
van zi
jnen committentvoor.f 4780 goederen ingevan deszelfs gevolgen,eene acte van grootbelang is,zalhet kocht heeft, 2 pct. commissie v
an deze som, dellalve
niet ondoelmatig zi
jn, hier zaam te vatten, watde voor- .t'95-60c. = ,een voorraad vgn goederen,levensmiddelen
naamsteschri
jversdeswegenshebben te boek gesteld.
fanderevoorwerpen.- pDaarmi
jneprovlsievanmiddelA1s de vertooner of houder der wissel den betrokkeue o
Njnedqëingo tkol%'lgenoegzaam ten eindeloopt,verzoek
vertoont, en deze weigert hem te accepterenjof,op den ik U mi
j wedereen vatte zenden-''- pN.5'
.heefteene
belalingtii
e betalen, zoo ldat zich de houder door een 1rpote provisie van wi
:.
#'d, t
jnen aangeschaft.'' - pZogdra
de
t
nd
*
ko
mt
,
om
prov
ï
:
,
i
è
'
n
v
o
o
r
de
n
wi
n
t
e
r
o
p
t
e
leggen./'tlaartoé wettelijk bevoegd persoon,gemeenli
*
jk dooreenen *#'
''
a
.
llotaris (volgens verscheidene w
.isselverordeningen moetde = , in het fransch verstaat men onder provision ook die
llotaris nog 2 getuigen metzich nemen) een in repten gelden, welke men tot dekking van eenen wissel bekomt.

geldend getuigenis daarvan uitvaardigen, waarin de nletPROVOOST Lschpvt.j iseen der dekoëcieren (onderncceptatie of niet betaling van den wisselverkondigd, de oKci
eren) op een oorlogschip.

PRUISSIX--PVZZOLAS-AARDE.

- @@& -

I'Y -fzYA0P.

daar los zaamgebakken, en met fragmenten :an A'ulkaniek'
voortbrengselen gqmengd. Reeds in de oudheid is die val
:

PRtJI8SEN,koningri
jk,zie B:RtIJ>.

A
'RVI8SISCH BLAAUW ,zie BxRtlzlscx Btu nw.
PRUISSB CH R00B,zie Ewt
lzlzscl RQ0n.

Puzzoli(hetpuieoliderouden)in Napelsbekend gewee'st,
nli#
jlgeli
jk staande.
dere wordtin devlakte bi
j Rome gewnden,wederom allUBLICA, rekenmuntteNapels, 66) op 1 ducato di 4ere in Auvergne in Frankri
jk. Deze laatste is digtel3
be
s
t
a
a
t
u
1
t
f
r
a
i
me
nt
e
n
v
a
a
graauwebasaltachtigelava. Voorts
A*tT7l@.
PUBLIEKE FONDSEN,zie STAz.
TspApI$Rz>.
ppk heefthierdeJrc.
çvan Andernachbi
jKeulenzi
j> plaatj,
PU,chinesche lengtemaàt,ongevqer meteene halve ned. van veoe .
(
plaats zi
j ook harep nanm bekomen heeft;an-

PUCCAXAUND, handelsgewigt te Suratte, @
ln britsch
flost-lndlë,zie aldaar.
*v
PUD, russisch gewigtvan 40 pondj= 16r':6v ned.popd.
PUB9Y? qraan- en vochtmaat te Afadras, in britsch
Oost-lndiè.,z1e aldaar.
PUL of PULLO,eene persische kopermunt, :ie Pzqslë.
PULGABO, spaansche lengtemaatj zie Xkpalo.

qene poreuse, mattegeberme-grondsonrt,metaarde.achtige
breuky die aldaar menigwerf 10 of 20 voet dik, als eene
gevloeid hebbehde massa,deels dalen opvult,deelsbergen,

mantels-gewijze,omstuwt;uitdebi
jzonderheid,datstukken
llouty takken, schorseny'blbderen 4n deze aardesoort liggen!
zietmen,datzàjeen mengselyan vulkaniekeprodukten is,
hetwek door hef water is te zamen gedreven. In Napels
wordt de bestezwkrtepuzzolanebijTorre.dell'Annonziata,
'e beste graauwebijPnzzoli,4e beste romeinsche bi
d
jFrascati gevonden;de verzendipgen zàj!lnog steedsaanmekelàjk, ofschoon vele proeven reeds bewezen hebben, dat
andere, ook de kunstm atige puzzolanen,volkomen dezelfde
ditnsten doen. Be tps vaù Andernach gaatvoornameli
jk
den mjn afnaarHolland,vermitswi
jveelvan dezelvevoop
onze waterlbouwwerken gebruiv-en.In Utrechtwofdtdezelve
gemalen, weshalve zi
j ook utrechhchecezzzel;wordtgenoemd. In landstreken waarmen geenenatuurli
jkepuzzolanen vindt
erschaftmen gich kunstmatigejdoordien meh
,, v
ôfi
jzerinheudendethoonaardebrand,èftegelgnzisvanwèl
uitgebrande àjzer-inhoudendetègels neemt,èfsteenkoolen-

PUN,of PUNN (Pö>#)bengaalsche rekenmqnt,waarvan
64 op de rope1jgeçekend wordenjzie CwscrTyw.
PUNCHE0N,(Pcwc'
HI0J)engelscheinhoudsmaalvoornatte
warpn (wijrlen brandewi
lp),zIe L0>p:>.
PIX CHOO,zie 'cT.
'
PPNC.TIJEREN (zie APPpI>TzR:>).Zoo veela1szi
jnebelaltp'
en schorsen;edoch weiniggebwikeli
jk.

,

P K00,gpud- en zilvergewigtte Calcuttn,in britsch
oost-lndië,li'
e aldaar.
PUNT,chinesche lengtemaat, ziie 6A>T0>.
PUNTO. leng.temaat in ltalië, zie FtoRxxcx, Xltuxj
Pwnki en TcRI>.
PURGEERKASSIR,zixKwssls.
PUSSAREE zie PosswRB.
asph, èfdoordien men thoonxhiefe'
r uitbrandt.Slechtsmag
PUT of POOT,munt en gewi
it(van tin)op heteiland de stof doov hetvuursniet te sterk gebrand worden,ofwe1

hter-lndië,= 688.gammen zelf: half verglaasd zi
Selenga, (Junks Seilan) in Ac
jn. Allepuzzolanen wordèu voorde
ofcirca 1) eng.avdps.pond.l bahar hveft 8 capimsjà 10 waterbouwkunde aangewend.
vis,à 4 ppts,à 3 punchpos.
PY (PsI) zie Plcz.
PUTTINGS,lange sterkeketenschakelsvan i
jzer,waarvan PYlinhoudsmaatin hetbirmanscherijk,inAchter-lndië
men zich'totden scheepsbouw tot bevestiging van hëtwant zie RAlG0sl.
bedient.
PIJP.wàjn- en oliemaat,zke Plpx.
PUZZOLAN-AARBE ofPUZZOLANE (fr.pouzzolane; PIJPAARB: (fr. tevre de wz
ye; du. P/eifentnont.
eng.pozyolana earth ofpuKzolana ; ital.yz
l
z
ao
f
c
z
z
c)
i
s
Ee
ne
âj
ne
,
t
a
a
i
j
e,
wi
t
t
e
,
k
a
l
ke
n
ijzerlooze soortvanleemzekeremineriezelfstandil eid,op welke eenmaalhetvuur è
ofthoonaarde,diesomwi
jlen min ofmekrblaauwachtig is,
zi
#
jnewerking heeftgedaan,en dle in verbinding metkalk och in hetvuur zich wituitbrandtj nietverghastenweinig
en zand, eene zeer harde metselkklk of cem entvoor water- afneemt. Xen vindtdepi
jpaarde bijXaastrichl,in hethesbôuwwerken geeft. Xeu heeftvan deze aarde natuurli
jke sische, bi
j Bunzlau in Silezië,Plauen,Xagdeburg,in het
en kunstmatige. De n.atuurl
i
jke vindt men.in de nabi
j- wurtembergsche enz. Het'beste echter in den omstreek van
heid van schieralle,hetzi
j reedsuitgebrândeofnog werk- Keulen en Lnik. Zi
j Aordtniet sleehts to( de bekende
zame vulkanen, door'welke zi
j is,uitgeworpen geworden. aardenpàjpen (goudschepi
jpen)maaroêk tptallerleiaardeZi
j hangt menigmaal deeilze tezamen,datzi
j,voor het werk,fai
jence.en anderepotttnfakkerswaren gebezigd.
gebruik totzgnd'vermalen en gepiftmoetwordgn;dikwi
jls PYRXONT,zie W izpzx.
echter is ztj reedsvulkaniek zand en asch,sleéhtshieren PYROP,zie Epxtczg:sxxTxw.

*.
i
jgering.''Q. 1'
) 0p fransclle muntspecien, tot methetjaar l709 koëj iswelmatig,mlardequalileitisook vk-

verschenen munten, beddt dezq letter, datziJ
*te N ar- pDe onsgezonden indigo isnietin qualiteit'geli
jk methe1
- .
loxae,op delatere,datzi
jte PerpiK
e ëngeshgenjge- m onster.);
. pc

worden.- 2)betqekentvp spaanschegoederen rekeninjen heiQUAN,KW AN,TAëL is ih Cochinchinademunteend, dfe à 10 man (/ï:
l)à60 sapeksgerekend wordt,
lzetwoord Qwlntat(çenteh.van 1* poàd
,)
,.
d9:h niçtiq specie voorha
'ndpn i#.
QUABRAAT,àie Y1zMKkxT.
=
Et,GzàAt,%AAra Roxpz,enz. Zie Vlzn- QUAXTITKI
' T,KW AXTI
,T,
XIT;(uithetlatijn),menigte,
KxwTz Et eDz.
getal,hoeveelheid van ee
'nig'voorwerp,van eene koopwaar.
z
i
e
VI
z
:
xw
>T
z
,
W
0
R
T
:
t
.
sFoaTxt,
'
>)N.N.heeftonlaqgsin Havregrooteofaanzienli
jkekwanQUADRANS,oudejoodschemunt.
tite'
/len suiker en koëj aaygqkocht.''- >W i
j verkoopen
wijze,maar alleen in quantiQUABMLLON, het overgroot getal vaq een millioen oqiç.art.ikelqn'ietceqlenaarsgef
trillioenen,of,in ci
jfersvooruesteld,1met24 nullen.
t
e
he
n
(
d.
i
.
i
n
g
r
o
o
t
e
me
n
i
g
s
e
in grooteparti
jenl.''- plk
heb '
tegepvoordig eene aaq&lqnlijke kwann
tlteit blaauw hout
QUADRINO,zie QI/ATILIFO.
.
QUADRUPEL noemt men bi
jdegoud- en zilvqrmuntep in voo
lN
yr'
AT
yd,die ik u totmRlkeq prl
'
jsalkeven kan-''
gewoonltjkhetviervoudigemuntstuk,devierdubbelepistoolg QV U.
X, ' KW AFTUX'. (q1t.hetlatijy).W orêtin vele
t1e vierdubbel: dukaat; in hefbi
jzondeçechtçrvpertdegen gevallen gellgk.betckvpenxl-mw.rtgqyantitogt,(kwautiteit)ge'- , kwantum maculatuurpag4.'
' '.N.N. heeft e,
4n g4qpt
naam de spaansck 4-vo
* udig'ç uoudpq
isjùol;qfd
'o&J/a de. bezi,in.vdor.
raad-''-'p*
lk zoude'
, we
ocho, gemeeiijk ook onzq de oz'
/, of eqpvèudi: orza 11ieq,
l lust (gading) voor
(ons,ohce)gengemd,Zie XADRIP e!kX
.r,
>Tz> ov4a II:T it- uwvn brandewija hebben, ma< het qqgntum is mij te
'IXMRXF.
giqot;zoo'g1jmi
jdusde hel.
ftwilde,afstAan enz.> nN.N.
hve'
ftde leverantievaa een aAnzîvqli
jk,quotum scheepsteer
QUALI
TRI
T,
KW
ALI
TEI
T
(
ui
t
he
t
l
a
t
i
j
n)
wo
r
4
t
i
n
d
e
n
goederenhandel gezegd, en beteekent de eigenschap,ge- Toor de N#dqrlandsche Xari:e.oadrrqomem''
schapenheid, deugdelj
'jkheid eenerwaar.- pDeze fluweel Q.U1h
,INTAINE (karantl
gne)?(fr,)quarantaineinrigtin,

.

.

.

.

.

.

.

s

.

a

a

,

is van bi
jzonder goede qualiteit.''- pbe pri
jsvan dezen gen zijq etAblissementea ia welke aankomenden zoe lange

QUARAS%'AISE-KOSTEN- GYARII
A
&.

@@@ -

QTJARTAAL- QVEIIECK.

opgenoluen of gehuisvest worden, tot het beslist is, dat QUARTAIL (KwA1
lTAAs),hetti
jdbestek varl drie maanlluane toelating op zekcre plaats, .in het opzigt wes- den.

halve de karanti
jne ingesteld is,niet kan gevaarli
jk zi
jn. QIJARTANA,àYi
jn-en olie-maatop heteilandSardinië,
Zi
t
jzi
jn specia
lbestemd totbescherming tegenaanstekendr Zie Cwctlwsl.
.a
ol besmettelil
ke ziekte.n, die door aanz.akjug, en over het QUARTXNE!graanmaatin hetzwitserschkanton Graauwalgemeen door personen en zaken verder verspreid kunnen Bunderland. Zle aldaar.
worden. Daar dit van de oostersclze pest bewezen is,zoo
QUARTAN0 of CORTA, olienzaatop de balearische eihebben
zich de het naast metde turk-sche havens en P-en- landen. Zie XxzoRcx.
@
Zen lI1 ve
rbinding zijnde staten grooteli
jlxs jegensEuropa ren.
QIJARTANT
,oude franscheinlzoudsmaat voornattewaZie PARIJs.
verdiensteli
*
jk ;ema
kt, doordien zi
*
jdoelmatige karanti
jne. a
instellingen evestigd, en die gest
rengeli
jk gehandhaafd ' QUARTARELLO,graannxqatte Rome,zie aldaaz'
.
hebben. Zij kunnen land- en zeel
taranti
jnen zi
jn. Bij QUARTARIO,inhoudsmaatvoornatte wnren te Yenetié,
je gemeenschap tusschen de zie aldaar. .
landkarantijnen wordt alle vri
beide landen volstrekt verboden,en doorrnilitairebezetting
QUARTARO, oude graanmaat in Xilaanjzie aldaar.=',

tciliëjzie PA-,
der grenzen en de gestrengste strafwetten verhinderd. '
0p inhoudsmaat voor natte waren,op het eiland Sde begaalde punten,totwelke nu alleonderlinge aanraking

beperkt is, zi
jn karanti
jne-etablissementen opgerigt, iu QUIIITAROLI,graanmaatin Padua en Parrna,
welke, wat vooreerst de personen betreft,deze gedisinfec- daar.
teerd,vervolgenspaaromstandigheden langerofkorterti
jd QUXRTEEL,zie trz.
llllzllt.
terug gehouden werden,tot het buiten allen twi
jfel ge- QUIRTEL. Zen groot, inDnderhejd in deu stettiner
steld is, dat zii zonder nadeel in Letlandkunnen gelg- handel gebruikeli
jk vat of fust,ofinhoudsmaatvoornatte
ten worden. Nu moet.echter door de in/igting der karan- waren,hetwelk 8 à 9 ankers inhoudt.
ti
jne daarvoorgezorgd zàjn,datin deeersteplaatsdedaarin deQART
n Xajor
ER
caA,
enrX
aan- en wi
jnmaatop despaanàcheqilaninorca. Zie XAJ0Rcw. = , graanmaatte
gedetineerden niet zoo ligteli
jk in hetetablissementzelvLn
kunnen aangestoken worden,Zijmoetderhalvein verschei- Barcelona in Spanje zie aldaar.
dene afdeelingen gesplitstzi
jn, dievooronveriachte ver- QUARTERO,inhoudsmaalvoornattewaren teBarcelona.
daehteen besmettepersonen zi
jn bestemd. Yoortsmoetdq Xahon en Parma.
QUARTERON
(fr.),bàj goederen gebruikelijk VOOr het
karazztl
jne-lnrigting zelve van allegemeenschapmethetland eenvierde gedeelte van een pond. = , oude en nieuwe
hetwelk zij bestemd istebescherpen, volstrekt afgesloten
ziin. begôederen worden,alszijnietmetgif- ôfsmetstof graanmaat in onderscheidene zwitsersche kantons. *----; lnhezwangerd zi
jn, omgepakt en terstond verder gezonden; houdsmaat voor natte waren in Genève en Xarseilleyzie
zi
jn qiwelgifhoudend doch voorlzuivering vatbaar, wor- aldaar. = , ook, l@n sommige landen een-vierde honderd
t
len zi
jin de quarantaine gedisinfegteerd91zi
jn zi
j niet te (1t-w),btjwaren dieperstuk verkochtworden.
zuiveren, worden zi,jterug gewezen ofverbrand.- .Aan QUARTERONE. Gr
'aanmaat te Yalencia in Spanje.e ;
de zee worden dergelijke verordeningen getroFen. Pe oliemaatin Genua.
schepen worden tot bepaalde havens verwezen, en door QUARTICEXO,graanmaatin Bôl
ognaen Yalencia.
wachtschepen,wachttorensen strandbatterijen zorgtmen er QUARTIER. lnhoudsmaat vom'natte en drooge waren,
voor, dat alle gemeenschap derzelven met
re punten in Zweden, zie ST0KE0tx.= , inhoudsmaatvoorpatte wa. ande
geen plaatskan gqjper!. Yöörhetbinnenloopen,moetie- ren in sommige gewcs4en van Noord-Duitschland ; zie
derschip zijnegezondheidspapieren denstaatsbeambten ver- BncyswlzK tAanhangsel),HZMBCRG,Ilzxovxn,otnsxscllcert
toonen, en lordt hetzelve, naar gelang van hetgeen zi
j R0sT0cK.
aanduiden, èf volstrekt niet toegelaten, èf, we1 iswaar, QUARTIERA,wi
jnmaatop heteiland Sardinië.Zie6x(
;toegelaten, doch onder gestreng opzigt gesteld, en eenen TzIA11I.
ti
ld lang aan betzelve allen gemeenschap belet,o
-feindeli
jk QUARTILLIO, inhoubsmaat voordroogeen nattewaren
aan deeigenli
jke zeekaranti
jneverwezen,van welke nu,in in Portugal en Brazilië. Zie Ponrrcwt en R10 JxxzIll0.
' rekenmunt ter waarde van 8)
het zakell
gke, al datgene geldt,watvan delandkaranti
jne QUiRTILLO spaa:sche
gezegd is.- overigens is het allezins te wenscheny
'dat maravedi, zie op ditwoord.= ,spaansch gewigt,omstreeks
dergelijkeinrigtingen niettegen ziekten verordend worden, ) ned.pond zFaar.= , spaansche inhoudsmaatvoornatte
tegen welke zti niets kunnnen baten,wantnatuurli
jk.zijn en drooge waren. Zie Ciplx, Concxlx,XzpnlnyXxtzcw
zijmetvelekoslen en storenissen voorde hqndels- en ni
j- en XzzoRci.
.

QUARTINO, wi
jnmaat in Turin,in hetkoningri
jk SarQUARINTAINE-.
KOSTEN.Iletoponthoud doorquaran- dinië. Zie Tr1l1>.
taine,veroorzaaktgemeenlijk den schepen en derzelver1a- QPXRTIROLO,graanmaatte Bolognaj in den Pausseli.
idingen meerofminder aanzienlijke kosten. oppeqlakkig ken staat.
inhoudsmaatvoornattewaren in hetzw'itbeschouwd,'
behooorthetschip dehetzelve en zi
jnelading QU:RTLEIN,
> aauw-Bunderland. zie aldaar.
bi
jv.doardezuivering,uitluchting enz.trefrendekosten te sersch kanton Gr
dragen; zoo echter is hetnietallerwege. De quarantaine
QUARTLI, inho
udsmaat voor natte waien in hetzwitich. Zie aldaar.
wordtin ditopzigtin degelcone(ordiuaire)ejlin debui- sersch kanton ZùrCUIRTO
S
(een-vierde deel). Reken- ert
f
ezlgev/oz?c (extra ordinaire) karanti
jne verdeeld. onder QUARTO of
eerstgemelde verstaat men diegene,welke een schip op ze- kopermuntin panjeen in deszelf
svoormaligekoloniën in
kerereizen,bi
jv.uitde Xiddellandschezee enz.regelmatig Amerika; zie Xzpltlo, Cxwznlscllz-zltàxpEx, 60trx:Iw,
Xuxlco enz. = , spaansche lengtemaat, zie BwncEtoxw en
verheids bewegingen verbonden.

houden moet. Dezekan de scbippervooruitzien en bi
jhet
bedingen zàiner vracht in qanslag brengen. De kosten
derzelven vallen als gewone kosten der scheepvaart;alleen
het schip ter last. Extra karantijne isdiegene,welkein
enkele gevallen schepen, die van besmette ofbesmetting
verdachteplaatsen komen,houden moeten. Zàjisvaq lanerduur en metgrooterkosten verbonden dan de gewone
karanqle. De kosten der extrakarantàjaeworden volgens
(
lv wetten en gebruiken van onderscheidenelandenalsavari
j
grosse over schip,lading en vrachtverdeeld.

N'wrzlclx.= ygraanm aat in Italléj zie Bll:sclx, CwctlxRl,
Ftoasxcst GzlUAy XOnE>A, Slclzlë, Pzrsnxo en R0Mz.=,
oliemaat zn GxlvA en SlcltTë,zie aldaar. = , gewigt in

8panjeen Italië,lieBxncsroyw,YxtExclA en srzxsrxë.
QUAIITUCCIO,graan-,wi
jn- en oliemaatin den kerkeli
jken staaten in hetgroothertogdom Toskanen.Zie Rcx:

en Ftoaslcx.= , inhoudsmaat voor natte waren op de eilanden Sardinië en Sicilië,op de ïonische eilanden en i)l
Y'
enetië. Zie Czctlxnl, PMLEllMO en Tkx:1'lë.

QUARBEEL (Kwa
tnDssL) oude hollandsche en ham- QUATRINO, QUATTRINO, italiaansche kekenmunt ilt
Florence.Livorno,Pausselijke Staat,Piemonten Savoi
je.
QUIRRE ofCARRX,vlakteoflandmaatop deeilanden deQvUK
B
XC
K,
(
4
6
0
4
7
!
3
0
,
N.
B.
e
n
7
1
O
l
0
l
W
.
L.),
ersterkte hoofdstad en zetelder gouvernements-beambGuadeloupe, Xartinique, St. Lucie en Trinidad in W qstburgsclae vqchtmaat. Zie AxsTzapwx en lIwMscnc.

Indië. Zie JAMAICA.en XwnTlxlocz.

ten van Kanada in het britscl N'oord-Amerika, op eene,z

QUART, het een-vierde gedeelte van een gehepl. =, landtong aan de l uur breede monding van derlSt. Lau-

graanmaat in Engeland en in het zwi4sersche kanton Ge- rentius-jtroom gelegen, die hier eene schoone en ruime
iunnen binnète.= , inhoudsm aat@voor
natte waren in verscheidene' haven vormt, in welke zelfs linieschepen l
A
landen.=,graanmaat 1n* Frankri
jk. Een en anderisop nenloopen. De stad,welke tegenwoordig meer dan 30,01)
de namen derlanden ofdie der hoofdplaatsen in dit W .B. inwonerstelt,werd in het jaar 1609 door franschen genader aangeduid.
stid'1t, die reeds in 1608 kanada in bezit hadden, en
graanmaatop heteiland Sardinië, eerstin 1673hetzelveaan Engeland afstonden. l)e nijverQUAR
TI,
Q
UAR
TO,
in Portugalen Brazilië. Zie 6ActIAx1, POJITCCAt, en lt10- heid der bewoners beperkt zich meest totden handelen
JA,zIn0.
de scheepvaart,en alles watvan de zee zoo welnaarBene-

QUEDLINBURG- Q'
PERCITROX.

:@@@ -

-

Q'ERS- QUOTISATI'.

den- a1s Boven-Kanada bestem; is, is oo% de oederen, of 12 pond per centn. g. gew. 4 pond per vat. Nantcs
a 13 pct.g.gew.8 ki
die uitbeideprovinciin uitgevoerd worden, door Quebeck ttaerrrda
logr.Par#:
'
- 12 pct.tarra.llotm verkoopt per 50 pond, geefttarra 12 pct.uitslag
passeren'moeten,zi
jn dewerkzaqmheden hierzeerlevendig

eu wordtQuebeck,metbetrekking totde handelsbedri
jvig- en g.gem. 1)en 1 pctlkprting l pct.3 maanden tijd,

heid in gelleel Noord-Amerika alleen overtroll
en doorde court.) pct.- Tottsw: Duitsch tolver&ond per saksisch
N.
60 uren verder stroomopwaarts, op een eiland in de St. of pruissisch centn.5 s.gr. uitv.insgeli
jks5 s.gr.ofper

Laurentius-rivier gelegen stad K lntreal die refds40,000 tolcentenaar inv. ofuitv. l7.kreuz.rhein. oostenr#k per

inwoners telt, metwelke het door eene levendige stoom- centnr. sporco inv. 15 kreuz., uitv. 61 kreuz.doorv.2
bootvaart is verbonden, vermits regelmatig dageli
jks ver- kreuz.Stade,3 schill.pervat.Frankrk
jk per 100kilorr.
scheidene groote en '
bi
juitnemendheid gemakkeli
jk inge- bruto invoer met fransche schepen regtstreeks uitAmerlka
4 fr., uiteuropesche stapelplaatsen 7 fzl, met vreemde
rigte stoorùbooten op beide rivieren op- en afgaan.

Zie voorts,ook voor maten, munten en éke-ïgfep, op schepen of teland 9 francs,uitv.25 cents;bijiederede-

KA>zD:.

QUEIILINBURIJ!stad *ID eene vruchtbare vlakte aan de

zertaxen nog x'
v verhooging, als décime additionnel.

Q'
PERS persischeléngtemaat.

Bodé in de pruisslsche provincie Saksen,regeringsdistrict QUXUZ,f
ranschewi
jnmaat, 2 feuillettesbourgogne-wtjn
Xaagdenburgjmet 13:000 inwon.,wiervoornaamsteindustrie inhoudende.

QUILAT (karaat),goudkeur-eujuwelengewigt,in Brazilië,Portugal,Spanje,zi'
e R10 JA>x1R0,Llssisoxen XzpRlo.
Q
UI
L
LOT
(
KI
t
z
0
w)
,
graanmaatia den Levant,dochniet
overalgeli
jk. 0p heteiland Samos doorgaans 75 fransche
ponden.
QUILO, florentl*jnsche rekenmunt, van 15 dinari en 5
soldi.
ALEN
s in zie KIlzMxl1Jsw.
QIJ:NT,QUENTCIIfN,,QUKXTLEIF.Handels-,fxdz, QUU CAILLERIE-WA1
en zllvergewigt, in Daitschlando Denemarken,Zweden en QUINQUENELLE.
Frankri
jk aan eenen beknelden
s
c
hul
denaa
r
t
ot
Zwitierland, hetwelk naar deszelfs verschillende zwaarte in
vervulling zi
jnerverbindtenissçnjeene
fle desbetr
eFendebi
jzondereartikelen in ditW oordenboek akte van betalingschorsing voor5 jaren verleend,zoo geeft
men daaraan deze benaming.
aangeduid *1S.
QIJINTAL (centenaar),handelsgewim,in Bralizië,FrankQUENTIN,zieSt.QU:XTI'.
i
jk,Italië, Portugal,Spanje en Zwitserland,hetwelk naar
QPZRCITRON, (fr.eng.du.bn ital.guereitront. Be r
zelfs verschillende indeeling en pwaarte in de.des bekleurstofri
jkeeikl.
pvrrcvytinctoria cvc'.'2le'kl.8.orde), dtreesFe
nde artikelen van ditwerk naauwkeurig aangeduid is.
een groote boomj is in Noord-Amerika oorspronkeli
jk,
vooral in Pennsylvanië, de beide Carolina's en in Georgie' QVINTAL XXTRIQUE. Zi
e PwRlzs(Nandelsgewigt).
waarzi
j yellow ocâ,gele eik (lat. guercus citrinatge- QUINTAL XOCHO,spaansch gewigtvan 150 pond.
noemd wordt;uit de lati
jnsche benaming isdoorverbas- QUINT-APPELEN (fr.eologuintes; eng. cotoeyntlts;
tering guercitron ontstaan, datin boven aangeduide talen du.Kol
okuinten;ital.coloquintidqjjzi
ja de vruchtender
op dezelfdewi
jze geschreven,slechtsnaarde grondregelen cucumis colocynthis van Llxw. 8e orde 2le klasse;eene
van iedere derzelve verschillend uitgesproken .wordt.In onze eenjarige, bp de aarde krui
pende plant, die in Persië,
eeuw ismen bepnnen hem uitDuitschland (Beijeren)en Arabië, ixx.Aziatisch Tprkije, in Kgypte, op de eihnden
Frbnkràjk (in hetbois deWpvîogzle 1818)te trekken. In vanden griekschen lrchipel,inhetzuidenvanSppnjeenjzoo
Xoord-Amèkika schabftmen'van de schors van dezen boom gezegd wordt,ookaandeKaapdeGoedeHoopgevondenwordt.
de buitenste grofste baptafen vermaalt de binnenxhors te De vruchten zien appel-achtig u, it,dochzi
jueigenlijkkalbaszamen met het splint,waardoor het splint il houtige veze- vrucllten. Hetmerg delzelven dient tot bereidingvanverflen,en hetbinnenstederwhorsin een âjn poederveran- stof voor zijde en Uok totwering van schadelijke insecten
derd wordt. Daar dit laatste np4 eçnmaalzop veplkleur- in boeken en andere voorwerpen. Zij.dienen ook totgestof inhoudta1s het eerqtej-zoo ),s de soortphkladewlhnes neeskundig rbruik.In den handelkomen zi
jtegenwoordig
die hetmeestin poeder bestaat,hetgel4igsteidagrop volgt meestaluitChyprusoverTriëst,inkistenvan1en1)cantaro.
iq geldswaarde Areul-york, welke soortmeey vezelen heeft QUINTEREN. Beze ui
tdrukking-beteekent hetstempedan poeder, en daar eerstgem'tlde in Baltièore het grof- 1en van hetgoud en zi
lver, (uitdemijnwerken van Chili
ste zpn,wordtdeze soorthet geringste'geschat.De qperci- en Nieuw-spanje), na dat llet bevoreqsgekeurd,en aan
tron wordt in vaten van circa 800 pond, irèhalve en vier- den koning hetj gedeelte daarvan opgebrajt is.
dedeelvaten digt ingepaktverzonden.De waayf, i#s ligibminQUIX,TLl wordt in verscheidenekantonshetquent(zie
achtig geel(dpnkçrervan kleuriszi
jweinit
sgeaçht),jmaakt op datwoord)genoemd.
zeersterk en tameli
jk bitter;hetspeeksel kleuren zijgeel. QUISTO handelspewigtin Afrika,zie aldaar.
.,zetr klein gewigt in Egypte,het.w'qvan een
W ater trekt de verfstof ligtelijkxuit, en xwordt daardoor QIUIRAT
geelachtigbruin, door loogzouten meer donker, door zufvn ne(
dUI
.sb
TiTA
gtjeNC
(qIu
Sentchen).
hçlderder,doortjzerzoutdonkerbnzin. Er zi
jn tweekleur, QUITANTIE, KW I
TANTIE (fr. reçu,
ng.acqpittance;du.guitfvzzgl ital.g'
uitanzaj.
stolren in vervat,veelgele Lguercitrintenweinigerbruine, guitance; e'
1 pond geeft zoo yeel kleqrstofals 3 pond geelhout of 10 Eene schrif
telijke met de dagteekening Ldatumj en de
naa
n
as
-onde
Me
ekeni
ng
=qn
den
ont
va
ngenden
pe
r
s
oon
vobrppnd.wouw.- Ge&ruikt Fordtde quercitron in NoordAmerikain deleerlpoi
jerij,inEuropain dewol-,katoen-, ziene verklaringy dat men van iemand anders?iets (eene
linnen- en tafeldrukverweri
j, geli
jk ook in de maroki
jnfa- som gelds,goederen,wissels,ktaatspapieren (EI'
1':ceux)ontbrikatie. In genoeggaam alle klemschakeiingen vervangtde vangen heeft.
quercitron het geelhoptj in vele den wouw ;slechtskleurt QUITTEREN (KwIT:Rz;).9en ont
vangstvaneenesomma
zi
j nietzoo schoon alsdeze,wordtvuilgeelydpch isduur- gelds, of van eenig andervoorwerp, schrifteltjk erkennen.
zamer,zi
j wordtsedertdeengelsclkman BwycltoyT,iq 1775, QUITPS wordt in Frànkri
jk het certifcaat genoepd,
%deeerste zending daarvan nqar Xuropa inaakte?in tngelapd waarvan de wisselagenteny m akelaarq,gardes 8/4 comm erce
overvloedig verbruikt;Engeland alleen voertJaalli
jkp18-à (beambten, die in Pards, in stede van de âuissiershet
24,000 centen.in. Lhantiè'
n.' Amsterdam geeft 12 pct. arrest yan gi
jzçling.tegen séhuldenaars voltrekken) enz.
larray2 pCt.g.gew.2 pct.korting;vol/nptariefechtçr moeiçn yoorzien zijn,om hetbedrag derborgtoglofcautie
alleen tarea in vaten l2 pCt.in 'kisten 15 pct. Jntwer- welke zàjwegens hpn ambthebben moeten stelleejweder
'rx 10 pCt.tarra..?ordea'
uœ tarr
'a in vaten van 205 ki- knnqen terug nemen.
lojr. 12 pct. in dito van 200 à 150)kilogr.15pct.in QUOTIENT,zie BlvlsTz.
dito van 150 à 120 kilogr.-20 pCt.; 1 tonlteau = 1800
QUOTISATIE,QUOTISKRING. Rekening,bepalipg en
popd. Kamnurg verkoopt in vaten van circa 800 pond verdeeli
ng (repartitie) der aandeelen, als het een: zaak
geldt, '
bi
l' welke verscheidene personen door hpn belang
p
ç
r
1
0
0
p
o
n
d
i
n
ma
r
k
b
a
n
c
o
me
t
1
0
p
ot
.
t
a
r
r
a
r
s
o
f
d
e
o
p
de vaten ingebrande amerikaansche tarra wordt iri ham - betrokken zàjn. In haùdelsberigten gebruiktmen deze uitburgsche gereduceerd naar de verhouding 112 amerik. ond drukking ook nog poms in plaats van p.r
ijsbepaling,(het
= 105 hamb.pond;g.gew. l pCt.,courtage1pCt. avre bi
j onsgebruikelig
'ke prk
jsnoterlngt. Hetisdan hetfrqr!larra 12 pct, 3 maanden ti
jd; 1 tonneau = 6ù0kilogr. sche cote;.in de eerste beteekenis cotisation,; van daar
Iiverpooltgrra 12 pct.per centn. Ionden,tarra zuivgre, cote-pqrt (vooç 1
4:taandeelvan iederen belanghebbende).
in het weyen van wollen .toflen,aanzienli
jkebrandewi
jnbranderi
j en looi
jeri
j,a1sook in denhandelmetvee,granenj
en vlasbestaat.Buitendien bestaathier'
eene laken-,verw ,
loodwit- en schiethagelvfabri
jk, eene olieraënaderi
j met
sTôommachine,en egne aanzieiijke,
beetwortel-suikerfabHjk..
0ok heeft Qgedlinburg 4 boekhandel-etablissementen en
eene ijzer-inhoudende sezondheidlbron met bad-inr'tins.
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RAAPZAAD.

R.

h. 0p fransclze muntspecidn beteekent deze lettez', dat

zi
e orleans s
slaa
n zijn. In Spanje wprden de-wpl*i
>t
A.
#e
%#e
.
b
a
l
e
n,
i
n
we
l
k
e
d
e
l
kn
stesoortgepaktismeteene R gemerkt.- R, als romeinsche getalletter beteekent 50, Komt voorts in sommige abbrevatiën voor;zoohevt-bi
jv.
Rem. of Rmss.Wrzzzïd: of remisen; W/JJr,'heiclt8thater,
Rdlr., W#'â.
s#clJ
'#:r; W.recipe (als de eersteletterin
alle recepten dergeneesheeren,voorA-eembofGe6ruikt;
W.voorreesofltoenel;WJ/.ofRl.voorlêh%
jn-,ofRi
jnfczlddcl,
'WJ/.voor Jlaôat enz.
XA ofRAA, Lschpvt.teene leilstang. d.i. eeq boom
die dwars aan den mast van een schip hangt, en dient om
dezeilen tedragen en uittespannen.Rabandenzi
jnkleine
touwenjwaarmede mçn de raa'saan de Keilen .
vastbindt,a1s
m en ze innqm en w.il.
nglàjke vràjstaaten hoofdplaatsin hetgeljkR.AAB,koni
namige comitaatin Hongarije;en welaan de monding der
Raab in eene arm van den Bonau, heeft omstreeks 18,000
inwoners,vele handwerkers, inzonderheid lakenwevers en

drieuitzaai
jlngen in een jaarmisluktli
jn,desniettemin noJ

op eene vierdekan hopen;bevriesthem nameli
jkhetwinteaaad, zoo heeft hi
j in Xaarthetzomerzaad,en mislukt
ook. di
t nog, dan zaait hàj in Xeileindotter-raapzaad;.
op
vetten en genlesten grond geteeld weegtzwaarder dan datgene, hetwelk van een'schralen eq karig bemesten grond
voortkolzlt; heteerstgemelde geeftechter.naar verhouding,

geene grooterehoeveelheid olie.- Zaden:dezezijn rond,
schierelren doqkerbruin en eenigzinskrqidig;oud,zi
jn zi
j
echter scherp en onaangenaam. Goede zaden meeten hard
zjny en, als men ze tusschen de vingernagels stukkend
drukt, eene achier citroengele kern vertoonen,die op de
nagels eene sterke olieachtige vlek achterlaat; de bast of

dop moetdun zi
ja. Hetkoolzaad (fr.&rainede colsat;
eng.coleseed; dq. Rapssame; itAl. semenza dicolsajis
grooter dan het raapzaad (eng.rapeseed,
.fr. grainede
navettc,.dv.Ru&sensamen;ital.semenza W ravizyonet,
deze is echterrooder dan gene;nog rooder i: het raapzaad
v
an de witte rapen (fr.rraine#6'renettet)datoverigens
volstrekt de grootte van hetkoolzaad heeft. 0ns zeeuwsch

messehmakers;wi
jnbouw en zi
jdeteelt, groote paardemarkzaad, en voorts datvan België en hetduitsche uit deq
ten en levendigen handelmetlandsprodukten (granen,wi
jnj rPaaalptz
,neemtden eersten rang onder de verscheidene soort
a
ba
k
e
n
z
.
)
di
e
d
o
o
r
d
e
n
b
e
v
a
a
r
ba
r
e
n
Do
n
a
u
e
n
de
l
i
gg
i
n
g
aan den grooten straatweg tusschen AYeenen en ofen zeer ten in ; datgene, hetwelk oxer Hamburg, Lubeck en Rosz

bevorderd wordt.
Alunten en â/erd, zie ST.P:T:IISBURG en W zs>z>.

M aten :1 &ewi&ten.
Graanmaat,zie PEsTE.

tock verzonden wordt neemt den tweeden rang in. Het

besteraapzaadin Fraukri
jk isdatvan Kamerrijktcambrai),
St.Quentin,PéronnejDouaien Arras;datvan Ri
jsselheeft
we1hetbe,te aanzigt,doch isminderrijk aan olie;datuit
de Normandije is van zeer geringe kwaliteit. Iletgewigt
is verschillendej naar gelang de akker en de weêrsgesteldheid meer of minder lijn goed geweest. Zoo weegt in
Frankri
jk een hectoliterwinterraapzaad 58 à 72 kilogr.,zo-

fFi
jnmaat,zie PlllssBrltc.
Gewigten,zie '
W z:>:l.
RAAPZAAD (eng.rapeseed;fr.colsqt,colza,verminktuit merraapzaad 55 à 56 kilogr.,winterrapen circa 64 kilogr.

hetduitsche K ohlsaat; en navette,grcïrleêenavette;du. en zom errapey 52 à 56 kilogr.- F andel.De kultuurdezer
lêaps; in Zuid-guitschland en in den Elsas Re
ps,
. en planten als oolt de handeldaarmede is in onze eevw eerst

Rû&sen ofSewat,.ital.ravizzonet. Deduitscheuitdrukkingen worden dikwerf, zelfs in den handely als van geli
jke beteekenis gebruikt, ofschoon degoederen,welkezi.
j
beteekenen,ondersclleiden zijn. 0ok in de bepaling'
der
Stamplanten heeftveelverwarring geheerscht,toteindeli
jk
4n onzen ti
jd eea duitsch geleerde Dr.Kocu te Erlangen,
door eene veel
jarige studie daarin orde heeft aangebragt.
Ieder kent de gemeene witte raap L&rassica rc'. L.);
daarvau zijn tweeverscheidenheden metdunqen,nietvleegigen wortel;deze vormen de rapen en we1de Finterrapen
(ôr.rapa o/rzg
/erc D.6.)(fr.ytavette d'h
.iwez'
?en dezome
r
r
a
pe
n
(
1r
.
pr
ae
c
o
œ
D.
C.
)
.
Z
i
j
ma
ke
n
me
tdewitte
raap, botanisch,slechts eene soortpit;deanderehierteyermelden soort is de raap (1r, nöpu.
g L.) inlgelijk, met
twee voorname verscheidenheden; dele zi
jn het wlnlvrraapzaad (&r.x#pz:.
ç4.ole@era D.C.)en &r.rc-zrw/
.ris
2.oleifera D.C.)en het&omprraapzaad (:r.camp.ofe4
y'
.
praecoœ D.C.)leverende5eenederde,voordephand
.elmeest
gewigtige sooz.
tiide, onderde aarde groeàjende,kqokaap
(Jr.nöpus C.esculenta D.C.en Jr.camp.xc'/ &raszzkc D.6.). Xen ziet hieruit,dat er eigenk''k als

regttoteeneaanzienli
jkehoogtegestegen,en we1zulkssedert de uktvinding der âr&andsche lampen, en sedert
vooralin l'
rankrjk,deolieveelin de zeepbereiding wordt
gebezigd. In êuitscltland vindtmen in geheelhetnoordelijke half-gedeelte eene uitgebrride kultuur van koole
n rqapzaad;deuitvoer-havenszi
jnXemel,Koningsbergen,
Stqttin, Rostock, Lùbeck en Hamburg. Xet datalis hier
e
ven a1s in Frqnkrijk debinnenlandache handeldaarmede
yeel aanzienlivjker d
,aq, de buitenlandsche. IB h,es dqitsche

tolyerbqnd bedroeg:
JARNN.

IlV0:X.

UITVQZR.

DOORVOIE.

centenaqrs.

cente'naqrs.

centenaara.

1832
1833
1834
1835

174,917
185,436
142,27:
147,891

19,320
28.657
16,759
92,507

4,447
663
6,306
3

1836

233,4:9

321,76:

l26

geene brassiea ccAzeed/rr.
qbestaat ofschoon relfsIzllwu vs

dezelve als zoodanig aanvoert. Alle deze olie-bevattende

planten behooren in zijn systeem tot de 2eordeder l5e De uitvoer vaq Xemelbestond in 1837:in 9) lastnaar
klasse. In dit artikel zullen wi
j onsstrengtotde aange- België;die van Koningsbergen inhetzelfdejaar,aanlàjn-en
koerde benamingen brpalen.- W at de kultu'
ur betreft, raapzaqd! in 2979 last,schieruitsluitenq naar Groot-Britzoo zegtreeds de naqm winterraap en winterraapzaad, dat tanje;di
e van'Dantzig 1836:in 625 last;1837:in l195
naar Holland, België, Frankri
g
'k çn Engeland;dievan
zi
j in het eene jaargezaaid en in hetanderejaargeoogst lSatsett,tin,
1836, in circa 107,271 icheFel, in 1837 daarenteworden;zi
jn hettweejarige planten, zoo wordthet winterraapzaad in Juli
j gezaaid, en in october verpootj of gen glechtsin 33,139 schef
rel; Stettin ontvangtzi
jne toemen laathet staan. Zomerrapenj en zomerraapzaad worden voeren schier geheeluit Pommeren en Posen, zeer weinig
tSilezië,Pruissen en Bfandenburg.9e uitvoer van Triést
in hetvoprjaar gezaaid,en in datzelfde jaarnog geoogqt ui
in 1837 was 1300 star. llenem. arken voerde, inzonderheil
t
e
n
qi
n
a
l
p
da
n
ë
é
n
j
a
r
i
g
e
p
l
a
n
t
e
n.
He
t
wi
n
t
e
r
z
a
a
d
ka
n
me
n
als zomenaad zaaz
gen, en ook omgekeerd,zonder datm en uitHolstein en Schleeswl
jk,raap- en koolzaad uit:
daanan de geringste schade heeft. Het winterzaad is in
zeer atrenge winters met weinig sneeuw, zoo als die yan
1827 tonnen 174,638
182* p 126,788
1837 op 1838, zeer aan misgewas onderworpen. Xerkwaardig isechter de yienoudige zamentrekking van olieplanten
1829 p 166,290
1830 p 108,840
in Frankrijk,4oo dat de economist aldaar, ook a1shem
12&

KAAI'Z.kADI
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RAA#zâztb.

1831 tonnen 148,1st

de hoeveelheid beneden de verwacNting is geblevep. Bet

1832 *
1833 p
1834 p
1835 >
1836 p

winterkoohaad,dat voor bet eerst dit jaar in den polder
E#
.erland wasgekultiveerd,had,watde kt
valiteitbltreft.
volkom èn aan de verwachting beantwoord, a1slatende niets
tewenschen over,ea had dan ook dehoogstepri
jzenmogen

256,827
231,824
193,327
177,940
194,373

gelden.Xinder echter was men over de kwantiteittevreden
alswelke verre benedeu de geraamde opbrenge bleef,door
hunland voert weinig uit; odessa verzond 1837,Toor datdebezaaideenveelbeloovende ongeveer600 bundersland
*
5,643 roebels.In Frankr%
âk wordthetmeestin Vlaande- nietmeer dan ll,200 mudden opleverden. Xen mogtzulks
ren aangebouwd en van daar gezonddn, doch men begint echter veelal,buiten en behalve aan andere igemeene oor-

thans ook in iele binnen- en zuideii
jke departementen zakenybepaaldeli
jk toeschrijven aan de grooteongelijksoordeze kultuur tebedri
jvenJ W e1 isaldaardeaanbouw van tigheid der bezaaide gronden,als waarvan vele totde met

olie-inhoudende planten in de jongste jaren,wegens de meer dan middenmatige behooren.Be opbrengstperbunder
kultuurderbeetwortelen, eenigermate verminderd,dochde- verschilde dan ook van 10 tot 30 mudden,'en er waren
zelvebeurtzich thansalleng:wederop. 9evoortreFeli
jk- zelfs enkele bunder: die 40 mud opleverden. De oopst
ste markten voor deoliezaden zi
jn:Arras,mjssel, gouai,
St. omer, Bergues. De inkoopen geschieden kontant per
hectoliter. De pakking is in gakken van ljhectoliter,of
ook we1wordt de waar los verkocht. De pri
jzen rigten
zich'
,al:overal,naardeloopende pri
jzen derdaaruitgeslaieneoliën;men deeltnameli
jk den pri
jsderton oliedoor

slaagde overigensjten gevolge van hetbi
juitnemendheld
fraaz
ge en vgsteweder,bi
jzondergoed. Hetza1welligtniet
ondoelmatig zi
jnjhierop temerkenjdateeneonpartijdige
beschouwing devergesjking en beoordeeling derzeeuwsche
en groningséhe wijgevandezenoogsttebehandelenzalswaartoe hier nu de beste gelegenheid was,ten duideli
lksteheeft
het getal der hectoliters) welkeïmen tot l ton olie noodig doen zien, dat de laatste wi
jzeia bi
jnaalleopzimen.als
heeh. De buitenlandsche handel is zeer gering, vermits min kostbaar, den voorkeur verdient;ook was hetgebruik
verre weg meerli
jnzaad wordtingevoerd. Zoo bedroeg de van dorschblokken zeer goed bevallen. Xen had ook nog

invoer vaa alle oliezaden in 1833:18,843,575 kilogram- eenige bunders zomerkoolzaad gebouwd, die eene gemidmes,de uitvoer 404,094 kilogrammes,in 1834:5,6l5,893 delde opbrengstvan 20 mudden per bunder gehad hebben.
kilogrammes (waaronder 49579,202 kilogr. lijnzaâd)juit- 0p het eiland Terschelling had men eene proeve genomen
voer533,737 kilogr.,1835:10,200,230 kilogr.(waaronder met zomerkoolzaad, die zoo wel is uitgevallen, dat men

7,938,014 kilogr.li
jnzaad)juitvoer32l,574 kilogr. Enre- voornemenswasook winterzaad uittezaaijen.
Hoezeer in de provincie. Utrecht hetkoolzaad ook met

land bouwt(wel veel aanj inzonderheid in Lincoln- en
Cambridgeshirey waar men hetzaad per last= 2 loads =
10 quarters = 80 bushels in de molens verhandelt,doch
koopt ook van buitenslands aan.
Invoeren ia 1829.

UitDenemarken. .. ... .266,596 bushel
* Duitschland . .
. . 13,522 >

> Frankri
jk ..

l2,481

> Holland . .. .. .
> oost-lndië.. .
p Pruissen. . .

7,544
6,031
1',222

)
>

n
p
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ln 1831 in hetgeheel407,275 bushel,en wel:
Uit genemarken. ..
n guitschland

290,368 bushel
. 57,
916 >
. 419
964 )).
.

de hierboven opgegeven tegenheden te kampen had,besehouwde men datsommige landbouwers zick overditgewas
niethadden te bekhgen.
lB Gelderland waar men meer vetbouwd had dan in
vroegere jarén, was men over dit
gewas zeer te vreden;
hetzaad wasmooien olieri
jk.Delatere regens haddenvele
rondbezitters oveaallen,waardoor erveelwas natbinnen
gekomen, hetgeen deszelfskleur had verloren,en dus van
mindere kwaliteit was. Erwaren landbouwers,die toteen
last van het mud hadden verkregen. In den F ilden&ormh

waren, gedurende dedriejongstverloopen jaren,proeven

genomen methetverbouwen van winterkoohaad in slechte
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die in het losploegen en verbranden der graszoden bestaat.

be oogst van 1837,die ongeveer12 ned.mudden van het

bunder (of 8,30 van 70 roeden),isverkocht&./'8,10 het
mud, waardoor een zuiver provenu vanf 20perbunder
werd verkregen.
W einig uitItalië,Holland en Pruissen.
In 0ver#d
'delhad ditgewasveelonderhetonknid geXet opzim tot de kultuur van hetkoolzaad bi
jonst: leden,en de opbrengst was aldaarmerkeli
jk minder dan
lande,deelen wijhiereen uittrekselmedeuitberWten der in detwee voorgaandejaren,en had in den slag ookmine cczdcâcz,!
y van A'
#l/erâeïd over het jaar1837. Het derolie opgeleverd. ;en #an de vette of olieachtige zaden,
winterkoolzaad had op de kleij in den wintrr,en vooral welke,alshiergenoegzaam nooitmislukkende,eenebi
jzonin het gure voorjaarzoo vbelgeleden,datvelestukken in deremelding verdient,ishethuttentutzaad Lmyarrumyade provfncie N oord-Braband moestenomgeploegdworden ; ffwv-).
'aan hetzelvewerd boven alleolie-bevattendezaden
hetgeen bleef :taan schoot laat en mager in de spil;de (uit
g
enlo,me
n het kool- en li
jnzaad)devoorkeurgegeven,
e
n
we
omdat hetzelve door geen ongedierte wordtaanbloem,diegewoonlijk in hetbegin van Xeiin vollepracht gedaan; da
t
het
ni
et
ki
es
c
h
op den grond is,waarop het
staat, bleef achter, en #ertoonde zich 14 dagen later met
erbouwp wordt;dat het weinig gevoelig isvoorkoude,
blaadjes,dienaauweli
jk-dehelftdergewonegroottehadden. v
0p goed zwaarland herstelde zich hetgewasin Juni
j vol- regen of droome,en doorzijn menigvuldig opstoelen veel
komen,en gafboven alleverwachtfng nog eenenredelilken zaad oplevert; dat de olie die er van geslagen is, niet
bevriest, en het stroo uitmuntendgeschiktisvoorhuisbezems
p Frae ri
jk... ..

oogst van 25 tot 32 mudden per bunder. Hetknolgroenj
hetwelk men had laten staan,en de uitt
ry
ezette ofgezaaide en ook om te dekken.
lqnd kon men algemeen aannemen,datdekoolsloven hebben op de zandgronden in de voorjaars-ramy, zaaIdnboFuwrieosng
elukkig geslaagd was.
die op alle wintergewassen zod nadeelig werkte,ri
jkelllk
gedeeld;en hierbilhad hetzpareland een redeli
jk gewas, In de provincie Gronin&en leverde hetkoolzaad,in het
'

en had daarentegen hetmagereen schrale bi
jna nietsge- oldam&teen betergewasop dan in verscheidene jaren;
geven.Xethetzomenaad was het over hetalgemeem gan- we1vreesde men in het begin voor veel verslag;ook had

stiger gesteld9het vroeg gezaaide had eèn volkomen gewa: men,geli
âk in vorigejaren,Formpjesin deeerstepeulen,
dan b1
J het verderdoôrgroeijen hleld ditgelukkig op,en
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gronden was het een bestgewas,zoodatmentot32
j waardoor veelzaa
mudden van helbunderheeft geoogst, op mindere lahden
was verlorèn gegaan.
Het vroeg gezaaide zôo wel als het uitgeplante koolzaad 16 tot 20 mudden. Xen der correspondentcn der maatstond,vôör den winter, in Zeeland,zeervoordeelig, doch schappi
l berimtehetvolgende:koohaad metwitten bloei.
het laat gezaaide had weinig groeikracht;de opbrengstre- beze soortwerd in den herf
stvan 1836 doormi
Juitgezaaid
doch heeftnietvoldaan,aangezien dezelve,bi
jveelgerinkent men gemiddeld op 33 mudden per bunder.
In Zuid-k olland was heteene der pinsteschôven,hoea er mat: van vorst, eerder dood vriest dan onze gewonr
zeer er ve
'el wlnter-koolzaad uitgezaaid was,had het veel soèrt met gelen bloei; zeer spoedig was het zigtbaar-door
van stam ,dat
g
e
l
e
d
e
nj
e
n ofschoon zich eqnigermate hersteld hebbende. minder weelderigen bloeien minder vastheid '
'

vielhetbi
jdedorsching tegenyzoo datmen nietmeerdan het wit bloedende zwakker en niet zoo goed tegen den
winterbestand zou zàjn. Hetuitgezaaide'glng in den win20 & 26 mudden pir bnnder berekenen kon.
jna geheelverloren, terwi
jl op het zelfde land het
Uit N oord-kolland waren hier en daar over den uitslag ter bi
ewone tamelàjk goed voortkwam. Koolzaad uit Bel
giè',
zan dityroduktklagten. In den Seldersehen polderen op g
%et Eùerland is de oogstzéergoed uitgevallen,ofschoon omtrek van Zuik,in 1836 uitgezaaidtbleek veelgevoelige.r
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voordevorsttezi
jn dan onzegewone soort. 0ok werd in deels aan den smaak, deelsdaaraan,datdezeoliéndroogende
den herfst van 1816 door meer dan 50 landbouwers,op qjn; st
ri
jkt men dusverdachte olie dan op papieruit,zoo
verschillende grondsoorten, zeegtwsclt koolzaa4 uitgezaaid, moetzi
j,alszi
jvolkpmen zuiveris,geheelvloei
jendebli
jwelk xaaizaad hiergewonnen,dochhetvôrigejaaruitZe
' eland ven. Yermits papaver- en làjndotterolie eerst bij - l5o
gekomen was; de resultaten waren in hetalgemeen slecht, en hennepolie eerstbi
j - 22G stolt, zoo onderkentmen
omdathetbleek veelmindervorstenhard- windtekunnen de vermenging aan de boven opgegevene graden, verve
rduren;ook al(even alshetbelgisch zaad) uithoofdevan mits detoegevoegdeoliën langer vloeibaar blijven als zàj
den langer en meer spilligen stam.
in àjsgezetworden. Papaver- en hennepolie werken naIn de provincie Drenthe,waar hetkoolzaad bi
jnaniet deelig op raap- en koolzaad,als deze tot lampolie moeten
dan op verbraade derrieachtige gronden verbouwd wordt, gebezi
gd worden;bennepoliedoetinsgelijkseenenadeelige
slaagde de kultuurniet gunstig.
werkingbi
jhetinvettenderwollenstoFen omdatzijdedraden
Uàantiën. Amsterdam in tonnen perlastvan 21)ton te zamen kleeft.0ok vischtraan vindt men er in vermengd,

of per ton van 5 schepels, 1 p6t.rabat,courtage per last
60 cents.- B remen verkoopt per last van 40 schepels.
Ilamburg verkoopt hanoversch en holsteinsch raapzaad per
lastvan 60 vatin courant mark,courtage l mark per last;
duitsch koolzaad, in zakken van omstreeks l50 pond, per

en wel soms tot de halve kwantiteit; de reuk verraadt
zulks. Ifandel. deze ismeerendeels binnenlandsche han-

del,doch aanzienelijk;hetmerkwaardigstishierin devlakte
zuidwaarts van mjssel;hier bevinden zich in den omtrek van minder dan twee uren gaans meer dan 600 olie100pond in courantlark met 2 à 3 pond tarra; lp6t. molens,doorden wind gedreven. De eigenaarszi
jn daar-

ew., 1 mark courant per last. Zonden verkoopt per doorzeerwelvarende lieden gewordep,en lzebben eeneeilast van 10 quarters. Zubeck per holsteinsche ton, cour- gene gemeent
e Lcommune desex:,4lïAl,
:)gevormd,die a1s
tage 2 francs per last. Parns geeft tien dagen ti
jd of voorstad van Ri
jsselwordtbeschouwd. In Ri
jsselisdaarom
l pct.disconto.Rotterdam verkooptper lastvan 30mud- deaanzienlijksteoliemarkt,detweede isArras,dan volgen
den,tegen kontant metlpCt-courtage.- Tollex.
'lluitsclt Douai, Kamerri
jk en Valenciennes. Vermits hier enkel
tolverbond per saksisch of pruissisch centnr. 1) zilver- windmolens arbeiden, wordt de olie duurder a1s de wind
.groschen pruissisch, of per tolcentenaar 4 kreutzer rhein. ontbreekt. Holland en Engeland hebben uit deze gewesten

Doorvoer2 kr. Stadeperzak ofton ) schell.,perlast) hunneeersteoliemolensontvangen.InFrankrnkwordtschier
schell. Sondscjetolperlastof24 ton 36 stuber.Frank- uitslutend huile de colzat geslagen , huéle de navette

r%
jk perl00 kilogr.bruto,metfransche schepen ofteland komt vooralvan Caen, en aan deze wordtboven die uitde
2 fr. 50 centimes, met vreemde schepea 3 francs;uitvoer Normandi
jë den voorkeurgegeven,vanwaarz!ja1sookhuille
25,cents. Tot iedere dezertaxen nog hetyz
v deel daarvan. dexcwc/fe in bordeausche wi
jnvaten komt. Gezuiverde
Engeland per last 10 schell.- De uit voMrgemelde zaden heef
tmen in Frankrijk gemeenlàjk 2 soorten:c)huile a
geslagen olien hebben alle eene bruingele kleurj en zi
jn yvezzgv
ze/ (QIJIIIQU:T was de verbeteraar der argand,
sche
genoegzaam smaak- en reuk-loos,doch nemen ook dikwerf l
ampen) lamqolie, en 6t pour rever&ère(voordestraateenen onaangenamen bijsmaak aan. Z!jverdroogen nietin
delucht,maarbli
jven altijdsmeulig.Bi
jeen'zekerenkoudegraad vormen zichdaarin enkelerondetalkachtigewittekorrels
die metde koude in getaltoenemen,toteindeli
jk alde
olie tot eene gele boterachtige massa stolt. Yolgens de

lantarens). hj deze laatstgemeldeheeft'
men op 5 tonnen
4)kilogr.zwavelzuurgenomen,bi
jdeeerstgenoemde 9kilogrammes. 0ok de Elzas levert zeer veelvan deze oliën
in den handelaan Frankqjk. Detweedegemelde isechter
meestal niets dan ongezuiverde,welke men door eene zeef
boven aangevoerde planten-indeeling is er aldus winter- heef
t laten vloei
jen.- Usantz'*.
x.
' Jmsterdam verkoopt
en zomer-raapzaad,en winter- en zomerkoolzaad.De kool-

per aam van l30 pond ned.nettojin holl.ct., geeft1pct.
zaad- en olie 'van koolzaad met witten bloeisem,die van rabat per vat van 100 ned. kan,court. 10 centper dito.
elkanderverschillende zijn, niet slechts in de kwantiteit, Jntwerpen verkoopt per hectoliter zonder rabat;de vaten
welke men uit de zaden trektj maar ook in den graad worden bet
aald. h'
erlnn geeft netto tarra. ?remen vervan derzelver stolling en in demelvermeer ofminderlang- koopt per l00 pond in louisd'orthlr-,in Franklhrta/x.
zame verbrandbaarheid. Zoo levert het winterzaad 33 à peraam Lohmjvan nett
o 280 ligtgewigt. Ilamburm ver39 pct. olie, die in haren zuiveren staat een spec. gewigt koopt in banco-makt per l00 pond met1 p6tg.gew.en
van 0,9128 à 0,9136 heeft;het in denhandelgewoneweegt 1)p6t.courtage,t
arragemeenli
jk zuivere, en hetbezink-ecbter 0,9168 à 0,9175,vermitszàjdoorgrooterehitteen se1 wordt mede terug gewogen; in ditgevalbehoudtde
grooterepersing bi
j het olieslaan meer sli
jmachtige dee- verkooper het vat. Ilavre,tarra zuivere. K eulen verkoopt

1en verkregen heeft; het stolt bi
j 3t-V ) pct. C.;3 per256 pond. K openhagen perpotà 11 pond. Zûbec'
k
pond geven metsodaloog3) à5 pond harde zeep,dieiets verkoopt per centenaar van 112 pond. Parç
j
&
v
e
r
k
o
o
p
t
donkerderis;spec. gewigt 0,9139 weegtjen eerst bi
j - zonder tarra met 1 p6t. korting per metriek centenaar.

1lO C. stolt. Het koolzaad geeft nagenoeg 33 pct.olie Rotterdam verkoopt per 56 stoop tl stoop = 2r:w9s.ned.
van 0,941 spec.gewigt,en een den stolling-graad van - kan),geef
t3 maanden tijd. l p6t.rabat, tarra zuivere,
3) C. K ater-koolzaadoliewordtuithetzaad slechtson- court. 4 sluivers per 56 stoop. llouen zonder rabat. geveer 16 pct.verkregen;het weegtspec.0,9167 en lstolt Iollen:W vï/,c/z tolverbokd in vaten persaksisch ofpruisbi
j 7,5O C. Deze 4 boven beschrevenesoorten verhouden sisch ceutn. 1 thlr.20 :.gr.pruissischjofper tolcentenaar

zich met opzim tot de snelheid,metwelke zi
j in lampen 2 fl. 48) kr.rheinl. oostenri
jk pertolcentn.sporco inlnet pitten rerbranden,naarderi
j af,alsdevolgende ge- voer2)fl.uitvoer6) kreuz.Sondschetol9 stùbervoor2
tallen tot elkander:42,7;48,5;28,4 ;30,0.Xen ziethier- ahm of 2 schi
ppond. Frankrk
jk per 100 kilogr. bruto
uit, dat de koolzaadolie hetlangzaamstverbrandtj doch de
met fransche schepen 25 fr. met vreemde schepen ofte
plsnt heeftwegens harqn grooten wortelved'
l te veelplaats land 30 fr., uitv. 25 centimes;totiedere dezertaxen nog

noodig,dan datzi
jmet-voordeeltotslagzaad zoudekunnen
aangebouwd worden ;ook de waterkoolzaad-oliebrandtlangzame/dan raapolie,doch men verkri
jgtslechtshalfzooveel
olieuitgeli
jkekwantiteitenzaadalsbi
jdezelaatste.A1hettot
dusverregezegdegeldtalleenlàjkbàionrezuiverde(fr.Jtuiles
lrv/ed).ZIJkomen echterook gezuiverd (fr.épurLes;eng.
rgxef) als patentolie in den l
aandel. Daardoor wordt
de sltjmige, extradief- en kleurgevende stofweggeruimdj
om bàj het lampbranden den walm en hetverkoolen der
pitte beletten. Hetgeschiedtbi
j vernis-oliën doormiddel
van zoutwater, bi
j lampolién door middelvan zwavelruur
en warm water. Xerkwaardig is de verschillende reuk,
weheallekool- en raapzaadoliën bi
j dergeli
jkebewerkingen
van zich geven. :iihetovergieten metsalpeterzuurruiken
zi
jnaarkattepis,Vjhetuitwassen metheetwaterzoosterk
naarradi
jsjdatzi
J tottianen in de oogen prikkelen,enbi
j
droogedistillatienaarwandluizen.Gezuiverd zijn dezeoliè'
n
steeds helder van kleur? dunnervloei
jende en verbranden

het gv verhooging.- Engeland 2 p. per centn.- De

raapkoekeyt (fr. tourdeauœ) dienen tot veevoederen tot
bemesting der gronden;tot hetlaatstedoelworden zi
j in
Engeland gepulveriseerd,om ze tot bovenmesting van verscheideneuitzaai
jingen te bezigen, ofom zemethetraapzaad weder uitle zaai
jen. In defranscheoliemolensleveren zi
j het arbeidsloon en de fabqjkverdienste. Engeland
voerde aan raapolie en koolzaadolie en Iaapkoeken,in 1831,
nagenoeg 330,000 centn.in.Koningsbergen verhandelde in
1837,18,381 centn. raapkoeken, en we1 alleen op Engeland. Dantzig's uitvoer aan koeken bedroeg in 1837,9800
cent. Uàantiè'
n : Az
a.
q/K'
rdcza, Bremen, A czziôvrg en

Könlngsncrn'
en a1sbi
jlijnolie-koekenqwaartoe nog b'
li te
voegen is: K eulen per 1000 stuks, Kopenhagen per 160
stuks,New-ca&tleperton.Sollen.insgelijksalsli
jnkoeken,waartoe nog komt Enn.
eland 2 p.per centn.- 0ok
de dotter- of lk
jndotter-olie (fr. huile A coméline,of

verminkt:camonulle,
.ital.olLo #ï eammelline of di zafsneller, doch zeer weinlg. - Velrvï; . alslampolie, tot cgr4)wordtmeni
g
we
r
fzomerraapolie genoemd. 9estamzeepbereiding en tot het insmeeren van wollen stoFen en pl
antisdeli
jndotter Lmyagrum ycfïrzf- L.) = camelina
yders;het slechte of verdorvene totwagensmeer.- Fer- dlfïwc,6sAwTz,15eklasse leorde) die in alle gematigde
p'c/zdlfsyex komen voormetpapaver-,hennep-jen li
jn- luchtstreken van Europa groeit, en de twee voordeelen
dotter-oliej als deze goedkooper zi
-j
n. Xen onderkentdit heeft, dat zi
J niet door aardvlooijeu aangetast wordt, en
126*
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ilecht:3 m aauden te velde staat. In Frankrjk bezigtmen ofonzûiverejmetstof,zand,steentjesenz.vermengdego:-

4 à 5 kilogr. zaad per hektare en oogstdaarvan 15 hecto- deren doordenverkoopertoegestaan wordt(vergeli
jkAFTllsxf
litres.l hectolitre weegt 54 & 74 kilogr. Ditzaad is zeer KORTIXG en RABAT).
klein, eirond,op de eeneqjdegevootd,donkergeel,ver- RAFFINEREN iszerhjnen,vereàelen.Yan daarraëaa=
toont. stukkend gedrukt, een spoor van olie. en slnaakt den van de gezuiverde en t
otbroodsuiker;candi
j,enz.gescherp knoflookachtig. Het le:ert, bi
j doorslag,22)pct. fabriceerde ruwe suikers eni.

oliej mâar ook soms tot28 pCt.;zi
j is lichtgeeljschier llen 4erwarre dusnietragionemetrario datbijdeihlzonder reuk of smaak weegt spec. 0,9252 à 0,926, stolt lianen eene koopmansrekening, eenefactuurtèkennengeeft.
eerstbàj l50Rzivx.bnder nul,en draagtdaarom ligteldk. RAGA (RAtw)graanmaatop de suluh-eilanden,inoostXet2 PCt.
'zwa#ehuurop degewone wi
jze gezuiverd wordt 1ndl-'
e-.
zii,watbi
jandere oliën niethetgeralis,bruinrood;met RAGGINO,RAGIONB, zie F1àxA.
voortgezette behandeling met water geel. Zi
j brandt met RAGIONE(ltal.)
'beteekend denaam van eeh welFefeseehe roodachtig: klam , vérkoolt we1 de pit, die in den tigd handelshuis,waarvoor bi
jônshetwoordArnia (zieop
zuiveren staat der olle daarvan 24 grein in een uurAer- datwoord)gebrui
keli
jk is.
teert.doch wordtwegensharen grooteren wederàtand tegen
RAGUSA,42o39'X.B. en l8O 6' 0. L., versterkte
de koude ia den winter, met de raap:lie gemengd. Uit havenstad en voormalige hoöfdstad der gell
jknâmipe redienzelfden hoofde wordt z1
j in dezeepbereidingAoorge- Publieky op een schiereilaùd der adriatische zee, ln het
trokken. Hetgebruik isvolkomen hetzelfde. V:rgcheidene koningri
jk Dalmatië, rhet 7- à 8000 (Aolgens anderen
oostteehavens,bi
jv.Xem:l,voeren hetzaad uit.In Frank- met12- à 15,000) inwonérs en twee havens,van welke
ri
jk heeft men sedert eenigejaren ook eenenieuweAer- de eene slechts weinige en kleine schepen bevatten kan,
scheidenheid Lcamélinezxc/evrd)diewelgrootereenmeer waarentegende)mijlwestwaartsvan Ragusagelegenehaveu
oliezijke maar niet zoo vele korrelslevertals de gemeene van rravosa (ook Sœnta Croce genoemd) zeer ruim en
soort.Hetiswelligtdegetandelilndotter Lmyq&rum dcfï- veilig,en de legplaats der grootére schepen is.
vumtL.= camelina dentata (Pxas).- :iJ wilze #an Ragusa met deszelfs bangebied,waartoe ook eenigeeilanaanhangsel is nog de nacht-violenolie*(fr.huille de .
/f4= den behooren, vormterne kuststreek,die behalve deAdri=
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lie atixche, welke aan eenezijde dezelve bespoeltjgeheeldoor
wordt gebezigdj dikwed ook raap-olie heet. De stamplant turksch gebied i: ingelloten,metheto#erigegalmatiëechter
Is de gemeene nachtviool qhemeris matronalis L. 15e Seli
jke natuurgejteldheid, en hetzèltde pittoresque aanzir
eel
.
t; want de grootendeels steenachtige, en met kale,
klasse,2e orde)jdie in Zwitserland,en in Frankrijk aan- abke
lige rotsgebergten bedekte groud isook hlerslechtsvaksgebouwd wordt. 7 quart zaad leveren l quartolie. Versch

ishetgroenachtig, wordt echterspoedig bruinachtir,ruikt
schier geheel niet, smaaktbitter,droom ligt,bevnest nog
nietbi
j 25Gc.en weegtspec.0.9282,bi
j + 85Oc.In
e'
en uur verbrandèn daârvun 24 grein, als men de pitin
een metalen buisjevan 1) streep doörmeter steekt;de boten aangevoerde dergeli
jke opgavdn berusten op proefne.
mingen onder geli
jke voorwaarden, d:or den duitscher

ScEaBtsl bewerkstelligd, zoo datdeze opga#en edne maata
stafvoorde geringere ofgrootereverbrandbaarheid der aan;eduide olién aangeven.
Nspzsl,.Twlllllz'. Invoer ./.2,
005 uitv./'5,00; doorv.

ge*i
jze voor bebouwing vatbaar. - Be voornaamste bew
staanbron der ragusiërs zi
la handel en sclleepvaart;want
van oudsher was deze laatjtellun lievelingsbedrijfen nog
tegenwoordig bejchouwtmen de ragusiërs voor de beste
zeelieden der Adriatipche zee. Door deze hulpbronnen wa:
hdt hun öok qeluktj hun klein grondgebied onafhankeli
jk
te maken, eu zlch eene zelfstandige staatsregeling tegeven,

wèlke zi
jook tothetjaar1806 bewaard hebben. De schitu
terçndste periode van huknen hqndel wordtgezegd in de
j
aren 1427 tot 1437 te zi
jn gewe%t. Besti
jdshadden de
kobplieden van Ragusa in alle grootere steden der naburige
steden handelsfactori
jen, en toen de genuezersen pisanerd

y 4,00 perlast.
RAASCHIP.lederschip,waarvan de zeilen aan raa'sbe- door de turken benardj hunne handelsneêrzettingen in de
Levant verlaten moesten,stichtte Ragusa,hetwelktoenmaals
vestigd zàin.
RAAZEILEN. Een vierhoekig, aan eene raa ha'ngend èn tothet einde derlaatstvorige eeusv onder turksche bezeil, waartan men onderscheidene soorten heeft.
scherzning stond, aldaar talri
jke faetori
jen. Alleen tegenRABAT (fr.rabaisbescompte;eng.allowance,dïq
çcop
4si; woordig is de active handylieerbeperkten alleen hethandu. llanatt;'
ital.rinassoj. In den gdederenhandel:een delsverkeer met Turki
je nogtamèn
hjk lè4endig,vennitsde

Aftrek #an ofeene korting op hetbedrag e:ner goederen. produkten de et
tomanische prtwinciën (schaapswol,smeerj
schuld, die naar procenta wdrdt bépaald ; of met andere was,honi
g ené.)w:lketurkschekaravanen overdedalmatiwoorde, een aftrek, die naar woorddn:een aftrekdienaar scNe havènà, inzönderheid over Ragusa in denhandelbreneene zekere verhouding van eene som, die ten #ollenïoude genjhier tegen anderé koopwaren uitgeruild worden.
hebben moeten betaald worden,uitdeeeneofandereoouaak
Zeer te stade kwam:n der ragusiërs vlag in de engelsch-

gedaanofbewilligdwordt. 0ok dekortin; dp dën prijs:oo
dezer laatste daarop was berekend,dat z:J eerst na zekeren
ti
jd zoude betaald wordenjen dusdeprijshoogerberekend
werd, zoo w6rdtbijoogenblikkelàjkekontantebetaling der
waar een rabat ofeen aftrek toegestaan. In zoodanig geval
isdus het rabateen eigenli
jk disconto.(zie op datwoord),

fransche oorlogenjgedùrende welke zi
jga1seeneneutrale

entegen in hetlY (d.i.men betaaltbi
jv.voor 100 thlr.
oflire goederen schuld slechts93) thlr.oflira). Dekorting welke de verkoopereener waat den köoper toestaat,alg
deze zich met goede redenen over dewaar (bi
jv.wegens
geringer kwaliteit,a#ari
j,te late levering enz.)beklaagt,
noemtmen insgeh'
jks rana'. lnden boekhandel #erleent

I
n hetjaar 1813 kwam Ragizsa metBalmatië aanoostenri
jk
en tegenwoordig bekomen &an lieverlede de ragusiërs van

beschouwdy aan geen gevaar blootgesteld, en veeleer algemeen gpzochten geachtwas. Yôör de in bezitneming door

de
fransche(1805)teldede kleinë republiek 360 schepeng
die m et 4000 m atrozen waren bem and;na den aftogtdez'

franschen waren #an dezelve nog slechts 10 voorhanden.A1
en men noemt hetzelve veelalook escompto. In Amster- de overlgèn waren door de russen en de engelsche oorlogdam en Hamburg wordthet rabatboven het l00 berekend, lchepen en kaperj verbran; ofgenomen,öfzi
j hadden irt
haven liggen rotten. Xet de verniëtiging der schepen
(d.i.men betaaltbi
jv.voor 106) gulden ofthlr.goederén- de
schuld slechts l00 g.of thl.kontant). ln Leipzlg,even was dok de welvaartder inwoners te grotde gerigt,en#ele
als in de italiaansGe koopsteden rekent men hetrabatdaar- vroegerti
jkefamiliën geraakten daardooraaa den bedelstaf.

de uitgevervah een werk aan de commissie-boekhandelaars

den doorgestané rampspoed.

De nnverheid is Kler niet aapzienli
jk,en bestaat,behalveuitscheepsbouw,#oornamell
gk in eenigezi
jdeweveri
j,
leêrlooi
jeri
j en rosoglio.stookeri
j. Naastaan dezeindustrie
isdeolie- eh wi
jnkultuur,waartoe gron; en klimaatverre
weg :unstiger dan tot den akkerbouw zi
jn,nietvnbeduidend, en de omstreeks Ragusa gebouwde, Malvesiër, als
ook de hier bereide olie vorden bàj uithemendheid geacht. Xerkwaardi; zijn ook debi
jdestad Starnogelegene

(in Buitsdhland sortiments-handelaars) een rabat,hetwelk
gemeenlijk ) (33) pCt.) ofop ) (25 pCt.)van den partikulieren ofwinkelprijsbedraagt.9itrabatmaaktdewinst
van den comrnissiehandelaaruit,daarhi
jhetwerk tot den
zelfden pqjsverkoopen moet,alsdeuitgeverzelf. Is Ne- zoutwerken, in wélke zeezouttötdën uitvoerwordtbereid.
De produktèn,welke galmatië o#er deszelfs havens Raderland bedraagtditrabatgewoonli
jk 20 à25 p6t.
/
4ï/rfer-handel
RACAILLK (fr.),hetslechtejverdonenejonbuivereeener gvzc, Zdra,érlelic/ en Spalato in den '
koogwaar;hetuitschot.
brengt,âljâ d.
e italiaansche:ölie,wi
ja,likeuren,vi
jgen,
RACIONE. spaansche graanmaat,zie Cwglx en WzttAci; xmahdelen'eh andere zuidvruchtyn, was, zi
jde, zwavel,
hoizt, visch, oesters enz.0ok heeft de möntanistiscl
zekomRAIIIVII EXTRACTIO,zie W ORTZtIRIIKKI/G.
RAFACTIE, REFACTIE. Een in den goederehhandel pagnie dër Adriâtische kustnlhier4 steenkolengroeven ontebruikelàîkeaftrek ofrabat,oflievereeqe@chadeloosstelllng dekt, die welvoor de landen der Xiddellandsche zee beof vergoeding van zekere'procenten, d1e den kooper van langdjk kunhën worden. Xeneligtaaa het gebergte Probeschadiydq meer ofminder nat of beschimmeld geworden, möna 20 mijlen #an de zee,de tweede bij Bubrovizza, 3

hAGrsà.
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RAGIJSA.

jnlâlen van de zee,de derde op heteiland Pago 2 lziijlen heeftdoch echterhet codice #f comeveio alleen in die ge-

#an de haven Sil
none,en devierde bi
j Sdonay geheel in vallen beslist,in welkehetbi
jzonderebeslissingen oplevert,
de nabi
jheid #an Spolato. Allen worden gezegd productief, die nietdoorde bereidsafgekondigdeoostenqjkschewetten
en de koolen,vooralvan de laatste,bv
''uitnemendheidgoed vernieuwd ofafgeschaftzijn geworden.

te zijn.

M unten en koers.

A c/K'
zzen g- ïgfezz.

Even als in geheel Dalmatië rekentnaen ook in Ragusa
Be maten volgens welke in hetkoningri
jk galmatië bij
reeds sederteenereeks van J@aren naargaldens en kreu- ambt
eli
jke verhandelingen gerekend wordt zijn die vau
zers in deù zo-guldenvoet,en hierin bestaatgeenerleiver- W eenen. In het gemeenel
even echtergri
jpteenegroote

schilmetdehoofdstad W eenen,öfschoon bi
jXwc'ccttocH, ongeli
jkvormigheid plaats.
en eenige andere nieuwe schrijvers,zulksnog geheeltegen- Z'engtemaqt. Xen gebruiktde #enetiaanschepasso vau

overgesteld aangeduid is. - Prof F. PIITTSR in Ragusa 5 venetiaansche voet,en stelt 10 venetiaansche voet met11
geeft deswegens de meestjuiste ohderrigting.en deàeis Weener voetj en 12 venetiaansche passimet 11weenerklaf-

het, welke wi
J in de oaderstaande öpgaven hebben gevolgd.
De muntspeciën van den voormaliren vri
jstaat Ragusa,
zoo als zi
j hier beneden körtell
jk zi
ln aangeduid,werden
r
eedstenjarè 1808 doordefrahsche regering buiten kcers
gesteld? en slechtshier en daar, meestal buitenslands ko-

tergeli
jk.

De beide venet
iaansche ellyn, de zi
jde nraccio,en de
wollen 6raccio, zi
jn hiergebruikeli
jk. Xen zie T'
zxzl'
lë:
naar eerstgemelde worden âjne, naar l
a
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t
g
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stoffen ferkocht.

100 zi
jde &raccià = 8:weenefèlleu,

men zi
l'nog in de wandeling.

l00 wolle

tn = 87 yy
yy
turksche piastersvan 40 para,welkè Yuntsoorthier vroeger
ook in omloop was, doch in 1825 geheelwerd afgeschaft. In hâgusabedientmen zich gemeenli
jk bi
jâjne:tollbn,
Sedertis de piaster énkel eene rekenmunt,oter welker ei- van de ragusasche e1, en stelt 100 vau deze ellen = 65,57
we
e
n
e
r
e
l
l
e
n
.
genli
jkewaaxden men zich,vöörden ixi- ofverkoopjmoet
verstaan, öm vastte stellen tot hoo eel para de gulden za1 De vlaktemaat is bi
jalleambtelijkevérordeningen het
gerekend worden.- Groètere.betalingen worden veelal in oostenri
jkschejoch van 1600 o klafterJ. overigensbezirl
spaansche daaldersgewoonlijk colonnatigenoemd,gedaan, men op hetdalmatische vastland veelal eene vlaktemaat,dle

Hetgemeene #olk iù Ragusarekentnog gemèenli
jk naar

en deze gelden,naargelang zijmeerofmin gezochtzi
jn, verkeerdeli
jk campozdd/wcld genoémd wordt.Dezecampo
2 gulden 3, tot2 gulden'5 kreuzer per stuk.- Buitendien houdt wel, even als die in Padua 30,240 1 voetin?doch
zi
jn hieralleoostenrijkzche goud- en zil
,
vermunten in om- dit zi
jn geeh: paduaschej maarvenetiaanschevoeten. ge
loop, inzonderheid 10- en zll-kreuzerstukken, ne4ens de dalmatische campo pad. bevat hiernaar 1016) weener1
klaftër,terwàilde echteh paduaschecampo 1073)derzelveu
kleingeld- ofbijpassingmuntèn.
udt. De overige in Dalmatiégebruikelijkehndlnaten
Vröeger, en omstreeks tot1800 (1797)rekeri
de men in ineho
Ragusa en deszelfs gebied gemeenli
jk naarêucatévan 40 raken steeds m eer en m eer buitea gebruik.
grossetl a6 soldi, waarbi
j de thlr.ofvistino 1) ducato Qraanmaat. Deze is.gemeenli
jk de venetiaanschestajo
60 grosseti, 369 soldihid. De nulner4ire waarde kon l0t)
0 staja = 1354weenermetzen.
destpds op 21( ducatiof op l4)vistini(daalder)in het Be graan-d/cxj/van Ragusa,naarwelke echterzeldengekeulsch mark fijn iilvergerekend worden;alzoodeducato meten wordt,houdt6 cappelli, en 4) cappelliwordengeop 19 s.gr.3,725 pfenn.=/'1,l15ned.devislino ofdaal- li
jk resteld metl venetiaansche stajo.
derop 28 s.gr.ll,587pfenn.pruissct.= y'l,672 ned.
Wz
jdersgebruikeli
jkegelijkstellingen zi
jn
De zt/t'rân/tyâ &eslaçen landsmunten Ar republiek
*
Wcgzzdc zVn dewp/lyt'zzdd.
'
1guarta in zara= 1) venet.stalR
l00 g'
uarte n trau = Dlth >y >)
l00 guarte >> spalato = 85/: )/
1) In zilver.
1) FAislinéWcgf
zdfzleof I'
allari(daalder)jwaarvanmen Bi.)-deopbrengstdèriienden Wdrdtdestajoia7stieudeook ) had;hetgeheele stuktot60 grosetti(somsook tot gédeelten df decimen gedeeld. 10 zulke decimen noemt
6
4 en zelfstot65grosettigestegen), gemeenli
jk 8)stuks men in dé kreitjen zara en spalatè eene varichiaco; dergeheele daalders op hetbruto keulsch-mark, à 9 10th 4, hal
#e isl stdjo= 7)varichiaci. In hetgemeene leven
tot9 10th 6 graa âjn;ofschoon men de gemunte b.
èter reke
0ntmen echterden stajoop 8 varkchiaci.
ok totbepaling der tonnelast,df#an denscheepsinhoud
en wigtiger bevonden heeft, nameli
jk 8,031 stuksop het
brutokeulsch-mark #an 9 10th (lood) 10 grein âjn (zelfs bedieùtmen iich van hetvenetiaanschestajo,naardienmen
in deze znaatde kwantiteitgranen aangeeftmetwelke men
à 94lood Iijn).
2) Ducativan 40 rrosetti, anders gemeenli
jk 12 stuks een schip bevrachten kan. Xen rekent1ton = 17 stajq
derzelven op hetbruto keulsch mark :jn zilver;dein 1797 of 1000 staja = 59 tonnen,en detön rekentmen met
gemunte dukaten bevond men ligter en geringer, éù wel een gewigtvan 200pond f
ranseh markgewigtgelilk.
17)stpksop hetbruto keulsch markyvan 7 lood 7 gr.fjn. De inhoudsmaten voor natte waren liggèn in demeeste
gewesten tot grondslag de venetiaànsche barilla van 24bazze
3) Scudi.
),) en .
)j&an 36,18 en 12 rrosseti.
De ) scudi nàemde men ook nog bi
jzonderpepero of verkocht,metwelke echter alleendieinRagusaovereenstemt;
in de andere plaatàen héerschen te dien opzigte velerleiafperpero.
Van de )scudistukken gingen gemeenli
jk 14 stùksophet wi
jkingen. bebarillavan Zara en Spatato wordtgezegd
bmto keulsch mark,btjeen fjngehalte van 0 lèod 8 grein 69 ned.liter te bevatten.
Njn;de) en ) naarverhouding.
llàttdels&ewimt. Bi
jdetolkantoren,bi
j den verkoop van
4)Artilucco l/eceJïc van 8 grosseti;cr/ïleccon'
uove, zout en tabak, gelijk ook bijhetmilitairewezen bedient
' 3 groseti.
à
men éich van het weener gewigt. In het gemeene lefen,
5) Grosseto wecc/lfo van 3 &rosseti,) desgeli
jksà lj echter, rekentmen in alle vier de kreitzen,van Dalmatié,
rrosseti.
metweinige uitzonderingen,naar het venetiaaùsch gewigt.
Zie Yx>ETIë.
6) Grossetoxvowe l
t16vronseto.
Xen neemtgewoonli
jk aan:
2) In âozer.

In koperhad men q
ç/îdt'-stukkenen&agatinl,5derlaatstemelden op 1 soldo gerekend.

Bi
j wissetccsgeîegezl/ledeo regeltmenzichtegenwoordig
hetjaar1810 Wert
lln hetkoningrt'k Dalmatië (e#en alsin
he
t
z
u
i
de
l
i
j
k
Ty
r
o
l) van 'f
ransche qide hetcodice decomereio van het koningril
k Italië,ofbetfransche wetboek
van koophandelingevoerd,en doordeoostenri
jksche regering dd.28 Becember 1816 bevestigl, echterbehoudens
werking van hetalgemeen oostenri
jksch burgerlijk wetboek,
naar den regel:dateigenlijk hetoostenri
jksch burgerltjk
wetboek (naar v0, SowytzclTyzl
:) algemeene geldigheid
meestalnaar de weener en de trl
-éster koersnotering. - In

'

.ë = 85v weener pond.
100 pond peso grodq:o in Venetl
l00 pond peso sottile = 54 wèenerpond.

dro
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,4f/ï& wordeh alle soorten Van Specerjl*- eu

Aerkocht,alssûiker,koKj9zeep,wasenz.;
vleesch,#ischj boomvrudlltén, aardappelen enz. Naaiqide
naar peso groddo daarentegen alle inheemsche eetwaren,a1s

#erkoopt men naar sazzi,daaaan 6 = 1 oncia peso sottile. W el moeten, krachtens eene verordening van het

jaar 1830,alle waren,zonderonderscheid,voortaan slechts
naarpesogr/djo en naardegrooteelverkochtworden,doch
hettothebbeli
gkheid geworden gebruik ismoeijelàjkteoverwinnen.

RIGUSISA- AANGOES.

-
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RAAGOEX.

In Zara rekentmen ook soms naar hetzeratiner pond,
hetwelk methet weener Pond bi
jna overeenkomt. In Ragusa heeftmen nevens hetvenetiaansche gewigtookhetragusasche pond van 12 oncen.Xen stelt l00 pond inRagusa
gelijk met67)pond in W eenen.
In den groothandel wordt in geheel galmatië naar een

birmascheri
jk verschillende;in Rangoon is lletzelveechtcr
gewoonli
jk 12 :oodig;hetalliagie derhalve t of 4 lood op
hetmark. Xen kon naarhetgezegde l8) tot20 tikisvan
Rangoon op hetkeulseh mark Sjn zi
lverrekenen,waarnaar
deze tikalongeveer21zi
lvergroschen pruiss.ct.V j,28ned.)

Brazza,llmussa,Imoski Sign en in den kreits Cattaro.
Xen rekent:

of packtha.
De birmanen worden gezegd,hunne rekeningen, insge-

waard is.

turksch gewigt, occa,verkocht. gaarvan zi
jn tweederlei, Even als in China is ook hier de zoogenaamde tikal een
rkelijk gewigt,waarvan de zwaarten ofschoon afwijkende,
namelijk de occa grpdzc en de oecacomune.Eerstgemelde we
isin de volgende gewesten gebruikeli
jk;Knin,Scardona, reeds aangegeven is.geze tikal heeft devolgendeindeeling
Sebenico, Trau,Spalato,Xacarsca en in den kreits Ragusa; 1 ti
kal(ook welkyat)= 4 mattis= 8 moos,of16tubees,
de occa comune echter wordt gebruikt: in Zara, eiland ook toques genoemd, en 100 tikals bedragen l visybisse
li
jks volkomen naar chineschewijze,volgenshettientallig

100 occa gr/,q
ço = 575 pond peso grozd/,= 234 pondj stelseltevoeren. W er
keli
jk geslagen muntsoorten zi
jn hier
lj)lood weenergewigt,
niet gebnikeli
jk, en men heeft erslechtseenesoortvan
100 occa c/zavpe= 2661
.pondpesogro#do,= 226pond zilveren kleingeld- of scheidsmunt, benevens eene looden

muntspecie,dieden handeleenigzinsgemakkeli
jkermaken.
In Peguswaarinsgeli
jksnaartikalsgerekend wordt,die
llet medicinaal gewigt wasvroeger,en is ten deele nog men tchtergewoonli
jk in 16 toqtzesindeelt,heeftmeneene
het venetiaansche. Zie Vz>sTIë.
werkelàjke munt,ganza genoemd,dieinsgeli
jkstotscheids30)) lood weenergewig.

RIGUSINA, YISITG O, TILLARO ofDAALDER.Kene
zilvermuntder voormalige republiek Ragusa, die totin 1797
gestempeld,gemeenli
jk op 60 groset/ï geyekend werd, en
waarvan de waarde onder het artikel Wcgvzc te zien is.
RâHXXL, REXEL,in hetnoordwesteli
jkguitschlandeen
bond vlas van 20 pond.
RMK, graanmaat in Calcutta (britsch oost-lndië). Zie
aldaar.

'

munt of tot vereFening, maar ook in het handelsverkeer
gebegigd wordt,en uiteen mengselvan tin,koper en lood

bestaat. Dewaarde derzelveisnagenoeg 1) sgr.prcourant

(
/'0,087 ned-)echternaargelang van hetminderofmeer
eewilde derzelve afwisselend.
0ok hier is, even als in Rangoon en in China, de tikal

tegelijkertijd hetgoud- en hetzilvergewigtjhetwelkechter
devwaartevan 3)pigoden,of237)engelschgrein= 14,377
RAK
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ned.wigtjes,gezegd wordttehebben;
etrokken is,en waarmede de raa'sdigt aan derzelvermas100 tikals= 1 vis ofbisse.
u 190 tikals =
, Peg
ten gehouden worden,alsmen dezelveophi
jschten neder- Volgens vroegere berigten,zouden in
laat.
l00 stuks spaansche piasterszi
jn. Bienvolgensgaan 15,48
RAXBRRGE. Eene soort van ligte en lange vaartulgen of omstreeks l5) tikal van Pegu op een keulsch mark
die in Kngeland op ri
vieren gebruikeli
jk zi
jn. In Frankrijk :jn zilver, en de waarde van eenen tikal van Pegu,is,
eene soortvan ligte galjoten.
hiernaar,27 sgr.358 pfenn.pr.courant@'1j57ned-).Vo1RAN9 (fr.franche). In hetmuntwezen:de buitenste, ens deze opgave zoude de verhouding van den tikal#an
ngoon tot den tlkalvan Pegu ongeveera1s 8 tot7 zi
jn
met een omschrift,eenezinspreuk (hetrandschrih)ofmet Ra
aan te nemen.
e
e
ne
v
e
r
s
i
e
r
i
n
g
(
g
e
r
i
b
d)
v
o
o
ni
e
n
e
pe
r
i
phe
r
i
e
d
e
r
mun
t
s
pe
ciën. Yan daar noemt men rerande dukaten, gerande
Jfaten es gewirten.
driegulêens, enz. zoodanige munten welker rand nietge-

De geulLgten, die .gewoonl
snoeld,afgevijld ofanderzlnsgealtereerd is.
i
jk in hetbirmasche ri
jk gejn de volgende
RIN9ERS,fabrijk- en havenplaatsaan den bevaarbaren bruiksworden zi
Guden,op hetdeenscheschiereiland Jutland (stiftAarhuis)
i
et 6,500 inwoners, heeftberoemdehandschoenfabri
jken,
2 kleinerivés(roodeboone.n)
= 1 grooterivé
4 groote > ..
.= 1 boi
welker fabrikaatook buitenslandsgezochtis,waarooklaken-,

shawl- en kousen-manufacturen, katoendrukkeriien en ver-

2 m u's... .. .... . .

. . .

= 1mu

weri
jen! eene suikerraënaderi
j. aanzienlijke brandrwi
jn2 boi's
... .. ..= l mat'h
4 mat'hs .. .. ... .. ..= 1 kyat vulg6 tikal
bradezqjen en/.;bedri
jft ook zalmvangsten tameli
jk aanl00 kyats .... .. .. ... .= 1 packtha vul&ovis.
pienli
jken handelmetdeze fabrikaten en metgranen (Jaarli
jksnagenoeg 5t1,000 tonnen).visch,vleesch,boter,huiden ge packtha ofvisweegt3,65eng.cwdyqq.ponden,of1,6563
en anderelandlplishovdeli
jke produkten.
RANGOEN, RANGUN, RANGOON, belangrijkste zee- ned. ponden, en de kyat of tikal dienvolgens 255) eng.
en handelsplaats, en sedert1826 vri
jhaven en eenestapel- trooisch grein,of16,5563 ned.wigtjes.
j hetwegen degoud- en zilverplaats der engelgchen, aan de geWknnmige rivierj eenen De gewigten, welke b1
mondingarm van den Irawaddi?in het tegenwoordig tothet staven jebruiktworden,zi
jn dezelfden.
lkende hiervan zi
jn de opgavevan KzttT. Volgens
keizerëk Birmain Achter-lndië'
behoorendeland Peguge- Afwi
legen, met nagenoeg 30,00: inwoners, waarondery even dezen schri
jverwordthetgoud- en zilver-gewiljdetikal,
als alle xeesteden van Achter-lndië Tele chine4en,dieeenen in 16 toquesoftouche:ingedeeld,enweegt237)eng.trooiseh
rein; dat zi
jn 15,372 ned.wigtjes. Het handelsgewigt
levendigen handel met indiqcheprodukten (lie CwtccrTw) g
metkatoep,ri
jst,suiker,indigo,specedjenytabak,gomlak, ecbter,heetcandy,wordtin 150 vis à l00 tikals,& 10mu
ivoor,goud,zilver,e/elgesteenten,(deschoonsterobi
jnen), of moo, ingedeeld. De candy moes eigenlijk 508) eng.
eetbare vogelnestjes enz. vooqnamelijk ook met i
lgerhout qvipn.pond wegen,4at is 230,655 ned.pond. De engeltot den scheepsbouw, waaaoor Rangoon eene voorname schen rekenen echter dezelve slechts = circa5* eng.avdïn.
stapelplaats is, naar China en hetbritsche Voor-lndië,maar pond, of 226,8 ned.ponden.

ook aanzienli
jken scheepsbouw bedrijveny en bi
jdevoortreFelijke grondstoftotdenzelven,de grootstekoopvaardi
jen oorlogschepen bouwen.
M unten ezz koers, men rekqnt hier en in Pegu, ge-

'
woonlijk naar ticals, een zilverstuk, dat volgensKzztr,
250 engelsche grein of 16,198 ned.wigt
jesweegt;eene
ewigts aangifte die, volgens den zelfdtn sciri
jver,onder
'egu wederom anders, en welslechtsop 237) eng.grein

De inlioudsmaten zi
jn devolgende:
2 lampets =
2 lam é's =
4 salés =
2 pyis =
2 sarots =
4 saits =

1 lamé
1 salé
l pyi
1 sarot
1 sait
l ten.

uitkomt, doch in het laatste gevalmet GzlllxnpTsen. over-

Een ten of mand gepelde ri
jstwordtgezepd 16 Tis,of
Zilver is hier het gewone ruilm, iddel;hetvertegenwoor- ci
rca 58 eng.avdps.pond te wegen;gemeenhjkwordtdeze
digt, nparhetgewigtjeene aanzienli
jkegeldeenheidjdoch maatvoorJ centnr.gerekend.Granen,peulvruchten,zekere
voerthetbezwaar m,etzi
ch,datbi
j iederebetalinghetmetaal soorten wn boomvruchten, soda, zouten talk worden bàj
telkens op nieuw gewogenj en wegens hetJ'
uiste Ejnge- de maat,andere waren naar het gewigt'verkocht.
halteaan eene keurmoetonderworpen worden. Daartoe heeft Zenrtemaat. De ellemaat heet taim van 18 palgats of
men ervarene keurmeesters en tusschen-personen noodig, paul
gauts (eng.duimt.
eenstem t.

en iederzilverkeuring,kosthier 1)pct.,waarbj nog on- De koningljke el, saudang, of saundaung, is 22 eng.
m lang, edoch veranderlijk naarwillekeurdeskonings!
le
ie
vneer
pl1
aap
tsct.
evg
erj
li
pes
en
,.b-ijdHe
eze
ejrr
getha
ingltgeez
egrdwzio
rd
tma
bov
ean'-s dui
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E
ni
g
de
lv
er
ss
De dha,thaofbamboe bevat7 koninglàjkeellen.
of zilverstangen i, welin onder,cheidene gedeelten van het 1000 dhaas maken 1 dains of birmasche mijl,= 2,48

ENXK- RATAAHIA-YVOMTEL.
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AATEL--REAAL.

eng.mi
jlen;gevolgeli
jk gaan circa28)birmaschemijlenop beneden- en paarlkleurige boven-oppealakte,en is met de
1'graad van den equator.
eigenli
jkeroodachtig-géle ofdonkerrood-graauweschorsbeRANK (sehpvt-t. Zoo noemt ïen een schip, als het dekt; laatstgemelde heeft schier volstrektden smaak niet,
uitgebrek aan behoorljke ballastoftoereikendeladingniet waaruit men zietj datde kracht van den wortelin de bast
diep en vast genoeg in hetwater ligt, om zeil te voeren li
gt.- Dezedroogeri
jisheteerstuit de provinciën oostzonderaau omslaan onderhevig tezi
jn. De gesteldheid van waartsvan uit Izima in den handelgekomen, waar dekraeen zoodanig schip heet van daar vankheid.
merie aan dorre bergen der Anden, 5- à 8000 voet boven
RANTSOZN,IIANSOEN,LOSGELDLschpvt.lbîr.rannon; het vlak der zee derwi
jze overvloedig groeit,datzi
j met
hare roode sterren kleine vlakten en bergflanken schier gee
n
g.
r
a
ns
o
m;
d
u.
Ranc
i
o
n,
Ra
nz
i
o
nt
.
Da
a
r
o
nd
e
r
i
s
he
t
verdra; te verstaan,hetwelk een schipper metkapersofmet heel bedekt. Alleen omstreeks Huanuco verzamelde men
zeeroovers daaaoor aangaat, dat zi
j hem metzllne lading totop de bevri
jding van de spaanscheheerschappi
j jaarli
jks
vri
jlaten, tegen betaling eenerafmakings-quota. Hetver- nageuoe; 400 centn., die over Lima verzonden werden ;
drag komt op zoodanige wijze voor, datdeschipperden tegenwoordig geschiedtditnaauwli
jksmeteen'halvenegenkaper ofzeerooveronmiddelljk een gedeeltezi
jnerlading, tenaar. Deste meer komttegenwoordig van de bergen der
of eene bedongene geldsom overgeeft;het komt echtet ook zuideli
jke peruaansche provinciën, waarschi
jnli
jk van Puno
op zoodanige wi
jze voor,dat de schipper zich slechtstot naar Islay, van waar, in 1834,naar Europa 720 quintalen
betaling eener geldsom verpligt.Het contractop dezelaatst- verzonden werden,nameli
jk 486naarFrankri
jk en243 naar
gemelde wi
jze, is, als het met eenen kaper of meteen Engeland.- Genruik. in Europa geneeskundig, in Ameoorlogsschip aangegaan is geldig en verbindende, ver- ri
ka insgeli
jks en we1menigvuldig;aldaarook kleurtmen
pn daarmede. - De wortel der antille-kmmerie
mits deze, wanneer zi
j een schip aanhielden, slechts brandeweene welgevestigde bevoegdheid uitoefenden. Den zee- (crameri
e) Lkramerie iœine.Iz1>>.)isonbetwistbaardaarroover zoude men echter het regt tot eene klagte op be- van weinig verschillende.- Het werkzame sap wordt ook
taling van het&elooldenietkunnen inruimen,indien ook reeds in Persië uit den wortel getrokken, en als ratanhia

deschipper,zoo hi
jonmiddelli
jk Netrantsoenbetaaldheeftj
allezins uit deze redaie :e/c/ï>g regten tegen zjnebelanghebbenden verkri
-kt
. De betaalde ofkrachtenscontract
tebetalen afmaking wordtnameli
jk alsavaràjgrosse (zie dat
artikel) over schip, lading en vrachtverdeeld. Van daar
noem t m en

e
xtract (lat. eœtractum ratanhiaetverzonden. Ili
j vormt
donkerrood-bruine, drooge, ligt verbreekbare stukken van
onbepaalde, dikwerf scherpkantige gestalte. die uitwendig
Ilaauwelijk blinken, doch,afsewreven,menigwerfmatzi
jn
geworden, op de onvolkomen schelpachtige, dikwerfsplit-

terige breuk bliuken zi
j sterk en dunne splittersschijnen

RANTSOENEREN in het ZeeYTezen en den zeehandel: schoos roodbruin door. Reuk ontbreekt;de smaak zuiver,
schepen of derzelver lading loskoopenj d.i.door betaling zamentrekkend. Spec. gewigt l,478,vergaatin den mond
en kleurthetspeeksel bruinrood. Gepulveriseerd,zietdeze
van een losgel; (rantsoen)uitvi
jandshand bevri
jden.

jd
RA-PAARD Lsehpvt-t, uitgespannen touwen onder de wortel in het eerstkermesrood uit,doch wordt metterti

raa, waarop hetvolk steunt.
donkerdervankleur. Gekookt koud waterkleurthijroodRAPPEN, eene bekende koper- en rekenmuntvan Zwit- achtig bruin en maakt hetzelve wtroebel, welk laatste bi
j
serland,waarmen tegenwoordig gemeenlijk 100 rappen op warm water eerstgeschiedtals hetzelvekoudwordt. ln gereceen wwitsersch livre offranc rekent. De naam wordt ove- ti
hceerde wijngeestlosthi
j volkomen op.mjkomtin hourigens gezegd van den vroeger daarop gestempelden raven- ten kisten, of in kleine dito met blik beslagen. Er komt
kop afkomstig tezi
jn,die reedsin de 15eeeuw op de in o
dok eenen valschen in den handel, diewe1insgeli
jksop

jk totpoeijerverwrtjven
Bazelen Freiburg gemunte rappen,eenezilverenbi
jpassing- ebreuk sterk blinkt, zich ligteli
munt voorkomt. Zie ook onder de verscheidene kantons in laat en hetspeekselkleurt,maar behalve te zamentrekkend
Zwitserland;
ook bitter smaakt, specihek slechts 1,415 weegt en door

RAPPORTEREN (uithetfr-),in J:/&oekhouden.
.pos- salpeterzuren barjtovenloedig en roodachtiggeelneêrplofty
jl de echte droogeri
j daarmede slechts eene zwakke
ten uit het eene boek in hetandereoverdragen;bi
jv.uit terwi
fijxlvlokkigetroebelheid te weegbrengt. Devalscheword,
t
he
t
j
o
ur
n
a
a
l
i
n
he
t
g
r
o
o
t
b
o
e
k
.
=,
b
e
r
i
g
t
g
e
v
e
n,
v
e
r
s
l
a
g
doen.
ook bi
jkina gemakkeli
jk ontdekt,vermitsàjzerzuurlood er
de oplossing van roodachtig,doch die van den echten kina
RAS,piemonteschelenremaat= '
)yari
jssche e1.
RASH tRiscll zoutmaat in Bombalj in britsch oost- aschgraauw doetneêrploFen.
lndië.
RITEL, ROTTXL, persisch gewigt,hetwelk hett van
&atman (zieop datwoord)bedraagt.
RASIARA (RzsTIzRA), Waktemaat en graanmaat op het een
RATIFICATIE. Volgens algemeene grondstellingen geldt
eiland Sardinië. Als vlaktemaatbevatde raziera 3 engelsche
ya
rd,
of
5,
4
65
2
pr
ui
s
i
n
v
e
rdragen,die iemand voor eenen derde sluit, de navolacres 1 rod,31 D perches,21) D
g
ende bewilliging van dezen derdej al
sische morgen, l,39538 ned.bunder.
l
s eene werkeltjke
RASIERX) oude en nieuwe belgische graanmaat. Zie astgeving, op zoodanige wijzejdatde in eenen volgenden
AlTwzlplll.
ti
jd tegeven bewilliging op het begin deronderhandeling
RlS0 (Ettz),lengte maatin desardinische staten. Zie terug betrokken wordt. 0ok biJ assurantiën moet deze
Nlcz en Tcnzx.
grondstelling hare toepassing hebben;slechtsmoetbijden
RISOENHOUTEN (schp.vt.t,deachtersteinhouten,die eigendommeli
jken aard van ditverdrag we1bepaald worde breedtevan een schip-omsluiten,en aandespiegelzi
jnen den, dat de ratihabitte eene ti
jdigemoetzi
jn. W anneer
forri gefen.
zijditislaatzich apriorimoei
jeli
jk beyalen.9ithatzich
RATA.hetevenredige aandeelaan eene zaak,ofdeeven- in allen gevalle Tast stellen, dat de bewllliging te laatkomt
r
e
d
ige bi
jdrage fpro ratattoteen gemeenschappelijkdeel. als de ratihabent reeds kennis van hetverloren gaan de:
Alsvoorts eene of andere geldsom,van ti
jd totti
jdinvast- voorwerps der'assurantie draagt; ofschoon zelfs nog in dit
gestelde terml
jnen en gelpke deelswi
jze betalingen,afte geval de omstandiqheden mogten in aanmerking tenemen
dragen '
is, noeznt men zulks ook nqar rato betalen.
enhetverdragmogtln stand tehouden zi
jnjindien hetbeAATANHI'
A-W ORTEL (lat. radiœ rczcz4lïce;fr.rc- wijsbaar is, dat de bewilliging ia ieder gevalzoude zijn
-

cine de rczcs/lïc ,'eng. ratania of ratanruia rootg du. gegeven geworden. 1n ieder geval moetRona ./ïdrz op
Ratanhia-wurxel; spaansch ratanhia..in de provincie den voorgrond staan.
Muannuco, mapato en pamacâuen in Ferma,ook raiz &
RATIS, bengaalsch gewigtvoor diamanten en parelen =

losdï:>/e.
ç)isdemiddenstok (horizontale wortelstok) der 1.karaat.
driemannigekramerie Lkrameria 'rfceldrïc RvlzetPAv0>. RATTXL (R0ITzt), handelsgewim in Goa in oost-ln1
4eklasse2eorde), van eenen halfheester,diein Xexicoj dië, en in Persië. Zie aldaar, en vergelljk hetartikel
Brazilië en inzonderheid in Peru groeit. Rczz ontdekte de- llwrzz.
gelve in 1779, maakte dezelve in 1783 bekend, in 1808 P RAZA, 1) zoutmaat = cima43 ned.kan t
e 0'P0rto in
werd zi
j in Engeland,'en in 1817door J0BsTin guitsch- ortugal,zie aldaar.2)ZieRIGA.
land ingevoerd. 9e middenstok is1 en 1) span langjter RAA ofRRï,in hetmeen.reasnrre,
vofeigenli
jk reiss
dikte van eene penneschachttotop die van een duim, ge- eenerekenmunt,di
e voornameli
jk en oorspronkelijk in Pornoegzaam rolvormig, eenigzin takkig, inwendig roodachtig t
ugal de kleinste en wezentlijkstemunt-indeeling vormdej
geel;de houtige, sterke, vaste kern is bi
jna smaakloos, doch later op Brazilië en de portugesche koloniën is oververmitshàiminder werkzame deelen bevat,dan de slechts edragen geworden.
j streep dikke, zeer sterk en zamentrekkend,laterbitter- REAAL (RsAt)1)eenewerke%ke zilver-en rekenmunt
achtig smakendeschors(lat.corteœ rcdïcf,
qratanhiaejdie van Spanje en van deszelfsvoormaligekoloniënin Amerika.
daarom sedert 1834 in Peru van de kern afgeschild wordt Zi
jkomtonderverscheidene nevenbenamingen voor,also.
en dienvolgenspijpvormig in den handelkomt.gezeschors a. realde p?cfc,real de wefl/l, real& plata ,r4w,'A:bestaat uitde vezelachtige kaneelbruine bast,metsplitterige çiah real A platq czl/igvc,reql& plqtq lv/wcjreat

MEALGAR- R:CAPISSM.
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eorrieate, real A M ajorca. enz. Zie Xinllnj als ook
CAllAccws en Xsxlco. 0ok in Portugalis de realals rekenmuntgebruikeli
jk,(zieLIssAB0>),en in Persii (zieal
daar) worden insgeli
jks de ropei
jea meestal realen genoemd.- 2) goud- en zilvergewigtin onzeoost-indische

KECKE--RXCO3AITIE-GELDES.

,ip der beide woordenjnietzeerwezentli
jk te zjn,Evenwe1 is in den haudelde uitdrukking guitantie veelmeer

gebruikeli
jk dan recepis. 9e bewi
jzeu,welke de amsterrden in hetbi
jzonder recepissen genoemd.
bezittingen. Zie BATAVIA, Xotcxscqz-Eltwxosx en Sc- woûECKE
wordtteStettin in Pommeren een stuk li
juwaad
MATRA.
damsche bank wegens ingelegde gelden en efrecten afgeeftt

van 16 ellen genoemd.
EECLAXE. l1sde eigenaar van een opgebragt schip of

REALGAR,
REALEILO zie ll
lstwlcnx.

(of Rsitltto) noemt men in Spanje (zie
lading voorhetpri
jzen-geregtmeteene klagtetot
X
'wpaIo)zoo wel den real de wel&> a1s den halven real
van den pri
js optreedt, noemt men zulks eene
d6pl
ata weaiccscy die ook rcalilo columnario Lmedio reclame.beEe
n geassureerde, en ook voorhem een schipper
voegd, de eerst
real) heet,xsteeds eene zilvermuntbeteekent,waarvan de
e voorlootige stappenj nameli
jky
xk oponsartikelXcl'
rxw (:vza vs1 A%Gxxs:>)natezien i:.
a1s waal
-toe spoed wordt verelscht,te doeo. Zoodra
REASSURANTIE, TERUG- of RRT0ER-ofHER-VERechter 4aartoe ia staat is,rustop hem de vem ligting,
ZEKERING (eng. reinsurance; fr- rLassurance; du.
zi
jnen assuradeurruggesphak tehoudep,en naargeRûekversicherunr)ital.viqssicuranzaj. Xristweederdeze het wil,met hem gemeenschappeli
jkj of naar
1eiwi
jze van her-verzekering,nameli
jk dievan den yergeiustructién te handelen. Is volgens de bestaande orde
keraar,en die van den verzekerde.
zoo komt de assuradeur voor de kosten der rel l)reqssurantievcx den cldvrcdevr. Er kunneq veOP, ook selfs da
tn,
e be
wa
taln
ene
ne
sr
cha
zde
i
jg
de
een evolg heeft
erlei oorzaken voorhanden zi
jn,uitwelkrheteenen veren de daardoor
verzekerde som
zekeraarwenschenswaardig voorkomt.#an eene risicojwelke
jdereclame
gaat. 9everzekerde kan zelfs,eerhi
hij heeftop zich genomenjweder vrijqesteld tewordeu. onllerneemt, eeae storting op het bedrag dier kosten vorDe eenvoudigste weg, welken hi
j hierbl
j inslaan kaqjisj deren.
zich te laten reassureren: datwi1 zeggen, eenen anderena.RECLAXEREN (lzithet lat.) heet: terugvorderen;in
suradeur het gevaar op de zelfdew
'ijzeoverte dragen,in opeisching nemen,en wordt inzonderheid in het zeewezen
welkehtjhetzelve van zg'
nen verlekerdeheeftovergenoment den zeehandel en assurantiën çebruikt, als men een door,
Bi
j de assurantie treedt daarom de eerqte,verzekeraar:de eenen kaper opgebragt koopvaardi
jschip trrug vordertj en
#ereassureerde,totden iwegdegeheelin dezelfdeverhou- het bevàjs levert,datèfhetschip 6îdeladfng,geheelof
t
ling van den verzekerdetotden verzekeraar. Zi
jn belang ten deele geen regtmatige pri
js (zieop datwoofd) is;d.
i. dat he4 bi
jv.een neutraalschip is,datgich geenecoub
e
s
t
a
a
t
i
n
d
e
s
o
m,
we
l
k
e
h
j
z
â
t
n
e
n
v
e
r
z
e
k
e
r
d
e
hge
eteekeud, en +e1zulks met& premie. 0p de re
te
ef
ntg
va
n
.
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trebaqpe daarop bevindten..

den yersten verzekerde is de verhouding nimmer van inRECOGNI
den van zoodanige vaartui,TIE-GELBEN, wor
yloed.9
ze reapsurantie moetalszoodanig in de polis wor- ea geheven,diedeElbeofElve,den Ri
.e
jn en de Xoesel
den omjchreven, en tevens moet het voorwerpj op welke bevaren- De heën; dier gelden grondt zich op de akte
de eerste assurantie is ges,loten gewordenjbehoorll
gk aan- oorde qcheepyaart op de El
ve (art.l8) en op hetreglegeduid wordenjpûo als. ook oler hetalgemeen deterur er- v
me
n
t
y
o
o
r
d
e
R
i
j
n
s
c
h
e
e
p
v
a
a
r
t
(TIT.I1,art.15en 16);en
zykerde alles moet aanwijlenj watde verlekerde overhet ejchiedtnaar de volgende zettingen.

algemeen dan tewi
jzen h'
eeft. De reapsvradevrbetaalthier
eeneschadenatpurli
jkerwi
jze slechtsin zooverre al:deterurerzekerde regtenpverlliityasjdezelvezi
jaenverzekerde
te betalen. Alle Fetten billiken dit verdrag; slechtsip
Engeland,alwaarvan dereassurantie totspeculatieopstijgen
f)fdalen derpremiemisbruik isgemaakt,isdezewi
jzevan
reassurantiedooreeneopzetteli
jke wetverboden.
2) retoerverzekerinm vcs den verzekerde. gezeisin
den grond uietsdan eene tweede assurantie. Het is nnnleli
jk drn verzekerdeveroorloofdy de solventievanzi
jpenassuradeur te verzekeren. 0ok hier isj nevens behoorli
jke aangiftevandenoorspronkeli
jkeninterestjverpligtdereassurantie
behnorli
jk alszoodanigteomsch'ri
jven.Natuurli
jkerwi
jzegri
jpt
çepe aanspraak aau dea reassuradeur alleen dau plaats,
wanneer en in zoo verre 4,i
t de eerste verzekering is te
.e ui

1, âqn de .
#l,e.
' 1)van een b4laden vaartuig,
le klasse,of beneden 10 hamb.lastà 4000 hamburger

ponden,ofloj& pruissisch last scheepsinhoud in
Pruispen:

thlr. kr.

te Xihlberg. ..
* W ittenberg.
in Saksen . .
* Anhalt ...
m Hanover.. . .
> Xecklenburg **@
> Lauenburg .

#p#*@ @ @l @> @ @p @. . >
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@
** *@ * @ p
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a
8
4
8
l
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Paken geweest, eq'a&
lleep vanneerdeeerste assuradeur is
lnsolvent gewordep.
oorh:t pvqrige isook hierdever- zeklasse,ofvan 10 totbeneden 25 hamb.of251.)pruis.
houding geheel gçnyoudig zoodanlg? al. dezelve tusschen
sisch lastin Pruissen.
thlr. kr.
venekerden en geajqdreerdenplaatsgri
jpt.1pYnççlandis0ok
te Xûhlberg . . .. .. .
> - 16
deze reassurantie zeerbeperkt,en,naarde lettgr4ervet,
m W ittenberg
2- >
alleen den aslpradeur (d,usnietden yqrz,kerde)ofin het
in Saksen
. > - 16
gevaldatde apwradeurinpolvvntwierd)zi
jnenvçrtegenwoordigersen okvolgplstoegestaan.
> Anhalt. ..
. .. .. ..> - 1
#
llanofer.. . . . . . . . . . . . . . >>- 16
REBKB:? graanmaat in Algxaqdrik, vRn 4 kizloz. Ziq
Arxxilpllë.
p Xecklenburg. .. .. ... . .. .4 - 12
REBUT (f
m Lauenburg...
. .. . ... > - 12
'r.),p
tschot,slechtgestelde (g
'j
beconditioneerde)
verdoaepe enz.goederen,die nietverkoop aarzi
jn,ofwelke
de koopqr van een quantum koopwaren afrondert, en niet 3e klasse,ofvan 25 tot beneden 45 harab.of46):pruigw
sigch last in Pruissen.
aanneemt.Dirh'
i
j re6utrert(vergeli
l
'k Ul
'T
sguo'en FAs'!).
RECNNSRNT. In den boe.khande1 e
n de geleerdp
,p i

xereld,'iemanR, lie,gèroejen ofongerqepen! mrt hqt
noemen van zi
jnen naqp pfongrnpeld (anonlen),qyer
een in druk verschenen bdek (oïobk overkunstvekken)9
in een openbaarblad een oordeelvelt;d.i.zi
jnepersoonljke meeningvandeinnerll
-l
ke,(qomwi
jlen ook uY
lterli
jke)
waardederzelven uitspreekt. etbedri
jfvaneenenrèceni6nt
noemt men rccenseren. Zi
jqe beoordeelin; kritiek
, of
reeeldfe.

RRCENSEREN,pie Rzczxsxwr.
RECENSIE.zie Rypzxszxl'.

RKCIIPISSE, RECIPISS: (1at.) Lrenu yfrw)van gell
jke
beteekenisalsontvangbevi
js,quitantie. Yelen maken tusscheu guitantie en reeepii:r een onderscheid. Hetschrifteli
jk bewi
jswegensontvangene gelden uoemenzijgultqntie
en het bewi
l
's #an ontvangjt van andere goederen (bi
jy.
brieven,paketten,staats- pffamiliepapieren enz.)recepisse
of venu. 9it onderscheid 'wordt echter niet overal met
juiàtheid in achtgenomen,en sihi
jntongookjnaarhetbe-

thlr. kr.

te Xùhlberg ..
> W ittenberg .
i,n Saksen.. ..
>,
Anhalt. * *
* 11anover.'..

@*

.

*13** 1 - >
p - 12
.. 1 - >

* Xeckleabur; .. .. . .. ... .3
Lauenburg'...
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4: klasse, ofvan 45 hqmb, . lasteu daarboven in Pruissen.

t
e Xùhlberg .
'
)
y W ittenberg .
in Saksen'. ... .
> Anhalt. .
% Hanover .. .. ..
n Xecklenburg.
. Lauenburg .
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RKDDELOOS--KEEDE.

2)ongeladen vaartuigen, en wanneer de lading het vol- opwaarts totSchnackenburg gaan,is het recognitiegeld naar
gende etal centenaars niet te boven gaat:
de zettingen te helren,die teXùhlberg zi
jn vastgesteld.

5)vri
jvan reco>itiegelden zi
jn:
c) deligterschuiten (ofkaanen)die hethoofdschipslechts
eene korte streek totoverwinning van plaatseli
jke hin-

bijdeleklasse,lohamb.centn.,oflocentn.y6opondpruissisch
p > 2e n 20 >
y > 3e p 30 >
> p 4e >y 40 y

p yy21 )) 10 >
p > 31 > 70 >
p 'p 42 > 20 >
)

p
p
>

dernissen begeleiden.
bj
) kleine kaanen of vaartuigen, die tet een hoofdschip
behooren)en niettot goederen-tzanspod dienen.

betalen 1 dervoorgenoemdebelasting.

B. âan den W#'
l.
3)v:n schepen,diealleen reizigers en derzelverreispakaadje voeren, wordt alleenli
jk het volle recognietiegeld
jn-tolkantoren,die metbeladen ofonbeeheven.
Bàjiederder Ri
4)van schepen. die van Schnackenburg en denomstreek laden schepen voorbijgevaren worden:
stroomafwaarts, of van de mecklenburgsche grenzenstroomV00R E:> YAARTUIG YA>
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0: paulsslsclz tAsl'xw vA; 4000 p0wD.

50 en beneden 300

1.34 en beneden

8.02

300 p

n

600

8.02 p

>

16.04

600 >
)

y,

1000

16.04 p

p

26.73

1000 p
>y l500
1500 p
>
2000
20* p
> 2500
2500 p
n 3000
30* >
>> 3503
3500 n
y) 4000
4000 >
>
y 4500
4500 p
p 5000
5000 en daarboven.

26.73 p >
40.
09
40.09 3) >
53.45
53.45 p >>
66.81
66.81 yy n
80.18
80.18 yy p
93.54
93.54 p p
106.90
106.90 p p
120.27
120.27 n m
133.63
133.63 en daarboven.
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Van derecognitiegelden bli
jven echter,binnen dieri
ln- llEDIIELOOS,(Agxpzt00s)noemtmen in dezeemanstaal
jze beschadigd i:# dat hetzi
jnevaartofgeheelniet,of
vaartuigen der onderdanen van Prùissen,Bei
jeren, W ur- wi
h slechts metgrxtgevaaren moeàjeli
jk voortzetten kan.
temberg,Baden,hetgroothertogdom Hessen en devri
jestad tocRE:DI
T6It,dorp in hetengelschegraafschapW orcester,
Frankfortvri
jgestetd.
metde grootste en Nste naalden-vooralnaainaalden-fabri
j-,
osverstaten,welke tot het duitsche tolverbond behooren,de een schip, hetwelk & or een'storm of een zeegevechtder-

C. âan de M oesel.
Aan alle beladen en onbeladen vaartuigen,die over Trier
in- en uitgaan:
. J
l
7.
:
.
.
J
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ly czlTzyxins

1>PnnzssIsclz
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nx50xltoGRwxs. tAsTslvA>4000l'0wn. 2
1 1
50 en beneden 300 1.34 en beneden 8.0: -300 >

25

1000 p
p 1500 26.73 yy
> 40.09 2
1500 en daarboven. 40.09 en daarboven.
4

70
--

>

600 8.02 >

l0ù0 16.04 n

p

3

16.04 --

600 p

m
.

p

26.73 l 20

ken in Engeland, die meer dan 2000 werklieden onledig
houden.

REBRESSEREN (uithetfr.). In den handelwordtdit
woord (hetwelk he- ellen,verhelpen,te regtbrengen bev
teekent)veelalgelo ikt,wor,iq de koopmansboeken een,
bijverzien ofmisv.eng verkeerd gehoekten postteberigtienyweder in orde,te brengen.
REBUCEREN (4lthetlat. reduoere,teruroeren). Ia
de rekenkunde: N theden herleidenj dezelve totandere
benamingen en gr-'heden terugvoeren.Zqo redueeertmen
muntsoortenj matep.en gewigten enz., wigselwaardea env.,
doordien men de.'
vaarde deaelven door andere waarden
ln eene
bepaalt; de waarde eener m untj eener m aat enz.*
andere munt enz. enduidt. Xen reduceert ook wiasels.
Dit bestaat 1@I1 de N rekening denelven door dqn koerg. of
in de koersmatige verandering van het vreemdeininlandsch
geld.en wederhetinlandsche in vreemd.- Voorts redu-

ceer; men ongeli
jkpamige breuken als men zein geli
jk-

A anmerking . Beladen vaartulgen,dieoverTrierbinnen- namige van de zetfde waarde herleidt,en omgekeerd. = ,
komen en over Coblentz pitgaan ofomgekeerdyoverCoblent: in het muntwezen: de waarde eener muntspecie verminde-

binnenkomen,en overTrieruitgaan,qjn vanderecognitie- renylager stellen;eene muntsoort tothareeigenem etallieke
waarde terug voereq (vergeli
jk DxxowzTxssRzx). =,vergelden vri
jgesteld
ascoxxwxoï
Tl: (uithetfr.). Aanbeveling.- nIk m indereny geringer.m aken.- yyDoor hette kort gevohden

ben zoo gelukkig geweest,op uwe gunstige recommandatie gewigt derbaal,NQ4,veduceertzichuwerekeningop.enz.''

eeneaanstelling bijhethuisN & Comp.teverkri
jgen.''-

MEDUCTIE DERIXATEN EN GEW IGTEN heetdete-

= BRlz#. Zie KoopAuwsBRlzywlsskzlxc. - Van daar re- rur oering der waArde of der grootte eenerbepaalde maatof
ewigt op eene aaderemaatofgewigt;bi
jv.er zullen 24
c4vzzzzcxderes,voor aanbevelen.
ned. pond tèthamkurgsch gewigtgereduceerd worden, of,
RECOXKANDEREN, zie llzcoxxwwnwTls. Eenen
zooa1smen gemeezijk zegt,:0 ned.pond moeteninhamrecommanderen,isvan den post,bi
Jhetovergeven
zelven,zich een ref'
u,ofontvangbewijstelaten geven,ten burgsche ponden vemnderd worden ; dat wi1 zeggen,m en
einde van de rigtige bezorging meer zeker te zi
jn. Xen za1 berekenen hoe u el ditaantal ned.ponden inhnmburgscheponden bedra.m. om dittekunnen berekeqvn ishet
noemt ditook den brieflaten aanteekenen.
noodwendig, de verhoudingen der maten en gewigen,
REcotlqs zie vsluu t.
E:9zcT:lJh (uithetfransch). Deuitgeverofschrljver welke men veranfW en vil, te weten, hetwelk wederom

van een dagblad.ti
jdschriftenz.,ookvaneeneletterkundige
verzameliag of compilatie enz. (in den boekhandel). Het
bedri
jfvan zoodanigen schri
jverheetredaetie.Xenecourant,
een dagblad redèeren,heet:deelsdezelveschri
jven,deels
daartoe zich medearbeiders verschaFenjde bi
jdragen tot

eene zeruelijking d#r onderscheidene maten en gewimen

met elkande:voor:mlerstelt. Hetnadere daarovery zoo we1

i
n hqt ak- een .b
, ook bi
jzonder ip betrekking totdeze
verrigting,vindt men in ons artikel XywT z> GZAIGT.

tal
11
::a9d%at(
fr
eih
r&;
dezelve verzamelen, in orde brengen,beoordeelen,enaldan i
. e
.enj.
i
jr#
Ae,
#e'h
a.
ver
na
shj
,Ind
xu
o.
nW/
del
re
hd
ee
i,
dRb
jde
dn
eW
z:
ik
w
niet er van gebruik maken;hqt opgigt oygr het zesten en dieonmiddellijk av dezee (d.i.nietopwam seenerrivivr
of eenen gtronm)k-genjzi
ln zekere betzi
l door denatuu:
drpkkep houden enz.
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lkekj doorklmstgevormA .
pl4alsen.meestalgedeelten.
#an
deopene zee,digtworde e
'l
'genli
jkehaven,deelsaanhare
invaart.diehetzi
j dooreeq- .goeden ankergrond,ofomdat
z
i
j
a
n
de
r
s
ve
i
l
i
le
id verschaen,vooralda
,artoegeschiktzi
jn:
om schepen, die niet in de,Lqven kpnnen binnenkomenj
er zich voorloopig te doen ophouA n.1othun hetbinnen-

K'KRZRIJ--AYSK#.

den a:entoffact
orderree4evijRanzien en zi
Jverhindthem
naar de grondstellingen v:p mandatea of van lastgeving.

geze magtiging isechtermeereene stilzwijgendedan eene
uitdrukkeli
jke.Jusstdaarom gaatzijnemagt,om 4eret4ers
te verbinden,ook ni
elverdordan zulksbj hetvoeren van
hetsohip noodwendig isen in den aar; derzaak lim.0ok
iszi
jneonderstelde vllmagtnu eenseenemeeruitgebreide,
alnaar gelangzi
jnereedersaanwezig si
jn ofniet. Zi
jn de
reeders aanwezend,zoo zalhi
jvan meeronbeduidende,irl
den gewonen loop der zaken regelmatig voorkomende handelin: zdne reeders alleenli
jk verbinden, in zoo verrezi
j
hem tofhet verrigten eener handeling uitdrukkeli
jk last
.

loopen,bijv.doorhetlxsepiderlat
liag,doorhetepkomen
van den vloed, door =eer gu-tkrn wiM enz.mogeli
jk
is. Zulke plaatsen noemt men reedeu. 9e reede is eene
opene (eng. an ozezzrood)jipdien Knderverdereformaliteiten alle schepen op dezelve ankeren mogen;gesloten
reeden zi
jn daarentegen de zoodanke, diedoorbatteri
jen gegeven, ofdie handeling goed gekeurd hebben
van afdelandzi
jde beschermd worden.
. ger
halve
REEIIEII(fr.armateur.wrozrïd/cfr, de xcwïr:,
' eng. za1hi
jbijv.scheepsvolk aau emen,toteene kleiue herstelowner;du.Rheder,Weederjlleâder;'ital.armatorej.- liug order geven mogen enz.;hijkan leeftogtaanschaFen,
Rszpxnlz.- W ie door hetaanbouwea ofdoor aankoophet vracht
goederen aannemen,dochgeenechartepartijsluitenenz.
eigendom van ,eq schip heeftverworven,wordtde reeder W aardereeders nieta
'anwezig ztjnjvertegenwoordigthi
j
van hetschip genoemd ;waar zich dam oeverscheideneper- dezelve geheel,en a1sdan wordtzi
jneondersteldevolmagt
sonen vereenigenheetenz.
i
jXlill
zllzznzlsjofcolléctiefsgewlze: e
hene schiervolstrekt onbepaalde. W e1za1hijin zi
jne ver-,
de Ryznzplz Sbnö.,part-ownersj.De verhoudi
ouding totdereederi
jsttedsin de eersteplaatsnaarzi
jne
n
g
d
e
r
me
d
e
reeders tot elkander regelt zich naar den reeder6rie-f,d.i. vol
magtmoeten handelen,en voorhetoverschri
jdenderzelve
naar hettusschen de reeders opgemnaktcontract.W aarver- yerantwoordeli
jk zi
jn. 9en derde persoon echter moeten de
scheidene personen vereenigd heteigendom van een schip reedersvooral
lecontracten van den schipperverbondeuzijnj
verwerven,hetaanieelvan een-iegelp
-khetzcr/,ofscheeps- welke deze metbetrekking tot het schip binnen degrenzen
an zi
jn amhtsluit. Echtermoetbi
j ongewone en gewigpart (eng.sharet. De kleinstesom j
door een'derdeèlv v
xlemers ingebragt,heeteen part,en zoo dikwi
jlsdeze som tige belastingea van het schip eene noodwendigheid voorin de waarde van hetschip vervat is, iu zoo vele parten hauden zi
jn, en bewezen worden,a1sde reederi
j za1aanverdeeltzich hetschip. Yan daar kunnen de aandeelen der sprakeli
jk worden gehouden.
Yo
l
g
e
ns
e
e
n
t
ha
ns
we
1
a
l
g
e
me
e
n
a
a
ng
e
n
o
me
n
reederszeerverschillendezi
jn,en bi
jv.de een ),deandere
, doch ook
1 en de derde ) aandeelhebben;dan zegtmen,'de een wetteh'
l
'k bekrachtigd grondbeginselisdereederàjnietboven
heeft drie, de ander twee, de derde een part. lfgezien dewaarde van hetschip verantwoordeli
jk,dusiederreeder
van de bijzondereigene bepalingen van den reederbrief,is nietboven hetbe.
drag van zijn aandeel.Uitdellandelingen
d.
everhouding .
der reedersonder elkander, .
die eener sociex vanden schi
pper,welkede'
reedertjverbindt,kan zoo we1
zen a1s oek de schippervervolgen en vervolgd worden
teit,en we1gelijkvormig aan die eeneractifn-societeit.Dt de
eerste pligtvan iederbi
jzonderdeelnemerisnatuurli
jk de dock het regtdes schippers om zelfop te treden,valt ge-;
j opgehouden heeft)schippervan '
het
storting van zijnen inleg. Yoorhetoverigehangtallesvan heel weg, zoodra lli
afspraak af. Xoet over eene aangelegenhei; van het schip onderwerpel
àjke schip tezijn.
eeneverordening getrolrenworden,en grdptonderdemede'
- REEDEIIIJ,zie isllzpsll.
reeders een meeningverschil plaats, zoo wordtdezaak bi
j ItKKDKRIJ-CONTICACT,hetverdrag hetwelk de reeders
meerderheid van stemmen beslidt,en wel naar parten,d.i. (
zie op datwoord)onderzich meteenscheepsbouwmeester
ieder heeft zoo vele stemmen alshi
j parten heeft. Intus- sluiten. Zie ook AlwwtBills:aen 8çllsllpvxwltl'.
schen kan de meerderheid niettotnadeelderoverigea het REéEL, werkelijk, wezentli
jk, geloofwaardig, soliede,
schip ongebruiktlaten liggen.0ok hetoorspronkelijkeplany zekery goed, deugdelàjk.- >yIk heb u de reeelepqjzqn
jkepri
js,in tegenstelling met
naarhetwelk hetschip zoudemoeten gebouwd worden (zie opgegeven (d.i.dewerkeli
Scl
llspsBocw)ekza
n zooweinigdoordemeerderheidveanderd 4e nominale prijzen).- nlk kan alleen zeerreEelewaren
worden, als'd'
e den verkoop van geheelhet schip beslis- ebrui
ken''(d.i.de zulkeop welke naaruiterli
jke en insen kan. W elechterkan iederzi
ja partverkoopenjwaarbi
j nerli
jkewaarde nietsaan temerken valt.
dan.ookiveelal,deB medèreeders eea regt vgn preferentietot ;EEF fschpvt.
t.Eeu zeilkanjzonderhetzelvein te neq

.

den kobp'is ingerulmd.
men.doopmiddelvan de rekf- ofrifbanden kleinergemaakt
Daarniet alle medeleden aan het:bestuur deraangel
egenw wordeg. Aeeven heetdaarom :de zeilen meer of minder
heid kunnen deelnemeny zo.o ki
ezen hj gemeenlijk een' inbindkn.

uithun middenjdiede zaken bezorgt. geze'verkri
jgt'
deo
naam, bi
j ons telan
jpn.6oekhouder (eng.mqs- ing
'de
owner, ây.
çJc>8 o/ a :Jipzdu..
biririrender (@@rre:yogzdizexderj Buclt
-f
iiârendertWâeder. D%e isalsaien:
(du.Faetorj van aEede'gezamènli
jke deelhebbersAah xe
zien,en deeerste en naastevorm voordebeoordeelinggi
juer
bevoegdheden, bestaatdienve ns in de hem verleende,

REIIFTALICN (rsee
chlnv
onder
t.j he
de
ete
ra
nade
wol
tde
alines,waarmede de

uiteiu/ea van een

neer.men een rif in hetzeilwilsteken.

gehaald,wan-

P REKKS(Gz!Astsx-).RqxswKrxolcz-jXzzTxcwpxgsRszxsj
lot
lnaslx;Allll'
lxtTlscEz,UlloAtlTznscEzPRocsEssiz,noemt
.

men eene opvolging van enkele getallen? die naar eenebe-

paalde wet, derwi
jze gevormd z'
f
gn,datiederederzelveuit

veelal reeds in den reederbriefvervatte volmagt.fntusxhen hetvoorgaande'op dezel
fde wijze kan gevormd wordenyals
heeftmen hier wel hetvolgende te onderscheiden :
dituit het onmiddelli
jk voorhetzelvestaandegevormd is.
1)Tegenoverzi
jnemedereedersbeslistin de eersteplaats De enkele getallen Neeten.leden of termen van de reeks;
xi
jne volmagt, en waar deze ontbreekt, of onbepaald is, het voorschrift tot het afleiden der enkele leden :de reden
komen de grondstellinyen van mandaten (lastgevingen)in (arithmetische of geometersche),en dereeks opklimmend
toepassing,zoodatdedirigerendereederbonamm damvçes- of afdalende.opgaapde of neergaande,alnaar datdelaatste
teren moet,en voor iedere eulpq opkomt.
ledeneenegrootere ofeene geringere waarde hebben dan de
2)Xetopzigt tot den derde, diemetden dirigerepden voorgaande.Naar hetverschildezer, reden, of vormingswet
reeder contracteert,komen voorde vraag,in hoe verredeze der reeks, onderscheidtmen onder de eenvoudigste reeksen

hem,zi
jne medereedersofhetschip vezbindt,devolgende voornameli
jk de arithmetischeen de geometersche,alnaar
grondstellingen in toepassing :de derde kan voorondeiùtel- gelang de enkele leden oftermen derreeks door optelling
len,dat de scheepsreeders, dle aan iemand uithunmidden taddi
fle)ofvermeniqvuldiging (multiplicatie)verkregenzi
jn.
de directie opdragen, hem 'ook de magt verleend hebben,
ge
e
e
n
v
o
ud
i
g
s
t
e
a
r
l
t
hme
t
i
s
e
he
r
e
e
k
s
e
n
o
f
pr
o
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r
e
s
s
l
é
n
(
r
eal datgene te verrigten wat.
'
hetbestuur der gaak metzich'
' eukundi
ge reeken dereerste orde)zi
jn dezulke,bi
jwelke
brengty en alleen voer ongewone laken zoude men kuanen k
tusschen twee op elkander volgende leden door de geheele
beweren datook de derde bevoegd ware, inzage der gaken reeks henen, een en hetzelfde verschilplaatsgri
jptyhette nemen, ea zich te overtuigen,datde dirigerende reqder welk men ook metden btjzondereu naam vandilrerentieder
in overeenstemmingmetqjnemedereedershudelt.
eeksaanduidt,van waardan ook degewoneofnatuurlijke
Het verstaat zich van zelf, dat de medereeders hunnen r
getallen-reeks als eepe arithmetische progressie der eerste'
directvur zi
jne uitschottenpro #'lzo hunnerparten meèten orde verxbi
j
'nt;andere voorbeelden zi
la:
vergoeden,en oudere zeererep geven,waareen medereqder
daarin nalatig bli
jft,den overigen hetregtj op dienspart
2, 4, 6, 8y.10, 12, 14j 16 enz.
elden oq te nemen.
5, 10, l5j20,25j 30,35,40 enz.
Nog bhjftdevraagte te lichten,in hoe verre dereede:
of de reedersj - de Rxzpzlxz door eeùen derde,wegens Xen vindt een gewild lid van eene zoodanige reeks, als
d
ehand4lingen des scbippers,kan aapsprakell
jk Gehoùdvn men 1ot het eerste ofde reeksbeginnende 1id het verschil
vorden. In '
htt aluemeen k&n mqn ook den xhipper al: zoo vele malen rekentalsbetgetal,derleden,min(mino j.

AEV S.
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de eenheid, bedraagt: Zoo i
sbi
jv.hettiehde1id derlaatbeginnende lid 5, en de diFerentie of
s
t
etr
e
e
k
s
.
,
me
t
he
t
het verschil :., het getal 5+ (9X5)= 50Jofhet9 l
id der
met 6 beginnende reeks,waawan het verschil4 is, wordt

REXKS.

derhalve de som dergegevene daardoorRrkl
ijgtydatmen
de halve SOnl TAn het eerste en laatste lidj methe: getal
der leden of termen, of de som van het.eersle eh lutute
lid met de helftvan hetgetalder termenmultiyliceert.Zeo

verkri
jgtmen bijv.de som #an allegetallen.Aa.
n 1tot1009
la
en
vo
ig
nedern
eeH
lnl
kut
het'ig
p
'eh
tal
d.o
6b
+(
rd
8e
x4
b)e
=sch3o8u.
win
gg
ea
sf
ol
m
eiden
en,edA
rt,
zoo
als door 1001 x 50: = 5* M10 ;de som #ân allè even getallen
men die zelfde reeks nog ebnm.àlin omgekeerd'
eedeonder tot 1000 dodr 1002 X 250 = M 0500;de som alleronevene

dezelve schi*i
jftjbi
lv.

getallen tot 1000 door l0P0 x 250 = 250000.

Xoeteene eenvoudigereeks,de- tjzeherleid worden,dât
eenereeks van gelàjken aard ontstaat,bi
jwelk:echtertus-

3, 5, 7, 9, l1, l3, 15, l7, 19

schen twee leden der eerste reeksnog 1, 2,3 enz.ledente
staan komen, zoodat de nieuwe reeks digter dan de eerst
desom vanelketweeonderelkanderstaandx
e,een geli
jk getâl 0egevene wordt, zoo vormt men eene nieuwe reeks waaris (hier22),datditgetal,zoo veelmaalenomen,alsleden van hetverschilhet 2e,3e, 4e deel enz.der gegevene dit.-

l9, l7, 15, 13, J1, 9, 7, 5, 3

vxrhan4en zi
jnjde du#belesom derreeksgeeftjendatmen ferentie is,van hetzelfdebeginnehde lid afaan,bijv.
3
3
3

9

11
11

*1

9,

11
12)
11? l2, l3,

15
15

13

19
19

17) 19

1
5 16)
l5, 16,

18, 19

llitinzetten van leden tusschen de'leden eener gepevene En daarom laten zich,daarde boven aangevoerde vopnrreeks,om eene digterereeks te verkri
jgen, of de Inter- waardeveauld is,onmiddellijk de waardendèrtusschenlispolatie,wordthoe eenvoudig zijhierook in deoprgevene gendelevensduren,van 30.
),31) enz.jarenbèrekenen,waar
voorbeelden is,echter moei
jeli
jker,maarook belangri
jker, tusschen men nog eenmaal de levensduren vàn 30), 30tj
zoodra arithmetische reeksen van hoogere orden behandeld 31)enz.stellen konde.
moeten worden.Xen erkentechtereene arithmetische meks

als eene reeks #an detweede'orde,alsnietdeveuehilleh
len alle geli
jk zl
jn;- alseenereeksderderdeorde,a1s
hetnemen derverschillennogeenentrap verdermoetworden
voortgezet,om geli
jke dilrerentiën te verkrijgen;zoois,bàjv.
degetalreeksl,4)9,16 enz. eene reeksdertweedeorde,
der enkele leden!maar eerstde differentiën dezer verschil-

Xen verkrijgtechter vooreerst.
:
.van 1:292 = 6484
) t 17588 = 13191
.
Somma = 19675
) van 17,874 = 2234
Gevolgeli
jk isheteerste geinterpoleerde-lid 1744)

want van

9, 16, 25, 36, 49y 64, 81) 100

Yoorts ) van 17588 = 65955
) t
' 17874 = 134055

is de eerste diFerentie-reeks:
3, 5, 7,

200010

11, l3, 15j l7, 19

het tweede interpolatie-lid ... ..= 177325

en de tweede diFerentie-reeks:

2j 2,
lldoch bi
jde reeks:

1 van 172685 = 22685

2, 2.

8, 27y 64, 125, 216, 343, 512, 729.
, 1000
îs de eerste diTerentie-reeks:

7, 19, 37, 61y 91, 127, 1B9, 217, 27l
eItde tweede diFerentie-reeks:
l2, 18, 24# 30j 36, 42y 48, 54

en de derde diFerentie-reeks:

6, 6, 6,

0p geliike wi
jze laten zich de overigen berekeneu, en
meh verkrijgt:
voöt 30 jaren levensverwachting 1'
7292 gulden alskonhnte
waardederli
jfrente
van l* 0 guldeu
30) p
17541
3l )
17588
31) nt
17732
.

32 p

17874

3
2J >)
33 )

1
8012
18148

33)
34
34)
35
35)

18281
1841l
18539
18665
18788

>
p
>y
p
>>

36 n

18908

gevolgeli
jkisdezereekseenearithmetischereeksderderd'
eerde. Xoetin eenearithmetische reeksderderdeordetussehen
Koet eene reeksdertweede orde zoodanig tusschengezet twee naast elkander staandeleden telkenseen 1id de-i
jze

fgeinterpoleerdt worden, datzi
j het dubbele getal leden' ingeschoven worden, datwederom eene xeks der zelfA
verkri
jgt,ofnog eenmaalzoo digtwordtyzonderhetkarak- seortontstaat, zoo geeftde wiskunde Merover de regel1ereenerarithmetische reeks dertweede ordete verliezen, aan de hand,die norans te ingewikkeld zi
jn om ia dit
zoo za1men hettusschen heteersteen tweedelid teplaat- W .B.behoorli
jk uiteengezette worden, doch waaromtreht
sen 1id vèrkràjgen,als men tot) van heteerste# van het men hetvoortrelrèli
jk w'
erk van onzen landgenoot Ftolla
tweede lid rekent,en ) van hetderdeaftrekt. Doeraan- kan nazien.
wending van dergeli
jketusschenzettingen (interpolatiënlkan Eene reometersche progressie wordtdaaman erkend,dat
men somswijdloopigetabellenrekeningehvermi
jden,ofvoor- ieder lid uithet voorafgaande door multiplicatiemeteexz
handene tabellen volledig maken,zoodra de getallen eeoer zeker getal, hetquotient, gevormd isqal naar het quotient
tabelle zich a1s leden eener arithmetische reeks van eene grooterdan de eenheid ofeen werkelijkebreukisyverschi
jnt
bepaalde orde laten aanzien?z0o i: bi
jv.de waardv eener de geometersche reeksalseeneopzimmendeofafdalehde,
1000 gulden waardigzàindeJaar- oflijfrente vooreen'per- '
bi
jv.ia
soon,die eenewaarschàjnlijke
1,2,4,8,16,32964,128,256,512
levensduur heeftvan
30jaren 17292 gulden.
is het quotient, (of de geometersche reden)hetgetal2;
31 >>
32 yy

17588 n
17874 >

naar deren-

33 >
)

18148 n

ten-tabellen

18665 yy

rekend:

34

>
y

35 >>
36 ))

18411 >

18908

p

daarentegen in

à 4pct.be-

81, 27, 9,
-

x)z

is het quotient hetgetal).- Een lidjnaarwelgevallen,

eener geometefgehe reeks wordtgevonden):lsmen '
h< be127*
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ginlid xoo veel malen na elkander methet quotient

reden) multipliceert, als het rang- ofplaatsgetal van
gezochtelid eenheden heeft,min (minus)eene eenheid1

BEGELIAG- REGISTREAIIS.

koopwaar? Xen stelt dan 9:48 = 87:x, multipliceertnameh'
l
'k 87 met48 en deelt het produkt door 9, waardeor
men bevindt da
8 centenaarsJ 4643- kosten.
,t4

a1s men het beginlid met eene magtsverheKng van het REGELING Lscl
tp.vt.j eene leunlng ofborstwering op
luotient multipliceert, waarvan de exponent eene eenheid een schip.
minder is, dan het rang of plaatsgetal van het gezochte van
RRGKNS
BPRG.
ge
zr
etdv
oo
rmali
ri
je ri
1662 to
t l806 v
oo
ur
ead
zge
ichvde
jksstad,alwaar
itscheri
jksdag
lid. Zoo is,bijv.het4eli4 eenergeometersche reeksmet vergaderdej is eene der oudste steden vandu
Dui
tschlandj en
hetbeginlid4enhetquotient 3,= 4 x 3 X 3 X 3 = 1089
r
eeds
in de
en het 5e 1id der reeks m et het beginlid 3 en quotient bestond reedsten t
ijde derromeinen,minstens
2, = 3 x 2:= 48.
3e of4e eeuw, a1s Re&imum (Repinenburg) met eenen

Desonzeenergeonzetersche reeks,bi
jv.van dereeks
3, 9, 27, 81j 243, 729

romeinschen kri
jgspost, tastra regzzl. tburgtaan de Regen).Zi
j ligtaan den regteroevervan den Donau,die hier
door de Regen Fersterkt wordtj en over welke eene beroemde, van het jaar 1l35 tot hetjaarll46 gebouwde,

laat zich op de volgende-wi
jzevinden:multiplieeertmen l100 wet lange steenen brug voert,is de residentie vaxl
ieder enkel lid nogmaalsmethet quotient,z0o ontstaat.de den vorst van Thurn en Taxis,en telt nagenoeg 2401,0 innieuwe reeks
woners, diewe1geene bi
jzonderaanzienhjkeindustrie-etablissementen,maartoch vermaardeleêrlooi
jerijen,kunstblee%h 9, 27, 8l, 243, 729, 2187
kedjen, eene groote wasbleekeri
j, ijzer- ea koper-smeedwaarvan de som zoudç verkregen worden,als men de som weryen, sl
ijp- en papiermolens en beroemdebierbrouwejen, alsook fayencevjporcelein-,potlood-,wasdoekdereerste reeksinsgehYjksmethetquotientmultipliceerde'; ri
jken en ook wi
jnbouw onderhouden, en vele
trektmen beide reeksen van elkanderaf,zooblijft2187- 1= tabaksfabri
2186 en ditmoet de som der eerste reeks gemultipliceerd waskaarsen (jaarl
ijksvoor) millioen guldens),eeelkaarten,
methetquotient,enwaarvanheteerstelidisafgetrokken,zija; eweren,hageljstaal-,geelkoper-,goud-,zilver-'en pasjn regensburger meede en
gevolgelijk hier,dewerkeli
jkesom derevrstereeks= )x2186 sementwerkea leveren; ook zz

= 1093.Hieruitlaatzich de algemeene regelzafleiden :Xen worsten vermaard.
zoeke bi
jhetopsommen eenergeometersGe reeksj het na De gunstige ligging maakt Regensburg tot de voornaamhet laatste volgende lid,trekke daaaan hetbeginlid af, en ste stapelplaats derscheepvaarten deshandel
svoorBetjeren
deele door het met ééne eenheid verminderde quotient; op den Donau, die van hier nietslechts stroomafwaarts tot
hiernaar is voor de aangevoerde reeks Ij 2 enz.tot 512 de W eenen, maar sedertkorteling ook stroomopwaarts totIngobtadt metstoomschepen bevaren wordt, hetgeen den han1024- 1
som =
2- 1= 1023; voor de reeks methetbeginlid 4 de1ongemeen verlevendigd heeft. Er ziin hiernagenoeg
zen,ook 5 boekhandei-etablissementen,
en quotient3,van 5 leden,waar het laatste 1id 324 wordt 50 groothandel-hui
e
n
v
a
n
bu
i
t
e
n
s
l
a
nd
s
worden hongaarsche,oostenri
jksche en
972- 4
ndordscheprodukten,zi
jde-,katoen-,wollen- en koloniale
= 484.
2
waren,waartegen ganenjhout,zout.i
jzer,staal,geelkoper,
De interpolatie van geometerschereden katzich gemak- metaaldraady smeltkroesenjaardewerk,porcelein,potloodenj

jnolie, wasj waskaarsen, leder.
keli
jk bewerkstelligen,zoodra het quotient voordenieuw vitriool, aluinj potasch..li
digtere reeks gevonden is;moet echter eene geometersche vlas enz. naar Italii en vooral naar het oostea uitgevoerd
reeksderwi
jzegeinterpoleerd wdrden,dattelkenmaletusschen worden.
twee leden ééyt nieuw lid daar tusschen treedt,zoo is het ;en ander uitzigtvoor de toekomst,en welten beste der
nieuwe quotient = den kwadraatwortel uit het vroegere; bei
jerscheindustriejisopen gesteld geworden doordehier
bi
jv.in dereeks
op actiën gegrondemaatschappq totleworderïlg der a#3, l2j 48, 192, 768, 3072
hteelt ïe Bet
jeren, die reeds in 1836 nagenoeg 50,000
moerbçzieboomen geplant en eene plantageaangelegd heeft,
is het quotient 4, gevolgeli
jk 2 het quotient der nieuwe die zich in een'voortreFeli
jken toestand bevindt. De zi
jgeometersche reeksvan dubbele digtheid, die zich vertoont
als:3, 6, 12,24, 48,96, 192, 384,768, 1536,3072.Als twee of drie leden telken male tusschen twee der gegevene reeksen geinterpoleerd worden, zoo is het nieuwe
quotient de derde ofvierde wortelvan hetoude quotient.
De betrekkingen welke door de geometerschereeksworden

deteelt zelve leveren in dejongstejaren de meestverbli
jdende resultaten, want er werden alleen in hetjaar 1837
meer dan 2 centn, cocons ingezameld. De kwaliteit der
zi
jde werd overhetgeheelvoortreFeli
jk verklaard,hetgeen
ook detotproevevervaardigdezijhenstoFen gçzegdworden,
bevestigd te hebben.

vxrgesteld, gmjpen in het gemeene leveny.behalve vele op den linker gonau-oever, tegenover Regensburg ligt
andere gevallen, ook bi
j de jaarlijks doorhetinterestop Stadtam #by-,welk oord eene voorstad van Regensburg
interest aangroetjende kapitalen xplaats;a1sook bijdebe- vormt,en insgeli
jksgoede bierbrouwerijen,expeditiehandel
paling der tegenwoordige waarde van later in bepaaldeorde en scheepvaartop den Donau bedri
jft.
M unten,maten en ge-ig/ezzyzie BEIJZIII:>.
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welke berekeningen nogtansde gewone koopm ans-rekening
REGIE L/ranscât. Iletopenlijk beheervan zekerehante kort schiety en men metveelvoordeel van de logarith- dels- of industrie-takken of staatsinkomsten door den staat
men kan,en veylti
jdsmoetgebruik maken.
zelven;alsbi
jv.hetook btionstelandeingevoerdebeheer
RERP,gebruikelijkebenaming voortouw oflijn.
(de regie) van den tabak ti
jdens de fransche overV erRREP,REIF,brandhoutmaat in Bremenjzie aldaar.
sching; het beheer der spoorwegen. der loteri
j, van het
RERS zie ExA
muntwezenydertolregten,accijnsen enz.
azFsicTxnsk (uithetlat.). 0pietsachtslaan,eene REGISTER (ook repertoriumt.Eenealphabetisch georaanbieding'
in overweging nemen.- pA1sgi
j nogopmi
jne dende li
jst metwelkeverscheidenekoopmansboeken (bàjv.
fjne,franschewjjnen r@ ecteert(d.i.alsgijnoggenegen het kopi
jboek, hetGbotboek enzm),ten behoevevan het
zijt er van teköom n)zoo gelieve mijslechtsspoedig met meer gemakkelijk spoediger naslaan derzelven voorzien
uwe orders te vereeren.''- >Hetdoetmi
jleed,op geen zi
jn,ofhetwelk afzonderli
jk gebonden wordt,en Waaria de
derin uwepnjscourantgenoteerde artikelen'
tekunnen re- namen der handelsvrienden en hoofden der rekeningen inIlecteren, omdat de prijzen veelte hoog gesteld zàjrt-''- geschreven zi
jn.=yengelsch en amerikaanscll;zieScllsxpyyW ijreflecteren welop uwevriendeli
jke aanbieding,doch YAART.
REGI
STERSCHI
P. Dezen naam gaf men Yroeger @
zullen eerst over8 à 14 dagen in staatzijn U onsbepaald
ln
besluitmede te deelen.''
S
P
a
n
j
e
a
a
n
e
e
n
e
s
oortvan galjoten, die,tegen betaling
REGEL D; TRI, RXGKL VAN DRIECN. Deze in
eener zekere belasting,van de regering de vergunning berekenkundegebruikelijkeuitdrukking iseeneverkortingvan kwamen,om methetspaansch-Amerikahandel te dri
jven.
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Be naam komt van daar,datzijbijhunneafvaartin eeu
regel van de drie deelen ofstellingen. ZP
J is eene reke- register werden ingeschreven.
ningwi
jze, die leert,hoe me2 uit driegegevene getallen IIKGISTREûEN. 1) Denamen en vöör- ofdoopnamen
(gootheden), door multiplicatie der beide laatsten, en der correspondenten, met w)e men in rekening staat,als
deeling van hetproduktdoor heteerste,eenonbekendvierde ook de in hetgrootboek geopende goederenrekening in een
kan #inden, dat een noodwendig en rigtig gevolg der geo- daartoe best
emd registerfnschri
jven.-.2)Brievenjbescheimetersche verhouding van de drle anderen is. De volgende den, bewi
jsstukken, rekeningen, vrachtbrieven of andere
opgaven wordt bi
jv. door den regel van drieën opgelost. dergelàjke papieren en documeuten in ordebrengen,deAl
s9 centenaars (van eeneofandere koopwaar)87 gulden zelve met opschriften voorzien. en op de voordezelve bened.kosten,wat kosten dan 48 centenaars van de zelfde stemdepl
aatsen leggen (vergeli
jk llEcIsTER).
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AKGT,in den akemeenen zin,isvan geli
jkebeteekenis
a1suitertç
jkewrï
jâeïd,in zoo verredezelvemetderegtswet overeenstemmend is. Tbornameli
jk zi
jn er twee betrekkingen, die bi
j dit begrip van hetregtop den voorgrond treden ;want'hetzelve beteekent eerstens de vatbaarheid,de bevoegdheid van den-mensch om te handelenj en
tweedens verstaat men daaronder ook de zamenvatting van
grondstellingen, voorschrifteù en regelen, met welke de

handelingen van des menscben uiterlijke vri
jheid moeten

overeenstemmen. Het vermogen fan den mensch om naar
welgewt
llen toteen doen oflaten te besluiten heetwil. In
zeker opzigt heeft de mènsch dit vermogen met hetdier

gemeen, doch bij ditlaatstgemeldekan alleen de aandrift
derzinnelijke natuurjbi
j eerstgemeldeook de inspraak der
rede hetzelve in werking brengen. De vatbaarheid van den
mensch,nu,tot een doen oflaten,enkelnaar de inspraak

der rede, geheel onafhankeli
jk van de natuuraandrifttvan
neiging, begeertej harststogt), ja zelfsin stri
jd tegen dezen,m'
jn bejuitte nemen,maakthetwezenvan 'smenschen innerljkevri
jheid uit. gienvolgensheeftdeinnerlijke vri
jheid alleen betrekking op hetbesluit;en op het
vermogen van den mensch om het opgevatte besluitin de
natuurtevolvoeren heetzijneuiterlùke wrz
/leïd.Alsmen
van schi
jndooden verhaalt,dat zi
j alles waarnemen, wat
rondom hen geschiedt,doch nietin staatzi
jn eenig 1id van
hun ligchaam te verroerenj om een ofander doorhen welliit genomen besluit ten uitvoer te brengen,zoo hebben

w1
J hier menschen zonder uiterli
jke vri
jheid ofschoon de
innerlijken noJ voorhanden is. Zoo heeftmen ook daarentegen in den aan zi
jnedriften ofneigingenvolstrektverslaafden mensch, een wezen,wien bijhetbezitderuiterlijke vri
jheid, de innerlijkevri
jheid ontbreekt. De mogeli
jkheid van he1 gebruik van beide soorten van vri
jheid is
datgene wat men 'smenschen persoonli
jkheid noemt. Ieder gebruik, hetwelk de mensch van zi
jne uiterli
jkevri
jheid maakt, doordien zijn wi1op de hem dienendephysieke krachten werkt, met andere woorden,iedere volvoering van zi
jnen wil'iq denatuur,heeteenehandeling van

ner dwangregten. Zene zoodanige vereeniging van men-

schen.heet burnerlqke maatfchappn of staatg ook de
naam volk isdikwerfdaarmedevan geli
jkebeteekenisjdocN

drukt tevens de daadzaak uit, dat de in de staatverbinding
levende mensehen ook door stamvek'
wautschap metelkander

verbonden zijn. Doorden staat wordtallezelfhulp uitgesloten,en tevensderzinneljke magtvan den zedeli
jk onmondigen wi1 een tegenwigt gesteld, door hetwelk ieder
wederregteli
jk willen en handelen beperkt, met straf bedreigd, in deszelfsuitvoering verhinderdjenynavolbrame
daad,metde gedreigdestraIle
'bereiktwordt. Ditregteli
jk
gevormde tegenwigttegen de het zi
j blooteltjk voorgenomene,hetzi
jreedsbegonnene ofwerkeii
jk volbragteregtskrenking heetde dwang, die,als boven gemeld,physiek
ofpsycholouisch zijn kan. Hetbegrip van lzetregtin Arè
o&aectieven zin - van geli
jke beteekenismetwet- laat
zich dienvolgensook derwi
jzebepalen,dathetuitdievoorschriften bestaatj welker naarleving tot onderhouding der
rust onder te zamen wonende menschen noodwendig en

door den gemeenschappeli
jken wi1dervereenigden verzekerd is. A1s oorspronkelijke bestanddeelen van iederregt
in den objectieven zin,zi
jn er drie klassen van voorschrifteB, nameltjk zulke die de verhouding der enkele Personen tot elkander in bet
rekking tot een vri
j en veilig
bestaanjbepalen9
ten
twe
ear
:aeznulke
dind
e be
is
een
tedz
verbo
enstemd zi
2-n,om
eheel, ofhet
demaatschappi
j stand te houden, en
staatsverbond in
derdens zulke,die
uit de godsdienst
ige en zedeli
jke grondstoFen dermaatschappi
jontspruiten.Degeheele massaderregterlàjkevoorschriften splitst zich daarom, naar gelang van derzelver
voorwerp,in drie afdeelingen :hetprz'
wcc/regtthetopen-

l
ccr regt en het kerkehjk rdg/. Tot deze regteli
jke
voorschriften eensvolks komtnog menige andere zaak. ln
de eersteplaats zi
jn inrigtingen noodwendig om aan de
onder bescherming.handhaving Lsauve gcz'
de),gestelde
reglementen derzelver volvoering te verzekeren ;inzonderheid
moeten regtersen overheden aangesteld, hunnepli
gten jegens de medeleden der maatschappij en van dezejegens
denzelven; en deze is èf-daad of nalatin&,naar gelang hen vastgesteld worden. Yoorts kunnen de voorschriften
de wil hem te dienst staande krachten in werkzaamlteid van den staat over alle handelingen zich uitstrekken die
we
ndde
errhso
ta
ud
ndt, het besluitvan den ook slechtsop middel
zet, of in werkeloosheid o
barewi
jzemethetwelzi
jn en de veitegen welken eene ligheid van het geheel in verband staanyop dat door den
wi1 te volvoeren. Iedqre
handeling stuity is eene hindernis derzelve;is dezelve ech- s
taat hetmaatschappeli
jkleven,zoowaardig en zooaangetertegeli
jk handeling van een anderen mensch,zoonoemt naam worde, alsmetopzigttot de natuurltlkegrenzen van
men denzelven du'ang. De hechtheid eener deur, welke de werkzaamheid der staatsmagt, alsmet opzigttotden zin
ik wil openbreken, is eene hindernismi
jnerhandeling; en het karakter eens volks mogelijk is. De bronnen nu,
de hanleling der wacht, die mi
jdaarvan terug houdt,is waaruit de voorschriften, naar welke de uiterli
jkevri
jheid
dwan&. Be handeling vah een'anderkan ook demi
jne eens volks beoordeeld wordtygeputworden,zijn drievouop dubbele wi
jze hinderen. Het zi
j daardoorjdatzijten dig;èfdeze voorschriften ontspruiten uitde omstandighedienste staande physieke krachten physisch wederstaat,of den en betrekkingen in welke zich de enkelen in den staat
daardoor,datzi
j mlznen wildwingt,hetnalateneenerhan- bevinden) en welke tegen storenis moelen beveiligd wordeling als hetdragelijkstevan tweekwaden tekiezen. In den - natuur rty/;èfzi
jontstaan uithetmetonbewuste
heteerste geval is de dwang physisch,in hettweedepsy- vri
jheid zich ontwikkelend leven eens volks- &ewoonteclplogïdcâ. 0p eerstgemelde wàize dwingtmen mi
j,door r:#'
/;6îeindelijk hebben zi
j derzelveroorsprong in eeneop
het toehouden eener deur,in dekamertebli
jvenJop de d
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s
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e
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p
zetteljkewerkzaamheid- wettweede genoemdewi
jzenoodzaaktmijde rooverhet pistool /:> in den engeren zin des woords. Het natuurregtheet
g 'Jïfo,
qoz/lïe, onderscheiden
op mi
jne borst, hem mi
jne beurs te geven. Za1nu de ook philosophisclt reg/, re&t.
mensch als een zedeli
jk, dat is eene zedenweterkennend van dephilosophiedesregts,redel%
jk reg',vegtArrede.
wezen in de natuurbestaan,zoomoethijpetsoonli
jkâeidt Gebruiken ofgewoonten en wetten noemtmen daarentegen
d.i.hi
j moet het gebruik zijner innerli
jke en uiterli
jke positie
y regt, en de gebruiken en gewoonten wederom
vri*-ihei
d hebben.vermitshi
j,bq
''ontsteutenisderzelven,en- onbeschrevea, de wetten echter heschreven regt. Hetge.
ke1 li.ldelàjk, alsstoffeli
g.k voorwerp,in de natuur bestaan heele positieve regt splitst zich weder in het gemeene
zoude.
regfùu
's copzz
azfxd) en het &#zondere regf,naargelan:
Be m ensch nu, mag zijneuiterlijke vràjhehlgebruikenj het, in het geheel gebied van den staat in aanwending
komt
,
of
s
l
ec
ht
sin zekere districten van hetland geldende
ir
zzooverrehi
jnietdenevenshem wonendemenschen in
de hunne beperkt of belemmert; hetgebruik dezer uiter- krachtheqft. Zoo we1het begrip van het gemeene alsdat
li
jke vri
jheid binnen deaangegevene grenzen iszi
jn regts- van hetbi
jzondereregtisbetrekkeli
jk, naargelangalseen
gebied,zi
jn regt,en in ditopzigtis,alsreedsboven aan- eigene staat, doch te geli
jkerti
jd ook alseen gedeeltevan
gemerkt,hetregtidenstiek metdeuiterli
jk-evfi
jheid. Tot eenen anderen staatkan aangemerktworden. Alti
jd echter
hoeverre,intusschen, iemand in hetgebruik zi
jneruiter- wordt tot het wezen vàn hetgemeeneregt een werkeli
jk
lijke vri
jheid gaan kany ditwordtbi
jdewetten bepaald, staatsverband a1s grond van de algemeene geldigdheid der
en de znmenvatting van alledezewetten,wordtinsgelijks regtsvormen vereischt, en de materieële overeenstemming
door het woord reg.t aangeduid. oefentnu iemand zi
jne der regtsbeginselen,of zelfshetgebruik van gemeenschapjkeregtsbronnen isdaartoëgeenszinsvoldoende.
uiterli
jke vràjheid in overeenstemming met diewetten uit, peli
z0o mag hij ieder, die hem in de vri
jeuitoefening der- REGTBANK YAN KOOPHANBEL (fr. tri6unal de
zelve hindert,tot eene daad, of tot eene nalating dwingen, cozzl?aerce;eag.courso.
/ trade;du.#crA/gerïcâ/;ital.
en in ditopzigtnoemtmen zi
jne bevoegdheid een dwang.
- tribunale W commercéotnoemtmen de,geheelofdeelsreg/. Daar nu echter demenschen nietalqjd van zelven wijze uit kooplieden bestaande,specialeregtbank,dieover
datgene doen of laten,wat doordewederzi
jdschebetrek- de, op eene handelsplaats ofin een'zekeren kring voorkingen wordt geëischt,zoo worden maatregelen noodig,die vallende,handelsgeschillen spoedig en onder in achtnemin;
de storenis der openbare rust voorkomen,en dezulken,die der i
n den handel en op deplaatsgebruikeli
jkeusantiën
niet van zelven doen wat regt is,van hetmisbruik hunner beslist. Xen zie hetverdere des betrefrende op onsartikel
uiterli
l
-keregten afhouden. Demogeli
jkheid echter,om dit W STGEVI>G (fFetboek l/cl Koophandelj.
REGTEN EN VERPLIGTINGEN YlN DZN SCIIIPI':R.
doel te bereiken, hangt allvan de vereeniging van een
grooteraantalpersonen terwederzijdschebescherming hun- Zie ScH1PP:It.
-
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IàMj eh hietvallende in de t- en van art. 222 der algemeehe wet,e>r de heën: der reeen van in-, uit- en

deervoet eh'v.h d+ v i
jnseu4 zal etne korting voorlekkudlewordeh tœZgestaan,al& xol'
gt:
Komende van nv land, X-é- ,Bremen en RamJ#ryj en vân de Kleine *@w;.geldk medevaizFranki: btbestùù:ih ètaattè stelèd9in debèhbefte dei
'pM= rfo/â langsderivieren,6 pCt.;komendevan Fvankmjkter
Bllèke dièhstté voorzien.
ze
0E, of van andere landen pangs den W#x en F aal,12
Aeh ondelcbeidt èehter in.het al#lea de dèh lànde P tk
B t
e bren'eh e
eétèn in ihdi*eytezea di#ède Alastihgen. F,h komende #an alle verder afgelegene andere plaatsen
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C
etmi
tsbi
J
#:.bi
J
.rd
èhaecàin:vaneeheinge#oerdekeopwav 14 pct.
#él1eeù'geàtoten handelenz.iet:mwest@sebragtwordenj Flndeli
jk, zonder onderscheid van'plaatsen van wqarintvrwijlbi
jde comiumptie-belaàtingèh op bd bièr,vleeschj kemen,van traan 12 p6t.jen :an walvischspek,6 pct.
zoht, meelenz:iet: dpgelegd'dfgevordetd werd,spràk men 8). Ingeval de aangever vermebnt, deze kort
ing voor
hiei bijvoèrkeùr #an impostj ofindiaètè 11
'
44.stigenjter- lekkaadje ongenoegzaam te zi
jn,staathethem vri
jdebejke hoeveelheid,
wi
jl daarentégen zoodanige bpbrengsteù diréctè belastingen taling der remen te doen naardewezentli
éenobmd werden,die,navootafjaaddesehattlhgjrègtstreeks volgensbevindingdernmbtenaren,even alsbi
jart.5,omult het vermogen der particulieren aâa'de suâtske en te trenthetgewigt is gezegd.
voldoè: waren. Vasten cozixquentzi
jnechterdezeonder- J). Goederen van nederlandschen oorsprong,nauitvoer
Aùheidingén nooit op den duûr behouden gewo*den, slechts terug komende. staan,met betrekking tot de lijst,geli
jk
met vreemde goederen, ten ware,'naar het-l2de onderdeel
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dèk,dat.1en in hetalge
'm èen van alle indirecte opbreng- vau artt 5 der algemeene wet over de helrinh der regten
s
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c
h
a
l
l
e
e
n vanhetwoordbelastingen,- van &an ih-,uit- en doonoer en Tan de aecijnsen,derzelver
diA tie opbtO gstèh zich alleen van hetwoord regten of vrl
je en onbelaste invoer doorden koningmogtzi
jn toelasten bedient, terwiil de uitdrukking impostalmeeren testaan.
meet zeldzaam isgewotden.
f). Naar aanleiding der laatste j van art.11 derwet
#etopzigt tot de in-,uit- en dooaoer-regten indever- van den 12de Ji
jli
j 1831, zal, voor degoederen die met
ne
d
erlandsche schepen worden in- ofuitgevoerd, eene resschillende landen, zie men de hjzondere artikelen der
làndén ed handelsplaatsen in dit woordehboek,jen verge- titutie geschieden van één tiende der regten, voor zoo ver
làikemen voortsoverhetalgemeen hetirtikèlT0zn:cTI:>.- de in- ofuitvoerondereigene vlag,bi
j dealgemeene wet
W at de regten van in-, uit- en doorvoeren acci
jnsen bi
j ofbi
j delijst,nietreedsspeciaalisbegunstigd.
ons te lande betreft, gedool niet'onsbestek dedeswege Dit làatsèe artikel doetalleen op in-en uitvoerter zee.
REIIABILITAYIE, herstelling tot de vroegea regten
bèstaande wetten en instructiin hier in beschbuwing te ne+èn: Bovendien isdaaloe mettoestemmin: van den heer in den vroegeren stand (fr.reha&ilitation;eng.reha6ili
-,
afàcfdrccd, belastmet de cd-flïd/rc/ïe der dïrec/e &e- tation; du. hehqbil
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''tgevaardigd, zoo alsdie in Nederland vàn allegoederen,waren en koopmauschapppn geheven worden,en welke hà
j gerehabiliteerd. Deze herstelling kan slechtsdooren
lijst,volgensdaartoebetaanderesolutievah voormelden heer van wege de geregteli
jkeoverheden geschieden. 0m desiaatsraad,doorde ambtenarèh der gejegdevakken,m etop- zelveëchterteverkrtigen,moet hàjbewi
jlen kunnen, dat
iigt tot db heëng der regtènj- even als de wetten of hi
jzijne schuldeischers aan kapitaalj interessen en kosten
instructiën zelveh- uiuluitenderwi
jzealleenli
jk mag worden volkomen bevredigd heeft.Een nietgerehabiliteerde failliet
tot leiddraad genolèn.
kan in'Frankri
jk geenepolitieke regten uitoefenen;hi
jkqn
ge be/alingeh d:r voörschreven wettèn,ofd:rev:nge- nietremer van koophandel zijn,noch wisselagent, noch
meldeli
jsty.datiste zeggen hetbedrag derregten vanin-, makelaar;het bezoeken d:r beurs is hem ontzegd (art.
uit- eh doorvoer op dé onderscheiden: koopwarenj zi
jn 614 f:u het vet6oek wc> koophandel). Hi
jkan geene
doorm ands in dit W . Bk'op de deâ bttreFe:de artikelel opené'ofdoorloopenderekening bj hettolbestuurhebben,
aâiiye'
duid gtwordeny zoo dat wi
j hierneg slècht:deswe- noch kan hem b1
J de bank vaa Frankzijk gedi:compteèrd
worden.
j:h:teermeldtn hebbenjde volgende
h REICHENBACH, na Plauen de belasgri
jkstefabrijk- en
âlremeene :ezllïlgel.
andelstad in het saksische Voigtland,metspinneri
jen en
aanzicnli
jkeweveri
jen in wo1en katoen,>etbleekeri
jen en
c). Van de gbederen,in de lijstgenoemd,doch achter verweqjen en nagenoeg6000 inwoners,waarondermeerdan
'

wtl:e àiet is uitgedrukt ofde regten van het gewigt,het 500 lakenfabrikantenj die inzonderheid flenel, casimier,
4e be- merinos en circassias vervaardigen; ook worden hier in den
Jetâl:f de maat xhoeten weden betaald,gesckedt'dl
omstreek neteldoek en andere linnenwaren,alsookvelekoutàlihg van de waarde.

:). Yah de goederen,in delijstin hetgeheelnietge- sen*aren geweven.
REICHENBACH,industriële stad *1n hetsilezischeri
jksiùkomeh 2 jCt.,op hetuitjaan lp6t., en op den door- districtBreslau,metnagenoeg 5000 inwonersen bloeijende
% èr 1 pct.
katoen- en làjnwaden fabri
jken. Van nog meerbehng zi
jn
nabi
jgelegenegrootefabri
jkdorpen:Iann'
enöielau,het
(NB. 0ok deze zi
jn in dit,W .B.op de bi
jzonderear- de
grootste dorp der pm issische monarchie,m et 10j000 inwotikeleh,ofnamen derkoopwaren aangeduidj.
c). Van alle posteh, welke volgensde li
jstzijn aange- ners en de hoofdzetelder silezische li
jnwaden en katoenshyen bi
j zeker getal van stukken, maten of gewigten, weveri
j; voorts Pielas eh Petevswalden,iedermet4- à
hoèmd,moet worden betaald vén denelver waarde; op llet

lbtten de respectieve aangevingen en betalingen van min- 5000 inwoners, als ook de hernhuter-kolonie Gnadqndë: of meerder kwantiteit worden gedaan naar advenant y'
ref,met600 inwoners.
vaù hétdetal,maatofgewigt,in dehjstuitgetrokken,even RXICHRNBERG,na Praag de gewigtigste fabzskstad van
B
ohemen, aan de Reisze in den Bunzlauer-kreits met vele
al:'ofzulksbi
j elken postwaspitgedmkt.

Yan de waren. die naar de waarde van y 100 moe' groote spihneri
jen, dn even zoo aanzienli
jke wevezijen in
téh betalen,worden de remen naarde zelfde proportie ge- wollej katoen en lijnwaad,met12000 ihw.,waarondera1hever.

l
dek
en omstreeks 1200 lakenfabri
jkanten,die jaarli
jks meer

'

d). Vooralle goederenjwelke b9
jhetgewigtbehxzi
jn, n 50,000 stukken laW n venaardigen. Bultendien vindt
déch fdorwelke bijdelijstgeenetarraisultgèdnkt,isde men hier nagenoeg 400 kousenwerkers en even :oo vele
tarra geregeld als vnlgt:
meester-linnenwevers, die duizenden van mensebenyz
binnexl
Yoor alle fusten!gemaakt van hout,zonder ohderscheidj en bui
ten de stad werkzaam houden, enjaarli
jksmeerdan
15 van de 100 ponden bruto gewigt.
30,000 stuks li
jnwaad en katoehenwaren leveren. Vele
Voor alle emballagie van leder, matten'
, mahden, ka- volkqjke dorpen metgelijke kunstvli
jt)liggen in den oml
r
e
k
d
e
r
s
t
â
d
.
nagsers, linnen en dergeli
jke, 8van de100 ponden bM o
RRICHENHALL, bergstad aan de Saale in den '
Isarkreits
jewigt.
e). ge aangevers,niettevreden zijnde>etde tarra,in van Beijerenj vermaard wegensdeszelfsveleen rijke zoutde li
jsten ih hetvorig artikelbepaâld,zullen kunnen vol- bronnen, van welke 16 uitgewerktworden. Xetde nabj-

stuh >et te betalen naar hetnetto gewigtder goederen,
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gezx als hetzelve, teh lmnnen koste, door de àmbtenaren lr
zàlworden bpgènnm'en en bevonden.
wbnnen. Zie hetartikelXclcxzw.

/). Voor alle acci
lnsvri
je natte waren,bi
jdemuAlbe-

MEICHENSTEIN,in hetsilezisch rijksdistriktsrexlau,is
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REICHSGROSCHEN,ook kaiser&roscâen noemtmen in
oo
stenrdk de zilveren scheids- of bi
jpassingmnnt van 3
kreuzerconventions-geld.
REICHSGULBEN Lkaisergulhntworden in oostenri
jkj
even als in het zuideli
jk Duitschland,degulden conven-

REISZOEK--AEKENXUFTEN.

naar eene andere gaan J4eeleer isjin de eerste plaats,naaz'

welkeMJ zich begeven heeftjde verzekerdeveisbeiiqdig4.
Bi
j *-ereismareenegenoemdeplaatseenvrkust,eindigt de reis aan degenoemde plaats. Isdezelve echteruiet
genoemd, en luidt blooteli
jk de assurantieop dereisnAar
eene Flpnts, zoo heeftdeverzekerdedekeuze onderal4:
havens'
Aerkust9maaropk is dereisbeéindigd,Aopdrah!l

eene haveh derzelvt bereikt heeft. Luidtde assurantieeentionsthd
s genoemd,die in den z4-guldenvoet 1 Il.12kr. voudig naareene geheelek
, er
rust(bi
jv.naarden Levant)jzoo
(y'
l
,
2
.
1
s
ne
d.
)
wa
a
r
d
z
i
j
n.
staat het den verzekerdevri
j,iedereplaatsderlelveAan te
REICHSTHALER,ofeenvoudig thaler is de bekende re- doen. Ke echter Rlslco.

kening- ofzilvermunt,zoowelvan hetnoedeltjke Duitsch-

W egens,den aard derreke :iemeqdeartikelen 9svlAT1xy

land als ook van eenige andere staten,o.a.in Denemar- Rlslco,,en Scqlppân.

k
en, Zweden (alsoudemuntook nog bi
jons)enz.waar- REISBOEK (fr.carnetde woycgr)zieAczxpz.enCA.
IS:.T.
over het nad*ere op de namen dezer landen of derzelver BEISBR9IEN9E, REIZIGER,HANDELSREIZIGER (fr.
l
n
di
t
W
.
B.
i
s
hoofdsteden
nate zien,alsdaarzi
jn de commh v/ycgczfr)een koopmansbediende,diein eqn ùanartikelen: AtT0lA, DX>I
IMARKIJX, STocKuotx, AMSTSIIPAM, delshuig,eenefabrijk,eenemanufactuurenz.aangesteldis,om
en voorts watDuitschland betreftBzstlzx, Blrwswzzx,BIIz- innaam epvoorrekeningvanzi
jncchefs(patronen,principalen)
M:>jKAsszt (onder-Hzsszw)EMBDS>,F,
llw>xy0aTa/Al,Hxx- tegen vergoeding derreiskosten en een zekerjaarlijtssalasca-Gj HA>0v:ll, Lzlezlcj lziksscx, (ltnzwscac, llosvocxj ris (meni
R erf ook nog tegen een percentsgewi
jzeaandçel
PEAAc,W :>)>ll> enz.
in dezuivere winst)op reisgaat,om deanikelen in welke
RKIGERYEBEREN,iie T01!,
ETvzêR:>.
zi
jn huis bandelt,ofwelkehetfabriceert,aan buitenlandREIS of REES,zie llzw,= , in Chur een vat,methet sche koopDeden, of a1s het commissie,ofspediteur-zaken
stadszegel,hetwelk 5 zware centn.weegt.
bedrijft,hetzelvedaarvooraan tebevelen,uiistaandegelden
REIS lengtemaat,naar welke de leisteenen totdakbedek- te innen en inlichtingen ofberigten in te winnen;zaken
king in sommige streken van Duitschland verkochtworden. in gescMl op de plaatszelve te verelrenen enz. Yergeli
jk
CoMxls.
Zie FIIAXXAORT a/X.
AEIS.Deschipperheeftjegenszijnereedersen bevrach- REISPAS, is het document, hetwelk tot het dnen vazl
tersuitdrukkeli
jk deverpligting,zàjne reiszoospoedig hem binnen- of.buitenlandsche reizen aan particulieren vanwege
zulks mogelijk iste beginnen en op den regtetlweg voort deplaaœ li
jke overheid,aan beambten van wegede4eparte zetten. Alleen de nood kan hetregtvaardigen,alsl
aij tementen van bestuurwordtuitgereikt. Gemeenli
jknoemt
me
n
z
o
o
da
nige reispas, hetpam oort. Hetzelve strekt onk
zija
vertrek vertraagt,ofden regten koersverlaat.
Allezins kan ook de assuradeur het op den regten weg den persoon, die daarvan de houder is, te legitimeren,en
beëindigen der reis vorderen tzieDzvIwTIs);maarook de hem az> ege den steun derwetteli
jk
-e ordete verzekeren,
eassureerde reis komtnog hier in andere opzigten in aan- en i
n ppverhoopte ongevallen hem deu bi
jstand derlocale
merking. 1ù de eerste plaats behoort de omschrijving der autoriteiten te doen deelachtig worden.
eassureerdereistotdelezentlijke bestanddeelen èerPolisy RIJKSBINKDIALDER, een sedçrt1814 gemunt zilververmits ddelve tot de volledige aanduiding der gevaren geldj doch ook eene papier- en rekeningmuntinDenemarbehoort, welke Je assuradeurop zich genomen heeft. l)e ken,aldxnr Aèsbankthaler genoemd. ZieDswxxxnyzw.
eenvoudigste en ook de meestalgemeen voorkomendewi
jze. REKENIFG, zie CO>1'O. = , zie Fxcrrcm.= , in de z'eom deverzekerde (geassureerde) reis dooromschràiving te keukunde 'die bewerking, door welke zekere gegevene gebepalen, en diein wetgevingen gemeenli
jk eeniglijk voor- tallen naar bepaalde regelen met elkander verbondel of
komt,.is deze, dat het de puntvan aanvang en het punt van elkander gescheiden worden, om daardoor eene onvan beLindiging,derhalve de plaats van vertrek en de plaats bekende grootheid, het gezochte getal, eene uitkomst, een
der bestemming, aangeduid worden. De reis, zoo verre resultaat.te vinden. - De volgende uitdrukkingen dienen

de risico van den assuradeur in aakmerking komt,neemt, totopheldering ofverzinnelijking der onderscheidene be-

bi
j gewone verzekeringen, dan aanvang, zoodra methet
voorwerp derassurantie ietsvoorde op handen zi
jnde reis
geschiedt, derhalve bi
jeene assurantieog goederen,a1szi
j
ingeladenworden(ziegchterwegensde wi
lzigingen,hetart.
Rlslco);bij schepçn, ioodra zi
j ûnder zei1gaan,of,'
naar
vele wetgevingen,zöodra zi
j lading ofballastinnemen (zie
Rlsxco). Gewognli
jk neemt men daarbijaan,datalseene
bùven aan eéne'reede oftoegangs-vaarwaterja1s plaats van
vertrék of vail bestemming aangeduid is, de geheele invaart-waterstreek onder die benaming verstaan wordt,zoo
dat op ieder punt van datvaarwater de reis beginnen en

eindigen kan,lïetjeen echter,althansin dezen algemeenen

teekeni:xn, welke hier van hetwoord rekening zàjn aan-

gevoerd:- pgerekening Lcontojvan den smid X isnog
ni
etafgedxnn L&etaaldt.''- lyGi
jzult de rekening van
den kaxemaker Z.onder de quitantién vinden.'' - ))Uwe
rekeniag is per31 December afgesloten.'' - pW ijzullen eerdabss onze wederzi
jdsehe rek-eningen sluiten-'' pW ij hebben het genoegen U het uiltreksel uwer geachte rekening te doen toekomen-'' - nIk ken den Heer
NN. zeer goed, wi
j staan '
sedertjaren in rekening met
elkander.''- pW ie nietboek en rekening overzi
jnezaken
houdt,kerdientden naam van koopman nket.''- pGijhebt
vergeten mi
j deoùkosten der20 kistjescandi
j in rekening
te brengin.'' - >
)Hi
jheeftbi
j N'
N.opene rekening.?'pW ij doen peene zaken voor eigene, maar alleen voor
vreemde rekenlng.''- yyHi
jheeftdezegoederen op reke-

zinj aan groote bedenking' zoude kunnen onderworpen
worden.
Xaar eene reis laatzich echter ook deelswi
jze verzekeren.
Ilit kan geschieden zoowel met opzigt tot hetbegin,als ning gekocht.''- pAlle verdere vertraging komt vooruwe
metopzigttotheteinde. Hierbi
j isbijzonderhetvolgende rekening.''- pK aarde ïêz rekenin& is eene uitdrukking
op te merken : wordt eene reis niet van af hetpunt van die in wi:xelzaken dik-wi
jlsvoorkomt.- plk zalhetsaldo
hj
tarbegin verzekerd, zoo is hettotomschri
jving derver- op nieuwe,?rekening overdragen.''- lyVan deze speculatie
zekerde reis geenszins voldoende, dat de polis het punt moet l
#s
-xdere rekening gehouden worden (d.i.zijmag
aanduide, van af hetwelk het gevaar voor den asiuradeur nietve/m
-:ngd wordenl-;'- >>lkmaak deze speculatievoor
loopen moet, maar buitendien behoort te worden aange- hal
verek*ning metA'
N.(zieA XI
:TA).''- >Deremiseop,
duid,dathetschip,de lading enz.de eigenlijke (dusvan van, ' Sgureert niet in uwe oude rekening.''- pFI
'J
'
deverzekerdereis verschillende) reisaan een anderpunt heeft bij'dezezaak zijnerekening nietgevonden.''- yyEr
heeftbegonnen. Zie ook Rlslco. Is de assurantie voor de iseen abuisin dezerekening-''- pTerommezijdehebben

uit-en tehuisreis gesloten (assurantie eener reheele reis, wij llet genoegeu U over de besteldekoloniale waren de
ytavigkum per/ectumt, zoo behoort ook het oponthoud rekening overteleggen (zie FxcTucR).''- plk maakzulke
in de haven tot de reis; de risico der, welligt ontscheepte, rekeningen gemakkeli
jker in decimalen dan in gewone
oedçren aan walniet voor den assuradeur loopt.
breuken.''
Is eene assurantie voor verscheidene plaatsen geslotenj REKRNXUNTRN (Rzxz>IxcMr>Tz>)zàj
n,iytdcnezzgere'x
zoo komt het daarop aan,h
e dit geschied is. Noemt de zz-n ,zo:danige munten en muntbenamingen!die ln tegen,o
polis die plaatsen cupulqlie.f (naarA en B),zoo kan de stelling derreëele of wezentli
jl
te muutspecién,rfvan het
verzekerde de reis wel aan deeerstedierplaatsenbeëindigen, werkeli
jke geld, nietgemuntzi
jn geworden,en du> alleen
4ochishi
jookbevoegd om zealle aan tedoen;in gevalvan denkbeetdig'bestaanj ingebeeld, geângeerd zàjn,weshalve
tpi
jfel,naarde volgorde,in welke zi
jindepolisvoorkomen. men ze ogk geângeerde (verdichteofideale)muntennoemt.
Zx
2u daarentegen de plaatsen alternatief (naqr A o.t-B) Gemeenlljk-'+orden zijslechtsin enkeleqevallen,bàjzekere
genoemd, zoo staat het we) in 4esverzçkerden keuze,in goederen''' en én wisselkoersen, gebezlgd, en deaelver
welkeWaatsMjdereisbeëindigen wilydochzoodrahi
jeene eigenlijkee ardewordteerstuitdewerkelijkgemun.teenin
der genoemde plaatsen bezocht heeft, mag hi
j nietmeer omloop WJ*:de geldsoorten afgeleid en vastgesteld.- Derge-
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ekenmunten of ideale.munten in den engeren zin, voor uwen wi
*i
#ke r
ssel groot y 410- : te ontvangen,'' enz.
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(eng.remedy,lll:wcaer;
yond-,schelling-engrootvlaamsch ;onzegoudgulden,vroeger
lo1
';du. Foleranz.Wevxrnameli
jk bi
J de zetting der graanpdjzen gebnikelijk; medium ; ital. tolleranza i SPZR.remedio,toleranc1*
0)is
;iJ-a

fr.RtE
ol
XéE
ra
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dzeen
j

de girothalerin lugsburg,bi
jdevaststelling van sommige de wetteli
jk vermmde afrl
jking oftoelating naarwelkede
visselkoersen aldaar?welke ingebeeldemunten allengssteeds muntmeester van eenen staat bevoegd is, het gewigten het
meer buiten gebrulk komen ;hetoude- en nieuwe schock âjngehalte dertemunten goud- en zil
verspeciën,toteene
(bi
j de bepaling van stral
boeten en belastingen)endemeisz. zekere mate noven en &eneden hetwetteli
jkevoorschriftte
nische G den in Saksen,inzouderheid bijden verkoopvan munten. Bi
j hetkopergeld strektnatuurlijkerwi
jze hetrehuilen en grondeigendommen gebruikeljkyenzooverschei- medie zich enkeltot hetgewigt uit.Zieookhetart.Xv>Txw.
dene andere,die deelsvroegeralswerkeli
jkemuntspeciën RKXEL, zie Rwxxxt.
hebben bestaan,en welker muntslag later nietisvlortgezet RKXIS; (enp remittance; f
r. remise; du. Remine;
geworden?deelsook dienimmer a1swerkeli
jk geldzi
jnaan- ital.rimessaj. Daaronderverstaatmen ia den wixelhandel
wezi: geweest.
iedere toezending van geld ofgeldswaarde hebbend papier
Rekenmunte. fa den a fzxdres zintof gewon: reken- (wissels,st
aatsobligatiën enz.),welkedeeenekoopmanden
munten zi
jn daarentegen alle diegene, naarwelke in een anderea doet. gegeen, die de remisetoezendt,hetremittent

land of in eene stad gerekend en bofk gehouden wordtj (zieop datwoord);hettoezenden derremisezelvehet-re-

naar welke men dienvolgens betaaltyrekent,koopten ver- vifferesyovermaken,aanschaFen. Eene remise in wissels
koopt,om het even ofdeze algemeene rekenmuntenwerke- kan of tot intrekken of tot uitgeven gemaaktworden,,zi
j
li
jk gemunt voorhanden zi
jn dan ofzi
jeentuitdekoer- kan foor eigend
e
o
f
v
r
e
e
md
e
r
e
k
e
ni
ng
(
c
o
mmi
s
s
i
e
g
e
wi
j
z
e
)
serende nationde muntsoorten moeten uitgeteld en nader plaats Fi-ipen. ver de brieven,remises betreFende,vindt
bepaald worden. - Be thaler in Pruissen i: in dezen zin men onderrigtin; in hetmeermalen reeds in ditW B.aan-

even zoo weleenewerkeli
jk gemunte zilveren geldsoortals gehaalde werkje van nu wi
llen dea verdiensteli
jken J..F.
eene rekenmunt, vermit: de geheelepruissische monarchie Ftxlsclzvxl, keur wc: koop*ansbrieren in wïertalenenz.
naar deze munt eenheid gewoon is te rekenen.- ln het RKXITTKNT (in wf
sselzaken)iemandydieeenenanderen
koningdjk Saksen daareategen,waarmen nog naarthqern eenen wissel remitteert, overmaakt (d.i.die hem den
saksisch ofconventionsgeld rekent,isdezethaleralsrekening- wissel overzendtj en hem door een endossementmagtigt,
eenheid, nog tot dus verre niet voorhanden, maar moet het bedra: van denzel
yen bj denbetrokkeneteinnenof

dezelve eerst uit de) en ) conventionsspeciedaalder (van
l)tMr.gaksisch)ofin allen gevalleookuitdekleineregeldv den, de à en y1
x thlr.stukken, uitgeteld en danrna deszelfswezentli
jke (zllver-)waarde bepaald worden.- In de
zuid-duitsche staten, waar men totdu: verre naar den 24e denvottrekende,wasditb.
ijna:etzelfdegeval,totomv
s
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e
e
ks
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t
j
a
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K
ur
t
e
m6
nrr heteerstbegon,gql4ensen tweeguldenstukken, gezegd in deu :4-guldenvoet,doch
eigenli
jk in den kronenthalerofz4j-guldenvoet,temunten,

ook zijn regt daartoe aan eenen derde op te dragen). De
remittent kan derhalve wo we1 dengene zi
jn, aan wiens
order de wissel door de? trekker uitgevaardigd is, alsook
iedeze endossenty die eenen anderen een'Fissel overmaakt.

ln ruimeren &in kan zelfsdetrekkerremi/feafzi
jn. A1s
bjv. A. die aan zi
jnen correspondentB.dekking heeftte
zenden voor 5000 gulden,op eenen derde een'wisselvan
geli
jk bedrag afgeeft,el aan B.dien wisselovermaakt,dan
is A te geli
jkerti
jd trekker en remLttent. Zndosseertnu
zoo al, dit sedert de zuid duitgche muntconventie van 25 B. den van A.ont
vangen wisselaan C,en mpakthi
jdieu
Au> stu: 1837 thansmeer eq meer geschiedt.- lnBrnmen a&n hem over, dan wordtB met betrekking totC de vevaar naar thalern goud ù 72 groot,in k amburr waar in mittentvan den wissel. Bi
jhetwisselverdra: is echterin
den g xthandelveela1 alleen naar mark bancoennaarbank. 4eu engerea zin diegene de remittent,die den trekkervan
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n
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d
s
overgeeft,om dezelve op eene
thalern gerekend wordt.heeftmen inggeli
jk:de munteenqdere plaat:wederte ontvangen. Hl
j wordtdan welook,
heid (in Hamburg ook deonqenerdeelingen van hetbank- a
t opgigttotdea trekker de nemer van den wisselyofde
geld)nietgemunt,ofschoon in Hamburg deze eenheidzeer me
+e1uitde voorhandep liggendezilvergtaven,ten allen ti
jde waarde- ofgeldgever genoemd.
met zekerhei; kaa berekend worden. - 0ok in Groot. RKXITTKREW,OV:I
G AK%N (in wisselzaken) zle R:Rrittanje,dezen gtaat'de:wereldhandels,waar men alge- MITT:IT.
meen naar l4vres ofpopden gterlingggeld rekent,was dege REXSCHEIB,kleine, nog geene 2% 0 inwonerstellendez
rekening-epnNeid welw ormaalsgemunteworden,doch reeds docN niettemin beroemde fabrjkplaatsin hethertogdom
sedert gemimea ti
jd alleen uitanderq britxhe geldsoorten Berg, ni,et verr: van tennep in hetpruissische regerlngsuit te tellen ea aanschopwelijk te maken,qn eerstaedert digtrict gugseldod gelegen, en hoofdgetel der hoogst ge1816 bestaat de novereir. v:n 20 shillingseterl.in joud, wigtige staal- en ilzer-fabricatieya1sook derkleinsmederi
j,
die het pendlterlin; volkomen vezvangt, om van Andere met hare fabrikaten: a1! geizen) sikkelg: vijlen, tangen,
dergeli
jke voorbeelden hiernlette gewagen.
Kespen.spi
lkers,slpten,gpaden, schaat.enybankschroeven,
RXLATIëN. Zie 6:>xxxlH .
aanbeelden,kettingen en eene menigte andere fabri
jkmatig
REXBOURSRXKXT (fr.vembouvn,r:-à,vr,,o:>/;i
tal. gewerkfe staal. ep i
jzerwaren in honderderleisoorten,ovel.
vim6ornoj. m xnocns,RxxBevlsxlsw. Delezer:a1hetbe- het algemeen met anes, wat slotenmakersj Wjlenmakers;
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-t messenmakers,spijkerg-en sikkelsmeden vervqardigen,een
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hapdvl naar alle oorden d:rwereld gedreven
dè volgende nmen#atting van hetgeen deswegens de beste.
telt hier en in den naasten omstreek nagenoeg
werken zeggen:
i
j&eomelteri
jen en draad-,sljp- en poli
jstmolens,a1:
Rzx:ovRs,R:xB0vRssM:>',vergtlding, vergoeding,terug- ook meer dau 6* smeden, en men begrootte alleen het
bet/ing,.komt in wisselzaken het menigvuldigstvoor, a1s getal der sei
zen.diejaarli
jksin Remschefd vernardigd en

nameli
lk detrekkerden betrokkenelastgeeft,vooreenzeker naarbetzuidelijk Europa ennaarAmerlkauitgevoerdworden
reeds op 3- à40d stujs. 0qk maAktmen hierbrons- en
messing (geelkoperl-waren, vooral meubelbeslag enz. De
d
hem onmiddeni
jk hetbedrasdoprdekkingovermaakt.Yoorts oordezelfde industrie vermaarde dorpen in denabi
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epmtesteerden wissel,wam oor de houder door eenen re- chi
rurgicale en audere instrumenten en âjnekunstsmedeuêoew issel de terqgbetal,ipg vordert! Kindeli
jk ook bezigt werken en sni
gwerktuigeu),Ronsdorf,Lùttringhausen,Hucmen dit woord, ook bi
jbeo ingen ofsc,
huldpoaten,welke keswagen, Kronenberg enz.; belangrijker echter dan alle
men op eenen derden persoon laataanwijzen.
degen ishetinsgeljksnietverrevan kierliggendeen door
RxxBovlsxl, vergoeden, terugbetaling, de evenwaarde zà
jnestaal-,enijze-aren- inzonderheid ook doorzi
jne kllnbedrag op eenen derde, in eene andere plaats poouachtige.
te trekken, om zich daardoor betaal; te maken,of alshi
l
'

geven,zieh wegens eene gedane uitgave herhalen,zich door gen eq geweerfabrf
gken beroemde Bolingen.
traittesweder betaald maken.
RKNDNREN, winst,interest opbrengen,afwerpen.- yyBat

M xgovlsxlzw,terugbetalen,wedx vergoeden,vergelden; is geene ''
voordeelige :peculatie, zi
j zal, geloofikjweinig
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ejt,-te
metprotestterug gekomen wissel,aan den houder vandien
,zi
jheeftnu >im 30p6topge
ebr
qr
re
enn
wisse1 weder teru; betalen; deu wisselweder terugbetalen; Uetkapitaal rendeertop die wi
jze6)pct.- Rendeeren,
den wissel weder inlossen; 2) dekkeny dedekking voor beteekentbiJkoersberekeningen devergeli
jking tusachen de
eenen getrokken wisselaanwijzen ofinzenden.- )
>W x
z
jver- vaste en de veranderlijkegeldswaardeeenerdenwisselhandel
zoeken u,naar luid van bijgaand protesten retourrekening bedri
lvende plaats. Zoo ze> men:>hoe rendeert,ofhoe
de goedheid te hebben, on: het bedra: van uwe nietin- hhoo: rendeevtde koers?''
eloste traitte op NN.,benevensdekostenterembourseren.'' RRNSRIGNRXKNTRN,gel
i
jk beteektneud metberkten,
pJk hxp metomgaanden postd:dekkinç (hetrembourl) iulistinuen.
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RENTE,RENTEN tfr.rentesj,Inkolnen,interestenvan lang betaald wordt,alseen bepaald persoon,tdierentenier,

uitstaande kapitalen;overhetalgemeen dezuivereinkomsten ont
vanger. of een derdepe
soon zi
i
n)werlkeli
jk bi
jle*' r
*'
'nka
die iemand trekt, zonder ze door arbeid,vqjt,nàjverheid venden lilve is; eene l?er&indings- of com 6inatie-rente,
te verwerven. Dikwerfbeteekent ook rente een zuiver is- alszi
j zoo lang betaaldwordta1stwee,drieofmeerpersonet)
komen, waarvan niets behoeftte worden afgegeven, om er t
ezamen leven;eeneweduwerente,alszi
j zoolangeduurt,
de bron van te onderhouclen,ofom hetgrondkapitaal,waar- alseene vrouw haren man overleeftieindeli
jk eenemaat-

doorhetwordtvoortgebragt,wederbehoorli
jk teherstellen. ,sc/lcpycfï
p'
f:yenteoftontinenalsz!jzoo langtebetalenis,
Als van renten in het algemeen xle rede is,zooverstaatmen al
svan eenelztaatschappi
j ofkompagnieschap nog één perflaarnndergemeenli
jk de inkomsten,welk'
e de staataandie- soon in leven is. ge interesten van verinterestbare kapigenen verzekert,die hem daarvoor bepaalde kapitalen heb- talen kunnen a1sst
eedsvoortdurende.alti
jddurende,renten,
llen gestort, en die derhalve sohuldeischers wcoz den d/cl/ perpetuiteiten bescllouwd worden.De waarde van alle,van
genoemd worclen.(Vergel
i
ik AxACITI
:ITTI
;AenRsxl'
llllsxuxll: een bepaaldtijdpuntofvan nog te verwachten rentebetalin(LIJ1'Rzw1'
l1).
gen, welke deze te zamengenomen in tlittijdperlthebben,
RENTENIER (f
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'nkom- noemtmen de mise der rente.
r.rentierj
De bepaling der mise eener rente berust opdeberekening
steBENTEREKENI
n (renteù)leeft.
srergelàjk RiIFTI:.
NG.Eene van zekeren bepaalden tijd,of der tegenwoordige waarde eener toekomstige betaling,en oI)
wel,naar steedsgeli
jketàjdruimten,een zekerbepaall getal de zamentelling eener geornetersche reelts ofprogressie. De
malen te betalen som gelds heeteene rente,en wel,wan- tegenwoordige waarde eener toekomstige betaling wordt

neer zij aan het einde dçsjaars,iujaarli
jksche tusschen- echternaaraangifte derinterest-op-intereslrek-eningde-i
jze
bepaald, datalsmen deze tegenwoordige waarde, m et inter
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of annuiteit. Xetbetrekk-ing tot de grootte der betalingen resttot den aangenonaen voetvan interestaangroeàjen liet,
kan de rente eene onveranhrli
jkeofveranderlk
jkez/
*
lnj in den tusschen liggenden ttjd tot op het oogenblik der
alnaargelang de betalingen steedsgelijkewaardebehouden betaling eene waarde daardoor ontstaan zoude, die geofnaar eene of andere bepaalde verhouding in verloop van làjk aan de te doene betalinr is. Zoo is,bi
jv.detegentijd grooterofkleinerworden (een gevalhetwelk meerzel- woordige waarde eener na 10 Jaren betaalbare som van 1000
den voorkomt,en wegensdeszelfs moeàjeli
jker berekening, gulden à 4 pct.gerekend: 1000 X ()1
9t)lo= 675 gl.54
hiernietverderzalin aanmerking genomen worden).
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Xet opzigttot den betalingstermijn is de rente eene op interest à 4 pCtuitgeleend,de waarde van 1000 gulden
he
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.
gewone, of eene rente :ï
J w%
jze van voorschot,wanneer
de betalingen als aan het einde of alsaan hetbegin
Gesteld, men wi1 bepadd hebben, hoe grootde tegenjaarsgeschiedende,aangenomen worden,en eene halfwoordigewaarde eenergelijkloopende 12jaren durendeli
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rente is, bij welke de aan heteindevan iederjaarplaajs
taald wordt.
tegrijpen betaling 200 gulden bedraagt.
Aletbetrekking totden ti
jd van duurheeteenerentevoor ge tegenwoordige waarde der eerste betaling? die eerst
een bepaald ti
jdpunteenerel%
jk îoozezlde,alsdebetalingen overeenjaarmoetplaatshebben is teren den lnterestvaa
xan afditti
jdpuntbeginneu ;een aantaljaren opgescltoven 4 pct. 200 x )y.jJdie,welke over2Jaar vervalt 200 x
a1seerstnaverloop dezerjaren de eerstebetalinggeschiedt; ().
:..
:)zenz.totdatdekontantewaarde van de 200 gulden
eeneti
jdreyttealshetgetaldertewachten rentebetalingen rente, die eerst na verloop van 12 *i
ren ontvangen kan
Aa
ofhetgetaljaren?gedurende welke betaald zalworden,mej worden,200 x ()1.
t):1 ig.9ezaamgevattekontantewaarde
juistheid aangeduld is;eene levensrente,a1sdeduur,der is dienvolgens uitgedrukt door de volgende geometersche
rente van hetleven 4an een'ofvan meer personenafhangt. reeks,waarvan de reden ).
:: is,en diederhalveop de geen welin hetlaatstegeval eene l#frente,alsde rentezoo wone wijze kan opgelostworden,namelijk:
200 x )1
q:+ 200 x (k
,::)zAy2t)0x (,
!:t).+ 200 x (1.
:.
:):enz.
200 /.(k
t,
*
;.
x
o)'2.
Daarnu deregelom van deze geometerschereeksdesnm ofaau beide zi
jden met0,03 vermenigvuldigende:
nigvpldigt en yan hetproduktbeteerste lidaftrekt,waama
9p0 = xx (1,03:*- 1,03)
de rest metde reden min JJ4 gedeeld moet worden, dat
ismetminusa.)v,,hetwelk geli
jk staatmeteenevermenig- en doorden bekenden factoordeelende:
vuldiging doo?- 269 zoo za1de bewerking met logarithmen op devolgendewi
jzete staan komen.
9*
=:X .
1Og.1.
:1.= 0,9829667Y1
(1,03)'0- 1,03
te vinden,is,datmen het laatste 1id metde reden verme,

-

.

ja

-

12,7785671+l3

pezevergeli
jking vervolgensdoorlogarithmenoplossellde,

t)7785671e l

komtde rekening alduste staan:

log,Z00 = 2,3010300
210795971= logvan120,l15

log.1y03 .. .= 0,0128372

10
1Og.1.031o. .= 0,1283720 dus

:00 x 1.
y.: = 192,308

getalvan deze lor. = 1,344

+ 721193xd 26zzp618779018
d omsekeerd. kau men x k berekenen hoe groot het be-

+ 1,03
:

.a,
4 deel
seeftvoor
rag Jenerjaarli
jkschebetaling moetzàjn,wanneermeneene de waardevan x ofdejaar
li
jks
te bende
etaleninso900,
m yM
''
2866,24.
zekeresom,dieeersti
overeenigejaren vervalt,intermijne: ln de voorgaaude voorbeelden hebben wi1 de berekeninwil afdoen. Moet, biv-, over nesen iaren eene som van
/ 30,000 betaald worden,en meJ kou
mtovereen om iaar- gen met4 en 3 pct.intrestserekend,en-daaruitzalmen
liiks eeli
ske paiiementen te storten (waarbiimen eerst'over de behandeling met eenen anderen interest-voet kunnen
ééxz '
l'
aaf een
-'Lnvaùs maakt), dan-moet-het bedra. dier nagaan. Yoor het overisezi.
in devoorkomendeeevallen.
baarli
g
rkschebi
jdragen-metden'interest(wi
jzullenhier
t'r.eke- waarbijvan deinterestop-lntre-st-berekeninpengebu
ruikmoet
'
nen tegen 3 pot-)redurende 9, 8, 7,6 enz.tot l Jaar, gemaaktworden.teveelvuldig en teverschelden om hierin
zoodanig zi
jn,datdle sommen,btjeengevoegd zi
jnde,juiet hetbreed ontvouwd te wordeu aneen merken wi
j nog aan,
30,000 gulden opleveren. Xen heeft dan, zoo door x de dat eene grondige kennis in de behandelingdgrlogarithmeu
iorqjksche afbetaling wordtvoorgesteld:
daarbijonvermijdeli
jk is.
fmi
be
àjdgub
eqi
n ddurur
ene
duwa
bbe
lde
e,dhe
riee
vfotudigerenle
x x 1.
t) + x x ()1))â+ x x (r:))a ...+ xx (1:))...env
z.eo
oktse,en
bk
ee
le,
iev,oeud
ige
ar
, ofin het
Deze seometersche reeks op de meeaermelde wiize op- algemeen de misen zich bijgeltjken duuren celijken voet
lossende, waarbi
j dleen de breuk tot eene decima
- le Ml: #an interestverhouden alsderenten.;oolâten zich schiel
.

.

herleid,heeftmen :

alle op renten betrekkins hebbende vragen door vooruit
bereke-nde rententabellpn oplossen in welk
-e de mise ofde
x x l,0310- x x l,03= 30.000 = x x (l,031a- 1
0.3) Waarde der verscheidinli
jk lang ,durende renten bj ver-.
.,
1,03-1
'
0,03
schillenden maatstaf van interest isaangegeven.
l28
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2)o/o

3 o/o

3).o/o

4 o/o

)j
.o/o

nojo

JAREN.

1
2
3
4
5

0,975610
1,927424
2,856024
3,761974
4,645828

0,970874
1,913470
2,828611
3,717098
4,579707

0,966184
1,899694
2,801637
3,673079
4,515053

0,961538
1,886095
2,775091
3,629895
4,451822

0,956938
1,872668
2,748964
3.587526
4,389977

0,952381
1,859410
2,723248
3,545951
4,329477

1
2
3
4
5
6

6

5,508125

5,417191

5,328553

5,242137

5,157872

5,075692

7

6,349391

6,230283

6,114544

6,002055

5,892701

5,7863t3
6,463213
7,107822
7,721735

8
9
10

7

8
9
10

7,170137
7,970866
8,752064

7,019693
7,786109
8,530203

6,873956
7,607687
8,316605

6,732745
7,435332
8,1-10896

6,595886
7,268790
7,912718

11
12
13
14
15

9,514209
10,257765
10,983185
11,690912
12,381378

9,252624
9,954004
104634955
11,296073
11,937935

9,001551
9,663334
10,302738
10,920520
11,517411

8,760477
9,385074
9,985648
10,563123
11,118387

8,528917
9,118581
9,682852
10,222825
10,739546

8,306414
8,863252
9,393573
9,898641
10,379658

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

13,055003
13,712198
14,353364
14,978891
15,589162

12,561102
13,166118
13,753513
14,323799
14,877475

12,094117
12,651321
13,189682
13,709837
14,212403

11,652296
12,165669
12,659297
13,133939
13,590326

11,234015
11,707191
12,159992
12,593294
13,007936

10,837770
11,274066
11,689587
12,085321
12,462210

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

16,184549
16,765413
17,332110
17,884986
18,424376

15,415024
15,936917
16,443608
16,935542
17,413148

14,697974
15,167125
15,620410
16,058368
16.,812515

14,029160
14,451115
14,856842
15,246963
15,622080

13,404724
13,784425
14,147775
14,495478
14,828209

12,821153
13,163003
13,488574
13,798642
14,093945

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

18,950611
19,464011
19,964889
20,453550
20,930293

17,876842
18,327031
18,764108
19,188455
19,600441

16,890352
17,285365
17,667019
18,035767
18,392045

15,982769
16,329586
16,663063
16,983715
17,292033

15,146611
15,451303
15,742874
16,031889
16,288889

14.375185
14,643034
149898127
15,141074
15,372451

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

21,395407
21,849178
22,291881
22,723786
23,145157

20y'00428
20,388766
20,765792
21,131837
:1,487220

18,736276
19,068865
19,390208
19,700684
20,000661

17,588494
17,873551
18,147646
18,411198
18,664613

16,544:91
16,788891
17,022862
17:216758
17,461012

159592811
15,802677
16,002549
16,192904
16,374194

31
32
33
34
35

36
37

'23,556251
23,957318

21,832252
22,167235

20,290494
20,570525

18,908282
19,142579

179666041
17,862240

16,546852
16,711287

36
37

39

24,730344

22,808215

21,102500

19,584485

18,229656

179017041

38

24,348603

22,492462

20,841987

19,367864

40

25,102775

23,114772

21,355972

41

25,466122

24,412400

21,599104
21,834883
22,062689

20,185627
:0,370795

45
4

26,
683
5030
382449

24,52158471
2734
24

27,154170

24,775449

42
43

46

25,820607
26,166446

23,701359
23,981902

18,049990

16,867893

38
39

19,792774

18,401584

17,159086

40

19.993052

18,566109

17,294368

41

22,
2,429852475901
2

:
0,5
400
884401
20,
72

19,
9,0
834873
1
151
63

177,,j
642077703
1
/7

4
4
45

22,700918

/0,884654

19.288371

17.880066

46

189723550
18,874210

17.423208
17,545912

42
43

47
48
49
50

27,467483
27,773154
28,071369
:8,362312

:5,0:4708
25,266707
25,501657
25,729764

22,899438
23,091244
23,276564
23,455618

21,042936
21,195131
21,341472
21,482185

19,414709
19,535607
19,651298
19,762008

17,981016
18,077158
18,168722
18,255925

47
48
49
5Q

51
52

28,646158
28,923081

:5,951227
26,166240

23,628616
21,617485
23,795765 . 21,747582

19,867950
19,969330

18.338977
18,418073

51
52

53

54
55

29,143249

29,456829
29,713979

26,074990

23,957260

21,872675

20,066345

18,493403

53

56
57
58
59
60

29,964858
30,209617
30,448407
30,681373
30,908656

26,965464
27,150936
27,331005
27,505831
27,675564

24,409713
24,550448
24,686423
24,817800
24,944734

22,219819
22,326749
22,429567
22,528430
22,623190

20,333034
20,414387
209492236
20,566733
20,638022

189698545
18,760519
18,819542
18,875754
18,929290

56
57
58
59
60

61
62
63
64
65

31,130397
31,346728
31,557784
31,763691
31,964577

27,840353
38,000343
28,155673
28,306478
28,452892

25,067376
25,185870
25,300358
25,410974
25,517849

22,714894
22,802783
22,887291
22,968549
239046682

20,706241
20,771523
20,833993
20,893773
20,950979

18,98f1276
19,028834
19,075080
19,119124
19,161070

61
62
63
64
65

26,577660
26,774428

24,113295
24,264053

21.992957
22,108612

20,159181
20,248021

18,565146
18,633472

54
55
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21 o/o

3 o/o

3) oyo

4 oyo

4) o/o

5 o/o

J'VEX*

66
67
68
69
70

32,160563
32,351769
32,538311
32,720393
32,897857

28,s95040
28,733049
28,867038
28,997124
29,123421

25.621110
25.720880
25,817275
25.910411
26,000397

23,121810
23,194048
23,263507
23,330296
23,394515

21,005722
21,058107
21,108236
21.156207
21,202112

19,201019
19,239066
19,275301
19,309810
19,342677

66
67
68
69
70

75
80

33,722740
34,451817

29,701826
30,200763

26,406689
26,748776

23,680408
23,915392

21,403634
21,565345

19,484970
19,596460

75
80

85

35,096215

30,631151

27/'
36804

24.108531

21,695110

19,683816

85

90
95

35,665768
36,169171

31,002407
31,322656

27,279316
27,483504

24,267278
24,397756

21,799241
21,882800

19,753262
19,805891

90
95

l00

36,614105

31,598905 j 27,655425

24,501999

2:,949853

19,847910

l00

Het gebruik dezertabel
len,bijwelke de koofdgetallen schiedt dan bijde gewone rente. Bienvolgensisbi
jv.de
ruetzestallige t
iendeelige breuken aangegeven zi
jn,zaldoor misevooreeneop 10 jaren à3)pct.berekenderente van
de volgende voorbeelden opgehelderd worden.
400 gl.= 400 x 8,316605 X J4))= 3443 gl.2 c.;een

1). Gesteld,de tegenwoordige waarde eenergelijkloo- resultaat, waartoe men ook zoude gekomen zijnja1smen
pende rente van 300 gulden moetbàj3 pCt.interestge- tot de waarde der g-jarige rente 7,607687 X 400, of
vonden worden, als dezelve 40 maalbetaald wordt.- De 3043,07 de terstond vervallende rente van 400 gulden getabelle geeftde waarde eener even zoo lange durende rente rekend hadde.
metbetaling l, op 23,l14772 aan,gevolgelijk za1de beta- Half
jarige en vierdedeel-jarige renten laten zich steeds
ling der rente metde betaling 300, ook 300 maalgrooter voor de berek
-ening van derzelver waarde alsjaarli
jksche

zijn en 6934 guldens43 centsbedragen.
renten aanzien. Zoo is, bi
jv., eene half
jarige rente van
2). Doorhetbeleggen eenersom van 10,000 gulden,in 200 gl.bijden voet van interest4 pct.,en 12jarenduur
J
eene renten-inriming, die naarden intrestmaatstafvan 3) gelijk te achten meteenejaarli
j
ks
c
h
e
r
e
n
t
e
v
a
n
2
0
0
g
l
.
,
p6t. rekentg wil zich iemand twintig Jaren na elkander pct.voetvan interesten 24jaren duur,wanneerhetal
leen
eene jaarli
jksche inkomstverzekeren. Iloe groot za1 deze erop aan komtde tegenwoordige waardeofden koopprijs
jaarli
jks kunnen zi
jn? - De tegenwoordige waarde der dezer rente te bepalen.
twintig malen te betalen rente lbedraagtbi
j31.pct.naar De waarde eener tot op verscheidenejaren verschovene
de tabelle 14,212403 is derhalve yxl/yo
wo
sy of703,6lmaal rente kan uit de tabelle, met aanwending eenerreductie
kleiner dan 10,000, gevolgeli
jk isook eene even zoo veel op den tegenwoordlgen ti
jd afgeleid worden. Xen wi1bijv.
malen grootere rente,dat is eene rente van 703 gulden 61 weten hoe groot de tegenwoordige waarde eener rente valï
eents.- 0p geli
jkewi
jzeisdevraag tebeantwoorden,hoe 500guldenis.diena6 jaren ti
jdsbegintteloopen,eû dan
qero
b
o
t
d
e
t
e
r
mà
j
n
b
e
t
a
l
i
n
g
e
n
mo
e
t
e
n
z
i
j
n
,
d
o
o
r
we
l
k
e
,
a
l
s
7
j
a
r
e
n
du
u
r
t
.
Xe
n
v
i
n
d
t
v
o
o
reerst(voorden voetvaninrzelvergetalbekend is, eene schuld van een bepaald be- terest à3) pCt.
)de waarde dezerrentevoorhetti
jdpunt.
drag moetgeamortiseerd worden.
waarop zi
jteloopen begint,ofvan tegenwoordig gerekend,
3). Bi
jtoenadering laatzich de vraag beantwoorden,hoe na7jaren.doordetabelle6.114544x 500 =/3057:27c.
xele malen van tegenwoordig afgerekendj in jaarli
jksclle Derhalve is de tegenwoordige waarde dier rente = 30a7927
termàinen eene som moet betaald worden,om eene voor- x (.
)y.
k7)B, hetgeen zich doorlogarithmen hetgemakkehandeneschulddaardooruittedelgen,wi
j zeggen bàjtoena- li
jkstlaatvinden,vermits
dering,omdatdetabelle slechtstwee meestnabi
jkomende
getallen zal aanqevenj êan welke het eene te grootyhet
log. 1.:x
Q.
/- = 0,9850597=.1
6
andereteklein ls;hetnaastheteenestaandegetalderja5,
9103482+6 t
ren za1 den ti
jd aangeven,nawelken deschuld nog niet
2
eheel is uitgedelgd,het nevenshetgrootste getalstaande
dus1lOog.
g.(
.
y72),)
e== 30,4981(
1
3482v-l
Jaargetal daar en tegen eenen ti
jd, aan welkseinde door
3)
0l
5
27
j 53338
'
de no: vo1gende nieuwe betaling reeds meerb'
etaald is,dan
de eigenli
jke waarde der vordering bedroeg. W ordtbi
jv.
3,3956820 = 1og. van hetgetal
evraagd hoe veelmaal men, vantegenwoordigafgerekend, 2487,1 geeftdegezochte waardevanJ 2487,10.
Jaarli
jks 2800 gulden betalen moet.om eenevoorhettegenwoordig li
jdpunt bevondene schuld van 409000 gulden Bi
j de lf
p/
'z-ent: (diehier onder de levensrenten allen
te amortiseren, zoo laatzich de tabelle daardoor bruikbaar meer uitvoerig za1 behandeld worden) *IS de duuraal
l
maken, dat men van beide de gegevene getallen hetxwz
vs eene voorafniet te berekenen voorwaarde gebonden,nameneemt, en vraagt hoe veel malen men l gulden betalen lijk aan den levensduurvan zekeren bepaalden persoon,die
moet om de schuld vau 14,285714 guldensuit te delgen, natuurli
jkerwàjze,wanneer juist slechtsvan dezen enkelen
waarnaar men bevinden zal, datbi
j eenen interestmaatstaf
K
van 2) pct. 17 à 18 betaaltermi
jnen
3 yy l8 h;19
yy
3) p 20 p 21
>y
4

yy 2l p 22

5 >
) 23 p 24
ik
25 n 26

p

persoon de rede is, volstrekt niet vooruitkan aqngegeven
worden. Xaar, wanneer m en zich een grooteraantalvan

personen denktvan welke iederop eenenbepaaldenleefti
jd
eene li
jfrente koopt, dan zalmen ook kunnen vooronderstellen,dat alle deze personen,naarde algemeene orde der
onder de menschen waargenomene sterfell
-lkheid,overli
jden
zullen,en daarom ook zalhet,mits slechts,door voldoende
waarnemingen dezeorde gevonden is, mogelijk zi
jn, eene
gemiddelde levensduur voorieder dezerpersonen afte lei-

vereischtworden. Om echter,bijv.bàj4pct.met21 be- den, en des overeenkomstig de tegenwoordige waarde van
talingen uit te reiken,zoude tegenwöordig een gedeelte der alle de rentebet/ingen te bepalen, welke hi
j gedurende
schuld van (14,285714 - 14,4329160)x 2800 guldens,d.i. zàjn.leven nog oxttvangen kan. Indien ook hierin bi
j somvan 718,80 cents uitgedelgd moeten worden,de-ijze dat mige personen eene misrekening plaats grepe, in zoo
door de 21 volgende rentenbetalingen, nog slechts de verre dat zi
jmeeqrentebetalingen ontvangen,dan eigenli
jk
xhuldswaarde van 39,281 guldea 16 cents uit te delgen berekend waren,zdo moest toch bàjanderen hettegendeel
overbleven.
plaats gnjpen, en des te eerderdegemiddelde opbrengst
Dewaarde eenergelilkloopendewo:rlcâ:fz-rentelaat
der gestorte inleggelden (mises) en hetgemiddeld bedrag
bexekenen, als men de waarde der boven even zoo
deruitbetaalde renten,dienaardewetderstvrfeli
jkheidbehetaaldegewone rentemetdegrootheden 111.
j.
,lâ)j,l1)j, rekend werden,metelkanderin evenwim staan,hoe groo1.
1.
),)))j.lt.
l-multi
pliceert, alnaarde loet van interest terhetgetalvan rentenierszoudezijn, vermitsdeze alsdan
*2x
1,3.3J, enz.moetworden in rekening qebmgt. De meer der in het algemeen plaat:g'
dpende stedelijkheid
grond daarvan lktdaarin?datelke betalin: b1
J de vxr- zoude nabij komen. Reedé uitdeze enkele opmerking zal
xhotg-rente, of rente bij anticipatieeenjaar4roeger:e- vol4ovnd.bli
jken,hQ. N,twevp Ran eene renten-inrigtin:
128*
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van uitgebreiden werkkring die nalr gelang van den ouderdom der deelaemende personen verschlllende inleggelden aanneemt, en daarentegen gel
i
jbloopende ofuitgestelde
lijfrenten betaalt, relukken kunne, zonder buitengewooa
aanzienlijkgrondkapltaal met zekerheid te bestaan en voor
ziclz genoegdoende rekening te maken. Hoe daarentegen

li
jfrenten-instellingenj als bijzaken ofneventakken in den
werkkring van andere assurantie-inrigtinqen of banken,
steeds a1smeergewaagde ondernemingen zlch moeten voordoen.

0p llet artikel LzvzxsvsazzKsll'c zi
jn reedssterlli
jsten
keningvan deli
jfrenten uitmaken.Hoemen zichvandezelven op dubbelewàjze totditoogmerk bedienen kanymoge
uithetvolgvndeblijken,waarbi
jwi
jdesterftelàjslen uithet
werk van den kundigen R. LOBATTO, die voor Amsterdam
zi
kt, en welbepaaldqlijk voorhetmanneli
jkge*i
#n opgemaa

znedegedeeld geworden, die den grondsla: ook ter bere-

slacht, tot rondslag hebben.genomen.
0m den gemiddelden levensduur van eenen persoon van

RESTAAEKENING.

+ 35 + 27 + 21le
+7o17'+ l13 + 1t1+ 8 + 7 -!- 5 + 4
+ 3 + 2 + 0 = xTr
4,77 tllt, gemiddelde nOï
= x

te-doorleven ti
jtl Van een > 8ojarigen persoon; voor ee117
8l-jarigen bekomtmen,dusrekenende,4,58,voor eenen
go-jarigen 3190 enz. Hiernaarzoude gemakkeli
jk, volgens
de vroeger aangegeven regelen, dewaarde eeper lijfrente
voor een' 80, 81ofgo-jarigen persoon teberekenen zàjn
a1s men de mise vooreene 4,77jaren of 4,58 jaren, of
3.90 jaren durende tijdrente zocht. Natuurlijkerwi
jze zal
hierbi
j de tabelle slechtseen toenaderend resultaat kunnen
opleveren,vermitsdezelve alleenli
jk voorgeheelejaren berekend is, en de diFerentian tusschea elken tweeopelkandervolgende getallen zich nietgeli
jk b
.lijven,weslzalve het
verkiesll
jkerzal,delogarithmischeberekeningqantewenderz.
Kene tweede manier tot berekening van den kooppqis
eener li
jfrente is de aan de vroegeromschreveneberekening der levensverzekeringen zeer gelijkkormig;dienvolgenszullen wi
j hierslechtsb1
jwi
jzevanvoorbeeldaantoonea,
hoe grootdekooppri
jseenerli
jfrentevanjaarlàjksl00gl.vopr
eenen gs-jarigen isj wanneer4 pct. interestop interest
daarbi
j in rekening-gebragtworden.- Volgensde tabelle
leven nog 10 personen van 95jaren;koopen zi
jzich voor
den pri
js= xln eene renteninstelling,zoo isdeontvangst

bepaalden ouderdom, bijv. 80 jaren,tevinden (d.i.het
getaljaren,hetwelk 8o-jarige lieden doorleven zouden,indien zi
j allen even lang leefden,en terAelfdertijd stierven)addeere men hetaantalderin hun 80e,81e,82eenz.
l
gdpuat10x xguldens;
jaarnog levendepersonen, en deele de som doorhetaan- dezer instelling in hettegenwoordig tde,achtenolgende uitgave echter,welke door deze 10 pert
a
1
de
r
8
oj
a
r
i
g
e
n
e
n
t
r
e
k
k
e
1
.
a
f
;
di
e
n
v
o
l
g
e
n
s
i
s
,
na
a
r
de
bovenvermelde, hier tot grondslag gelegde tabelle:3l7 + sonenteweeg gebragtwordt,doetzich volgenderwàjze voor
2r6 .
+ 222 + l82 + 147 + 118 + 93 + 73 + 56 + 44

jn:800 x ).
:.
j
J = 769,22 gulden.
Aanlleteinde&anltetlejaarlevennog8,gevolgelllkzi
jn800gulden,dietegenw.waard zg
> p
p p 700 x(I::):= 647,19 p
>> ) > )> 500xtt.
:
)y)a= 444,49 p
p p
l
y > 400 x(l
j.
:?).= .
341,92 p
p
p
p
p
30
0
x(
1
.
:
.
:
)
s
=
j58
k ))
) )
; 200 x(r
1âx
g)e= 2
l4
56
8,
06 p
y
tt )y tt )) t1t$(, th )) )h:!, )>
)y :t()() )y t
Gevolgeli
jk detegenwoordige waardedar zaamgevatte uitgave aan rentc .

.2,608,06 gulden.
Daar,zonderwinsten verliesrekenende, dezesom aande waardoor de rentenier voor eene kontantte betalen SOm een
ontvangstmoet geli
jkzàjn,zoo wordtde koopprijs (x) der levenslana inkomen verzekerd wordt (men vergelijke het

overzigthJwi
jders van af zekere
lijfrente van eenen gs-jarigen gn'
jsaard verkregen &260,81 b
ay
o
l
jb
n
ljeareta
be
lla
ri
s
c
he
zoodat2e renteniervan begln af
gulden;een pri
js,diebi
jeenewerkeli
jkerente-instellingtot ue
p
a
d
e
n
be
t
a
a
l
ba
a
r
,
dekking deradministratiekosten,enopleggingvâneenreseae- aan bepaal
j de eersterentehebbert
t, na hoe velejaren hi
lbnds nog meteen bepaald breukgedeelte te verhoogenzoude wi
l; eiadeli
jk voor verbondene (gecombineerde)personen.
zi
jn.- Uitditvoorbeeld zalmen ligteli
jk kunnen afleiden, zoo dat hun voor eene in %ereed geld te storten som eene
dat de laatstewi
jzevan rekenen de zekersteis,en zonder jaarli
jksche rente van hettl
zdstip derintrede afaan totop
jden verzekerd wordt. Luidenshet
moeite zoude de veranderingen aan te geven zi
jn,die in des langlevenden overli
de berekening zouden moeten bewerkstelligd worden,als jaarl
ijks verslag van 1837 had deze inrigting op heteinde
delijfrente nietterstoad navolbragten inleg begon te loo- van datjaarjaan reservederli
jfrentengelden 187,370mark
pen, of als de inleg nlet op-eens, maar in verscheidene enaanreservevooruit
gesteldeli
jfrenten 17,889 ct.markl1sh.
beyaaldetermi
jnen moestgestortworden.Dereden,waarom De assieuramionigdlrrlli austro-italiceteTriëstneemt
wi
J in ons voorbeeld van eenen zoo hoogen ouderdom heb- venekeri
ngen van onbepaalde en van bepaalde (d.i.totop
ben gebruik gemaakt,isileen om hetomslaptige der re- eenen zekeren ti
jd verschoven, uitgestelde) li
jfrenten aan,
ke
nina '
g-ze te vermi
jden, die voor het ovemge voor alle bi
J welke laatstgenoemden? hetzi
j dooreene op-eens gç'
Jaren overeenkomend is.
storte som, of ook doorjaarli
jkscbe bi
jdragen,gedurende
ge renten-instellingen hebben naar derzelveronderschei- dejaren,al
vorensderentebetaaldwordt,aangekochtkunnen
den reglement,deel
's in uiterli
jke,deelsin innerli
jkege- worden. Buitendien verleent zij verbindings of geconfbisreldheid eenea lneer uitgebreiden ofmeerbeperkten werk- neerderenten,di
e hetzi
j in rli
jke groottetotop dendood
s langstlevenden, ofvan den éénen overlevendenpersoon
krink ; in heteersteopzfgtzi
jn verscheidene instellingen, de
s
l
e
cht
s
i
n
het
ha
l
ve
vr
oe
ge
r
e
bedrag uitbetaald worden.
diehetzi
j zelfstandig z!ln opgerigtgewordénjofa1snevenlakken van andere instellingen zi
jn opgekomen,alleen tot Voortsneemtde instellingvemekeringenopti
jdrenteneneinhetland beperkt, in welke zi
j zich Mvinden; bi
jv. de deli
jk op verscheidenerlei ingerigte overlevingsrenten aam
weener algel
neene verzorgingslca:zc//j de lijfrenten-in- die zieh,heki
j als pensioenen Uaarwedden)voordoen,of
stellingen der betjerschehàjpotheken - en wisselbqnk,de als tijdrenten,welke klnderen rdurende hunneminderjaverzorgin&s-anstalt voor '
het Groothertogdom Badea in righeid bekomen, in geval hun verzorger gedurende dezen
'
Karlsruhe enz.,ten deeleworden zoodanigeinstellinl nmede ti
jd sterft.
1ot vervulling vaa staatsbedoelingen te baatgenomen,en
Deqmenceglxdrclede&placemcnts:Mrlesfondspunlics,
destaatsdienaren,bàjvoorbeeldjverpligt,doordezelven de oftiicl- en lv-frenten stichting van hetalgemeenagentschap
Pensioenen hunner overlevende vrouwen te bewerken Jan- ia tar
ijs isonderhetopzigten debescherming derregedere instellingenjzoo alsde hambutger Fersorgttngs-/n- ring van verschei,
dene pairsgbankiersenkoopliedengevestigd
stalt,de duitsche levensverzekeringmaatscl
zalnpig
' in Lùbeck, geworden,en heefttotdoel iederen inleggereensteedsaandie Assicurazionirenerali cvd/rfccl:-itqtice in Triëst, groeijend inkomen teverschaFen,hetwelk aan heteindeal-

de dgenoe gdsdrcle de&'Jccdparzl/: dvr 1e.
&Z/IA puJ/ïc.
xin Pari
jsenz.hebben eenen nietzoobeperkten werkkring, en breiden denzelven nog uitdoor ver.
wi
jderde
agentschappen. Naar de laatste der aangednide betrekkingen kunnen ùf alleen op levensrenten,ofook op Hjdrenten,èfalleen op geljktjdig loopendeofook op ritgestelde
lijfrenten,op gecombineerde ofzamengestelde renten enz.

leenlijk door een 10 à 100 voudig kapitaalzeudekunnen
verkregen worden,zondertoch den oorsprenkeli
jkebezitters
eigenlnken inleg teonttrekken. 9einleggersvan een jaar
worden in enkele maatschappi
jen naardenelverouderdom
ingedeeld,.van welke de eerste di
'
e van 0-5 jaren, de
G
e
e
d
e
v
a
n
5
1
0
j
ae
n
e
nw
.
be
v
a
t
'
;iederkooptzich met
eene ,om in, door welke van den staat eene rente van

, 1000 fr.en daarboven kan verzaken bedreven worden. Be volgende schets der inrigtingen 5,10, 25, 100y200,500.
Yan eenige dezer etablissementen za1het bestertoedienen, kregen worden. De '
zaa-gcwatte renten eener onderdomsklasse.worden door het algemeene agentscNap geïnd, en
derzelver werkkring behèèrli
g'k in hetlichtte stellen.
De ëuLtncheîew-v
:lft'rwdâceisg maatsnhappi
j te Zzl- aan de nog levenden dier klasse,na aftrek van 2 p6t.ver-

beck neemtgelden ep %''frenten op,en welznlksvoorloopig deeld,zoo dat,alnaatlj2,3 enz.dezerklasgeeverli
jden'
g
jk
voor eene jaarli
jksche renteVan 25- &30,* 0 courantmark de jaarlijkscbe inkomsto der overigen zich aamerkeli
Aoor enkele persenen,,
deel: y&n al
f den aankoop betaalbaar, vermeerderen:de langst
levende kekt eindeljk degeheele

-
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t
'
euten zi
jner ouderdomsklasse, eu na zàjllen dood worden dat artikel) tegen kontantebetalingkoopt,en dezelve terde heteerstingelegde sommen aan de erfgenamen deroor- stond, maar aan het einde der maand betaalbaar wvder
spronkeli
jke inleggers terug gegeven. Hetisook mogelijk verkoopt;.ofalsmen derenteaan heteind dermaand >-eene maatschapppl te vormen in welke hetgeheele kapitaal taalbaar, koopt,en haar aan heteinde der volgende maand
den 4e of 5e langstlevenden toevalt. Behalve deze eerste betaalbaar,weder verkoopt.9e interessen vanhetreportver-

ynaatsehappàjen zi
jn er ook no; zoodanige met inlagen op
l-paalden ti
jd;erkunnen bi
jv.sommen tot teruggave na
5,10,20jaren enz.ingelegd worden;het agentschap int
:)
'edurende dien tàjd de interesten en interesten van nlnteresten, en verdeeltde dus aangegroeide som aan de nog
levenden van de inleggers,terwijtdewerkeli
jkeinlagenaan
dexrspronkeli
jke inleggersofderzelvererven terug gegeven worden.
Ten slotte deelen wi
j nog in devolgendetabellemede:
1) hoe groot de kooppri
jseenerjaarli
jksche rente van 100
ltzarkct.in delubecksche instelling is,van afden d'
agder
iakooping tot op den dood des renteniers,voor den nevenstaande ouderdom des renteniersbi
jzi
jne intrede;II)hoe
grxt de jaarli
jksche rente is,welke detriësterinstelling
den verzekerde vooriedere lt1
0 g1,inlegin-eens,gedurende
geheelzàjn levea in half
jarigen renten betaalt:
OUDZRDOX
OPDERDOX
VAN
1.
II. VAA'
lI.
Dl1N A#DZA'xyTI
IiT
DIIIIhII. KK. soH. 1t. TRZDZXDX. MK. SCH. 'L.
-

-

- -

-

.

.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2l
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
,17
38
39
40
41
42
43
44
45

-

i

-

23
77
6 1
246 5
5,56
235
10

23
38
23
18
229
9
2280
2
22
26
40
0

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
16
67
68
69
70
71
7'J
73
74
75
76
77
78
79
80

3

1
14
2

6
11
13

56
5,
5
8
5,
0
5,6
562
,66
5.
69
57
,2
,

2
220 11
5,74
2200
4 5
,:8
2I7
8 5
5,82
21
59
8 7
2137 2 5,87
2115
2094
20
3
207
52

13
*9
6
3
2031 2

2010
1
88
19
967
1945
1
20
2
19
90
1877
1
831
54
18
17
88
04
8
1

90

,

5,614
5,95
5,96
5,99
6
,03

l 6,07

11
12
1 6,
61
,6

l
12
2
7
13
3
1
8
12

6,20

6,24
6
,29
6,3(
6,39
6
,44
6,
651
1760 5 6,57
4
1735 : 6,6
74
1709

,

1 6,81

1
682 3. 6,91
1654 7 7,01
1625 13 7,13
l596 8 7,23

1566 10 7,36

1536 12 7,48
1
506 l5 7,64
1477 2 7,79
1447 1l 7,94

1418 7 8,10

1388 14 8,26
1359 7 8,43
1330 2 8,61

anderen dan naarden pr
nx
jsderrente.Alsmen rentekoopt
onder devoorwaarde,ze aan heteiad derloopendemaand
te leveren, en zewederop premién (ziePl1zM1ëx-HA>psz)
verkoopt, onder het beding, om ze den kooper,aan het
einde der volgende maand te levereri, noemtmen zulk een
beursspelreportopzrepaïê'
s.
REPRISE (uithetfr.).Deherovering van een doorden
vàiand pri
js (of buit) gemaakt schip;ook het herovenle
schip zelven. (Yergelàjk Kzpxl).
ItE860NT;Ej RESCONTBEIIEN,(eng. clearinr ,
'ffvirementdespartils,virerpartie (departijomdraaàjen).
du. Scontros â'cos/rïrewz, Rescontriren ; ital,scontrart,
riscontrare,scontro,riseontrot.Hetrescontreren iseene
soortvan compensatie en delegatie (zie data'
rtikel). llet
komt voor, als een schuldenaar, die metqjnen schuldeisehernietpersoonli
jk compenseren kan,zi
jnevordering op
eenen derde,aan wien deze schuldeischer schuldig is, ovezjyaagt oj op jjqm aauwj
jst;of a)sdelaatstgemelde pnder
'i
jne schuldeischers iemand vindt: diezi
jnerzijdsschuldenaarYan zi
jnen schuldenaaris. Dlen'
volgensmoeten minstensdrie Pefsonen bi
j hetrescontreren Voorkomen. llebWrl
de partijen OP deze Wi
jze met elkander afgerekend, smn
Wordt datgene,Watden eenen Ofden anderen nOg llitkomtr
jn gereed geldj of door aanwi
jzing (adsignalie) voltlaatl
'
(ïesa)deerd;.
jlet rescoutreren bewerkt eene rovatie (ziedatartikel).
zoo datalzoo de schuldeischer, di
e dezewi
jzevan betaliug
aangenomen het
xftj geen verhaalme
erop zi
jnen oorspronkelj
x
rken schuldenaar heeh, en alle gevaardersolvabillteit
des uieuwen schuldenaars, di
ouden aangenomen heeft en hij in deplaatsvan dexz

1242 2 9,22

, even alsde muutveranderingen
oP zich nemen moet.
, jjet rescontreren geschiedt i!1Londen onder de bankiers
dageqjks, in een daartoe bestemd huis,clearinghouse genoemd

1l83
ll53
l123
1093
106l

eksch van voorkomende gelegenheid watde speculatiën irz
ejpcten of staatspapieren betreft, in den regelin de lulft
en op ultimo van iedere maand. In
Augsburg is de woensdag vau elke week rescontre dag. (Zi
e sAu
BegrReGs)
.ntreerd;
Ia dea regelworden alleen vervallenwi
selc
sSg
co

1300 10 8,80

t27l 4 9,00
. Bî
jons,en in de meestehandelsplaatsen geschiedt
1212 15 9,45 jjet rescontreren ter beurze en op onbepaaldetijden, Ik% I'
9
14
12
3
13

9,69
9,95
10,.
23
10,57
10,92

1030 - 11,20 eehter kunnen zich ook departi
jen onderlingonderelkan998 l 11,70 der verstaan,walsde vervalti
j
d
e
n
ngeltik zijn.Velet
luitKht;
965 6 12.00 auteurs, die over hetwisselregteg
eschreven hebben, gewa932 3 12,28 eu uog van hetrescontro in debetalingsweek3erjaarmis898 2 12,56 seu van Brunswi
jk, Frankforta/7I. en Leipzig waarbijqj
863 9 12,,
84 zick op de wisselreglementen dier steden bero,epe
n;mmqr'
82$ 8 1.
3.11 ditreseontreren gri
j
,ptreedssedertvelejarennietmeerplaats;
79: 7 13,40. echter is het i
jv.onder eenigebankiersin Frankforta/X.
755 7 l3,68 eu Ixejpzigjjob
f hunne kassiers,totverlichting der betalln717 12 13,95
en, welke zi
keanbdeetralt
egnwegeekvotlg
inbha
n heb678 15 14,20 berjc
le wisselsjineld
in
eedodee
nrhe
ben
nde
, geH ui639 6 14,45 keli
jkydatzi
j metelkandercompenseren. W atmerl echor
-

5:8 9 14,70
556 13 14,95

tegenwoordig in Leigzig onder deu naam scontriverstaat
heeft niets met de rescontre of het rescontreren gemeen,
.

5l4 ll 15,20 He
t is namelijk aldaar gebruik, dat de joden uit Poxn,
(ulicië enz. die op de.leipziger mis komen,de goudstaven

472 12 16,45
431 7 l4.70

en mtmtspeciény welke z4l wegens hunne inkoopen m edebrengeny aan bankiers verhandelen, e'n dan over derzelver'

opbrengstten faveurehunnerverkoopers,middelsaanwijzingen of adsignatiën beschikken,welkeqjop deze bankiers
REPE'
RTORIUX,zie Rul&rza..
(betaalbaaropdenwoensdagnadebetalingweek,dieop deREPKTERKN Lscltpvt.j I)e seinen'ofsignalen van het zen woensdag volgt)uitgeven,welkeaanwi
jzingen delaatst
Nx fdxhip eener vloot enz. door herhaling verder mede- gemelden, tegen het anders gewone gebruik, acceptexn.
deelen.
Deze handelinqen worden oneigenljkerwi
jze scontri geREPETITIXFREGAT fnchpvt.ty i: het xhip, hetwelk noemd;eigenhlke scontriofrescontres echterywelke gelik
methetrepeteren isbelast.
boven gezegdj nog doorschrijversvermeld worden,alster
RKPIT (fr.)zie Rzspzt
zTpxç:x.
beurzeplaatste grt
'pen, kenimen volstrekiniet,zoo ver-,
.

RKPONDRRRN (uithet fr.). Goedstaaa,borg blijven,
iouany tegoedspreken.- nGijkuntU op de eerli
jkheid
van den heer NN. verlaten,ik repondeervoorhem.''xw i
j reponAerrs U voor de deugdeli
jkheid dezerwaar,

,

ouderd ia4ezaak.
In Augsburg verstaatmen onderscostrobbehalve de>talin; doorrescentreren, ook den ti
jd op welken gerea ntreerd werdt, of ook de zamenkomstvan kooplieden ter

vx r het opgegeven gewil dezerkistenyvoorden.rigtigen beurze, dle ten oogmerk heeftj te rescontreren: Onder

inhx d dezer geldrollen, voor de xipte volvoering uwer vescontreôoek verstaat men niet slechts hetboekj datot

x missieenz.''
RKPO.RT (fr.)zoo nlemtmen in den franschen eFecten
(slxqupapierenl- handelhetonderscheid tusschen den prijs
xner staatsrente aan het einde derloopendemaand met
d'
yen welkezi
j aan heteindedernaastvolgendemaandheeft.

inschrijving en'afsluiti
ng derrexontrerende posten gehouden wordt, maar ook die boeken,diewegensin- en uitgang vah voo> erpen gehouden wordenjen dezenaderomschnj
'vea. Yan daar wissel-, goewrnAl-,kassa-omxlfmeciën-,plï,
g-rd,
qcnlfr,enz.
4en keopten verkooptop reporttalamen eene rente (zie AESCRIBE.
IIKN (kithet1&t.).TerugschHjven.;antwoord..
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pesclzeid gtven. wi
Dez
ee
nu
ei
et
n
druak
nd
ki
eng
r awo
dviredst nu en dan geassuradeur, ongeacht de premie die in eene som bepaald
b>igd, a1s hi
j,
hem werd Lassurance * prime /z
Ta
n
ee
n
O
P
'Je).slechts jderpremie,iuafgegeven wissel geeft,onve-àjld antwoordtjofhi
j aldan diea geene retoerlading werd ingescheept.
nietden wisselaccepteren ofmetbetding honoreren wil.
Buftendien, laten zich verscheidene gevallen denken, in
RESCl.tlPTIE,terug schrijvingjantwoord;ook de sckrif- welke door hetcontracteene deelswi
jzeteruggave derpreteli
jke lastgeving tothetinnen eener geldsom ,ofschrifte- mie bedongen is;bi
jv.waar Jdzzgevaarweg valt.ofaaht
o
t
he
t
b
e
t
a
l
e
n
de
r
z
e
l
v
e
.
li
ë
e
ikeaanwijzing
zienlijk verminderd wordt,derhdvebijv.alseen schip ou-

RESEIW EN,zie R:sxavzl
tll
x.

,

der konvooi de reis za1 doen, waarbi
j we1deelswijzeteRE
S
EI
W
E
RE
N
(
Z
I
c
H
I
E
T
s
)
.
Z
i
c
h
e
e
n
o
f
a
n
d
e
r
v
o
o
r
b
e
r
u
g
g
a
v
e
d
e
r
p
r
e
mi
e
be
d
o
ng
e
v
wo
r
d
t
,
voorhetgeval,dat
houden,uitbedingen, verzekezen,bewaren. Van daar re- het gevaarhetschip ofhetkonvooizala
antreFen.
serve,voorbehoud enz.
fveralnu,waardeassurantie,hetzi
jgeheelofdeelswi
jze,
ïRRSRIWN-TOUW W RRK (N00D-,W Awlt00s-of Hczp- als niet tot stand gekomen, of a1s opgeheven beschouwd
'
evwwxRx),(:câzwf.).getouwen.dieuitvoorzorg,en voor wordt,geeft,voor zoo verre dithetgeval is,de assuradeur
het geval van nood, behalve de gewone toùwwerken mede- de premie geheelofdeels
wi
jzeterug. Echter ishetalgegenom en worden.
meen ingevoerd, dat de assuradeur voor zijne kosten en
RE8PSCTXItEN, in den zin van (eenen wissel)accepl
- procent behoudt. overalwaar hetrestorno za1
teren, honoreren,betalen. Deze uitdrukking isverouderdj moeite .
plaats gqjpen,wordt echterdoorden contractantvolledige
6onqyz#,.
xgevorderd.Een bedrog doetden verzekerdezi
jne
RESPIJTDAGEN, dus wordt de ti
jd na hetvervallen anspraak op teruggaveXrpremie,den assuradeurzi
jnregt
van eenen wisselbriefgenoemd?die totgemak van den be- a
op de inhouding van J pct.verliezen. overigenskan het
trokkene zi
jn ingesteld, ten einde de voldoeningvan den restorno zoo weldoor eene klagte, a1s door eene oppositie
wisselte bevorderen. De remntdagen,gelàjk hetuso,zi
jn eldende gemaaktworden.
in de onderscheidene land.en en handelsplaatsen verschil- II. .
## deJ/dezg<rf/. 0ok bi
jdebodemeri
jisheteene
lende, zoo als men zulks ia de des betreFende artikelen grondstel
ling,>ywaar geene risico,daar ook geenepremie-''
van dit W .B.vindtaangeduid.
eral dagrom, waardebodemeri
jgevergeen,ofnietvoor
RESPONDENTIA, de engelsche benaming voor bode- ov
de volle waarde derisico liep,verkrijgthi
jgeene,ofniet
meri
j op goederen.
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e
ofgeheelterug.
RKST,zie llzsTxwTsx.
n den regelza1hi
j echterbevoegd zi
jn,zich naarhandelsRESTZNTEN zijn schulden, diebijhetlaatsteslotvan I
gebruik gewettigde interesten te berekenen.
rekening zi
jn overgebleven. ge Handel heeft ook zi
jne RETENTIE-REGT (lat.#zI: retentionest. Het(inzonvestanten eensdeels aan onverkoopbare goederen, anderdheid bàjfailliet-massa'sden wisselhoudendeschuldenaar
fleels aan uitstaande schulden. îestanten van deze laatste de
t
o
e
gekende)regt,om goederenygeld,elrecten enz.,dieden
soortj op welker inning nietveelmeer te hopen is,wor
en komt du: zelden meer voor.

schuldenaartoebehooren welkedesehuldeischerinjbewaring

den veeld in de boekhouding op winst en verlies afge- heeft,totop de uitdelging der schuld lerug te houden.
Khreven
RETOER eigenli
jk hetfranschewoord retoltr,datalleen
RESTkREN,zie REs'rw>TEx.
zich zelven, en tezanaengesteld,nog di
o
p
k-wi
jlsgebezigd
n:sTIEn* zie llAslsnz.
wordt, doch voegzaam door ons tera& zoudekunnenworden
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im
kelg),'
fr.ristourne; vervangen, hetwelk dan ook bij velen geschiedt. (Bijv.
ital.stornot. terugwissel in plaats van retoerwissel; fdrzzgwrccl/ in
plaats van retoervracht; ferzg' rekenin&, in plaats van
1. Bi
jassurantiën.
retoerrekenin&t.v >)geze briefisvetoer gekomen(gereoerneerdj,omdathi
j ongefrankeerd nietaapgenomen werd
Verstaatmen onderrestorno de teruggave der premie in t
L
&e
we
i
ge
r
d
o
m
Jd
f
po
rtot.''- )
>Xitsdeze zenden wi
ju
evalvan het niettot stand komen,de ongeldigheid ofhet

uwe renlise van enz.retoer,vermïts de betrokkene de beophelren der assurantie. 9e eerste regel voor hetrestorno taling geweigerd heeft.''
isdeze het kan al
leenli
jk plaats vinden,in zoo verre de RETOERHIN9ELING noemt men, als goederen tegen
assuradeur geen risico heeftgeloopen. Het eerste geval, in goederen, a1s ware het
,bi
j ruiling,worden overgezonden.
hetwelk bi
j,assurantiën het restorno qlaats gràjyt, isdat Het woord Remisc wordt daarentegen zneestvan geld gewaarindegeheeleonderneming achterbhjft,eu dlenvolgens bezigd, hetwelk men voor ontvangene goederen overhetvoorwerp der assurantie aan geen gevaarwordt blootge- zendt.

xteld. 0p dezelfdewi
jze alsbi
jdeassurantiein hètalg'
e(Xs: PR0TEs:)zegtmen alseenwissel,
meen, waar geen gevaar heeft'plaats gegrepen, geschiedt opRETOERNEREN
deplaalswaarop bijgetrokkenisynietwordtgeaccepteerd,
hetrestornoywordtgere,
x//reerrd,waar,bi
J assurantiete- en met protest terug komt. oo: worden op wisselvergen eenig bi
jzondergevaar,ditgevaarnietheeftplaatsge- schafte gelden geretoerneerd, als dezelvey dengenen, die
had; echter moet ook in ditzoo als in ieder geval
s- ze betalen moet, op een'nieuwen wissel weder terug ge, de a
xuradeur geen risico geloopen hebben. Begon eenmaaldit geven worden.
voor hem, dan isde premie verdiend,alheeftderisicoook
RETOER-PREXIE,zie STwwTspa
tplznzx.

.RETOER-W I
nog xookorten ti
jd geduurd.
SSEL (Tzczxwlssst,Hznwlsszx,)(eng.re0p geltjke wàjze wordtgerestorneerd. a1s de assurantie eaclcsge,redrass; fr.rechan&en retraite; du.W dicâv/:câ-

niettot atand isgekomen,of a1s ongeldig wordtbeschouwd. sel, Jegezzgwdcldeî,F erwcchscl, We/ovrv/eclde/, V idet.Buitendien wordt gerestorneerd, waar'het aan een wettig wTcl.
çt'
l, ltitratte,.ital.ricam&io.ritrattat. Hetwoord

belang-aandeel ontbreekt, dus,bi
jv.depremie geheelte- retoerwissel(ofherwissel),waarvanzich-de schrijvers, die
rug gegeven, waar volstrekt geen, en in tantum, waar overhetwisselregtschreven,hetmeestgewoonlijkbedienenj
niet het volle venekerde belang-aandeel bestaan heeft; en hetwelk ook in de wisselreglementen voorkorizt, a1s het
voorts in het geval eener dubbele venekering, d.i.waar zakeisvan verhaalnemi
ng Lretours,rdgredd)wegenseenen
het zelfde belang-aandeelgeheeloften deele tweemalen is geprotesteerden en nietbetaalden wissel,wordtdikwerfverTerzekerd (duspiet, waar alleenlijk de wezentiijke waar- kéerd verstaan. De retoerwissel,zooalshijnaarvele wisde onder verscheidene assuradeursverdeeld) is geworden. selordonnanciën te verstaan is,a1swisselbedri
jfbesclaouwd,
slechtswi
jken hierdebepalingen derwetin zoo verrevan is niet metden retoerwisselbriefte verwarren, door welken
elkander af al: zi
j nu eensalle de assuradeurs gezamen- de retoerwissel (hetherwisselbedzijf)voltrokken wordt.Men
li
jkpro ratorestornqren latenyzop a1snaardeoudyreregts- verstaat daqrdnderydatgene, watde houder van eenen,webronnen hetgevalwas,dan weder de assurantie tot op de gens gebrek aan betaling geprotesteerden wissel op denwet;
werkelijke waardebestaan laten en dejtmgeremoetenrestor- van verhaal te vorderen heeft,ofden priiàdezervordering
neren. sYaar eene assurantiedeelswi
jzebestaat,deelswi
jze (den koers), of ook,zoo als sommige fransehex:chri
jvers
nietjwordtnatuurljke-ijze deelswi
jzegerestorneerd.W ordt verkhrenyhetwisselgeld,devergoeding,hetopgeld Ldroit
bi
j eeneverzekering voordeuit-en lhpisreis,ofdienaar de elcsge) hetwelk dehouderv='een'zoodanigen wi%el
verscheidene zlaatsen gesloten is, de assurantie .vopr de eenen bankierzoude moet
en betalen.diehem zi
jnennieuwen
thuisreis, of naar eene der verscheidene plaatsen als niet wissely waardoor hi
j zich wegensvan den betrokkeneniet
bestaande aangenomen, zx komt hetdAarop aan,hoe de ontvangen betaling op eenen endossantofop (leh uilever
premie % Tastpestqld. W erd dezelvein tqn.som gestipur van den geprotesteerden wissel verhaalt,zoude afnemen. In
leerd,zoo iszz
jgeieelver4îendJisdezelvevooriedeyelf- dezen zin ishet derhalve het verliesop den koqrsva.n den
deeling derreis bepAald,zoo w-dt voor het deel derzelve, hi
wisselbrief. hetgeen de in bet franschejnederlandscbeen
,r

op hetwelk 4e assuradeur geen risico liep, gerestorneerd. spaahsche witboek van koophandelvervatte wetteli
jke>Xchter behoudt in he! gevalywaarin op goederen voor de paling: >de retoe- isselbrieven mogen niet te zamenge-

uit- ea thuisrei: verzekerd werd,naarhetJran&câ.rem, rékend worden,''duidelijkverklaart.
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A1s wisselbrief beschouwd, is echter de retoerwisseldat- halve in dezooeven genoemde fabri
jksteden,voornamelijk
genejwatde koopman onderden naam van herwissel (rï- te Hirschberg aan de Saale, te Ebersdorfen llohenla ben
trattejverstaat,hetwelk die nieuwe wisselisjwaardoorzich geweven. Groote fabrtjkdorpen, met aanzienli
jkeminnede houder van eenen nietbetaalden en geprotesteerdenwis- z'
t
yt'
ezzàjn Langenwetzendorfinhe1silezixhe,W urzbach(veel
sel op een' der endossenten,ofop den uitgever, voor het l
innengqrenkousen),in het Lobensteinsche en Fraurentsin
bedrag der retoerrekening!totden daarin aangeduidenkoers hetgrei
zische. Leerlooijeqjen en lederfaôrv'àeytvindtmen
te Gera, Hirschberg, Lobenstein en Hohenleuben;papierv
e
r
h
a
a
l
t
.
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moet van hetprotest,den geprotesteerden wisselenderetoer- molens te Grei
z en in denabàjheid; tabaks/abrf/Râes te
rekening begeleid zi
jn.
Geraen Ebersdorf;belangri
jkeg'
zerwerken,metgieteri
jen,
Yolgensverscheidene wisselreglementen moeteen retoer- smederi
jen,slijpmolensenz., teBurghammerbi
j Burgk aan
wissel a drï//vrc, d.i.regtstreçksgetrokken zi
jn,alsde e Saale (greizisch);verscheidene anderen in deomstreken
plaats der trekking en die der betaling metelkander regt- d
van Lobenstein,Saalburg en Schleiz;porcelein- enaardestreeks den wisselhandelbedri
jven;bestaaterechtergeene zt/rz'â-/klrï
p'
âex bi
j Gera; vitriool-, c&ïzz- en potasehregtstreeksche koersbetrekking tusschen deze plaatsen,zoo zi
e
de
r
ù
'
e
n,
a
l
s
o
o
k pek- en teerkookeri
jen,inzonderheid
kan de herwissel op de naastbi
jgelegeneplaats,diemet in den omstreek van Lobenstein, Hirschberg en Schleiz
beide plaatsen in betrekkingvanwisselhandelstaatjgetrokken uitmuntende bierbrouweri
jen te Köstritz, Gera, Greiz en
worden.
Schleiz. overigens levert de hernhuter-kblonie te Ebersgikwerf wordt de yetoeryvissel bl
ootezi
jk Onà aen schijn dorfde bekende hernhuterwaren,inzonderheid goede zeep
emaakt; alsdan noemt men dien ge
/n6reerden herwissel en schri
jnwerkertwaren.
tfr.retraitedïAav&rl.9itgeschiedtalsde houdervanden I)e uitvoer bestaat voornameli
jk in fabri
jkwaren, m et
geprotesteerden wissel hem blooteltjk zàjnen, cedentterug welke lzleestal door de reussische fabrikanten zelven op de
zendt,en herwisselen retoer-rekening daarbàjoverlegt,op- m issen van Duitschland groote zaken worden edreven,
dat hij zich van dezelven bediene. gergeli
jkegeângeerde waardoor in hetland een aanzienlijke geldomloop wordtte
retoerwissels zijn echter, naar vele wisselreglementen ver- weeg gebragt. Voorts zi
jn ook ijzeren i
jzerwaren,vooral
boden,metoogmerk om den woeker tegen te gaan,diedoor hout, vee, wol
le en andere landhuishoudeli
jke produkten
te hoogen aanslag van den koerszoudekunnenontstaan;een
,

gewigtige handelsartikelen, met welker vertier zich inzonverbod echter, hetwelk evenalshetattest van den makelaar, derheid Schleiz, Tauna, Lobenstein en Saalburg onledig
meestalhetdoeldeswetgeversmist.Xenzieinïedï
ransche houden. Van Lobenstein wordt veelhoutjdeels naar Kro-

W etboek j 13,irlhetpruissische Aî/gezzl.Iandrechtl1
Th.8 Tit.en in hetoostenrnksche Fandl.Wecâ/art.XXI.
RETORTE iseen glazen,ofaardwerken scheikundir instrument of vat, rond van gedaaBte,mettameli
jk dlkken
buik en eenigzins gebogen hals,die totde distillatiënwordt
ebezigd.

nach in den bei
jerschen oppermeinkreitsafgezet,van wavr
het a1s zoogenoemd F ollönderâolz den Xein afwaartsgaat,
deels ook op de Sörmitz,in vlotten, naar Thuringen ge-

zonden. Gera en Greizdrijven ook een levendig handelsverkeer met koloniale waren.
Rlunten, maten en gt'
vt/ïéx/tw,zie GEB.
k.

RETRO (rT),zie ScpRw (cT).
REUTLINGEN, (zeer nàjvere hoofdstad (tot 1803 vrtie
RETRODATEREN (uithetlat.)gelijkbeduidend metan- ràjksstad)van den W urtembergschen Schwarzwaldkreits:aân
tidateren. Zie dat artikel.
deEchazen aan den voetder Alp.met ll,000 inw.lnzonRETTY1 zie RcTTzz.
erheidbelangrijkzi
jn deleerlooi
jerijen (meerdan 100,van
REUKW AREN,REUKW ERK,zie Pxllruxsnlëx.TwRIz1
': d
lke ook velen '
saKaan en verlakt leder bereiden), de
lnv.6 pCt., Uitv. 1 pCt.. êoorv. l p6t.ad valorem. we
band- en lintweveri
jeù, het kantklotsen, het neteldoek-.
REUS (spreek uitlle-wst,indespaanscheprovincie,
ca- borduren voor zwitsersche huizen, de machinenpapier-fatalonië, #öör 50 jaren nog een dorp, tegenwoordig eene brijken,demessenmakeràjen,develebrandewijnbranderijen
bloei
jende stad van 25000 inwoners, en dehoofdzetelder en vooral ook de boekdrukkerijen,ofschoon hethier veel
qjde-,katoenen- en li
jnwaden-manufactuur dezer indus- epleegd wordendenadrukken Jerstad niettoteere strekt.
trieële provincie van Spanje. Zi
e Bwllcztow:en 6ApIx. ln het vervaardigen vaù brandspuiten en in de klokkenREUSZSCHE LINBIIN, of de vorstendommen Reusz, gieterijheeftvan oudsherReutlingen zilnevermaardheidge&reia, Schleiz en Zobenstein 'Jerdd/ro/'benevens het handhaafd.0ok wordtdewi
jn- en ooftbouwhiermetgroote
heerschappeli
jk district Gera.Dezeaan de El&terenSaale vlijtbedreven.In denabi
jheid derstad isde merkwaardige
b
ij uitnemendheid fraai gelegene dœitsclle landjesbouwen ergketel dchalin aan welke eenekoninglijkelandhoeve,
op hunnen welbergachtigen,doch grootendeelsvruchtbaren b
meteene dervoortrelreli
jkste duitschemodel-schaapskootien
rond in de heerschappeli
jke districten Gera, Schleiz en tothetfokken der meest veredelde merino'sentibetaansche
yaalburg toereikend graan, raapzaad en vlas,ook hennep

eiten is ingerigt.

en hop,en alleen dete.veelbergachtigeenwoudri
jkeheer
REYAL,59O 26'30'
,Noorderbreedte en 24O45'30/
/oosschappeli
jkedistricten Lobenstein en Greizrnoeteneengroot teflengte,hoofdstad en versterkte oorlogs- en handelshaven

gedeelte van derzelverbehoefte aan produktenvanden land- der russische oostzee-provincie Esthland, aan eene bogtvan.
bouw van buitenslands ontbieden.Daarvoor vindtechterhet den Nnlandschen zeeboezem ,en metomstreeksl8ooomeestal
land in deszelfsovervloedig hout,voortreFeli
jk vee,indes- duitsche inwoners, die leder-,katoen-,kousen-,stijfsel-,

zelfs I
jzer en, bij de groote werkzaamheid derbewoners,
in deszelfs geachtemanufactuur- en fabrijkvoortbrengselen,
rijkeli
jk vergoeding. De aangienli
jke en meestalveredelde
schapenfokkeqjen in de landschappen GeraenSchleizleveren
goeden wol,en deaanzienli
jkste uitwerking vaniizermi
jnen
wordt bàj schleiz (ziealdaar)bedreven. Buitenàien wordt
eitrioolen aluin gewonnen,en heefthetlandaanzidnlàjke
schiefer- (leisteen-)en zandsteengroeven, en vöörweinige
j
aren isook eenezoqt#roeve Lstez
'
zzrïc/ldlc/lgenoemd)b:
Kostritz door booringen ovtdekt.
Nqverheid en handel. ge kunstvli
jt en nl
jverheid is
bloeir
iende,en boven anderelanden zi
jn dekleinereussische
landges groot en aanzienli
jk wegensderzelverfabri
jk-werkzaamheid, die zich niet enkelmet de verarbeiding van het
i
jzer,maar nog verre weg meermetdievan den wolen
katoen onledig houdt.
ge hoofdzetel van den belangri
jksten industrietak, de
wollenstofen-weverq en verweri
j isGera (ziealdaar),alwaar uitmuntende merinosjtibets en andere modewaren in
menigte gefabriceerd worden; echter nemen intusschen
aan deze manufactuurtakken ook Schleiz, Lobenstein inzonderheid echter Greiz en Zeulenrode een levendig aandeel. Te Lobenstein en Schleiz worden ook goedelakens,
te Zeulenrode vele kousenwarén door meer dan 300 wever-

meesters geleverd. De katoenmanu/acturen hebben door
den bi
jval,welken in den jongsten ti
jd delakenweverijgevonden heeft,verloren ;echter wordèn nog steedsvele katoenwaren van allerleiaard,en ook ljnwaden-weveri
j,be-

glas- en aardenwerkenfabri
jken,ook geschut- en klokkengieterij, een kopersmeedwerk en aanzienlijke brandewi
jnbranderijen onderhouden en handelmetgranen,vlas,hennep,
leder, hout en sterke dranken dràiven. Deinvoer,voornamelàjk van koloniale waren en (engelsche)manufacturen
en zout,was echter tot dus verre grooter dan deuitvoervan
bovengemelde produkten. De aanzienlijkste handelshuizen
zi
jn hier die derduitschekooplieden;ook viadtmen hier
een duitsch boekhandel-etablissement.De haven, voorwelke
zich eene reede bevindt,isdiep en gemakkeli
jk:zoodatzài
schepen van ailen aard kan bergen,en gemeenltk een gedeelte derzelve tot vaste legplaats der russische vloot dient.
In de nabi
jheid derzelve zi
jn zeebaden ingera
egt.
De pxovincie Esthlandj die vroeger aan de duitsche orde
behoorde, vervolgens meer dan 200 jaïen door Zweden
werd bezeten,en eindeli
jk,in 1710.doorPzl'
Eade &z'
/@/e
werd veroverd,heeftnagenoeg de zelfde produkten als het

aangrenzende Ll
jfland (zie RIcA),doch slechts in geringere hoeveelheid;akkerbouw, veeteelt en visscheri
jhoudt
overigensde meeste handen werkzaam. ge sedertongeveer
15 jaren ook in deze oostzeeprovinciën ingevoerde verbeterde schaapsteelt gelukt hier bijuitnemendheid goed,en
reedsj
'in1836teldemen in Vtkleine Esthlandin67sehaapskooijen 53,244 merinos, en de hier gewonnen wordende
wo1 wordt gezegd met opzigttotinnerli-j
ke deugdeli
jkheid
die der gouvernementen Li
jfland en Koerland teovertreffen. Xigenli
jkefabri
jken vindtmen alleen in dehoofdstad,
op hetland wordtveelbrandewi
jn gestookt,en deminver-
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REVERS- AIIADABIIEM.

mogende ehstlander vervaardigt zich zi
ja akkergereedschap REVERS ijdezàjdedermuntspetie of'van medaillen?op
en huisraad zelfen tameli
jk goed,xoo alshijzich ook gelf welke het wapen, zinnebeeld of schriftgestempeld is.5erz%n huisbouwt. Be esthlandsche vrouwen spinnen,weven geli
jk AvzRs.
li
jnwaad.en laken,brei
jen kou:en en handschoenen eq ver- REYISE (G0:pxpz>).ZieVIsITATIz.
RfIABARBER (lat.radiœ rlt/ï,.eng.rhu&ar&;fr.rkuyaardigen de kleederen voor geheelhet huisgezin.
ivuntea el konrsîzie S1'.P:TXRFBCIIG.
Afqtqn ra gewlgten.

lcrle;du.hltabarôer;italrabarteroj. Het woord beteekent:buitenlandsche (ofuitheemsche) rhawortel, waarschtjnlijk afgeleid van den ouden naam derW olga, ltha;
omdatin oude tdden deechte rhabarberwortelvan over de

feng/d#lcc/. 9e gtqndaard-el van hout, van hetjaar W olga kwam 6î onze rhapontika-wortel die aan de ri1760 is (naardemeting van K.KcprFzR)238,2 oudepa- vier grogit,dus genoemd werd. - onze rhabarberworteh
stammen af van verKheidene plantsoorten van het geslacht
rij- he linidn lang?
rlteum. die oorspronkelijk alle in lxiagroeijea en in de
100 esthlandsche ellen =
3e orde der*ze klasse van hetitelselvan Ll,xwll
vs behx 53,734 nederl.ellen)
renJhetzi
jn: de krulofkroesbladerig: rhabarber Lrheuœ
58,77 eng.yardj
lpdllczva = vhabarbarum 1z1w>.)9dehandyormige (rJ.
80,57 pruissl
Y#che ellen,
pal
9 matum,LIx>.), de himahya-rhabarber(râ.australe,
75,56 russiqche archinen,
0>.), de tartaarsche (rJ.compactwm.Llyx.= kqtar%
'68,96 weener ellen.
cv-.E.)en debastaard rhabarber(rJ.hy&rid
.VA):.TIT.).
gewortelen zi
jn voorheteeratin hetjaar 1570 dooroccm
1)e wevers-el houdt (volgens den zelfden)252,15 oqde in Epropa bekend geworden.- Soorten . Xen heeft deparlsscheliniën;datis568,8 ned.streep. Het i
jzenadem zelvegeschild,halfgeschild, ongeschild;vlak en rond;azialatisch qjn dedrie eersten.eurohoudt(volgensden zelfden)88,4 pngelscheduim,= 2,2453 tisch en europeesch. lz'
-

.

ned.ellen.
ofschoon in de russlsche oostzee-proyinciën de russisch:
af engelsche voetalgemeen in gebruik is,wordt toch door

le
ae
tgt
ce
hn,dv
.ri.
voi
lg
nen
Edperovp
i
jaf:dporkultuurgewonnen,dedrie

l) de russischeofmoscovischerhabarberbestaathet zj
handwerkersook nog de-zoogenaamdeHjnlandschevoet,die uit vlakke. schier hand-groote, tot 2 duim dikke Rhorshier met de pruissische overeenkomt, dikwerf gebezigd. achtige, het zi
j uit rondvormige, ci
jlindrieke. onevene,
ï%k wordtia Esthland een bi
jzondererevalschevoetaange- veelalhoekige, hoefi
jzer vormige stukken, ieder.m et een

aomen, die met de helft der boven aangeduide eerste el at,Eetwelkin de onderscheidene stukken van yerschillende
zeer nabi.iovereenkomt.
grootte is;zi
j zi
jn met een donker-okergeel stofbedekt,
9emàjlderOoptzeeproyinciehoudtwettelijk 7 wersten tameltjkdikenzwaar,bijhetâjnstootqn renigzin:zwammigl
24,5* engelsche voeten, en komt dusmet de duitsche
op d: breqk oneven J dç doorsnede vertoont schier witte

geo
a
oraNschemi
jl&eernabi
j oyereqn.
Iandmaat. ge esthlandsche fonnntelle houdt sedert
1802 wetteli
jk 67,500 eng.D voet,= 62,7t)73 nederl.1
vW en.
9eesthlandsche loofstelle houdt22500 eng.o voetj=
20,9024 ned.1 roeden.
Graanmaqt. llqt lastgranen heeft24 tonnen à 3 loo.f

plekten lusscben roodachtige, wit gemarmerdeteekening.
De smaak iswalgelàjk bitter, zoesig,weinig te zamentrekkend; reuk eigenaardig, sterk, eenigzins aangenaam Kaarst
bl
Jhetkaauwen en kleurtdaarbij hetspeekselsterk hxggeel. Deze soort is de meestgeachte. Zi
jwordtdoorde
chinezen naar Kjëchta gebrag'
t,aldaardoorrussische rege-

ringskommissarissen onderzocht, die de gaten, welke dç
?
t3 kulm it. Het kopçren standaard-loof van 1768 houdt chinezen er in gemaakshebben,om ze op te hangen en te
'
3589,9 eng.kvbiek duim, of42,4386 ned.kop.
droogen, laten opsni
jdqn om deslechtestukken teonderkenne:. Deze laatstgernelden worden verbrant
l. 9e goedç
l00 esthlandsche l* f=
wordep rolkomen gezuiverd, in yerpikte kisten,naarAloskaq
42,44 ned.vat,
en St. Petersburg opgezonden,alpaArzi
jnogmaalsgesor14,59 eng.imp.quarter,
teerd vorden. ln de kisten liggeh de groote, inzonderheid
77.21 pruiss.schepel,
de vlakke stukken boven aan de zi
jdqn;op deze volgen
naar binnen de ronde, welke de kleine jtpkken omsluiten.
20,22 russische tschetwert,
69 01'weqnermetzen.
Zi
j ?i
jr
l Allen geschild. Xen vindt daaronder, ofscbxu
#

zeldzaam,witte,zelfskrijtwittestukkenvanronden enlang-

lletlastlûnebergerzoutV eftl2,hetlastfransqh enspaansçh werpi
gen vorm, dip ongemeen Sjn,rhabarberachtig'smageezoutechter 18 tonnen ;de zouttoa heeft4 loof.
ken, lterk knarsen en hetspeeksellijtgeelkleuren;men

Hgtlastlàjnzaad en kalkhoudt 12 ton à3 loof.
Inhoudsmaat l/oor natte Ycrrl.

weetnietofqjaldan nietvan eenebllzondere plant,den
rha,bar
ber (r#eum pxc:rrâïavz
a,Pxtt.) afstammen. Be rusgische soortstamt waarschi
jnli
jk van ver-

scheidene dçr boyengenopmde planten afy en wel van

HG oxhoofd wi
jn heeft1) aam (ohm)of6 ankers&32 rheum zcî-cfv-,cpmpaotum ,âvùrïdvvz; van dè eerste
atoo-f, à 4 guartier.
derzelven weet men,datzàjop delangebergketen groeit,
die zich van destad Silein langs de noordeli
jke grenzen
Hetvatbierpfbrandewjn heeftl30 stoof.
Het standAard gtoof van 1745 houdt71,75 eng.kubiek van chineesch Tartari
jen uitstrekt, zich dan zuidwaartsafduim = l,1757 ne4.kan.
100 esthlandxhe ,toof=
25,88 eng.imp.gallon,
102,68 prulssisch quart,
95.67 russische stoof.
83,09 weener masz.

In Revalvordtin den handelgqmeenli
jk de yerhouding
aangenomen: 130 reyalsche stpof= 12j russische wedrp.
newirt. Hetschippond heeft20 li
jspond à20pond,of
400 pond. ge centenaqr heqft 120 pond à 32 lood. Het
refalsche normaalpond, handels- en silvergewig, weegt
(volgens de bepaling van den standaaqd van hetja#r.
1833

wendt en tot aan het meer Kokonor aan de grensscheidinu van Thibet voortloopt. Russische kooplieden brensen

ook voorde vee-artsenijkundige eene biizondere'
soortnaar
Rusland, nameli
jk den buchariclten rhabarber; het zàjn
wortelslukkep 7 à 8 pncen zwaar, donker-,bruin- ofokergeeljinwendig dikwijlsho1en rot.
2) de oost-indische rhabarber, tartarische, cltlnesche,
himalaya-rhabarber hegtpok hollandsche ofdeensche, vermitgdezelven deelsover Hplland en. over genemarken n>r

Nuropa kwam.Hetzi
jn langperpig-ronde,meestal3à4duim
langçenetteli
jkeduim breede,tameli
jkdigteenzwarestukken,
meteen ligtgeelpoei
jerbezet,en velen hebben een boora'
t waarin dikwerf nog einden van touw hangen. 0p de
breuk li
jn ?i
joneven, Kheurig, veeld op de oppervlakte,

t'kleine holligheden vporgien, meer gemarmerd dan de
dxrprdf.PwccxxR)6641,535 eng.trooisch greinm 430,369 me
r
us
sische,en we'
l meerdakpannen-rood van kleur.Reuk en
sed.wimjes.
1c0 pond in Reval =
smaak als bi
j den russischen; laatstgemelde slechts iels
43,037 ned.pond.
meer bitter. Hij knarjt tusschen detanden w
en kleurthet

94,88
92,02
105,09
76,85

eng.avpds.m nd,
pruissisch pond,
russische of
weener pond.

Ia Revalzi
jn 41handelspond = 76,85 waa; pond.
J'
Ie! medoinaalgK'
Yfg; ls het oude neureyberger.

#peekiel gçel. 9e stamplant, althans grootendeels, is de

vheum australe, die in Nepal, aan de Himaiaya, 9- à
10,000 voet boven het vlak derzee in overgroote hoeveel
heid groeit. De versche worteldezer plantheefteene uitwendig roodachtige-roestbruine,inwendig vuilwitte scll
ors;
de dwarsdoorsnede der pit ofkern vertoontin haren om.
trek eenen breeden vuizfgtgeien krillg, die om eeuen à!t-

RRtBAREER.

-
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KHODISCII-ZEEREGT- AICHTPFEXXIG.

tttren roestbruinen,straligen kring loopt;deze sluit weder bruine,wortdo
elenn,i
nda
igderv
uil me
brutinaehtig of geelaclltig
kerrnowe
ode
en,
eenen vuitwitte
'n kring in,binnen welken een kleineroest- groen met
opzigt totbitterheid
bruinelniddenvlekrust.Beinwendigezaadhuidiszeerri
jkaan rhabarberachtig, doch met opzigt tot adstringentie sterker
roodachtiibruine- en gele-rhabarberachtigekleurstofjhetwelk en walgend smakende. Zij kleuren hetspeekselsafrraan-

bi
j geeneantlere qoortvan rheum hetgevalis. Dezesoort
komt geschild'.en ongeschild totons;men vindt haar ook
in Tartaqje,Butan en Thibet;zeerve4 gaatvan deIlimalaya naarpcNina,alwaar echterook yanzienli
jkehoeveelheden ingezameld worden,vooralin de provincie Ijen-#in.
'9itbrengtden aanzienlijken uitvoer van Canton te weeg.
Be eenigqins minder kmchtige werking dezer soortis bezwaarli
jk aan de vezendiny ter zee, om dekaap,toete
schri
jven, maar vennoedeli
gk hetgevolg van denietzorgvuldigewàjze.van droogen. In debinnenlandeù van oost-

geel.- Gebruik,eeniglijk in de geneeskunde, dxh zeer
uitgebreid a1snchtafdràjvend naiddeljhetwelk te geli
jkerti
jd d*e maag sterkt. De oorzaak.dezer.werkingllgtin eene
l

plant is râeum undulatum. De stukken zi
jn rolvormig,
zelden eenigerrnate plat gedrukt, niet bestuifd,ten deele
geboord, inwendig gemeenli
jk pprieus. Reuk en smaak
llaauw,laatstgemelde eenigzinsslx
lmig,knarstweinig,kleurt
het speeksel geel. Bijverrewegmindergeachthan de vo-

ki
ngldienen z,j nog heden tot grondslag en rijtsnoerbij
het zeeregt van verscheidene volken.

egenaardige plantenstof, hetrhabarbçrin,waarvan de russische rhébarbar, en na dezen de oost-indische hetmeeste
inhoudt, en daamp ook kenzst de .voorkeur dezer soorten,
boven die, welke in Europa door kultuurwordt gewonnen.
0ok bevatten de wortelen oxalzuren kalk, van waar der-

zelverknarsen bi
j hetkaauwea ontstaat.9itlaatstebestand-

deelontbreekt aan de rhapontica;rhabarberin .
bezitdezelve,
Indie, alwaar dikwerf gebrek aan ditprodukt is, bedient ofschoon in mindere mate. Rhabarberin kan ook als
men zich van eene geringe soort, die op Xalabaar ingeza- gele verfstof gebezigd worden.- Goede rhabarberwortelen
meld wordt,en Wewund W'dlï'
heet.
m oeten tuss-chen de tanden st
erk knarsen; verwerpel%
jk
3)àewlevantschet/lrldcârlrhabarberjpersische,turksche zijn'dewormstekige, hetgeen zi
jvoornamelijk doorde inofalexandrette-rhabarberisdie welke geschild en ongeschild vret
ing van den .zwamjap-kever Lcis ù/îc/ï,LATa.)woroverAlexandretteenSmyrnainden europejchen handelkomt, den;zi
jzi
jn dan ligt;voortsdeugen de zwamachtige,voclïen vermoedelijk van rheum vzîdzd/c/zfzzzen ri6es, LI>x., tige, inwendig nietgemarmerde niets. Invoer van Engeafstamt,diein Xidden-Azia,Persié en Syrié groei
jen. De land in 1829 146,881 pond, waaronder russische 10,659
stukken zi
jn aan eene zijde vlak, op deandere gewelfd, pond, het overige oost-indische; binneplandsch verbruik
tameli
jk groot, met of zonder boorgat, hetwelk dikwerf 339678 pond; invoer 1831 140,395 pond, waaronder rusklein is,vaster dan de tartaarsche, X arom nietzoo over- sigche 6901 pond,het overige oost-indische; binnenlands
vloedig met geel poei
jer bestrooidj en dienvolgens iets verbruik 40124 pond.
doùkerder van kleur. Gewigt, breukj reuk en smaak als TAIIIZ: zie BltooczRlzzx.
RIIOBISCH-ZKEREGT. De uitde oudheid herkomstige
bi
jden tartaarschen.
4)Belranscherhabarberwordtin eenekolouiebijLo- zee- en scheepsvaartwetten der bewonersvan hetklein aziarient geteeld, die uit dien'hoofde rheumpoh'a heet; de tisch eiland Rho
2 dus,. wegens derzelver doelmatige strek-

rige soorten.

RHODPS, vruehtbaar turksch eiland tegenover de zuidwestkust van Klein-lzië, in de oudheid.beroemd wegens
deszelfsri
d
jkdommen,wegens de beschaving en kunstvaarigheid van deszelfs bewoners, wier getal gezegd wordt

5)De engelsche ié een kunst- ofgefabriceerderhabar- destijds 1)-millioen te hebben bedragen, ea wegensde
ber. In Londen nameli
jk verwen,booren enraspenzekere wi
jzewetten (vooral ook metbetrekk-ing totde scheepzaart
lieden,daarom russininos genoemd, omdat lz= ne fraai
je en den handel; want deszelfs zeewetten golden 'als voör-

waar als russische rhabarber naar buitenslands gaatjweeke beelden) door welke het ei
land geregeerd werd, en aal:
wortelen, van welke ple tensoort is onbekend. Hetboor- welke heto
den langen duurvan deszell'
sonafhankeli
jkheid
gatis b'
lj alle soorten geljk groot,bi
jaa) duim in door- te dankqn had ; tegenwoordig nog slechts eene schaduw

meter. Zàjzàjn tameli
jk ligt,groxervanvezelen,meerporeus, inwendig meer roodachtig dan de russische veelal in
het paarse spelende;knarsen niet bi
j'hetkaauwen; l
aet
sgeeksd wordtweinig geel; reuk en smaak zi
ja Ilaauw.Bz
j allemoeite,welke men zich in Europagegeven heeft;
hebben de aldaar aangebouwde worlelen wçinig werkzame
kracht, hetgeen ontegenzeggeli
jk daardoor wordtveroorzaakt, dat men dezelve nog niet-hoog genoeg bofen het
vlak derzeegeplantheeft. 0ok in Sileziè en in den Ri
jnpaltz heeftmen hetbeproefd. De wortelmoetin Aziazeer
root worden ; vant iu Europa heeft men verre boven 10
pond zwale gekweekt. In Azia delftmen ze in
van hunnen ouderdomj zuivert, sehiltyboorten
ditlaatste geschiedt op marmeren steenen,aan de

(
zoo als.in desteppenl-'
aan de horensderschapen.Yersch
is de wortel zeer sappig en zoet.- ln zekeren zin behoort
ook te dezer plaatse de vhaponticq (lat.radiœ r/lcwoxtici; eng.rhapontic voot; fr.rhapnntic; du. Ahapontica;ital.raponticotjdiezi
jnennaam van dezwartezeeheeft,
welke in oudeti
jden pontusezta'
fzl'
z,
sheette.Derhapontica
rhabarberLrheum rcwoazz
-cvzzzyLIxx.)groeitwildop beide
zi
jden derbeneden-W olga,in Rum-llien indeAuvergne;
wordt ook in de europesche tuinen als moeskruid geteeld.
Hi
JisdoorPztospzh Atslwrs,in1610,inEuropameerbekend
geworden.In den droogerijenhandelhoudtmentweesoorten
aan.de gemeene en de rgssésche rhapontica; eerstgemelde

dier voormalige grootheid,met naauweli
jks30,000 inwoners. Na dat dit eiland in de midden.eeuwen nu eeng
den khalifs, dan weder den venetiérs ten buitW;S geWOrden,verkreeg hetweder eenige vermaardheid,toen de Johanniter-ridders, na het verlies van Palestina en Cyprus
hetzelve veroverd hadden,en gedurende 2 eeuwen hetzelve

eervol tegen de turken handhaafden, in welken tijd de#-

zelfs bevolking nog op 300,000 zielen begrootwordt,tot
dat Sotlxww II, in 1522, na langdurigen kamp,zich van

heteiland meestermaakte.- Degeli
jknamige hoofdstad des
eilands,wegenshare kunstwerken eenmaalde verzamelplaats
van vele welvarende grieken en romeinen,met nagenoeg

10,000 inwoners, is tegenwoordig no: enkelgewigtig doof

hare vestingwerken en als voornaamste scheepsbouwwerl'

derturkschevlqot, van welkealtàjd hier'een gédeelte ligt,
en voor welke de hiervoorhandene digte wouden .timm erhout in overvloed'leveren. De stad had twee havens, ep
aan de invaart der eene, die tegenwoordig schiergeheel
totpuin vervallen is,stond de bekende kolossus,die mede
tot de 7 wonderen der weteld gerekend werd.
De pvodukten, welke het mllde klimaat in de wel aan-

gebouwde en vruchtbare dalen rijkelijk voortbrengty qjn
granen,maïs,wi
jn,katoen,oli
jven,vi
jgenen anderezuidvruchten. a1s ook vele rozen en rozen- ofrhodiserhout; de
aanzienltikste uitvoerbestaatin tlmmerhouten katoen.

RICAXBIO (ital.) zie Rzl't
llltwlsslit.
RICAYO (ital). Hetzuiverebedrag van verkochte Farezt
zi
jn tameli
jk zware,gebôorde en geschilde,nagenoegcijlin- of wissels, hetnettobedrag ofnettoprodukt. (Vergelàjk
der- of schroefvormfgey 4 à 6 duim lange en ) à lduim Nz1'
T0).
dikke stukken, inwendig met ltervormige, naar den naad
RICHMOND, hoqfdstad van den '
V'
ri
-staat Fir6vl?nia
.J
uitde moestuinen,laatstgemelde uit Rusland- Deze laâtsten

roodachtig uitloopende stralen,metwitteofgele,ofrooderin- Noord-Amerika.
leurt het speeksel RICHTPFKNNIG (RlcTps>sIAG)isl)in dedui
gen. Reuk en smaak rhabarberachtig; k
tschemuntflaauw geelen'knarstniet,waardoor zich .de rapontica beslis- etabl
issemepten datgewigtwaarnaarde zwaarte (hetbruto-

senderwi
jzevandenechtearhabarberonderscheidt,voorwelken
zijmenigwerfuitgegeven wordt.- Alsartseni
jisookdeworte1 van den alpenzurin:w
.of alpenpatich,Rùmeœ c@ilz/.
:?
(L1wx.6eklasse,3e orde)gebruiktgeworden;eeneoverjarendeplant,dieop degebermen van oostenrjk,
' Saltzburg,
Bei
jeren, Zwaben en Silezië in hetwild groeit,doch ook
in sommige oorden,bi
jv. te Bockau $n hetsaksische-ertsgebergte;voorden handelaangebouwd wprdt,inwelkenzi
j
den naam van moRnikevhakarb6'
r (lat.vadiœ rlclarlcrï
monachorumjvoeA. Hvtzi
jn rimpeligç,lange,van buiten

gewigt)dçrmuntspeciën bepaald wordt,zoo a1sdehjnheid
(hetnetto-gewigt) derzelven doorde probeer- ofkeur-gewi
gten (zieop datart.)vastgesteld wordt. Derichtpfennig
bestaatuit enkelhalveringenj en het markheeftnaardezelve
de volgende indeeling :

1 mark heeft16lood of256 penningen 0f65536ngtpenning-

1
l

8
y
) 128
y 64
4 * >

p 32768
p l6384

deelt
jes.
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p
129
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RIE RIGA.

imark heeft 2lood of 32 penningen of 8192rigtpenning- demelverleden nietzoo sterk vooruitsteken,en zi
j niet hol

deeltjes.

l m
j. n

16
8

n 4096
p 2048

tp
i.

4
2
l
)
à

n 1024
> 5l2
>> 256
p l28
n 64

.
i'I
<
x
1x
v

yy
>
n

16
8
4

2
l

I

X-lu
'
I'j
l'J

xon.

zi
jn. Dedunpe itukken worden,aan derzelkerbeide ein-

p
>y

den omgebN en à 100 stuks in eenep bondel gepakt en,in
hetmidden zaamgebonden. Yerbazend groote hoeveelheden

y 32

p
y
l
y
p
h)
)
>

gaan daarvan naar Chinajwaarmen zetot takelaadje-werk
derjonken aanwendt.In Canton gaan 9 à 12 bond op den
pikol.Naar Kuropakomen dezedunnestukkenonderdennaam
bindrotting,stoelr
nlet(eng.chaLrrattan;fr.jonc' en lc/fez;
ital..cannedeé>W). Xen bezigtzehiernamelijk gespleten tot de rietenstoelen;buitendien echterook totregen-

p
>>

p
yy

pikols,totdegeldswaardevan l4l,506 guldens;Java'suitvoer
bedroeg in 1834:24999 pikols,waarvan 5487 naar Holland

p

>)
p
hy

l

schdrmstokkenenuitklopperstokken.Engelandvoerdein 1827:
3,158,641 en in 1828:6*,891,321stuksbamboesrieti*n.Batavia
voerde in 1828 in,voor233,667 ned.guldens,enuit31,301

4
3

en 9699 naar China.
gingen. Xen ontbiedthet'voorname-

làik overLonden,lmsterdam en Rotterdam. 0pv
engelsche

.

Somma 65536rigtpennihg- schepen gaat het, als hettotstouwing der goederqn-balen

(256 X 256
Meeltjes. dient,vrachtvri
jnaarEuropaenmethollandscheschepenwordt
= 65536)
, lli
j meestalsgarneringaangevoerd.Velestukken zi
jn uitde
De penning is hier eveh als hetmark in 256.deelen ge- na
t
u
ur
b
r
ui
n
;
bi
j
a
n
d
e
r
e
n
br
e
n
g
t
me
n
i
n
oo
s
t
l
n
di
ë deze
kleur daardoor te *eeg, datmen hetri
d
etherhaaldelijk met
eeld,en men hxftalzoo dezelvevoor een verjongd mark olie bestri
jkt, of hetzelve. bi
j het droogen, met ongeaangezien. Door deze wijze van indeeling heeftrnen zeer bluschte kalk bestrooit. waardoor gevlekteteekeningen op
kleH
ine deelen in geheele getallen bqkomen.
de bast ontsta#
an. Eenv
zoodanigrietiswaarschtjnlijk hetseet richtpfennigtheilchen (rigtpenningdeeltje) van hit derteenige jaren zoo veelvuldig naarEuropakomendepo-.
keulKh (pruissisch)mark weegt0,3568352 honderdstedeq- per-viet, hetwelk tot regen-' en zonnescherm-stokken en
len van hetned.wigtje,en hetned.wigt
jeweegt280,2414 wandelstokken aangewend w'
ordt.De geledingenvanhetzelve
r
i
g
t
pe
n
ni
ng
de
e
l
t
j
e
s
v
a
n
h
e
t
z
e
l
f
de
ma
r
k.
I
l
e
t
r
i
c
ht
pf
e
nn
i
g
s
t
a
a
n
a
l
t
i
j
d
v
e
r
s
c
he
i
d
e
ne
du
imen van elkander;hetishol,
theflchen van hetweener-mark weegt0,4282288 honderdste maardedniettemin hard en sterk.
deelen van het ned. wigtje, en lzet ned.wigtje weegt Twllsy. Invoer 3 pct.; uitvoer 1 pct.9 doorvoer 1.
233,5200 richtpfennig-theilchen van hetzelfde mark. Xen pCt.
vergelàjk ook deartikelen KzutscH Mwux.
RIF, eene lange zand- of rots-bank, 4ie zich van uit
=, 2) het groothertogl. hessisch pond handelsgewigt, eene zeekustin dezqeultstrekt.
wgrdtwetteli
jk in 32 Zotâ (lood) ofl28 zuentcâen.of RIGA,56057/'
N.B.en2402/O.L.deversterktehoofdstad
5l2 vicht
plbnnW gedeeld, well
telaatstgemeldedusniette van Lijfland, m4t50,000 inw.,en aan den regteroeverder
verwarren zl
qn,metdie onderl)vermeld.
Dûna,nietverre van haremonding indenrigaschenzeeboeRICINUS,zie W OwDSRBOOM.
zem deroostzeegelegen,isnaSt.Petersburgdeaanzienlùkste
RICODS-W ISSEL,zie RzrozRwlsszt.
handelsba#envap Ruslandeninzonderheidbelangri
jkdoorden
RIDDERXAAT (du.Rittermösstqinhoudsmaatvoordrooge ovlrvloedigen uitvoervan hetvoortrel
reli
jkeri&ass'âeofli
jfwaR
ren in hetzwhsersch kanton Solothurn./ie aldaar.
landschelk
jnzaad (in 1836:354,860Conien),datalpemeen
IEGER (tzrvsnsof KRxwcl Lschpvt-t. Een ring van alszaai-li
jnzaad geachten hetbeste van de oostzee-1s;vertouwwrrk of houtj waarvan men zieh tot hetop- en neer- mits hier van wege de overhei: strenge toezigtwordt gehal
en derstagzeilen bement.
houden,datgeen twee- ofmeerjarig ll
-nzaad qlszaai-ly
-nRIEXIY LLEN. àie Dottzy.
zaad wordt verkocht. Buitendien. heeft echter ook Rlga
RIEXEN Lsehpvt-t noemtmen de roei-spanen of roei- aanzienli
jken uitvoervan granen,vlas (1836:162,905schipstangen Lroeirlement,die tothetroeijen worden gebezigd. pohd; waarvan alleen naar Engeland 148,148 scbippond),
:IET. onder dezen naam komen voor den handelin vlasheede (1836: 13,320 schippond),hennep (1836:72000
aanmerking: 1) het nchey'
- ofdekriet (fr.rosrau,
.eng. schippond),en hennepzaad (1836:71000 tonnen)jvan tareed;ital.canra &caJolc). Hetzi
jn de 4 à8voethooge, b%k,touwwerk,talk1huiden,jaarltjks100- 159,000stuks
b
eneden genoegzaam vingerdikke,gestreepte halmen, dèr,. (waarvan meerdan x alleen naarEngeland),ten deele ook
overal in Europa tot in hetverre noorden,in wateren of van hennepolie, zeep, kaarsen, matten,ani
js, asch enz.
op vochtige plaatsen steiloveréind groei
jendegemeenebie- vooral echter van houtj hetwelk in vlotten van deBovenzen (phragmitescommunis,Fnlxx.= arundo'Jrcgpzi- Diinakomt.Dezehouthandelwasinzonderheid indenjongtei, LI>>. 3e ltlasse, 2e orde). Behalmen worden,ge- sten tàjd hier zeer.levendi; en belangri
jk.
;wanttenjare
droogd, voornameltjk tot het dekken van daken gebezigd. 1835 liepen alleen uitdezehaven 2l4 s'
chepen,welker la.

.

onder de zelfde benamingen bedientmen zich in hetlui- ding ge'
heel, en 36 welker lading voor de helft uithout

deliik Europa, voornamelàik in hetzuiden van Frankri
jk; bestond en de waarde van dithandelsartikelbeliep nagein Italië en hetzuidelijk Rusland,a1sook in Persië van de noeg 3 millioen roebels. Een aanmerkeli
jkehandeldrO
l
jft

halmen van hetpaalriêt(scltolochloa lrvzzdizzcce. X.en ook Riga in haringydietegen graanuitvoervan Noorwegen
K.;= arundo donaœ LIlx.3e klasse, 2e orde) tot het en Schotland ingevoerd worden. Daarbàj vindt men hier
z
elfde eindejen voortsook uogtotmondstukkenvoorblaas- 9 suikerramnaderi
jen, die jaarlijkspluspzfz?.130,000 putl
instrumenten en tot rottingen ofwandelstokken;laatstge- gezegd worden te raKneren,verscheidene tabaks-,ook wolmelden.worden zelfs we1 ds spaanschriet verkocht. Het len- (goed.
e kamelot-). katoen- (katoenfluweel-), leder-,
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b
ri
jk
en
.haven, doeh k.unnen de
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stengelis hol en knobbeli;;in Persië en aan de Kaspische schepen tpt aan de scheepsbrug, die hier over de meer
zee.tot Astrachan wordt hettot wàndelstokken oover-gever- dan 3000 voet breedeDt
zna voert,opvaren. In hetjaar
'
nisten beschildeqd;3)lletôamboesriet(zieopdatwoord); 1836'kwamen hier ll02 schepen en daaronder, behalve
4)hetspaansclsrietofdezoogenaamdebindrotting, (eng. 138 russische,40lengclsche,l45 mecklenburgsche,69havattan,
; fr. canne & Bengale; ital.canna @./'cannetta noversche, 44 hollandsche,40 deenscheen 39pruissische,
d'Indiat,hetwelk van den steenrotang Lcqlatnus.rpfczz
g aan,en de.waarde bedroeg omstreeks60 millioen roebels,
L1>>.6eklasse leorde) afstamt. Dezereusonderalleriet- waarvan naar Engeland alleen voor nagenoeg 40 millioen
soorten in de geheele wereld, die,in deszelfszamenstel veel roebels.- Alet Petersburg en Lùbeck staat Riga sedert 1832
van de grasxorten en veel van den palm gemeensheeh,en in stoombootgemeenschap,en inzonderheid'is de handelop

dustusschen deze beide plantgeslachten den ovprgang uit- Duitschland sedertongemeen toegenomen,z0o datkortelings
maakt,schietderwjizevervaarlflkgrootestengelsindehoogte, hiereenetweede stoombootisgebouwd geworden. gestad
datzàjto!600voetkunnenlangwordea,waartoenogdemerk- heeft ook 3 boekhandel-etabhs
'sementen,eenebank,eeue.
waardighrid komt,datzijdes-ongeachtaan derzelverlne- .beursen een'
eschoolvoordezeetaart.- Aan demonding
den-eindenooitveelboven'eenen duim in doormeterberei- '
dyr Dùna ligt op een klein eilant
l het fortDùnnmùdejhetken. Hi
j groeitin geheelOost-lndië,hetmeestechterop velk dezen stroom bestriikt.
de Sunda-eilanden.De dikkestukken leveren deonderden M '
unten t'
x koers. kiga rekende tot omstreeks 1810
naam van spaanscherotting ofspaansch riet (eng.&round naar al&erlsthalern en coarant van 90 groschen cller/:
rattanjbekende elastiekewandelstokken, die zich van de en eouvaytt. In deû groothandel en in den wisselhandel
bamboesrottingen vooruameli
jk daardoor ouderscheiden, dat wasde uumeraire waardein Albertgeld 9) thalerâlbertsop

R1Gz.

-

:1:27

letkeulsch mark hjn zilver,in den kleinhandelen hetgewoon dageli
jks verkeer daarentegen in courant l2)thaler
p
l
m
i
s
s
i
s
c
h
c
ourant,'op het keulsch mark Ejn zilvergerekend. Bovendien werd ook nog de russische muntwaarde
gebezigd, derhalve ook nog paar roe&els à l00 kopeken
in de numeraire Faarde van den zilverroebel, 13 delzelven
o
p het keulsch mark lijn zilver gerekend, ofschoon ook
vroeger veelrussische bankadsignatiën ilomloopwaren.geze
vroegere rekening- en wissel-verhoudingen van Rigakomen

M GSDALER-- RIJF.

ge kanne houdt2 stoofà 4 klartier.
100 stoof =
28,07 eng.imp.gallon,
1l1,38 pruiss.quart.
103,70 russ.stoof of
90,13 weener masz.

lletpegelstoofofvisirstoofhoudt1)gewonestoofofl,5305

soms nog in vernVlding, en moetvolgenderwi
jze verstaan ned.kan.
worden,datdesti
jdsop Amsterdam gewisseld,zoodanigwerd Debrouwtonnehoudt87) pegelstoofof 105 stoof.
gewisseld,datplusmz
-vlv:101)daaldersholl.courantvoor Hetvatbrandewijn houdt120. detonnebier90 stoof.
,
100 alberts-thlr.op Hamburgpl'
usminus104) albertsthlr. llandels6vewèt.Hetschippond,houdt4loof,of20 li
jsvoor 100 thlr. hamb. banco, en op Londen plus zzlïzll,
ç pond,of400 pond. à 32 lood. Hetnormaalpond van Riga
405
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vanhetjaar1761weegt(naarPatccx:R)646352eng.trooisch
enwoordig en omstreeks sedert 1810 werd hier alge- greiuj= 418,
874 ned.wigt
jes.
meen.en zoo als in geheel Rusland naar roeôels van 1@0
100 pond zz
kopeken gerekend; ook zi
jn '
de koersnoterinmen hierta41,883 ned.pond,
melijk de zelfden alsin St-petersburg(zie aldaarl.slecNts
nu en dan noteertmen een? koers op DantzigXplusplïlv:
92,34 eng.avdps.-bvnàb
89,55 pruiss.
9,op Koningsbergen 9).silbergroschen voor 1 russischen
102,28 russisch,of
bank-roebel. Yoorts op Lkbeck pl. zafa. 11) schillingen
lkbisch Ct. voor 1 bankroebel.- 0p St?Petersburg wis74,79 weener pond.
selt men pl.min.99) bankroebelvootl00 bankroebelin
St. Petersburg. Het wisselrert is hier het zelfde als inSt. ln Làjfland rekentmen in den handel39 rigasch pond,
'

= 40 russisch pond of1 pud.
Petersburg en geheel Rusland.
M aat en gezt/fg'. Zen&temaat: De voet ls de russiHethalve *,het mark,dientalsgewigtvooredelemetalen.

sche ofengelsche. Zie ST. PsTznsBcltcen Izoxozx. Door

lletmedicinaalge-p
kfishetoude neurenberger.

handwerker: wordt echter ook
RIGSDALER, de deensche benaming voor den vroeger
landsche(pruissische)foet zeerjnoIikd
werf
zooggebne
az
ai
md
gd.eri
jzi
ne in Denemarken gebrui
kelijken ràjksdaaldervan96schillingea
deensch.alsrekenmunt. Zie Dzlsxxnxzx.
B:ltIJl.
ge el wordt in 4 kwartier ingedeeld. Hetorigineel
RIGTIG. l) in orde,zuiver.- >)onzehandelisrfgt
lestandaardderzelvevan hetjaar1761houdt(naarPwvcxsas ti&.''- >)Gisteriseindeli
jk dezaak rètig geworden''.bepaling bijdoorslag)21,166 eng.duim.
)
)Xorgen za1ik màjne schuld rèttk maken-''' 2)zonder
misslag?foutof gebrek. nDeze factuur enz.is volkomen
100 ellen in Riga =
rirtig.'>- pDeze twee geldrollen zi
jn rïgfïg geteld.''53,76 ned.ellqn,
>
)Gi
j hebtbi
j deze koersrekening eene verhouding aange58,72 eng.yard,
nomen, die nietvigti& is.''- 3) naarvoorschrift)over80,61 pruiss.ellen.
eenkomst, overlevering ofoud gebruik.''- p9it is nietde
75,59 russische archinen, of
rigti&e maat.'' - pllebt gi
j het gewigt rfg/ig gevon69 weener ellen.
den?''- Uw brief is rïg/z'
g besteld geworden.'' pDeze

wissel. vrachtbrief, ditcontracty deze quitantie enz.ls volge doormeterder masten wordtnaar engelsche duim ge- komen rl
ktig geschreven ofopgemaakt.
lneten voor den omvang derzelven wordtechter de palmRI
GTI
NG
(van eenen zeestroom ofeenerivier)bedpidt
maat gebezigd. 3 palm ùouden 11,151 eng.duim = 283.23 in de zeevaartkundç den loop, dien de stroom en de riviea'
ned.streep. Dit zoude dienvolgens gelàjk staan met den naar zekere streek van het kompas houden.

ouden amsterdamschen voes; die insgeli
jks, tothetzelfde RIGTPENNING DEELTJE tdu.Richt
pfennirtheilchenj
einde,in.3 palm wordtgebeeld.
Zie RlcuTpFxwslc.
Be vadem heeft6 voet.
RIJBEN fschpvt.j.1) Daarmede duidt men in dezeeDemi
jl,ziebi
j Rxvws.
manstaal de bewegingvan een schlp aax19waardoorbi
jafFeldmaat. 9enieuwelandmetersellè voor Ll
jiand en wisseling dqszelfs voor- en achterdeeltusschen de daaronKoerland is2 eng.voet.derhalve = 609,589 ned.streep. der henen rollende hooge golven zinkt,ofvalt,Xen noemt
9enieuwetonnenstellehoudtsedertl8lswettelijk35kop- ditook STxxpzx.
RIJBER,naar hetdaarop gesl
p
e
n of14000 D ellenjof56000 eng.1 voet,= 52,0238 dus
agen beeld (een ruiter)alned. roeden.
genoemd, eene hollandsche munt,die tegenwoordig en
De nieuweloofstellen houdt25 koppen of 10000 D el- sedert 1816 alleen als zilvermunt (ducaton) dewaarde vaq
len,of 40,000 eng.vöet,= 37,1599 ned.L1 roeden.
f 3.15 c.(of63 stuivers)voorkomt;vroejerechteringold
De vroeeerin Lijlland wetteli
jk aangewende lijflandsch- van 22 karaatIljn geslagen werd,en waanan mea enkele
zweedsche landmeter-el was 6l2 ned.streep lang.De beide
vrldmaten hielden het zelfde getaln ellen,ofreàpectievelP
2k :2,4362 en 37,4544 ned.D roeden.
Graanmaat. Het rigasche loo.f à 54 stooy houdt4203
eng.kubiek duim y = 68,871 ned.kan.
100 loqf=
68,87-ned.vat,
23,68 eng.imp.quarter,

12l,31prlljss.schelrel,

32,81 russ tschetwertof
lll,99 weener metzen.

Be tonnekorenjli
jnzaad en kalk houdt2 loof;= 1,3774
l)ezout-tonne houdt106) loof,en bevatmitsdien 1,3615
ned.vat.
9etonnesteenkoolen hqudt494) stoofjen bevAtderhalve
ned.vat.

6,3056 ned.vat.
Hetlastrogge wordt op 45 loof gerekend.het lasttarwe
en garst à 48. het last haver, mout en e- teq à 60,het

lastli
jn- en hennepzaad à 24 loof.

Inhouh maat 4:or natte wcrep.

à 14 en halve à '
7 gulden had. die ten deele ook nog circuleren. Zie AMsTssnxx en Xcyezx 0v:R IIIIT âtcgxzzx.
RIJN. Deze yyGrootvorst van Eumpa's stroomen,'' zoo
als Bollczn hem bezingtyheeft, watons vaderland betreft,
den volgenden loop. Hi
J verlaat bi
J Schenkenschans de

prulssische Rtjnprovinciën, en strpomt Nederland binnen;
splitst.zich bi:i
n twee armen,waarpn de lin# Pannerêen i
ker den naam van K aal aanneemty de regter dien van

Re
jn behoudt, en zich bij W estervxrt wederin tweeën,
Ilsselaan,terwàjldelinker,onderdien van llç
jn,ofBeelt'
fezlrf/zz,lae sArnhem, W ageningen, Rhenen en W àik
bi
j'Duurstede vloeit,terwelkerlaatstgezegdeplaats hijzich
weder in twee armen splitst,van welkede.linkerdeZek genoemd wordt, en de regter, dekromme Wï
/s geheeten.
naarUtrechtstroomt,en daarten vierdemalezich in twee
armen verdeelt, zi
jnde de regterde reelttbdie,na langs
W eesp gevloeid te hebben, zich door eene ke itale sluis
bàiXuiden .
in de Zulderzeeontlast,en de linkerjde oude
Ràin, die langs W oerden en Lei
jden loopend'
e,zich bi
J
Ri
jnsbum vroegerin de guinen verloov,dochtegenwoordig,
door middelvan een,eerst sedertjomstreekseen dertigtal
jaren, aangelegd kanaalen ebne aan deszelfseinde aan bragte,kapitalesluis,in dezeezi
jne uitwatering heeft. nverdeelt,nemendederegterarm hierden naam van W ieuwen

derde voorname,ons vaderland dolrstroomende groote ri-

llet nieuwe stoof van 1833 houdt 77) eng.kubiekduim vieren, die alle uit andere landen op ons g ondgebied ko-

= 1,2754 ned.kan.

meqystaatde Rl
jn boyen aan.

139*

ATJNBEIJEREX- RIJST.

-

:@*â -

RIJNBEIJEREN. Dg maten en gewigten in den Rtjnkrei
tsvan hetkoningri
jk Bei
jeren zi
jn nog defransche,a1leenlijk metuitzondering derinhoudsmaat. Zie Pwllzs.
1Ri
jnbei
jersch houtklafter bevatl44 bei
jersche kubiekvoet.= 3,58 wisse
'.7 Rijnbeijersche klafter= 8 bei
jersclle
klafter.
Hethectoliter(ned.vat)granen heeftwel100 liters,doch
wordtin 4 viernsel à 2 simmer à 4 vierling ingedeeld.
Het lnetrieke quintaal(centenaar)heeft1f)0 kilogram.
RIJNGAU (REzIxGwc). ZieNtsswc.
RIJNEANPELS over'làetbelangrijke van dezen.
handel,
namelijk.door de steedsle'
vendigeren metterdaad grootsch
ewortien stoomscheepvaarty a1s ook door de eerst sedert
korteling vrij geworden scheepvaart%p deze riviertothl
'

zee, zie men de art. Kzotsx en RlzwsA xzpvwwitT-coxvswT1x,en is hier nog slechts uan te merken.dat sedert 1838
ook destoornbootvaarttusschen Straatsburg en Bâzelil1gang
is gekomen.
De reeds door de vrucht.bare Ri
anden en door den/toe%i
Fnl
vloed van verscheidene bevaarbare nevenrivieren xerleven-

digde Rl
qnhandel,begintbi
l
' Bazel in Zwitserland en tera
deelereedsbi
j Constance in Baden van overhetmeer van
ne
emt
l
i
nks
Constance,
bàj Coblentz op detgt Frankri
jk
overTrierin Rijnpruissen komende-:loesel,en regts reeds

RIJST.

alsook totdiep in de noordeli
jke gematigde gedeelten de,
aardbolsjwaardoormenigvuldige verscheidenhedel zi
jn ontstaan;alle splitsen z1
j zich in twee hoofdsoorten:dieder
lare (-percq
çdfg: of natuurli
jk.gedrenkte), en die der
hoome (gebergte meestal kunstmaf
-lg .
bewaterde) gronden.
De eerstgemelde zi
ju het meest algemeen in kultuurgebràgt. De stengeldezer grassoortis2 à 5 voethoog, onbe
haard,lljrfoverhngs
gestreppt, ter dikte eçnerpenneschacht, en heeft 3 i
a 4 knoopen of leden,aan welke de
l
à2voetlange,smalle, Ejn overlangsgestreepte,vleezige,
dpn biezenachtige bladerea zitten. Boven aan den stengel
ontwikkeltzichdelloemtopmetmeerofminderRoeisempjes
(soms'tot l5t1)j ieder van welke een rijstkorreltjevportbqngt. Hierbi
jheeftde zonderlingeomstandigheid plaats,
datdebeidekroon-stroovliezen,bi
jhetri
jpen,aan den korrei
aangroei
jen,weshalve deze, na den oogstdaarvan bevri
jd
(gesch'
ild)moetworden.ongechildisdezelvemeerofminder
eirond, aan dezi
jde van hetgroote kreon-stroovliesmet5
of6 ribbet
jesvoonien,kortgesteeld,meestligtgeel,zelden
roodachtigy ja zelfssomstotgeheelzwart. Qeschild isde
koirelmeerofminder'
eirond, etteli
jkestrepen lang,zwak
gestreept, aan de eene zi
jdemeteen scheefiudrukselhetwelk yan de kiem voortkomt,doorschàjnend,witofgeelaçhtig wit, t- eli
jk hard, moei
jeli
jk te vergruizeq en,in

het vertier met constructiehovt op de K inzig ov- oflen- den goeden staat,zonder Teuk of smaak.- Dq kultuu.r
burg en dat op deXurg over Fastadtin Baden op;ver- geschiedt schier zonder uitzondering meteen- ofmëerma-

bindtalsdan metzich bi
j Alannheim d,n Weckarnandelen
daardoordeplaatsen Heidelberg.Heilbronn.PforzNeim (door
de Enz),Canstadten Stuttrardkin baden en W ûrtemberg,
alsook bijàleintzden AftlnhaitdeloverFrankfort!olrenbach in kesjen Darmstadten AschaFenburg, W urzburg,
Kitzingen, Schweinfurt en Bamberg in den Beneden- en

Boven-xeinkreits van Bei
jeren;verders.voerCoblentz.diep

der Iahn overNederlahnstein.Ems en W eilbirg in Nassau ;dien der kp-upper'over Elberfeld,Barmen fm Solin-

gen;dien derhoer over Rul
zrort?guibburg (goesburg) en
llerdecke in Ràjnpruissenjen btj Ayezeldien der Ièpe
over Ilamm en Lippstadtin W estpalen.
Iven zgo belangri
jk'alsmerkwaaidig te zien isde verzending van hethoutin hetgroot, hetwelk niet in scùepen, maar in iroote vloten den Rijn afnaarHolland gaat
tvan daarook,bi
jdeduitschershollönder#össe genoemd).
en teDordrecht,alwaardezêlvegebrokenenbi
jgrootepartijen
in veiling verkochtworden, zjjnen hoofdstapelplaafs vindt.
Na
datzulk eenRi
jnvlot,uitversclieidenekleiqevlotenaangegroeid,,zoo als zij uitde Kinzi
g,Xurg,den Neckar:den
Xein, de Xoesel enz.in den Rl
gn komen, gemeenli
lk in

tlen omstreek van Coblentz of Andernach ga het grootst
geworden is, heefthetdikwerfeene lengte van 800 à l0Q0
voet, e'
n eene breedte van l00 voet en daarboven.0p deze

houtmassa,die meestaluiteiken en dennçn (du.IlollnnArl
s/lzzlwrl bestaat, zi
jn 12 à l5'planken lootsen ofhutten opgeslagen,'
onder welke zicll die van den eiygenaar, dë
heerenhutj doorhare groote en smaakvolle sierliikheid oudersoheidt. l)e leiding eener.zoo zware en groote massa is
met nietgeringe zwarigheden verbonden, en vordertsom-

wijlen omstreeks400 arbeiders;van dewaardevanzulkeen

lige bewatering, waardoor, deels wegens de geli
jkmatige
verdeeling der waterdeelen. deels wegens de door deze
kunstmatige overstroomingen verpeste lucht. in vele landen

bijzxderewetten ingesteld zi
jn deworden;onderdeze.ztjn
die vgn Lombardi
jede volkomenste.doelmatigstwerkende
en dienvolgens de beroemdste. I)eti
jd deruitzaai
jing en
die van dea oogst, alsook hetgetalen dewi
jze derbewateringen isnaardeplaatseli
jkegesteldhedenverschillende.
Zoo zaaitmen in Ihdiétusschen den 15 Juni
jen 15 Juli
j;
in de beide nlssische trans-kaukasische provincién Talpsch
en Karabag reeds in April;in Indié oogst men reeds na

3 of 4 maanden, in Jalpsch en Karabag eerstna 5 à6

maanden (in September en begin van october). Inplv
erscheidene landen zaait.men op de daartoe beschikte aatafzonderli
jk, of we1 worden, ak bi
jv.in Talpsch,de
planten op derzvlver veld overgeplant. De bewateèf kunstmatig, èf natudrlijk. In het'eerstegeval
overstroomt men de ri
jstvelden, naar matede luchtstreek
en de grond het vereischenj dat is te zeggenjde eerste
màalvlörofnadeuitgaai
jingen, de tweede ofderdemaal
na hetuitwieden;bij den oogst laat men hetwateraf,
ofmen waadt daarbd door deq moerassigen grond. Het
merkwaardigstevoorbeeld van natuurlàike bewatering,vindt
men in hetland Zar,aan deuitvloei
jing van den Indus
zoodra'men de eerstevoorboden derjaarli
jkscheoverstroomingen van dezen magtigen stroom gewaarwordtjzaaitmen;
naar gelang het water aanwast, groeit ook de ri
jst,dien
men na3'maanden inoogst,en welhetzàjop hetdrooge,
alsde overstroo'
ming nietlang duurt,hetzij,in hetteqenovergeqtelde geval,in vaartuigen ;:oo veelmen weet,ishet
land Zarhetweelderigstvruchtbare van alleri
jstlanden.
.

vlot kan m en zich eene voorstelling m akeny als m en hoort, Het dorschen geschi
edthetzi
jdoormenschen)ofde kop-

dat alleem de con:umptie op hetzelve tot aan de.plaats van rels worden door ossen uitgetreden;het schillen ofpellen
deszelfs bestem ming m enigwerf m eer dan.40,000 pond door stooten i
a den li
jzel, of door bijzondere,in onbe.
brood, 20,000 pond vleeschy 30 malter gedroogde peul- schaaf
delanden zeermoejeli
jkemachinen,ofin eenesoort
vruchten,500 aam bieren 6 fuststukkén wijn bedraagt. van schrootmolen, In 1834 bekwam een noordameriztaan,

D'
erqntolkantoren (WJrz:
zêa/f&,a/er) op pruissisch ge- voor zàineuitvinding eenerdaartoeweergesclliktemachine,
jsvan 30,4)
00 dollars,die daartoe doordezuideli
jke
bied zijn stroomafwaarts:Coblenlr,Andernacb,Linz,Keu- den pri
len, Dusseldorf, Ruhrort en W esel; stroomopwaarts:be- staten der Unie was uitgeloofd geworden. Tegenwoordig
halve de genoemden, nog Emmerik aan de hollandsche wordt:ecl
zter ook in Europa veel rijst gepeld,dien men
met de schilofbast, uitvreemde werelddeelen komeu laat,
UFOXZO
mlxi-wxnscllz xzzT(RlxlwlscllzsMz.
s!)zieKnctsx. verm'its a1s hij ongeschild verwonden wordt, de smaak en
RI
JSS
EL
t
f
r
.
Zi
l
l
e
t
,
ho
o
f
d
s
t
a
d
v
a
n
he
t frapscle de- kracht bewaard blàjveq.- Soarten: De qjst van iedqer
paftement Bu A brf, eene der sterkste v stingen aan de land kan op tweederleiwijze in den handelkomen:ongeDeule,.fraai gebouwd, met een zeer sterk-kasteel en vele Ae/d (of metde schi
l) (fr.en Jc/rce, ofen pciî/e;eng.
jkejaren erde
aanzienli
jke gebouwen. De stad heeftnagçnoeg 70,000 in- eigenltjk in /Je husk, doch issedertetteli
jk geworden);du.
woners, die een'aanzienli
jken handeldri
jven. Xen vindt hindostansche benamingpaddy gebruikeli
hier als industrie der bewoners inzonderheid uitm'untende uytgesehöl'; it
al.risorej, en repeld (van schilbevri
jd)
bloemmisteri
jen en voorts laken-, kant-,leder-4wollen- (fr.6lanc ofpele,eng.eenvoudig rice;du.geschalt;ital.
stoFen-,linnen- en katoenfabri
jken,a1sook eene zeeruit- &ianco,ofpilato,ofykf/@);hindostansch:6rassof&rayt.
.

.

gebreide oliebereiding-a

In Oost-lndië deelt men hem in 3 soorten :tafel-,witten-

jst;laatstgemelde is dp
sJ,
-i
talriso) en ladings- (of verzendings-) ri
RIJST (eng.vite;fr.Hz;du.ReisAW:z-.
Alle deze nqm en zi
1
jn uitdelgti
jnscheen grieksche bena- hoofdsoort, vermits.de andere soorten, wegens derzelver
t, oryza ontstaan, zoo zaldeze 6fuit duurt
m ingen van den rhs
e,Gindergewild zi
ln.overigensnoemtmen de soor:#
hetarabisch aruz, èf uithettamulisch-oost-indisch ariqi ten naar derzelver vaderlaud ;xhetzi
jn devolgende:
afkoznstig zi
jn.9egemeene ri
jstplantLoryza dcfïwc,IzI>y.
In .
r lropc.
6eklasse 20 orde) stamt oorspronkeli
jk het zi
j uit oostIndië,ofuit Alzyssinië. '
fhansiszi
j.dobrkultuurwi
jd en
zijd verspreid,zoo welin de geheele'verzengdeluchtstreek, Spaansol-tenwelwcpncfc-rijst,gerjngekwaliteit,geel-

RIJST.
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ethtig van kleur, en daarom veelalm et kalkwater gewasschen.
Italiaansche (rï:: di p:s:x/t
?) en wel o.
stWlka., de
beste daarvan,seyrvol, zulver en wit; Ferona,$-:beter
dan demilaansche;N çlaan of Zombaidische,
.A'
alf-l,
Piemont geelachtig, ronder dan Carolina, van'- akken,

stooken vas arak (zieop dat woord), in Japan toteell'
wi
jnaehtigen drank (.
scâz
-)j in oost-lndië tot den dqank
Cange,ook-totbmndewi
jn. l)e afvalen degebrokenkorrels(fr.risette,ital:risinq ofresinatdienttotvoede.
ring
van hoendersen duiven. W ater,waavin menri
jstuitweekt,
wordtsli
jmig,en dientdan in Oost-lndiëtothetpappenbt)

Bali,
.Woz'lro; Celeôes; zvanilla ,.China.

len,en de aan de opgedragene verwen,na het droogen eek
,
fluweelachtig aanzigt en een relief te geyenr

bi
jzonder eigenen, reuk en eenigzinsscherpen sï.ak;vot
neinscne,scherp,salerno,sicilfén;hon&àarscâr,es wel
remeshar,
. In A/rïâc.
hàgptische, en welRosttta en Damietta,wit,groot,
meelri
jk,totweriug derinsekten gemeenli
jk met6 jct.zout
gemengd;Alada6vaskar;
zx uzia.
Ievantsche, nietzoo welsmakende a1sde italiaansche,
doch meelrijker, grooter en zwaarder; Ialn.dcâ,waarvan
die van uku a de grootste,wilste en beste is;K avaôar ,
.
Renmalen, in drienevensoorten:-wit,geel,cargè;laatstgexaelde is grof,groot van korrel,roodachtig,zxt,moeijelijk tepellen;Patna,klein,langwerpig,rond,dvn,ongemeen wit;Molukka;J'ïc*a
.Sumatra; J'
crc.van velks
nevensoorten die van.Gc&czlg,een distriktbijCheribon,
de âjnsteen witsteis,en daarom aan de Carolink-ri
jstgelijk geacllt wordt; die van Indramapu isdese htste op
*
Tava,gemeenli
jk kleurloos; overhetgeheebisdievxn de
oosteltjke gedeelten deseilandsbeterdan dievaa de wevteljke; dievan GrW elisde duurzaamste van hetflhnd;
In -lvlerïl'c.
'
Cal'olina,langer, smaller en witter dan de itdiaansche,

de neteldoek- en zi
jde-weverij, in Italië bi
j de gaa#- en
krip-weverij; het bezlnkselj gestoten en uitgewasschen,
geeft een lk'n zetmeel (1at.yoecula oryace), nagenoe:
9'pond kaf van 10 pond ri
jst. Het kaf geeft men aalz
het ruadvee, of men versterkt daarmede,zoo als in oostIndië, hetvuurin de i
jzersmelterijen. Hetstroo dienttot
vervaardiging van stroohoeden. F,i
jn ri
jstmeel, metkoud
watergemengd, en daarna gekookt,geeftden Japanschett
'
pleisterkalk ofhetrqstorg,waarvan de schoonsteornamenten, beeldjesenz.vervaardigd worden, die,gedroogds
eene fraai
jepoli
jsting aannemen en-zeerduurzaam wordes.
Engeland ontvangt jaarli
jks eene groote njenigte daaruit
vervaardigde pagoden,sommigen witals marmer of albast:
anderen donkerbruin. DeJapanezen zàjn meesters in deze
kunst, en vervaardigen .onder anderen daaruit speelpenningen,U'
'ches),welke schiervan dieuitpaarlemoernlette
onderscheiden zi
jn.Hetzoogenaamdechemischer#stpapier
wordtdaarentegen volstrektnietuitri
jstgemaakt,maaruit
het2 à2)duim breede merg ofvleesch derAoschynomene
R0x.,eenekruidige,kwastigeoverjarendeplant, dl
ne in de
nzoerassigegronden van Bengalenovervloediggroelt,bereidDaaruitverklaartzich debijzondere eigenschap van ditpapier,vandoorbevochtiging metwatereenigzinsop tezwel-

Fandel: f'czz
/e behoudt zi
jnen Yalencia-ri
jst sclliel
geheel voorzicb zelven,en voertbuitendien veelin;bi
jv.
in 1826 voor 1024207 pond sterl. 9ie van de Po gaat.
over land en te waternaarnaburige landen in zakken,uit
welke hi
jin Triëst,Botzen en Chur.totverdereverzending
ingepakt wordt. Pavia is eene voorname stapelplaats.
Frankrù'k voerde, in 1837, 13,176,465 kilogr.in, van

doorschàjnendjkantig,zuivervan smaak, reuklo- ; Zouisianandie,alleen aan demonding van denxissi-i iaangebouwd wordt; Braziliè', in kwaliteit tusschen Arolina
en Piemont.
Andere z/or/dzzjdie in derzelver landen overvleedig ge- welke het 6,31l,564 kilogr. tot eene geldwaarde valt
teeld worden, zijn: de slqmige rtydf(oryza glvfïlodc, 2,524626 francszelfverbnzikte,en 6,864901kilogr-,waarde
Iz0v1.),voortrelreli
jk van kwaliteit,in Jamn;
.2,745,961francs,wederuitvoerde.Engelandsinvoer1831
De 6reed&laderi6veri'
:f(/r latz
/olia,IIrxB.)inzonder- gepelde rijst 168744 centnrsj ongepelde 225,556 bushei:
heid in Xieuw-Grenada;
1832: gepelde ll1,461 centnrs; verbruik 1831 gepelde
De zoogenaamde kleine rï
/d/ofguinoa,diein 'em ge- 140,000 cntnrs,ongepefde 189,388 bushelsyuitvoer 1831
teeld wordt, doch eigenli
jk volstrektgeen rijst,maareese gepelde88,886 cntnrs,ongepelde niets.
soort van Kanzen.
voet is;destamplantisnameli
jk nkeno,ndizdAa guz
-x/c BcxB.;dezelvewordt,ook nl o:aanmerJmnterdamsinvoer
keli
jke hoomen,totaan Zuid-chili toe aangetouvd;vöör
hetkooken worden d'
e korrels in water geweektj,
*om den
1837 vaten l134,en balen 409551
$
bitteren smaak derbastofhulsteverwijderen;in'erabe1838 > 748, > p 14,721
reidtmen o0k daaruiteen verkoelenden wi
jnachtlgendrank
1839 > 1097, p p 124,286
Lchicha de guinoaj.
1840 )) '1713, p n 4l,417
Hetnutderri
jtsplantisveelgrooterdan men dborgaans
gelooftjwantzi
jisverrewegdeovenloedigstaangelwle vorRotterdam invoer
dendekorenplanten overtreh hierin aanmerkeli
jkdeta- e
en rogge. Hetmeestwordtderijstalsvoedings-lddelver1837 vaten 3902,en balen 85.l85
bruikt, het zi
j droog in korrelsfpillaujoftot'ene brei
1838 p 1916, > 62,014
(turksch:Zappaj gekookt, ofdun totri
jstwater,#er:ef,
1839 * 4086, p 137,815
verkooktj om te drinken (turksch: forbat,olh**wordt
1840 > 1929, t 102.112
tot ri
jstmeel vermalen, waaaan de Ejnste s- &loem,
Lsloem vcs rnstj (eng.rice#ower; du.?eis6%-è)ital. St.petersôurg invoer1836:54,874pud,1837:12,576pud.
Aor di rï.
s&) heet;.hetmeelwordttotbrood (in Tali
jxh Fambur& ontvangtvoornameli
jk Carolina,JavaeytBengaalfn
jureck genoemd) gebakkeny hetwelk wel zeer wit en sche,en voerdein :
tafneli
jk smakeli
jk,is maar even alsmiïsbrood'te :poedig
fonytett.
uitdroogt en te hard wordt,vermits de rijst- 1minder
,'
--.x
-zemelen bevatdan de tarwe of rogge. De chinexen Toeden
heele
halve za/:z,
.
f
k?/.
ook de zi
jdewormen met ri
jstmeeljtot welk eiadeKJ de
1835:
9172
1062
ll,413
moerbeziënbladeren daarmede bestrooijen. Het voohreFe1836:
7815
762
13,885
li
jkstechemische gehalte vindtmen bi
jCarolinaenPiemont,
1837:
8664
l155
1l,891
nRmelàjk: Carol.83,07 en
'B remen ontving:
Piem.83,80 sti
jfselmeel,

.

C. 5,0 en
P.7,0 water,
C.3#6 en
P.3,6 zemelen,
C.4,8 en
P.4,8 plantenvezqlen.

Bi
j eene verwarming van 1000 C. verliest Carollna

tonnen.

1835:
1836 :
1837 :

heele
4134
4991
3142

âc/wc
200
1338
377

'zqkken.
10,962
7,233 bushel
13.354

Pruissen voerde in

13,250/0, en Piemonl 13,500/0 uan gewigt;beide zuigen
dan binnen 24 uren, in koud water gelegd, 502/. van hun

1828: 53,580 centenaars.

gewigt daaaan in, waarbi
j de piemontezerkouel:meestal
opspr
Olngen, hetwelk echter slechts bi
j weinige f amlinakorreb geschiedt. Yerder bezigt men den ri
jx tot het

1829: 55,156
1830: 63,038
1831: 67,247

p
p
>
y
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Perlloofd kwam jaarli
jki,bijdoorslag,)pondtotverbruik. naeerderd. Noord-Amerika voerde, in 1830, 13,373 vaten$
in 1831, 15,205 vaten, in 1832, l6?678 vaten uit. llen
ziet uit vel
HetDuitscne tolv6r&ond voerde
en dézeropgaven,dytdenjsthandelzich steeds
meer uitbreiBt. - Usantie
'n . A/a,cxdrf: verkoopt in
matten, per ardeb van Rosette, van 156 oka in piasters.
Azx#ferdlzzz 2 pCt. goedgew-, 2 p6t.korting, in zakken

uLt.
door.
centenaarn.

1833
1834

69,056
80,289

1l7
205

32,674
27.01)3

1436

90,750

73

9,707

1835

86,470

46

23,296

Dusbleven totinlandsch verbruik:
1833

xx

tarra 3 pondjuitslag 21-pond,in vaten tarra zuivere,uit-

slaj 4 pondyvolgenshettariefwordtslechtstarragegeven
bi
j vaten zuivere,bij balen 2 pct.;courtage 15 centsper
zak; 2000 pond.= l last. Antwerpen tarra in vaten 12

pCt.,in zakken 2 pct.karcelona in gakken,zondertarra,
ggew.2 pCt. katavia verkooptperkoyang, die in sata-

#ia 27 pikols en in Sourabca 3()pikolshoudt. Berlqu

geeftnetto-tarra of 10 pct. f ombay verkooptper zakvan
168 engelsche ponden. Tordeauœ tarra in vaten 12 p6t.,

centenaars 689939

1834
1835

p
y

80,084
86,424

of naar overeenkomst, in zakken van 30t à 60 kilogr.l
kilogr.,in dito van 60l à75 kilogr.l)kilogr.jin ditovan

1836:

b
t

90,683

75) à 100 kilogr. 2 kilo/.;l tonneau = 1800 pond.
C

aleuttq verkooptperbazarmaundinsicca-ropei
jen.FrankIn de enkele tolverbondstaten werden in 1835 inge- Jhrtc/* .rekent den zak voorri
jst. Gengm tarrazuivere

voerd, in :

verkoopt per cantaro à l50 pond peso sottile. Jï&rcf/cr

Pruissen

. . . .. . ...

67,115 centenaals.

Benereh ......... 6,817

p

Saksen . .. .. .. .. . 2,800
K urtem&err
. .. 2,871
K eurhessen . . .. .
2,555
Grootherto&dom #'
edzes . 2,445

p
p
>
)
n

tarr
i
j4Cla0r0oliu
and,
10jac
.linIafam&
rhe
rev
ertkoonone
ptnin
bana
u-ma
ra
kb
pè
po
art
o
in n
ge
le
van
genoeg 600 pond en in halve van 300 pond;tarra zuivere,

en als hier gestortwordt, nog supertarra van 4 en 2 pond;
italiaanxhe. in tonnen insgelp-ks,in zakken van l50 à 250
pondy tapa zuivere, supertarra 2 pond; oost-indische in
enkele zakken van l20 à l80 pond,tarra 3pond,indubbele
dito 5 pond;Brazilië en Lissabon in katoeneu xakken van
K eule. voerde, 18379in :stroomopwaarts:l1,688cntnr; nagenoig 200 W,larra 3 pond;egyptische in balenjtarra4

stroomafwaarts;uit:4059cntnr.Stettin'suitvoerbedroeg, pond;goedgew.bi
jalle soorten 1pct.,courtagel p6t.of
1%1: 15,688 cntnr,waaaan 35l2.cntnr.van Charlestown. ln hveletonnen lmark,in halve8 schellingenjin zakken
friëst. uitvoer l837: 33,800 star. âleœandrië, voerde 6 schellingen. Rivana verkoopt per quintaal. Ifavre 4

1836,voor3,749,000fr.uit. 9e vermoedelijke wiùst van maanden ttjd, tarra in valen 12 pCt., in zakken 2 pCt;
Mzuxxzo AJ,1 van egyptischerijstwördtop 2,000,4/00 pi- 1000 kilogr. in zakken, of 800 kilogr..= l 'onneau.
aztcs geschat, bi
j 80,000 ardebs Bamiette- en bij *0,000 Keulen verkoopt per 14,1pond. K onstantlnopel per 10
ardebsRosetta-rijst. Yeeldaarvan gaatnaarSyraenSmyrna. oka. Kopenhagen tarrabi
l Carollna 10 pct. Zissanoyt
Hetrussisoheîcld generzù'
dsden Aàyâcçv#'oogstjaarli
jks verkoopt per quintaal tarra l pond perzak. Zieverpool
130.000 tschetwertin,waarvan in.Karabag33,750tschetwert in vaten tarra zuivere,ggew.7 pond per vat,tarra in zakbi
j2,250 tschetwertuitzaai
jing, en iu Tàlysch 360.000 à ken 2 &3 pond. Zirornoverkooptpiemontrjstper 1t*
420,000pud bi
j-24,000 à36,000 pud uitzaai
jing. Xievan povd;in lirezzz/zle/c e
y ettiva (5) = 1pezzaj,tarra in
Talysch gaat naar Astrachan,de beste.soortderzelve,dievan vaten zuivere,in zakken geene,discompto 3 pct. Zonden
Akulà,naar hetpersische hof. Zqr in-sindbouwteenezeer bi
j Carolina in vaten tarrazpiverejggew.1 * per ) ton,
Vrootehoeveelheid aan;de regering ontvanjtdaarvan hd .
)
. 2 pond
j pergeheeleton,in zakken tarra.2 &3 pond,ggew.
Sedeelte.Calcutta voerde van IXei1829tot30April1830, 1 pon ep 1 pct.discomptoy14 dagen ti
jdjZiineck tarra
uit: gepelde 1,192,180 bazar maunds, waarde 1,170,399 l(j'p6t. of zul
-vere courtage ) pCt. Alarseillc tarra b'i
â
siœauopeijen;paddy 6830 bazarmaunds,paarde8897sicca- Carolina8 à 10 pct.,bj'levautsche in balen 7 pond,kbi
j
ropi
jen; de kompagnie voerde enkel uit: 50,264 bazar piemontin dito,geene;5000 pond in balen = l laqt,in
maunds waarde 66,624 sicca-ropei
jen.Java verscheeptin vaten 1) lyst. M ilaan verkooptpermoggio à 12 staja,lj
.

IadramayajCheribon, Tagal,Pacalongan,Japara en Soera- moggi= 1 soma à 230 peso grosso. A'
cx/e, tarra in vatea
baya, en wel naar de molukken,Canton en Kuropa. Het 12 pCt.,6gew.l kilogr,,in zakken 21 pct..'ggew.4pct.

voerde uit:

1827: 997lkoyangs

New-Fork 10 p6t. tarra, maandeli
jks pakhvisgelq per
vat12.k.;per )vat8 cents. Parç
jstarrabijCarolinaNn

1835:25,557

190 kilogr. 14 .pCt.,in zakken 2 pct. e' Porto verkoopt

1831: 18,637

>

1836:36,430

>>

vateq vAp 280 à @00 kilogr. 12 pct.y in dito van l75 it

p

per.quintaal. hotterdam verkoopt jer 50 pond me1 3
maanden.ti
jd, uitslag en ggew. l pGt.,kortlng l pct.;
Deuitvoervan 1836 waswaaid:3,389,615 ned.guldens; geeftb: Carolinazuivere tarra en lpond,'
courtagç25cent>
daarbi
j bleef de prijs op Java matig,naardien de uitvoer per Tat, bi
j oost-indische tarra 3 pond Iyerzak,courtage
slecNts het z'
v der inzameling uitmaakte. Deze uitvoerwas 15 cents per dito. Rouen tarra in vaten 12 p6t.j in zakTokenderwkze verdeeld:
ken 2 pCt.. kortiùg 3 pct. Siam 'verkoopt per groote
Hjstmaati22 pikolsof1,0 manden.Stettin tarra 10 pct.
Cantou . .. ... .217,605 koyangs

Sumatrq verkooptyinzonderheid in Palembang,perkoyang

0.1.eïlcp#cez. . . ll,582
F olland. .. .. . . l,535

van 80 bali, à 10 gantang à 6 catti;of l kopng = '6000
pon; holl. trooisclï gewigt, waarnaar de pikol l25 pond.

Franknjk

Xngeland .

..

Vfamnurg .. . .
Diversen

577
540

464
127

p
p

>y

>

>y
>

Suratte verkoopt per pherra of parrah van 20 pallies=

75 enyelsche ponden. Fenetz-é: verkoopt in ducatiper
miglialo sottile. - Sollen . Waï/dc/? tolver6ond per saksisch .
of'pruisslsch centnr. 3 thlr., tarra 14 pond pervat,

7 pond per baal;of pertolcentnr.5 l1.6) kreuzerri
jnl.
Siam zendt veel naar Canton. 0p de philippàinsche (pruissisch), tarra 12A pond per vat,6v: pond perbAal.
eilanden bearbeiden de indianen,sedert1835,in welk jaàr oosten@ k percntnr.sporco invoer54 kreuzer, uitvoerzt
de gouverneur-generaalaldaarvAw SxtzzwR,deze zi
jne be- kr...doorv.2 kr. Stadertol per zak op 200 pond los)
diening aanvaardde,ten gevolgezijnerliberale handelspoli- schell-,pervat1 schell. Sondschctol200 pond 9 stùber.
tiek, het land derwi
jze vlàjtig,datalleen Xanilla,in1836, Frankrnk
.perl00 kilogr.bruto uit de landen van voortmeer dan l,200,000 centenaarsri
jstuitvoerde,terwi
jlvoor brenginp buiten Europainvoermetfranscheschepen 2 fr.
1837 minstens nog eene vermeerderinr van 30 pCt.ver- 10 centlmes, met vreemde schepen of te land 9 fr.;uit
wachtwerd.SmTH,dieop Xadagascarnjsthadziengroeijen europexhe stapel
plaatsen in het eerste geval4 fr..in het
ontving in 1693, toen lli
j gouverneurvan Carolina was, tweede 9'fr.;uit Piemontregtstreeksoverland 6 fr-,uit
van den kok van eeh schip, dat van gezegd eiland kwam , de tweedè hand,te land ofte water,9 fr.;uitvoer25ceneen zak ri
jst,dien dezebijtoevalbezat,en zaaidehem uit. times;ongepelde de helftvan voornoeme taxen;buitenVan dezen zak xijststamtalle Carolina-ri
jstaf;binnen 20 dien tot ieoeren tax nog hety1
s daarvan verhooging. %njaren stee: de productie tot 18000 vat; de volgen4e 10 gelandbi
J gepelde uitbritschebezittingen lsh.pr.cehtr.,
jaren leverden te zamen genomen 269,488 vaten op,die uit vreee e 15wsh.;bi
j ongepelde in heteerste geval1p.
in de vokende '
10 jaren gich tothetdubbelhaddea ver- perquarter,in hettweede2 sb.6 p.per bushel. Terug-
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tolvergoeding Ldrawôackt voorden in Engelapd gepelden plantemecerijen welteslagen.ge eerste thee-aanplanting,
tot welker N zorging m en eenige chinezen lietoverkomeny
let
raa
cl
edntnrN.k
ve.âelme
als
oorinv
4obeurs
elo
peld
ninval
voeort
s
oo
oo
ndriv
ka
th
ol
1n
5ge
pct
.e
àd
ro
el
mi
. Wordt opgegeven als teeds meer dan 30,000 theeboomen te
.

Nxp.Tzaxxr.Inv.y'0,30;uitv.y'0,20;doorv.-fftt3è;
Per l00 ned.ponden.
RIJSWIJK,aunzienlijk ned.dorp,in deprovincie
llolland, nabi
j 'sGravenhage gelegen, alwàar in 1697
beroemde vredevan W#*dfz'
#â werd gesloten.Eene arduinsteeuen pyramiede duidt de plek aan,waar vroegerhetltuis
te WI
J:Yjk
' stond,datin 1792 wegensbouwvalligheidisafebroken en waar de vrede' werd geteekend. De ligging
van ditdorp isbekoorli
jk,h'
etheeftvelefraai
jebuitenplaatsen,welige akkers en goed weiland. Ruim .2000 inwoners.
RIKSBALER,dezweedsche benaming voordènri
jksdaal-

tellen.0ok de-zç
jdetecl'wordtdoorde regeringbevorderd.
over het .algemeen is de uitbreiding der kultuur in alle
provintiën en met name in die, welker uitvoerhaven m o

vormt, zoo aanzienli
jk en &e gemeenschaps-middelen dopr
beterestraatwegen en zelfsdoorstoombootv
-aartin dejongsteti
jden derwi
jze verbeterd geworden,ltdezehaven,als
de groole aanplantingen die on4ernomen zi
jn en nog ondernomen worden, in volle opbrengst komen, nog verrè
weg hoogerzalsttg
'en.
Bijden invner hieren in andere zeeplaatsen van Brazi-

1ié vormen nevens manufactuurwaren, met welke als alid
! e zeeder aldaar,van 48 schill.in specieq, ofook in banknooten ti
land de markt afhier even a1s de A eng
*T , Znge
vfpapiergeld. Zie STocxuotx.
plaatsen het overvloedigst voorziet, ondanks het wetteli
jk

RIXBORSO (ital)zie ll.
l:MB0UEsllMl;xr.
RIXPEL (halve.
set'
telj LFe'lzat
l.
Narfy),inhoudsmaatvoor
drooge waren,in hetkoningri
jk llongarl
je. Zie PaxssBnnc.
RING fschp-vt-tbeen ringvormig, mathematisch instrument, waarv'
an men zicllin vroegeren ti
jd bediende, om
de zonshoogte temeten. = (in den duitschen houthandel

verbqd, nog alti
jd slal'cn van deafrikaansche kust,welker
a
a
nt
a
l
me
n
j
a
a
r
li
jksch op 20,000 begroöt, een dervoornaamste vool'
werpen. De nleuwe kulturen vereischen vele
handen, en ofschoon etteli
jkelandeigenaarsbesloten hebben, kolqnién van portugezen uitde azorische eilanden op
hunne goederen te doen overkomen,en zi
jhierin ook tot
ecn aantal duigen of staven va.
rleikenhout enz.van4schock dusverrewe1gesl
aagd zi
jn,wi1echterde meerderheid der
of 2441stuks.
landbezittershetsi
jsteem derslavenkultuurnietverauderen,
deEING, .
dusworden in Bantzig,llamburg,Stettin en aan en bevordert daarom, sedert het verbod van den slavenoevers van den 'lein in den houthandel gewoonlà
jk 4 B
invoer,derzelverheimli
jken invoerop allemogeljkewtzen.
achock à60 stuks'stöbeen deelen ofplankenL&rettertge- eze wordt inzonderheid onder portugesche vlag bedreveny
noemd. =, een rin&*fzdr
/'is ook ln sommige gewesten vermits deze meer veiligheid dan iedere andere geniet. De
iu guitschland eene hoeveelheid turf van 8000 à9000stuks; portugeiche slavenhandelaars die betrekkingen op alle dee-

a
ls ook een stuk lands(veem ofmoer),hetwelk zoo veel 1enderbraziliaansche kusthebben,declarerrn aan het tolbeturf oplevert.
sluur schier allen ballast,werpen echtèr hunne lading des
RINGBOPTEN Lsehp.vt.j. Zekere stangen met ringen, nachtsnu hier,dan daar op de kust,alwaar de slavendoor
die in het dek bevestigd wordenj om daaraan touwen vast ïewapende benden in ontvang genomen en terstond'naar
te maken,enz
het binnenland opgedreven worden.- Ilooydartikeleït
RI0 1): LA PLATA,(republi
e
k
d
e
r
Ve
r
e
e
n
i
g
d
e
St
a
t
e
n
van invoer uit Eujopa bestaan voortdurend in lakens,kavan),zieBcsxosAyslls.
toenenstoffen, lijnwaad (in'
-mindere hoeveelheid);vooz'
ts
RI0 .
JANEIRO of eenvoudig û10, 23O 4/ 0, Z. :. en wapenen en andere grove en l
l
j
ne
i
j
z
e
r
e
n
s
t
a
a
l
wa
r
e
nj
a
1s
43O 0/20# W .L.,de'prachtig gelegene hoofdstad van het ook glas en huisraad ;vooralechterook wijn, meest van
keizerri
jk Braziliëy.op eene heuvelhoogte aan den zeeoe- Frankri
jk,Spanjeen Poqtugal(voordebehoefte van :io tot
ver, welks ruime baai ofbogtvan geli
jken naam, hier dusverre alleev 20,000 pijpen of40,000*oxhoofden)enmeel
eene der schoonste havensvan Amerika vormt, die door van Noord-Amerika. Intusschen moetde
wijninvoer in de
verscheidene forten op vdor dezelve gelegene eilanden ver- jongste drie jaren merkel
i
j
k
a
f
g
e
n
o
me
u
zi
jn voor welke
dedigd wordt; tegenwoordig met meer dan 200,000 lin- vermindering de grond daarin gezochtwordt, dàt hetge
woners,portugezeny engelschen, noord-amerikanen, fran- bruik van het bier steeds meer in zwang komt,waarvan al
xchen, duitschersj italianen enz., wier toevloed onmiddel- l
een in het jaar 1836 meer dan 60,000 llesschen gezega
baaq, na dat ten gevolqe van hetherwaartsverleggen van worden,ter marktgebragttezi
jn geworden.
het portugeesche hof (zn 1807) de braziliaansche havens Deaanzienlijkstehandelmet Brazilié bedrijfen ingeland
zich voor den vreemden handelopenden, deze vermeerde- en Ndord-Amerika, want van nagenoeg C00 vreemde schering heeft te weeg gebragtjten welker gevolge ook de wel- penj di
ejaarli
jks alleen in Aio aankwamen,waren erbj
stand, ri
jkdom, weelde en andere resultaten vah eenen doorslag alttjd 150 à 160 engelsche en 1l0à120.noordwonderbaar zich ontwikkelende handelmetiederjaarzich amerikaansche. ge portugesche handel met Brazilië heeft
buitengewoon vermeerderden; en zelfs,in weerwilder on- metden portugeschen invloed afgenomen. Pe groote beunstige staatkundige omstandigheden van BraziliE,en van zittingen, welke de ri
jke familiën ook na de scheiding der
de
n
s
e
de
r
t
3
j
a
r
e
n
o
p
n
i
e
uw
h
i
e
r
wo
e
d
e
n
de
bu
r
g
e
r
k
r
i
j
g,
beide ri
jken in Brazilië bezatenjgaven haareenen geruiheeftechter de handel,vooralin Rio Janeiro,hetmiddeu- men tàjd alle magtin handen, en bevorderden den haudel
puutvan den braziliaanschen handel, eene belangli
jkheid metPortugal.SedertDon Pedro'sverdrijving iszulksechaangenomen, die verbazing wekt,vermits,bi
jv. in de en- ter volstrekt veranderd. Evenwel is nog veel van de oude
kele maand Februari
j l837 behalve 16 oorlogsbodems,16 ewoonten overgebleven, en des te meer, vermits de gekoopvaardi
jschepen van gezamenli
jk 120,000 tonnelast uit heele kleinhandel in de handen der portugezen isjen a1vreqmde havens hier binnen liepen.
leen de meerdere kennis en vordering der europeërs en
onderde uitvoerprodukten staat alsalti
jd en alselders noord-amerikanen ln de beoefening der scheepvaart en
in Brazilië komj en suçker boven aan. De koëjoogstis inclustrie kon van lieverlede het vasthouden aan Tan oversedert20 jaren in Braziliëjaarli
jkstoegenomen, zoo datde ouds overgeleverde gebruiken en gewoonten overwinnen.
koëj-uitvoer van Rio Janeiro, die in 1820 nog geene Tegenwoordig heeft Engeland oïstreeks 30 pct. van den
Iq0,0(10 balen bedroeg, in hetjaar1834,de hoogtevan braziliaanschen handelin handen;Noord-Amerika 20 pCt
560759 en in 1836 zelfs die, van 715,193 balen bereikte. Frankri
ik 12 pCt., guitsclzland en oostenri
jk 12 à 1.
4,
Suikerwerd ultgevoerd, 1831
':14,000 in 1836 :18000 kis- p6t. De engelschen hebben alleen in Rio meer dan 50
ten;voorts 1834:3400 pi
jpen rum, 179000 ossenhuiden, handels-etablissementen,waaronderomstreeks 12 der eerste
439000 ossenhorens, 20,000 stukken zoolleder, 18000 balen klasse; de noord-amerik-aansche wedi
jveren metde engelvijst,1*000 rollen tabaky IP00 vaten arrowroot,500balen schen;aanzienlàjke duitsche llandelshuizen telt m'
en hier
ipecacuanha, sassaparille, Jalappe en andere droogerijen; insgelijks 12, en even zoo vele in.de overio
f
yezeesteden;
ook katoen, veel verf- en schri
jnwerkhout (Fernambuk-, doch deze staan, met opzigt tot den ri
jkdom en den
Ca
mpeche-,en geelhout,maghonij- enjacarandal
zout)jgom
ang der bedri
jvigheid verre achter de enqelsche ea
en balsem , a1sook goud en diamanten in groote hoeveel- omv
kaansche. Eurotesche (duitsche) labrikanten
heid, en.de waarde van den zaamgevatten uitvoervan ei- noord-ameri
o

vindt men weinig in Brazillë; alleen de hoedenfabrikatie
gen landprodukten wordt tegenwoordig op een bedrag van wordt doorhen schier uitsluitend bedreven. Hetgroot aan36 millioen guldeus aangeslagen,waartegen echter volgens ta1duitschers behoorttot de klasse derschri-jnwerkers,tim-

de tolli
jsten de invoer eene geldswaarde van 44millloen
o ldensheeftbeloopen. Doch hoeaanzienlàjk dezesommen
ook zijn, worden zi
j echtergeachtverre beneden de wezentlijkheid tezi
jn gebleven, vermitsde hooge in-en uit-

voertollen eenen u'
ltgebreiden sluikhandel op de geheele
kust te weeg brengen. Sedert 1829 werd hier ook de kultuur van chineschen thee bèproefd, en dezelve wordtgezegd, even ab die der van oost.lndiën herwaarts overge-

merlieden,draaàjcrsenzm,die goed voortkomenlvelen hebben er zich ook als paardenverhuurders.herbergiers, bakkers,vleeschhouwers en kleine winkeliers ofkramers neêr-

%ezet.Franschehuizen teltmen sleckts5 of6 grootejoverlgênsechteromstreeks4000 franschen in Rio. Zijhebbel
hier eene der binnenstraten in bezit,alwaar zich heteene
winkelmagazi
jn aan het andere schaartj in welkeweeldeartikelen van allerlei>aard, bi
jouteriewaren, toiletten- en
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luodeartikelen en dergeli
jkete koop geboden wordçn. 0ok
degmuezen hebben hieretteli
jkehandelsh
.uizen.
Fabrnken zi
jn in hetontstaan. Hetbraziliaanschegouw
vernementhad gedurendegeruimen ti
jdtegvnderzelveroprigting alle mogeli
jkerwijze bedenkbare bemoeteWkingen
in den weg gesteld, uit vrees, dat zij deinkomsten der
tollén zouden verminderen;sederteenigejaren'heiftechter
f
hetzelve zi
jn sijsteem veranderd, en deherwaartsche ver-

branding van zekere goederen uit derzelver eigen aard),
bi
jv. verbrdnden wegens verdenking van besmettingdoor

zoo hebben vreemdelingen een aantalfabrijken opjerim,en
met name bestaan in Rio en Fernambucco katoen-spinneHl
'en *en weveri
jen,die doorstoommachinesgedrevenwor4en, en steeds betere zeer duurzame st
oFen,tameli
jk tot
dezelfdeprl
jzen alstn Europa leveren;ookheeftRioreeds
sedertgeruimentijdzeildoekwevertenjaanzienli
jkyleerlooijerijtn,suiker-raënaderijen,mmbranderi
jèn!traankookeëen,
diejaar
i
jksnagenoeg 150,000 tonnenwalvlschtraan
'l
IJoedeJuwelen- en diamantsli
jpeWjen em bouwtschepen en
t
laartoebehoorendetakelaadjeen gereedschappen.
Sederthetiaar 1808zijn in Rio Janeiroook verscheidene
wetenschappefàjke instellingen opgeript gewôrden;nevens

het turken #epccr,d.i.het gevaarvan doorbarbari
jsche

eene aanstekende ziekte, in brand schieten doorrooversenz.
het onheil veroorzaakt hebben. Xet den naam hoogere

-cgf.(in den engsten zin),hoorerJcsd j/brcemqjeurej
men voortsaldie voorvallen op zee aan te#uiden,
van vorsten.mogendheden epz.voortkomen,ten deele
met inbegrip van het kyi
jgsgevaar, in den eigelijken zin

mizing van handwerkers hdeft reeds eenen zigtbaren in- echter metui
lsluiting van datgevaar,hetwelk eenirlù'k in
vloed-op de verbetering der fabrikaten voortgebragt. Even dew oorlog en ddor den oorlog ontstaat. Daartoe behoort

.

andere hooge schoolen ey een gymnasp:m ,ook eene school
voor de zeevaarten een handelsinstituùt,als ook eene akademie der kunsten, en sedert korteling ook eene hoogeshcùol. 0ok vindt men hier een'jonder zeer zor dlge

zeerooversgewonnen ofberoofd teworden,ô6&la&,e-lcrgi,
ltandelsverbod. gaartoe rekentmen dan ook zeeroof. Irz
zoo verre een *der,den assuradeur treFende, gevaren buitengewone onkosten voor hetschip ofdeladingaanbrengen,
komt ook voor deze kosten de assuradeur op. ook met

namezi
jn ten.zi
jnen laste de &brn.
loonen. hetzi
jbi
jeenë
redding uitzeenood,hetzi
j bi
j eenewederneming;voorts
de kosten van het losgeld of rantsoen, der vectame,de
kosten-in denoodhavenJbuitengewonekostenderquarantaine.

de kosten der bodemezij. waarbijeen sbhippqr geld heeft
moeten opnemen enz. Eindeli
jk neemtdeassuradeuralle
en iedèr toeval op zich, oqk de allerongewoonste:in zoo
verre niet wetgeving ofverdrag eene uitzondering bepaald
hebben, waarover verder beneden zal worden gehandeld.
In den regel, en van het.geva,
l eener bewilliging van aan-

leiàing staande botanischen tuin,welke inrigting voo)ge- gewendekosten afgezien,zaldeassuradeur nietbovenzi
jne
lleelBrazilië hoogstgewlgtig worden kan, vermit:men hiir Abteekende somme, d. i. niet boven eene totaleschadey
reeds de (chineesche)theeheester, den kaneel-,nagelen-, zlclz.verantwoordeli
jk stellen. W aar, intusschenjna aanmuskaat- en kamferlamierbpomj gelijk ook e= emenigte wending van noodigeofnuttigekosten(bi
jv.debergingenz.),

andene uitheèmsche gewassen genaturaliseerd heeft.
echter het voorwerp der assurantie verloren ging,za1nevens
ge wisselkoers was hier, den 4 Xaart 1839 op Londen de totale schade de assuradeurdie kosten te dragenhebben.
Uitzondcrinr van zekere gewlrea. Deingestelderegel,
30 à3% ,op Pari
js315 à 320,op Hamburg 583 à 590;-

den 19 lpril1800 op Londen 29J,op Parls325 à330spaansche piasters stonden 1820 & 1830 reis.

(Xen vergeli
jkeoverigensonsm ikelBRAzltlz).
De belangri
l'kste bruziliaansche zeeplaatsen nevens Rio Japekozi
jn Bahiaof8an Salxadoryen Pernambucco ofFerpambucco (zîeop dieplaat#en).
M
M unten :4 koers, #zjenazzyy,jg.
tenRAPS
engef
wopk/
t'
ln,jde engelsche zeevarenden hetgeRIa
PS
n
eme
durig spelen en k-abbelen van hetwater bi
j het kleine
west-indische eiland Iorgerheqdley.
AI
SICO. l)Bijasvurqntiën.
De assurantie is d1tyerdrag, kpchten, hetwelk de eene
contractant, de absuradeur (verlekeraar) den anderen,den
geassureerden (verzekerden)tegen zekere g.
evaren vervangt;
pp zoodgnige wi
jze, dat ee.rstgemelde :ichjmetopgigttot

dat de assuradeur'alle gevaren der zee (in den ruimsten
zin) op zich neemt,'duldteenige uitzondering. geelsdoor
wetten, deels door bepalingen van hetverdrag qjn eenige
eàe
urtenissen uitden ri
j derden assuradeurtreflbndege-

varen uitgenomen. zoo dat een door dezelven te weeg ge-

bragte schadenietten zi
juen lastekomt
..
/rrI'
stellinren wc> den assurade- .

A. kh-etteSp'âewrf
g'
dfellingen. l) lletverstaatzich vau

zelven, e.
u het volgt uitden aard van ketcontractj krach-

tens hetwelk de assuradeur nietslechts de gevaren der zee
op zichneemt,dathi
j nietvoor&edror en verzonoftnis-

vcr/ïpg van den verzekerde verantwoordeli
jk zijnkan.ontstaat daardoor een verlies door eene slinksche handelwi
jze
van den verzekerdej'of door eene handeling die tegen de
voorschriften derwetten ofvan hetcorltractstqjdig is.ben des anderen plaats stelt, en voor hem de hoeft de assuradeur geene'vergoeding te verschafren. Eveu
die gevarep, i
,
we
Pgzte
tel
ijk of co
ntractmatig overgenomene gevaren jraa . zoo min is hij voordemisslapen van zoodanige personen
geyaren &i
jn datgene,watmen hetveelvuldigston er a:nsprakelijk, voor wierhandehngen deverzekerde instaan
jte bj
eaaming risico aqpdlzif
lt. Be risico 1:,alnaarver- moet,derhalve vau zi
jnebedienden,commissionairsenz.scheidepheid. der aisprantiq,onderscheiden;yoor den han- Xisslagen van derde, met het VOOrWeqP der assurantie iu
de1 heefteig.enl
ijk alleen helang,detoelichtingvan(1:risico geen verband staande, personen9 komen daarenlegen den
bi
jassurantién tegen zee-geraar. 5i
j degeneemtd.eassura- asduradeur tot gogdmaking te laste.
heuralle gevarep op lich,d.i.lli
j staatdenzerzekerdewor 2) Totdepersonenjdie metden verzekerdeeenen perde vergoeding aller gchade borg,die op de verzekerde reis soon vormen,voorwier handel
ingen hi
jdienvokensbfllijdoor toevalwordt te weeg gebragt;dus ook voorhet zee- kerwi
jze behoorde in te staanjbehooren ook deschipperen
rvaar. onder tlit gevaar verstaatmen in den rvimeren het scheepsvolk. ep men zoude aannemen, dat ook voor
zln alle toevalleu, die op zee kunnen plaatsgri
jpeh. In hunne bedriegelàike handelingen en misvattingen,deverv
len engeren zin daarentegenjin welken dit gevaaruitalle
zekerde niet instaan kan. De wetten hebben hier echter
overige gevaren afgezonderd wordt,bevathetzeégevaar a1- een zeer verschillende weg ingeslagen,en laten den asleen die toevallen,welke aan hetge*eld dcr zee.envanhet suradeu
'r nu eens over hetalgemeen, dan weder subsidiair

wedertoete schri
jven zi
jnydienvolgenstegenwindenystorm,
,tranding, stooten, szhipbreuk, kenterenyaanzeilen.avari
j
gm:se enz. Tothet zeegevaar in den ruimeren zin,behoort
d.an ook hetkri
jgsgevaar,d.i.alletoevallenydie den verzekerde schade kunn'
en toehrehgen, in zoo verrezi
j door
eenen oorlog teweeg gebragtworden,mitszijglechtswerkeli
jk voor den verzeterde 4e gvsteltrnis van een toeval
kebben, dus niet aan zi
jne eigene schuld tewi
jten zi
jn.
In dit opzigt vordertdeassmadeur van zi
jnen reaekerde,
dathijin alleszic: overeenkomstigdealgemeenaangenomen
.

zoo we1 voor bsdrog als voor misvdtting der ekwipaadje
opkomen;dan.wcder hrerfgen zi
j eenigli
jk de misvatting
ten laste, en bevrijddn hem van bedrog .
de? schippers of
van het scheepsvolk. Voor beide-komt hi
j op, volgens
de russische, deensche, zweedsche, pruissische ea ham burger remen;'
vrj van beide is hl
g volgens spaansche,
.

f
ransche en (bi
jassurantie van hetkasko)hollandsclzeregten. Voor bedmg alleen moet de assuradeur .instaan in
Engelanl Amerikaen (bi
j verzekering derlading)in Holhnd. Intusschen kan meestal ook daar, waarhi
jop ziclt

grondstellingen 4an het volkenregt gedrage. Is het doel zelye voor dit gevaar niet instaat, de assuradeur hetzeh'e
der onderneming regtstreekl in overtreding der voorschrif- speciaalovernemen. Z'ie ook BAIIATZIY.
tenj welke, krachtens hetalgemeen aangenomen volkeren3)Vri
jgesteld is voorts de assuradeur van schaden,die
regt? de neutrale in acht te nemeu heeft,zoo moetbi
j de door gebreken van het verzékerde voorwerp te weeggebragt
sluiting der assurantie zulks den .
verzekeraar aangetoond zi
jn geworden.derhalve bj '
Cuko verzekeringen behalvede
worden. Is het hem echterte kennen gegeven,zoo staat gewonesli
jtagie (hetnatuurli
jkeverslàjten);van schade,die

hàiook vooralleen iedergevaar,dieuitdevoorgenomene aan een gebrek vRn zee Jeâwcczzlleïd (ziedatartikel)toe
kwetsing derneutruliteitontstaan lan. Deassuradeurneemt te schrijven zi
ja.Hetisechtervoldoende,dateen schip bij
bi
jdeseeassurautieook hetbrandgevqarop zich, het zi
j den aanvang der reis in goeden staat is om te kunnen
dateen acbip ofeepe koopwaar door toevalinbrand gerake, zeebouwen. De'zeebekwaamheid wordt in het algemeen
ketzl
Rtandereoorzaken (metuitzonderin; van zelf.ont- ondersteld, zoo dat een assuradeur, die zich wegenseene
sid
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ve'
e-onbekwaamheid vaa eex,e schade wi1.vrijmaken? die
onbekwaamheid te bewijzen heeft. 0ok bà)goederen lsde
verzekeraar van alleschadevri
j,die aanderzelvereigenaard
ofaan eenegebrekkeli
jkegesteldheid derzelventoeteschràjven is. Bij ligtelàjk aan bederfonderhevigegoederen staat
hp
'-zelfsvoorselzadedoorzeegevaaralleenl'
tk dan in,a1sde
drtikelen speciaalin depolisgenoemdzi
jn;dus,bi
jv.citroenen. rozi
jnen enz. doch nietwanneerzijin hetalgemeen
tbi
jv.a1s goederen, koopmanschappen)aangeduid wordqn.
flok bi
j levende schegselen, alsdieren, negerslaven,treft
den assuradeur de schade nietjalszi
j eenen natuurli
jken

Ml5lC0.

2)Bi
j breekb'are waren komtdeclausuleh,vri@ivanbi-eken''
schadevràjstelt,a1sook
3) bi
*
i
#'natte (of vloeibare)waren,tleclausule ,
)vri
j valk
voor, die den assuratleur varl eene door breken ontstane

lekkagie,'' of>>vri
jvan - proc.leltkagie,''dieden assu.
radeur van schade door uitlekking ontstaan,over hetgelleel
of daarvan tot op den procentsgewi
jze aangenotnen graad
vri
j stelt.
4)Be clausulen svri
j van kri
%
jgsgevaar,''of pvri
j vatt
krijgslnotestatie;''

5)pYri
jvan quarantaine kosten;''

dood sterven.
6 ))Yri
j van neming (verovering, buitverklaring, pli.
is4) llet opzigt tot de geldigbeid eener verzekering van making);''
voorwerpen, die'reeds verloren of beschadi
gd zijn,bestaan 7)>>Vri
*
i
#van blokkadederplaatsvan bestemming,''velseer verscheidene bepalingrn. Dat de assuradeur dan niet klaren zieilvan zelven.
voor het verlies opkomen kan,a1s den verzekerde hetzelve
8)yYrië
j van sterfelàjkheid''bevqidtden assuradeur vall
reeds bij het sluiten der verzekering bekend was,ligtin het geYaar des doodsvan levende sehepselen9doch slechts
den aard der zaak. In hettegenovergestelde gevalechter, a1s daarvoor /eenebi
.
jzondereoorzaak.aan te duiden is.
Louden vele wetgevingen dd assurantie geldende,en vervan oproer.'' komt bi) verzekeringen tegett

pligten zi
j den verzekeraartotbetaling derschade;dusis

voor, en bevri
jdtden verzel
teraarvan desek
'-

het. krachtens de spaansche,fransche, hollandsche,zweedeener schade, wanneer de brand door ojll'oel'of
sche, pruissische, hamburgsche wetten. geze wetten,met
doormuiterijofwanordelàjkheid vanhetgepeupel
uitzondering echter der zweedsche en hamburgsche, verte weeg gebragt;niet echter in hetgeval vanbrandstichklaren de assurantie ook dan voor ongeldig,a1s de verze- ting door enkele personen.
kerde bijhetsluiten derzelvedeschadeofhetverliesweten Daarentegen gebeurt hetook,datassuradeurs gevaren op
kan, welk laatste aangenomen wordt,als een zekere, naar zi
ch nemen,van welke zi
janders doordewetten vri
jge-

de verwi
jdering tebepalen,tijd sedert hetongeluk verloo- steld zi
jn;bi
jv.verzien (misvatting),bedrog desschippers,
dergeli
jkemeer.
?en was.In Spanje werd.op iederespaansche lvgua luur, enHe
t 6erin'd:r risico ofdes gevaarsis afgezien van conpn Frankri
jlq l uurop 1)lieue,in Holland 2 uren op de
geograNschemàjlgerekend.In Pruissem wordtdekennisvqn tractmatige bepalingen, van den assuradeur hetoogenblik,
hetverzekerde ondersteld,als het berigtnaar den gewonen waarin het voerwerp der assurantie aan het gevaarwordt
posten-rid, en, alleen in hrtgeval datdeze niet beslissen blootgesteld. Echter is het nietoveralgelijkmatig vastgejdpuntalsdatgenezalwordenaangezien,waaroj)
kan.naarhetti
jdverloop,2 uren op de duitsche mijlgere- steld,welk ti
kend hem kon toegekomen zi
jn. In Spanjewordtde ti
jd zulks hetgevalis. Krachtens onze wetten en naardie valt
van afhetoogenblik desongeluks,in Frankri
jk en bi
jons Zweden,llamburg en Pruissen begintde risico 6i
j.
sclrye
'/z
te lande van afhet oogenblik des ongeluks of naar den af- op datoogenblik,waarop zi
j beginnen lading en ballastil1
stand derplaats,aan welkeheteerstdetijding isgekomen te nemen.In Spanje,Triëst,Frankrijk,Engeland en Rus(en dan ook welvan afhetoogenblik dieraankomst)ge- land,daarentegen,eerstdan,wanneerzij alkeilen.Bàjg'oedagteekend. Dit laatste wordt ook doorhetpruissische regt derezz begint de'risico met derzelver inlading, in schepelz
voorgeschreven, in geval het ongeluk op opene zee heeft of in ligter-vaartuigen.
k het tinde desgepccrd isnietoveral@eli
.
jkmatig. vastPlaatsregrepen. ewone kosten der scheepvaart den assu- ges0o
teld. Bi
j schepea eindigt in Spanle en Frankrilk de
5)
Zo
o
a
l
s
d
e
radeur reeds naar den aard der zaak niettrelfen kunnen, risico,zoodrazi
j terplaatsehunnerbestemming voor anker
zoo hebben de wetten hem dikwerf overhetalgemeen van komen;in Triesten ll
usland,24uren nadatzi
jllun anker

bben uitgeworpen;bi
j onstelande,in Zwetlen,Pluissen
onbeduidendeschadevrijverklaard.Xeestalza1llàivrijge- he
steld zi
ja van schaden beneden 1 p6t.,ook we1beneden en Hamburg,a1s de lading gelostis;voorongeladenesahePen: bij onstelande2I,in Zwecfen 20 dagen n
a derzel3 p6t.
.
B. Contraetmatige t/rï
p'
.
s/e/ssgt'p. Afgezien van de tot ver aankomst. Bi
j goederen eint
ligtde risico l3i.
)derzelver
dusverreaangevoerdewetteli
jl
tevrijstellingen,komt,opzich lossing. d.i.in den regel,wantleerzi
j aan land zi
jn. De
zdfz
l
?t?zg,al hetgevaar op den assuradeur. Intusschen kun- uitladinm oflossingmoetechterbi
j onstelande.in Pruis
ne
nsche
nait
uu
li
jl
terwi
ze door bijzondere afsperrala
k derparti
en sen, Zweden en Rusland,binnen 14 dagen na hetarrivever
d
enre
mo
di'j
g
sjd
llcatiën in d
'elzelver ond ing wederzi
ment hebben plaats gehad, daar anders de assurantie vel'sche verhouding gemaakt worden, en big.v. de assuradeur vallen is. In Engeland en in Amvrika worden begiu eu
zich nog van andere dan dewettelàjk uitgezonderdegevaren einde der risico speciaal vaslgesteld. llet komt echter
vrijstellen:>>zich van ditofdatgevaarvri
j teel
tenen-''Dit ook nog voor, dat begin en einde des gevaars onder paris dan ook metterdaad dikwerf hetgeval,en we1 op dub- ti
n anders worden'bepaald, dan de wetten dezelven voor*i
#e

belewi
jze. l)e assuradeurzondertèl'slechtsenkele gevaren
uit,en duidt dezelve in de polisaan;bi
jv nen turkenevaar.'' penkel tegen zeegevaar''enz.ofwelhijonderteekent gaaf weg, en zonc
lert het gevaar,waarvan hi
j
wil vri
jgesteld zi
*#in.
itdrukkeli
jk uit. ln ditlaatsteopzigt
#' u
*.
.

bebben zicl
a zekere clausules gevormd, die hier eene nadere beschouwing verdienen.

l) frrï
p'vavt :edclc#ïgfzlg. Boor deze clausule (eng.
digungt,die trouwens oorspronkelijk eene anderebedoeling had, heeft tegenwoordig de assuradeur het oogmerk,
om bi
j deverzekering dergoederen.dieligtelàjkbeschadigd
wordeny of door geringe beschadiging aanmerkeli
jk aan
waarde verliezen,zich van devergoeding derschadevri
j te
maken. Daarechternietalle goederen in gelijke mateaan
beschadiging blootgesteld zàjn, zoo vindtdeze clausuleook

freeoy-avera6veiîv.J'
rancJ'crcrk
'
n;du..
freivonWedcll-

we1nog op die wllze plaats, datde assuradeur belooft voor
beschadigingen te zullen opkomen, die eenen zekrren graad
bereiken of te boven gaan,hetgeen uitgedrukt wordtdoor,

pvri
j.van - procentbeschadiging,''waarbi
jhi
g
'dan slechts

van eene kwaliteitvermindering der goederen,die nietzoo
vele procenten boven derzelverwaarde bedraagt. Buitenge-

wone onkosten en avari
j grosse draagt hàj bijbeidedeze
clausules. Dikwerf.jameestal,verbindtzich ook deassuradeur,om beschadigingen in hetalgemeen.ofwaarzijhet
getal procenten niet bereiken, te vergoeden in het geval

van strandinr desschips- >vrijv.B (ofvan - proc.B;,
uitgenomen ln geval van stranding';Lfreeo.
/ av.unless
16,ntranded. Zie S'
rnzinlsc.
generator /Jt'shzp
.

schri
jven, nameli
jk naar ti
jd bepalingen van of toteenig
bepaald punt derreis. In zoodanig gevalbeslistnatuurlijkerwi
jze hetcontract. Zie overigens llsls, en Sclort
slst
k

(Suspswsls)nxa lllslco.
II. Risico Jt
)'bodemevq'
en.
0ok bàj de bodemeri
jzi
jn allegevaren derzeeten laste
van den bodemerijgever?die,overeenkomstig metdeneigen
aard van ditcontract,zi
jneaanspraak op terugbetalingztjner

Aeschoten gelden verliest,indien dezelven door zeegevaal
'
zljrlverloren gegaan. Echtermoethetgeheele ofgedeeltelljke verlies louter toevalli& zàjn. Bedrog en verzien of
misvatting,zoo we1van den bodemeqjgeverzelven,alsook
van den schipperofhetscheepsvolk,trelren denbodemeràjever niet; innerli
jk bederf daarentegen,in zoàverre het
voorwerp der bodemerijdaardooreenekwaliteitvermindering heeft ondergaan, bereiktden bodemeri
jgevereven als
de sli
jtagie. De bodemeri
jgever, nameli
jk, heeft nimmet
'
eene peqsoonlijke aanspraak. maar hijkrediteertalleenltjk
hetvoorwerp,op hetwelk hi
jgeld schiet,en kan hijdienvolgens,bi
jhetverloren gaan van hetzelve,nimmeropden
bodemeri
jnemer verhaal (recpvrd) hebben. anders dan in
zoo verre deze laatstgenoenzdeof zàjne vertegenwoordiger,
hetverlies door hunne eigene schuld hebben veroorzaakt.
Daarom isheteenevolstrekt'i
jdele kwestie,teweten of(le
bodemeri
r
i.Ueever al dan niettot Aparticuliere avarivlL'
iidrape.
Totavarlgrosse,daarentegen, kan de bodemeril
. nietl)!jJrktgen? vermits anders hetzelfde voorwerptweemalen,eelta
l30
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in zdnewerkeli
jke waarde,enwederom eensdoorde
meri
jzoudebàidragem W e1echtermoetdegeverdenleener
voor datgene schadeloos houden, wat deze in avari
jgrosse
btjdraagt,zoo alshI
.
*
Jdan daarentegen e'igenli
jk datgenege-

A02A- R0tB0:T.

vormd, en daaronz dri
evadig. Zài moeten eerst in water

ekookt vorden totzi
jweek zi
jn;alsdan worden zijmatighjk rperst. Het dus verkregen sap vordt daaroor ge=
guiverd, dat men het laat bezinkenj en daarna Letzelve
nieten moest?watdea eerstgemeldenbiJgedragenwordt.Ook door
zijm. Vervolgenswordthet eerst over een zachtvuur
de bodemeri
jgever kan zekere gevaren uitzonderen,en het verdikt en daarna metwater ingekookt. Gaatmen lliermede
niet voorgigtig te werk,soo gaaterteveeljeneverbessenis onjuist, a1s beweerd wordt.datzopdanig verdrag
ha.
rsmethet sap over, en mâakthetonaangenaam krakend
oorloofd en woekerachtig is. gerisicolooptbi
j den
merijgever,indien nieténdersisovereengekomen,gedurende en k-imelig. 10 W bessen geven ongeveer3) * rob.gez,
de reis;d.i'
.bi
jgoederen van afderzelverinlading totop is zwartachtig-bruin! en lost zich in water troebel op. ln
(erzelverlossin;aan wal;bi
j schej
len '
van afdenelverver- saksen op het lausltzergebergte wintmen groote hoeveeltrek, tot dat zlj in de bestemmingsplaats voor ankerzijn heden van dezen rob;htjwordtin kleine vaat
jesgedaan,
gekolnen ; in Engeland tot 24 uren na het arrivement. en doorde lausi
tzers heinde en verre verzonden. 5)Het
ly
'egin en einde der risico worden echter ook nog we1 op haver-eseensap (
lat.roob q
v/rl/rvrl; enp mohntqin czA
anderewiize,bi
jv.naarti
jdsbepalingen vastgesteld.
vo6,.fr.vo& desorne&ofcormies; du.Quitschenmunn;
RBTIIàTTO (ita1.), eene verouderde mt
Ydrukking, die ital. suro W nor&ejwordtuitdebekende roodevogelbesalleen hier wordt opgenomen,vermitsdezelvq nog soms in sen (li
jsterbessen) d.i.beziën van den sorbenboom (lat.
de aan ltaliëgrenzende landen voorkomt.Rigenlàjk betee- norbu,
n lvcvztyrï. L1w>. l2e klasse,3eorde)gewonnen,
kent dit woord zoa veelals extract ofuittrekseluit reke- en bekomtvan dezelveqenen scherp branderipen smaak.ningen ofberiglen.
Het ge&ruik van alle deze soorten van rob lsdeels lluishoudeli
jk,deelsgeneeskundig.
RITRATTE ('
ital.) RzTozRwzssstjzieop datwoord.
ROBR beduidt in den zeehandel zoo veel a1s:
B0B (fr.eng.rob;du.Roob;ital.roo&,roôôïc,sugot. goeROBA,
deren,koopwaren enz.
onder dezen naam zàin indepri
jscouranten derdrogisten
de uitgeperste en alsdan tot op de lijvigheid van hoaig ROBIJN,zie EnlltczsTszxTzx.
verdikte sappen ofzoogenaamde cppse>en van verscheidene IIOCHEFORT en 1de laatste plaatsop 50O20 49#N.B.
soorten van beziën en wortelen vermeld. Deze sappen moeROCHELLK (Lz)Jen 1034'
'40' O.L., fransche haventen alle in wel besloten vaatwerk, aan koele plaatsen be- steden in. hetdepartement.derNeder-charente, met 16- à
waard worden,vermitszi
j doorwarmteeh door aandelucht 18,0**' inwoners, schee*psbouwwervenjzoutwerken.- vissclwblootgesteld te zàjn ligteli
jk ontbonden worden,zoo datzi
j ri
jen, suikerraënaderi
jen, zeildoekweveri
jen,touwslageri
,
lzn
ook nietvoor verre verzending geschikt zi
jn. Zi
j mogen en levendigen zeehandel,vooralmetwi
j
n,
br
a
nd
e
wi
j
n
(
c
o
gnietbranderig smaken, ook geen spoor van koper inhou- nac).zout,houten kolonialewaren.
den,welk laatsle men gemakkeli
jk ontdekt als men ee,
n :OCIILITZ,saksische fabri
jkstad aan de ZwickauerXulde
blank i
jzer,bi
jv.een geslepen mes er in steekt. Neemt in den leipzigerkreits, met 4000 inwoners, en bekend A1s
m enxhet, na eene poosjeruit, en vertoonthet dan,inwa- eene hoofdzetelplaats der saksische merinost en tibetfabriter afgespoeld, den rooden kopersclli
jn, dan is dit een katie, die zich alhier eenen welverdienden roem heeftverbewi
js,datde rob koper in zich bevat. Dit kopergehalte worven. Bekend zi
jn ook de wijd vervoerd wordenderoehwordt daardoor te '
weèg gebragtjdat de rob nietin een' litzer molen- en bouwsteenen.
'he lengtemaat,zie Lowpzx.
welvertinden blank geschuurden ketel is gekooktgeworden. ROD engelsc

Deyoornaamsterobsoorten zi
jn:
;0BKW lS6H (of NIzn:RAczllBxcH) in het sâsische
1)De reelepeen- J.
/'wortelsap (lat.ro& dcccl; eng. Yoigtland,met een derberoemdsteduitschegeelkoper-smeltcarrot ro6,.fr.l'o& de ccrpt/c; du. Alöhren- (W.
fbâr- werken (messing-werken) (heteenigein Sakss
en),waartoe
e'#I:x-) Saft; ital. roob ofsurodfcarotat. Xen ver- nog 3 smelterijen te Ellefeld bijFalkenstein en eene aan
wri
jftdewortelen (peenygele peen,daususcarotta,LI>>. de Xulde LM ulden-hammerjbi
j Eibenstock behooren.en
5eklasse,2eorde)perstzeuit,schuimthetsap af,klaartj hetwelk jaarli
jks meerdan 6000 centenaarsstuk- en bladllltreert en verdikt hetzelve. Het peensap moetbruin en messing,pl.zaizz.2000 cntnrs draad en eene geringe hoez
ondertoevoegselvansuikerzoetzi
jn.2)Hetvlicrnap (lat.ro& veelheid pinsbek (du.Som&ackt levert en omstreeksaàu
dcz?zizlcf; eng.elder rob; fr.ro&dedarecv;du.Ilollönder- 200 menschen arbeid en onderhoud verschaft.
ofFlicdersa-ft;i
eid in zilveren
tal.ronnaWdcêzllvc/).Debekendeerwten- ROEBEL,rdssische munt- en reken-eenhoo
grootey donkerpaarsroode? eigenaardig riekende, zoetzuur- i
n papier (Bankroebel). Er zi
jn echter k gouden en
achtigsmakende,zeer sapràjke beziën van den zwaden vlier- Platina-roebels, zie ST.PsTzRsscaG.
boom Lsambécusxïgrc,LIxx.5eklasse 3e orde) worden ROEBLEE (R0EBIE)Zie RCBB.
metwater uitgekookt,en het sap moetdan voorzigtig,d.i.
eerst over een keolenvuur,en daarna metwater tozhonigdikte ingek4 kt worden. Na lletkoud worden is hetmoes
in de massa zwartachtig,op witpapier uitgestrekendonkerblaauw ; laat zich niet totdraden trekken, en heefteenen

û0E9R, lengtemaat van l0, 12 en meer voet,welker
lengte door de grootte van den voor dezelve tot grondslag
liggenden voet bepaald wordt, en hetwelk i@n de des betreFepde artikelen metjui
stheid aangeduid lS. Xen vergeliikeook ons artikel XAAT en GZAIGT.

zachten, naauweliiks merkbaren zuurachtigen smaak. Xen ROEDKNZEIL Lschpvt.j noemt men hetzeildergqverkri
jgtuit10 è ri
jpébezién nagenoeg 2 fl
'moesofbrei. lei
jen.

Geen conserf is meer aan vervalszhing bloolgesteld dan
ROEF Lschpvtwj.Eene soortvan groote,bàjna alsdekast
de
ze.Zoo vindtmen hem vervalscht met wilde rozblaarbe- eener koets gevormde hut, die op kleinere,vooralholland*@
.*
'

:len-moes Lro& cynas6atil, waardoorhet taai*
ze, koopvaardi
jschepen, niet verre van de
jeren ligt- sche en duitscl

bruin,in het roodachtige overgaandewordt;m etgelepeen-, kajui
tjop hetdek isgeplaatst,en den matrozentotwoning
beetwortelen-, en appelsap,hetgeen m en door den smaak dient.
ontdekt. Is de rob koper-inhoudende, zoo '
kan men hem
ROEIKLAXPKN Lschpvt-jheeten de houtenklôsjes, die

omkooken,men verdunthem nameli
jk in een'i
jzerenketel
met watery en kookt hem over een '
zacht vuur onder bestendi; omroeren met een àjzeren lepelspaan, ofspatelle,
dien men,zoo lang hijmetkoperaanslaat,verwisseltytot
Mjblank bli
jft. 3)Hethaddir of lagevlier-sap (lat. ro&
eô?florzfza;eng. dwatf elderrob; fv.rob d'hz
't
'J/c; du.
d ttichsa-ft,
.ital.robbiq diebôiot. ge dwerg- of lagevlier Lsambucuszelv&d, LzxxwExcs 5. klasse 3e orde)j

aan den rand derbootopgespi
jkerd zi
jn,om,bàjhetroeijen,
tot steunpunt voor de roeiriem en te dienen.
ROEIRIEX. Een 'houten werktuig, waarvan m en zich
op schuiten tot voortbeweging derzelven bedient. Hetbenedenste breede. schoFel- ofspaan-achtige gedeelte.dati
9n
hetwater gelegd wordt,heet 6lad oflepel.Hetmiddenvan
den steelofstang,rustop het boord van hetvaartuig tus-

schen tweei
jzeren ofhouten bouten of op eene pen, die
welkekruipendewortelallejaren een'nieuwen stengeluit- roei- of riemdollen worden genoemd.
schiet,heeft erwtengroote,ronde,zwaTte,driezadigebeziën, ROEISCHIP (-SclrIT),noemtmen i
eder vaartuig, hetmet eenen eigenaardigen reuk, bitterachtigenj zoeten en welk met behulp van ioeiriemen in beweging gezetwordt.
daarbi
jeenigen Ilaauwzuren smaak,dieook hetsap hebben ROENING (E0xxz>G) (mijl)afstandsofweg-maatin Sim
lnoet. Dit bereidtmen op dezelfde wi
jze a1shetvliersap. in Achter-lndië. Zie SIwM.
4) Dejeneverbessenconserf (lat.rob -'
d
4str
werf;fr.rob de ROERGINGER (scâp.1
)t.4. is de matroos,dieaan het
gesïlrre;eng.iuniperr/ù;du. qchholdersaftJ ital. roer staat, om het schip te sturen,en die,alsanderen, na
roo& of sumo di'
gfaerro).De erwtengroote,kogelvormige een of meer uren afgelostwordt.
in het eerstejaargro'
enein hettweedezwarte,aangenaam
ROEEIIRT (du. lluhrortt goede llaven aan de invaart
balsemiek-aetherisch ruikende, bittérachtig zoet,aromatisch der Roer in den Riin, niet verrevan Doesburg iu lliil
zen eenigzins prikkelerzde smakende besseny van den ge- Pruissen met niet veelmeerdan 200 inwonersjmaaràelneenen jeneverstruik (
ri
ru' communis.
nzrs langrijk doorzijne scheepsbouwwerven op welkehollandsche
*pe
' Ll
.uni
.y
2ae klasse, 12e orde) mln ieder uitdrie zaadhuisles ge- en rijnschepen in menigtegebouwd worden,en tegenwxr-

IIBEK'IA- ROKOP.

1)y Inxonderheid ook beroemd doorzi
jne stoommachinenfabrijk, uit wdke fraai
je stoomscheprn derri
jasche maatxohappàjvoow
rtgekomen zijn.Daarbi
j onderhoudtdestatlvele
oliefabdjken, levendige expeditie en een' zeer aanzieulijken handelmetsteenkolea uitden roer-omstreek, welke
handelsederteea twaalftal jaren hier voor meer dan het
vi
jfdegedeelteistoegenomen.
,en voortdurend'stijgende is;
vantin hetjaarl*3t$bedroegdeverzondenekr
vantiteitsteen.
koolen reeds over de:7) millioen,doch in 1% 7 schier ll
millioen, centenaars. Ia de nabtheid der stad zelvezi
jn
kolezswerken en glasblazeri
jen en, niet verre van daar,te
Sterkradetde grootei
jzergietertjbenevensmachinenfabri
jk,
die nagenoeg 300 huisgezinnen bezig houdt,en tegenwoordk 6 stoommachinen in w'
erking heeft.
IOERPIN. De boomjwaarmede het atuur-roer &an een
schip bijhetsturen geregeerd wordt.
ROIIRRID L&chp.vt-j vervangt op groole schepen de
roertalies.
ROERSTOK (ofIlzzxsTox),(schp.
vt-t,heetde aan het
(

stuurroer bevestigde stang, die in het vaartuig binnenwaarts
ingaatjen door middel van welken men-hetroer regtsen
linàs kan draai
jen.
ROKOU of QRLEAN (l
at.orleana of orellana t.eng.
anatto of annqtto; fr.t'ocou; du. orlean; i
tal.ortana).

:rzi
jn tweehoofdsoorten:deoost-indische,welk: :tamplaùt de metella fïxc//ric is; in dtinne koeken,geheel
droog,reukloos,hoog oranje-rood;komtin kistenenmanden;deze isweldebeste soort,daarzij63 pct. kleurstof
inhoudt, maar zi
j komt
.veelschaarsernaarku
'ropadan 2)
de amerikaansche, ook veelal de spaansche genoemdj
die vn den Loogstens15voethoogengezneenenorleanboom
L&iœq orellana LI>x. 13eklasse leorde)voortkomt. Hi
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doch Fordt ook op de Antillesjbi
jv.op
St. gomingo en in Guiana, inzonderheid in het fransche

gedeelte,door kultuurverkregen. Devoortplantinggeschiedt

xhier enkel door zaden, welKe men van Januari
jtotXei
uitzaait. De'naam is uit orellana verbasterd geworden,zoo
heette eenen tijdlang de Xaranhaoj vermitshem despan-

jaard Flwwclsconz olfsttxxw,in 1541,heteerstingescheept

AtâDt.

PCt. te weeg. Brulkbare rokou mag niet te vochtig zi
J
'llj
niet beschimmelen, en moet op papier eene citroengele

vlek afgeven. Dez: soort wordffermoedeli
jk derwijze be.
reid, dat men de vruchtea in houten bakkeh oftroggen
een paar dagen in hetwaterlaatweeken,en bijaanvangende gisting omroertj perst, de vloeistöf door eene zeef
laatloopen,hetafgeloopene roodejtroebele en kwali
gk rie=
kendewaterin i
jzeren ketels kooktjhetschuim in schotela
verzamelt, voértsnog 10 à 12 uren lang ondervoörtdurend
omroeren kookt, metolie vermengt en in de lucht,buiten
tle zon, bekoelen laat. Naar deszelfs oorsprongs=uord heet
de voclltige ook rokou van Cayenne. - Chemisclt is de

rokou nog niet naauwkeurig onderzochtFmen weet bi
jv.
niet, oftzàj twee verscheidene klturstofren, eene geleelz
eene roode, bevat, daa wel of de laatstb uit eene ver.
andering der eerste ontstaat. W ater losthem geel, alkol
aol

s
choon oranjejen aether,a1sook oliesoranje-rood op.(le=
concentreerd zwavelzuur wordt door hem schoon indigoblaauw,allengs groen en na 24 uren paars. Be amerikaansche rokou geeft hoogstens 52 pct.kleurstof aan alkohol

af; het vochtbevat39 pot.water. Ziineuitdamping veroorzaakthoofdpi
jn.rervalschtkomthi
j Yoormetengelsch
rood, tegelgruis,koolzuren kalien meekrap ofverfrood.Getruik: de ottomaken beschilderen zich het ligchaam

met den rokou;de achiotevervangtin hunne woning bàj
spi
jzen den sa:iaan;in Europabezigtmendenrokoueenig-

1l
Jk in de geneeskunde, om daarmede sommige,uitwendig
te gebruiken,middelen te kleuren. In Engeland wordt de

kaasmetrokou geverfd (in Gloucester neemt men lonce
op lcentn.kaas;ia Cheshireop 60 pond),weshalvehi
jiu
de kaasdistricten cheese co&zlrzzzg heet; bijonstelande
bezigt men den rokou om den boter te verwen, en voorta
ook nog was,vernissen,oliin,kaarsen,aanstri
jkverwen;i!1
Amerika ook de chocolade. Tot geel, ponceau enz.j dient
hijin de zi
jden en katoen-verwerp
l;minderdikwi
jls in de
katoendrukkeri
j;maarde kleur isnietechtgen verschietit1
de zon.- Ilandel, de voornaamste handelgaat van Cayenue, welk eiland meer dan 100 rokou-fabri
jken telt,
over de fransche havens. Deze vochtige rokou komt in vaten van 340 à360 ponden;daarin ligtllijin bladeren gewikkeld, van wehe ieder vat 20 à 24 ponden inhoudt.
Frankri
jk zelf verkocht in 1827: 146,701kilogrammes en

had. De boom draagtpruimengroote vruchten,gevuld met
eene harsachtige,weeke, kleverige. schoon hiogroodestoffe,
in welke de kleine, eenigzins driehoekige zaden li> ens voerde uit659,042 kilogmmmes.Bordeaux voerdo in 18289
gewoonlijk10ingetal.Bevruchten worden ingezameld,vaa. in : 666 vaten; llavre, in 1823: 152. in 1834': 93 ill
derzelver buitenste ruige schilontdaan,inhoutenbakkenmet 1835:7, in 1836:39l vaten.Iletfûlgende isjnaardege,
lda.
w
(zerenstampersvergruisd,envervolgensin water ingeweekt waarde berekend, Engelands

(
fr.trempert,naongeveer14dagen metwaterdoorkneed en
geperstJde kleurstoi'looptntethet water af,enploftdaarin

neder. Het bezinksel laat mea gisten. en handelt a1s tc
voren; dit herhaalt men zoo lang,totdater geene kleurstof meer uitgetrokken wordt. Deze roertmea OD3j en laat
haar door eene zeef loope
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geheel
neêrgeploft;men giethetwatqr af.en droogthetbezinksel,

het zi
j dooreen zachtvuurofin delucht, buiten dezon
(
i
a
d
e zon zoude hetproduktzwartworden), en
alsdan daaruit 3 à 4 pond zwarekoeken,die hard en
bruinrood zàjn. In Santa FedeBogotawri
jftmen de geschilde vruchten met de handen onderhetwaterywaarbi
j
de zaadkorrelsgeheelbli-l
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reinigen. men laat de vaste deelen bezinkeng en giet het
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water af; deze soort heet daar te lande ccJ%
'ote. Zelden in 1835 had Engeland 153,8.07 pond, tot de oëcieele

komthi
j in geheelklelnerondeofhoekigereukballetjesinden
handel, welke dikwerf de indianen bereiden,en welzeo,
dat zi
j de vingers met olie bestri
jken om de vrucktmassa
en zaadkorrelsdaarmedetewri
jven.Derokou blijftaan de
vingers hangen, en wordt m et houtspanen afgeschaafd en
jedroogd. Ditisde'schoonsteamerikaansche soort.envermoedeltk de zelfde, welkemen in Zngeland roll anatto

wa
k
arde van 15,325 z st. ingevoerd,en welzulksmetene1 britsche schepen. Behalve de fransche havens voert

Lissabon rokou naar het noorden van Europa uit.- Usanzz.
'âmsterdam. in vaten, 20 pct.tarra;2 pct.gegew-;
4ffppCt
. voor bladen;2 pct. korting. Jntwerpen 14 pCt.
tarra;l pct.voor stroojen 2 pct.voor bladen.Bordeautx.
voor bladen 4 p6t.,tarra in oxhoofden 16 pCt.,.in quarts

noemt, die hard, d.roog, van buiten bruin, van binnen 20p6t.;bj den tolgeenetarra.Frankyortc/e .verkoopt
schoon rood is,en uit 2 à 3 oncen zware stukken bestaat; pe# pond in kreuzer; Genua tarra zuivere, zonder g-gew.
hi
jkomt uitBrazilië.en heetook 6raziliaanscheofpor- llamnurg verkoopt per pond in schill.courant banco;tarra

zvgedcâerokou. Yerre'wegmeerkomthàjechterin voch- bi
j braziliaanschen in manden 2 à 3pond;bijCayenne in

tigen staat naarEuropa;dezeisdesoortil'
lbiezen (fr.en vaten zonder schors tarra zuivere, met schor: 18 p6t.#
roq
îecva',
-eng.#ag anottot;htjvormteen hoog- ofgeel- g.gew. l pct. en voor bladen 2 pct., na aftrek van ltet
rood,Mi
jl',vettig,ofbrokkelig deeg,zachtophetaanvoelen, g.gew. en den tarra,courtage lptwqt.Jlavre,tarra 20 p6t.
oorspronkeli
g'ka1sviooltjesriekende;ditalles,a1sh'
i
j in deug- voor het vat en bladeren,4 maanden tàjd,bijscheepsbescù/l en Porto
delàjkenstaati:;ùijdroogtechtergaarnein9wordtdaardoor vrachtingen 800 kilogr.= 1 tonneaw. Zfd,
erkoopen perlibra.Ziverpooh tarra20 pond percentenaal'
g
rood en mat(zeerharde stukken vertoonen alsdan menig- v
werfwitte kristilinische punten);om ditte verhoeden, Iivorno,tarra 18 à 20 pCt.Zonden,tarzazopct.percen
gietmen erurin bi
j,waardoordeoorspronkeli
jkereukver- tenaar,g.gew.4 yond per vatj 6 pct.voor bladeren. A1iloren gaat,endierli
jkwordt,ofhijbegintnogindenvochtigen fccx,tarra 25 pCt.M arseille,tarra 17 pct., voor bladen
toestand,zich te ontbinden,waardoor ook eenonaangename, 4pct.;bi
jscheepsverzendingen gelden 5000 pond= 1)last.
zelfs stinkende reuk onstaat. llet indroogen brengt gedu- A'
antes,tarra 17 pond,g.
'
gew.) kilogr.en 4pct.Parfjss
rende de ovez-vaart naar Emopa eene lekkagie van 15 k 20 bi
jCayennein oxhoofden tarra16 pct.,voorbladen4pct,,
-
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bi
j brazil.in manden van 24 l 30 kilogramm.,tarra15pct.
hotterdam verkooptper)ned.*,geefttarra 4p6t.yuitslag
en g-gew.llà l p6t.ycourtagé ) p6t.9korting lpct.oi
'3
maanden ti
jd.houaan,korting3p6t.3t.'cfdrdiyré'jtarra
in vaten 20,pct.bi
jden tol. h'
mkrna verkooptperoka.
Iriëstper centnr inI1,Fenetiè'inttreperli6brasottile.Iolregten. Wvifàlcl tolverbond,a1sopium. oostenri
jk,
Per centenaar sporco 1) Il.;uitvoer37tkreuzer; doorvoer
8 kreuzer. Stade 3 schillingen per vat. Sonh câe tol 9
stuberper 10 pond.Frankri
jk perl00 pond kilogrammes

MOXE.

gewend dan in de overige (inzonderheid de noordeli
jke)
staten van Italié. Geregeldelandhuishouding geli
jkaan die
in Lombardi
jerjvindtmen alleeniudenoordeli
jkevlakteinde
zoogenoemde homagna of in de provinciënBologna,Ferraraj
Ravenna en Forli,als ook omstreeks Ancona, en hierbouwt
men de meeste rranen ea main in gzoote hoeveelheid tot

d
en ui
tvoeroverde Adriatischezee;ookpeulvruehten zijn
erove
'rvloedig, inzonderheid noonen, die een gewoon voedingmiddeluitmaken.Yoortswordthiersayraan,.
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brutto, vochtig in bananenbladeren. uitfransehe kolonlén de omstreken van Ancona; âennep el vlas leveren vooral
jnvoer met fransche schepen,7 fr.50 centimes;van elders dq kuststreken der Adriatische zeejhetmeest de omstreek
buiten Europa J5 francs, uit europesche stapelplaatsen 20 van Bolognl.Sedertkorteling heeftmen hierookbegonnen
fr-, met vreemde schepen of te land van ergens elders 25 katoen aan te bouwen. Een hoofdprodukt des lands is de

f
r.;uitvoer 50 ceuts; in zaden Lrrainsder/ec/z:),met olW '
,echterwordtde romeinsche otie,bi
jdeweinigezprgfransche schepen l fr.35 centimes,metvreemde schepen
vuldigheid, welke men op hare bereiding,zoo als over het
of te land 1.
; fr., uitv 50 centimes;totiek
'
lere dezer taxen algemeeh op de kultuur van den olieboom aanwendt,in
nog hetlv deel daarvan als déeimeadditionnel.W'zlye/cpd den handelweinig gezocht;hetzelfde gevalishet metden

s
edert1832 vochtige J agtperpond 2p.,droogeLrolltper v/#xjdieoveralhetbestbij Xonteâasconeenorvieto,welig
Poud l sh.
groeit. In 6oomvrucâten, âcd/cl.jez,amandelen,w#grr
z
NspEntwlpscl Tt=1:1'. Invoer./.2;ltitvoer./.49door- en vooral geenerzi
jds Romç,in edelqJvïdrrvchfrl ishet
woer.
/ 0&8P.
land ongemeen ri
jk. Iloutleveren dçâpenni
jnen in meROL,stok- ofrondvi
nigte; ook groeit in-het schoone woud van Terracina de
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een getal van l80
visschen.die in den vorm eenerro1zl
gn kurk eiâ.- Het getalderpaarden in welker plaats men

te zamen gebonden

ossen, muildieren en ezels gebruikt,is gering en destoete-

-011@.f parchmenttisinEnge- qjen zijn veronachtzaamd;daarentegen isde âorenvee- en
l s0LsE pEsgwksxT (1
and bi
jden pergamenthandel5 dozjn vellen,of60bladen. schapenteeltbelangrijk,eerstgemel,dehetbestindeomstreken
KOLPAARD tBzpzltT, RAMpzAT) Lzchp.vt.t noemt men derPo,inde provincie Ferrara,waar ook veel kaas gemaakt
ded toestel,waarop hetscheepskanon rust(bi
jlandgeschut, wordt;de tweqde gemelde, die schier algemeen isverspreid
affuit). Het bestaat uit twee sterke z%
jl
vangen, die van en op tamelàik hoogen trap staat,hetmeestTrredeld in de
voren dooreen dwarshout(hetkau'jverbonden zi
jtl.
provincie Xacerata. Hetzaamgevatgetalder schapen inden
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kerkeli
jken staat wordtop 2 millioen stuksbegroot,waarheeft nimmer op de grootheid eener handelsplaats willen van de Campagna di Rolna gezegd wordt alleen 600,000
aanspraak maken, we1 echter heeftzij alszetelderkunst stuks te bezitten. Geiten zi
jn zoo wel in de gebergtedoor alle eeuwen henen de oogen derwereld opzichgerigt,

landen als in de vlakten overvloedig;zoo ook varkens in
en is tot op den huidigen dag hetvereenigingpuntvan al menigte, vooralin de moerassige streken derUampagnadi
degenen,die aan de groote werken der oudheid en aan de Roma. ge bt
jenteelt Wordt over groote schaalbedreven,
kunst- en letterkundige sehatteu van alletijden zich vor- en in verscheidene p.rovinciënj zoo als in ForlienXacerata,

men en hunnen geestverhelren. l)e volkri
jkheid van het maakt ho/ir een hoofdartikelvan den uitvoeruit. Zqde,
oude Romemag in de schitterendstetàjden,onderlccrsTrs, de eiaenlàjke stapelwaar #an den kerkeli
jken staat,wordt

de tegenwoordige,welke meù a 150,000 aangkeftg welligt schier overal,hetbestin de provinciën aan de Adriatische
meer dan tienvcudig overschreden hebben.
zee,inzonderheid in Bologna,gewonnenenruw naarbuitensEven als de handel, zoo verdwl
jnt ook in Itomenaast lands verzonden. 0ok eanthariden ofspaannche llsegea
het godsdienstige en kunstoefenende leven,ook àe-t'
anr#k- worden overvloedig ingezameld.Eigenli
jkem%
jn-uitwerkz
'pg

industrie; echterhebben de goud- en zi
lverwerken (kerkeli
jkeen li
jfsieradién)van ltierzich eene zekerevermaardheid verwoiven ;even zoo zoolleder en hoedcn, en beroemd
zi
jn de romeinsche darmsnaren, welke hiertweefabri
jkea
aan de vioolspelende wereld leveren ;ook vervaardigtmen
hierzi
jdenstoFen,haadschoeneujRhildersverwentultra-l
narin,
napelsgeel, bruine oost-indische inkt, sepia enz.) kunstbloemen,maskers, waaijers, penselen, paarlen vanvischschubbenj waskaarsen,vuurwerkygeconEjtevruchten,parfumeriën en essencen. De vroeger zoo beroemde fabrikatie
van rood.
e zi
jdentapi
jten is geheel gezonken, en beperkt
zich dezeweveri
j meestslechtstotkerkelijke kostumen;dit
zelfde is ook het geyal met de voormaals zeer beroemde

peweren, die door den invoer van engelsche en fransche

Jagtgewçren verdrongen zi
jn. Aan Rome zàja echter nog
bi
jzonder eiien, de schoone en ongemeen kunstvolbear-

beide mozaïken en de afgietselsvanantiekegesnedensteenen
in glassmeltsels,aan welke zich demarmerwerkenaansluiteny

van metalen wordtin den Kerkeli
jken Staatnietbedreven ;
bij Tolfaj omstreeks Civita Yecchia wordtechter,totden
uitvoerhandel,den vermaarden romeinschen aluin (jaarli
jks
nagenoeg 100,000 centnr.)jvitrioolen zwavelbi
jViterbo,
krè
jtbilBologna, als ook salpeter,marmor,rotskristql,
very- enpuzzolan-aarde. Zeczoutwordtin verxheidene
ooè4en, aan de kuiten zoo welvan de Middellandscheals
Adriatische zee gewonnen, vooral verzorgen met zout de
groote lagunen van Cervia in de delegatieRavennaeengroot

gedqelte van den Kerkeli
jken Staat.
l)e kunstvl%
jt isbijde algemeene traagheid en dezucht
tot ledirgang, die doordemilddadigheid derkloostersen
de vele leestdagenzeervermeerderdworden,vanslechtsgering
belang, en de handwerken en fabrijken arbeiden daarom
meest eenigli
jk voorhetbinnenlandsch verbruik. Hetbelangri
jkstzl
gn nog deleerlook
jernen (inzonderheidinRome,
Ancona en Sinigaglia), âanêschoen-,darmsnaren-,metaaldraad- en jze
' rfa&rqken,voor welke laatstgemelden
het i
jzer van l
zet eiland:Elba ontboden wordt;in wolle,
lijnwaad en zi
jdeworden,behalve in Bobgna,de hoofdzete1 der zijdeweverii, slechts geringe stoll'
en geweven;het
best'
e papler word!
t in Fabrian; en BoloAna xervaardigd;

die insgeli
jks vele handen werkzaam houden. De eenmaal
zoo ri
jkeli
jk inbrengende handelmetonechte reliquiënjdie
uit alle deelen derwereld aanzienlijke sommen naar Rome
deedvloeijen,heeft,even a1sde venaardiging van kostbare
Paternosters, agnusdei, die vroeger aan eene geheele straat pergament aldaar en in Rome;goedeJ'
avence (aardeweronderhoud verschaftgy merkeli
jk afgenomen. Nog steeds ken),ofmejolica-vaatweeken in Faenza,en levertbuitenechter wint Rome veeldoor de vreemdeng die voortdurend dien maccaroni.kunstbloemen,mozaïkwerken,ingelegde of
hier aankomen, waartoe nbg komt, dat een groot aantal geconGjt
evruchten,kunstwerken in wgsenvelewaskaarsen,
wetenschappeli
keinstelllngen,aan welkerhoofd deuniver- van welke laatsfe inzonderheid in de talri
-j
jke kerken van
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erbruikt wordt,
stad zeer vermeerderen.
derwi
jze,datnog grootehoeveelheden ruwewasvanbuitensYoor den koophandel geschiedt.hier te weinigj en men lands wordt getrokken.
heeft er noch scheepswerven noch handels- of assurantie Even al
s de landbouw en hetfabri
jkwezen vindtook de
maatschappijen. De meeste zaken doetRomemetGenua, handelin den Kerkeli
jkep Staatweinig aanmoediging, en
Livorno en Napels; echter ishetjin de rivierhaven alhier is daarom, ongeacht de gunstige ligging des lands aantwee

Lr%
àa grcsde,waartegelijk hetentrepotis)dikwerfzeer bevaren zeeën,passiefen eea grootredeeltevan denzelven

stil. Grootere schepen op de Xiddelhndsche zee kunnen in handçn van buitenlanders, vermlts 'burger en landman
sledhts tot Fiumiez
'Azio, aan den regter monding-arm van hierarm,en all
èen de adelen geestelàjke stiftenwelvarend
den Tiber, opkomen, waar zij omgeladen worden. Tan zi
jn. Hetlevendigst nog isdezelve,behalve in de hoofdhier gaat sedert 1837 ook rene kleine stoomboot naar st
ad,in de steden âttcona, .
Fo/og?zc, Sinèaglia (hier
Napels.

eenebezochtejaarmis) en Civita F'
ecclïc,en hetmeeste
Deprodukten van.den kerkelijken staat %iJ*n ongemeen handelsvoordeel trektdepausseli
jkeregering'van den tabak
t
e
nut
t
e
aa
nmenigvuldig,dozh worden verre weg minder
en hetzout,diemonepollén van haarzi
jn.
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llanten ex koers.Rome en de geheele KerkelijkeStaat 18l8 is de waarde van dezen (i
ngebeelde)neudo d'oro oz
rekent naar scudi-romani(romeinsche t
1 scudo 65 na
jocchi in zzilver vastgesteld, of l00 scudt
halern)ofpiasters d'
vûn 100 bajocclti, à 5 guatrini,.ofden scudo romqno oro m oeten tegehwoordig regelmatig op 165 zilver-zcvdï
erekend worden.
van 10 paotià lt)bajocchiindeelende.

overhetalgemeen hebbenderekeningmuntendevolgenze

verhouding totelkander:

l schudo, = 3) testone,= 5 papeti,= 10paoh-,=

20 grossi,= 100 &ajocchi,= 500 guatrini.
Deze rekenmunten zi
jn ook tegelàjk alswerkeli
jkgeslalen
munten in omloop, en,behalve de 6aiocchi en guatrino,
die kopermunten voorstellen,zijn alleoverigen inzilvergemunt. - Er komea echter nog somwi
jlen tweehierniet
aangevoerde rekeningmunten Moor, die, a1s gefngeerd,
slechts een beperktgebruik gedoogen,en we1:l)de ducato dicamera (kamerdukaat),van 16paolé,of160 &a/
.occlti (l) scudot,dievoornameli
jk bijdepausseli
jke dad
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d'oro, of&cudo d'oro dfczzlyc,van 15 paoli,of750 guafrïai (1) scudot. Yan deze laatstgemelde rekeningmunt
bet
lientmen zich bij den wisselhandel,waarbi
jmen hem

9e numeraire waarde van dea romeinschen &cudo, ajs

munteenheid istegenwoordig,naardewetteli
jkeverordening
op 9,65582 scudiop hetkeulsch mark,gevolgeli
jk dewettelijk gemunte scudo op 1,44902753 thlr. = 2 gulden
50o'1saentsned.terekenen;bi
jdoorslag rgenomen, gaan
echterbi
jna9)stuksromeinschescudiopwhetkeulschenurk
âjn xilver,en descudo heefthiernaareenezilverwaarpevan
l,4358974 thlr. = 2 gulden 48e97. centsned.
De werkel#k gdzzlvl/:goud-,zilver- en kopermuntnn
van den Kerkeli
jken Staathebben welgrootendeelsdezelfdè
benamingen,en,althansbi
jdezilvermunten,dezelfdewijze
van indeeling 'als vroegep behouden Frnen kan echterdezelve
,
wegens hetveranderdewettelijke âjngehalteen wegensde
andersvoorgeschrevenegeldsoorten,in twee hoofdti
jdperken
verdeelen,nameli
lk in:
1. M unten wggr en deAr; 1818,voornameli
jk naarde

dikwerfop 762)guatrinlberekend. Sedert.den 25 Xaart algemeene muntvoetvan 25 Xaart1818.
A. In gov#.
'

Romeinsche en bolognesche zecehino, door en na 6t:xzxs XlII geznunt... . ... .. .. ... ... .. .. . aan gewèt69,818 grani;aanwaard.
e2 Kudi
31-Zecchino. .. ... .. .. . ... .. . .. ... ... * . > p
34,909 p ; > > l *
DoPP1
-ën van 2 zecchinen .. ... .. ... . ... ...'. . ) )> 139,634 >) ; * * 4 >
* 3 *
Romeinsche en bolognesche doppia .. .. .. .. ... .. p p l11,484 > J *
Nalfe dOPP1
'8 .. . .. .. .. ... .. .. . ... .. .. . p p
55,742 > ; n p 1 yy

15 bajechi.
7) >y

30
15

>
v

57j p

B. In zilver:
zc?zdo romano
1 ncudo ... .. . ..
à
Iestone à 3 paoli . .. . .

* @

..

Papeto ofj ncudo .. .. . ... .. .

Paolo of m1v snudo .. . ... .. .
t.paolo ofgrosso ..
halx mrosso ..

aan gefwïgf 538,730 >
y
> 269,365 p
>
>) 101,619 yy
l
y > 107,746 p
@@ p p
53,873 >
>
n
26,936 >
m p
13,468 >

>
>
n
>
>
p
p

yy
m
p
>
y
)
>
p

y>

*

50
30
20
10
5

>>
X

2)

In âpyer.
'

Wcj/eclï-stukken, heele en halvejen guatrini,
.de geheele bajocchio à5,de halve àzt guatrini.

Het fjngehglte der zecchinen (sequinen) efpausseli
jke
dukaten was gemeenlijk slechts 23) karaat,ofschoon deze
du
kaat van z4-karaatsofgeheel:jn goud behoordetezi
jn
en de waarde van een stuk,met2 p6t.agio:2 scudi,20
Gjocchi.- 99 zecchinimoeten 1 libra:jn goudinhouden
waarvan de waardezonderopgeld,op 2l2 scudi,85 bajocchi was vastgesteld.
lletfijngehaltederoverige goudmunten (deheeleenhalve
doppia)waswettelijk 22 karaat,en dewaarde eenerdoppia
ofpistool met2p6t.agio,3 scudi,21r3
s bajocchi.- Uit

4) Bijdegoudmunten moeteven alsbijdezilvermunten
de Ejnheid van den scudo totgrondslag liggen,endaarnaqr
van des afaan de munting gerigtworden :

A. In &oud .

Stukken van l0,5 en 2) scudi.- Hetgewigt4an het

grootere goudstuk van 10 scudimoet 17,336 grammes(ned.
wimjes) bi
j r9v Ejngehalte zi
jn.

B. In zfît/er.
'
de libra (het pond) muntgoud van 22 karaatIk'n werden
sedert 1818 62 doppiën gemunt, zoo datde libra van zookken van l scudojen voorts),.
r(.,r),xjenx)scudo
danig muntgoud,zonderopgeld,op 195 scudi,30 bajocchi of,Stu
behalve den geheelen scudoy stukken van 50,30,20,
esteld werd.
Het Ejngehalte van hetzilverwasinsgeli
jkswetteli
jk )1. 10 en 5 bajocchi,even alsvroeger.- Hetgewigtvan den
of l4) lood keulsch, zoo datuitde libramuntzilver,van scudo in zilveriswetteli
jkop26,898grammes(ned.wimjes),
1)Iljn,12scudi83bajocchigemunt.en bàjdegrossiwstukken bi
j v) âjngehalte,vastgesteld geworden,envermits233,750
2 denari(= 48 graniaan gewigt)remedium vergund is. grammes (ned.wigtjes) hetgewigtvan een keulsch mark
Yan dekoperstukken moeten 100 bajocchihetgewigtvan aanduidt(hetromeinschelibramuntgewigtisà 339,07;de
3)librahebben,en daarbi
jopeenegeringegewigtsafwz
gking romeinsche grano (6912 op 1 libbra)à0,049055 grammes
niet ezien worden.
(ned.wigtjes)aan tenemen),zoo isde herleiding totholII. M unteu naar dexïezlœ, muntvoetwcll.
/Januatù' landsch geld gemakkeli
jk tebewerkstelligen,enonderXryTzw
o
pz
i
g
t
t
o
t
we
l
k
e
r
wa
a
r
de
bm
a
l
i
ng
i
n
g
o
u
d
e
n
0
v:R HzT AtGzxzzx na te zien.
#8dJ, xaet
zilver hetvolgende isvastgesteld geworden:
Geli
jkti
jdig metdezenieuwemuntwetverscheen ookeene
1) Het âjngehalte dergoud- en zilvermunten moetvan nieuwe valvatie-tabelle der oudere inlandsche en vreenzdv
d'
esafaan nietmeer,alstotdusverre )),maarslechtsxgs, muntspeciën,waarvan dekoerserîng indenKerkelijkenStaat
geoorloofd is, naar welke de waarde der 4oor den buitendûsmety1v koper-alliagie zijn.
2) Het remedium ofdeafwijking tusschen hetnormaal- landschen handelvau dezen staatbelangi
jkebuitenlandxhe
jzeisvastgesteld:
gewigten Ejngehalteen hetuitgemunte,ma: bijdegoud- goud-en zilvermunten volgende- i
:pecién hoogstens2 duizendstedeelen,bi
JdegrooterezilverGoudmunten .
munten ecbter31 tien duizendste deelen en bijdekleinere
zilverspeciën 4 à 5 duizendste deelen zi
jn.
.. 2 scudi16 bam
* hi
3)getoege%tanemuntslagkosten LPrö&e-oArSchlag- Hollandxhe dukaten . ....,....
2 > 18
>
zcâc/a) zàjn bàj de nieuwezilvermunten 2 pct.(in stede Hongaarsche > . .
child-Louisd'or ... . . . 4 p 60
>
der vroegêre2â.pCt.),bi
j de nieuwe goudmunten daaren- Fran>scheNsa
sd'orof20fr.stukken 3 p 71
r
tegen)pct.(instedevandetotdusverretoegestane72/v Louisd'or ofpoclaeroûn'
lin . . .
.. 4 n 35
>
balocchiep 100 scudi,ofhabi
j1.
â pCt.)

= :-

RQME.

Zilvêrmunt- .

-

AO*E.

ge pistolen zi
jn niet in de valvatie-tabelle opr no-etl,
e
n
o
o
k
o
v
e
r
he
1
algemeen in Rome moei
jelijk uittege4en.
De spaansche geheele en halve behouden derzelver ot &a
w

DcizMbe x v- ions'
.thaler . .. . .. - gcudi95 njv hi
Kronenthaler . . ... .. ... .. .. 1 p 4
>
verre vastgestelde waarde, à 1 scudo de piaster
Spxan'
x h.e pesetu. na 1785 r ma-..

> 96
l * :

-

Fron
-l.ekronen (Laubthaler).......
> 5 francsslukken . .. .. .. . - > 02
Roel ATI>:.
1T 02

.
.

9ekerkeli
jkestaatheeftvxrnameli
jk dr'
le wiss.
elplaatxn:
D cona,Bologna en Romm

>
p

p

De volgende ta> lle duidt hetkoersstebelvan Romexn :

K0Z;&.

T*RKLAMIXG DIZKR XOZASIOTERI>G:F.

Amltedam ...... Lmin. 39)romeinsche bajoccbivoorl gulden nederlandsch courant.
Apem a'
........ n 99)scudiin Rome voor 100 scudiin Ancoua,ofook even,a veelbaj- ki.
Augsburg ...... > 49''
romeinschebajocchivoorl gulden augsburgercoumnt.
D
lo
.... > 100)bajocchiofscudiin Romevoorl00 bajocchiofscudiin 3ologna.
no
rs
ema
v
nce .....
. . . . .
> 1'
031romeinschebajocchivoor1 ef,
100 stuksfranenscone(zie ook den koersop Livorx )
Fmûnkril
- ....... # 5.31 Pl.min. 5 francs35 centimesvoor1 romeinschescudo.
.
> ofook .. y l07 > l07 SolsdeZrcacevoorlromeinschescudo (zie boven).
Gx ua .. ... .. . > 5.34
>
5 lire 34 cente&imi lv/g: de Piemonte vpor 1 scudo romano. Yooroen
nl.min.734tnoldiy'
vu'ridiJclc/voorl romeinsche scudo.
Llv= o........ > 638 toskaansehe llre voor 100 scudiromani (zie Florence,hierboven).
m efook ... y 15)romeihschebaj.occhiworl ktoskaanschelira,vroegerwasdezekoers:pl.min.
meinsche balocchiof scudl,voor 1 of l00 pezze van 52.llre in goud.
Le en........
47)romeinsches
paol
.i,ofpl.min.475 bajocchivoor 1m nd gterling.
Xi
l
a
a
a
.
.
.
.
.
.
.
.
4
9
>
b
a
j
o
cchivoor3 lireaustriache.
Napel: .. .. .. ..
1% ducati van Napels voor l00 romeinsche scudi.
Tné
nst ........
V.
tromeinxhe.bajocchivoor1 gulden conventionsOurant.
Yenetl .. ... ..

48t

>

>

> 3 t'
%
Are qustriache.

m- dienookwelop :

s je (Xadrid enz.) pl.min. 74 romeinsche bajocchivxr 1spaansche quadnpel.

Wamb
urng.
eene
..
..
..
..
..
..
.
... ....

.

>
34
> 4
9)
..

>
*

>
>

y
,hOnv
ambeunt
4e
œ.
>y l
1 ma
g'Alr
dk
fn
lor
nsba
cn
onr
ant.

.

Koers o r roud- el
zilver-s
peciën.

SPm schequadruplen 1.-11.15.80pl.min. 15 acudi50 baje hivœr 1apaanschequadrupel.

PranschenieuweLouis
> zo-francsxtukken . ... ..
Eollandsche dukaten.
YranceKene .. .. .

K4J
-ern e:talari ...
5 francsstukken . ..
oaundsche kroenen

>

4.38

*

4 > 38

>

> 1 stuk dezerfransche goudmunt.

p
>
>

3.73
2.17
l.3

*
>
>

3 p 73
2 > 17
1 > 3

>
>
>

p l p vau 20 francs.
p l hollandsche dukaat.
> l stuk.

> - .96bal
'oceklvoor1 bei
jerxhespededaalzler.
>
> l stuk.
> 1.4)pl.min.1xudo 4) bajèxhivoor 1stuk.

> - .93

Y aseln'
eôu iâe. enz. Traittes op Par
llszi
j
,Jàhiergeme
e
n
l
i
j
k
e
p
3
0
&
4
0
d
a
g
e
n
(
ù
o
k
we
1
1
e
a
2
ma
andeadato)
gesteld; buitendien geschieden ook vele trekkingen à uso.

M aten en F:wïy.
& l.

Zenrtemaat. De romeinxhevoetheudt11,72 eng.duim,
Dit =&o is hierbi
j de van buitenslandsop Romegestelde
> ittes 3 weken of'21 dagen nt de aanneming van den of297,68 ned.streep.
*iae1;'bi
j trekkingenj die in den kerkelijken.staatzelvenj
1* voet =
> de eene plats naarde andere gexhieden,wordtechter
29,77 ned.el,
1e1 uso 17 dagen na de acceptatie Tan den wbsel ver.
97,67 engelsehe,
gtaan.
94,85 pruissische,of
Wezz#flcgea.worden alleen verguadhjzoodanigewissels,
94,17 weener voet.
d1e uit. plaat
sen vaa den kerkeli
jkea staatzelven getrokken

werden,en die tevenszi
ja geaccepler; geworden. Alsdan
werden 7 reeî
jklagen toegelaten. W.issels, die op zigtj .9e handels-el, canna, van 8 palmi. wozkt gezegdy
of eeaige dagen qa xigt betaalbaar luiden,moeten op ver- 2,0016 nederlandsche el lang te z!)n; dat zi
jn: 2,1890
engelsche yard,3,001l pruissisehe of 2,5687 weener ell
pn.
t
xa
ra
c
œpt
e
e
r
d
wo
r
d
e
n
;
d
e
v
e
r
v
a
l
t
i
j
;
wo
r
dt
da
cb
i
j
v
a
n
den dag na de acceptatie gerekend.
Vo
l
u
e
n
s
.
K:
t
t
T
ho
u
d
t
z
é
'
e
c
h
t
e
r
s
l
e
c
h
t
s
7
8.
3
4
e
ng
e
l
s
c
he
Yoor de wissel-acceptatie waren tet dm vera'de vg1- duim j= l,9896 nederlandsche ellen, ef 2,li6l engelsche
> dç dagen vastgesteld :

1)Voerallewisselsuitde pauueli
jkegtaten, de woensdag;
2,
)voorwisxlsuithetkeningrk'k Napels, de w4z-daG;en
3) voor de Azissels uit nndere hnden en.Plaatsen, de
zamrdag.
Vroegeren totop den jongsten tijd gachieddealbiereen
groot gedeelte der betblingen in papiergeld,bestaande uit
de noten en schuldbewi
ybrief
jesder&ancodelspiritowczl/oj
en dqlmonte di'iefc. ,De sedert1834 hier nieuw opgeHg
tebank (ziehetartikelBwwxsl)zalwaaachi
jnli
jkmenige
verbetering, en ook welverligtingen veorden haldel >nebmgt hebbem

rar4.
De.bouw-canna van 10 palmihoudt87.96 eng.duim ,of
2923414 ned. e1. Be bouw-palmo wordt in 12 oncen à 5
minutie à 2 decimiingedeeld.

5
1 bouw-palmi = 1 stajuolo en 0 stajuoli= l catena.
9e catena is 12,8463 ned.ellen l1
aug.
9e nieuweromeinschemi
jl,miglia,is4584oudeparijaxhe'

voet of 1489 ned. ellen lang, en er gaan derhalve circa
74) derzelven op I graad van-den equator.
Zand- en velimaat.De rubbio heeft 4 quartiof7pezzg
16 scorzi of 112 Q catene, 1 ruhbio houdt l84,83 D
nederl. rœdea, en *
IS ïe1i
.
ik l,4245 soma of rubbio van
850 D roeden in Ancona of1,7298 middelbare angonaxhr,

ROXP - RO@DAARDP.

-

>

@ -

ROODHOUT--ROSTOCK.

rubbio Tan 7* Q roeden, of 1,9374 kleine lnconasehe het groothertogdom Hessen,tusschen Koerheasen en W all'
ubbio van 625 '
D roeden.
deck,biJXgensbach nabi
jNeurenberg,doch te dierphale
Graanmaa'. De rubbiovordtin 2mbbiqtelley4quarti: niet zoo hoog rood, a1s bi
j Saar-Louis in h:t pe ssk8 qum areEi, 16 stari,of64 decineny of de quarto in 5x sche regeringsdistrict Trier, gevonden,van waar x k veel
gc- ià 4 quarticciingedeeld.
verzonden wordt.
l rubbio = 2,945 ned. vat, l,013 eng.imp.quaMer, ROODHOUT. W i
j begri
jpen onder dezen naam onder5,
,357 pmiss.scheFel,of4,788 weener metzen.
scheidene, eene roode verfptof bevattendej houtsoolen, die
v
a
n
e
e
ni
g
e
t
o
t
he
t
g
e
s
l
a
c
ht
der coesal
pinia behx rende
Inhoudnmqat w/4r natte varen. ge barilo wijnmaat
hevft32 boccali? à 4 fogliettej à 4 quartucei ofcartocci,en boomen afstammen,welkealleenli
jk in dewarmeregewesln
wxdt gezegd clrca 58) ned.kan, ef circa l2j.enp imp. metvoordeelgroei
jen. W egensderzelverveelvuldig gebruik
.gal
len te bqvatten.
in de ve- eri
j vormen roodhouten belangri
jke handelDe batta heeft3 brehte à 3 barili.
a
r
t
i
ke
l
e
n,
v
o
o
r
na
me
l
i
j
k
be
s
t
a
a
nd
e
i
n
1
)
ye
r
na
m&uk
,Mutj
Be olie-barilo beeft28 baccoli à 4.fogliette,b 4 quartucci 2) sapanhqut, 3)jamaéca-roodhout of &razil
et-hout,
0)*cart- ii
1
mp.
en gwo
allo
rdt
n tg
eebe
zegvdattc
en,
irca 58) ned.kan,ofcirca 4) St. X cr/âc-, St. M artin- of niearaguahou'ens.
121
x eng.
en circa 152 roznelnsche (zie op deze bi
jzondere artikelen en op hetartikell0rT).
Bi
jaankocp van hetroodhoutdoetmen alti
jd beterhetbi
j
Pohden te-wegen.
'
De ia den groothandel gebni
ge
he
el
e
s
t
apel
s
en
nietgeraspt te nemen ,daar hetin dexn
kelljke olie-soma heeft2
pelli of mastelli, à 10 cugnatelle à 4 boccali, en wordt laatstgemelden vorm aan velerlei venalschingen onde- orgezegd circa l64 ned. kan te bevatten,en circa 440 ro- Pen is.
meinxhe ponden te wegen.
R009 0F LlN9 (roedelands),engelscheland-ofvlak-

Gewi&t. De cantaro grosso ofmigliajo heeft10 cantaro temaat;het1.gedeelte van een acre;nietteverwarrenmet
rod (lengte-roede). Zie Iz0xDx>.
ROOF,graanmaat in oostvriesland. Zie hetart.Hiwovllt
ge
l
i
r
a
(
he
t
p
o
nd
)
,
e
n
o
o
k
he
t
go
ude
n
z
i
t
v
e
r
ç
,
e
wt
g
t
,
(
Aa
nhangsel).
wordt in 12 oncen à 24 denari, a
'24 grani, dus in 6912
R008 0P HET KOXPAS LRosa zzcv/icc)iseen xnd
g
e
s
n
eden stuk bordpapierjwaarop de 32 windstreken,dxr
graniingedeeldyen weem 339,061ned.wigtjes.
zoo vele afgeteekende en van het middenpun'
t uitgaande
100 lire =
s
t
r
e
e
p
j
e
s
g
e
z
i
e
n
wo
r
t
l
e
n.
33,906 ned.ponden,
ROPEY (RrPIHz) (eng. rupee; fr.roupi; du.Rupie)
7*,
? 77 eng.crdw,
ç--pondeu,
isin oost-lndiëygeli
jk overhetalgemeen in Aziaeeneder
sottile of 1000 lire.
10 lire = l decina.

72,52 pruissische of
60,56 weener ponden.

meestalgemeen verspreidde en meest gewone rekenmunten,die ook in goud en zilver gemuntis, echter,naargelang der plaatsen en landen,van zeer verschillendewaarde
Bàj het medicinaalge-fgf, hetwelk de zelfde lirais? is. De roudropeyn ook mohur genoemdj wordtin oost-

wordt de oncia in 8 dramme, à 3 scrupoli, à 24 granl Indil'meestal op 15 zilverropei
jen gerekend. Het nadea

ingedeeld.
hierover zie men op de artikelenBOMBAT,CwtccTrw,Xâ.
DEAS,
Allegoederen,die in Rome opdeschaalgewogenworden, PownlcHzaT en 5lcwTs> ovsl lzT Atczxzzx. - 0ok in
geRn 4O/o g.gew.)waarvan de koper wederom 2 O/oaavde Persiê'heeft men eene zilvermuntvan dezen naam .

Omeramoetafgegeven, Hetverwerktzilverhoudt10:once

ROQUILLE,oude fransche inhoudsmaatvoornattewaren.
Zie PARlJs.
ofl4 lood Ejn.
QOXP.Lschpvt-t, zoo noemt men hetligchaam vaneen ROSENOBEL, NOBEL of ROEBEL, een vmèger Zeer
e ip, namelxgk het geheel gebouw van de kiel tot het geliefde,en van omstreeks1328 tot1649werkeli
jkgemunte
:chamdekjdoch zonder mastenjraa'syzeilen en takelaadje. geldsoortvan Engeland en Schotland,gewoonlijk à6)shilVergel. 6;sK0.
ling of)sterl.in omloop,van welkemen echter,behalve
RONDHOUT. ll1e clindrieke houten, a1sronde stengen, de enkele stukken,ook dubbele,laalve en kwavt-ro.îeno&len
waervan men zich op schepen tot het besturen der zeilen had en welzulksonder verscheiden benamingen,alkRone-

en
derzelvertakelaadjebedient;derhalveallemasten, stenen, raa's,spi
eren,galrels en gieken.
R0N9S6l1IETEN (zzx Tocwl Lschpvt.t. Een touw in
geli
jk groote kringen te zamen leggen en opschieten,
A geveer in den vorm eener gesponnen tabaksêol.
IIOOBAIRI
)E (ook roodknj
't) eng. ved chalk;frsanguïz?t
', argile ocrevze, rouge grcylëf
ze,-du. Rötltel,
Ro
thstein,.ital ru&ricas sz'
zl/'z'
c, matita r/ddc),isals
nqtuurprodukt,eene delfstoFe, die in m in grooteschichten

no
bles-royal
(à 30 sh-), Fenry-roseno&tes, .
#dv/lri-.
roseno&les, l
slïw-r/dezzol/e-çj enz.
ROSETTE noemen de franichen een roodkrijt!hetwelk
uit eene tinctuur van fernambuc (brazilie)houtlsbereid.
ROSSOLIS (lat.rosella sponsasolisjofzonnedauw.Deze
plant is tweederlei, groote en kleine, en ook van beiderlei
g
eslacht,mannet
jeen wi
jfje. Zi
jheeftrondeenlangwepige
bladen, en groeit onder het mosop weiden en andere
gronden, die,waterachtig,zandig,tegen dezonopenliggen.

in hetGràuwacken- en Thonschiefer-geberpte uitgeb-roken Het gebruik is geneakundig.= , eene aangename morgenwordt, bruinachtig rood is, bloedrood strtkpoeder geeft, drank of likeur die op onderscheidene wi
jze, ook veelal
met is, en van lngemengde vreemdaardige deelen, slechts i
n onzeapotheken,wordtbereid. Inzonderheid drijven de
aen enkelepunten glinstert,onvolkomen schiefer- (oflei-) italianen en savoijaardenhandelmetrossolis. Die'vanTurin
achtige overlangs-breuk en Sjn-aardigedwarsbreuk heeft, wordt voor de beste gehouden.
Rhri
jft,eenigzinsafgeeftj speciâek 3,1- 3.9 weegt,en uit R0ST06K.54O3/N.B.en12O17 O.L.,de rootste stad en
een uiterstEjn-aardig mengselvan thoon- ofleem-aardeen debelangri
jkstehandelsplaatsdermecklenburgschelanden,en
àjzeroxydebestaat.Aanheteerstebestanddeelheeftderoodaarde wel in het Grootvorstendom Mecklenburg-schwerin aan de
harezachtheid.aan hetlaatstehare kleurbi
j hetschqjven bevaarbareAYarnow gelegen,diehiereeneaanzienljkebreedte
te danken.Alskunstproduktheetzàjroodkri
jtLenö.redchalk (2400 voet)en diepteheeft,en de haven der stad vormt,
#ezl::
'J,
-fr.crayoytr/vgc;àu.hothstnL
ft;ital.a1sboven)en die meer dan 19,000 inw telt. De voornaamstebestaanbmn
isdan lletzijuithetruwenatuur-produktinstiftengezaagd,of vanRostock,hetwelkbàizonderevoorregten,bi
jv.eenegeheel
nadatlzetzefvegemalen en metwateraangemengdisgewor- vqje staatsregeling, hetmuntrem enz.bezit,isscheepvaart
den, daaruitgevormd.Deeerstem anierkan alleendanwordea en een uitgebreide zeehandelj bestaande in den uitvoervan
aangewend, â1s het ruwe voortbrengselvolkomen zuiver en l
andsprodukten (granen alleen voor l millioea thlr.),en inroot genoeg is. Laatstgemelde is de meest gewone;het voer van koloniale en fabrijk-waren, voor welke de stad
mineraalwordtnameli
jk totpoei
jervermalen en metwater meer dan l50 schepen bezit. goor de werkzaamheid der
aenpemengdJnu heethet roodaarde-deeg, dit wordt met hier gevestigde kooplieden heeft zich de handel der plaats
ra
blsche gom en zeep,ofvischlijm (op 100 W deegneemt in den jongsten ti
jd merkelàjk opgebeurd,en tegenwoordig
men 4 pond gom en 5 pond zeep, of5 pond goln en 6 loopen te fFarnemûndeb de 2 mi
jlen van'hier aan de

.

p
ond vischli
jm)gemengd,overeen koolenvuuromgqroerd, monding der W arnpw in de oostzee gelegene en door
tot het taai wordt, in vormen tot cylindervormige ofvier-

loodseny visschers en scheepsbouwers bewoonde voorhaken
kante stiften geperst en gedroogd. Xen moet echter zorg van Rostock, alwaar ook eene zeebad-inrigting bestaat,
dragen, er geene grootere hoeveelheid van gom dan de 5- à 600 schepen binnen, onder welke, nevens die der
lm en opgegeveneb'
ljtevoegen,omdatalsdanderoodaarde
'- stad en andere mecklenburgsche havens, de deensche en
diften te hard zouden worden. Te veel zeep maakt ze zweedschr het meerder getal vormen. 0ok op de Bovendaarentegen te week. Xen verkoopt ze èf in losse stiften, W arnow, van af Butzon en op de Eebelvan Gùstraw wordt

a in houtofrietingevat,gemeenlijk perdozi
jn in papier reeds sedert geruimen qjd door middel vaa zoogenaamde
Gewikkeld.- Deroodaardewordtonderanderen iùThik- pramen scheepvaart bedreven. De Neder-W arnow van af
rlngen.
,bijSaalfeld aan den rooden berg,bj Thal-ltter in llostock heeft reedsvooraanzienli
jkevaartuigen toereikend
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vaat
'water, ezl slecllts de grootere zeeschepen moesten '
tot voervan i
nlandsche ruwe productengedekt.Hetaansienli
jkzt
dus verre, alvorenszijde W arnow binnenloopen konden, is de handel metRusland, Zweden,Noorwegen en gene.q) de reede van W arnemùnde door ligterschepen gelost marken,Engelandjde Nederlanden de Hansesteden en Ha-

werden, hetgeen bij het zeer levendi: verkeer tusschea

deze zeehaven en Rostock sedert korteling hoogstdoelmatig
door eene stoomboot geschiedt.
Nevens de scheepvaartwordea hier ook verscheidene fa-

tegenwoodig eckterminderbelangrijk,wegenshet

toltarief, met Pruissen en de overige tolverbonds-

De belangrijkste handelsplaatsen deslandszi
jn de oostde Rlve. Behalve deze dri
jven echter ook Gùstrow,
Schwerin, Parchim, Grabow, Dömitz en Ribnitz een' niet
bnaanzienli
jken handel. In Xecklenz
burg-strelitzbedrijven

bri
jken levendig bedreven, Behalvq l00schippersen meer
dan 200 kooplieden teltmen hieromstreeks60brandewi
jnbrandedlev,2grooteazi
jnbrouwezijen,2suikerraënaderi
jen:
41 leêrlodéeri
jen,9 làimkookeri
jenj 1.cichori
j-, 8 tabaksen 6 zeepfabri
jken enz. en bedrtf
'tvisscheri
jen scheeps-

zeehavens hostock en W ismar en daarnaBoitzen&ur&auu

l- k- en steendrukkertjen.

landschen handel dienen de vele jaarmarkten, dieniet

W iegtw-krandennurg, l'lrafcnlerg en J lt-strelitz de
bouw ; ook heeft Rostock 2 boek-handel-etablisselnenten en meeste handelszaken.- Tot verlevendigingvandenbinnen-

F ismar,de tweede lzandelsstad vanhetGroot-hertogdom all
een in de steden en burgt-vlekken,maarookinvele(29)
'l
met 10l000 inwoners)aan eenen boezem deroostzeere- dorpen gehouden worden. Be belanjrijkste zi
jn die van
.
legen!die hier eene voortreFeli
jke haven vormtjbednjft Rostock en W isnzar;de wolmarkten te Gûstrow, Boitzeninsgehjksscheepvaartmet70 eigene schepen,nevenswelke burg en Nieuw-Brandenburg, de grootste &otermarkte. te
jaarli
jks nog omstreeks 200 vreemde binnenloopeny heeft Grabow en Fûrstenberg;depaardemarkten lte Alt-strelitz
mnstreeks l00 kooplieden, meer dan 50 schippersen vele en verscheidene aanzienli
jke veemarkten op de genoemde
lisschersj ook vindt men hier, even als in lostock vele Plaatsen.

looijerijen,2 tabaks-en1speelkaarten-fabri
jk,2boekhandel- Uit&evoerd wordtvoornapeli
jk graan vap allesoort.ook
etablissementen,benevensboek-en steendrukkeri
jjalsook mout, meel, gruttenj peulvruclàten en raapzaad, deelster
ene zeebad-inrigting.
S andelm roductekt van X,ecklenburg. Hetmeestalvlakke,
dxr de Xlve ea oogtzeq bespoelde en door veengrondep
91*turfmoeren doortrokkene, a1s 9ok metontelbare wouden

van bladerri
jke eu hoog opgaandeboomen eutalloozemeren'
bedekte Jand is :eer vluchtbaarea levertop ztnemoerasgronden eeqe mqnigte prodpkten, metname veel granen,
rcczzlc; en âout, ook vlas, Jezzzzt', tabak, âp, en,

engeacht deszelfs noordelijke liggingj in goedejaren ook
aqnzienlijke hoeveelhebçn van 6oomvkttchten totpitvoer
zeewaarts. - Gewigtig werd ,in drn jongs
ten tijd ook,
nevens devoortreFeli
jkerundvee-,wcrâèzld-,schtven- en
gan
zen-/okkemj,dezeerverbeterdepaardnnstnetert
j,van
Faar dan ook de handel'met zeer geachte paarden, zoo
A1s nietligteli
jk een andere duitsche staatzeaan tewi
jzen
keefty.me!gqmestvee,boter,vette gerookte ganzenborsten,
bed- en schrljfveeren,alsook die metwollevan belangis.
Het getul der sckapep, alleen in Xecklenburg-schwerin
wordt op nagenoeg 700,000 stpks aangeilagen. Tot dit
alles komt nog deaanzienli
jkevischvangstin deElve,in
de vele meren en in de baltiqche zee. Hetdelfstolrenri
jk
is arm , en geeft, behalve 6ruinkoolenî nog slechts veel
turh giw,,kalk,en thoonaarde,alsook zoat,uiteene
eenige brou te Sûlze aan de Rechnitz,in hethertogdom
Gûstraw (meerdan 80,04)
0 catnrs.), en alleen somwtjlen

!ee Qvez-Rostock ea W ismar naar Zngeland, Zweden enz.,
d.eels pp jle Elve over Boitzenburg naar Ilamburgydeels in

hetpruissische (ia goedejaren nagenoeg20,000last),wolik'
insgeli
jkseea hoofdprodukt,naarBerlijnjHamburg en Lubeck (jaarli
jksomstreeks40,000 steen,toteenegeldswaarde
vanongeveer350,000thlr-);gemestvee.Jo/er,ookkaas,
grootendeelsnaarHambprg en Berli
jn,overGrabowenFurstenberg. 0p de botermarkten te Grabow worden alleen
jaarlijks meer dan 500,000 pond boter,voor eenewaarde
van 75- & 80,000 thlr.verkocht. Yoorts hout meestop de
Slve naRrHambprr!en naarden naarverscheidenelanden,
iuzonderheid ook hlne rl
gdc en wagenpaarden op demissen
naar Leipzig. Xinder belangri
jk is de uitvoer van visch
(inlonderhetd gerookte haringen of bokkingen). huiden,
bedyeeren en schri
jfpenqenj boomvrnchten, deels versch:
deelsgedroogd naarRusland en Zwedrn (van Rostockjaarli
jks 4- à 6t)00 tonnen appelen), tabak, glqs, azi
jn van
Rostock,brandewi
jn enz.- Ingevoerd wordendaarentegen
behalyekoloniale- 4:meestemanufactuur- enfqbrijkwaren,
wi
jn,zuidvrpchten,steenkoolen en allemetalen!
De geldswaarde van den jaarli
jkschen '
uitvoer van het

groûthertogdom Xecklenburg-schwerin woz
dt op 3 à 3)
millioen, de staats-inkomsten pp 1) millioen, destaatsschulden op 6 millioen thlr.begroot.In hetgroothertogdom
l cklenburg-strelitzbedragen de lands-inkom/tennagermeg
wordt eenige 6arnsteen in en aan de kusten der oostzee 4()
b,400,de landsvqchulden ornstreeks 800,000 thlr.
en in hetXuritz-meergevonden. Rlineraalnronnen heeft

Dooreenekorteling(1836)tgjschendegrootkertogdommen
hetlaud te Dobberan (hierook hetoudsteduitscâezeebad) Xecklenburg en Frankrijk gesloten,zeergunstigehandelsen Parchim ia het hertogdom Schwerin en te
' Goldberg ea qcheepvaart-contracten, herft zicll voor het vertierder
en Stavenhagen in hethertogdom Qustrow.
produkten van Xecklenburg voorde 10 eerstkomende jaren
X'
fjverhe:
<d. Deze is in vergeli
jking totandere duitsche eene zeervoordeeligemarktin Frankrijk geopend,daarenlanden nog zeer onbeduidend; want eigenli
jke fabrijken tegen echter0ok Frankz
-i
jl
teeneaanzienlijkestapelplaatsvxr
i
jne voortbrengselén en fabrikaten in demecklenburgsche
zijnerslechtsinzeergeringgetal,enzelfsdezezi
jn vanjeen z
grootbelang.Ten sterksteniserdelinnea- enwbllenweverti hqvens en daardoor tevens in Duitschland gewonnen,daar
(ordinaire lakens en fries);ook zi
jn ervele.leêrlooi
jeri
jen de m enigte van fransclze goederen, die sedertte Rostocken
(
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n
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0). W ismar aankomen,ongeachtde strenge grensbewaking,aan
Even zoo isde tabak-sfabrikatie nietonbeduidend. en wordt den sluikhandel naar Pruissen en de overige tolverbondsdoor 12 fabri
jken en nagenoeg50 eukelefabrikanten(meest lapden, alwaar die goederen aan hooge inkom ende regten
teRogtock,W ismaren Schwer
in)bedreven. Papierwordt gjn onderworpen,teveelaanlokking en gelegenheid geeft.
ia 12p ap z'erzaolwzzd, en even ,zoo groen-j hol- en tafelglas 0ok in Schwerin vindt men reedsaanzfenli
jke goederenia 9 glasblazeri
jen (totuitvoer)vervaardigd. BuikerraJ na- stapels, en de veraangqnamingen van hetverblijfin,Dobfergex vindtmen alleeninRostock;Brandewgn.
ntookernen beran,gedurendehttbadsaisoen (schri
jftmen uitAlecklenin ongemeen groot aaatal (meer dan 800)zoowe1in de burg) worden niet weinig daardoor vermeerderd,datalle
steden a1s ridder-goederen en domeiuen. Buitendien zi
jn fransche goedereà totzoo billàjkepri
jzen te verkqjgen zijn.
nog te vermelden eenemenigtezaarmolens,ca#lzacze- Be
consumptievan fransche wijnen moetingevolgehetgevt
jensgrvz//rï
Jea,ttcrkooker#en,Jc/âlrczl#/r#cz?,tegel- noemde traktaat ongemeen toegenomen hebben, en ins:gâ
âe
r
ù
kn
p
/
âo
4sqçrde>-,#>ely'
cJz'
J'
f
*T4 en lù'
mkooke- geli
jkqdeinvoervau kolonialewaren.derwi
jze,datdaarmede
@*
de inlandpche marktte over opgevuld is.
:*t
).fn.
Faadel. Xecklenbur: heeft doorzi
jnqligglng tu
,sschen Sçhwerin,de hoofdstad van hetgroothertogdom vaa gede oostzee en Elve eene zeergnnstige plaat. vpoçdçn .
hàn- li
jken naam, aan hetgeli
jknamige meer,heeft,onderalle
del, en het maakt zich die ook door eenen levendigen steden van Xecklenburg, de bekoorli
jkste ligging,en telt
meer dan 130t)inwoners,die we1geenengewigtigenhandel,
.

.

Kheepvaartséemeenschap tenutte;totdgsverre ontbrakNet

slecht, voor den binnenlandschen handel aan goede '
straat- maar toch door de hiergevestigdestoombootmaatschappi
j,
wegen en andere verbindingsmiddelen)tot welker aanleg- die door middel der Stör en Elde eene waterbaan naqr dq
ging men echter in de jongste jaren ook hierernstig1s Elbe en naar llamburg onderlloudt,eenigverkeermetlands-

werkzaam geweest,zoo a1shetvötsleen paarjarenvoltoonlde
E
dekanaaldaarvan hetbewtjs oplevert, waardoor, middels
.l
de Stör en Nlde, de gemeenschap tusschen Schwerin en
Hamhurg daargesteld is. overigens heeft Xecklenburg bi
j
zi
jaen handelde balansin zàjn voordeelywanthoeaanzienli
jk ook deinvoervan fabrikaten en vreemdewaren is,zoo
wordtvchterdegelvedoorden noy meeraanmerkeli
jkeuuit-

Produtten bedri
jven. onder de fabrijken ztjn te onderscheiden eene lakenmanufactuur,7tabaksfabyàjken,1steenslàiperài,alsook verscheidenbrandewi
in-stookeri
jenenazijnmakeri
jen.0ok heelïde stad lboekhandeletabiissemenier!
l boek- en k-operplaatdrukkeij.
N eu-strelitz.De hoofdstatlvan hetgroothertogdom Stl'
e-litz,aan hetZierkernaeer,nletnagenoeg 6000 inM-oners. is
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regelmatig gebouwd. levendig en industridel;er zi
jn hier couTrant-dukaatvan 12 mark deensch ct.geli
jk.
echter, buiten l boekhandel-etablissement en 1 boekdrukegenwoordig, en inzonderheid sedert 1822:dukaten van
g
e
e
n
e
g
r
o
o
t
e
r
e
i
n
d
us
t
r
i
e
i
n
r
i
g
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ng
e
n
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I
n
d
e,
o
p
l
ke
l'
i
j
2)b thlr.in goud,dochmenontvanjtzezeerzeldzaam.
uur afstands van daar liggende, residentie:
sedez'
t 1828 dubbele en enkele pistolea (zoogenaamde
âlt-strelitz of Stretz
'fd,met 3500 inwonersjwordteene Friedrichs-Fransd'orjvan 354 stuksenkelen ophetkeulsch

veer aanzienli
jke paardenmarkt gehouden, dieuitdeverst bruto-mark (van 21)karaatâjngehalte).
afgelegene oorden van Europa bezocht wordt. 0ok vindt
In zïfdrr.'
men hierleder- en tabaksfabrijken.
Van meerbelang dan Alt- en Neu-strelitz,metopzigttot
fabri
jkwerkzaamheid ep handelis A-eu-.
Brandenburg met Vroeger en tot 1829:2- en 1- markstukkea vaa 32 en
6000 inwoners;wanthierteltmenmeerdan40brandewi
jn- 16 schill.(van 12 10th (lood)Sjngehalte).
brandeqjen, 3 tabaks-, 1laken-,papier-,kaarten-jli
jm- lz-schillingsiukken, sedert 1774 (van 910th (lood)fk
ju
en lchemischefabrijk. 0ok wordthierjaarli
gkseene wol- gehalte);8-,4- en g-schillingstukken.
marktgehouden.
M unten en Joerd. Hier en in geheel het groothertogdom Xecklenburg-schweri
n rekent men gemeenlijk naar

A-ieuwere ailtherl
xvs/6'?
z.

Nieuwe zweldrittel,sedert1789,van 12 10t
flclerx (reichs-thalern)van 48 schill.à 12 plànnir, of geha
h (lood)hjn
lte; l8 st
ook wel? alj vroeger, naar mark van 16 schillinn'à 12
u
ks
o
p
he
t
ke
u
l
s
c
he
ma
r
k
h
j
n.
pfenn., in de.numeraire waarde naarden zoogenaamden Zilveren klein-geld,ofscheids- (bi
jpassing-)muntsedert
leipziger voet à 18 gulden of 12 thalern op hetkeulsch 1828 : 4- en l- schil
lingstukken van 8 en 5 10th (1004)
m'
ark âjn zilver;eene numeraire waarde,dieeerstsedert lljn-gehalte.
1829 algemeen ingevoerd is.en sedertde maand September 1832 ook voor de betaling derstaats-belastingengeldend
In J-ozt'
r.
werd gemaakt, zoo dat de bekende ttieuu)e aweldrittelùkeç
thans '
algemeen op 32 schill. voor vo1 gerekend wordrn. 6- en 3-pfennigstukken. De stad iostock muntteProeger
Hiernaarheeftde tlllr.van deze waarde-indeeling alhier de ook hellerstukk-en.
zilverwaarde van 1àthalerprussisch = y'2,0
+207ned. cou- Van buitenlandsche munt-soorten komen hierdukaten en
vant.;de mark alhier echterde waarde van 0,388889 thlr. pistolen ia omloop 5 earstgemelde à 2) tblr.,laatstgemelde

pruissisch = J'0,67356 nederl.courant,en dienvolgensbe- à 5 thlr-jdaarbi
j echterde eeneen anderespetie metethooren tegenwoordig 36 mecklenburger mark op 1 keulsch tel
i
jke procenten verliesin nieuwe zweidritteln; voortsiIl

naaDe
rkfve
ijn
zilver.
rhouding der numeraire waarde washier tot 1829
volkomen die derlùbischecourant-waarde,waarbi
jtotdaartoel1)ri
jksdaalderof34 mark = 17 mecklenb.guldensop
1 keulsch mark Ejn zilver gingen. gienvolgens had de
thaler de zilverwaarde van l,235294 thaler pruissisch =
/'2,13953 ned.courant;de mark alhier echter tot op dat

.

tijdperk = 0,411765 thalerpruissisch = J'0,71318 nederl.
couraht.

De verhouding der rekenin&munten alhier was tot1829
en is nog grootendeels de volgende:

1Reichsthlr.= 1) gulden lùbisch = 3 mark = 24 gro-

schen = 48 schillingen = 96 sechslinge = l92 witten.of
dreilinge = 576 pfenn.

zilver:nieuwe zweidrittelder naburige stateh naardenleipziger voet gemunt, en dan ook de lwbische en hamburger
zilveren scheidsmunten, a1s ook holsteinsche en deensche
courant-speciën tot eenen veranderli
jken koers, tegen het
zilvergeld alhier. 0ok pruiss. ct.is hierin oxnloop,de
thlr.àplwmin.41 schillingen mecklenburgsch.
Yolgens eene groothertogl.verordening van 6 Jul
àj1830
was, te rekenen van 1 September 1830, de aanneming der
in het land nog circulerende oud zweedsch-pommersclle,als
ook die der andere pruissische scheidsmuuten geheelverboden, en daarentegen tot te gemoetkoming in hetallengsontstaande gebrek aan kleingeldmuut, de munting eener
aan de behoefte geLvenredigde hoeveellleid nieuwe landskleingeldmunten,naar den leipzigervoetder nieuwe zweidrittelstuk
-ken verordend geworden.

Beze nieuwe schcidsntuntmoetbi
jalle openbare kassen
en bijalleminderdan 16 schillingenbedragendebetalingen.

K evkelt
jk ged/cgezzlandsmunten wceM ecklenbuvrxscâv
/.rïzzwaren en zi
jn de volgende:

tot de volle betalingwaarde aangenomen worden ;de betalingen boven 4 schillingea echter niet a1s in 2- en 1scl
zillingstukk-en.

I.
n g4?
z# .

Dukaten, vroeger 2 reichsthlr. ct.,opgegeven wordende

De stad Rostock onderhoudtook koersen op verscheiiene

als 21 karaat l grein Iljn,en derhalveaan den deenschen Plaatsen, die als volgtkunnen aangenomen worden :
:OSTOCK W ISSZLT 0P

KOZES.

VERKLADING DZZ:R KOEMSFOTERIXGZN.

Amsterdam .......... pl-min. 123)thalervoorl00 ri
jksdaald'
erof250 nederl.gulden.
Berli
jn ............ p 85.35 plusvaïsvd85 thaler35 schill.mecklenb.voor 100 thalerpruiss.courant.
n ofook . .. .. .. .. >>
4lz schill. mecklenburgsch voor 1 thaler pruissisch courant.
Frankrijk (Lyon,Pari
jsenz.) p 701thalermecklenburgsch voor300 francs.
Mamburg . . .. .. .. . ..
p

ofook . . . .. ..

Lohden ............

>>

p

1301 >>

1- >
l06'
y

>

p 300 hamburser banco.

ubisch courant.
p 100 thalerl-

>

>> 6.39 phtsAaïll45thaler39 schill.mecklevbqrgsch voor1 z sterling.

In de boofdzaak rigtmen zich hier ln den wisselhandel
zlaar den hamburger koers, daar de meeste wisselzakenover
Hamburg worden volvoerd,zoo datde bovenstaande opgave

In Jk
-lwer.

Stukken van ),).y'x.alx,en x'
x thlr. De )9ô,cn y'
x,
van koersnoteringen alleen alsbijtoenadering moetwörden naar den zo-guldenvoet gemunt; de x1x en xlw echter geringer uitgebragt, wordende deze ongeveer methetpruisx.
aangenaerkt.
In hetgroothertogdom M eeklenburg-strelitzrekentmen courant-geld geli
jk gesteld.
nagenoeg alsin Xecklenburg-schwerin,naar heichsthalevn
Bi
j het toenemend gebrek aan conventionsmunt,za1ook
hi
van 24 groschen & 12 pfenn. of ook & 48 schillingen 12 er de pruissische muntvoet waarschijnli
jk yan lieverlede
,

pfenn.jechter in de betalingwaarde van den conventions- in gebruik.komen? indien niet reeds zulks is geschied.
ef 20 guldenvoet;waarnaar de thlr.alhier de zilve- aardl
M aten ex gewm ten. Ditartikelvereischt een aauhang-

#an 1,05 thlr.pxiss. = J'l,8186 nederl.courantheeft!

K erkel#kFedlclen lqndmunten heeftmen:
In govd.

se1hetwelk grootendeelsontleend isuitdebelangrijkemededeelingen doorden duitschen geleerde Sclwzlnzltinztin,
TzscuzsBccx der WJcdJ-und Jewïe/lf4âvsdejBerli
jn1839,
opzigtens eenigen dezer maten gegeven.
M ecklen&urr-schwerin.De grondmaatbi
jlandmetlngen
is de l
ibecker ofeigenli
jk mecklenburgschevoetvan l29

Pistolen of gouden 5 tkrgtukken vo vroegere munting, oude part
jsgche streep (&gsrd)= 991.002ned.streep.geze
vAn 21)karRatEjn.
npgave stemt >e1 iswaarniet met4etegenpolo3rdi
gejuigt
l
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den
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eern pruissische gchepel. zie BzRtlzx. ln
berekende groottev&n den libeckervoet(zieLûBzcx)over- he
een,doch zj isgecond op eenrondschzsvenvanhetgrdèth.
gebruiktmen insgelàjksde verhouding:
5 strelitzer scheFel doen 7 schweriner of rostockerscheln
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November 1833, in hetwelk de lùbecker voet van l29 pa (korens
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erijsxhe liniën al& mecklenburgervoetvoorvlaktemetinsen merkt.

isvastgesteld geworden;tegelx
gkerti
jd werden den provin-

Het lant heeft 4 wimeh à 2 drömt. à l2)gestreken

ci.
ale houtvester-beambten maatstaven totinvoering en aan- berliner séheFel;de scheFelheeft 16 metzen.Inden handel
Wending toegezondenj van welke toch moet aangenomen worden echter op.haver per wispelnog 2 scheFelmeer,dus

worden,datmcn dezelve met de oude ygrYddcâ:maqt 27 schelrelgegevrn.

JorgwllWg verreleken âreW/.
Voor ligchaanzs- of inhoudsmetingen, nameli
jk bi
j het
opstapelen van hetvidemhout,bi
jkubiekeberekening der
boomen en als werkmaatder bouw-handwerkers isdeham-

Inhoudsmaatvoor natteYlr6'
l.
Het oxhoofd

wordtingedeeld in l)ohm (aazn)= 6ankers,
24'
1pot of960 pegel.
bur
Bgervoet(van 286,42 netl.streep)voorgeschreven.
De
s
t
r
e
l
i
t
z
e
r
i
jden boutverkoop buitenlandswordtsomwi
jlen deri
japotwordtgezegd,juistgelijk tezi
jaaandeo
landsche (pruissische)voetgebezigd.
schweriuerpotvan 451.oudepari
jsschekubiekvoet.
De mecklenburgsche roede heeft 17 mecklenb. voet;de Jlandelsgewi6vt.Het centenaar heeft l10 pond à 32lood.
rostocksche roede heéft 16 rostocksche voet.
Dezwaresteen Lsteinthoudt2 ligtesteen,à 11pondJhet
De mecklenb.hamburger,Hjnl
a
nd
s
c
he
(
pr
ui
s
s
i
s
c
h
e
)
e
n
li
jspond Lzieszp-fundjheeft14 pond.
rostocklche voet worden in 12 duim gedeeld.
lletstrelitzerpond wordt'
gezegd,aan hetpruissischejuist
Een kadastrale Ifuye wordtop 600 rostocksche sche/el geli
jktezi
ja;een onderscheid tusschenhandels-enkrameruitzaai
jing gerekend. Xet opzigt tot dedeugdeli
jkheid of gewigt vivdt wetteli
jk uiet plaats (hiernaarishetboven
natùurli
jke geschapenheid van den grondyvinden tvolgens in hetartikelopgegevene te berigtigen).
W :sTPIIAt) de volgen4ezesklassen plaats:
Rlaten en gev/?y'
/czl.
Tarwe-akker .
. . . à 75
D roeden op I scheFel
Erwten-akker
. . . t
Zengtemaat. Krachtens landsheerlàjke verordeningen is
t 76 90 p
'
'>y l >>

Garst-akker . . . . . . . à 90 1l0
W ittel
zaver-ak-k-el- . . . . à lI0 150
Bontehaver-akker . . . . à 150. 200
lkker,die slechtsom de

n
p
3)

p1
>l
>l

p
p
>

totalgemeene mecklenburgsche elde hamburger el, en tot
de landmetingen de lubeckervoetaangenomen,zieHAM:r:G
en LcBlicx.
De Inecklenburger roede lloudt 16 voet.

ge landmeters ybzuiken ook den ri
jnlandschen (pruiss.)
Be rostocksche (i
jzeren-normaal) elleis22 rijnlandsche
(pruissische) duim, derhalve 575,4 ned.streep lanr. 100

6
of 7jaren opgenomen kan worden, tot

vûet. zie BEntlzx.

roggeof ruwen haver. à 200 p 300

Devlakte-inltoudeenerllufeisdienvolgenstusschen 45,000 rostdcksche ellen = 57,54 ned.ellen,of 86,% prulssische
ellen.
en 180,000mecklenb.1 roeden veranderlàjk.
De znorgen boschland wordtà 100 mecklenb. o roeden
aangenolnen.

Grootere vlaktenworden veelalonmiddellàjk in L roeden
uitgedruk-t.(Zieverderhierboven hetartikel-)
De Faden(stapel of wisse) houtmaat,is gemeenli
jk 7
hamb.voet breed en w
hoog,lengte of diepte 3voet;ruimteinhoud l47 hamburg.kubiekvoet. 9itis de zoogenaamde
standaard-vadem. Buitendien heeftmen echter Faden van
8 voetbreedte en hoogte tot 7 voetbreedte en6voethoogte

De rostocksche voetis de helft der elle. 12 rostocksche

voD
etmakenjuistllpruissische voet.
'
e mecklenburgermi
jlisaan de pruissischegeli
jk. Zie
BilRtlzx.
Zcxdzzzccf.Demecklenburger F'
ufewordtop 300sehepels rostockermaatuitzaaàiing gerekend. 0p iederschepel
gaan bi
j doorslag,naarverscheidenheid van den grond,70
mecklenburgsche E1 roeden, en de vlakt- inhoud eener
k u-fekan men op ongeveer40,000 o roeden aannemen.
Eene kadastrale Hufe daarentegen wordtop600rostocksche
sqhepeluitzaai
jing gerekend,waarvan dehelftvri
j van belasting is. Alle goederen zijn, namelijk,naarhetlands-

daarbàjmetalle zamenstellingen totlengte en diepte van 6
voet verminderende tot 2 voet. Hieruit ontstaan 20 verschillendeJàdcn,van welke de grootste 384,dekleinste
84 hamb.kubiekvoetinhoudt. Erkomen ookfaden voor, kadaster, naar de gesteldheid van den grond, in gebruik
d*i*enaar deri
jnlandsche (pruissische)voetmaat opgestapeld ebragten in hetregister.naarzoodanigeJlu-tàingeschreven,
waarbij.naardedeugdelijkheid 4an den grond,meerofmin
Z1Jlà.
AIecklenburg-strelitz.
o roeden op de rostocker schepel uitzaaijing gerekend
worden.
Ienmtemaat. De grondmaat bi
jhetlandmeten is,even De vlakte-inhoud van een morgen land in Xecklenburg
als in Xecklenburg-schwerin,de lûbecker voet. Zie boven. isook verschillend. Cewoonlijk wordteen morgen land op
In bouw- en graafwerken dientde ri
00 mecklenburgsche o roeden,nameli
jk 60 o-kwadraat
jnlaadsche (pruiss.) 3
foet.
roeden lang en 5 o roeden breed, en van 6 schepels uitDe elle laoudt 2 voet 2) duimgeri
*
i
Fnlandsch (pruissisch). zaaijing,50 o roeden op een schepel gerekend,aange:us zi
jn 51 strelitzer ellen juist lig.k aan 53 pruissische nomen. Xen vindt echter ook morgens van circa 200 o
ellen.
roeden en daarboven,en van 4 à 5 schepels uitzaai
jing,
De roede tot hetlandmeten lleeft, even a1s de libecker gel
i
jk ook andere,diecirca 400 D roeden en 7à8schepels
roede. 15 voet;zi
jwordtin 10 decimaalvoeten l00 deci- uitzaai
jing bevatten.
maalduim ingedeeld.De roede bijbouwwerken= depruiss. Brandhoutmaa'. De mecklenburger vadem hout is 7
roede van l2 Njnlandsche (pruissische) voet, bi
j graaf- voetbreed en even :oo hoog;somwijlen wordenindehoutwerken = 16 ri
n.ndsche (
uissische)
zerlp
latst- vesteri
*i
''nl
jen ook naar vadems van 8 voetbreedteen 8 voet
%'Ap
.r
'. voetq3 de

gelllelde roellen zila dienvolgens geligk aan 4 pruissische hoogte gezet. De lengte is 2,3, 4 ook 5 voet.
roeden.
De rostocksche vadem is 6 voet7) duira breed,en even
Flaktetnaat. De morgen isbi
*
#
idomeinen-landeri
*ienvan zoo hoog. waarbij echter in de hoogte de vadem gezegd
100 lub.(a roeden aanpenomen. Iu hetalgemeen bestaat wordt,een halven voetovermaat te hebben. 0p den houtecllter een'
e morgenmaat ln Xecklenburg-strèlitz niet,maar vadam isdevadem metdeovermaat7 voet,1) duim hoo:
wor.klen de vl
akteberekeningen hetzi
j naaro roeden ofnaar en 6 voet9) duim breed.
berlijner z'clt'el uilzaai
jing gedaan. In het laatstegeval Grqanmaat. Het lastheeft l drömtof 96 schepel, het
schepelheeft4 viertel à 4 melzen ofspint.
neelatxlnen l)i.idoorslag l00 (
a roeden perscheFelaan.
t rostocksche koren-schepel is het algemeene landsDrandhoutmaat. 9e Fade. bevat l44 kubiekvoet(6 schHe
voet hoogte ellbreedte,over4 voetlengteofdiepte). Iq epel, het gebruik van het haver-schepelechter is volde grot'lltertogl. laoutvesteri
jen geldt lkbeksche maat, bi
j strekt verboden. Alleen aan de steden Parchim, Grabow

particulieren rneestal de grootererijnlandsche (pruissische)
m aat.
gsi
i alle deze opgaven wordt echternietvermeld ofde
bier geldige lubecksche maat naar deoude pari
jssche
m aat,vi
ve'r/re/t
-r
j
ï
1
2
9
l
i
ni
i
n
be
v
a
t
.
)
Gra.qnmaal.Ile strelilzer scheFelise
liik met de groote
*'e
. :'
,crcâvzz?erofoudellerlinerseheyel. Hi
.
)onderscheidtzich
dieuvolgena voor het handelsverkeer naau. merkbaar van
.

-

en Dömitzishet,bi
jderzelververkeermethetbuitenland,
veroorloofd,hetaldaargebruikelijkegrooteparchimerschepel
bijtebehouden.
Alle graan wordtglad gestrel
ten gemeten,metuitzondering van den haver,bi
j welken heteene schepelglad ge-

streken,het andere opgehoopt gemeten wordt.
Bet rostock-er korenlasthoudt 38,889,hethaverlutdaarentegen 43,82 ned.vat.

ROYAL- 1t03HSCHILb.

-
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l00 rostocksche korenschepels =

tö111sCB1t:.

gestrekte ûnancieele, handels- ofindustrieële kennis,doot

3
8,889 ned.#at(hectolitre),
12,37 eng.imp.quarter,

verhevene inzigten en een speculatiefondernemend genie,
soms ook door fortuingrilofwonderbaren zamenloop,ofwel

70,76 pruissische schepel,
63,24 w eener m etzen.

b
egunstigende çn in deuitwerkselenqjkeli
jkvruclltdragende
lotgevallen, zich eenen wereldberoemden naam laebben ge-

Het g
Ic
nhi
d
enrha
depe
ll @1S aan het oude berliner
'rg
oo
tj
ek.
eli
par
me
scnhe
schepel
bezigt men de verhouding:
5 parchitnerschepels dpen 7'rostocker koren schepels.
In Boitzenburg ,wordt hetlastin 24 zakken à 6 himten à
4 spintingedeeld ;ook rekentmen aldaar naarW ispelnvan
48 hinten. 2 rostocksche korenschepels doen iirca 3 boituenburger himten. Het lauenburgsche masz, naar hetwelk
ia Boitzenburg het graan gekocht wordt, is circa 8 pct.
ïrooter dan hetboitzenburgsche.
Zouten steenkoolen worden naar lasten van 12 tonnen of
72 schepels verkocht.

maakt.

Uitdevolgeqdezamenvatting dermeestbelangrijketrek-

ken uithetleven der familie RoTuscl
llto, zullen onze lezers
opm
ken,
da
m
aarer
dhei
d zi
cht eenigen der enoemde oorzaken van veraan de lotsbestemmingen van ditberoemde
bankiers- en Nnanciers-huis hebben gellecht.
Xslzza âssztxc: lloTuscllltny de vader van het laterzoo

beroemde vijftalbroeders,werd in l743 te Frankforta/X.
geboren. Zonder eenig tijdeli
jk vernfogen, en in vroege
kindsheid yi
jne ouders.verloren lzebbende.
ehi
iclt
'' wi
*i
''dd
:jz
aan hetpubliek onderwts,zooalsditnog tegenwoordig in
Buitschland voor arme joodsche kinderen degewoonteis.
21 à 3 ton zoutvan Liverpool= 1 rostocksch last.
Na etteli
*ike jaren gestudeerd te hebben, verlietlli
j echter
l kiel steenkoolen van Nesv-castle = l0) à 11 rostock- dezeroeping,en begon eenigekleinekoopnzanschap tedri
jxche last. (Yergelijk Nàw-6AsTLs.)
ven. omstleeks dien tàjd heerKhte meerbijzonderonder
Be courtage voor granen is in Rostock 6 shilling perlast. de voornameen rigke lieden,deliefhebberij voor hetaanInhoudsmaat voor natte waren.

l
zouden van kostbare verzamelingea van antieke muntspecién en gedenkpenningen. AAsstxrs RoTllscllltp,a1ssclzel'pzinnig waarnemer van eenen smaak, die niet falen kan,aan

Hetoxhoofd wordtingedeeld in 1) aam (ohmt,6ankers, den scllranderen man,die daarvan partij tetrekken endien
te bevredigen weet, eeu klein geldeli
jk vermogen te verschafren,legdezich nu metallen t-verop studiedernumismatiel
ttoejen weldra verkreeg hi
jdoorzi
jnezeldzamebegaafdheid. in deze wetenschap eene diepgrondige kennis,
gezegd 45)oude pari
jsscheteerlingduim,= 0,905ned-kan waarmede hij nietvexzuimdezi
jn A-oordeelte doen. Later
(derhalve ongeveergelijk metdehamburgsche)tebevagen; werd hi
j op eerl bankierskantoor geplaatst,aan welk huis
de tegenwoordige potmaten zijn echter overalkleiner,en hi
j,gedurendevelejaren,een'aanzienli
jk
-enpostbekleedde;
buitendien irade steden zeer verschillende.Hetonderscheid terwi
jlhi
j,allengsdoorzijnebezuinigingen,en doorkleine
gaattot 10 pct.
:0 viertelj60 stùbchen, 120 kannen,240 potofkwartier,
à 2 oesselofplank. à 2 0rt ofpegel.
De bierton heeft4 viertelà 16 kannen.
De Pot,de algemeene mecklenburgsche landmaat,wordt

zaken vooreirene rekening te doen, zl
.ln matig knpitaalti'
x

F andelsrewi&t.Het centenaar heeft l12 pond à 32lood. deed aangroeilen. Te Frankfortterug gekomen,11.,1.1 ili.i Il1
1 schippond heeft 20 lijspond à 14 pond of280 pond. den echt, en vestigde het bankiersltuis, dat onder hetbe-

1 schippond totvervoerperasheeft20 li
jspond à 16pond
dus 320 pond.
Yolgenseenelandsheerli
jkeverordening moethetlubeckschegewigthetalgemeenemecklenburgschelandsgewigtzi
jn.

heervan den oudsten zi
jner nagelaten zonen.voorzooverre
zi
jnog in leven zi
jn,nog tegenwo
ordis bestaat. Zijne ar.

totafweging van lljnewaren,a1szijde,specerijen enz.
Eene ambtelijk geadjusteerde kopie van ket stads- of
waag-pond, hetwelk Uustlns in hetjaar 121 ontving,
weIe
gt508,229 ned.wigtjes.
let stadsgewigt wordt gezegd circa 5 pct.zwaarder dan
hetkramergewigtte zàjn.Hiernaarweegthetpond van llet
laatstgemelde 484,028 ned.wigtjes.HetrostockschekranlerewigtmoetyvolgensW Es'rpuxt,aanhetalgemeenemecklenburgschelandsgewigtgeliik zi
jn.

had leeren kenne@ny hem,in 1801totzi
jnon L*tàf.rentmeester benoenade, ln welke hoedanigheid j.
jI
*@J
*, 1n volgenden
leeft
leeftijd,aan den keurvorst#an Hessen groote diensten l'
bewezen,inzonderheid toen in den veldtogtvan 18f16, het
hem gelukte,te belettenjdathetbi
jzondervaderlàjkerfdeel
van zi
jnen beschermheer den overwinnende fran'schen in
handen viel, welke operatie llem aaxl groote persoonli
jk-e
gevaren had bl
ootgesteld. en toen hij later, dat erfgoed.
ten gevolge eener schrandere en naauwgezeteer
lijkebeheering nlerkeli
k aans
djaan den wettigen bezitter terug
ri
Uee
*'#roe
.i

beidzaamheid, heusche handelwi
lze, A.
#
regrschapenhe
*id en
doorwrochte kennis in handelszaken deden hem weldra aanDe stad Rostock heefttweederleigewigten,h.etstads- of Zien en TertrouWen VerWerfen. Intusschen breidde zich de
waaggewigtenhetwinkel- ofkramergewigt.Heteerstgemelde sf
eerzi
jnerNnanciëlebevordering vooraluitjtoen delaudisopdestedelijkewaag,alsook bàjbaklkert,vleeschhouwers, graaf van Hessen, die vroeger hem, door den handelitx
op den marktenz.gebruikeli
jk;hettweede genoemdedient oude muntsoorten,als een?geoefenden en schranderen ngent

Hetgoud- en zitversrewigt is het keulsch mark.
Het medicinaalgt'
/t/z
'
g/ is hetoude neurenburgsche.

.

'

gaf. Van dlt zelfde ti
ldsgewrocht dagteekenen de eerste
Ferwerktairll
/t'rmoetvan 12loodfljnzi
jn;hetschwerin- eenigzins uitgestrekte operatiën en geldleeningen,welkedoor
.che heefttotteeken de letter S.
hethuislloTHsclltnzi
jn gedaan. Axsssxcsleende op diea
Het groothertogdom Al'
ecklenburg-3trelitz wordtgezegd ti
an den Koning van Denemarken eeqe som van tien
*i
#dy a
twaarvoor wàjechternietkunnen instaan)de zelfde maten millioenen. ln 1812 bereikte de dood hetlloofd van dit
en gewigten te hebben,uitgenomendegraanmaat,vanwelke toen reedsin aanzien gehouden geslacht. Zijn eindevoorket schepel als = 51,65 ned.kop wordt opgegeven.
ziende,vergamelde hi
j zi
*
#
i'
aetien kinderen rondom zi
jne1cgerstede, zegende hen,en nam hen de gelofte af, nimmer
l00 schepels =
van geloofsbeli
jdenis en godsdienst te zullen veranderen.
93,98 pruissisclle schepels,
Vt5örallesprentte hi
j zi
*
inen zonen in,alti
jd dooreea'on132.82 rostocksche koren-schepelsy
verbreekbare band onderling vereenigd tebli
jven;en men
83,99 weener m etzen.
kan verzekeren,datnimmerde wensch eensstervenden vadersheiliger is naar geleefd en kinderlievender isvolbragt
AOTAL,R0T0L0,ROTTEL,handelsgewigtin hetturk- geworden;wanthetiseenbàjzondereigenek-araktertrek in de
sclle ri
jk, in Noord-Afrika, in ltalië en op de eilanden familie lloTuscultp, dat hare leden, in iedere zaak van
Xalta,Xajorca e.a. Xen ziein clitàY.B.dedesbetref- meer of m inder gewigt, door zich 'svaderswoorden voor

fende landen en hoofdplaatsen. Yergeli
jk ook het artikel
RATTZL
RoTilscull-p (I1sT llcls). 0p onsartikeltclxhebben
vijeene levensschetsen verdere bàjzonderheden van wi
jlen
den grooten Industriëel J01Ix CccRzBlts medegedeeld, en
daarbi
j de opmerking gemaakt,datdeze in de industrieële

den geest te brengen, alsware hetzàjne schim aanroepen

aard van dit W .B. zal hetzekergeachtworden,datwàj
ook hier het wetenswaardige nopen: het Huis RoTlsculto
mededeelen. Belangqik toch ishetten allen ti
jde,zoodanije personen of familiën gade te slaan,diein handelof
ntferheid of alg ânancier, door een overgroot geldeli
jk
vermogen,hetwelk zi
j doorschranderheid en bekwaamhe:.a kebben verkregen ofvermeerderd,dooreenewi
jd uit-

aard,aan welke gezegd huis heeftdeelgenomen, of welke
het. en meest alleen,heeft ondernomen, llierop te som-

en haar raadplegen. In 1815 leiden de toenmalige staatkundige gebeurtenissen den eersten grond totdie elkander
opvolgendeoperatiën van openbare krediet-opening en geldleeningen, waaraan hethuis Rorxscultn den rang verschuldigd is,dien hettegenwoordig in de commercieele aangewereld datgene was. wat het geslacht der BoTHscllltns in legenheden en in de Enancieële belangen dqr europesche
:et Enancieële is. Allezins gepast, en overeenkomstig den staatkunde bekleedt.Zonder hieralzulke operatiën vandien

me
n, heeft het, in een ti
jdvak van negen jaren,aan de
gekroonde hoofden van Kuropa ongeveer 1200 millioen guldens, zoo ia negociatiën alsxubdidiën verstrekt. Deze ver-

bazende som splitst zich ogder 4* re:pectieye mogendhedea
al: Aolçt:

131*

ROTTEKRUID--AOTTERDAM.
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500 millioen wor XngelAnd,

124)
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200
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8l)

>
>
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>
>

30
12

p oostenri
jky
p Pruissen,
p Frankri
jk,

p Xapels,
p iusland,
Brazilië, en

voorettèli
jke

FOTTERDAM.

manmoedige verzet der hollandsche steden tegen den tot
Haarlem voortgetlrongen Grt vAx Vttâ.
xollRry, en onder-

steunden graafW lttxx llI methunnen bi
jstahd. In den
solleepsstri
jd voor Zierikzee, hadden derotterdammerseen
beiangri
jk aandeelin de volkomene overwinning,welke de

hollanders op de vlamingen behaalden, 1er bel*ning waarvan graaf W 'IttxxIII aan de stad haar tegenwoxdig wapen

schonk *). W lttsx lll was der opkornst en uitbreidint
s

an Rotterdam inzonderhe.id daardoor bevorderli
jk,dathi
.
j
kleine duitsche hoven.In deze berekening worden niet be- v
haar omstreeks of in hetJaar 1328 vriiheid van tollen vern behoeve vau Frankri
j
.k aan deverbondene leende,waardooreene menigtehandelàri
jvendelieden hergrepen de te'
mogendheden betaalde indemniteiten,ten bedrage van vele waartsgelokten scheepvaart en handel,buitendien door de
honderden millioenen; en ook niet verscheidene andere, gunsti
ge ligging der stall bevorderd,aanmerkeli
jk werden
minder belangri
jke,zaken,welkehet huis RoTflsclllto,op uitgebreid.
last van ondersch,eidene gouvernementen, heeft geregeid, Gedurendedebi
nnenlandscheparti
jschappen deeldedaar-

en welker zamengevat bedrag, ontwi
jfelbaarj dat derbo- in ook Rotterdam zoo we1in vroeger'a1slazer'tl
jd. Zoo
venvermelde sommen verreweg nog overtreft.
ook in de oneenigheden en oorlogen van Jz.
> vz.
> BEIJEME,
De verdiensten der H.II. RoTlscalsozi
jn dooronder- egen zi
jnen nichtJACOBA vwx Bzlzsltsx,voorwelke laatstscheidene hoven meer of minder grootmoèdig erkend en t
g
e
no
e
mde
de stad had parti
j genomen. ln 1418werd zij
beloond geworden; behalve ordekruisseâ in grootgetal,is door medewe
rking harertegenstandersbi
j verrassing ingeieder dervi
jfbroedersin 1813, totcommercle-geheimraad pomen. Grooterjammertooneelen nog,ha2 zi
jteverduren,
van Pruissen;in 1815 tot Rnaucieraad van hetkeurvorsten- onder de hoeksche en kabel
aauwsche tweespalt, toen,in
dom Hessen,endoor den tegenwoordigen keurvorsttotlinan- 1488 eerstgemelden de stad ovje
rrompelden en een aantalin
cieële-geheimraad benoemd. ge oostenri
jksche kéizerverhaven liggende uitheemsche rijk geladen koopvaardi
jleende, in 1815,aan de H.H.Ror
tllscElto brieven van er- de
schepen pri
jsverklaarden. Deze bemagtiging derstad,die
feli
jken adeldom, en in 1822 den rang varl oostenri
jksclz edurende zeven maanden werd bezetgehouden,was voor
baron;overigens werd de londensche broçder,in 182.',tot de
d n handelzeer noodlottig.AlzxlxftlkwA',desti
jdslandvoogd
oostenri
jksch consul, en twee jaren latertot coasul-gene- ezer gewesten,- teisterde de stad meteen zwaar beleg,tot
raalvan tlostealjjk voorEngeland benoemd, terwi
jldepa- zi
j,naeene neerlaag derhoekschen doorFotuwlx,bi
jverri
jssche RoTgsclllto,insgeli
jl
tsin 1822,totoostenri
jkschcon- drag, werd ingenomen. Slechts langzaam werden de ramps
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Hier volgen nog de namen,de ouderdom en de woon- toençming des koophandels gelenigd en hersteld.
Plaatsea derH.H.gebroeders lloTllsclltp.
In den bangea worstelstrn
-d tegen Spanje greep in RotANsclzt,ofAxsstxcs,deoudste,geboren 12Juni
j1773, terdam een verschrikkeli
jk bloedtooneelplaats. Toen,nais'hoofd van hetoorspronkeli
k huiste Frankfort.
-j
meltjkjde onversaagde watergeuzen,in 1572,geheelonverSwtaxo,geboren 9 Sept.l774,sedert1816, bi
jafwisse- wachls den Brielbemagtigd,en aldaar de grondslagen van

ling in Berli
jn en M-eenen,en vooralmeestin laatstge- Nederlands vqjheid gelegd hadden, poogcleAtvw diestad
noemde hoofdstad wonende.
nieuw in zàjnemagttekràjgen. Te dien eindezond léj
NATHAX, geboren 16 Sept.1777,die zich hetvertrouwen
der voornaamste britsche staatsmannen heeft verworven,

raafvAx Bossc metspaansche troepen derwaarts. Rotvergunde hem, na datBordrechtzulks had gewei-

woonde sedert hetjaar l;98 te Londen;vt
sör tweejaren
overleden.Zjnezonen hebben hem in de zàken opgevolgd.
KARzt, geboren 24 April 1788, heeftsedert 821zijne
woonplaats te Napels gevestigd.
JAc0B,dejongste,geboren 15 Xei1792,gehuwd metde
dochter zi
jns oudsten broeders, eene der beminneli
jkste
vrouwen van haren ti
jdjwoont,sedert1822,teParijs.
ROTTXKRUIB,zie Altszxlcvx.
ROTTEL
(R9Txt).ZieRATTZL.
ROTTEABAAI. Deze Nedkrlands tweede koopstad, het

doortogtbi
jkleinetroepen ofbenden. Naauwee
c
ht
e
r
wa
r
e
n
de
eerste spanjaarden bknnen de oostyost
gedrongenofdegeheele stad werd metmoord en plunderlng
vervuld,waarbijderotterdamsche burgemeester,JAw Jwss-

kunstvli
jt bloei
*
i
œende Rotterdam, dat zàjnen naam ontleent
van eenen dam, in vroeger til@den over de kleine rivier de
Rotte gelegdjisgelegen aan dezamenvloei
jing der hotte
en Xaas, in het midden der provincie Holland,zuideli
jk
edeelte (Zuid-llolland),aan den noordeli
jken oeverderrivierdeuklaas,noordwesteli
jk van Dordrecllt4 uren gaans;
1en zuidwesten van Gouda, op insgeli
jks 4 uren afstands;
zuid-oostelijk van 'sGravenhage3) uren;2)uren vau Delft

en den koophandelen de nijverheid wederopbeurden. De
bloei der stad nam, onder deze gunstige omstandigheden,
derwi
jze toej dat men berekend heeft,datzi
jin 43jaren
ti
jds in omvang genoegzaam verdubbeld werd. Een wi
js
sledelijk bestuur, van de tijdsomstandigheden met beleid
partij trekkendej moedigde de overkomst van vreemde
xooplieden en industrieèlçn aan,doorl
aen hetvri
jeburrerschap en de onbelem m erde uitoefening van hun bedrigfte
vergunnen. De verfraai
jingen eu verbeteringen welke de
stad, bij dezen nieuwen voorspoed onderging waren aanmerkeli
jk.onderdezen teldemen vooralook hetaanleggen
van heteerste scheepsmakershuisin 1614,terwàjlweldrade
eerste kiel in Rotterdam op stapelwerd gebragt,die later
en vooral in onzen tàjd doorzoo vele anderen isgevolgd.
Tegenwoordig zien wijRotterdam niet#lechtsdoorsclleepen stoombootvaartin onmiddelli
jke betrekking metguitschland,Engeland, Belgiéen Frankqik, maarmetschieralle
de oorden der handeldri
jvende werefd.zoo ditdegol-

zoox ltoos,rnetmeer dan 300 burgers der stad,werden om
hetleven gebragt. 0p lastvan prins W ltlzx 1,hereverde
echter de graafvatw nsR Xinx de stad en voorkwam geluk-

kiglijk daardoorhare geheeleverbranding ofvernieling.0ok
van deze'doorgestane rampen herstelde zich Rotterdam,toen

ijke kooplieden elders het rumoer des krsjgk ontweken,
tegenwoordig, zoo ongemeen door handel, scheepvaart en r
vooral uit Ylaanderen en Braband zich hier.neêrzettende

en ten oosten van Schiedam lt uurgaans.

Er is we1 geeue stad in geheelNederland,die,wat oorsprong,ontwikkeling.en geschiedeaisbetreft,watdebronnen
van béstaan,koopllandelen z,
eevaartaangaat,groolere overeenk-omst met Nederlands hoofdstad heeft dan Rotterdam .
onderscheidene evoelens nopens derzelver ontstaan he'
eft

men in vroegeren ti
jd trachten tedoen gelden;dochbi
jnaderonderzoek ishetgebleken,datdeze op deli
jstderverdicbtselen geplaatsten welligtalleenli
jk toegeschrevenmoe-

ten worden aan de vroeger geheerscht hebbende zucht oIn
aan eene plaats een' nog .hoogeren graad wtn ouderdom toe vende wimpels en vlaggen der schepen van alle natiën gete kennen, dan dezelve inderdaad bezat. Xet voldoende tuigen, die hier den trotschen Xaasstroom bezoeken en er
grond van zekerheid is aan te nemen, datdeze plaats even den overvloed hunner koopwaren aanbrengenj of van ons

a1sAmstèrdam,in vroegeren ti
jd slechtseen visschersdorp
is geweest. 9it bleef z!J,steeds in uitbreiding en aanzien
a1s zoodanig toenemende,vermoedelàik tot hetjaar 1270,
althknstotomstreeks het einde der 13e eeuw,a1s wanneer
raaf W lttzx vwx Hzxscocwzx, in 1298,zoo hetschàjnt,

hken.In ditopzigtisin onsland dehandeldrijvendeRottestad alleen methet magtige Amsterdam aan het Y tevergelijken. Vooralil onzen tijd leveren deXaaszi
jde ea ook
de Leuvenhaven,deboomgjesenz-shetlevendigeentreFende
tooneelop eenerhandeldmjvende stad,waarvan in deramphet eerst aan Rotterdam stadsregt toekende.ge toenemeade vol
le dagen onzer'overheersching door defranschen bijna
welvaart en bevolking bewoog 'slands graaf, de inwoners zelfs geene schaduw meer bestond.
in zooverre tot vri
je iieden teverhell
en,datzi
jnietmeer ge handel dezer plaats, die reedsmeer dan 80,000 ia'

w illekeurig,m aarnaar b'ekom ene voorregten en keuren wer- woners telt,heeftsederthetophouden van Natpotxol'sconden bestuurd en de vergunning verkregen, om de plaats tinentaal-afsl
uiting-stelsel (1815), inzonderheid ooknogs-

poorten te voorzien. Nadien ti
jd
ontving de stad steedsaanmerkekikeuitbreiding en grafe- *) Een gouden veld,waarop twee rôode en zwarteleeawen #an
li
l-ke voorregten. ge rotterdammers nameu later deelinhet
met vesten, m uren en

'

.

Holland enHeuegouwen prijken,
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d
ert Belgia'sscheiding van Holland (1830),en hetdaardoor verplaatsen van onderscheidene handelsbuizen naar
deze stad.op eeneschierongeloofeli
jkewi
jzezicllontwikkeld en uitgebreid.Harebijuitnemendheid totden handel

dooreenfraai
jkoperenhzkjmetkoperen deurenjdiein eene

toe. Dehaven zelve,diemetdezuidoostzi
jdezich aan den
hier zeer breeden en diepen stroom aansluit, biedtvan de
waterzi
jdeeen hoogstprachtvolgezigtop dezezi
jdederstad,
bestaande uit het R'
aringmliet en de Boompjes. Yoorts
isdestad metfraaije breede grachten doorsneden,die onmiddelli
jk gemeenschap met de Xaas hebben, zoodat de
grootste koopvaardi
jschepen, midden iu de stad, voorde
pakhuizen kunnen gelosten geladen worden, Be in steen
gemetselde kaden zl
gn met lommerri
jk en fraaigeboomte

van den schoutbijnacht J0Hw> vw> Bnwxst, enz.;2) de
oosterkerk,met een derfraaiste orgelsvan onsland;3)
de R. C. kerk in de Zeeuwenstraat, in den smaak der
koningli
jke kapelteVersaillesingerigt;4)desedert*einige
j
a
r
e
n
ni
euw opgebouwde R. 6.kerk op &zzsteiger;ee5n)
hetzeer onlangs geheel vernieuwde raad-ofstadhuis;'

prachtige marmeren poorthangen,van hetkoorgescheiden,
dat even als het schip der kerk, vele praalgraven ter be-

schouwing aanbiedt, a1s daar zi
jn: die van den admiraal

gtmstige ligging, en ook de voordeelen,welkehetvoornsche Lwxszl
tT Ilzsnalxsz, bi
jgenaamd Xool LAMBERT, van den
kauaalhaaraanbiedt,brengen niet minder tot den tegen- luitenant-admiraal ECBSRT Alzzwszoow KORTI:XAXII, van de
woordig zoo leyendige bloeivan den rotterdamschen handel vice-admiraals W ITT: Coawztls Ds W lT en J0I
1AxgsLlzrbx

prachtig gebouw,hetwelk ook wel het Iluis der Gemeente
werd en nog wordtgenoemd. In de 15e eeuw wordt na-

melijk hetvoormaligegroote gasthuisgezegdytotvergader-

beplant, inzonderheid behalve, de zoo even genoemde plaatsvan hetstedelijk bestuurgediendte ilebben,totlater,
it,rkadhuis werd gesticht. Hetzelve onderging sedert 1589
noompyes en l
taringvliet(vormende dekadelangsdeXaas) d
munten in ditopzigtuit,de Zeuvenhaven enl
Fg'
nhaven. gedurige veranderingen ek vergrootingen,tpt in 1823,toeu
Niet echter alleen de zeehandelmaarook die op den Ri
jn de voorgevel en de trappen aan den kant der hoogstraat
ishiervan een bi
juilstek grootbelang,en isook te Rot- gêheelwerden weggenomen,en aldaar hetachterstegedeelte
terdam de nederlandsche stoomboot-maatschappijgevestigd, des gebouws, in de dorische orde,werd opgetrokken. SediegeregeldstoombootennaarKeulenenz.,naarLondenjHull, dert1827 werd ook de achterzi
jdedqsgebouwsgeheelveAntwerpen,guilzkerken,Havre, enz.vice-versa in de vaart nieuwd, en aldaar de tegenwoordige voorgevel geplaatst,
d
i
e
a
a
n
he
t
g
e
he
e
l
e
g
e
b
o
u
w
e
en ongemeen deftig aanzien
houdt. Deze maatschappij heeft korteling,voor rekening

jnde hetzelve overigensinwendig meteeneweidsche
derregering,ook 2 i
jzeren stoombooten,voordedienstop geeft,zi
raadzaal en een aantal andere ruime en nette vertrekken
oost-lndië,laten bouwen.
'w ishetbloeàjende Rotterdam
Dezestoomboot-maatschappl
j verdientook bi
*
i
#zonderever- voorzien. Het geheelegebou
melding, wegens hare stoombootwerven op het tegenover vol
komen waardig,jammerslechts,datdeongunstigeplaatRotterdam gelegen dorp Fei
jenoord in de llabs.Diteiland sing van hetzelve de schoone werking, welke het anders
jk belemmert;6)degroote
(vergeli
jk ousartikell'ETz>0oRD),thanszulk een gewigtije zoude te weeg brengen,merkeli
werkplaatsook voorandere fabrijkmacllines,diedoorstoom en schoone hardsteenen &eurs, met een uurwerk, klokslag,
d
r
e
ve
n
wo
r
d
e
n,
we
r
d
i
n
1
7
2
*
.
$
d
o
o
r
d
e
n
he
e
r
v
à
çe
> YssEt- s
peelwerk en wi
jzerplaatmetglas,welke laatste,desavonds
-anig doorgasverlichtwordt,datde op
x0>Ds in eigendom aan de stad afgestaan. Aanvankeli
jk en bij naclzt, zood
werd aldaar een pesthuis gebouwd,datlater toteen hos- stroom liggende schepelingen in hetholste van den duister
en zien,hoelaathetis,met7)dedaarbj liggende:
li
otx
aw
al
pwvl
oT
osr, de
maer
ine,kwee
laterksn
ogjlonvoo
der
oni
gvaL
otpEwe
wlrd
zK kvounn
tot
ene
choo
rk
de
zn
ee
ar
ortrelrelàjk schooneymetgasverlichte,hardsteenen &ru6v.
ingerigt. Sedert werd dithuistoteene industrieschoolher- Yan deze benrs,totwelke de gezegdebrugeenevernieuwing
jtlis,hebbendedezelvedevoorvorl
nd;thans, nu het eiland een zoo belangqjke werk- vaxlden tegenwoordigen ti
ma
l
i
ge
ge
wo
n
e
o
pl
t
a
al
br
t
vervangen,werden in hetjaar
ll
eaea
ftsme
von
orhe
stoon
mb
twoeo
rt
pengee
vn
ormd
stoo
mmazcelhi
nesdoor
gewo
rdenkois, 1722, na het afbœken deq.
rtoenmalige beurs, verre buiten
ve
eene
, het
lossale brug over de Xaas metde*stacl te vereenigen, zoo de rooijing der Noordblaak, de fondamenten in de haven
wel, om daardoor aan Rotterdam zelven eene dringend gel
egd,en daarop?boven een smalverwulf,denoordelijke
.

noodwendige vergrooting te verschaffen, als om eene uit- muurder nieuwe beurs opgetrokken, bestaande deze in een
gebreide haven voor de zeeschepen in te rigten.0peenen langwerpig vierkant gebouw. 0p deze fondamenten werd
ti
jd,datonzevaderlandschesteden alswarehetmetelkander uit den grond een muur van klinkersteenen opgehaald ia
in verfraaijingen en verbeteringen wedàjverden,en de be- de lengte van het gebouw, en daar van binnen tegen-aan

j gemaakt,opelfbentheimer-steenen,enboveâ
vordering van nuttige stedeli
jk
-e inrigtingen gezegd mag eenegaanderi
worden, eene nieuwe veerk-racht te hebben aangenomen, de l
i
jsten dezer boogen van bentheimersteen met sierli
jke
mag ook dit werk,waardoor tevens de afdammingderxaas, ral
nen en li
jstwerk totderzelvervolkomenelloogteopgehaald,
j met eetlen ruimen doorgang
aan lletoosteinde des eilands, zoudenoodzakelijk worden, en daar boven de gaanderi
over de geheele lengte. De oostmuur daar men een ruim
nietmeeralsonmogeli
jk worden geacht.
Behalveden eigenli
jken handelbezitdestad ook velefa- gezigt heeft, overeen bekoorlijk binnen.gedeelte derstad.
bri
jken en trafi
jken,als: naalden-,spelden-,kurk-,lood- nameli
jk overde Gapers6rltg.,de Gelderschekaaitotin
jstuin.
wit-,loodsuiker-,sterkwater-,lood-,li
jm-,lakmoes-,cho- de kleine Draaisteeg en overden kolk totindenri
colaad-,tabaks-jbehangsel-,enhoeden-fabri
jken,belangri
jke isvan binnen ep van buiten geheelvanbentheimersteen,en
.elsgewijze buiten
ka
endrukkeri
je
''ve.rweri
j
ue
n.
-s
ui
ker-raflnaderi
n,zoutke- in hetmidden een vierkante koepel,temp
*nq
tento
:i
'e
,zeepziederigen,
Jenever- en,
likeurstoolterige
n, moute- den muurwatuit
stekende. 0p hetboogwi
jze opgaandedak
yiien,bierbrouweràjen,azi
jnmakeri
jen,scheepstimmerwerven: iseen vierkanttorentjegeplaatst,meteeneluikiok daarin,
waaronder die van den heerH0B0Ksx.alleenvoordereederil om den beursti
jd,ten 2 ure,aan tekondigen,en voorin
van zi
*
i
gen handelshuis dienstbaar, eene europeschever- den keepel zi
jn drie nissen,demiddelstexmet een boog;
#a ei
maardheid heeftverkregen;voortsl
i
jnëanen,houtzaag(waar- aan de beide zijden van dezen koepel iseenepoortmet
onderook doorstoom gedrevenel-,olie-,rum-jtras-,verw-, Pylasters aan de zijden, waaraan, aan de noordzàjde,een
gzerenhekis,hetwelktegen beursqjd geopend en vervolgens
en snuifmolens,leerlooàjeràjen,zeembereidingen,glasblaze- l
qien enz. Alledeze bedri
jvighqid gepaard aan die,welke weder gesloten wordt. B.oven ditbeurs-gebouw wordenj in
lletgrootaantaldoorde geheele stad in de grachten liggende daartoe we1 ingerigte zalen. hetkabinet der natuurkundige
lossende enladendekoopvaardi
jschepen bàjbrengt,verspreidt wetenschappen en de bibliotheek van het batavische gein Rotterdam sene levendige beweging van goederenhandel nootachap bewaard;terwàjlook eenezoogenaamdeclcza&r.
en werkdadigk''
hi
jverheid, die aan hetoog desaanschou- o&scure boven dezelve wordtaangetrolren,die zich daardoor
wers een nimmer vennoei
jend schouwspel oplevert, en van anderen onderjcheidt, datzijdebeelden nietin eene
waarbi
jzelfsAmsterdam zeerachterli
jk staat. Xaarnieta1- liggendey maar staande houding op het doek over brengt,
leen t5t de levendigstej ook tot de schoonste steden van 8)hetfr
aai
jegemeenelandshuisvan z
jf
clielczld,welksroem
Holland behoort Rotterdam. ge straten zi
jn ruim,breed, dien van het paleis in Nederlandshoofdstad a1s ware het
jde streeft, als wordendehetzelve vooreen dervoorluchtig,zeerzindeli
jk onderhouden,tewederzijde mettrot- op zi
toirs voorzien.De huizen,meest uitbaksteenenopgebouwdj tre/eli
jkstegebouwen,nietslechtsvan Rotterdam maarvan
belder en fraaibeschilderd,hebben van 4 tot6 verdiepin- het geheele land gehouden. ln 1662 aangevangen en volgen,breede groote spiegel-vensterglazen enprachtigsmaak- tooi
d,werd hetsedertdoorden di
jk
-graafenhoogheemraden
#olsierlàjk ingerigtewinkelsofmagazi
jnen.Bezienswaardig va.n Schieland tothunne vergaderplaat:gehouden. Bithuis
inzonderheidzi
jnhier:1)dein 1450 gestichte &roote ofSt. of liever paleis heeft als.meesterstuk van bouwkunde niet
'

Zc?
zrezzq
çlerâ,welker toren van een welluidendklokkenspel minder den naam van deszelfs bouwmeester L00I,a1s het
voorzien, in 1651 eene verzakking heeft ondergaan,doch amsterdamsche st
adhuis (thans koninglijk paleis)dien van.
onder opzigt van den bekwamen architect N. Pxnspoxs, vAw CAMPNX vereenigd. Ten jare l8ll ondergi
ng ditgeweder derwi
jze is regt geplaatst geworden,datmen late'
r bouw groote veranderingen, en werd in deze eeuw meer-

nimmereenig gebrek van dien aard meerbespeurd heeft. malen zelfs tot verbli
jfplaats van vorsteli
jke personen ge-

De kerk zelve rustop een grootaantal zware pllaren:en is kozen. In den nieuwsten smaak gestoffeerd,diende hetin
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da
tjaarzelfsten verblijve van denwereltldwinger'Nwpotzow, Invoerderwp/zwccwd/:handelsartike'ryzipéra/ggar.j8a4)
wiensheilloosstelselvanvastelands-afsluitingookaanRotterdam zulke schieronvergetelijke rampslagen heefttoeuebragt.
Ko>ëj..............254,l68
740 vat
baleen,
n,
onderheugeli
jkervooruilzigtennamen,driejarenlater(1814)
keizer Atxxwwnsh van Rusland en Z.K.H.den Prins van
Suiker . ... .. :,393 y
oranjej bij hun bezoek der Rottestad,hierhunnen intrek.
p
.. .. .16,313 kisten,
Xindeli
jk werd dit gebouw, gedurende de vöör weinige
)
> . .. .. .. 75,46l lnatten,
TabakNoordâmerik.1l,695 vaten,
jarenondernomeuevernieuwingvan hetstadhuis,gedeeltelz
lk
tot vergaderplaats van hetstadsbestuur en de daaraan verThee .. ... .. 12,700v.kisten,
Katoen . . . ... 21,59lbalen,
bondene bureaux gebezigd. 9)hetzeekantooren de aanIndigd... ..... 3,068 kistenj
sienli
jkelandswer/.waarop degrootste schepenkunnengep
... .
I15 seroenen,
bouwd worden;l0)'sr#â,
qentrepôt,vroegerhetoost-indiAchehuis;11)hetfraatjepqloist/lzzjustitievoorheenstadsSqeceri
jen .... 15,000 balen
Rllst .
29,033 yy
doelen;l2)deschoaw6urg,even buiten de stad,ruimz
-en
ve1 ingerigt, doclz in een bouwkundig opzigt minder bep .... .. . 3,750 vatenj
Huiden
62,577 stuksy
langri
jk; l3) hetmetalen standbeeld van den geleerden
rottemlammer Dzslpllxlcs ERwsMrs; op de Erasmus-markt,
Granen,
963 last.
eqn dervoortreFeltikste pleinen derstad;14deuitmuntende
reeds bi
jdebeursvermelde verzzmeling vaa instrumenten, Invoeren teRotterdam,gedurende hetjaar 1839.
boeken,schildeyi
jen eI
anaturalién,behoorendeaan het,ten
Kola
rlzlavae1:51:111.335,447 balen,
jare 1769,doorHOOGK>DTK,een aanzienli
jk inboorlingdezer
stad;opgerigte, insgeii
jksreedsbovenvermelde6atavische
p
2,l79 vaten:
Surinaamschej
zc
t
# no
otschap voorproefondervindeli
jkewijsbegeerte.Yoorts
BerbiceenDevindt men er in het'wetenschappeli
jk opzigteen &y?nnas
i
um
(
e
r
a
s
mi
a
a
n
s
c
he
s
c
ho
o
l
)
j
e
e
n
t
he
a
t
r
um
a
nat
o
mi
c
u
m
meraqj.... 52 balen,
eene kadettenschoolvoor de ma/ine, eene hoogere school
Ilavanah en
'

.

voor bouw- en teekenkunst. een natuurkundigtjenootschap,

e
ene akademiederwetenschapgen,hetjennersche genootscNap ter bevordering derkoepok-inenting, hetgenootschap
totzedeli
jkeverbetering dergevangenen;lzetreedsgenoemde
genootschap van proef-ondenindeli
jke,wi
jsbegeerte,hetzendeling-genootschap terbevordering van hetchristendom, de
maatschappijonderdezinspreuk Ferscheidenheid enower-

eenstemmz'
sg; hetdichtlievend genootschapeenonvermoeide
orsefdkomtcfle,
s te lowenj enz. 0ok aan liefdadigheidszin
ontbreekthet nietjzoo alshet armhuis,hetoude mannenen het oude vrovwenhuis,de weeshuizenderonderscheidene
Vodsdienstige gezindheden, het leproos- ofproveniershuis,
hetkokershofl.epn meerandere stichtingen daarvan getuigen.
Van den onlvang des rotterdamschen llandelskan men zich
een depkbeeld vormen a1smen weetdat in 1827 hier 1731

sckepen binnengeloopenen 1774uitgezeildzi
jn,welkehavenb, ewegi
ng sedertnog aanmekkeli
jk istoegenomen,doordien
de meeste goederen, die anders de Schelde opvoerenythqns
hunnen weg op de Xaasnemeu;terwi
jl,wegensdeaanzienli
jke uitbreiding des handels,hetplan beraamd isom
de stad tevergrooten,de haven teverwi
jden en eenentrepôt en nieuwe magaziinen qf pakhuizen aan te leggen.
Tegenwoordig worden ùi
j dete-over-opvulling derzolders
ea pakhuizen vele goederen ia Schiedam, Delftshaven en

lnderenabàjgelejeneplaatsen opgelegd.
De havenbeweging gedurende dejongste 10jaren is gewcestals volgt:

l/in.
nengekomen.

Bpazilié.. . 11,908
p Domingo,
Portorkco,
Curaçaoenz. ll,159 balen,
SVIKSR . ..
l,746 vaten,
> .. .. .. 7l3 kistenj
> . .. ... 99,556 kanassersymatten en zakken.
TwBwxjNoordAmerk.
nladen .. 6,260 vaten,
NoordAmerk.
steelen .. 1,265
R1JsT .. .. .. . 4,086 n
yy .. .. . .137,8I5 p
KATOZF. .. .. . 15,358 balen en pakken.
Iwolco ...
4,745 kisten.
p
..
4l9 seroenen.

TI
IES.... . 7,934 ) kistjes.
Hqlosw. ... . . 51,669 stuks.
Spscii
nlzspykruidnagelen. ... .
16 vaten.
n . .. .. 3,900 balen.
notenmuskaat . 409 vaten.
foelie ..
13l yy

G peper..... 16,447/ balen.
Bk,1>jtarwe . 427 lasten.
p
rogge . 9,*88 >
p garst.. 1,528 p

1830 binnengekomen 1680 schepen
1831
p
2157 p

Rotterdam heeft ook eene bank en eene regtbank vaa
koophandel; de stad zal eerlang door middel van eenell
spoorweg overden Haag, Leiden en Haarlem met lmster-

183:
1833
1834
1835
1836
1837

dam in naderegemeenschap worden gesteld.
onder de bereçmde inboorlingen van Rotterdam.tellen
wij,behalveden reedsgenoemden KRwsxrs, den geleerden
staatsman GsllAl:o Alszaxwx. den dichter DIRK 5MITs. de
schildersAoalwz.
w va
tw nsR W xllz endeZx.
cETrlvzs's(KQR>ELIs en HI:sxA>)j deu grootea tooneelkunstenaar '
W wBp

1838
1839
1840

p
p
>
p
>)
>

>
>
>

2214
1888
1731
1:07
1791

p *)191,593 tonaelast
>
tt
yy
>y

2039 >

1921 p
2225 >
1968 *

Uitgevaren.
1830 uitgezeild 1721 schepen
1831
p 2134 >
.
1
8332 > 2231 p *)213,118 tonneta:t
l%

1962
1
988
1725
1692
1816
19I7
2257
2054

p
*
>
n
*
>
>
>

M'
aten ex &ewèten. Denieuwe maten en gewigten zi
n
.j

in ons artikel AxsTznnwx opgegeven.
uetouge grccx/c,/ hield 29 zak, à 3 achterdeelen. en
werd door de graanhandelaars2 à 3 percentgrooter aangeterdammerlast. Zie lxsTzlïnâ.x. Het
nomen, dau hetams

hoed had l0) zak.
Het oude grwygf ia den groothandelwasgeli
jk aan het
1% 6
oude amsterdamsche. Zie AxsTzloAx.
In ons artikel Jmsterdam hebben wj beloofd te de18
83
7
zer puatse, a1s zi
1
38
jnde
denRo
tt
ekr
rda
m vnd
anelon
sdr
la
nd
ad,
diehet uitgebreidst
me
e
apha
be
i
j
ft,de
des
st
we
1839
ens nadere bijzonderheden aan te geven. lliertoemog.
1840
nuj j
a verband,met ons art. krap (-ee-) het volgend.
dienen :
Rotterdam i:bijvoortduring dehoofdmarktvoorgranen, js de provkucie zeeund wordtvri
j :lgemeen de meekraF
b
or4eavx-wàinen,meekrap,tabak eu karotten,vlasyhln-en geteeld, en het eiland Scbouwe: behoortongetwi
kl
eldme
te@t
aveaaad en genever.
een der gewesten waar het overvloedigsten Eet bestjf
de

1
834
1% 5

y
>
p
>
*
>
n
>

BlwctsT, de te regt,ip dezelfde kunstberoemde JOHAS>A
60awsIIA Zlszsylsgeborea AYATTIIR en ook Alonzl:
sSxagx.
M unten ee koers, zie AMSTSRDAM.

*) Dit getal zou4e aanmerkeli
jk hoogerzijn gewet:tindien niet ianfebouwd wordt. 0ok op het eiland Tholen wordtd*

ketembasoha4deplaqtsgegrppen
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ROTTERDAM.

bet eerst deze kultuur is ingevoerd, i: niet: ander:

Hetvolgende uittrekseluitde nerigten derv
acc/zrâcywï
g'

lTen
datum dagteekent;
ronijken spreken vaq Zle kzee
als yan eene grootemeekrapmarkt,reedsvoorhetjèar'15* ,
en naar luid die kropi
jken zoude reedsde meekràp hier
ten ti
jde derkruisvaardersgeweestzi
jn. Dezelvexoude door
een zwaabsch edelman:ui,tZwaben l
zerwaartsgebragtzijn,
en bàj den krongjkschmjverSxxtmzcxxcx vindtmen a'
angeteekend. dat in 1522,door keizer Kwxllt Y,veroeeningen
uitgevaardigd zi
ja,krachtenswelkealle vaten,vdördeaflevering gekeurd moesten worden,.
op verbeuke van den

vqn xf
qj
rdr/leïd over het jaar 1837, zal allezins geschikt

#0Or

m et zekerheid te z
deeggoeunj
dedan
k dat zulks Tan teerY

zi
jn om een waar denkbeeld van den jang en de belangri
jkheid der meekrapteelt in onsVaderland &an tegeven:
In gezegd jaardeelde de provincialecol
nmissie in Aroord'rcéczzd aan de maatschappi
j het volgende mede: yDe
meekrap heeft bi
j delving een middelbaargewasvan 1300
tot1700 ned.pond perbundervan tweejarigemeedegege#en. 9e delving ging even alsin hetvorigejaar,wegens
de aanhoudende natheid, metvele moeite exlbuitengewone
kosten vergezeld, en is met vuilen sli
jk behangen in de
meekrap zelven.
meestoven aangevoerd, hetwelk een' nadeeligen invloed
Be gewassen loopen in hoeveelheid zeer uit-een,volgens op de kleur heeft; de pri
jzen zi
jn buitengewoon laag en
hetgeen bi
j ons te landedaarvan opgeteekeM isvan vöör voordenplanter, diezi
jne onk-osten nietgoed kan maken
100 en l50 jaren, zi
jn alleen kleine gewassen van 6,à zeer ontmoedigend, hetgeen dan ook te weeg moetbren7,000 vatenj en zeer groote gewassen 35, à 40.000 vaten gen, dat erin hetvolgendejaar mi
ndernzeedezalgelegd
geweest. Sedert echter de fransche meekrap zulke rasse worden;ietshetgeen tebejammeren valt, vermitsaan den
me
e
k
r
a
p,
d
o
o
r
d
e
n
z
o
o
g
e
n
a
a
md
e
n
g
e
meenen man veelarvoortgangen gemaaktheeftthetwelkvan v6ör40 jaren dagteekent)heeftmen bi
j onsin Zeeland deltultuureenigzins beidsloon verdiend, wordt. De prijs is naar kwaliteitvan
verminderd,en rekentmen op eene jaarli
jksche opbrengst, J 28,00 toty'40.- ,welke laatste prijs voor best goed
vanj bi
j 'doorslag,12,000 vaten?en een grootgewa:geli
jk naauweiijks kan verkregen worden. l)e jonge meede is
dat der Jaren 1819, 1825, 1826, 1836 en 1837 op 15 à goed doorgegroeid, staat vo1tevelde en bjlooftveel. De
20,000 vaten, kleine gewassen,daarentegen,:oo als in de oP zandgrond in het voorjaar uitgeplanteJongemeekrap,
blgzonder gunstig malsch weder onder de aanplanting gejarge
en 1
829,.
1830 en 1832 op 7,à8000 vaten.
grond. op welken de meede gebouwd wordtydoet troll'
en hebbende, is uitnemend wel aangeslagen,zqo dat
zeer veel aftotde deugdeli
jkheid van hetpredukt. Vette erbi
jnageeneplanten gestorven ztjn,en alzooook nietinkleigronden zi
jn volstrekt noodig, en naar matedezelve geboekt behoefden te worden ; ook geraakte hetveld zoo
s
po
e
di
g met loofbedekt,datmen den lneekrap in hetgevasterzijn,isook demeedegezonderen '
zwaarder vau inhoudj ofzoo als hetin.den handelgenoemd wp,rdt, lf
gri-. heel niet behoefde te wieden, alszi
jnde alleonkruid geger. Het eiland Schouwen levert de beste meede op,en heelverstikt. Deoverjarigeheeftbi
jde delving een'ruimer oogst van zeer goede kwaliteit opgeleverd; doch a1s
daarvan wederom debuitendàikschelandeqjen debeste.
Btjoustelandewordtdemeekrap van stekjesvanandere racijn a1snog bij een uitvoer metJ'3 per 10()ned.pond
planten gepootofgeplant;bijzeergunstigeweêvsgesteldheid belastbli
jvende,zoo isdaardoorbàjdenvoortdurendenlagen
en geene te felle koude? of veel regenachtig weder,kan pri
jsderzelve ditproduktbijua onverk
-oopbaargebleven.?'
m en de planty na tweeJaren gestaan tehebben, voor geUit Zeeland werd Izet volgende medegedeeld ;>>l)emeedeelten delven, doch zulks is niet dikwerf hetgevalj en krap heeftin k'wantiteitminA rvoldaan, dan die der voor-

meestentijdsmoetook nog hetderdejaarde planttevelde
bli
jven staan,hetgeen overigensook bijvelemetdeaanbouwersbi
jverkiezing geschiedt,vermitsalsdau deplantmeer
wigt oplevert.
ln het zuiden van Frankri
lk heeftmen zicN sederthet
begin dezereeuw zeerop de kultuurdezerplanttoegelejd,
en we1 met het beste gevolg,zoo datmen aldaarjaarhlk,
k
tegenwoordig nagenoeg 20- a
' 2400 vaten (van cima 1œ0
ilogr.ofschierhetdubbelvan onze opbrengstin Zeeland)
produceert. Dezelve kan echter nietanders dan door pai-

jing gewonnen worden, en deplantmoetalti
jd driejaren
tevelde staan,alvorenstotdedeliing gescllikttézi
jn.0ok
in de Elzas, in Spanje,Bengalen, Egypte treft men de
krapwortelen aan, doch aldaar verstaat men zich in hetgeheelernietop,dewortelen totpoederftjn te stooten,zoo

aandeteelten;ook wasde3 jarige meede nietzoo gezond
en deugdzaam,waarschi
jnli
jk ten gevolge van hetkoudeen
regenachtigevoorjaar;daarentegen schijntde 2jarige minder te hebben geleden! en over hetalgemeell voldoet de
meekrap welin kwalitelt. Xen berekentde opbrengstder

3-jarige meede,doorelkander,op 2J00 en derz-jarigeop
144)0 ned.ponden per bunder. De meede za1voorzekerdoor
destrenge vorstook veelgeleden hebben,lletgeen zich bi
j
de ontkieming derplant nader za1ôntwikkelen.'' Een der
correszondenten merkte op, datzi
jnevooron4erstelling dat
uithoofde van desj,otprijzen van hetvorigejaar,weini:
meede zoûde geplant worden,zicl
z heeftbevestigd,
het algemeen we1op dehe1ftvan vorigejaren kan
worden. ge hoeveelheid welke in dat kanton zoude
worden, werd even als hetvorigejaarjop 920,000
Ponden qeschat;een bewi.
isvoor degrooteuitbreiding
k
ul
t
u
ur
l
n
de
v
o
l
ge
nd
e
j
a
ren.
'
W at de hoofdzaak betrof, stemde hetberigtuit Zuid-

a1s bij ons geschiedt, ofdezelven tevermalen,zooalsin
Frankri
jk gedaan wordt.
onze hoEandsche meekrap is, wat duunaxmheid der
kleurstofbetreft,bàiverreweg debeste,zelfsison:produkt Rolland metdat derbeide voorgenoemde provinciën overhet eenige waarvan de kleur op den duur nooit,of althan: een. Xen rekende eehter dat dez-jarigepl
ant),en de
xchier onmerkbaar weinig verschiet. 0ok isonge meekrap 3-jari
ge ) minder had opgeleverd dan in detweelaatstdeelsvoordedrukkeri
jen volstrektonmisbaar;xelfsderwi
z
-ze vorigejaren,en men vreesdeook daar,dat,uithoofdeder
datmen, bi
j gewonepràjzen dezelvenieteensmetandere lage plijzen vele planlers, totgrootnadeelderarbeidende
krappen vermengt. W elgeeftdefranschekrap èen bi
jkans klasse,deze belangri
jk
-ekultuurzullen opgeven.
even schoon,zoo sommigen willen,een nog KhittereM èr Uit J'kiesland werd gelneld,dat,zoo er aleene enkele
rood, doch hetzelve verschiet zeer spoedig;ietswaarop ech- proeve met de planten genonlen, bestaan moge.deze kulter tegenwoordig minder dan op goedkoopte der stpFen tuur daareehterniettehuisbelloort,tewwàjldaarbijdevrij
wordt gezien.
merkwaardige aanmerking werd gelnaakt,dathet niet aanâlle overige meekrapwortelen of alizari staan op eenen bouwen der meekrnp eene êerzr/J?'4?:/ieve Je.wcszzéxnzzder
lageren trap en waarde, eo wordea min ofmeer gebeikty oude uitm qakt.
naar mate onze krappen hoog staan ofniet.
0p Ek
jerland (provincie Noord-llollandthad men een
Bi
jden kronijkschrijverSxwztzcxwcs vindtmen Nkxeene bunder land met meekrap beplant, dezelve was thans 2aanteekening van de groote variatién der pri
jzen, dezelve j
darig en stond zeergoed;in lletvoorjaarwaren nogsbunstonden in 1621.f60 àJ 61.
- ; in 1623 à f 21.- ; in ers kiemen aangeplant, die dadeliik goed waren aange1624 àf 15 ly 16.- ; de50 ned.ponden. W i
j behoe slagen. Xen stelde zich voor deze kulluur, op eene hoogere

ven echtergeene twee eeuwen ferugte gaan,om der:elilke schaalvoortte zetten.
fluctuatiën op temerken. Ditbli
jktuitdevolgendeopga- In de kolonie ommerseltans (provincie êrentltej was
ven van 1827 tot 1839.
JARZI.

1827

I829
1833
1837
X1839

FIJFE,

ONBNROO/DE,

GKKXKF:,

almede eene proeve genomen, waarvan eerstde uitslag in
hetvolgendejaarkon jemeld worden.
Belangrtjk achten wl
J het, alhier op te nem en watont
van eene geachte hand,metopzigttotdeahollo dschenmeekraphandeluit Itotterdaln wol'
dtmedegedeeld:

Sedert langejaren isin Ilolland hetteelen van meekrap
f 32 à1 35 .
/'20 àJ'21 f 16 àf 17 gepaste bepalingen te zorgen,dat al het mogelàjkewerd
p 64 hy yy66 p 54 p l
y 56 > 38 p > 42 alngewend om de kwaliteiten dien roem te doen behouden

in gebruikjen heeftmen steefls alle zorg besteed,om door

h
y 40 p p 44 >
y30 p l
y 31 # l8 > > 20
y
)26 n p 28 )
> 15 p > l7 > 7 p > 9
p 48 >
:)
y 51 )
>36 > # 41 > :5 p > 30

velke dezelve buitenslands bezat. Hier in slaagde men

dan ook; het debiet vermeerderde van ti
jd tot tijdy ea
daar de voordeelen voor de planters redeljkgoed waren,

EOTTIAG- R/UE'.

-
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KBULANCE- EOVLEREX.

woners, ea het vereenigingspunt der katoenfabricatie ip

xoo werd ook de productle meer en meervergroot,inandere
landen werdy wel is waar, ook meekrap geteeld, doch op
verre na nietin die hoeveelheid ;bovendien wa: de kwantiteit veel geringerj en daar de fabricatie aan geene bepalingen onderworpeu was, zoo bestond voor de gèbruikers
geene de minste zekerheid,dat de wohelsnietmetheteen
of ander artikel'waren vermengd. Van daar dan ook dat
dezelve volstrekt nietmet den hollandschen meekrap konde

FrnnkHjk,welkeindustrfevan Rouen haren invloed op den
xeNeelen omltreek uitoefent, wantde daarin gelegene dorPen en p
-laatgen zi
jn opgevuld metfabri
jken en katoenenv
lndiennes, âl'ne lakens, kousenwaren en andere artikelen,

en verscheidene oorden a1sbi
?
jv. Maromme, Wcrsrfcj

ol6e enz.hebben sedert 20jaren hunnebevolkingverwedi
jveren,en delagerepri
jzen bi
jna çeheelzonderinvloed vindt hier talrl
jke en groote :pinnerjen,vele bleekeri
jen
op onze soorten waren.
en beroemdeverweri
jen, van welke inzonderheid de turkThans echter zàjn de omstandigheden veranderd. Het sche roodverwerijen tergoederfaam staan;men heefthier
za1 25 jaar geleden zi
jnj dat men zich in Frankri
jk meer vportsook fab/jken in zàjden en, wollenstoFen,inlijnwaad,
is gaan toeleggen op hetteelen deger wortels,en hetgeea. l
eder,wasdoekypapier,behangsqlpapierysuiker,tabqk,olie,
voornamentli
jk heeft toegebragt om de productiealdaarte zeep,metaal- en chemische waren.0ok heeftde stad mesjzergieterijen. Hetbelangri
jkstechvergrooten,ishetongelukkigejaarvan1816 geweest,alswan- sinu- (geelkoper-)en i
neer hier een slechtgewas van meekrap wasj en buitenge- t
erzi
jn hierde fabrijken in gelleelen halfkatoenen gewev
q
n
s
t
o
F
e
ny
we
l
ke
me
n
o
n
de
r
d
e
n
n
a
a
m
v
a
n
r
o
uennerie
wo
nehooi
epri
jzen (circaf 50.52vooronberoofden),terwi
jl
in Franknl
-k hetgewastzeer goed wasuitgevallen. Hierdoor kent, en men kan over het geheelaannemen,datde kaontstond zulk een grootverscbilin pri
jstusschenhollandsche toenmanufactuur alhier en in den omstreek nagenoeg 50
en fransche meekrappen,datde meestefabrikantendelaatst: millioen francs-in omloop zet. Van de vier hoofdplaatsen
begonnen tepebruiken,terwtjlhetvoordeel,hetwelkdefran- derkatoenverwerking in Frankri
jk leverde steedsRouen de
scheplanterslndatjaargehadhaddenjhenaamoedigde om goedkoopere'en ordinaire stoFen, terwijl M uhlhausen is
meeren meerteplanten,hetwelk latertotzulkeenehooge den Xlsa.de fjnere,meersmaakvolle en daarom duurdere,
isgebragt,dat.
Frankri
jk thanshet dubbel produceert van St.#ven/fx,in Picardié,alleen dewitte stoFen,en Iallolland.
rcre,bi
j Lyon, de ligteneteldoeken leveren. Iederdezer
Hierdoor is voor ons land eene cöncurrentie ontstaan, die i
ndustrietakken heeftzl
-n eigen nuten'
zi
jne bi
jzondere beniet anders dan zeer nadeeli
g kan zjn,want hoewel de langrijkheid, eu die.welke de geringerewaren levert.i.
hollandschemeekrap alti
jd verheven bli
jftboven alleandere daarom nietdeminstgewiptige. Rouen vervaardigtinzonsoorten,en men nergens eene kwaliteitmaken kau)die in derheid stoFen in den pnjs van 20 à 30 sousde el,die
vergelijking komt metonze hjnekrappen,zoo ishettoch deels in betbinnenste desrijks,deelsbuitenslandsverkocht
vaar,dat,de onkostenvanlahdhuurinFrankri
jkveelminder worden. Nog vöör een twaalftd jareu werdes degeverfde
i
jnde men aldaar den meekrap goedkooper kan leveren, laken: van Roueu voor gemeen en slecht gehouden;tegenjveren zi
j reeds metdie van Xihlhausen,ea
ça ia een ti
jd alsdetegenwoordigeywaarin alles goedkoop voordig vedi
moetzi
jn,komtditvporalin aanmerking,en veroorzaaktdat eriseene fabri
jk, diealleen 1t)00 stukken wekelijksaflei
j niet voluit 150 arbeiders in hetwerk
t
?p demeestefabri
jkplaatsen thans meerfranschedan hol- vertj ofschoon z'
stelt.
landsche meekrap wordtgebrëkt.
jk dan doorzi
jneindustrie isRouen
lndienhetmogeli
jk ware,datwi
j depqjzen derholland- Nietminderbelangri
jnen handel, waartoe de ligging aan deSeine
hemeekrappen geli
jk konden stellen metdie van Frank- ook doorzi
l
-i
lk, dan zoude ieder fabrikant mee.tal hollandschen krap zeer gunstig is, vermits de zeevloed 1otvoor de stad aangebruiken, dewàjl allen toestemmen, datîn ons fabrikaat stroomt,zoo datals dan zeesc> pen van Havre tot hierzononeindig meer kracht zit, ep tpvens 4athetpelye veel zui- der moeite kunnen opkomen. Zoo verzendtdus Rouen niet
rerder en beter i#bewerkt.
glechts zi
jne fabrikaten, alsook granen,wi
jn,brandewi
jn,
dubbeld en zelfs we1 tothetdrievoudige vermeerderd. Xerk

.

'
W atverdernogtoebrengttothetminder gebruik van den cyder,boomvruchtenjinzonderheidook veleingelegde vruchten en anderelandproduktenjoverzee naar llavre maar ont-

hollandschen meekrapzijndeaanvoerenvanmeewortel(alizari)
uitdeXiddellandsche zee,ensedertkortqnti
jdookuitSpanje.
Pet eenige,wat helpen kan tot het doen herleven van
dezenvoormaligentak van handel:zopde qin,eenigemooje
roote gewassen,waardoorde boeren ih :taat gesteld werden,om totlagepri
jzeq teyerkoopen,endaardoortekvnnen
concurreren metonze nabpren. Immers is het aldus, dat
de jaren van 1838,1839 en 1840 zul
kepngelvkkigeresultatenhebben opgeleverd,wantin diejarenhebbendeteelten
slechtscirca6 à 7000 vaten opgeleverd,terwi
jlde yooruitxigten voor die van ditjaar zelfs nog ongunstigerzi
jn,

vangtook overdezeplaatsgemakkeli
jk de grondstoFen voor
deszçlfs lanufacturen, veelkatoen van Noord-Amerika en
yerfvaren,geli
jk ook eenemenigtekolonialeFaren totver-

der vertier, en is over laet algemeen hetmiddelpuntvoor
de produkten van alle oorden derwereldy welke Havre naar

de boofdstad des ri
jks lendt; want in de tameli
jk ruime
havin van Rouen, in welke zich ook eene scheepswerf bevindt,loopen-jaarli
jksmeerdan 3000 schepen in en uit.
onder de wetenschappeli
jke en kunst-insteilingen van
Rogen noemen wi
j hier slechtsde koningli
jkeschoolvoor
d: zeevaazl,dekoningli
jke academie derwetensclaappen en
wea
z
narh
de
ob
or
bewni
jevnoooroekerst
neotgogpeegnrovooto
tz
gwa
tens#eon.
platerp
lr
si
j
x- lchoone kunstenj den botanischen tuin en het museum.
,
ni
er
ru
ei
gi
e
ea 1837 was de produclie reeds tot 16,000 vaten geklom - W i
jdez'
s bestaat hier eene vrije maatschappj deshandels.
men en konden wi
jondeM nden.dat,wegensdeIagepqjzen 0ok heeft 'de statl een munt-etablissement, in hetwelk in
Lf 20)die toen bestonden,veelmeerhollandschemeekrap den loop van hetjaar l836 13) millioen francsin zilver
werd gevraagd.Van de nu te rerwachten teelt(1841)j be- empnt werden,welke munten van hier meteene B enmet
staan ook,geli
jk wi
j zoo even vgnmerktenygeene zeer
'gun- ee4 lam metbetkruisgemerktzi
ja.
xige vooru'
ztzigten.hebbcnde het gewai poor deh harden M unten,mqten en é'ev/ïérfepj zie Pwllzs.
winter veel geleden en door hetaanhoudeude natte weer Eet oude JcpA/dgewïg' was hetyoids de mare (zie
@aathetzelvenog dageli
jksachteruit,hetgeenmeerderkoop- Pwllzsl. hetwelk, even,als een ander bàizonder gewigt,
lustteweeg brengt,en de houders doet geretireerd si
jn, poils #e vinomté genoemd, gezegd wordtno; soms gebezoodat w1J biJeenige meerdere vraa; van buiten,dietoch zjgd tevorden.
vroegeroflaterkomen moet!hoogerpdjzen te verwachten l quintal(centenaar)vaq 100 pond van hetlaatstgemelde
hebben.Terwi
jlwijditschri
lven t34Jpli
j1841)potprenvi
j; veegt53,39 ned.ponden.
m t narrigue v/z
.
y> van l20 pots wordt gezegd 195,64
.

.
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ned.kan iq te houden.

Gevigtqwaren worden perl ep perJ00kilogr.(ned.poden)yeèkocbl.
W opF per bpnd ofbos.
Klaverzaad per baalvan 104kilogr.(ned.pond)bruto.
Wi
jn,pervaten pervelte.Brandewi
jnensprietpervelte.

ROULINCR. Eene barbaarscu te regtverouderde uitdmkkingdiezooveelzoude moeten beteekenen als:circulatie

ROTTING.Zie RI:T.
!a*
',hètgeld!eenermuntspecieenz-,dejaarlj
ijksche omzetROUIN, 49O 26/ 27, N. 3. en 10 6/ 0, 0. L., tlng van #apltaalin eenig handels-offabrijk edyjjf;aega.
hoofdstad van het fransohe departement der Neder-seine ken èelke men gedureùde een J#aar met eene bank of eea

jftenz.
en voormaalsder Normandije, in eene schoonemetheu- wipehandelhuisbedri
velhoogten begtensde vlakte tusscheu Padjs en Havre aaa ROIJLKRKN?in koers,in omloop,ip circulatiezijn,vau
de seine gelegen, o#er welke hier, in plaats van de tot deeeneha
djln
deanderegaan.zrroulerenbjonsse4us verre bestaan hebbende schipbnlg, eene voor wei- e= eenigen
n ti
d vele val.che lovguldgnstukken,' - pIn
pige jaren gebouwde gteenen brug voert,met90,009in- de zaken #&n den Hr. N. N.vonleren jaarli
jks aanzienli
jkq
.

ROULIEA- ROZZXDLADEREN.
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IIOZENDAAL- IIOZEXOLIE.

f
ondsen (worden aanzienlijke kapitalen omgezetl.''- >y0p
X en Comp.rouleren tegenwoordig vele wissels-''
ROULIER (fr.),goederen-voerman, geleider van groote
transportwagens tot binnen- en buitenlands-goederen-ver-

moeten geziftworden.Bi
jonswordenderozenbladerenmeest
bàj Noordwi
jk door de zoogenaamde krui
jen-boeren. ge-

ROUW KOOP (Tzlrcx00p).Eenetusschenkooperen ver-

ROZENHOUT,RIIOBUS- ofCYPRPS-HOUT.(lat.li6v-

kweekten in den handel gebragt.9e knoppen wordenhier
voor hetuitbotten van de bloenlsteql afgeplukt, en danuitVoer.
eengeward en gedroogd.
ROZENDAAL,nederl.vlek indeprovincieNoord-Braband,
ROUTI
RR
(
f
r
.
)
.
Ke
n
z
e
e
we
gwi
j
z
e
r
,
e
e
n
e
z
e
e
k
a
a
r
t
me
t
o
pave der zeeboezemsj kusten,havens enz-,eenzee-atlasvoor aan de W atermolenbeek,met een schoon kasteel, 4()
00 inzeevarenden.
woners,metgraanhandel.

kooper eener koopwaar overeengekomeu som,welke laatst- elfzzzz rhodium of rhodii;fr.&ois de A'ode,6ois de .sâ/#c
gemelde,alshem dekoop berouwt,ofhi
j daarbi
j zi
jn voor- ofde &Jyzr:,.eng.rose wonf/,cypress >::#; du.hosendeel niet vindt, den verkooper als scltadeloosstelling be- holz, .
#âp#2
'.
ç:r,hhodus- of Cyperholz;ital.legnorodio,
oalt onder de voorwaarde, dat de handel a1s nu1ea van l
t
'
g
?
z
/
d
i
r
o
s
a)
,dehoutachtige,knoestige,gedraaidelà4duiln
eener waarde beschouwd worde. Door eene voorafgaande door
me
t
e
r
ho
u
dende, wortelder 6esemwindeLconvolvulux
g
overeenkomst kan zich echter even zoo goed de verkooper, dc/
wcrl'
zf.
s LIwx.) geli
jk ook de soortgeli
jke veel6loemig.
c

ofwelkunnen zi
jbeidezich wederkeerighetregttotrouw- -?
'azA (conv.ylorïdf
zd). Beidedeze planten groei
jen op de
koop tegen eene zekere som totschadeloosstelling voorbe- Canarische eilanden van waar tegenwoordig ook voornamehouden.
li
jk het rozenhoutin den handelkomt. Ilet rhodiselte
hOVEREDO ofROVEREIT,stad in hetbekoorli
jke,met. ofcyprisehe rozenhout van den ouden ti
jd wordtgezegtl
wi
jnstok en moerbezieboomen beplante la&erthatvan Ty- tezijningezameld geworden van eenen,den ahorn gelijkenrol, en op kleinen afstand van den linkeroever der Etsch, den boom,dieden naam œylon e
yendi (d. i.houtonzes
telt 7- à 8000 inwoners, en is de hoofdzetelniet slechts Heeren)voert.Hett
a
me
l
i
j
k
z
wa
r
e
,
vaste en digtewortelhout
van de zi
jdeteelt en van den zi
jdehandel,maarook van de heeftop de dwarsdoorsnede naauw om elkander loopende of
xi
jdespinùerijen in Tyroljwelkemen hiertotomstreeks50 tén-middenpuntige,zoogenaamdejaarkringem Hetheefteene
telt.van welke de beroemde silanda BIITTIFI, totdus verre ligtgele kleur,de kern is doukerder en roodachtig geel. De
alleen 500 arbeidsterswerkzaam houdt,en vele huizen a1- aan hetzelvebi
jzondereigene rozengeuropenbaartzich eerst
hierdri
jven metde zi
jdeen zi
jdewaren eea uitgebreid han- bi
j het raspen ofdoorzagen;dezegeurwordtvoortgebragt
delsverkeer naar Botzen, W eenen, Breslauj Leipzig, Frank- dooreenevl
ugtigeolie (ziehetvolgendeartikel),diedoot
foztenz. 0ok vindtmen hiergoedezi
jdefabrijken,papier- distillatie uithetzelve kan getrokken worden.De smaak van
het houtisbitterachtig. :ehalve de hier beschrevene goede
molensen aanzienli
jkeleerlooi
jeri
jen. Zie Tfant.
M unten, maten en #'
rf
wi,
jy/K'
ez. Zie het artikel BnTzzl. rozenhouten komen ook nog eenige geringe soorten in den
Dezi
jdewaren-elalhier wordt gezegd 744,9 en de li
jn- handel, aan welke deels de rozengeur ontbreekt,of bi
j
Ycdex- en wollenwaren-eL 635 nederlandsche streep welke aan de wortelstukken duimdikke en dikkere stukken
van den staln vastzitten. Volgens de gissing van XARTIUS
lang te zi
jn.
ROZEXARIJN (l
at. llosmarinun horteytsisj groeit in zouden laatstgemelde soorten afstammen van den in Guiana

jonsen elderswordt
Frankri
jk en Spanje in het wild. Bi
zi
jn in deapotheken zeergezocht.
ROZENBLADEREN tfr.Jteul
'.
gde rode; eng.roseleave&
.,.du.llosen6latter,
.ital. J'
orli di rosa) worden in
groote menigte versch gebruikt,komen echter ook gedroogd
en gezouten in den li'
andel. Xen heeft tweesoorten:1)
gemeeneofnleeke(lat.Jloresrodcrzfza centI
ybliarum ;fr.
ye%rsdeA'
ox
sepnlej.Dehonderdbladerige roos(A'o.
:> een/?
yb&c) Llww. 12e klasse, 3eorde) groeit,zoo a1sverzekert
lwordt, in het wild en vàifbladerig.dusenkelvoudig,
in de zuidelijke landen van den Kaukasus en in Persié,

groeijenden convolv.gzdo
't
zzzesç'
:.
y(AcBt.);of ook van den
thalis LErithalisy'
r:czo,
sc).Buitendien wordtook nog ro-

deze plant in luinen gekweekt. 9e bladeren en bloeisems op Jamaica en Xartinique groeàjenden heesterachtigen Erizenhout gezegd ingezameld te worden van den aspatatus
orientalz
'd, de genista canariensis en de liguidam&ar

d/yrccïj/zlc. Het amerikaansche rozenhout (r. h.van
Jamaicat, hetwelk slechtseen'geringen rozengeurheeft.
en door schri
jnwerkers en draai
jers tot allerlei soort van
kleinwerk,als#ioolmstrijkstokken, chatoulles enz.gebezigd
wordt, stamt van den op Jamaica groei
jende amyris Jc/samifera af. Het komtin groote,35 à 40 voetlange en
7 à 8 voet dikke stukken in den handel.
doch isin Europa door de kulluur in verscheidenlzeden van
lletrozenhoutwordttegenwoordignietmeer,geli
jkvroeger,
velerleikleur verbasterd. Ge>ruiktworden echter alleen de in de geneeskunde gebezigd,maar, vermalen of geraspt in
rooden,diezoodramogeli
jk nahetafplukken hetzijin zeer Iharfumeriën, berookingpoeàjer, haarpoei
jer,alsook totuitwarmelucht,ofinden droogoven,schieli
jk gedroogd worden. trekking derdaarin bevatte aetherischeolie aangewend.
Daarnaworden zi
jgezeefd,om deaan dezelveklevendein- ROZENHOUTOLIE (lat.oleum ligni rJ/W ?:,.fr.essence
s
e
c
t
e
n
e
i
t
j
e
s
t
e
v
erwi
jderen,hetwelk moetherhaald worden, de rhodium , huile #:.: rhodesg eng. rhodium oil; du.
omdat anders de uitkruipende insekten debladeren verkna- Rosenhol
t;ital.oï/odifth
é'zlo vodiot,de uithetrozenhout
gen.l)e versche bladeren leveren l8 pct.droogejdiebleek- getlokkenzö
olie (zie het laalstvorigartikel). 10 pond hout
z'
ood zi
jn,flaauweiijk den z'
ozengeurhebben en aanvanke- worden gezegd lon:olie te geven. Versch,heeftzi
jeene
lijk zoet, daarna zamenlrekkend smaken. Zàj verkleuren goudgele kleur, die echter met der ti
jd in het roodgele
ligtelijk en behooren daarom tegen luchten lichtbeschermd overgaat. Reuk:a'ozengeurig, doch veel geringer dan bij
te worden. Zài worden ook ingezouten teng.pickled ro- de rozenolie. W egens hareaanmerkelàjkezwaarte zinktzij
#
E'd),waartoe men twee deelen versche bladeren en een in hetwatertotop den bodem. Somswordtzijmetalkodeel zoutmengt, en in groote bedekte vaten dooraanmer- hol gemengd, welke vervalsching echter daaraan te onderkeli
jke zwaarte te zameu gedrukt houdt. Ia dezen staat kennen is,datbtjomschudding metgekooktwaterdekwanworden zi
j verzonden en bli
jven jaren lang goed. Ook de titeit der olie afneem t, vermits de alkohol zich m et het
bladeren der yosa damascena, b: R0I en der vosa &ï- water verbindt,en alleen dezuivereolieachterbli
jft. 0ok
.

worden edroogd ,en ingezouten. Zi
*
i
den in de wordt de rozenhoutolie dikwerfmetvettige oliénvervalscht.
# wor
eneeskunde en tot parfum erien, bi*l
-Av. tot rozenNpater, tot in dit geval behoeft m en slechts dezelve in alkoholop te
rozendeegblanketsel. gebezigd 9laatstgem elde bestaatuitro- lpssen,waarbàjdevettigeolieonopgelostbli
jft. De rozen#&r@

zenbladeren. die in een' i
jzeren vi
jzel zi
jn fljngestampt,
waardoor zi
j zwart geworden zijn. Erworden nog andere
parfumeriënbi
jgevoegden halsketenen en andereli
jtbieraden
daaruit vervaardigd; 2) de roodeofJ'
ranscherozeabladen
(lat.#,. r. runrarum,'vzïddïzzlcrvzzz,optintarum .fr.Jl.
d. r. roug.e of de ,rowfa.
î) stammen van de fransche
roos of Lrosa gcîfïcc, LI,x.), die in gelleel Zuid-Eu.

houtolie wordtinzonderheid bi
jonstelande bereid,enook
meest van onsontboden. Ztjdientalssurrogaatderechte
rozenolie tot reuk-wateren en andere parfumeriën)vermils
ziJ
*merkqli
jk goedkooperis*
N:D.T-tIllliF. zie RIIUKwAIIII>.
ROZENKRANS,zie Pw'
rsaxosTzns.

ROZENOLIE (lat. oleum z'
odcrvz
zlgfr.huklede ro,
&d,
v;

ropa,ook in Zuid-Duitschland in hetwild groeit, en bui- eng.oil/./'voses;du.Rosenöl; ital.olio W rose,ofolio
tendien door de kultuurin velerleiverscheidenheden voor- ro&ato; oostersch attarj is geel
achtig, van boterachtige
komt. l)e knopjesworde. voorzigtig gedtoogd. Zi
j behou- zelfstandigheden, riekt doordringend sterk naar rozen,zoo

den daarbi
jharen spitskegelachtigen vorm.2000 bloeisems dat zi
j hoofdpi
jn verwekt;alleen in verdunden vorm riekt
geven 1 pond drooge of 100 pond versche geven 10 pond zi
j aangenaam. Smaak zacht en zoetachtig. Specihek gegedroogde. Zijzijn lluweelachtig,donker.
-purper-rood met wigt 0,832 bi
j + 32,5 Q. Be echte stolt reeds bi
j de
middelbaretemperatuur,bi
jonstelande.en wel toteene
li
j
ek
ele
bib
tt
le
or
ems
vat
ni
jls
tma
jesa
.kz.i
jnPege
n
o
e
g
z
a
a
m
z
o
n
d
e
r
r
e
u
k
e
n
t
a
me
rzië voerteene groote hoeveelheid witte,bladderige,doorzigtigemassa. llén druppelechte is
er van uit, en insgelijks Frankri
jk, met name Provence in 8000 grein gekooktwatervolstrektonoplosbaar. Zijbe(dep.Seine etXarne) en Fontenay cva' Roses (dep. oslta
atuiteenevloeibare (elëopte)en in.eenevaste(stearopte)
Sez
'leet oiset. In d:luchtworden zi
jligtgeel. 0ok zi
j ie; de laatstgemelde vormt witte, doorzigtige, 6- iï8132
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ROZIJNEN.

kantigeblaadjesofzuilen. - Bereid wordt deze olie in sche woord raeemus (de dmif)ontstaan te zi
jn.
oost-lndië,nameli
jk bi
jdestad Ghazipoer aan den Gan- ge rozi
jnen worden in de zuideli
jkelanden van dewi
jnges in de provincie Allahabad;in Perslé inzonderheid onl- dmi
ven op onderscheidenewi
jzeu bereid;als:l)door Aef
streeks Schiras en Firuzabad ;in Rumelië te Selemma;in droogen fl den a/lxedclf
lx,2)doorhetdr/ogesingelteett
Italië te Genua eo Livoruo. De oost-indische bli
jft in ol
/es,
:j3)donrhetdroogea,
-ezdenro/â,'
indccr/oegrdclïâ/e
het landj de persische is de bestej die in den vurope- schoorstcenenb 4)-door Jef drooren cc> den v/
#zpa/oJ
schen handelvoorkomt: de italiaansche is de slechtste. In zel
ven enz. Deze manieren van bereiding zjn tamelijk vau
Azié verzendt men haar in koperenjmetwasovertogenfles- elkander afwi
jkende, en leveren dienvolgensook verschilschen ;in Europa ip kleine, meestalgeslepene en verguldeù lende resul
taten op. Bi
j allen ishet hoofddoel,de wi
jauiven met behulp der varmte van denelver vochtdeelen
Ileschjes.Dewi
jzevan bereidingisverschlllende.omstreeks dr
Ghazipoer zijn velehonderded velden, in ri
jen metrozen- te ontdoen,op dat nietdeze derzelverbederfte weeg brenheesters beplant;iederen morgen worden de nieuw ontloken en. In de noordel
i
jke wi
jnlanden,zoo a1sin guitschland,
rozen doorarme daglooners afgeplukt. Daaruitbereidtmen ls het klimaat niet warm genoeg om de.meer teederste
eersthetrozenwater,laathet eenen nacht over in de opene druifsoorten tot zulk eenen graad van ri
jpheid tebrengen,
lucht staan, en neemt vroeg de weinige olie af,dat intus- dat dezelve voor de bereiding van rozi
jnen geschiktzi
jn.
scben zich gevormd heeft. Yermits men aldaar van 200,000 Al
daarverkri
jgen nameli
jk dedruiven nietdiemenigle van
s
u
i
k
e
r
a
c
ht
i
g
e
,
z
o
e
t
e
d
e
e
l
e
n,
we
l
k
e
me
n
ge
wo
o
n
i
s
j
i
n
de
bloemen slechtslsiccagewigt (3)drachmenpruiss.ledic.
rozi
jnen te vin&n, die in den handelvoorkomen. Deze
gew.) verkri
jgt, zoo verklaartzlch daardoorde hooge
van 80 sicca-ropei
jen persicca gewigtuitdeeerste
zi
ja in de volgendesoorten te verdeelen:
waarbi
j zij nog dikwerf metsandelhout-olie is
; 1)maanscherozi
jnen worden vooralin Granada (#ain het engelsch entrepôtj hetwelk voorde zuiverheid
laga)en ralencia bereid. geeerstekwaliteitzi
jn de maolie instaat,geld lsicca-gewigtl00 siccaropei
jen = l
fcgc-zzlzddâcdel-roz#lel! op welke de lange paarse of
De olie wordtook volgenderwi
jze uitgetrokkea:de
pz
'é-r/a#zzra volgen. Zx
J onderscheiden zich doordenelrozen worden m et eene zaadsoort, genzely,ook
ver hoogstaangenamen,zoeten sm aak. 0ok de alicqnteeenervingerhoedsoortsisama, afwisselend, laagsgewàjze, in roaz
/sel zi
jn zeergezocht,en worden metde hoogste prijsteenen kruiken gedaan; na 10 à 12 dagen vervangtmen zen betaald. Eene uitstekend schooone soort komtonder
de bladeren door anderen, en herhaalt dit8 à 10 malen. den naam van kl
oosterrozi
jnen in den handel; de beste
omst
reeks dezen ti
jd zuigen dezaadkorrelsde vochtigheid, kloosterrozi
jnen worden bi
j Yelez-xalaga gewonnen. 9e
en de oli
e uit de bladeren injen zwellen daardoor aan- r
zi
jaen-uitvoervan Spanjewordt op circa 200,000 centnr.
'o
merkelàjk 0P. Xen Per:t nu dezelve, en bekomt eene Jaarli
jks aangegeven. De gewone soorten worden in vaten
troebele vloelstof,welke men in welgesloten vaatwerk lange van 2 of4 arroba,s netto of3) à 7 arroba,s bruto verzonIaat rusten. De olie-laag, die alsdan bovendri
jft,iseene den,en naar hetquintaalvan 4 arroba's of100 pond vervettige oliëteit,diederozenoliein zichbevat.Zi
jwordtdoor kocht. De muskadeller-rozijnen komen in kistjes van 4
eene katoene pitingezogen,en de rozenolie kan alleen met arroba's';derzelver pri
js wordt nietnaarhetgewigt,maar
water afgedistilleerd worden. Gebruiktwordtzi
jtotreuk- Perkistgebepaald. Demand-rozi
jnen,eeneeenigzinsger
i
ng
e
e
n
n
i
e
t
z
e
e
r
d
u
ur
zame soort,komt in manden of sewaren,NJ
'M liqueurenenwelriekendensnuiftabakp- DestamlantziJa in oost-lndiëdebisamroosLrosaeao<clc/gLIw>.) roenen, waarin zi
j met de steelen en gepakten naarhet
zn Persië en Tunisde alti
jdgroenende Lrosa dezzeerrïrt'
zl, kwintaal verkocht worden. De belangrjkste havens yoor
1zIx>.), vermoedelijk ook.
deboomachtige (rosa arboretaj. den uitvoer derspaanscherozi
jnen zi
jn Alicante en Alalaga.
2) #an de portugesche rpzï
p'zlezl, die voornameli
jk hl
De bladeren onzertuinroos(W cent%
/otiaLIxs.)gevenins- Est
ramadura en Algarvië gewonnen worden,kcmen slechts
geli
jksolie,doch in nog minderkwantitriten zwakkervan
,

.

geur. Alle rozensoorten behooren tot de 5e orde der 12e kleinere kwantiteiten ovèr Lissabon in den handel,vermits
klasse van hetstelsel van Llxxwxcs.
niet veel boven het inlandsclzverbruik benoodigde gepro-

Usant%
-l'n@
-Konstantx
'nopel verkooptpermedicalvan l) duceerdwordt.Iakwaliteitstaan de portugescherozijnennagenoeg metde geringealicantscke mandrozi
jnen geli
jk.
ewater
3)DeJ'
ransche r/Z#Wezzworden overXarseille,Toulon,
ROZENW
ATER
(
l
a
t
.
ag
uq
r/
:c
r;vzizz
;
eng
.'aros
Ro
sq
nwas
ne
r
t
a
l
.
agl
ros
at
a
o
2
f
fr.eau A voses; du.
Aubagne,Pezenas,Cettçenk.uitgevoerd.HetvoortreFeli
jkst
dirosat. Xen neemt gewoonli
jk daartoe debladeren der zi
jn de zoogenaamde raisins de carne uitLanguedocen
honderdbladerigeroos,nagenoeg in devolgende verhouding: Provence. Naarde onderscheidenejroductie-gewestengeeft
versche bladeren 2 ned.* (ofgezouten bladeren 3 ned.W) men aan dezelven nog anderebenamingen,alsbàjv.raz'
dfl:
daarop toereikend 10 ned. ponden putwater en over gedis- of panses de W/yvercire, welke men a1s eerste kwaliteit
lilleerd. Het moet klaar zi
jn, docb ontvangt echter eerst beschouwt.Aaisinscvjubisnoemtmen dein heetesodadan ziJ-nen rozengeur, wanneer het eenigen ti
jd op eene loog gedoopte,en venolgensop horden in den zonneschi
jn
koele ,
plek heeft gestaan. Het bederftligtom dat het6î 1
e
8
d
r
o
o
g
d
e
r
o
z
i
j
n
e
n
;
z
i
j
wo
r
d
e
n
v
e
r
z
o
n
d
e
n
i
n
c
a
s
s
e
t
i
n
s
v
an
zuur wordt, hetgeen wellirt van daar komt, dat zich in
pond, of ln quartsvan circa 40 pond. Zi
jzi
jn helder
hetzelveijzerzuurvormt, ôi hetneemteenen reuk van be- lanzig en ongemeen zoet. 9e pçcardonszi
ja kleineren
dorven eàjeren aan, waarbi
j men eene zwartachtige,vlies- minder vleezig;derzelver verzending geschiedtin langwerachtige,sli
jmigesto/e boven op hetzelve zietronddri
jven. pige kisten van 80 à 1* pond. De vooralbàjBeziersen
Xerkwaardig is helj dat daardoor derozqnolie,dieharen Frontignan ingezameld wordende muskaat- ofmuskadelgeur aan het water m ededeelt, niet ontbonden wordt, en rozk
jnen (rgï,ïs: muscatsde Pé&énastzàjn van middelkan men dienvolgens hetzelve weder bruikbaar maken,als bare grootte en hebben een naardien van de muscaatwi
jn
men het in wi
jdeopenévaten aan de iawerking derlucht geli
jkenden smaak. Hijwordtvenonden in.doozen.ofplatte
blootstelten hetdikwijlsdaarbi
jomroert,doch hetdaardoor kistjesvan 5 & 15 pond;zi
jgaan meestaloverCette.
zi
jnen slechten reuk nietverliest,zoowerptmen i
jzervi
jlsel 4) Italiè.levert slechts weinig rozi
jnen ia den handely
o
f
s
c
ho
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n
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s
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c
he ligging aan devoortbrenging
(hamerslag)erin,hetwelk dezwavelzuurslof,die den kwaden reuk'voortbrengt, met zich verbindt. Hetgebruik is van di
t artikel zeerqunstig is. Het.meestbekend zi
jn de
reeds in Europa veelvuldig,in de geneeskunde alsoogmid- calabri
scherozi
jnen,dle in vaatjesvan 90 à 1(1
0 pondjover
del, methonig gemengd a1s rozenhonig. in de parfumerie Livorno,Tri
ësten Xarseilleverzonden worden;zP
J zi
jnvet,
totrozenzeep.rozenpommade en dergeli
jke. Nog verreweg zeer voortreFeli
jk van smaak en aan draden geregen. De
uitgebreider is deszelfs gebruik in hetooslen.In oost-lndie
- zoogenaamdea-lrf-rozi
jaen, welke deliparische eilanden
drachmen.

heethet goelapbie-poaniej en vervangtaldaarteneenenmale leveren,en die in vRten van 200 pond verzonden wordea,
onseau de colorne. In Egypte worden daartoe de rozen- behooren tot de krenten. De zoogenaamde Passerine etne
stammen in 'Fayum aangekweekt; van afhetmidden van zeer voort
reFelàike soortvan rozi
jnen,worden bi
j Narni en

Februazijpluktmen aldaarde rozen no; vöörzons-opgang, Terniin den Kerkeli
jken Staatgeteeld.
5) De in'den Levantgeteelde rozi
jnen komen onderden
distillèertlnen dezelve;maarook ditbedri
jfis tegenwoor- naam van smyrnascâe in den handel, niettegenstaande er
dig monopolie;de aanbouwers moeten de bladeren tot ge- omstreeks Smyrna schier volstret geene groei
jen. Xaar
ringen prl
ls aan de regering verkoopen. geze bekomt dus de vooraaamste handel met levantsche rozi
jnen gaat over
j
aarli
jks400 centn.bladeren,en van deze nagenoeg20,000 Smyrnaj ea wxdtdoor smyrnasche kooplieden bezorgd.De
ned.pond rozenwater.
belangri
jkste productie-plaatsen der rozàjnen zl
jn de op de
ROZIJNEN (eng.raisinsa
- fr.raisinsdecyouzc,
çddl; landtong westelijk van Smyrna liggende dorpen Cesmeof
du.Rosinu ;ital.uvqzcz:c.uvq afJï1â,
'). De bekendç Cisme (Tsjesmet, Burlab Ccrcévllc, inzonderheid de
gedroogde wi
jnbezidn of druiven der zuideli
jkegewesten. dorpen Reisderreh en Ueazik.In den regelleverenUvazik
Dehollandsche en duitschenamen komen we1bli
jkbaarvan dn Reisderreh Qe schoonste vrucht, hierop volgen Cisme en
hetfransche ralnin&,tn ditwordtgehouden uithetlati
jn- Carabunua, daarop Bmla en ten laatsten Allazata.Alle deze
om nietden daauw er te laten opvallen. Terstond daarop

ROZIJXEA.

-

:@Jx

htz--ktM.

gi
1
*n duurzaam goedbli
jvende en schierzonderuit- En&eland.'- llier ls de invoertolnaar de onderscheidene
zondering tothetvervoer over zee naarverrelandengeschikt. kwaliteiten der waar bepaald, en wisseltaftusschen 21 en
soorten

Geringere, of althansminderduurzaam goedbli
jvende (die 42) sh.per centenaar. Yan de, ten jare 1829, in Endus nl
Oet verre henen mogen verzonden worden)leverea geland ingevoerde 145,750 centenaar. kwam 81,370 uit
Yets of.lerli,Fottgia of1>oga, Gulpakze.Adramiti,Scala- Spanje, 58,660 uitden Levanten 5,273 uitItalié.
nova en eenige min beduidende plaatsen. De uitgezochte
J'erkoopsgcnruiken. Trffkf naar l00 pond weenergeroote en van derzelversteelen bevri
jde beziewordenonder wigt,in guldens conv.geld metlopct.tarra;Jmsterdamb
den naam E leme verkocht;de schoonste worden in doozen naar 50 pond ned. in guldens, met 2 pct, disconto9de
of kisten van 25 a% 30 pond gepakt;ook dikwi
jlswelde smiz-nasche met 14 pct.tarra,2 pct. ggew.;de spaansche
met 12 pct.tarra,kleine vaten met 2 en grootemet3pond
Iehg
eez
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me
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td
nein
stevealt
ee
nnenAantakde
kenklv
one
orzi
enedreuiv
en;
ei
goudgel
soor
t ggew. per vat; Ilamnurg per 100 pond in mark banco
.

zonder korrel wordtde naam vaaeultanina-rozjnen ge;even;zi
jqjnzorgvuldiguitgelezen,zondersteelen,enkomen
Tnkistjesol. doozen van 30 à40 pond in denhandel.Derzelverpri
jsstaatgemeenlijk dubbelzoo hoog alsdegewone
rozi
jnen genoteerd.In den Levantzi
jn ded.
ruivenomstreeks
het einde van Augustus ri
jp. In drooge zomersblàjftde
bezie kli
jn en schraal,in nattejaren rotten de druiven en
vallen zi
jaf. Xen kortvöörden oogstinvallenderegen is
voordevruchtzeerweldadig. Ebne,bi
jdoorslag genomen
gewone inzameling wordt pezegd 70 à 80,000 vaten à4

.
met 10 pct. tarra,voorden spaanschen,en 12 pct.tarra
voorden levantschen.
A'
spsllt. Twlllzl>a. In1
)./-0,40; uitv..
/'0,20;doorv.

y t)j40; per 100 pond. Korcnt-rozi
jn (waaronder ook
zwart-rozjn inv.25 c.,'
uitv. 10 c.en doorv.25 c.per
lU0 pond.
RbB, graanmaat in Kaïro'ia Egypte. Zie aldaar.

RUBB ofROEBLEES,ROEBIE,wordek in Turkijegemeenlijk det murltspeeién,allede) foeducs,de)piasters
euzgenoemd. ZieKllxsTwsTlxcpst. Aleerbi
jzonderworden
centnrs. Se leveren. Jaarli
lks op den l5 September wordt eel
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en verstaat
door overeenkomst tusschen de aga's, ulema's en deboeren, men dan onder roebie de gouden kwartfonduks
depri
jsvastgesteld,naarwelken de regering de opbrengsten RUBBIATELLA, graanmaat in ltome,zie ald.aar.
in naturaalsbelastinren en schatting aanneemt.- 9!pri
js X RUBBO, RUBBIO, haadelsgewigtinItalië. ZieCAQLIARI,
wordt in turksche plastersw
per centnr.van 45 occha geno- ltwwx, Slcltle, Nlcs, l'wlxw en Trlllx.
RUBRIEK. vBovenschrift ofhoofd eener rekening inhanteerd. Als door tusschenkomgt der smyrnasche kooplieden
niet terstond geheele scheepsladingen van 12t)
0 à 2t)00 delsboeken. opschrift, afdeeling.
vaten uit de plaats der productie naar het noorden kunnen
RUDOLFSTADT. Zie ScllwxnTszxBcllcscux HEhT0c:0M-

worden verzonden, zoo yendtmen de rozi
jnen in kleine X:N.
RPHLA (ofoIs Rnlt), zeer levendige en belangri
jke
uaar Smyrna,waarzi
j eerstdan in vaten van 2-,3-à400 fabri
jkplaatsvan Thùringen,2urenzuidoosteli
jkvanEisenach,
ponde-'
n gepaktworden. Daarin den jongsten ti
jd devraag in een eng dal aan de huhlbach ; die deze plaats in het
naar rozl
-lndn in die gewesten zeer heefttoegenomen, zoo gothasche khet groot
ere) en hetweimarsche tlletkleinere)
brengen de boeren hun produktnietmeer, a1svroeger aan edeelte splitst, met 3000 inwoners van welke omstreeks
1
2
0
0
t
o
t
h
e
t
v
o
r
s
t
e
nd
om Eisenach behooren. 'Hunne voorde marktte Smyrna, d
ar4i
jzeqrwe1wetenjdatdekoop-a
dr
i
jviegph
ee
id enbes
aa
lieden hen komen opzoeken. Vöôr het jaar 1830 kwam naamstemebe
ni
gte
ht
otn
et
chti
en de vervaardiging eenel'
kustvaartulgen, in zakken of ook wel enkel1osingeladen,

:lechts hoogstzelden een schip regtstreeks van Smyrnanaar groote
meerschuilnen- en even
Hamburg, doch sedert dat tl
-dperk is tusschen deze beide 4oo velehout
z
en-tabakspijpenkoppen(jaarli
jks100,000dozi
jrl)$
handelsplaatsen eene levendige gemeenschap ontstaan, niet- ook pi
jpenrocren,geheelehouten pijpen,en nogmeerpi
j-

tegenstaande nog altàjd Triëstde honfdstapelplaatsvoorde
levantscherozi
jnen blijft.
6) De &rieksche ro4ijnen zijn in EuropanietzeergeAocht,daarzi
jgesroonli
jk zeermetsteenen enaardeonzuiver
li
jn,en ook nietlang goed bli
jven. 0p de eilanden van
den griekschen arclgpel worden overigens vele rozijnen,
en we1 door hetdroogen der ri
jpe op de aarde uitgespreide druiven in de heete zonnestralen. Hetmeest bekend zi
jn dezeerkleinedonkerkleurige Lzwartej,Samosroztyzpezz (van de eilanden Samosen Stanchio);zi
j kosten
ilechts half zoo veel als de smyrnasche rozi
jnen. De in
groote menigte op Candia aangebouwdezeergeringe rozi
j-

penbeslagen (200,000 dozi
jn)enanderetabaksrooker-gereetlschappen. Zooook worden hierjaarlijksverscheidene duizende(lozàjnenporceleinenpi
jpenkoppen(zoogenaamdeStum,at,J) beschilderd en beslagen;overigens echteç ook vele
ijzer-,staal- en messing (geelkoperl-krameri
jen,inzonderileid messen, vi
jlen en slotenmak-ers-waren pefabriceerd,
met alle welke artikelen een tameli
jk aanzienllikebuiten-
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er
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en
smr
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van
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zi
jdeen hetachterkasteelinvalt. Zeiltbijv. een schip te-

landsche handel naar alle oorden,vooral ook op de frankf
- en leipziger-missen bedreven wordt,werwaarts7
lo
tjr
ktserme
ar
r-er dan 10:0 centenaals dezer onderscheideneni
li
vae
heids-produkten van Ruhla verzonden worden.

RUIAI,SCHEEPSRUIX Lschpvt.t.onderditwoordverstaat

nen gaan meestnaar Syrië en Egypte;de turkengebruiken men het geheele, tot bewaring van ballast, goederen,
ge tot hunne sorbets, en de christenen dier landstreken leyensmiddelen enz.bgstaande uitde benedenruimte vaneen
bereiden uitdezelven doorgistinr en daarop volgende dis- schip tusschçn het onkerste dek en de kiel,over deszelfs
geheele lengte.
tillatie een zeergoeden brandewtn.
Als eene bijzondere soort van rozi
jnenywelkemen zoo RUIXASKER Lschpvt) Zie AArxER
we1 in den Levant als in Zuid-Europateelt,zi
jn nog de @ EUIXEN wlwn, BkxsTwgwlxà Lschpvt.jbeduidt
rozi
jnen van Damaseuste vermelden tfr.raisinsO.
/'pan- ln de zeevaartkunde de voor den loop des schips gunstigste
:,d do Wczzlcd); zti zi
jn zeergroot,btnaa1j eene kleine streek van den wind, die zoo waait, dat hijtusschen de
en het westen, zoo noemt men iedere windstreek op het

korrels ofpitten bevri
jd (ontkorreld). Hetmeestworden kompas oostelijk van zuid of noprd,llvlxKx W Ix5.
RUïNE (fr.). Hettegronde gaan,degeheele vernieti:ij in de geneeskunde, in borstdranken, aangewend. Ztj ging
der verm ogens-om standigheden, de ondergang, hel
komen in den handel in halfronde doozen van 15 à 60 W.
lilritL)
- den inkoop Van roziJ*nen moet men vooral OP de vervaleenerhandelpzaak offabm'
Yjk,nering ofhantering.wën der beteresoorten pHetplotselijke, ongehoordedalen der* sche efrecten,erk
versche en drooge Faar zien. ge bezi
moeten groot,en vleezig zi
jn,en zooweinig mogeli
jkstee- eenige in * uitgebroken faillissementen hebben de ruine
1en inhouden. Yochtige, beslagen, schimmelachtige,zuur- van hethuisN.5.teweeg gebragt-''
RUïNEREN. Te gr'
onde rigten, in het verderf stol'achtig riekende en even zoo smakende, als ookverschroeide
jnq dolle speculatlën en zi
jne verkwistende
en meelachtigerozi
jnen zig
'n alssleehte waartebeschouwen. ten. - p Zi
jzehebben hem geruineerd.'' Yerg.Rcïws.
Daar luchten warmte veelinvloed op de rogi
jnen hebben, lvvenswi
moeten zi
j in wel beschermde,en digtgesloten oftoege- RUX (lat.spiritussaeoltara;eng.fr.du.en ital.rum:
dekte Taten bewaard worden.
Hoe'ouder de rOZi*l
*nen i! voor de W ejt-lndign datgene, watvoor de oost-lndiél)
worden, des te Daeer dalen Z*1J* l@Il waarde. A1
#zijouder de arak is, welken htiook in Europazeermerkelijk heeft
jktin nietsvan diell
dan 3 J*aren zjJ*n, kan men pe naauwel
i
jksandersdan tpt yerdrongen.- Desgelfs bereiding wi
van den gewonen brandewi
jn af, behalve in de bestandRZi.)n verbruiken.
eelen, welke men daartoe bezigt,vermitsdezehetzi
Sollen. In destaten van het duitsche tol
ver&ond.*bài d
jmet
den invoer4 thlr.percntnr.;uitvoervrtj.- oostenrç
jk: of zonder toevoegsel van moer,naargelang zi
jhetvereiInvoer 4 fr.per cntnr.sporco;uitvoer 5 kr.;heele en half schen,totdegeestigeofwijngisting gebragtworden,op welke
jn allen
xerdorvene, oneetbare, zijn tot fabri
jkmatige aanwending wijngeestdewordtovergehaald.gezebestanddeelen zi
met 12 kr.percentnr. tolbelast.- Frankri
jk:invoer uit het suikerrket voortkomende;de Ejnsterum wordtuit

ter zee, metfrausche schepen, 16 fr.pe'
r 100 kilogr.bruto, het sap van hetsuikerrietzelven bereidy doch de gemeene
te land of met yreemde schepen 17 fr.60 cents,uitw er trektmen uit molassen en uit allerlei soortvan afvalis de
M centimes.
suikerplantaadjen,bi
jv.suikerscbuim,spoelwaterderkuipeu,
133:

RUX.
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RU#- RYSSCH-WEST-INDISCIIE KOITAGXII.

als ook uit beetwortelen-syroop enz. Veel molasse wordt lons inhoudenj of in kisten van nietminderdan 3 doqjr
a

uitAmerika aangebragtvoorde rumfabri
jken dieinEuropq,
v
o
o
r
a
l
i
n
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ge
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nd,
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Bijdegisting verandert zich de suiker, welken deze toegevoegde stollèn in
zich bevatten,totkoolzuuren wi
jngeest;eerstgemeldewordt
daarbi
jonderöpbruisschen verwijderd,laatstgenoemde bli
jft
in de vloeistof terug. Nagenoeg de helft van den aldus
veranderden suikeriskoolzuur,deanderehelftwijngeest.Deechtevum onderscheidtzich dooreenenbi
jzondereigenaardigen geur,van welkemen nognietweet,wathi
jeigenli
jk is. Yelen hebben geloofd,datom denzelven voortte
brengen in W est-lndié iets aan den rum wordttoegevoegd;
dit is echter het geval niet;want als men zuiveren suiker
in water oplost, de oplossing tot ligte gisting brengten

'ervolgensdistilleert,zoo heeftàetprodukthetzelfde âjne
hebben,van azi
jnaethervoortkomenkwantdeze geeftnimmer dien geur. Bus blijftvoorshands ietsover,dan dit
arolnaaan eene bi
jzondere vlugtigeolietoeteschri
jien.9e
aroma.Deze geur kan ook niet, zoo alsanderenaangenomen

onbekendheid daarmede is echter ook de oorzaak, waarom
het tot dus verre volstrekt nietheeft willen gelukken,a>n

den wi
jngeest, die van anderebestanddeelen afkomxig fs,
dezen geurmede'te deelen ;echte rum kan didnvolgensniet
nagemaakt worden. Xerkwaardig is het, dat de eerste 15

p6t.die bàj dedistillatie overgaan,hetmeestearomabe
vatten ; de 30 volgende honderdste deelen bezitten hetwel
ook,maarnietin den zelfden graadyweshalvezijinW estlndië nog bàjzonderovergehaald (gerectiâceerd)wordt. Als
echterdenlm tothetuiterstwordtovergehaald.verliesthi
j
geheel en alhetaroma, en wordtderhalve,niettegenstaande
zi
jne meerdere sterkte. niet zoo geacht;hi
j zietdan ook
helder uity en heet daarom witte rum (eng.wltite rvza).
Goede rum zietbruinachtig ui
tydoch isdaarbi
j doorzigtig.
Zi
jn spee.gewigtbedraagtbi
j60oFAERZwUXIT0
,,93194 en
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.wi
jngeest van 0,825. - ln Engeland wordt veel ordinairsn
teng.melassenzfrï/,eommon rumjuitverdunden syroop

kwartflesschen. Groot-Brittanje en Ierland voerden vatl
5 Januarj 1832 tot,5 Januaqj1833:4,753,789 gallonsin,
waarvan op. Ierland slechts zeer weinig namelllk 12.422
kwamen; hèt meeste verzond Jamaica: 2.757,4953, vogrts

Bemerari
j l,293,255, Tabago 28l,641, Berbice 122,194.
Granada 103,654 gallons. Verbruiktwerden in den zelfden
tijd nagenoeg 2,513y965 ingevoerde gdlons, waarvan il

lerland slechts 19,011. Xen ziethieruitdatvele in Engeland gestookte onder de verbruiks- en invoer-sommen is.
Het meest van dezen uitvoertrokken Buitschland 622+246
(vermoedeli
jk uit hoofde der hier op handen zàjn4e aansluiting van verscheidene landea tothet,desti
kissische,
#i
#dspr
llolland en van Dietolverbond), Pruissen 366,251, Nieuw.
mensland 337,91l,Afrikay de Kaap uitgezonderd,217,758,
de Nederlandea J36,404,Italiëll3.321.InFrankri
jkonderm
scheidt men eau #e vz'e de zal&,ç.
:e. rum en tamaa
.in
1835 #oerde het 760,528 litres in. waarvan 410,367 vah
Xartinique en 307,053 van Guadeloupe kwamen 5deuitvoer
besfand in slechts 13.806 litres.
Nsp.Tx1lIzI,,alsJswzvza.
RUN,zie Sclolt
s.
RUNBLET, inhoudsMaat voor natte waren in Engeland
en Noord-Amerika.Zie Lowol;w en Vxllxllwlcos STATZ> vA>
N00Rp-Ax:RIxA.

RUNBSTûK (Rc>nsTYx).Zweedsche rekening- enkopefmu
nt. Zie0:R,(0sRtzI>)en STocxlotx.
RUPEY,zie lt0pI)T.
RUPP,haudelsgewim in het zwitsersch kanton Gszwrw-

snloll
:twwl,. Zie aldaar;

RUSGEEL,zie AcRIPIcM:;T (onderARs:wIKuM).
RUSPONE,goudmuntvan het groothertogdom Toskanen,
diegemeenli
jk op 10 lire of60 paoligerekeadwordt. Zie
FtORNSC:, LlV0Rlq en XPFTEN OVER H:T ALGZMKE/.
RUSSISCH-ENGZLSCHE KOXPAGNIE,zie ST.Ps1sR:BURG.

RUST schpvt.j
,,eene sterke,breedeplank,dienaastell
gemaakty dien men 3 à 4 dagen metmoerlaatgistewn en eenigzinsLa
chter iederen mast uit iederscheepszi
jdehorihem dan distilleert. 100 deelen van het stookselleveren zontaalvooruitspringt.
dan 22 p6t. van )!
), d. i. 10 deelen geven met 1 deel RUSTLIJN Lschpvt.j Ren korttouw eh ketting, waar-

watereenen brandewi
jn van 0,9218 spec.gewigt.- Slechte door de ankerstang (zie AwxEn) en de handen (van het
bi
jtende, zure rum heet bàj ons kcetdul
'reî, waaruit de anker)aan boord van hetschip wordea vastgehouden.
franschen hun gueldive en de engelschen hun killdevilgeBUTTEE (Rr'!
rc,McT1,T)yoost-indisch goud- zilver- en
maakt hebben; laatstgemelden noemen dezen rum ook Paarlen-gewigt. Zie BOXBAT, CwtcvTTw en ScaATl'
x.
nieuwen Lnew rumt.- Totonderscheiding van den west- RUW . Heeft in verbinding met andere woorden verindischen noemen de noord amerikanen den bi
j hen bebeteekenissen. lluw-werk (du. Roâe-lr6eit)
reiden rum country-rum (landsrum).- InEngelandverme
n
in deijzersmelterijen ertsenydie nog ruw (d.i.
kxpt men ook onder den naam enrlish of irisâ rllay zoo zi
juitdesmeltwerken komen,en zondervoorafge-

overgehaalden (gerectiGceerde) en metallerleistoFen ver- rooster; tezi
jn)mettoegevoegdevloeibareslakkengesmolten

mengden whisky. - 0p sommige west-indische eilanden worden, om het zich ia de ertsen verstrooid bevindende
voegtmen bi
j de distillatie in schi
jven gesneden ananastoey zilver in kleinere massa'ste brengen.huwe mark isbruto

en bekomtdusden veelgewilden ananas-rum (eng.pine- Azlcrâ; ruwe yrod'
?zâpzzjzi
jn natuur-voortbrengselen die
c,.
pîe-rvzzl).- Voorheen noemde men alleendebestesoor- niet verwerkt,niettoeberei; zi
jn (bi
jv.ongelooidedierenten rum, en de geringere taJa;ditonderscheid bestaat huiden). Yan daar ook de benamingen ruw #'
Jer,ruww
niet meer. - 0ok noemde men vroeger de uit rum be- dviâer enz. De ruwe oplrrpgqç/, het ruwe yrodaâ/ bereide en over vruchten van allerlei aard overgehaalde li- teekent de oybrengst'eener zaakj hetbedrag eenerwinsty
.

kenren rqtama's; tegenwoordig erhter geeft men dezen zonder aftrekklng der onkosten.
naam ook aan andere dergelijke gebrande wateren buiten RW :E, gewigt in het birmanseheri
jk in Achter-lndië,
en behalve aan dien uit suiker gestookt.- In Kngeland zie Rkwc0l1l.
komt de rum in puhcheons van 84- 90 gallons aan ; in
RIJKSDAALDER (du. Reichsthqlerj eene qude hol-

Frankri
jk uit de fransche koloniën in eiken vaten (écrriguesjmeti
jzeren hoepelbandeny30 à60veltesinhoudende;
eigenlijk zi
jn dit de vaten,invelkedekoloniën dewitte
wllnen uit Frankri
jk ontvangen hebben;slechts zjn de
houten hoepbanden door i
jzeren'vervangen.- Dezewaar
behoorttotde voornaamste produkten vanW est-lndië,weshalve Engeland. en na hetzelve Frankrijk daarmede den
uitgebreidsten handeldqjven.Yan hetvasteland vanAmerika is alleen Guiana alsrum voortbrengendenoemenswaardig
zoo dat daardoorwj hollandea,ook in ditopzigtyin aan-

landsche zilvermunt, van 2) gulden of50stuiversydiesederl

bengaalseherùm (eng.&en&alrvzzzl,alshi
j behoorlijkop-

RYNSCH-WRST-INBISUHE KOXPkGNIE onderdezen

merking komen. oost-lndië levertweinig,echter staatde

1659 en ook nog in 1808,onder L0oswIJK Nwpotlox,gemunt, en in de nieuwe m untverordening sedert 1816 nies
weder opgenomen is. Zie Axs'
rsRpwx en Xcll'zx (lvllR HE1.
Atczxxxw.
RYN,zie RIJ>.
RYNBEIJEREN,zie RIJ>nzIzznx>.
RYNGAU,zie Rlzxcwv.

RYNHANBEL, zie RlziHzwpEt.
RYNSCHEEPVAART CONVENTIR,zie TnAxTATi>.
RYNLAN9SCHE XIAT zie Kzvtzw

qelegd is,tegen den Jamaica-rum ink-waliteitweinigachter- naam werd ten jare 1821,teKlberfeld eeneduitschehanllik. In Engeland geldtdievan Jamaica alsdeeerstesoort, del-maatschappàj op actiën gegrond.methetdoel,om door

daarop volgtZeewardnuïn ;deze is dle der benedenwinds- het handelsverkeer met verscheidene oveaeesche landen
eilanden.1nEngelandmagde rum der britsche kolonién,die voorde dui
tsche nijyerheid nieuwevertierbronnentëopenen'
.

alleenli
jk worden ingevoerd in vaten,die minstens29 gal-

s-SABADII-ZAAD.
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N.

S De:e letter beteekent OP fransche muntspeciën,dat geli
jk heeten smaak,lostzich bi
jgeringewarmtein water
jk in alkohol,nietzoo gemakkeli
jk in aether.gt te Sroyes geslagen zi
jn geworden. Zij komtin ver- op, ligteli
sG eidene abbrevatiën voor;zoo beduidt S.T.nalvo fffxlo 0p de Antillen en aan de mexikaansche kusten van A n
(1at.), behoudens den tytel;seh.'oldyS.,@>d,Khip* .geli
jknamigen zeeboezem groeitdeongediertegermer (w:rcm nd; sch. of een grieksche B, schelling; 3e.. Beuio, trum Jclcdï//c Rz1.
z.), die het zoogenaamdeantilliseu
daalder, kroon ; S. ts., Sols,tournois) sp.,Sporeo.(:
ie sabadillezaad geLft.- De waarkomtin balen ofstroomatkn
.
10 l l00 pond.
BRvTû);St.,Stlg.,Sterling; St.,stuk;ook:Sint (bi
Jv. vanSi:
ITHA,egyptischqinhoudsmaatvûor natte waren.Zie
St.Gallen);St.ofStv., stuiver;S.p.jSivnAregxdïeï/ AtEx
ippslë.
(lat.), zonder mi
jn nadeel; ook Sopro 'r/fvzf/ (ital.)y SAC,
SACCI, SA6K, ZAK, graanmaat in guitschland
x derprotest;S.Z T.0.salvoerroreei/-ï##f/se(1at.):
zie Swtvel1l
!l
I0Ilz enz.;Schk.ySchokg Sen.Senior;(lat.) e
n
Z
wi
t
s
e
rland.in Engeland,Holland (Jcâ) en Italië. :%
de oude;S.gr., Zilvergroschen; Spec.ySpecien; Spefk., de artikelen der des-betreFende landen en steden.
qpec@ek;S.S.S.bàjchimisten,Sttatum azer ntrqtum; SACIRE, goud- en zilvergewigtop heteiland Xadag-S. bi
j geneesheeren op hunne recepten,vobrnirnenor- car. Zie aldaar.
SACCATO, land- of vlaktemaat in hetgrxthertogdom
A1soud-ropeinscheci
jl
'
erletterbeteekentS hetgetal70.
SAâ, inhoudsmaat v/or natte waren,te Tunisin Afrika. Toskanen. Zie FtoRswcs.
Zie aldaar.
8A660,graanmaat in Alexandrië (Piemont) en Niœ ;
SAAI
ieo
voorts in l'
lorence, Livorno en Turin van 3 staji. Ook
swwfyzzt
Xw
w
r
F
x
c
T
c
x
x
w
.
kleine, maarzeernàjverestad aan de SAale, eene houtmaat in Zvitserland en Italië.
in het gelijknamige vorstendom van het Fooiertdgdom SACKI, reieningmuut in Samarcandey 300 OP 1 IoXeiningen, met 4500 inwonersy vele leerlooijeri
jeny ook lerdack.
laken-en stoFen-weveqj,potasch- en aluin-ziededl,vitri- SACROS, arabisch medicinaal-gewigtvan 1 ona.
txl- en blaauwverwen-fabràjken, buskruidmoleny koper- SIFFIAAN, xie LZDZR.
smeltwerken,a1sook lcichoràj-.l oost-ibdixieinkten 2 SAFFIKQ, zie Eostcss'rzssTsx.
tabaksfabri
jken. In de nabtjheid mi
jnwerken van vitrioolj SAFFLOER (eng.saflower,
.fr.carthamebdcy'
m l6âtard; du. Sa/or,.ital. zayronet stamtafvan den gekobalt,i
jzer enz. Zie Xslwfwcll
x.
SAARDAX, zie Zwawpwx.
meenen saKoer,Lcarthamis tinctovius LI>w.,l9eklasse,
SABADILZAAD (lat.semen .
xclc#ïîfoeazfr.e4wcdïseidu. lreoeoits
rde) eene eenjarige plantjdie op zonnige grasvlakten
en over het geheelgenomen,het aanzigt van eenen
Sabadill&ame)ital.sanadigliaj,zooals-hetin den handel
komt,bestaathét uitklokhuizen ofhulzenldieèfhetzaadnog distel heeft. Zij groeit in oost-lndië in hetwildygelijk
inzichhebben,ofuitwelke hetreedsisuitgevallen,wesAalve ook ia Voor-Aziëy Egypte en Zuid-Kuropa,wordt bovenhetzich ook los erbi
jgemengd bevindt. Hétkomtnietuit dien aldaar in oost-lndiëjipzonderheid in Guzerat aanr China,zoo alsW lrnsxow geloofde,maarvandeindeartseni
j- plant, hetgeen ook in Xexico,Zuid-Amerika en op dePhiippi
jnxhe eilanden geschiedt. ge.plant wordtnagenoe:
mengkunde dienende nieswortelplant, veèqtum lA ïlcle l
Cuwx.etScltllcu!
r23eklasse,leorde;ydietegen deooste- 2 voetheog, en draagtaan de einden harer takkendeb1- li
jkeIlank der mexikaansche Anden en Barankade Tiofeloy semhoofdjes,welkervleezipe en gewelfdebloem grond met
naastaandeHacienda delaLaguna,a1s grasgoeit,en eenen fi
jn esplitste bastbladert
ges bezet is, tusschen welke (k,
manshoogen stengelopschiet. De vruchten bestaan uitdrie goudgele, buisvormige bloeisems gedrone n neven elkander
aan den naad zaam vergroeide,doch gepakkelijktegcheiden staan. Deze buisjes zi
jn het, die het handelsartikel uitbessen of druiven. De overige bloemen aan dedmifzi
jn, maken.Zi
jhebben eenen eigenaardigen reuk,flaauw enona
a
n
g
e
n
a
n
m
,
e
n
s
ma
k
en laf, eenigzins bitterachtig. lM
Ovruchtbaar,zoodatmen ookdergeli
jkepndqrdegedrxgden
helmknopjes zàjn geel. Xen trekt, zoo veelmogeh'
jk bi
i
v
i
nd
t
.
De
hu
l
z
e
n
z
i
j
n
g
e
e
l
a
c
ht
i
g
br
u
i
n,
e
t
t
e
l
i
l
e
x
t
r
e
e
p
hn
g,
a
a
n
het einde spits, nog metde kelkenvoorzien,eaopenenxich, hel
dean zonneschi
jn, de buisjes uit de bloeisemhoofdjes
alsbi
jderiddersporen,aandenbinnenstep naad,aan,welken uit, het :i
j wanneer zij pas'opkomen, hetzi
jwanneerzi
j
x k dakpanvormlg liggende zaden zitten. De laat:tgemelden reeds xoo verre uitgegoeid ziln, dat qj het verdroogen
zi
jnrimpeligylangwerpig,aanheteene einde stomp,aan,het nabijsi
jn. Hoeminderdaaronderhelrnsti
jltjes,bastbladerandere spits,schezy gerand.aan eenezi
jdetamel#
*- pllt'
,a.n tjes en kelkbladertjes pelaten worden,des te beterisfl
deanderezijde bulkig.vettig glanzendeyuitwendig doA er- waar;vantdewaardellgtin deroodekleurstof(carthamin)
bruin of donkvrroodachtig-bruin, inwendig wit,rex
'
zkl- , wel
ke in de buisvormige bloemkroontjesis vervat;ditis
smaken lang aanhoudend zeer scherp, walging vekkende in nlkxliën en alkoholoplosbaar,doch nietin water.Daarbitter, en veroorzaken ten laatsten droogte ia de keel. Pe entegen ligt in het buisge nog een gele,onbruikbarekleurwerkzame,het eerstdoor Dr.XElssluw in Halle,1819,ont- stof,die in koud water zich oplost, en alzoo reedsdaardoor
dekte stoFe,het veratrin, is in het zaad vervat. Xeaelve kan uitgewasschen worden.Ditdoetmen ook inveleoorden

is wit, poei
jerachtig, nietkristalliseerbaar, in het water
schiernietoplosbaar,we1echterin aethero alkohol;reukloos,van onverdragelijk scherpen smaak,verwekthevig gevaarii
jk niezen en hevig braken. Hetwerkt!alshetzaad,
sterk vergiftig;eenigeweinige greinen veratnn kunnenden
mensch dooden. Derhalvewordtbi
jdehewaringvan hetzelve:bi
jdenverkoopenhetverbruik.helwelk enkelgenees-

kundlg is,eene groote omzigtigheid veçeischt. Vet veratrin
mag volstrektnietop eene plaats der huid geb
agtworden,
,r
die slechts in het geringste open is. Het .
in den handel
voorkomende veratrin, waarvan men uit 1 pond zaad 1

der productie;bijv.in oost-lndië.
en omstreeksKaïro;de
hi
jter.sond nadeinzameling gedroogd;bi
jv.bj Erfurtin

saëoer is aldaar donkerder rood; op andere plaatsen wordt

Duitschland en in opper-Egypte,en brengt hem onuitregewasschen,dusmet de gele kleurstof in den handel;irz

laatstgemelden toestand is'hijalti
jdgoedkooper.Hetdroogen
geschl
Yedtop matten,bi
jdag buiten dezon,bàjnachtin de
opene lucht. De soorten worden naarderzelver vaderland,
ouderdom, bloeitild en zuiverheid benoemd;hetzi
jn de
volgende: 1) de oost-indischeofaleœandrinische.om .
!.
geringer dan de egyptische, komt in balen van 75- 150
kilogr.jdiedikwerfnog metfljn li
jnwaad overtrokken ziin,
2)depersische;3)de.eyyptische; (levantsche,turkscke)
in kaësen van 320à350kl1.,uitgeslagenmetblaauwli
jnwaad,

drachme verkrijgt, is gemeenli
jk no& met sabadilleq,verbonden, hetwelk in 1833 door CovuABK ontdekt is; het
kristalliseert met 2 menging.gewigten water tot zeaj*dige kleine pyramieden) heeft insgeli
jks eenen ènverdra- en met biesen overtrokken;ook in wakkenlinneny mettou-.
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wen omwoeld; de geringere soorten in balea metschors- (f
r.roureofroner#J/cle9d'Espagne,ofdePortugal;
banden te zamen gesnoerd. Die van Kaïro is beter dandie du.SaF orrotâ;it
al.rozettod'ed
zcgzlc)isderoMekleuruit opper-Egypte, omdat men hem eerstmeermalen met stofqeaètâamintdieui
t
de
n
s
a
ëo
ergetrokken wordt. Dit
water uitwast. De lant bloeit in Xgypte tweemalen des rood wordtvoornameli
jk in blanketselgebruikt;minderirx
de
s
c
hi
l
d
e
r
k
un
'
s
t
e
n
he
t
v
e
r
we
n,
v
e
r
mits hette kostbaar is,
jaars,waaruittweebl
jsoorten ontstaan: a) eerste nloeisem

('rezaïlre#cur,
.primo#orot,meerkleurstofinhoudende
dan b)tweedeélocïdew qseconde'evr,secondo#oro).Inzonderheid bi
j den egyptischen onderscheidt men ook a)
'
nieuwen (ital.zayrone!lv/,e))I30 à 50 pct.goedkooper
(l.j
l
wecclïo)g 4) depaansche,zeergoed,doch gemengd
met resten van zwarte bloeisems;hi
j komt in zakkea:
,

want er wordtslechts)pct.daarvan uitden gaKoerverkreçen
sAFiRwAx (lat.crOc=J; eng.q
çcxr/e;fr.safrana
du. Balran; ital.sayarone? stamt afvan de echtesaffraanplantLcrocusdc/ïèzzd,Lllx. 3eklaàse,leorde). Zi
j
goei,tin hetwilde bi
j Hamadan in Persië en in,KleinAzia.
toen de saKoer wegens de fransche bezetting van Kgypte 4och i: reedsin overouden tijd naarZuid-Europa overgezeer duurwas geworden,werd de kultuur van denzelven in Plaat geworden, en wordt aldaar,eyen a
-lsin het gouverSpanje ingevoerd; 5) de italiaaytsche (romeinsche, van nement Bahu aan, de K. aspische Zee doorkultuurgewonnen.

:omaqië), half &x veel waard, ah dievan K.aïro;6)de Zi
jisoyerjarend:en wordt,althansin Duitschland,#or
hon&aarsche,
.dievan gebreczi
jn isbeterdandeegi
jptische, de jo
'nge wortelknolletjes voortgeplantj diea&n de oudere
inzonderheid de zoogenaamde veredelde, dat is: uitge- ontstaan. Gewoonli
jk schieten uiteeneknoltweerietachvas4cheùe;hi
j staat onder alle saKoersoorten boven aan; tigebloemkelke: elhoog,welke in derzvlvergeheelelengte
behalve hetbeharercomitaat,waarin Debreczi
jn ligt,teelen den stamper Lp'&tiltthebben? welke aan het boveneinde
xk hettqlnaeren graner comitaatsamoer;7)detlturing- in eene zeer welriekende, dlep drievoudig gespletene rii
,câey <an Erfurt, waar hi
j in Julijen Augustusbloeit,is uitloopen, welker li
jnvormig boveneinde aan de punt inrld,en welkerzijranden binnenwaart,geroldzijn.Yau.
enrein,droogeren slechterdan zellkdeitaliaansche;8)de kleeke
xwid-amerikqanschekomtdievan Kaïro gelijk.- Goede ur is de rib aaa het beneden einde geelachtig,boven
saëoer is donker vunrroùd,zuiver,week en eenigzins wch-' aan de punten roodachtigy geel of rbodbruin. Dit kleine
tig;hi
j4ormtmeerofminderloste'zamengeboldeklomp- deqlt
je der plant, i. de sallkaan diein den handelkomtjes. Be geringere soorten vallen meerin hetgele. noo
'r Daarzi
jslechtstwee dagen open bloeitzameltmendebloeouderdom wordt hj brosen schier zwart, en verliest;an men bj ofkortnaderzelverontluiken;ditdoetmendagedes te meer aan waarde, hoe slechterhi
j isbewaard ge- li
jkstweemalen in Septemberen october.Dan maakt men
worden. Hi
j moeti,
n digtgesloten yaten bewaard worden. ze losy d.i. men trektderibben (den nokt,metepn taGe&ruikt vordt de paflloer om zi
jdeen katoen ponceau, melijk lang stuk van den stijl er uit, en droom dezelve
kersenrood, vuurrood en rozenrood te verwen;tot herstel- schi
eli
jk in bi
jzondere ovens!ofoverkoolen in harenzeven
ling van. het qaKoerrood (zi
e dit artikel) en tot verval- op papier'öfdoeken,waarbljaanvankelijk sterkeen alsdau
Khing van den safrraan; zi
jne kleuren zi
jn we1 is waar zachterehittewordtaangewend.Daardoorverliezen zij .
j vaa
zachter qn schooner dan die, welkeuitdecochenil
je ge- derzelver vorig gepigt. onl 5 * versche,ofjwathetzelfdeis,
trokken pordt, doch daarentegen zeer weinig dunrzaam ; om l * gedroogdesaFraantebekomen,moetmeneenegroote
wantzi
j kunnen noch lucht,noch zon,noch zeepdooràtaaa. meni:e bloemen hebben,volgensAomfnigen107,520,zooanontno'
den Fordtde oost-indilche uitCalcutta,deegyptische dere:'beweren 203,9209!andaardesteedshoogepri
js.Dege.

lzit Alexandrië <an hier ook overSmyrnaen Konstanti- droogde saFraan bestaat ln elkander gewikkelde, elastieke,
nopel, in welke beide plaatsen men kèm in balen van 400 Pompoenroodedraden,aan heteene einde dun en ligter van
pond ompakt; de spaansche uitXalaga. Engelandvoerde, kleurj aan het andere einde breeder. Een in water ge1829 :4623 centnrs in,waaryan 2689 uit oost-lndië,1778 weekte draad hqeft de lengte van l duim en vertoontaan
uit de Vereenigde Staten yan Noord-Amerika en l55 uit het breede einde 3 inkervinyn. De reuk is doordringend

Egypte kwamen ; l83l: 2772 centnrs.j Waarvan 2436 uit
oost-lndië. Triëst verkoqht in 1837: 1400 centenaars..
Lhantiè'
n . Alexandtié verkeopt per cantar in turksche
Piasters;sommige huilen in '
tallari. Amsterdam verkoopt

en eigpnaardi: specerijachtig, van eene groote massauitgaande,iszi
j bedwelmend;de smaak isspecerijachtigbitter.

Gewreven kleurt de saffraan de vingers, gekaauwd het
speekselsterk roodachtig geel, en zeer veelwaterwordtvan
met4 yCt.tah'
a,2 pCt.ggew.ep 2 pct.rabat;tariefmatig zqer weini: saFraan geel. W ater en alkohol onttrekken aan
moet b1
j oost-indischen saflloer 6 en bi
j anderen 4 pct. denzelven 65 pct. yan eene, eigendommeli
jk-e kleurstof,
tarra gegeven worden. çalcutta verkooptperbazarmaund (saFraangeel, poli
j
c
h
r
o
i
t
)
v
a
n
we
l
k
e
o
o
k
de
benevelende,
in sicca-ropei
jen.Ilamnurm verkooptperpondinmarkhanco opiumachtige'kracht #an den sallhan voortkomt. Aan de
n
%etJ pct.ggew.,l pCtcourt.en geeftbi
joost-indischen lucht blootgesteld, en door ouderdorp verliest de saffraan
4 p6t.,bijturkschen 10 pct.tarra.Ilavregeeft4maanden veel van zl-lae kracht; men &ewaartdenzelven daarom ia
tijd bijspaanschewivere tarraybi
jlevantschen meteenvou- aardewerken-,tinnen of blikken bossen, hard ingegtouwd.
dig ligt li
jnwaad 2 p6t.,in c'
anassersmetdik li
jawaad 10 en mit blazen toegebonden. In Baku vocht men hem met

p6t. Iivorno,alexandri
jnscheper 100pond inzilverpezze. water aan, en vormt alsdan koeken daarvan,ongeveer.tvoet
Zonden,tarra zuivere of in balen beneden 5 centnr.,21 in doormeter.'doch naauwelijks ettelijke strepen dik. Zi
j
Pond, boven'5 centnr. 36 pond,in capassers per centnr. vqrden alsdan in het midden te zamen geslagen en ge10 poad,1pond g.gew.perbaal?4 maanden ti
jdyof2:
J d'roogd veaonden. 2 koeken wegen l pond.- Genruèk..
pct.disconto. Afarseille,tarrabi
Jspaanschen 1 p6t.;b1
j Reedsbi
j deovderomeinen wasde salrraan alsgeneesmidlevantsehen ih enkele balen 4 pCt.,in stroobalen 10 pct. del en als reukwerk in schouwburgen vermaard. Tegenen rekent 5000 pond = l:.last. W antes in balen,tarra woordig dient hi
j in de artseni
jmengkunde, alskruiderii
$
8 pct.,g.gew.l kilogr. Rouen tarra bi
j spaanschen zui- tot spilzen (inzonderheid in BohemenyHolstein,Sleeswijk
verejbi
jlevantschen alsHava.Smyrna per
,45oka.Iriëst en pvtland,ook in Persié,waarmen denpillaunooitzonder
rekent 4000 pond = 1.
) last en verhandelt egyptischen saF/akn eet)entothetyerwenvankaas!boteryconâturierwaren
(oudeen nieuwe),persischen,spaanschen en oostindischen, en likeuren.- Fervalscht komthiJ metsaflloer,rand-eu
en verkoopt per centnr. in conv. Ilori
jnen. renetiè.in scMjfblaadjes yan X n gemeeneu goudsbloem Lcalendttla
ducatie per centn. cottile, tarra bi
j alexandri
jnsche in o' cfnllf, LI>y.), versneden bloesem-bladerea van den
lmlen 60 pond en 2) pct. in canaslers 200 pond en 2) gmnaatboom LP
'vaïcc granatum,LI>x.), in Sicilié met
pct.yin vaten (baten)zuivereen2)pot.- fotten:guitsch de helmdraadjes van cardinis clrydcx/lezav- en spl.
na
tolverbond, als quercitron. oostenrl
jk persporco centnr. lvfel,in Spanjemetden spaanschen gouddistelLscolymus
invoer l fl.15 kr., uitvoer12) kr.,doonoer5 kr. Stade âfzcwïcv: LI>w.);alledezebijinengipgen onderk-entmen
perbaal2 4.pervat3 4. Frankrnk perltO kil.bruto deelsaan derzelverbuisvormipe gedaante(desaFraanislintmetfransche sehepen ofteland 16Jfr.uitr.8fr.Totieder vor-ij),deelsdaaraah,datz1
jvolstrektgelijk gekleurdzijn
dezertaxen nog hetl.
vdaarboven,a1s dLciée additionnel. (delaFraan i,aan betdunnere eindebleeker),deelsdaarEngeland 2 zst. 10 sh. per ton.- Het&afloerzaad iq aanj'dat zj nietj zooalsde echte saFraan,aan lzetbree.

vitachtig,langwerpi; eirond.eenigzinsplatgedrukt en aa: dere linde dri: inkervingen hebben. 0ok draden van geheteene einde afgestompt. Hetzelve dient, behalve totuit- rookt 'mndvleexh vindt'men soms daarin; dit onderkent
zaai
jing,ook nog tot mesting van het tam gevogelte,tot men Aan den hoornachtig stinkenden reuk,als men er een
Toedering van papegaai
jen'(van daarde fransche benaming weinig van verbrandt. Xen vindt er ook saTraan onder.

rraine de 'err/yle/),en in Egyptej om desafloerolie
(fr. huile Je eartltame; eng. sam ower oil4 daaruit te
pereen. l pruiss. schepel geeft 18 & 20 pond,bleek-gele
die, die aldaar in ei
jzen en totlichtbranding wordtge-

uitwelken reedshetpoltjchroitgetrokken is. Inzonderheid
de gepdveriseerdesaFraan wordtmetde vermeldebi
jrnengselen #enalacht, en buiténdien x
ook met W eener lak.-

Yerscheidep kmidkundigen onderscheidyn van den hierboven aangevoerden eroeus zc/fwv,, ook nog den croeus
N figd.
SIFFLOZRROOB, SpxiwscE-,PonTccxzscxPzz.
lTzxloop; *szvzxllfi:Vwxz.(hed.tsalrraan)jhetzi
j a1seeneeigeneef
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zelfstandige soort, heai
j a1s slechts eenabastaardsoort;de pond in balen = 2) last.Napelsperlibbra&an 12 oncen.
van laatstgemelde plant komende saFraan is niet zoo diep Parç
js tarra zuivere. Rotterdam per ) ned.pond,tarra
gespleten en van veelminder krachtige werking. 0ok be- 1) pond,courtage) pct.llowen.2pct.korting.- follen.
.
schouwen velen den voorjaars-saffraan Lcrocus werzzv:, Waitsclt tolver6ond. als peper. oostenvçjk per poad
LIw>.)als deze ver'
ba&tering;en echter isdezqwylzeker sporco,invoer l I1.15 km,uitvoer 6) kr., doorv? 27 kr.
eeneeigene,zelfstandige soort.daarzi
j in de geheeleduit- Stadçrtol 16 schill. per calli, Sondsche tol 9 stûver per
sche landen van oostenri
jk en in Bei
jeren op berg-weide- 2 pond. Frankrnk perkilogr.,netto invoermetfransche
gmnden in hetwildegroeit,in hetvoorjaarbloeit,enzeer schepen, 5 fr. met vreemde schepen ofover latd 5 fr.%
kortgespletene,geley'geheelreuklooze ribben heeft.Daar- centnrs, uitvoer 8 centimes. Boven elke dezer taxe'
n nog
entegen echterlevertderuikende saffraan Lcrocuso#/rv
zd, 1'v verllooging. Engeland in shill.perpond.
BIn0xà) eenen goeden saffraan;hi
j groeit overvloedig in Nsp.TARI:', als DROOGZRIJZ/.
galmatië in het wildj en wordt door de bewoners der SIGGIO,venetiaansch gewigt,= )once.
eilanden Eso en Soltaaangebouwd totverkoop aan deapo- SAGO (eng., du. en ital.sago; fr. sagontwerd het
thecars.- Nog ishetfemlnellte vermeldenjhetwelksedert eerst in 1722 naar Engeland, ia l740 naarFrankràjk,iu
xgeveer10 '
a 12 jven in den handelbekend is,en voor- 1744 naarDuitschland gebragt. Deze soortis de molukkinameli
jk van Neurenberg kwam. Deze stad dri
jft eenen sch'
e want zij stamtafvan den molukschen palmstruik of
adnzienli
jken tusschenhandel met salrraan,vooralmetoos- metroœylon dclv: Köwu 2lklasse 3e orde,af,welks4adertenri
jkschen; men laat aldaar door safrraanlezershetgoed land de oostelijke helftvan den oost-indischen archipelis,
verlezen,en degelestoppelvan de ribben afsni
jden. Een daardezelveop alleeilanden tusschen de oostkustvan :orneo
man besteedt daartoe znet l pond 2 dagen en bekomt en de westkustvan Nieuw-Guineatusschendephilippinische
daarvoor' l gulden. Een pond levert 8 à 12 lood stoppels in het noorden en Timorinhetzuidenoorspronkell
jkgroeit.
(
afvgl), welke men met de gebroken stukjesder ribben Aldaar vormtdezelve,in hetwild groeijende,geheelebosvermengt, en met boter en warm water verft. Zoo kwa- sehen over een totde knie diep moeras,spreidthorizontale
men zi
j onderden naam ven feminellin denhandel. Xen wortelen uiten schietvan deze nieuweJoten uitdengrond
voegtechter ook dezen aan den echten saFraan toe? en dan opwaarts. 0ok wordtdezelve aldaar inmenigteaangebouwd.
is de vervalschin; moei
jeli
jk teontdekken. ln Fizrth gaat Jong heeft dezelve eenen stam voldoornenjdieechtermetde bedriegeràj zoo verre, dataldaardebloempjesder ge- tertfld afvallen. 9e sago wordttot30 voethoog, en dermeenewitte woek-erbloem (chrysoutemum îezzccx/lezlvz
zz, zelver omvang stijgttot3 voet,isderhalve,denipauitgeLIxx.)en dergemeeneringelbloem Lcalendulaol/ïnt
zfïdj nomen, de laagste,.
en de gomuti-wi
jnpalm uitgenomenj
IzIxx.) met fernambuk geverfd,en alsfeminell verkocht de dikste der palmgewassen. Xen telt van dezelve 4 afworden.- Xen verwisseledesa/ran desZs&#ensafran wijkingen, de aangebouwde en de doornlooze, diebeide
èt
ifcr: nietmet dep saFraanJ eerstgemelde isdekurkunza, het beste sagomeel okleveren. de wilde,uitwelkerjitof
de tweede is saëoer.- Jangeno.
uwd wordt de salrraan merg, wegens des
zelis hardheid, het meel moeijell
zk te
rekken is, en de langdoornige, die eenen dunnen stam
zeervli
jtigin Spapje (Nieuw-Kastilië,inzonderheidCuença, t
Murcia,Yalentia),Frankqjk bi
jCastelSarrasin in hetde- heeft,en daarom weinlg meellevert. De boom heeft eene
.

Partement Tarn et Garonne,dep.Yaucluse, dep. Neder- slechts 2 duim dikke schors, en alhet overige van binnen
charente,dep.Xontarges en Pithuzers, in hetdep.Loiret, ismet merg ofpitaangevuld ,waarin zich hetmeel in zoo

dep. Seine etAlarni)9 Engeland (Cambridgeen W orces- groote hoeveelheid Tormt, dathetzelve eindelijk kortxôt)r
tershire),Duitschland (Neder-oostenrijk bijReinsen Xölk; den tijd,waarop de boom voordeeerste maalbloeit,heteerstgemelde stad heelk jaarli
jks eene bijzondere salrraan- geen bi
jdoorslag eerstin het15ejaarvan deszelfsoudermarkt),Italië (bijFilippod'Arguro opSicilië;Bayi,Aquila dom geschiedt,op de bladeren uitzweet. Ditis eenteeken
en Napels, bàj Aquih nog slechtsin hethoogeregedeelte voor de eigenaars, dat het ti
jd is, hetzelve te nutte te
van hetdal),Griekenland(eilandSierso),europeesch Turki
je maken;want na het bloeàjen ontbindt zich het meelexl
txaced,onii),Rusland (proviucie Baku,waarhi
jvoortreFeli
jk wordt hetmerghouterig. 0ok wachten zi
jdikwerfhetuitMedàjdt,maarslechtbereidtwordt
n daarom goedkoopis; wendig opkomen van het meelniet afjmaartrekken door
. ,e
gaat schiergeheelnaarPersië;Jaarli
jksche opbrengstmin- inbooring eenig merr er uit, om daarmede de proef te
xtens 1000 pud),Ter:ië (bi
j Kom en Kasgau,reedsin de nemen, of hetàelve ln water ingedrukt, meellaatvallen.
middeneeuwen deswegensberoemd),Egypte (jaarli
jks2500 Doet het zulks, dan wordtde boom geveld,de stam in 6
centnrs.= 280,000piasters)en Tripolisiu Afrika (voerdein of7 voetlange stukken gezaagd,en deze overlangs in twee
l836 voor 4070 fnncs uit). In Frankrijk heeftde plant stukken gespleten. Uitde laatstgenoemdea wordthetmerg
eenen vi
jand aan het onkruid selerotium croe/rzfzzzPxls. uitgenomen, en de qchors wordt als trog gebezigd,voor
(fr. mort :4 safrqnt, dat zich op de knollen aanzeten welks einde een net of vlechtwerk van kokosvezelen geç
lezevernielt. De besle soorlen zi
jn deopstenri
jksche,en spannen wordt, en in welke men lxt merg,na (lat hetdie uit het voormaliKe Gatinois (dep.Seine etM arnet, zelve door zniddel van een stuk houtzoo klein als zaagsel
en daarom crocun de Jc/ïxoï: genoemd. ge spaansche
is slecht, vermits dezelve met reuzel ofvarkensvet isbe.treken ;van daar i: MJ
-vettig op hetaanvoelen ;eenegoede
soort mag op het aanvoelen hoogst genomen eenigermate

verwreven heeft, met water doorkdeed. 9itlaatste neemt
het meel in zich en loopt daarmede door het netin een

daarosdergesteld vataf,terwi
jlhetgrofvezelachtigegepeelte
van het merg in den trog achterbli
jft. Hex laatstgemelde
vochtig zijn. 9ie vaq Avignon splitstzich in tweeneven- dient als varkensvoeder, of we1 men hoopt het in lagen
soorsen:sa-fravtd'&rlxge,in deluchtbuitçn dezon ge- ofschichtsgewijze op, omdat alsdan een welsmakend mos
droogd. en dqarom beter a1s sayran contah diein den (desago-gaatjeszwam, noletu,
g sqgnariusj daarop groeit,
evengedroogdis.De oùde romeinen kenden als de beste de en omdat alsdan daarin, even als in het merg van den
coryniscbe, van den berg Corycasin Cilicië;daarop volgde levenden boom, de l
arve van den palmkever Leurculio
tle olympische, van den berg olympus in Lycië en decen- palmarum L1>>wsrs)zich ontwikkelt,die insgeli
jks eene

turivinische.van hetsteedje Centuriva,tegenwoordigCerto- l
ekkerni
j der inboorlingen is. In hetdaaronder gestelde
libi)aan den voetvan den Etna.- Uàantiën.
.Aîeaa
czldrf: vatzinkt het meel op den bodemj het water wordt afgego
t
e
n
e
n het meel terstond daarna gedroogd,of alvorens
verkoopt per 39).oka. âlicanteperpond van 12 oncen,
âmsterdam instukken va'
n 60 pond.tarraJ pond,ggewigt nog een paarmalen gewasschen.Zö(
$bli
jftheteenemaand
2 en 1 pct.;volgeng het tarief is in kistendetarrazuivere, goed. Het meerderdeel wordt veellanger bewaard;alsdan
in zakken van en beneden 13 pond 3 oncenyboven l3pond
4 oncen. Antwerpen in zakken van 12 à 13 kilogr.;tarra
2 oncen,in dito van 13 à 16 kilogr.3 oncen.B rody verkoopt per weener pond. Genua tarra zuivere en l06 pct.
ggew. of uso fcrre, d. i. l06 tegen 6. Kam&ur& per

heef
t men het echter in verwarmde,door tusschenschotteû
*
ln v'erkanten gedeelde, aardeverken pannen ingedrukt,
waardoor het binnen een paar minuten toteenen koek te

zamen bakt. Zulk meel leve'
rt een boom bi
jdoorqlag 300
Pend.Neemt men voer eenen boom l00 o voeten en voor
pond 1 pct. coulage, bijGatinoisin linnen baaltjesvan een morgen 43,500 o voetaanjzoo groei
jen op laatstgecirca.25 pond, tarra, ggew.en uitslag 6 oncen,prjsin melde vlakte 435 boomen, die in hetgeheel 130,500 ponmark banco;btj orange in dito, tarra8 oncen,ggew.l den;dusinhetjaar8700 pond meelleveren,dus900pond
once,uitslag l qnce op destadswaaggewogen,pri
jsinmark per.man gerekend, 10 menschen voeden. Hetzelve is ook
bancoJ bi
j sp
'aansche in linnen balen van 60 pond,tarra in zi
jn vaderland het voornaamste Toedingmidiel; aldaar
12 oncen,in blikken doozen van 50 pond,tarra gemaakte, heeft boom en meelscbier op ieder eiland eenen anderen
ggewigt4 oncen perdoos?pri
jsin schill.banco. Favre, naam,waarendervooraldeamboïnaschevoorhetmeelLsarntarrazuivere.4 m-nden tljd. Keulen perpond.Iivorno marukat is op te merkenj vermits debewonersvan het
verkoopt lquila per pond in paolivpsefl ey (8) = 1 westeli
jk gedeelte des.archipels en doorhen deeuropeio
Pezza)) tarra 4 pCt., supertarra 6 pond. Zonden tarra dezen naam ferkort(:c#'
x)voorboom en meelaangenomen
xuiverej ggew. l pond per baal. N arnçill. rekent 5œ 0 htbben. Yoor den europexhen handelwordt het fijnste
.
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sagomeelnog vochtlg door zeeven gedrukt, en iq daaronder hetgrootte bereiden. Daartöe neemt men hetzetmeelvan
geplaatste verwarmde potten opgevangea;op die wi-j
ze ver- aardappelen en eiwit. Xen ùeeftdezelve alsmeel(gries-

knR
lgthetden gekorrelden vorm,en zoo men gelooft,door meelachtig)en gekorreld;dekorrelsqjuveelmeergeli
jk'ruine.sago,die dooronzenoost-indischenhandelinFaprota en bruin verkocht;laqtstgemeldekleurgeeftmenaandenkomt. De korrelszi
jn zoo groot als parelgort, rondachtlg zelven doormiddelvan gebranden suiker.ofschoon dezelw
ofstomphoekerig,zeerhard,elastiek,doorschi
lnend,reuke- niet zoo geheel voedingri
jk is, als de oost-indische.ztm
loos.-en smaken,gekookt,zeerzuiverlillig.Bi
jhetkoken, heeftechterdezelveallehare overigeeigepschappen in gezwellen zi
J op,en wnrden toteene gelei. ln koud water, làjken graad. Zoo,bi
jv..zwelt zàj bj het kooken op,en
alkohol en ether zi
jn aij onoplosbaar. Deze kenteekenen wordtdoorschàjnend. Daardezelve verreweg goedkooperisj
heeft alzoo dezesoortmetalle andere gemeen,behalvede zooheeftsedertdegemelde beidejaren deinvoervanoostkleur;want door onzen handelkomtook wittesago naar indische in guitschlànd lerkelijk afgenomen.v Geheel
Europa,waanan de âjnstenloem wc> .
saro heet. Hetzi
jn valsch is het. de tapioca (zie dat artikel) witte sago te
sneeuwwitte korrels,die in Japan doorherhaald zorgvuldig noemen.- Kngeland voerdein,bi
j doorslagjaqrljks,1839
wasschen uithetmergvan denjapanschen sagoboom,cycus centnrs.in; in 1830 tot1832 echter3859œntnrs.vermits
revoluta Tgcxs.Aioccia ,olylzldriq)gewonnen worden. detolregten waren verminderd geworden.
llet is de zeldzaamste en de duurstesoort;wantzi
j mag Nzp.TwItIsF. Inv.y'0,50;uitv.10,30;doorv../0,*
eigenlijk nietuitJapan uitgevoerd worden.- ln Cochin- per I00nederl.pond.
china en fonkin trektmen sago uitdenwapeqloozensagosAG08, goud- en zilvergewigt in âchter-lndië en op
boom Lcycis faer-ï.
x L0cs.). - Een andere boom die heteiland sumatra. Zie Palss-W xttls Eltxyn, Rwsct
lzw,
sago geeft, is de gomuti wijnpalm Lborassus ér/zal/v: slwx en ScxwTllw.
'
Lov:.)= Gometuzdcccâcrï/krSPR.l3eklasse,3eorde), slH,persisch gewigt,van ongeveer50 pond.
die.
:zoo als6aA+:cMBzeR
*'t,volstrekteenigli
jk op deoost- SAHA, graaumaat In mrbari
lej in AfrQ
lka. zie Atglsi
u
indlsche eilanden groeit. mj is de dikste van allçpalm- en Mzlltlxst).
boomen, ofschoon niet zoo hoog als de kokospalmboom. SAHX,hongaarsche koolenmaat van 54 duim (pruisgezelvegroeitin menimein delommerri
jkegebergte-dalen. sische)'lengte, 3t)duim breedte, en 12 duim hxgte of
inzonderheid waarbeeken zijn,wordtechterookaangebovwd, diepte'
.
bi
jv.in dewesteli
jke heuvelachtigegedeeltenvanJava.Deze SAIGNON,belangrijke handelshaven in Cochinchina,zi*
sago levert dpn eitandershunqen palmwijn en palmsuiker. aldaar.
Berzelver.etmeelheefteenen onaanjenamen bijsmaak,der- sAIfE,algierscherekenmunt,van 50 aijers.
halve #lechterdan datvan de molukkische soort;het merg
SIINT DENIS,zie ST.Bl
lwls, ea overigens alleplaatsen
isook verrewesvezeligerdan bi
jdeze laatstgemeldesoort, metdcïxfofsanctop St.
van waar dus-ook de hoeveelheid van hetdaarin vervatte sAlslE (fr.) geregtelàjke inbeslagueming vaa iets;bi
jv.
meelgeringeren dienvolgensmoei
jeli
jkeruittetrekken is. van sluikhandel-goederen.
Desnie
-ttemr
ln wordt heaelve.vermitsdeboom op Java de sàlT!inhoudsmaat in het birmanscbe ri
jk,in Achtereenige is, die sago.geeft,in dearmere westeli
jke streken Indië,zle RwwGoilw.
van dit eiland in aanzienli
jkemenigteverbruikt,en der- SAKO (jwx1)eene vnyegerin Samarkande (inBucharik)
halveop allealdaaraanwezigemarkten qebragt.- Sul
natra gebruikelàjke rekenmunt. 0ok begroot'men in Nubië het
voert veel sago uitg inzonderheid van biak op de oostkust vermogen naar saki's of waterraderen. '
Zie N(JBIë.
(lo40'N.B.);van welken boom deze afstamtisonbekend. SAKSEN, het koningrn
jk. Klein,maarri
jk doorkulw
Andere oost-indische stamplanten ti
jn: de oost-indische tuurishetbekoorlàjkesaksenland,welkswelvaartbli
jkgeeft
Mgoboom Lcycus circiatzàl, L15F.22e klasse 9e orde), van de nàivere arbeidzaamheid van deszelfs bewor
lers,en
nameljk op Xalabaar;de waai
jer-j wijnpalm (borqssus hetwelk.daarom in zi
jneproductiehoog boveu andere lauyla6eltvormisL1lF.);desthermpalm Lcorypha fpllrcc/- den staat.
lyeva,Llww.6eklasje,3:ordè en elated#lredfrïdLI;l Kandetnprodukten.Landbouw.De grond,ofschoonmeer
6eklasse 3eorde),beldeop Xalabaaren 6e!lon;de'
meel- bergachtig dan vlak.en in grootestreken zelfszeerschraal,
(ladelpalm Lphoeniœy'
crile
xtrc ROXB.6ek1.,3eordg),in levert echter bl
j de buitengewone vWtige kultuuren het
Coehinchina;debrandpalm qcaryola'
/repdLIhF.13eklajse3e schranderinzigt,metwelkeoverhetalgemeendelandhuisorde).Beparelsagokwam in1818heteerstnaarZuropa;deze houdkundr er bedreven wordt,schierallegewone produkvoertztjneh naam naarharen parelachtigen glans. gezelve ten in grootenovenloed.en daarom behoortSaksen,indien
komt eenislijk uit singapore. De malei
jersbrè
.ngen der- ook niettotdevruehtbaarste, echter tot demeesten best
waarts inhkunne schepen van veleeilanden ruw aagomeel bebouwde en vruchtenrjkste landen van geheelDuitschland;
in zeer onreinen toestand. De chinezen brengen lwt naar want al de duitsche provinciën, die van hunnen overvlx d
de.sagofabri
jken welkesi
jgenemi
jdsdestad aan 4enrivier- aan prodneten uitvoeren kunnen, zouden dezewinstderxver hebben, eh bereiden daaruitd,e'parelsarojdoprdien. ven: en welligtzelfsgebrek hebben,indien zijeene even
zàjde ruwesago in houten kuipen herhaaldekkwagscheh, talri
zke bevolking als Saksen hadden! alwaar bti doorslp
en voorts dezelve dpor zeved drukken en in pannen laten nagenoeg 6000 menschen op de o mi
glleven, en naar dke
vallen,dieoverhetviwrstaan.Bijna de geheeleengelsche zelfdeverhouding zou gehee.
lDuitsoMand meerdan60milaagohandel is tegenwoor4ig sG ier alleen op deze sooz'
tbe- lioen menschen kunneu voeden. ,
perkt;de uitvoer uitsinga'
poregaatnaarEngeland?Ben- De vruchtbaarste gedeelten des landszàia de stxek van
het roosteren fn de potten '
de roodachthge kleur;dit is de matig en genoegzaam kogelrond. De gekorrelde A rdtwit

galen en Cliiùa. taatstgemeld land '
oatbiedtbuitendlennog xeiszen, die van Pegau, Leipzig. Gruama, Leisznitz,
zeer grootekwantiteitenregtstreeksuitde oost-indischeeilan- Bautzen.Zittau en Löban in den Lausitz. Hetwildste en
den.- In Afrika trektmen desagouitd:n daaraan ins- minstvruchtbare ishetzuideliik gedeelte.des lands,ofhet

gelàjks zeer ràjken gamiën bijv.zqmia ryecdl/îïl JAcq.
Ianuginosa w xso. es cayra TIIV/B. - 0p GuineAult
den qwàjnpalmboom fmetroœylon t'inz
xerl/zl, SPR.),Om dersasowillehee
-ftmen ook de gesteeldepalmheester
tf&Wkiarneduncutata=pll.n: BsArv.)van Xadagascarnaar
IsledeFràace en Bourboni'en van daarnaar6aijeùneovergeplant.- In den nieuweren handelkomen somwi
jlenook
voor:braziuaansclte sago,van uitmuntendzuiverensmaak;
stamming onbekend ;noord-amerikaqnschebuit hetzaad
af
de
'r ehineschefasel Liolicho.
n'ezexzïdLI>'.l7eklasse6e
urdeh:amerikaansche uithetzetmeelvan den wolel4er
batat'
ekwinde Leonvolvulus ôcflzczL1>>.seklasseleorde).
vermengd methetzetmeelen hetmerg derentevpe caritatd 6eklasse.3eorde.- In oost-lndië, Caiienne,Austmlia'hat men
- ook het meel in het water te zamen
pakken,xonderhetzelvete knee
den;laathetzelvedoorltjnwaaa doérziiaen en drooathet,bezinkselaan dezon. Zoo
akomtmeJM'
hetvitte,vreemde.namomeel(eng.xcgo-zo--

derf:fr.'sazo. ex poudrej in speldenknop-grooteonregelmatgge.oQ dekot
œreitjes.-- In-1816 heJftmenomstreeks
xeurenbem, en in 1821 in W eenen hegennen,dedwitsehe
ofaardayz
':fex-acgo (fr.naron ëepomm' de terrejin

hooge Ertsgebergte aan de boheemsche grenzen,waarde
steenachtigegrond en hetruweklimaatslechtshieren daar
nog eenig graan (meesthayer)en nog minderboomvruchten totrp
gpheid brengen,doch daarentegen veelaardappe1en prod.ugeren,diezn een grootgedeeltevanden ertsbergschen en voigtlandschen kreX
ltsdeplaatsvan hetbrood innemen. Behalve granen, yevîrrleâfes en aardqppelent
ook boekreitaan den repteroeverderElveen mqnnq bi
J
Bautzen, teelt men in saksen veel vlas,iàzonderheid in
hetertsgebergteen in den opper-Lausitz, raap en raapzaad in den Leipzigeren Meq
lsznerkreitsLltennep en hop
zijn niet in toereikende hoeveelheid voorhanden);aldur
ook ta&ak bij Leipzig en Meiszea, en btj Lommatxh
en Groszenhain ook weverkaarden vqn ongemeenedeugdeli
jkheid (omstreeks10millioen stuks;1000 stuksà 2 thlr.
en daarenboven);medicinale ârvïps en wortelen bj
Borna (hiervooralveelkamillen,komi
jnyvenkel,ani
jszaW,
melisseenz.totden uitvoer).Bockau en'Rbenstock;tuin,

rewqsse. bij Dresden, Groszenhain,Leipzig en Zittau;
6oomvruehten in den omstreek van Dr-esden,Xeiszeny
Colditz,oschatz,Borna, Leipzig,en geheeleigen aan Saksenisde'orsdor-yrappehdieeen'afzonderli
fkenhandels-

SAKSEX.
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SAKSEN.

tak ultmaakt. l)ewk
jnnouw in hetElve-dal, lnzonderheid gereedschap-smeedwerken enz.en bi
j hetzaamgevatte bergaan den regteroever der Zlbe van Pillnitz tot2 uren bene- bouwwezen 1t),608 arbeiders werkzaam.Hetbedrag derproden Xeiszeu,levertwelgeen uitstekend,maar toch drink- ductie was naar hoeveelheid alsvolgt:

ba
argewas (in 1819 Xeisznerongeveer 150,000 eimer)&aan
welksverbetering men ernstig werkzaam is.Daar schier het

zilver .

een-vierde gedeelte van den groud met woud bedekt is,

koper.

6,2874 mark

407) centnr.

zx heeftSaksen nog houttotden uitvoer,niettegenstaande
de mi
jn-ontginning methare veelvuldige werken aanzienliikehoeveellleden verbruikt. Di
twordtechter alleen mo-.
geli
jk,eensdeelsdoordetoeverzirten zorgvuldigheid, met
welketegenwoordig de houtvesterlj bedreven wordtj deeli
doorhet,in den jongsten tijd eerst begonnen behoorli
jke
te nuttemaken derr'
ljke st
eenkoolen-adersen4eengronden.
'
Degrootstewoudstreken zt)n die van Apeyrbach en schöneck

i
jzer..
86,441
lood..
5,690
ylit.......... 5,087
t)n ........
2,575
arsenikaliën .
5,288
blaauwverwen
. 9,343
bisruth
...... 82
vitrlool. ....... 1,934

en die van Hubertsburg en Alustz in den leipziger kreits.

zwavel ..

in hetVoigtland. die van Schwarzenberg inhetErtsgeberjte

Voorde ontwikkelinr in hetgeheelewezen derhoutvesteri
j
bestaateenekoningltke asademiete Tharand.- Feeteelt.
0ok deze,vooralderunderen-enschapen-teelt,iszeerbelangrijk. Deveredeling der eerstgemelde is van het koninglijk ostravorwerk teDresden uitgegaan,alwaarreedsin

bruinsteen

)
>
p
n
p
))

),220
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waarbi
j nog de aanzienli
jke opbrengst aan steenkoolen en
turfzoudeterekenen ztjn.- In 1834bedroegdeopbrengst
van zilver. meer dan 699000 mark (ofaan gkldswaarde 1

millioen thlr.6.71.)

.

de lGe eeuw de keurvbrst AICGIJST, llet eerst nederlandsch
Het bedrag der geldswaarde van bovenvermelde productie
en vervolgens holsteinsch vee onderhield, om de teeltop kan gerekend worden als volgt:
'

zàine domeingoederen teverbeteren,helgeenopdealgemeene
veeteelt niet weinig heeft ingewerkt. lnzonderheid goed is
dezelvein hetErtsgebergte en in het Voirtland, en ertsnergsche loft?ren voigtlandsch mestveezl
jn bekend.Geheele veestapelnagenoeg 553,1)00 stuks. De schqpenfokkeri
j is voortreffelijk en van groote uitrebreidheid; hare
veredeling is uitgegaan van de koningli
gke s3haapskooi
jen
van Rennersdorf b'
li Stolpen, Ilohnstein en Lohmen (in
s
aksisch Zwitserland)werwaartsreedsten jarel765deeerste
spaansche schapen van het edelste znerinos.raskwamen. De
1erineekwaliteitvan den inlandschenwol,gafnameli
jkindat
Jaarde
t'n prinsXwvzulvs,diegedurendedeminderjqrigheid

zilver..

..in conventions munt, 838,390 t111r,
.

koper...
....p
ijzer r.
.p
lood ..........p
glit...........)y
tin ...........y)
arsenikaliën ..... yy
s
malt...,......p
bismutll .. .. .. .. p
vitriool.........p
bruinsteen .......p

p
>
)
p

p

van FnsD.âcccs'
r regeerde,aanleiding,om aan hethofvan zwavel. . . . ... .. n
Xadrid den afstand b'
l)
-verkoop te verzoeken'van eenaantal
spaansche scha'
pen, waarop spoedig een geschenk volgde Zaamgeyatte waarde der productie
van 30'0 stuks,benevens 6 herders,voor welke in,de,dier.

y 17,522
p 406,100
44,892
32,297
64,0:2
26,109
p 329,
682
4,680
2,283
785

p
p
%

iz

344

1,767,I76 tlllr.

aarde te Stolpen eene modelschaapskooi werd ingerigt.
dezen aard,alsookdoordqschaaphoeders-schooltellohnstein,
is van ti
jd tot tijd de saksische schapenfokkeri
j derwi
jze
veredeld geworden,dat saksisclle electoral wolle,zoo a1s
de engelschen dezelve noemen,tegenwoordig geachtwordt,
de beste in de wereld te zàjn:en tlatmensaksischerammen
en moederschapen totveredellng der kudden, niet slechts
naarEngeland,Frankri
jk,Rusland en Griekenland,alsook
naar Noord- en Zuid-Amerika en naar Zuid-W allis,maar
zelfsnaarSpanje (âranjuez)lietkomen,om ditechlemerinos-ras te verkrtjgen. Uilmuntende schaap.
b
fokkeri
jen
zi
vensdestamschaapskooàien, vooral in de kreitien
-i
'n,ne
ueipzig,Dresden en Xeiszen enz.,maar ook oïstreeks
x
PaengaI
u, oschalz en inzonderheid voortrelrelàjk te llochsburg
bj Penig,welkelaatstgemelc
le,a1sook die van Kliphausen
bij Aleiszen laet tot de hoogste lljnheic
l heeft opgevoerd.
He
'tzaamgevattegetalderschapen in hetland mag welge=
schatworden,1millioen stuksteboven te gaan. Aanzienlijke wolmarkten zi
:
ja bij Leipzig) Dresden en Bautsen?
De paarden-sloeteri
â is niet aanz'
lenli
g'k, vermits hettot
dusverreaan lands-inrigtingen voordezelyeheeftontbroken;
echter heeft men irl den jongslen tijd door eenelandsstoeteràjte Aloritzberg bàj Radeburg in den Xeisznerkreits
eenigen voortgang totontwiklkeling en verbetering derzelv:

Plaqtsen,waar :K,d'
el
ystoyen wonrlnwnzl.
Zilver, bi
j Freiberg, Schneeberg, Annaberg.Xariéllberg,Scheibenberg enz.;
Iin,(voornamelijk)bi
j lltenberg en Geijer.
Iood,bi
j Freiberg.
Kopertte geli
jk methetzilver,bàjFreiberg.
Fzer, in Schwaaenberg en Scheibenberg en over ltet
algemeen in hetErtsgebegte.
kismuth,bàjschneeberg.
Kobalt,nahetzi
,lvervoorSaksen,deri
jkstopbrengende
delfstof;laetmeeste en be#te bi
j Schneeberg.
Zwavel,
jyj(
jeyjomstreek van Schneeberg, AnnaJ'
zitriool,
jlergjsojjwarzerjbes, geier eu Ia
rejllcrg.
u4rsnnicum,
hruinsteen,bi
j Scheibenberg.
Ierpentç
jnsteen,bàjZöhlitzen '
W aldheim.
Steenkoolen, bàj Potschappelin den plauenschen grond
(iaarlàjks 1) millioen scheyel, zie hetart.BllEspzx).
bàjZwickau en bi
jHainichen (nagenoeg 50,(100 sclkeffel). ge opbrengst der steenkoolen-uitgraving s ij,
bij de toenemende behoefte,metiederjaar;erwo
'rden nieuwe aderen opgespoord,en nog vööreen paar
jaren (Sept. 1838) werd door de tot dit einde in
zwickau ingesteldeactiën-maatschappàjeenegrooteade-

meerdan 100.000 stuks,weslaalvetalràjkedriftenuitBohemef
z
en nloravië, a1s ook uitThûringeningevoerdwerdenigef/ex
waren er onastreeks49,000 stuks,, en 6ei
jenkorvennogalti
jd
boven 41,000 stuks. I)e zv-'deteelt werd onlangs wederom
bi
j Izeipzig,Dresden,AYurzen,Bautsen en andereylaatsen?
nietzondergelukkig gevolgondernomen.Beparel'
vknncherv'

kruïsâoop?ê,bàjZittau,Colditzen Leipzig.
S'ur.tj bi
j Schneeberg en Schwartzenberg.
Alarmer, bàjXaxenj Grùnhain,Crottendorf,W ildenfelt enz.
Ieisteen (.
scJ?:
t?
.
/'
cr), bàj Lösznitz, Grûnhain,Raszen:
Xaxen,W eiszbach bijSchneeberg en in den omstreek

Van'deze,evena1svandelptelebovenvermeldeinrigtingenvan

'

ïemaakt. Stapel omstreeks 80,000 stu.ks.- Het getal der
varkens is gering,en bedroeg in lletJaar 1834 sleeht,iets
'

in den Elster,tusschen oelsnitz en Adorfin hetYoil and
brengt geen gewin aan,en wordtmeerom dermerkvaardigheid-wille op koningli
jke kosten bedreven. 9emi
jnwerken in hetertsgebergte,ofschoon nietmeer:oopitgebreid a1svroeger,zi
jnnaareAenredigheidtochsteedsnogaanr
zienli
jkerdan in alleoverige duitsche slaten,ep hebhgn in
het wetenschappeli
jk en technisçh opzigt,reed,sedertg:ruimen ti
jd vööraleanderelandenvanEuropa,eenenhoogvn
trap van volkomenheid bereikt. Yolgensdetenj.re 1837
Publiek gemaakte mededeelingen waren in hetjaar 1835,
ln Saksen in ontginning 5l4 mi
.
jngroeven, 2 arsenimzmwerken, 5 smalt-werken, 21 i
jzersmeltwerken, 3 metaaldraad-fabri
jken, 18 wapen-industrie- en lAndbopv-

renloop van dit fossiel door middel van boring niet
verre van dege stad gevonden.

van Chemnitz.
Zandsteen,bi
jPirna (van uitmuntendekwaliteit,Röchlitz (porphyrgroeven)en Zittau.
Sli
jpsteonen,bi
j oschatz.
X'
alksteen,overal.
Pi
ap
'ccrdt',hetbestbi
j'
W aldberg en Grimma.
N inerale nronnen zi
jn ervele (33)in getal,doch zi
jlt
zi
j overhetalgemeen noch doorhoogen warmtegraad,
noch doormineraalgehalteonderscheiden.
Buitendien heeftSaksen nog eenig kalmei,zink,kwikzilver,magneet-(ofzeil-)steen,spiesglans,graphietofpotlood,
albast,barnsteen,aardhars;voorts vele edelgesteenten,e1z
hal
f-ndelresteententalsgranaten, saKer, calcedon, hya133
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cinthj amethisty topaas, bergkristal, aquamarin, apatit, ook Kelfs naar Engeland nog steeds grooten aftrek. Aan

deze fabrikatie heeftzich korteling een zeerbelangri
jk artikel,ltandschoenen vaa zoogenaamd /1ee/ddcï,
v gepaardj
van welke overgroote hoeveelheden voor binnen- en buitenslandsverbruikvenaardigd worden.- K ollenykldjbeste tot dus'verre bekende porceleinaarde in Europa; ken.Van nietminderbel
ang is hetbedrijven derschaapskortom alle bekende mineraliën ; slechts geett Jovft,ver- wo1 fabri
jken in Sakseu;watltdeszelfsfabri
jken in laken,
asemir,merinos, tibet, Ilanel,band- çr1kousenwaren véu
mitsallesaksischezoutgroeven aan Pruissenzi
jatoegevallen: c
llen aard verwerken een groot gedeelte vandeninlandschen
echter bekomtj Saksen, volgens bijzondere overeenk-olllst a
l, en voet
.
en voor meer dan 500,000 thlr.uit Iadien
met Pruissen,van datlandjaarli
jkseen bepaald quantum wo
ook niet Supla ;*
Jne zoè levert tocl Saksen zeer gewilde
(170,000 centnr.)toteenen zekerea #astgestelden prijs.
K unstpsp'
f. Even als in de productie, zoo ook staat middel- en sedert den jongst
en ti
jd ook flJ'l
:e lakens (in
jks 100,4)00 stukken)jin welker qppreluul
Sakseu in zijne kunstvli
jt hoog, en gaatin dezelve allen hetgehelljaarli
overigen duitsche landen vooraan, zoo dat,Engeland uitge- zieh in de jongste jaren eene merkwaardi
ge verbetering
nomen,naarverhouding voorzekergeeflland rijkeraan fa- heeftvborgedaan. Deze fabricatie Leeftharen lloofdzetel te
Gr
o
s
z
e
nh
a
i
n,
Bi
s
c
ho
f
s
we
r
da
e
n
os
c
ha
t
z
i
n
he
tmeisznische,
bri
jken is,alshetni
jvere Saksen. Eenen in steedstoenemende uitbreiding voortgaanden tak der saksische industrie te ovderan, Kirchberg, '
W erdau en Eoszwein in het ertsvormen inzonderheid de kotoenfa&ri
jken in en omstreeks gebergte, te Lengenfeld en Reichenbach in den voigtland-

onyx,opal,karnolijn,agaat,avanturin,slekkensteen,mutzschneren löbauerdiamanten (eenesoortvan kristal),zabeltitzerkiezelsteen enz-);o?k verf-aardsoortens als: berggroen,bolus,oker,enz.enz.en te Auebi
jSchneeberg de

Chenmilz, Plauen en Zittau, die we1 300,000 menschen
werkzaam houden, en een ongemeen sterk vertier in kouSenW aren) katoenen en mous
selinen naarNoord- en ZuidAmerika hebben; Van iaar.datdan ook de spinnerijen
met ietler jaarin getal vermcrderen,zoodatmen tegenwoordig het getal der spinmachinen in meer dan 100,ten

schen-,le Böbeln,Leisznits en Grifnmaindenleigzigerx,en
te Camenz, Bautzen. Zittau en Bernstadt '
in den lausitzex
kreits. ln kaiserlaken, drap
dc?
zltla, mousseline
lcïle,en in enkel en dubbelcasimier onderscheidt zich
het met roem bekende fabri
jkl
zuisGsBRounEas0s=I,I)a iu
Crimnitzschau, en ook Reichenbach, en het meeste en

deele hoogstaanzienli
jke,etablissementen op schier500,000 f
beste inJlenelt
kn, moltons enz. leveren oederan (groote
begroot. onderscheiding yerdienen ia ditlaatste opzigt de abrjk van Fnlsollcx Lzcuzw) Hainichen en Xitweida. I1
,
e
groote 'slp?rzz./hlzaksische merinos en thi&etsuitde beroemdefabrijk van
!)'/
l (van Fll
însulten Lscuta
t)teScharfen- s
stein aan tle Zscllopau bi.i'oedcran,een werk,hetwelk aan W xxxtsn en Z00xsx in Rochlitz, even a1s die van Penig,
uitbreiding deszelfs weêl'gade alleen in Engeland kan vin- slerane, Glauchau, Reichenbach ea Groszenhainj overtrefden. Even zoo belooft de eerste korteling ontstane groote fen tegenwoordig i
n fijateen deugtlelàjkheid de engelsehe,
machinen l'
abrijk te Aue. spoedig veel tezullcn leveren. en de kousenwaren uit de baulzener, cllemnitzer, en
Xea zie overigens de artik-elen CI
IsMxITz en PtttrEx. Ne- zschopauer omstreken, maar ook die van 'Döbeln,Xûhlau
vens de genoemde, tot verwerking vau den katoen gewig- bi
jPenig, van Reichenbach, oelsnitz gaan, even a1s de
tige plaatsenfzi
jn.nog tevermelden voorspinmolens:Har- katoenen kousenwaren, in groote menigte naar Amerika.
thau, Zschopau, Xttlsen, Einsiedel, Plaue, Erfenschlag, Bonte woll
en modestopen (lakens, vesteny shwals enz-)
Xihlau, Schlettau enz.in hetErtsgebergte sYolkenburg en worden te Chemnilz, Burgstadt, llohenstein, Glauchau,
Xitweida in den leipziger-, en Lengenfeld, Reicheubach. Xerène. Grimnitzschau, Penig, Rochlitz, Reichenbach enz;

voornameli
jk echler Xylau in den voigtlant
lschen kreits
(deze laatstgemeld: plaats vermaard wegens de tot 1836
grootste van alle saksische katoen spinneràjen,metwelke
tle verdiensteli
jke ondernemer C.B.Baikcxwl'
lll aan meer

wollendamasten teGxszschöxlau;tapf
jten erzvloerkleeden
sedertkorteling te Dresden en Alöhlsdorf(bi
j Elstra);Circcddïc talèlkteeden bi
j Reichenbach; ôand- t'
zz lz'
x'
f ln
menigte te Annaberg,Buckholz, Sehletfau,'ulsnitz,iöhrs-

dan 24000 Nn-spinmachines,meerdan400menschenwerk- dorf en Radeberg geweven. Spinmolenstotvervaardiging
zaam houdt);voorwit- en bontweveri
j:Burgstadt,Fran- van hetnoodigestrijkgaren,vindtmen tegenwoordig in de
kenberg? Hainichen,Hohnstein,Lichtenstein, Langenlungwitz,Xtzlsen, Penig, Stolberg, Zschopau,Zwönitz enz.in
het erstgebergte, Auerbach, Falkenstein, Lengenfeld, Xylau,Xfzhl
trolr, oelsnitz. Qeichenbach, Treuen enz.in deù
voigtlandschen-,Xitweidainden leipziger- en Zittau en om streek, Grosschö'nau, Bautzen, Herrnhut enz.in den lau-

sitzer-kreits. Voorkatoendrukkerù'.Frankenberg,Zscho-

pau,llohnstein,Ernsthal,Crottendorf,Crimmitzschau,Glauchau, Penig enz.in l
iet Ertsgebergte Groszenhain en Pirna
i: den meisznischen- en Bautzen en Zittau indenlausitzerkreits. Xen telt @
1I1 geheelhetland meerdan 80 dfukke-

ri
jenj de meesten in en omstreeks Chemnitz,die calicos

voor binnen- en buitenlandsvervaardigen ;echter washet
getalder drulttafels, gedurende de vastelandsafsluiting van
1810 tot 1814 verreweg grooter dan tegenwoordig. De

genoemde fabrijkplaatsen meer dan l00;in den ertzbergschen kreitsalleen meer dan 60;de grootste teAYingendorf
bij Freiberg en te Sörmnitz bi
j Döbeln. De grootste
kamwolspinner%
jen, die hetgaren totde elrene stoffen leveren?en van welkemen er16 telt,zi
L
jn te PfaFendorfbi
j
eipsig (zie hetart. L:Ipz1G),te Schedewitz bi
j Zwickau,
te Chemnitz, Groszenhain, Plauen, Lengenfeld en te ltemissau bi
j Glauchau.- Zi
jnwaadfabri
jken. De verarbeiding van hetvlas behoort inzonderheidaandenopperlausitz,
alwaar iu de onderscheidene fabrtikplaatsen eene bi
j uitnemendheiddeugdeli
jkewaarwordtgeleverd. Beberoemde
damast- en servetgoed-weyeki
jen vindtmen in Grosz- '
en
Neuschonau. gehoofdplaatsdertk
jkweveri
j isW altersdorf
aldaar. Voortswordtook inhetErtsgebergteveellàjnwadenen-halfli
*
A
inwadensto/e geweven. Devoornaamstenleckerqinrètinsren vindt men te Zittau, llerrnhut en Colditz.

bontweverijlevertveleindiennesen anderebonteen gesgureerde katoenen ook welmetzildegemengdemodestoFen Ilit klotzen van gqrenkanten,het no&&ittet-, pettinet-,
op jacquardstoelen,welkergetalsedertdebeidejongsteja- en mouseline- en f'ldlîe-lordarrzzin hetErtsgebergte en
ren in Chemnitz ongemeen vermeerderd is; even zoo ge- in hetVoigtland zi
jn uitgebreide.takkendersaksischekunstkleurde en gebloemde vestenstoffen en omslagdoeken;met vli
jt,diemeerdan 50,000 menschen bezig llouden,enzich
eds verder ontwikkelen;zoo als dit ook hetgeval is met
name bi
J Cbemnitz en te Frankenberg en Glauchau,gele stel
nankings.
te Groszschonau bi
j Zittau enz. Vele mousseli- dein en bij ànnaberg zoo bloeijendepassement-fabrik-atie.
nes en slui
jers, mulls,gazen,jaconet,petinetsenz.wor- Band en lint van alle soortleveren,behalve de hierboven
den in en om Plauen, XylaujLengenfeld, oelsnitz. Fal- bi
j wolle vermeldeplaatsen, ook Freiberg,oberwiesenthal
kenstein, Adorf, ReichenbacN en Auerbach in het Voigt- en Herrnhut?en eerstgemel
destadooklyonische(leonische)
land;notbinetsen fulledoorde,metkunstri
jkemachines roudl en zzlvertressen.- Belangrijk zi
jn ook dewasdoekg'
ârzz,vooralteLeipzig,en voortstegresden,Chemvoorziene saksische bobbinet-manufactuur te Harthau bi
j o/cirf
Chemnitz (zie aldaar)en tePlauen inkatoen en zi
jde ge- nitz.Hohenstein,Plauen,welkerfabéjkaatmethetfransche
leverd, en vele duizende handen vervaardigen hier kunst- mededingt, en sterk vertier naar de overzeesche markten
vaardig de geliefde blonden,pelerines, robes enz.voor den vi
ndt.- Zi
jdefqnr%
jken, deze industrietak is in Saksen
buitenlandschen handel.- K ousenmaren.Ditvoor Saksen eerst in zi
jnen opbloei, en wastotdusverreslechtstotde
zoo belangri
jkehandelsartikeljwelksfabrikatiein den bes- fabrikatie van halfzi
jdenstoFeny passemenlwerk, kanten en
ten naam staat en meer dau 18000 weefgestoelten bezig damastbeperkt;Annaberg alleen verhiefzich,indejongst-

houdt, wordenjin verbazexd groote menigtevoorde2 uit- ledenejarenjdoorhetveaaardigen van linten- enblondes,

voer in de geheele landstreek tusschen Chemnitz, Ilohnstein, Burgstadt, Zschopau,Zwönitz,Langenlungwitz,;Idlsen, W aldenburg enz. maar ook in en om Oelznits in het
Yoigtland. en omstreeks Bautzen en Pilnitz in den Lausitz
vervaardigd. Niet genoeg dat de saksische kousenwaren op
de.europesche even als op de alnerikaansche markten door

eh ook zi
jden stoFen (waàronderook shawls meubel beh
buan
g
s
e
l
s
e
n gordijnen) die de opmerkzaamheid binnen en
itepslands gaande maakten. Het is echter ook niet te

miskennen,datook in de 6o&ôinet--fabrikatneteChemnitz

en Plauen, rn in depettinet-ya&rikatiete Annaberg en
Limbach grootevorderingen gemaaktzi
jn.Zk
jden dc-cdfea
deugdell
gkheid en goedkoopte deelswàjze eenen erl
tenden worden te Groszschönau,zk
jden#oeldsteoelsnitzenzi
jdenMoorrang boven de engelschen behoudenj maarzi
j vinden â4vdezzte Leipziggeweven.- Papierfabrt
âken.ofschoon
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lerzelvèr gehl nagenoeg tot 70 is gestegen, kunnen zij
echter in de aanzienli
jke papierbehoefte van Saksen,vooral
van Leipzig,waaralleen 23boekdrukkeri
jen meerdan 240
Persen (waaronder8 snelpersen)wèrkzaam houden,en alf

leen olnstreeks 14,00f1balen papierverarbeidenynietbevredigen, weshalve inzonderheid drukpapier nog in groote

SAKSEN.

enz; l kopersmelterlj benevens 2 kopersmeedwerken, en
eenespaanschgroen-fabri
jk te Grûnthal;l g.
rootemessingsmelteri
j te Niederauerbach of Eodewisch bij Auerbach ;
voortstegenwoordig 22 eigenli
jke,methoogovensvùorziene
nzersmetter#en en 6rietert
jen, de belangrl
gkstete Potschappel en Burgh, bi
j Bresden (naar engelschemanier)en
nog op eene groote menkte andere plaatsen. Demeeste
Kzerdraadwerken vindtmen bi
jSchwarzenberg en Unterwiesentllal. Staau'
abmjken zi
jn te Pöhl bij Plauen, te
Burgk,te W ittichsthalbijJohangeorgenstadten eenestaalralnaderi
j verbonden met bereiding van kunslmagneten te
Schedewitz bi
j Zwickau. Blikwaren leveren in menigte

hoeveelheid van buitenslands(vooralvan Baden,W ùrtemberg en Bohemen) ingevoerd moet worden. Nieuwlings
gevestigdeetablissementen met,naardebehoeften desti
jds
verbeterde inrigting en aanwending van de nièuwe uitvindingen der chemie en werktuigkunde zi
jn demachinenpapierfabri
jken te Sebnitz, Bautzen ea Penigj van welke
namelijk die in de laatstgemeldeplaats,overgroote scbaal Eibenstock, Schönheide, Grùnhainj a1s ook inzonderheift
ingerigt, en als kunstwerk bewondering wekt, vermitsde- de omstreek van Schwarzenberg, waar de blikkenlepelz
elvehetbedri
jfderpapiervervaardigingdermatebespoedigt, fabrijken teElterlein,en voornamelijk in de ddrgen Beierdatover hetgeheelslechts 6 uren er toe vereiscNtworden, Tel
d,Saksenfeld,Neuweltenz.in70soortenjaarli
jksmeerdal
om uit afgelegde kleedingstukken onmiddelijk bruikbaar 300,fi00dozi
jnlepelsleveren. Geweer- en andere staalwapapier te leveren. Sitspapieren en behan&setpapier wor- rczl/klrfjâezzvindtmenjbehalvete Leipzig en Dresden,in
den te Leipzig, Dresdeo en Zwickau, speetkaarten te olbernNau en obezviesenthal. welke laatstgemelde plaats
Leipzig, Dresden, Xeiszen ei Buchholz bi
j Annaberg; ook de meeste zoogenaamde Karlsbaderwaren vervaardigd ;
papiermachL-Ycrrs te Scheibenberg,vooralechtertëlzen- Jrgent
'
anfatr#ken vindt men te Schneeberg en Aue,
genfeld bi
j Zschopau, alwaar ook werk- en luxe-doosjes #O
&d- en af/rerwerâ-fabqjken, benevens lettergicterfjclt
van papiermaché metingelegdeenuitmuntende perld'nmour- te Leipzig en gresden;spqker
yabrqken teZwickau,Aue
Rhilderwerk wordtvervaardigd;steen- ofporceleinp erra- en Carl
sfeld;naaldlà6rnken te Glauchau,oberwiesenthajj
mentwordtteHubertsburg gelnaakt.- fabaks
fanr#ken. Eibenstock en Auerbach;lporccleinlàbr#k,deeerste iu
Xie van Leipzig alleen verwerken omstreeks70,000 cntrns. Europa,teXei
szenp;chryso-rz
''cpâccwyclrgârs te Dresden
tabaksbladen tot rook- en suuiftabak,alsook voornnmeli
jk en tengenfeld;aardeulerky'
a&F
''
gâeyzteHubertsburg,Co11ot sigaren. Yan gerin,
ger omvang zi
jn die te Dresden, ditz, Pirna,Königsbrûck;smeltkroezew- en pottebakkevsBautzen,Herrnhut enz.- Suiker-ray naderfjen (uitko- 'wcrezz te W aldenburg,Kohren en Döhlen ; aardewerkenTf
//exy'
clrj'âex te Grlmma en W aldenburg; l
loniale suiker)vindtmen in gnesden en Pirna;beetwortel- fclcât
dvfâer-fabrijken sedert 1836 bi
'j Bresd
ken ellLeipzig;ook glasblazerK t/'rft,drfeâq
slgf/r) bi
j Potschappel; l spiete Grödelbi
jHain,en nog verscheidenewordea nieuwop- érdt/'
clr#â en spiegelsli
jpmolen te Dresden, eene andere
gerigt. - De l
j te olbernhau;werkplaatsen voorserpeneerlooù'er# kan we1 aan de behoeften der met foeiiemakeri
V ri
jkebevolking nietvoldoen,maarhetledervan Bautzen, fgndferzl-zt/crK'
zz,alleen te Zöblitznabnl
j Xarienberg;smaltChemnitz, Döbeln (deze bijzonder belangri
jk), Dresden, en nlaauwselulerkfn te ob'erschlema b'
i
jSchneeberg (eetz
jk dubbelwerk)j l nabi
j Bockau aan de Xulde,l
Frankenbergj Freiberg (de beide laatstgemelde plaatsen koningli
leveren ook veel samaan en korduaan),PlGl
auchauj Gro- te Pfannenstiel bj Grûnhain aan hetSchwarzwasseren l
szenhainj Leipzig, Zwickau en andere aatsen zeer ge- t
e ZschopenthalofW aldkirchen bi
jZschopau(gemeenschapacht. - Stroowaren van allen aard uit tarwe-strqo, ook pelijkedepôtsvoordezewerken vindtmen teScheeberg en
hoeden van degrofste totdeEjnste dameshoeden,worden Leipzig);arsenicum- en grootevitriool-enzwavelwerhen
in en omstreeksDresden en Pirna gefabriceerd,en ishier te Beierfeld bi
j Grùnhain, te Geier,Schwarzenberg,Jobet middenpunt dezer steeds meer zich uitbreidende en hangeorgenstadt en Eibenstock; ook vindt med
' aluz'
zdaïnveredelende industrie, die tegenwoordig reezs meer dan derjen, en vitrioololie- en sterkwater-stookeri
jen bi
j
10,000 menschen werkzaam houdt,en aanzienli
jkesommen Potschappel en Zwickau;bi
j dezelaatstgemelde plaatsook
in het land aantrekt. Voôr kunstôloemen vindt'
men in de groote chemische. en verwen-yàôrvk
- vaa ssvnlEw!
r;
jken.- Foutwaren. Devervaardiging andere bi
j Schneeberg, Freiberg, Potschappel, Döhlen,
Leipziggrootefabri
vRn speelgoed en van nuttige gereedschalpen in het Krts- Xaxen, Strehla,Chemnitz,llainichen enz.;buskruidntolens
gebergte,en we1teSeifen en olbernau.nabijdeboheem- bi
j Bautzea,mresden en Zwickau bàj Leipzig, inzonderxchegrenzen,en te Grùahainichep nabijZschopau,is nlet heid echter bij Freiberg,waarook hagelin alle nommers
minder gewigtig dan die der stroowaren, en neemt steeds wordt vervaardigd. Een gering gedeelte der benoodigde
meer in belangrijkheid toe, vermitsjaarli
jks grootehoe- potasch levert Auerbach,olbernhau en derzelveromstreek.
veelheden van dit artikel naar buitenslands, vooral.naar Goede turksehroodverwcrqelt vindti
men teChemnitz,te
Engeland en zelfs naar Noord-âmerika gaan,weshalve dan Frankenberg, Libau enz.- E tablissemententot'acclïxexook tot verbetering van den arbeid terlaatstgemeldeplaats constructievan grootenomvangzijnsedertkortelingteChemeene eigeneteekenschoblvoordespeelgoed=makers is in- nitz,teUebigaubi
jDresdenen te Zeipzig opgerigtgeworden,
gerigtgeworden.Foutenklokken(zoogenaamdekofkoekenj, kleinere inrigtingen vooretteli
jke takken derfabn'
g
'k-indusnaar Schwarzwalder manierworden sederteenigen jaren te triebestaan te PlauenySchneeberg,Freiberg.Xitweideenz.
Carlsfeld, nabij Eibenstock in het saksisehe SilezQ
zg ver- In mechanieke, optieke en andere dergelf
gke werken zi
jn
vaardigd, en vindt men daarvan een depôt in Leipzig. Leipzig en Dresdenvermaard.- Descheepsnouw verschaftwe1
Ge&ronsteâ/f
z/zt
zcres, vooral goed vergulde schildertj- voordeElbe-plaatsen Schandau,Königstein,W ehlen,Pirna,
li
jsten,leverenBresdenenLeipzig.- M uznk-instrumenten. Dresden,XeiszenjRiesa,Strehla, enz.geeneonbelangrijke
Het middenpunt der fabrikatle van snaar-speeltuigen en bedri
jvigheid,docN vormtgeenen eigenlx
gken ni
jverheidstak.
blaas-instrumenten van allen aard, als ook van darmsnaFandel. Reeds uit deze ofschoon ook slechts vlugtig
ren is het Yoigtland (ziehetartikelKtlwcsxTlu). Yele aangeduide uitbreiding en veelzi
jdigheid dernijverheid en
Foede niano forte's leveren verscheidene grootefabri
jken uitdemenigte en deugdeli
jkheid der voonbrengselen die
In Lei*
pzig en
- Dresden tot den uitvoerJ vooraldoet daar aan saksen in hetgebied derduitschekunstvli
jteenehooge
van LeipzH
lg aanzienlijke verzendingen naar Engeland en plaatsaanwi
jzenjisdebelangri
jkheid van den handeldezes
Am erika. - Zwartsel
- en koolennranderqen,pik en lands op te maken. Dat dezelve,evenredig,aanzienli
jker
teer-zieder%
âen vindtmen in dewoudstreken'
van het0p- isdan in iederen anderen duitschen staat,isalgemeen bèpergebergte en van het oosteli
jk Yoigtland,ten deele ook kend. Xaar noch de bevolking des landszoude zich dus
vooraldelaatstgemelden,in saksisch Zwitserland en in den vermeerderd en demenigtederbedqjven denelverontstaan
On3streek van Königsbrùck in den noordeli
jken Lausitz. en ontwikkelingbekomen,noci deszelfskunstvli
jtprodukten
rerpentqn wordtin de zeifdegewesten,vuurmwam daar- den handelhiereenen zoodanigen omvanggegeven hebben,
qntegen alleen bài Purschenstein nietverre van seifen in indien Saksen nietreedssedertvroegeren t'
P
ld door deszelfs
het ertsgebergtebereid.- Al%
jnwerkfabrqken. Deze si
jn missen te Ieipzkk, metwelkeook de aanzienli
jkste in en
ongemeen menigvuldig en doorvoorbeeldeloozebehandeling buiten Europa niet in vergelijking kan komen, een midonderscheiden. De meesten vindtmen in denertsgebergte- denpunt voor den algemeenen,jamen zoudemogep zegkreits,en hetmiddenpuntderzelven,alsook van geheelde gen,voorden wereld-handelwasgeworden (zie LzlpzlG).
mi
jnontginning.en daarbi
j ook dezetelvanhetopper-mi
l-n- W antalleen daardoorwashetmogeli
jk,hier,waarnavraag
bestuurendermi
jnwerk-akademie.isFreiberg (ziedatal.), en aanbod de handelsbedri
jven zoo zeerverlirten en veralwaar behalve groote zilversmelterijen en het gootsteen levendigden,ook metgeringemiddelen eene werkzaamkeid
b
eroemdste amalgamee- erk in Zuropa, metadsmeltedjen teontwikkelen en een industrieelleven tevestigen,waar*
etedjen van allen aard gevonden worden. Buitendien aan Saksen zijnebloei
jendegesteldheid tedanken heeft.De
en gi
be
z
i
t
Sa
k
s
e
n
t
i
n
s
me
l
t
e
r
i
j
e
n
t
e
Mt
e
n
b
ur
g
(
3)
,
t
e
Zi
n
nwa
l
d
s
t
i
c
h
t
e
r
de
z
e
r
mi
s
s
e
n,
01'
T0 #, @ kebin de l2eeeuw,die
en Geising, te Geier, SchwarzenbergjJohangeorgvngtadt de paasch- en michael-misseny en Flsnzslx de zqoâtmoe.

.

.

.

133*

SAKSEN.

- :@@* -

SàKSEN.

dlgebin de 15e eeuwjdi
e denieuwjaarsmisinstelde,leven regering in hetjaar 1832 handelstractaten voorden ti
jdvazj
daarom steeds i
n dankbaaraandenken bi
jsaksensbewoners. 12 -aren gesloten.
Roe zeer ook,intusschen hetgrootst gedeelte van den sakunten en â/f
krdj zie Ll
llpzlG.

sischen actieven handel van het bloei
jen des handels in

Alaten en gd?
wïg/tl?z. Eene deânitieve regeling van llet
Leipzig afhangt, daar de meeste inlandscbe produkten en matenkels
-elinSaksen istotdusverre niettotstand gebragt.
fabrikaten van hier zich naar buitenslandsuitspreiden,zoo
Zenrtemaat. l)e eenheid der lengtemaat is de el. De
is het echter ook, daarhenen gekomen, datvele f
abri
jken verxNeidene ellenfnaatdiebi
jdeoverheid voorhanden zi
jn,
onluiddeli
jkhunne voortbrengselen naarbuitenslands,gelàjk stemmen intusschen nietjuistmetelk
a
nd
e
r
o
v
e
r
e
e
n.
De
ze
ook naar de missen van Frankforta/X.meer e'
chter nog op afwi
jking gafaanleiding tot den voorslag,om de saksische

die van Brunswijk en van Frankforta/0 afzettetl. Demet elle derwijze te reqelen, dat 13100 zoodanige ellenjuist
hettolverbond toteen nieuw leven ontwaak-te duitsclleni
j- eene geograllsche znlll
jlen of 20 ul'
en op
verheid maakte vöôr alles in Saksen eenen schittez.
en4ea den graad)uitlnaken. (15 duitsche mi
vooruitgang; er heerschte eene hoogst verbli
De
v
o
e
t
d
e
z
e
r
2
v
o
e
t
s
e
l
l
e
,
v
a
n
1
2
d
u
i
m,
b
e
v
a
t
1
2
5,537
jdende werkzaanaheid in alle takken.der bedràjven en ondernemingen oude padjsschel
inién of283,l90 ned.street,en isbi
jhet
van particulieren, en vereenigingen van verscheidene perso- meten derstaats-domeingoederen,alsook bt lletnieuw in.
.

nen totgrootere ondernemingen volgden sedert zonder tus- gevoerde tol- en belastingstelsel aangenomen worden.
schenpozing op elkander,waartoe inzonderheid ook de aanDe saksische elplus païzizz.
s'bevat dienvolgens251,,074

zienlàllte maatschappij tot den aanleg derijzeren spoorbaan oude padjsschelinién,of566,38 ned.streep lang.
tusscllen Leipzig en Dresden,aan welke zich deberli
juscllpotsdammer, de hallesche maagdenburger, en welligtook
nog de Chemnitz-zwickau-Altenburger zullen aansluiten,
eene krachtvollen impulsie gaf. Zoo waren reeds aan het

slotvan hetjaar1836 nietminderdaxl 16 actién-ondernemingen, te zamen tot een kagitaalbedrag van 12 millioen

thlr.in werking (zie IzzlpzlG en Dalisozw), van welke verscheidene en zell'
s eenige sedertnog bi
jgekomene,alsook
vele nieuweaangelegdefabri
jk-etablissementen van particuliere ondernem ers reedszeer schoone uitkonlsten opleveren.
l)ehoofdarlikelen van den n
xitvoer4an Saksen zi
jn:fijne
wo1en wollenwarela, vooralvoortreFelijketibets,naerinosj

100 saksische voeten =
28,319 ned.el,
92,9l engelsclle,
100,24 leipziger?
98,9 ltanlburgsehe,

90,23 pl.
uissisclleen rijn1.of
89,59 weener voet.

Inltoudsmaat 1100?-natte zrcrtlp.

De dresdener kanne, eenheid der vochtmaat, = 0,93559
ook,kam wolgaren; voorts )*
lnnefl- katoen-, kousen- en ned.kan.volg. 6I
IELIcs = 0,93654 ned kan.
bandwaren,dam asten servetgoed,kanten,genaaide waren,
De eimer bevat 72 kannen, l okshoofd = 6 anker à 36
slui
jers,wasli:
i
'nwaad en wasdoel
tb'ehangselsjhout- en stroo- kan of32 quart à 2 nössel.lletvat bier houdt420kannen.
waren, .m uzi*l#'k instrum enten, tim lnerhout, boom vruchten,
l00 dresdener kannen =
vele mign-producten en fabrikaten, inzonderheid zwart en
93,.559 ned.kan,
wit blik en blikwaren, messing en rnessingdraad,goud-,
20,59 eng,imp.gallonj
zilver- en argentanwerkenyporcelein, smalt,arsenicum,vi81j71 pl
'
uiss.quart,of
66,12 weenerrnasz.
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brikaten en verwen, serpentiJ-nsteenwaren, zftndsteenen enz. In di
exlme
St
eos
lt
beerog,
orden varlllet saksische ertsgebergte, met
Sal
tsen bezit in vele fabrikaten den voorrang boven alle aam e
Zöblitz, Thum, Schneeberg, Zwickau,
andere landen. Zà
jne smalt of blaauwsel is de meest W olkenstein, IS eene grootere kanj die 1)dresdenerkan
gezochte ia de geheele wereld,en wordtzelfsdoor de chi- inhoud: nog in gewoon gebl'
uik.

nezen gekochta Geeneporcelein fabri
jk in Europa levert

Graantnaat.De wispel(winspel)houdt2 maltersof24

en zelfsEngeland kan deze artikelen,evena1sdenfl
jnènsaksischen wolnietontbeeren.- gebelangri
jksteartikelen van
den invoer voor Saksen bestaan, behalve in katoen,tabak
en alle kol
oni
lere
WR
rennge
in
ruwe zi
zi
jdeawa
n,e
lsche
jdeen fransche en italiaansche
twisten en staalwaren,inzonderheid snijwefktuigen, zoolledery papier, boheemsch
las,wijn,oli
ji
blieen zuidvruchten,zoutuitPruissen(echtergeen handelsartikel), haringen,bei
jersch bieren eenig

scheidenli
jk opgegeven.Uitvoerigeberigten deswegensvindt
men bi
jCllutlcsLAlasz- unt
l Gewichts6ucht,diehetzelve
op l,9122 pruissiseh scheffel,= 103,9 ned.kop aannam .
Bekal#e hetdrestlener schepelzi
jn in deprovinciën nog
vele oudeschepelmaten gebruilteli
jlt. l)emeesten derzelvell
echter komen alleen bi
j tienden- of cijns-opbrengsten irl
aanmerkipg.
9e Peniger s'
àpmasz heeft3570 drest
lenerkubiekduim
inhoudt; gevolgelllk het peniger schepel 14280 dresdener
kubiekduim ;datzi
jr
l187,68 ned.kop.
9e Kheflelelb- of watermaatwaarvan men zich bijltet
uitmeten aan deElvebedient,houdtlschepelen lmaat
je
Lmönzchetttdresdenermaat.

witter en duurzamer vaatwerk dan die van Xeissen. Het schepeb,hetscl
zepelheeft4 viertelà4metzenà4maat
jes.
damast van Groszschönau is tot heden nog niet overtroflbn, De goote van het dresdener schepel wordt'zeer onder-

graan uit Bohelnen en uithet Altenburgsche ten behoeve
van het ertsgebergte. Buitendien worden eene menigte
miswaren van allen aard uit alle landen gebragt. Saksen
heeftde balans voor zich, en men neemt aan:dat deszelfs
uitvoer den invoer 3 millioen thlr.overschrildt. Hetbedrag van den geheelen saksischen handellaatzich bezwaar-

F qndels&ewigt. llet schippond houdt 3 centenaars;het

làjk opmaken; men heeftsteedsden zamengevatten leipzi- ceatnr.heeft l10 Pond, of 5 steen à 22 pond,het pond
ger goederenlzandelop 18 millioen thlr.geschat. Na Leip- heeft32 lood a 4.quentchen.
zig bedrijft Chemnitz de grootste handelszaken. De aan- Het dresdener pond weegt, volgens BslcEt's bepaling
zienlijkste wolmarkten zi
jn te Leipzig, Dresden,Bautzen Ihètstandaard-gewigt,466.936 ned.wigtjes.
en Zi
ttau;vlas en garenmarkten te Zittau,Bautzen en van
n hetreeds boven vermelde staats-handboek wordt van'
Lommatsch; ter zelfder plaatse, a1sook te Zwickauy Dres- hetdre:denerpond gezegd::
hetkomt,volgensdejongste
den, Radeburg en Döbeln, groote &raanmarkten ;zccr- onderxekingendermuntbeamt)
en,overeenmet467,086162343
demat.kt gedurende de mis te Leipzig,
frauxhegrammes(ned.wigt
jes).
over den saksischen ôoekhandetwelks omzetmen tegenwoordig op 3 millioen thlr.begroot,ziemen. hetart.Llrll'zlc.
Het binnenlandpch handelverkeer wordt door de groote

waterbaanderElve(ziedeart.0PPsn-enNsn1
;R-Etv:enDltzsrsw),als ook door de in eene uitbreiding van nagenoeg
200 màilen hetland in allerigtingen doorsnijdende kunstmatig xgegraven kanalen, welkeraanleg alleen van 1824 tot

1830 verreboven ) millioen thlr.koste,verligt,en zaldit
spoedig nog meer worden, door de herstelling der boven

l00 dresdenerpond =
46,7t)9 ned.pond,
93,42 badensch oftolpond,
93,70 bremer pond,
102,97 eng.avêps.pond,
96,47 laantburger pond,
99,88 leipziger
>
99,87 pruissisch
m
83,41 weener
p
1* tolpond, of l tolcentenaar, of 50 kilogramm es

aangeduideen reedsverre voorgerukteijzerbanen. 0ok den
handel naar buiten is men van dezijde derregering,die 107,047 dresdener pond.
metzorgvuldigheid overSaksen'shandelen fabrijken waakt, Kaehtens verordening van 7 Aug. 173$ moet hetctntn.
en aan dezelven iedere verligting en onafgebrokene onder- V pdel,- ofkramergewigtvan l10 pond inhouden,102pond
steuning verschaft, te hulp gekomen. W ant nietalleen in Weexihouwergewigtofl14 mijnwerker- ofl18 staalgewigt.
de voornaamste koopsteden van Europa, maar ook te New- 9:v-g ijzerhoudt44 pond.
York, Philadelha en Xexico,te Peruj Rio Janeiro en BaXet -vntgewigt, de keulsche mark. is het halve pond,
llia zi
jn handelsconsuls aangesteld, en metXexico en de f
eqweegt,
dus,(volgensopgaveinhetstaatshandboek)233,543
Yereenigde Staten van Noord-lmerika heeft de saksische rRnxhesr
ammesofned.wigtjes.
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l00 dresdener keulsch mark =
23,3543 ned.pond,

750,85 eng.trooisch oncen;

SALARI:--:ALEP.

SALIRIS (fr.salai
rea
-appointcmentst,.uithetlat.&alarium. Jaarwedde, bezoldiging,jaarli
jksloon van eenenj
bi
j een adderin dienststaande persoon;inzonderheid gebruikeli
jk als men van kantoorbedienden,(rrizigers,boekhouders, correspondenten enz.) van agenten enz.spreekt.

99,88 leipziger keulsch mark, of
83,23 weener mark.
De betaling der lieden,die zich door huanen handenarbeid
Het medicinaalgewigt, dat voorheen het oude neuren- onderlzouden noemt men loott, ar6eidsloon,dagtoon.--.

bergerwas,is(volgenseeneverordening vau 26 gecember pN.N.maaktgeeneaanspraak op een grootsalaris,hij.ziet
1836)sedertden 1llaart1837het pruissisclle. Hetsaksi- meer op eene vriendeli
jke behandeling-''- >yDefabriek
sisclle medicinaalpond weegtdus tegenwoordig350j783fran- van W .te T.T.betaaltaan hare arbeidersawekeli
jksmeer
sclze gralnmes. oaen zie BsatIJx.
dan 500 guldens+ arneidsloon.'' Yergeli
jk W sllxtoûx.
/
''krtcerL-tzilver moet 12 lood EJ
'n inhoudenj en heeft SALAKIéEREN,eenen kantoorbediendeenz.eenjaarli
jks
,

twee kruislingsliggende zwaarden totwapen.
bepaald loongeld gevenjhem bezoldigen.- p X is ia hef
Garenmaat. 1 stuk katoen- of schaapswollen-garen lluis R. & Comp. zeer goed gesatariëerd.'' - yyAls ul

heeft4 streng ofstrelin,of12 zospelt
i2/gebinde;bàj zöon voortgaat,zic: a1stotdusverre mi
jaetevredenheid te
lietkateengaren isdelengtevan den draad 3 ellenyen bij verwerven, zalik hemynoJ#öörheteinde van zi
jae leerLet uit scllaapswol gesponnen garen t ellen;lstuklin- jaren sqlariëeren.
nengaren heeft6 strelin,of 12 zaspel,à 20 &eôinde a20
SALBEREN (SzcITxljAl-stclTzx,) (fr.solderj.heetin
j'
aden,
.de lengte d'
er draden is 3 en 4 ellen;hetstuk de boekhouders-taaleene rekening in hetGrootboek ofRelleeftdus eene betrekkeli
jkedraadlengte v.
an 14400 en van kening-Courantboek (zie Bosxuovosw) sluiten, afsluiten,
19200 ellen.
geli
jk maken, balanceren, het :al#o eener relezzïzzg opoverigensziemen ook de.maten en gewigtenvau LElpzlc. zzzcéez:. Bit geschiedt op de volgende wi
jze:men addeert
SIKSEN-ALTENBURG. Boven de overige saksische het dnbet der te sluitea rekening en zet de som op een
lzertogdommen en boven menig ander duitschland is A1- af
zonderli
jkblaadje;vervolgensaddeertmen ook hetcrfdit
tenburg doorztjne voortreffeli
jkelandhuishoudkundigekul- der rekening, en schri
jftdesom derzelve insgelijksop het
turen en deszelfs ri
jke landbouwprodukten vermaard. Er blaadje. ls nu de totaalsom van hetdebetgrooterdan die
wordt&raan in overvloed aangebouwdyvooral in de ooste- van het credit,zoo wordtde laatste van de eerste afgetrokli
jkeprovincién,'
waarhetzelve een belangri
jkhandelsartikel ken, en de restofhetoverschotder eerste datmen saldo
uitm aakt en overvloedig naar het saksische ertsgebergte en lfr. sol
de) noemt, in hetcreditderrekening gesteldj met
Aroiglland?zzelfs naarhetnabijgelegeneBei
jeren gaat;ins- de aanmerking saldo owergrlrcg/ op zlïrvwe Aekeninr,
geii
jksoliezaden.en vlas,ook hcnnp ,hop en veeltuin- ofper dcld/ om nieuwe rekenin&. Nu wordt de oude reé'Tzt/cd,
serz en boomvruchten ,. hout leveren de wouden in kening dooradderen van hetdebeten credi
ttdienugeli
jke
dewesteli
jkeprovincie.- Deveetceltisni'
etmindergoed totaal-sommen opleveren) in het Grootboek zelven gesloen hetvundvee en depaarden zi
jn vaa voortrefreli
jk ras; ten, en het zoo even op hetcreditder oude rekening inzoo ook zijn de schapen meestalveredeld,zoo datgoede geschreven saldo op hetdebet der nieuwerekening gebragty
wolleuitgevperd worden kan.- Hetdev'
stof'
enrl
jk alleen metde aanmerkipg:saldo (ofaan satdotwcx vorz'
gereis arm eu geeftslechts bruinkoolen, fzlr-/'
, potlood, goe- kening. Bevindt men uit de op hetafzonderli
j
k
e
blaadje
den zandsteen,kalksteen, zwart Jr#
''?,porcclein-aarde gestelde totaalsommen van hetdebeten credit,datdie van
en pùp
'aarde. Zoz:/ levert lzet meiningsche zoutwerk hetcreditgrooter is, dan die van hetdebet,zoo trektmen
X eusalza nabi
j Altenburg. Eene mineraat&ron benevens (om het saldo te vinden) de laatstevan de eersteaf,en
sad-inrigting vindt men te Nonneburg.
doet als dan van hetgene hier boven is aangeduid,juist
Ifunstvl.
jten Ilandel.Indien ook,bàjdezeuitgebreide het tegendeel. Zi
l
ja echter debet en creditaan elkander
landhuishoudeli
jkeindustrlehetland slechtsweinige fabri
j- geli
jk.d. i.zijn beidertotaalsommen juisteven groot,zoo
ken heeft, bloei
jen echtermanufacturen en handelin des- zegtmen:de rekening saldeertzich. In ditgevalschri
jft
zelfs steden. Devoornaamstenijyerheid bestaatin dever- men enkel in het grootboek regts en links de totaalsom
arbeiding van den wol;ook wordtin verscheideue dorpen onder den laatsten post van het credit en van hetdebet,
veelwo1voorbuitenlandschçkamwolspinnerijgekamd.Goed en haalt naar de lineaaleenen doorloopenden streep onder
laken,vooralechtervoortreffeli
jkewollenstofèn,ookbuil- de beide zijden der rekening.- Salderen wi1ook nog
doek,flanelen vloerkleeden,worden voornameli
jkteNon- zeggen, de eenen anderen schuldige rest eener rekenin:
.

neburg, Schmölln.Eisenberg en Xeuselwitzgeweven enge- uitdelgen ;d.i.door betaling vereFenen.
verfd, en in de eerstgenoemde steden.alsook te Altenburg
SALBERING, het sluiten eener rekening; en ook het

vindtmen aanzienljkeleerloot
jeri
jen.teKahlaeeneverf- uitdelgen, afdragen,betalen eenersclluld. (Zie SwzozRzx)
warenfabrijk en goede lt
jmkookerjen, te Rodaeene crgen,tavt-fatri
jk,te Fockendorf en Stöbnitzpapiera'teEisenberg en Roschùtzporceleinlàôrk
jkcn enz. Koetsen en
wagensworden in Eisenberg zeer goed gefabriceerd.- De
belangri
jkste'
uitvoer-artikelen deslands zijn granenyvee
en wolle;voorts wollen stoffbn en garensyinzonderheid ook

veel buideldoek van Eisenberg;zaden, boter, kaas, hout,
gips en zandsteenen. Xet den houthandelhoudt zich inzonderheid Kahla aan de Saale bezig.

Alten&ttrr, de hoofdstad des lands, nabi
j de Pleisze,
met1400 inwoners,iszeerkunstvlijtig,en dooraanzienli
j-

SALBO (zie bz
'.
tollRswl.- )Yolgensbi
jleggendrekeninguittrekselkome: onsbi
ju nog 5l4 guldenstegoed,welke
u verzoeke op nieuwe rekening te willen overdragen.
Zuiver q
çcfdols(in tegenstellingmet ruw ofbruto saldo)
datgene,waarbijalle onkosten reedsafgetrokkenzi
jn- > Op
rekening van uw tegoed ontvangtUEd.hiernevenszsoo-:
op ...;het saldozullen wijUEd.in den loop deraanstaande week overmaken-''- > Ik blàjfbi
j UEd.nu nog
mety 418.54 c.in saldo, (d.i.in rest,in overschotvan
rekening).
SALe', inhoudsmaat in het birmanscherijk,in Achter-

ken graanhandel,maar ook door handelin kolonide waren Indië. Zie Rwwcozx.
en zelfs door eenige zaken van speditie- en wisselhandel SALENGORE,zie XwtAxxz.

SALEP (lat.radix'dc/rz ;fr.salep ;eng.salep,zcîoz .
du.Salep ;ital. salegot. 9itwoord is van oosterschen
oorsprong. Yoortijdswasalleen deoosterschesoortin den
handel. Zijbestaatuiteironde,meestalaan heteeneeinde
eenigzints spits toeloopende, zelden handvormige knollen,
tergroote van koffi
jboonen totdie van okkernoten;zi
jzijnz
hacd,zwaar,doorschi
jnend,op debreukhoornachtig,rieken
naauw of volstrekt niet en smaken gelei-aclgir,eenigzins
zoutachtig. Zijlaten zich zeermoeijeli
jk pulverlseren,doch
en een genootschap voor V nsten en handwerken. De stad geven alsdan metheetwaterzeerveelsli
jmj1 grein maakt
heeft ook 4 boekhandel-etablissementen, en een etablisse- 48 grein waterdikslijmig. Gewoonli
jk zi
jn zi
j aankatoenen
mentvan muzi
jk- en papierhandel. De hier uitgegevene draden geregen (ee chapelett. Xen heeftpersischesalep.
encyclopedie strekt haren schri
jvers en de stad zelve tot die overAleppo,Smyrnaen Alexandrië'naarEuroqakomt,
oost-indische, Felke de engelsche invoeren! en chznesche.
eene geringe eer.
M unten pa/z/rzzen gcv/ïg/dz?,z;e AtTEABrRG.
Xen heeftin Europalangen ti
jd de.afstammlngnietgekend,
tot dat GzoyzltAT ontdekte, dat het de wortelknollen vah
SAKSEN-COBURG-GOTIIA, zie 60:c:c en GOTEZ..
SAKSEN-XEININOEN-HILDBURGHAUSEN.SAALFELD. orchis-soorten zi
jn, waarvan velen ook in Europa in het
zie XEIFIFGEI en SAAt1':tn.
wild groei
jen. Dienvolgens worden ook de knollen van
dezen a1s europesche soort ingezameld, en men heeftbe:AKSEN-W EIXAR-EISENACII, zie W zlxxn.
SZKSISCH-BLIIUW )pie SxztT.
vonden)datzi
jdezelfdedienstAerrigten. gezeplantenmtt

onderscheiden. Nevensdegewoneen reedsgenoemdeni
jverheidsbedràjven verdienen twee wolspinnerx
gen,tweebelangrijkr handsclzoen-verscheidene tabaks-doozen,zegellaken azàjnmakerijen, eene groote borstel- en schilders-penseelenfabrtjk, a1s ook etteli
jk-e pottebakkeri
jen bi
jzondere
vermelding. Yan wetenschappeltlke en kunstinrigtingen,
heeft men hier çen talqjk bezochtgymnasiumjeene maatschappi
j van proefondervindelijke natuurkunde,eenepomologische (vruchtenkundige,vruchtbeschri
jvende)maatschappij

SALISBURIJ- SALMIAK.

-

#@ @% -

SALOXIKA- SALPETIZL.

(lerzeiver schoone bloeiselns zi
jn totin 21onderscheidene
xtmrten bekend, die ia de kruidkundige werken nader bexhreven zi
jn,naarWelke wijhiermoeten verwi
jzen. Hier
valt alleen aan te merken,dat allen in de le orde der 20e
klasse van tlwxwzcs behoorenj en overjarende gewassen
zi
jn, vermits zich met ieder jaar aan de oude knol1en eene nieuwe aanzet, die, terwi
jlde oude afsterftj
des te grooterwordt. De vorm isbi
j verscheidenesoorten
rondachtig, bij sommigen naar eene hand geli
jkende.
berzelver bloeiti
jd valt naar de verscheidene soorten van
ApriltotJuli
j in,en alszi
j uitbloei
jen en ook debladeren
verwelken, ishetjuistde regte tàjd om dezelven in tezamelen vermits alsdan deplantensli
jm en het zetmeel, dat

verdampt salmiakloog ontstane kristallen nog warzn @
ln anrdewerken vormen giet die op derzelver spits toeloopend

weggeworpen. Zoo drazi
juitde aardegenomen zi
jn,wordenzi
jinkoudwaterafgewasschenen in ziedend waterslechts
eenmaalopgekookt,daarzi
jandersteveelvan hungeleiverliezen, om afte loopen op zeeven gelegd,envoorts,alofniet
aan draden aangeregen,schielijk'
ln denovengedroogd.Ge-

splitterig, en de splitters zelven zijn tameli
jk elastiek.
Bezigt men glazen ballons,zoo gaan deze telkensverloren,
en men heeft zich daarom door het gebruik van i
jzeren
tweedeeligen getracht te helpen, doch in deze nernen de
gesublimeerde brooden,althans aan de buitenzàjde, eene
geelachtige kleuraan,hetwelk zi
jnen oorsprong in hetonlstane chloor-i
jzer heeft; dit laatstgemeldemoetzorgvuldig
afgeschaafd worden.
ge salmiak isin waterzeergemakkelàjk oplosbaarzoodat
hetvan koud waternaauweli
jks3,van kookend waterslecltts
geli
jke deelen tot deszelfs oplossing noodig heeft. Uitde
kookende oplossing scheidt hi
jzich,bàjhetkoud wordeli,
grootendeels af,en vormt octaedrische kristallen,of ook tameli
jk langepyramieden,dievedervormig op elkandergegroeid zi
jn. Deze kristallen worden somssalmiak&loemen
genoemd. Zi
j zijn luchtig, tameli
jk elastiek en kleurloos.
ln wi
jngeestisslechtszeer weinig er van op te lossen. lJe
pm aak van den salm iak is eigenaardig,seherpen bàjtendzoutachtig. In dehittemoethij,de gesublimeerdezoowei
als de gekristalliseerdej zich volkomen vervlugtigen. Zàjrt
speciâek gewigtisl,45.Bi
jdeszelfsanali
jseheeftmen ge-

rondeeinde neêrgezetzi
jn vastindrukt,en,na hetwegnemen dervormeh,droogt)j- of in zoogenaamde brooden
ofkoeken voorkomt. LaatstgeTneldeworden bi
jhetsublimeren van den salmiak gevormd,doordien men de opstàigendedampen in ronde glazen-,aardewerken-,ofook ljze-

ren tweedeelige,ballons opvangt! in welke zich de salmiak
in vasten vorm aanzet. Daar zlcN het zout vooral in de
koudere deelen verdigt, is z@ulks oorzaak, dat de brodelt
slechts half-bolrondvormige ln het m idden 2 à 3 duim
breede schi
of
le
an
genvobe
rme
stn,
aan.dieDeuit verscheidene parrallele
pi
'v
schichten
brooden zi
jn gemeenlijk
aan de knollen derzelverwaarde geeft,in den nieuwenknol gebarstenj doch moeten echter kleurloos, blinkendg doorzich het volkomenstontwikkeld heeftJde oude knolwordt schàjnend en klinkende zi
jn. De breuk vertoontzich grof-

whiedtditlaatstgemelde niet binnen de.l2 urenj dan be-

xhimmelenz1
jenwordenzuur.Doordezebehandelingworden
zi
j doorschjnend,en verliezen zi
j den onaangenamen bokachtigen reuk,die in den verschentoestandheneigenis,omdatdevlugtigeolie,van welke die reuk ontstaat,vervliegt. 3
pond versche geven l pond gedroogde. 9en zilten smaak,

welken de persischealtjd en deeuropesche meestalheeft,
verkrijgen zI
J, zoo gelooft men, daardoor, datzi
j bi
j de
toebereiding in zout water gedoopt worden. overigens
heerschttusschen.de beide soorten geen ander onderscheid,

dan dat de persische knollen grooter zi
jn;of zi
j van de
zelfde orchis-soorten afstammen alsde europesche,weetmen
niet. In Griekenland groeitde zuid-europesche soort, die
xk reed: in denwarmenUkraineehopIstriégevonden wordt,

de vlinder-orchis grleksch sale
pi Lorchis papilionacea
IuIA-w.), zeerveelvuldig op steenachtige ofzandigeplaatsen.
Ge&ruikt wordt de salep'in de geneeskunde, in dekatoendrukkerijtot hetverdikken derverfstofvoorhetechte geel
en voor eenige tafelverwén, als ook tothet appreteren.
l
a Persië gebruiktmen de salep al/koëj.- Ten onregte
is hqt, datmen het arrow-root west-indische salep noemt.
NsD.TAIIIE:'. Inv.y'2; Uitl'. 50 cents; Doorv.x
./'2

per l00 ned.pond.
SALISBURIJ, hoofdplaats van het engelsche graafschap
'
W'
ill, aan den Avon, en met l0- à ll,0(1
0 inwoners;heel'
t

eene belangqjke wol-l
nanufactuur en isinzonderheid eene
stapelplaals voor de Ilanellen;voorts ook niet minder aan-

vpnden 32.03 ammoniak en 67.97 zoutzuur, zoo dat men
denzelven als uit dege bvide te zamengestelde stoFen, of
uit ammoniak en chloor bestaande, kan beschouwen. 5:a14

daarheefthijook de formulen :
N H.
z+ .
C.
-+B of:
N.8..6 +.
Gebruikt wordthi
j tot voortbrenging varl den geestvan.
salmiak, van den zuixeren koolzuren ammoniak,en in de
ge
m eeskunde. Voortswordt hi
j ebruikt tot het solderen
en vertinnen van verscheidene metalen, inzonderheid van
hetkoper. In de verceri
j en lkatoendrukkerij dienthijtot
voortbrenging van onderscheidene kleuren.- Zijnedeugdeli
jkheid erkentmen aan dereedsboven aangevoerde ei-

ziçnlàjke fabrijken in Iljne staalwaren,inzonderheid scharen genschappen en daardoorj dat noch blaauwzure ltali eere
en m e:sen.
blaauwe neêrplolng (dievan hetbijgevoegde àjzet
-) zoude
SALXA, graanmaat in Terscheidene steden der Xiddel- voortkomen, noch chl
oorbaryum eene witte (diezwavelzuut
landsche zee. Zie Bxncstoxw,Xwtrw en PAt:nM0.= ,in- zoutzoudeverraden)voortbrengt.
houdsmaatvoorvloeistofren in hetkoningri
jk derbeideSi- Nsn. TAl!ISF.inî'.3 I,6t.;uitv. 1 pCt.;doorv. l
eiliën.zie Slcltlë en PwtzllMo.= ,zoutgewigt op deeilan- ad wfzlordpz.
'len Sardinië en Sicilië,zie 6AGtIAn1 en Pwz:aM0.
SALONIKA of SALONICHI (het ol
zde Thessalonië).
SALXIAK.ZouTzcnEAxxowlwx,cHtoollwATll
RsTo:'zcnzAx- hoofd- en zeestad van Xacedonië, aan den zeeboezem Jvan
x0
A'IAx,HTnnocutooaztr
ltsAMx0,I.
tx,6l1:00R AMMOwIUM (lat. gelijken naam , en de zetelplaatsderconsulsvan alle zee.$
al ammoniacum ;amm onium zazfrïcfïcc'a; fr. muriate handeldri
jvende natiën van Europa,is,naKonstantiqopeid'ammoniague,chlorure#'cw/ao?zïv-vdcîcw/nicgle,'eng. de belangri
jkste koopstad van europeesch Turki
je en neemt
muriq'eoJ'czazzgplïc,hi
jdrochlorateofammonia;ital.sale insgelijks eene onderscheidendeplaatsin,onderde indusa
mmoniaooj.Ditiseenzouthetwelkmen kan beschouwenals triële steden van ditrijk. Zi
j teltomstreel
ks70.000 inwozamengesteld uithetvlugtige alkaliammoniak en zoutzuur, ners,waaronder 10,000 grieken en meerdan 20,
000jodelz
ofuit het m etaalam monium en chloor. In denatuurvindt diein den fabràj
karbeid zoowelalsindenllandelderstadllet
men het als voortbrengsel van vulkanieke uitbarstingen in meeste deelnemen.De fabqjken alhier leveren uitmuntend
denabi
jheid van vuurspuwendebergen. Ia oudereti
jden goedeen veletaptjten en zi
jden- en katoenen-stofren,gool
werd hetzelve in Egypte kunstmatig bereid, van waarhet turksch rood en saë aanleder,en de uitvoer dezerartikelen,
genoegzaam uitsluitenderwijze tot ons gebragt werd. Tot alsook van granen,ri
jst, macedonischen katoen (omstreeks
deszelfs zamenstelling bezigde men dierli
jke uitwerpselen, 100,000 balen), goeden tabak, ruwe zi
jde, eenigen wol,
inzonderheid die der kameelen en geiten, die,na gedroogd was, kerm es, krenten en andere zuidvruchten, or?ium en
tezi
jn,verbrand werden. gaardezelven deelsreedszaam- vooral ook van hazenvellen en timmerhout,mag gerekend
gestelden salmlak inhielden, deels echter ook uit stikstof worden, meer dan 5 millioen piasters te bedragen. ook
inhoudende bestanddeelen zamengesteld waren,ontstond een het wisselhandelbedràjf der plaatsmetFrankqjl
t.ltalië en
Mlmlak inhoudend zwartsel, waaruit als dan de salmiak W eenen is niet geheel oubelangri
jk. - De haven (
ler
door herhaalde sublimatie gescheiden werd. 20 deelen stad is veilig en kan 300 schepen bevatten ;engelsche eIR
zwattsel geven bàjdoorslag 6 deelen salmiak. '
Baarintus- franscheschepen bezoeken dezelvehetmenigvuldigst(vroeKhen het verbruik van den salmiak steeds toenam, zoo kon gergenoegzaam al
leen fransche). Buitendien slaatSaloniclll
het niet falen, dat men ook in Europa op de gedachte ook in levendige emeenschap met Smyrna,en tusscher:
kwam,salmiakfabri
jken aan te leggen en tegenwoordig is Konstantinopel, Sc nichi en W eenen hebben europescl-le
zen eene regelmatige postdienst ingesteld.
deze fabrikatietameli
jk akemeen uitgebreid, en wordt de- hui
zzlve op onderscheidene wi
jze voortgebragt, welker tech- Jfunten en A nerd. Zie KoxsTwwTlwopst.
Alaten en érdv/ïg/el, alSSmyrna (ziealdaar),metui
niekebeschrijving onshierte verrezoude moeten voeren.
tm in den handelvoorkomende salmiak is, naar gelang zondering van het graneyt-kilo,dat hier, wlgens KEttl''
4erwi
jzevan deszelfsbereiding,in uiterli
jken vorm onder- opgave, 1,939 ned.vat (hectolitre) bevat, en dienvolgens
e eiden,zoo datdezelve 6î de gedaante van kleine suiker- metcirca 3) kilo'svan Smyrna overeenkomt.
eooden - (dieuitlouterkleine kristallen bestaan, en op SALPETER (SztpsT:lzocl', Sitpzl'>
ilztrl:llKAtI) (L't.
zoodanke wijpegevornd worden,datmen deuiteen sterk aitrum ; kali sï/ricv- ,
'fr.nitre,dc@t
'/rd,nitrate#r
.

SALPETER.

-

X@ @@ -

SALPETTR.

potasse,
.eng.saltpetre,.sïfrl/e of 'ofcddc;du.Salpefcr, Sayeler&alz, lcî
zdzerq
vcvre,
v kalig ital.salnitro,
af/ro). 9it is een zout,hetwelk deelsreedsgereed in de
aatuurvoorkomt,deelsechterook langsden we'
g dertunst

loog heet. Nu wordthetzelve in i
jzeren ofkoperen ketels
ingekookttotdatheteen specif.gewim Tan 50 à53O naar
B.heeh aangçnomenjterwijlhetzlO vormendeschuim afespaand wordt. - Daarop wordt wederom het loog in
bereid wordt. - Uit de natuur gevormd,vindt men den groot
e vattn (zoutbezinksel-kuipen genoemd) overgedaan,
salpeterin Xgypte,AmerikajIndiëenz. In vroegeren ti
jd alwaar zich, bi
j eene temperatuur van 40 à 50O 0 het
g
r
o
o
t
st gedeelte van het keukenzout afscheidt, maar ook
kwam in onzen handelqlleenlijk uitdie landen desalpeter;
r
e
e
ds
e
e
ni
g
e
s
a
l
peter aanschiet. Yervolgens wordthet loog
tegenwoordig ethterishetbekendydathàjookinveleandere
nu (1e
landen gevonden wordt. overdewijze,op welke zich de nogmaals in andere vaten afgelaten, in welke zich .
salpeter in den zoogenaamden salpetersteen vormt, wa4 men salpeter in steeds grooterwordende kristallen afscheidt;deR
jven4e
geruimen ti
jd in twi
jfel, en voerde men deswegens vele vaten noemtmen deswegenswas-kuipen. Hetnabli
hJpothesen aan;JOE> 9AvT.bijv.,dieden salpetersteenop loogjmoederloog genoemd,wordt naar bevinding van desCeilon onderzochtjen LowccHAxp opperden hetvennoeden, zell'
s gehalte, het zi
j totverderekristallisatie ingekookt,of
dat zich de salpeter in de,uitkoolzure kalkaarde en veld- we1 bi
j het voor zieding geschikte loog overgegoten. De
spqth bestaande,spongieuse bergaarde doormedeweikingder nu verkregenekri
stallen noemtmen ruwe salpeter (salpêtx
vochtigheid en derdampkringslucht,vormtjenweldprwi
jze brule). geze bevat hoogstgenomen 85 pct.zuiveren âaldat uit de stikstof en zuurstof derlucht zich salpeterzuur peter, buitendien echter ook pog chloornatrum en extracvvrmt. Intusschen hebben nieuwe onderzoekihgen doen tievestofj van welke laatstgemelde hij bruin of geel geden,dat deze wi
jzevan dezaak teverklaren,onvoldoende kleurd is. llàjmoetnu nog slechts gëzuiverd of geklaard
is, en dat inzonderheid de kunstmatige vorming van den worden,het
welk op verscheidenewi
jzen geschiedt,waanan
jving hier ons te verre zoudevoemn. Alsdan
Mlpeter daartegen stri
jdt. Xeer waarschi
jnli
jk isdaartegen de beschri
de onderstelling,dat, aangezien men in alle salpetersteenen wordt de naareeneof andere dergebruikeli
jkeprakti
jken
stikstof inhoudende zelfstandigheden gevonden heeft, het gezuiverde, salpeter reklareerde of rera-mneerde salpeter
olpeterzuur onder medewerking van lucht en vbchtigheid qenoemd. Hi
jvormtgemeenli
jk lange,onregelmatigeprishieruitontstaat, hetwelk zlch dan ligtelijk met kali ver- matische,gestreeptekristallenjalshàjaanschietuitoplossingen, die slechts tot geringe,hoeveelheden zi
jn bewerkstelbinden en uitluchten kan.
Kunstmatig verkri
jgt men den salpeterslechtsdaardoor, ligd;- kristalliseerthi
jechteruiteenejin'grootehoeveelid verkregenejoplossing,welke langzaam en in rust bedatmen stikstofinhoudende,plantaardigeofdierlijkestoFe, he
în verbinding metkali- en kalk-inhoudendeaarde,aan de koel.t, zoo vormt hij groote, zeszi
jdige, met tweebreede
inwerking der dampkringsluch! en vochtigheid blootstelt. vlakken en twee scherp uitloopende vlakten voorziene,prisSchier alle dierli
jke stolen bevatten koolstof, waterstof, mas? die inwendig lange uithollingen bevatten. geze uit.

w urstof en stikstofin groote hoeveelheid. Laat men deze, holllngen bevatten moederloog, die niet kan uitgedroogd
x deriuwerking derluchtjaan vri
jwillige ontbinding over, worden,weshalve aan kleinere kristallisatiën de voorkeurte
zx worden de enkelvoudige stoFen geoxideerd; er vormen geven i
s.- Ztizi
ja tegen deinwerking derluchtbestand;
zîch koolzuur water en salpeterzuvr,welke laatste zich met zeer dikwerf ontwaartmen aan deze kristallen,als men ze
de alkalische'aarde verbindt, en,,naar gelangderaardesoort, in dd warme hand neemt, een knetteren en verspritsen,
verscheidene salpeterzure zouten verwekt, die dan kunnen hetwelk hetgevolg isvan 111 gevoeligheid vooreenesnex
uitgeloogd worden. Totde fakrikatie in het grootrigtmen afwisseling van temperatuur.
A eenli
jk gebouwen op,dieenkelmeteen afdak worden De salpeter heeft geenen reuk, wel echter een'bitteredekt, om den regen,die de ontstaandeszpeterzurezouten achtig scherpen,verkoelenden smaak. Tot+ 3500 C.gexoude wegspoelen,afte weeren. onder deze afdakken legt heet,sielthi
jjisolieachtig,dikvloeàjende,en kan in demen rulle aardej die metallerleidierli
jke en plantaardige zen toestand in willekeurige vormen gebragt worden. Na
afvallen, asch en kalk vermengde aarde, die alsdan deels hetbekoelen stremtofst
olthi
j toteenevaste,op debreuk
met water, deels meturin vochtig gemaakten meermalen root-gestraalde massa. 9itmaakt men zich te nutte om ze
tv gescholreld wordt. 0ok steltmen soms kleine muren of betertothettransportgeschiktte maken. ln vroeger ti
jwanden op,diemetstrooofri
jsthoutdoorvlochten worden, den was een zoodanige salpeter. die dooruitdruppelen op
om kleine openingen te vormenjdie het doordringen der eene koperen plaat i
n den vorm van kleineplattekoekjes
lucht binnen de wanden toe laten. Zulke inrigtingen was gebragt, in de apotheken bekend onder den naam &al

noemtmen salpeterkeeten,(ookwelqalpeterplantagiën).Hier Wrunellae (pruimen zout) nitrum fclvlc/zf-,- selde-

vormen zich eene groote menigte salpeterzure zouten,die prunelle, crid/cl minLrat, - tot geneeskundig gebruik
allengs als een wit zoutachtig aanzetsel uitluchten, in de bestemd,en alszoodanig vermaard. Heet men hem echter

zelfde mate al/waarin de ontbinding der stikstofhoudende totsterkeren graad, d1n ontbindt hij zich, doordien hàj

Dlfstandigheden geschiedt. Na verloop van 3 à 4jaren,is
dezelve gewoonlijk voleindigd,alsdeaardebehoorli
jkvochtig
en warm gehouden is. Tot beoorpeeling ofde aarde goed
M ter uitlooging geschiktis,dientgemeenli
jk bijde salmterzieders de zilte, bijtende smaak,welkealsdan dezelve
q: de tong m oet voortbrengen; beter isbet echter.eerst

zuurstof afgeeft, en zich in salpeterzuren kaliverandert,die
dan nietmeer totgeneeskundig gebruik geschikt is. In het

water is de salpeter tameltjk ligt oplosbaar, vermits 1*

deelen water van 00 C 13 deelen en l00 deelen water van
970 C 236 deelen van denzelvenopnemen. Xerkwaardig is

het, dat hi
j zich gemakkeli
jker In wateropgelostyalshti
j volstrekt
xne proefloog temaken dooreltelljke Q voetvan deop- keukenzout inhoudt. In absoluten alkohol lshi
pervlakte der aarde met heetwater uit te trekken. Iedere niet,en in wi
jngeestvan 0,83pct.slechtszeerweinigopekvoet moet dan ) * salpetergeven. Dezelve wordt losbaar. Even zoo is hi1, op zich zelven alleen, b1ghet
hkubi
en enz.niet vloeifaar;brengt men hem echtermet
nu stukkend geklopt, in de uitloogvaten die dubbele bo= smelt
jende koolen in aanraking,zoo verpofthi
jmetgeweldg
demshebben,en in velerijen naastelkanderstaan,gelegd gloei
en met heetwater overgoten. 0m zonder groole kosten het en ontbindthi
j zich. Dit zelfkegeschiedtook alshijmet
loog te verstérken, neemt men de handelwi
jze in '
acht, zwavelin eene gloeiheete kroesof vaas wordt gelegd. Xet
waardoorhetloog der bovenste vatep op de beneden staande phosphorustezamen gebragt,kan hi
jzelfsreedsdooreen'
-

vaten loopt waaruit het nieuwe zoutdeelen aanneemt, tot slag met den hamer, onder ontvlamming en met eenenheheteenen behoorlijken graad van concentratievertoont,na- vige knal,tot ontbinding gebragt worden.geszelfs.bestlnd-

meli
jk 10 à 14 graad,volgensden alkalimetervan BZArM). deelen zijn:

Xen noemthetzelvealsdan ziedin&loor (ecva de cvife),

46,55 kalL en

53,54 salpeterzuurj of
in oostenràjk ook welrrondwater.
Een op diewi
jze verkregen loog bevatdan,behalve salpeterzure kali, voornameli
jk nog salpeterzure kalkaarde, één menginggewim kali,en één menginggewigt salpetersalpeterzure magnesia, chloornatrium j zwavelzure kalkaarde
@ @*
en eene, bruin kleurende, extractieve stoFe. 0m nu de Zuur; van daarbekomthijdeformule K N.
salpeterzure aardzouten, die niet voor kristallisatie vatbaar Het gebruik van den salpeter is zeer veelvuldig; het
zi
jn,te ontbinden en hetdoordezelven vastgehoudene sal- grootste gedeelte wordtgebezlgd totbereiding van hetbus-

peterzuur niet te verliezen, voegt men tot hetzdoor afzetten kruid. Voorts gebruikt men hem tot voortbrenging van het
zwavelzuur,het salpeterzuur,de glasfabrikatie, tot bereiding
,van waar ook deze ontbinding hetbreken van chemische en pharmaceutische preparaten, totgoedbering van hetvleesch enz.
wordtgenoemd). Ilierdooq worden de aardzouten alskool- waDa
arom wordtook veelsalpeter uitverre Afgelegene oorzure verbindingen neêrgeploften kunnen doorafzeeving gescheiden worden. oemeenlilk doet men het dusbehan- den der wereldj inzonderheid, wegens den goedkooperen

le
lk
rl
cac
re
âerg
deno
vo
em
chdtasscheloogofeeneoplossingvanpot-asch

deldeloogin grootevaten(aardbezinksel-kuipengenoemd),in pqisen derbeterezuivering,uitoost-lndië'ingevoerd.
ln ook dikwerf
welkehetzich binnen etteli
jke uren afzeten alsdan ruw- Ten gevolgevan hetveelvuldig gebruik zi

SALPEQIXZCUR - #AtV0 ERRORE cAtcrrl.
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SJLVO TITULO--SISDCC.

vervalschingen in het werk esteld geworden, en is het
noodig middelen te bezitten, waardoor de zuiverheld van
den salpeter kan worden erkend. De meestvoorkomende
v
er
hie
dttd
oo
mi
tv
sals
ocohi
kng
ditge
zs
ic
ch
me
de
nr middelVan keukenzout.Versalpeter laatte zamen smelten ;

houd van dezi
jde desgenen,die derekeninguitgeeft,zoude
deze echter op de rekening kunnen terugkolnen, indien
zich daarin eene wezentlijke misstelling bevond.
SILVO TITULO (1at.). ook Sxtvo PtEwo T1Tct0 (lat,)
Xet voorbehoud destitels;onverminderd den geheelen tiintusschen bevathi
j ook onzuiveredeelen,die nietopzet- tel. Eene (eigenlijk zeer verouderde, en daarom weinig
teli
jk eraan zi
jn toegevoegd geworden. ln Frankri
jk heeft meergebezigde)beleefdheidsformule,waarvan men zich tot
Rlla
xrT de volgende manier tot onderzoek of probeering opschriften aan lieden van rang bedient, a1s men ofhunv
an den salpeter ingevoerd. overeenezekereal
kewogene nen titel nietregt weetl ofdezelve kortheids- en gem akshoeveelheid giet m en eene volkomen geconcentreerde op- hal
ve vermàjden wil. Gewoonlàjk wordtzelfsdezelbrmule
lossing van den zuiversten salpeter, laat het eenigen tll(l ook slechts afgekort door S. T. of S. P. T. aangeduid.
staan, laa de vloeistof afdruppelen, weegthetoverbli
jfsel vergel.praemissisprqemittendisj.
en vindt door het verlies aan gewigt de hoeveelheid der (
8ALVU8 00N9U6TU8 (1at.),fr.sauf conduit. '
Vri
jvreemde bi
jmengpelen. 9it grondt zich daarop, dateene ofveiligheidsgeleide.geleidsbrief.
econcentreerde salpeter-oplossing welnog vreemde zouten
SALZBURG, oude versterkte hoofdstad van het voormamaargeenen salpeter kan oplossen. In oostenri
jk worden lige (sedert 1802 geseculariseerde)aartsbisdom Salzburg in
40 deelen gedroogde salpeter in l00 deelen getlistilleerd Boven-oost
enri
jk,aan de beidezijden derSalzaofSalzacl
z
water van 550 opgelost. de vloeistof omgeroerd,in welke Vel
egen, en van drie zijden do
r steileb@ergen o%mgeven?
*o
een uitçrst gevoelige thermometer geplaatst. en zoo dra de metI3,000 inwoners; heeft2 ilzersmelteqlen en labriceert
kristallisatiebeginten den graad der temperatuurwaargeno- i
jzerdraad en andereijzer-,a1sook katoenen wnren,leder,
men wordt. Bijzonder daartoe opgemaakte tabellen geven tabak enz. ge handel, met name de spediteur-zakèn op
nu het salpetergel
zalte aan. Deze manier, echter,isom- Tyrol en Italiëzi
jn echtervan zûeerbelang dan defabri
jv
ken. 0ok heeftde stad 3 boekl
zandel-etablisseynenten.
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n
Zwe
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r
droog onderzocht.doordenzelven te smelten,en na bekoeNietverre van Salzburg,insgeli
jksaan deSalsachen digt
ling uit deszelfsbreuk erdedeugdeli
jkheid van tebeoor- aan debei
jerschegrenzen,ligtdestad llallein, welkerbedeelen. 9e ondervinding heeftnameli
jk geieerd,datzui- roenlde zoutwerken *#iaarli
ks3-t
ï400,0410 centn.keukenzout
*j
vere jalpeter na hqt smelten en bekoelen, op de breuk leveren. Baarbh:'. he
eft deze pl
aats eene c.hemisclle en eene
.
*
grofstralig is;waarentegen een salpeter,diemetkeukenzout groote speldenlabxi
lk, als ook aanzienltke katoenwevert.,
verontreinigd is, zich op de breuk minder stralig betoont. die hier en in den om streek m eer dan aan 10,000 men-s
c
hq
n
a
r
be
i
d
e
n
o
n
de
rhoud verschaft.
Dezqpmefisderwàjze scherp,datmenwl
wbi
jgemengd keuâeniout kan onderkqnnen; alv vormt in hetmidden een' Alunten en koers. 'W elrekent Salzburg even als sveeniet straligen streep; x'
s laat alleen aan de kanten eene nen en geheel oostenrijk naarguldensvan 6(,krcuzer à
stralige breuk onderkennen.De ligtheid en snelheid,waar- 4 p
of ook naar thalern van 90 kreuzers i'
14
mede deze proef kan bewerksteligd wprdçn,bevelen zich
geerqAn, 11shetechterop debepalingdervolstrektezuiverhéid van eenen salpeter aankomt,zoo moeten verschèidene
chemische reagentiengeraadpleegd worden.Inzonderheidr
m ag
eenepplossingnochmetkoolzurealkaliënnoch metsalpeterzure

barijt-aardeen salpeterzuur-zilveroxydebezwangerd zi
jn.
In den jongsten ti
jd iseen zoutin den handelgebragt
geworden, hetwelk den naam van chile..
çcI;
,eter voert.
Dit vindt men in Amerika,in schieronuitputtelàjkelzoe-

tànni&e,

-

pfennige,doch in d'e numeraire waarde van den zl-gulden

voet, waarin de gulden l7) s.groschen, de thaler 26)

s.groschen pruissisch courant= 1,515 ned.waard is
Het voormalige aarls-sticl
at Salzburg heeft ook eigene
munten geslagen, nog die nu en dan voorkomen, en wel:
In &oud ..

gukaten 4an 5)gulden en daarboven,toteen fijngehalt:

#eelheid,reeds yolkomen gev
rmd, in overgroote schichten van 23.)karaaten vap nagenoeg 68,% ptuksop het keulsch
.o
oflagen o'
nder eene bedekking van alluviale en klei-aarde. I
%'n mark goud.
Het onderscheidt zich intusjcllen v.ezentl
In zilver..
ijk van den eerstvermelden salpqter doordeszelfs vorm en ook doordeszelfs
grondslag. Deszelfskristalvorm is een rhombus en het kali Conventionsspetiedaalders, 1, 1
-en2
r
.
1.
'a1sookxl
j.Jerl1kop/is hier door natron vervangen. Xen hqefthetzelve daarom stockevan24,l2,en 6 kreuzer1 en ook l7-kreuzer-stukken.
t-k dobbelsteen- of kubiek-sal
peter genpemd, (lat.pz'
:- De hier tegenwoordig angbaar zijnde muntspeciën zijtl
trum czll?7
cC
zca ;natrum wï/rz'
czzvl; fr.nitrate de soude, deo.ostenri%jk'sche.
'/re JJJ?-9zfe,. eng. nitrate :./'sodaj
# ter onderscheiding BiJ wissel-zaken rigtmen zich naar de koersverhoudingen
van den voormelden prismatischen pàjp-ofkali-salpeter.De van 'W eenen en Augsburg, over welke ptaatsen men oolk
smaak van beide is genoegzaam dezelfde, die van laatstge- gewoon is de voorkomende aangelegenheden van den wismelden slechts ietszachter. Beze isnog gemakkelijkerin selhandelte voltrekken.
water oploibaar, en trekt echter ook reeds de voçhtigheid
Hetoostenri
jkschewisselregt(zieàYilE5'
I)wlvindtook hier
der lucht tot zich. gerhalve is hij totgebereiding van ovqralaanwending.
buskruitlongeschikf. llàjverspritstlangzamerop gloei
jende l)e maten c?z&ewigten zi
.
jn die van àveenen.
koolen, doch geeft als dan eene schoone gele vlam. Pesl)e elle totuitmeting van zi
jden stoffen alhicrwordtgezelfs bestandd.eelçn zi
jn 36,6 natron,en 63,4salpeterzuur. ze,gd = 802,9 ned.streep = 1,0304 weener ellen,en de
@

*

***

HiJheeftdeformuleN ay.- Gebruiktwordthi
jwegens
zi
jne groote goedkoopte,yoornameli
jk totfabricatieyan het
salpeterzuur,van hetbitterzoutof wonderzout (du. Glau6ersalzt,en van den koolzuren natron.
SALPETERZUUR,(6veqstvxxswtpxTzl,s'
rznxwATzn)(lat.
acidum nitricum,spiritusnitriceïdz:.
ç,aguaJ'
ortis;fr,
a
c
i
ê
e
e
l
f
z
r
z
k
ae
,
e
mr
i
t
d
e
ni
t
r
e
,
e
cv
yo
r
t
e
;
e
ng
.nz
'frïc
acid..#r.
:/ of nitre,
.du. é'
al
petersaûre, dcî
ze/çrgeïd/,
scheidewasser)ital.mirito W '
ytitro,acguaJhrtet. Zie

elle totuitmeting van li
jnwaden = 1005,6 ned.streep =
1,2907weenerellen lang tezijn.

SIXIR, graanmaat in Geo*rgië, of Grusië in âzia, die
1ls russische tschetwert= 3,1J85 ned.vat gezegd wordt in
te houden.
SAAIAIIING , versterkte haven- en handelsstad OP Java,
m et 30,0(30 inwoners. Zie BATwvIz.
SAIIARKAND, zie Bt
icltnlzl.
SANPALE, schpvt. Klein. op de Xiddellandsche zee

gebruikelàjk vaartuig tot het ligten van schepen dienentle.

STzRxww'
rEn.
Yergel.LlcTERsculp.
SALUNG,goud en zilvergewigt in Siam , in Achter-ln- SANBXNG (S.
krwl)AcxG) lengtemaat in het birmansclle
dië,zie SIAM.
ri
jk in Achter-lndiè. Ziellwwcosx.
SALUP,zoutmaatop het eiland Sumatra,in oost.
-lndië. SANDAY, een der grootç schotscheorkney-eilanden,met
Zie SCMATEA.
1800 inw, op ééne (
n najl.N.0.van Edoy en Stronsay,

SALYEBEN (uithetlaqjn).heetin hetalgemeen,red- dieveelgraan bouwen,visscllerijenkelpbranderijbedri*jven.
den,in zekerheid brengen, en beteekentbàjzonderin de Heteîland heefttwee havens.
xheepvaart en in den zeehandel:gestrande goederen berSAWDEC,galizische kreits.ten zuiden en zuidwesten aan
gen. Zie BzRctoow.
Te
Hon
ngz
au
ri
l
:
i
'
deen
gre
is
nz
de
end
zee,met191,700 inw.opcirca69Enmisilen.
SALT0 KRRO;E CALCULI (l
kreits geheeldoor deKarpathenbedekt,
a
t
.
)
,
Bo
e
k
ho
u
d
e
r
s
f
o
ut
e
n
(ofmisslagen)in de rekening,- rekenfouten. W ordtge- dieverscheidene zijtakken naarhetbinnenland uitspreiden,
xchreven S.K.C. salvo error: etoz
afq
çqïozze (lat.).. Deze hier en daarzandig,en weinig vruchtbaarzijn. Dekreits
uit4rukking, gewoonlijk met debeginlettersderwoorden, wordtdoor de gunajez,Poprad en eenige kleinere riviererj
8.;.e.0.geschreven (zie S.) (fr.sau.
f errzlre/omis- bespoeld.ge inw.bedrijven landbouw,veeteelt,houtvelling
4ïos) komen onderaan rekeningen,bàjzonder aan hetslot uitdehieraanwezigegroote bosschen; voorts, jpinnertiart
4vner rekening-qpurant voor. Xaar ook zonder ditvoorbe- en linnenweverijen. De lloofdplaatsisNew-Sandecf
,
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SASCBEM- K MAFFHA'PSEF,

SlN9KL ofSINTELHOUT (lat.lènum zlx/clz
', of 1. deelo totelkander. Iederenatie heefthaarbi
jzonderchar-

zcadlfïlvvl,fr.santah ov boisdenantal;eng.&qndat ter, en een ervaren zeeman moet iederschip terstond aan
=ood; du.Sandel- oder â'czz/e/âolz,
'ital.nandalo,fegzlo deszelfs cllarter erkenuen, welke vlag het ook voere.

nandaloj. Erbestaan daa>an in den handel3 geheelverRhillende soorten, nameli
jk het roode, see/e en wittc
:andelhout.

1)Hetroodesandel- ofcaliatourhoutvan den op Ceilony
Timoren de kustvanCoromandeloorspronkeli
jkgroei
jenden
r
o
o
de
n
z
a
n
d
e
l
bo
om
f
pr
e
t
o
c
ar
pus
,
q
c
w/
cj
ï
la,
:
,
LI
>
>.
)
. Het
is.een zwaar, tamell
-k vastj op de breuk vezelachtig en
splitterig hout, hetwelk in balken-gewtiàe-vierkante,uit-

wendig zwarte blokken in den handelkomt. geszelfskleur
wisselt af van een helder ligtrood totop een diep donkerrood. Reuk heeft het niet,maar eenen eenigzins zamen-

trekkenden smaak. Bàihettusschen de tanden vermalen

van hetzelve, wordt het speeksel rood gekleurd. Yolgens
het scheikundig onderzoek
- van PllttsTlzR laat zich door

kookenden alkoholeeneroode harsachtige verfstofLsqnda/ïl:) daaruit afsclzeiden. Zeer dikwi
jls verkri
jgt men in
den handelhetcaliatourhoutlljn gemalen ofgeraspt. Deszelfsvoornaamstegebruik vindthetin de wol-verwerij;de

SISCIIEX (vadem), russi:che lengtemaatj zie ST. Pz-

TZMSBURG.

SASSARI,zie Cwctlwal.
8A1',siamesche graanmaat. die uitbalnboesriet, in den
vbrln van een schepel,gevlochten is,.en gemeenl
ijk 5 poud
bevat.
SAUFCONBUIT, zie Sxtvvs ColoccTcs.
SAUX, inhoudsmaat voor natte waren in verscheidene
zwitsersche kantons. Zie Axlcwv, Bxzst,Bslty, GawArwBcznllllzwxo, Lccznxy ScHAF:'HAUsIl>, SclwYz, S0t01'Hvn;
en Zulllcu.= ,handelsgewigtin som mige gewestenvan het
oostenlijkschekeizerrijkjzie BoTzss en W ilulxy.
SAUNDAUAG,zie Sz
tApwwc.
SAYANNAII,zie Gsoaclw.
SAYOIJEN, J!/aat r0zgewirt,zie TvsIx.

SAZO (8Azzo)yvenetiaansch handelsgewigt,zie het 1
)l
1.

YzssTI(j.
SCIIAAP (Sci
Iz
tF), eene voormaals werk-elijk geslagen
i
jksdaalschri
jnwerkers of kastemakers bèzigen hetzelve als çood zilver- en rekenmuntin oost-vriesland!alwaardeIpoleersel,en in de apotheken gebruikt nlen het tot rood- der op 27, de gulden op 10 schaap oischaf,1 sclzaap op
2 stûbergerekend wordt. Zie ook Exsollx.
verwen van hettandpoeder en van eenige'tincturen.
2)kHetg'
ele zcAkr
/z/âo?
:fisde pitofkern (hethart)van S6HA6tl, SCHACHI, persische rekenmunt, 200 op 1
tlen bp Cseilon, Sumatra en Timor in hetwild
tonneauj127)âop hetkeulsch mark âjn zilver.

SCIIACHT Lschpvt-) noemt men de ijzeren stang,die
sandelboem Lsantatum cllaz
zz,LIwx.ofs.
SPIII1wç.). Het wordtdigt aan den wortelingezameld, de arlzlea van een anker metden ring verbindt.
weluit den wortelzelven,en dat van den oudsten diksten
SCHAF (8cHzF#), oude graanmaatin Augsburg,ziealxtanl is hetbesle. àlalabaar wordtgezegd eene beteresoort daar.= , in llet Levant-dal in Kérinthen is het Schafee+
te le#erea dan deoosteljkeoost-indische eilanden,en de inhoudsmaat, die 4 weener m etzen bevat. = ,in hetzwitmohammedanen,zegt men,wetendaarui
teenevoortrefreli
jke sersch kanton Appenzellweegthetschaf boter 18 pond.= y
olie te bereiden. Hettegenwoordig gewoonli
jk in denhan- zie ScllâAp.
jknamige zwitde1 komendegele sandelhoutisgemeenli
jk in slukken van SCHAFFHAUSEN 9 hoofdstad van hetgeli
slechts armdikte5het heefteene donkergele, naar het spint sersch kant
on, aan den regteroevervan den lli
jn,metnatoe donkererwordende kleurjgbeneaanmerkeli
jkehardheid, genoeg 7500 inwoners, heeft eene groote, door gasverNndradige breuk. aangenaam speceri
jachtigen reuk, en lichtekatoenspinnerij,ookkatoen-,zijde-,en linnenweverj
eenigzins bitteren smaak. Xen bezigt hetonderberooking- en drukkeri
j, aanzienli
jke leêrlooi
*
i
@erijen, eea genootschap
Poeders en in de apotheken.
tot vervaardiging van koetsen en rijtuigen,als ook eene
l
gk;
'bi
jzondereonderscheidingverdient llier
3)Hetwittesandelhout ishetbuitenste deeldesstams aardewerkenfabrvan den zoo even vermelden boom ;het is ligtgeel, tame- ecll
ter
eene
gi
et
sgi
taa
l-f
abr
ijk (van FlsclzR),aaa welkerprodukt
voor
hor
ol
o
eve
er
en boven hetengelsche de voorkeur
lijkzwaar,lljn-drpdig en smaakloos. Deszelfsslechtszwakken, maar aangenamena reuk isvooralbi
j hetverbranden wordtgegeven,en metwelkesedert1818 eenevi
jlenfabri
jk
bem erkbaar. lletdientook totbqrooking.
naarengelscllewi
jze,en.thansook eene fabri
jkvankunstig
Be hindoos verbruiken het sandelhoutin groote hoeveel- bewerkte,op dubbele,drie- en meer-vuldige ladingen inheid a1sreukwerk inztlnderheid bii hunne begrafenis-pleg- gerigle geweren en pistolen is verbonden. overigens bezit

jen, l
tigheden. Be voornaamste verbluikel'
szija echterdechine- destad I boek'llandel-etablissemenl, 2 boekdrukkeri
zen, die hetzelve tot eene menigte ileine voorwerpen; lithograflsche inrigting, l kunstkabinet,ea dli
jftlevendigen
lerheid metwi
jn,graneni
huisraadj waai
jersenz.verwerken. Van 31Xaart1831tot lzandel luetlaudsprodukten,inzont
31 Xaart 1832 werden in engelsche schepen 395 ton san- kersen-brantlewi-l-n enz. terwi
jlveleinwonerszich metgoedelhout,ter waarde van 74,471 dollars,inCaatoningevoerd. tleren velzending bezig houden. In de nabi
jheid van
Sthafha4::4 is de mjrlvalbi
j Zczz
.
/k'2;,die velevreemTAIIIEF. Zie H0rT.
8âN 8ILYAl)OR,zie Bwulx en GcATExAtA.
delingen herwaartslokt.gaarbijvindtmen tevensdeeenige
SANTA FE DE BOGOTA,zie BOGOTA.
àjzersltlelteti
j van het kéuton,methbogovens,dwaarjaarSAPANHOIJT,
rekzei
nmu
e R0n0tnE
in
0cT
Go
.a, van 16 tankos.
SANTAXE,
ltjks olustreeks 30,000 centnz'
.i
jzer totgegoten-i
jzerwareu
emverktworclen.
jk
SAPGROEN (lat.suceusviridis,
. eng.sag)greezl,'fr. Alunten en koers, stad en kanton rekenen gemeenii
?dr de Tes
arguldensvan 60 kreuzerà4 heller twybzzzzfgely ook
s%@
e,
*du. Sa/tgri
Lzz,
.ital.verde 8: vesc'ica of na
we
l
i
n
de
i
ndee
l
i
ng
va
n
de
n
gul
de
n
i
n
1
5
ba
t
l
en
à
4
kr
eukomt
i
n
r
under
of
va
r
ke
nbl
az
e
n
i
n
den
hanverdecfu&o)
del. A1sh:t goed is,zietheterzwartuit,doch isaan de zer,ia de betalingwaarde van den z4-guldenvoet,zoo a1s
kanten schoon doorschàinend groen,dektvolstrektnietbi
j reeds onder <%t. Gallen is opgemerkt geworden.
rekenm untea staan hier in de volgende verhouding.
het scbilderen, droogt schieli
jk bi
j hetschilderen toteen De
l mark wordt'à 4 gulden 6 pond hdler.60 batzen,240
schoon landgroen op,en dekt. getlroogd,ook volstrektniet.
Aan de lucht blootgesteld,m ag hetnietvochtig worden.- kreuzer gerekend;hetmark en de pond haller komen ech-

Hetwordtuitdegemeenekruisdoornbessen (vaa llhamnus
cantharticusLI>x.5eklasse leorde) eenesoortdergele
bessen (ziedatartikel) getrokken. Zi
j mogen daartoe niet
volkomen rijp zi
jn, anders valt deze verfstofin hetgele;
men mag ook geen sterk vuur bezigen,anders wordtdezelve groenacl
atig bruin,.jazel
fswe1geheelbruin.llenmag
alleen eraluin, maargeene koolzure magnesiaofl
tri
jton-

terallèen bi
jboetebetalingen voor.
Hetkanton Schayhausen heeftvroegerook versclleidene

goud en zilvermunten geslagen, met name goudguldens
en dukaten; in zilver echt
e en halve thaler,dicrer geheel
kenybierbatznerkreuzer; tegenwoordig heeftmen a1s kantonmunten sleclats nog.
.heele en halve batzen,die in lne-

nigte als zilverkleingeld- of bàjpassingmunt koerseren etz

der mengen,anders dekt de verf;ook geene koolzurekali, waarvan l65 geheele batzen één louisd'or uitmaken.
Schaffhausen heeft geen eigen koersstelsel;men rigtzich
wantdezehoudthaaraltàjd vochtig en smeerig.
TARISF,zie VznywwnEw.
echterook bi
jwisselaangelegenheden meestalnaardekoers-

SIRAKOW OI (SEenK0w0I), russische inhoudsmaatvoor noteringen vaa St. Gallen (ook welnaardievan Bazelof

natte waren,van 40wedro,160tschetwerki,320 osmusehâi. van Fr
ankfort). çerde/z: maten en ge-zrgfen, zie mep
ge nieau)e a?wfiq
Zie ST.P:TERSBURC.
SAEBINIë,(heteiland)zieCActlzlll.= (hetkoningrijk) onder het artikelZwlTsEst,twp. De totdùs verre no: bezie Gl
)srz.en TcRI>.
staan hebbende,zi
jr
l,naaroKcieëleopgaven,alsvolgt:
nmtemaat. De schaFhauser werkschuh, of de halve
SAROT,inhoudsmaatin hetbirmansclzeri
jk in Achter- eljIe
wo
r
d
t
ni
e
t
me
e
r gebruikt. In derzelver plaats is de
Indië,zie Rwwcozl.
neurenberger vo-et van 12 duim getreden. die hier 304,3
SARRAGOSSA,zie âRAc0>Ië.
SARTER.(CMARTEI:) Lschpvt-theetbi
jdenscheepsbouw ned.streep lang is.
het modelvan een schip,het ontwerp of deplanteekening De schaFhauser landmeter-voet is 357,32 neJ'.strery?
daarvapl de wi
jze van bouwing, de verhoudiny van alle of l,19107 nieuwe zwitsersche voetlani.
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SCHAGCHEREX--SCHAUMBUAG-LIPPE.
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SCIIAIJAIBURG-LII>PE.

De roede heeft 10 zulke voet, à 10 duim, en komtmet oosten, waar zich de woudri
jlte Bûcke-bergen uitstrekkell,
6 ellen overeen.
eenen meestal vlakken, vruchtbaren en wel bebouwden
rond, en de zelfde produkten en in even dezelfde mate
HetschaFhauser klafterhoudt6 neurenbergervoet.
9e schaFhauser elle bevat 595,54 ned.slreepjof0,99256 a1s hetvorstendom Li
ppe-getmold (ziealdaar);sleclztsmet
nieuwe zwitsersche el
ditonderscheid, dat Sehaumburg,ofjuisterSchauenburgLi
p
pe
n
o
g
v
e
e
l
v
i
s
c
l
t in het Steinhuder meer, en vele
ln Stein ctxs dcllI
jyt isdelandmeteaoetde zûrichervoet; de roede heeft 10 voet. De gewone el aldaar bevat goede stcenkoole. in het Bieke-gebergt
e bij Sûlbeck,
507. de lange el,echter 699 ned.streep.
stadthagen enz.bezit. M infralebronnenzheefthetlandb!j
Zandmnat. De schaffhauserj'
uchartheeft4 vierlinr à hetlaatstgemeldeoord,inzonderheid echter te Eilsen aan de
4 guörtlin ofma%
gzlin,-en bevat252 o roeden9datzjn Ave, welks zwavel-, staal-, gas-!en andere bad.en tegerz32,175 ned. D roeien, of 0,89375 nieuwe zwitsersche woordi
g drok bezochtworden. Nk
jverheid en kandet zàjn
J'uchart.
hier ook geheelop den zelfdea voeta1s in Lippe-Detmold.
De
v
e
r
we
r
ki
ng
v
a
n
he
t
T
l
a
s
ho
ud
t
het grootstgedrelte der
Delandmaatin Stein isaan de zkricherlandmaatgeli
jk.
Zie Zùltlcl.
bevolking werkzaam'
,en Hagenburg en de omstreek is &
Graanmaat. Het malter voor gladde vruchten heeft 2 hoof
dzeteiderlnnwqad-en drillweverI
j.Andere fabri
jken
mutl,Lmûltt het malter voor ruwe vrucht echter 4 mud; behalve eenebeetwortelfabrijk te Petzen,zijn erniet.
ieder m ud heeft 4 viertel,à 4 vierling,à 4 m öszli.
kgckebuvg, de hoofdstad van het vorstendom aan de
llet schaFhauser viertel gladde maat houdt 22,287 ned. Ave en hetHarlgebergte, telt nog niet volkomen 2500 inkop, of l,48579 nieuwe zwitsersche viertel? en het vier- woners,diezich meestalmetl
ijnwaadweveri
j en landhuistel ruwe maat 25:733 ned.kop,of 117155 nleuwe zwitser- houdkunde werkzaam houden.
sche viertel.
M unten.en koers. Xen rekenthiernaarrnksdaalders
In Stein houdt het viertel gladde maat 16,235 ned. van 24 goede gronche. pf van 36 mariën&roschen,in den
kop of l,0823 nieuwe zwitsersche viertel, en het viertel z4-guldenvoet,waarnaar1 thaler in couv.geld,l thlr 1)
ruwe maat 25,733 ned. kop of l,2507 nieuwe zwitsersche s.groschen pruiss.ct.off l,804 ned.waard is,en de reviertel.
kenmunten alhier hebbea de volgendeverhoudingtotelkanInhoudsmaat wpor natte waren.

De dcla , zuivere sinn (zuivere maat houdtin Scha/hausen 4 nimer à 4 viertel à 8 màsz t
k4 schoppen. De

(ordinaire of land-) maat houdt l,3135 ned. kop, of

0,87357 nieuwe zwitsersche maat of 8 ordinaire maatdoen

91. stad ofschenkmaat.

der:1species-ri
jksdaalder = 1) ëlr.= 2 gulden = 32
goede groschen = 48 mariéngroschen = 96 matier.
Va; werkeli
jk geslagen munten heeftmen hiert
1) in goud.enkele en dubbelewilhelminen (georg-wilhelmsd'or),van 5 en 10 thalern in goud, in den gewonen
wettelijken muntslag derduitschepistolen.
gukaten (vaq 5 thalern)naarden duitschen ri
jksvoet.
Van dezegoudspeciën zijn slechtseen gering aantalge-

Dewi
jnmostwordtnaarden troebelen slnn (de troebele muntgeworden.
maatj gemeten. Hetviertelhoudt11,086 ned.kan. De 2) ia zilver. speciesthlr. geheele eu halve,in den 20saum ,troebelesinn ismitsdien om 7) maszgrooterdande uldenvoet.
geheele,halve, en een-derde thlr.naar dezoogenaamde
saum zuiveresinn (op den nieuwen saum moeten dienvolleipziger- of 18 fl.-voet, die echter weinlg m eer Voor-ernaar zeer nabi
j 6 nieuwemasza1stoegiftgeregens hi
kom en.
kend worden).
In Stein bestaatdezelfde indeeling bi
j den zuiverensinn In zilverenscheidsmunt, of /afbç
jpasséng:goede groals in SchaFhausen; maar het masz houdtslechts l,1541
schen,mariéngroschen en matiers.
ned.kan,of 0,7694 nieuwe zwitsersche masz.
Kopermunten zi
jn totheden volstrektnietgeslagen gege saum troebvle sinn heeft echteraldaar l36 masz (op worden.
den nieuwen saum moeten daarom Zeer nabi
j6'nieuwe 0ok in het sehaunaburgsche zal men bi
*
j het allengs
maszalstoegiftgerekend worden).
aangroeijende gebrek aan goede conventionsmunt en de

Ifandelsgewi&t. ge centnr. heeft 100 ligt pond à 32 spaarzame munting van eigene landsmunten naar den 2411.loo; en 100 zwaar pon; à40 lood.
voet, vroeger of later totden zl-fl.-voetof het pruissisch
Iu SchaFhausen weegthet ligte pond 459,528, doch het courant moeten overgaan,welk laatste hier buitendien reeds

zwarepond 57G41 ned.wigtjes.
sederteenigeu ti
jd in levendige circdatie is.
In Stein weegt hetli
ktepond 459,018,hetzware pond Al-aten en grft/ïg/ezz. Dit vorstendom heeftniet,zoo als
totdus verre steeds aangegeven werd, de zelfde maten en
echter373,772 ned.wigtjes.
gewigten a1s het vorstendom Lippe (zie LIPps-PsTl00 schaA . ligt pond = 91,906 pond nieuw gewigt. xoto).maarweldevol
gende (naar eene oKciëele mede100
nt zwaar > = l14,882 p
p
)>
deeliug).
100 steiner ligt > = 91,604 m p
yy
Zengtemaat. De voet is 128,6 oude parijssche liniën,
100

p zwaar > = 1l4

n

l
y

p

SCHAGCHEREN1 dit woord wordt gebezigd om het be-

drijfdergemeenehandelsjoden (de schagclteraarstaan te

duiden,en beteekenteigenli
jk'
:doorlistig afvragen in ruil
ahroggelen of door overlastig indringend aanbieden.aanhoudend te koop voorstellen van oude kleedingstukken.oud

of290,1 nei. streep lang.
De elle is de dubbele voet, dus 580,2 ned.streep lang.
De roede heeft 16 voet lengte.
Zandmaat,de morgen heeft l20 (n roeden.
Be o roede bevat 21,54445 o ned.ellen) en de morgen
dienvolgens 25,85334 1 ned.roeden.
Graanmaat. Het himten heeft4 metzen en bevat1662

huisraadysnuisteqjen en dergelijkevoo- erpenkoopen,ver- oude pari
jssche kubiekduim ,of32,968 ned.kop.
koopen ofverhandelen.

Inhoudsmaat woor natte waren.
SCHANXDEKSEL Lschpvtwj, debovensteplank,die op
SCHANS Lschpvt-tisdatgedeelte van het schip,waar Het masz houdt63,49 oude parijssche kubiekduim,of
men op oorlogschepen,als reedsdevàjand geënterd heeft 1,2594 ned.kan.
zich verschanst. 0ok houden hier oKcieren,stuurman en
Hetanker,houdtgemeenli
jk 28masz.
kadetten hunnen wacht. Even zoo bevinden zich hier xSczldrf,
çgeft/fg/.Hetcentenaar heeft l00 pond;hetpont
l
hut
t
en
voor
oëci
er
en
en
a
a
nz
i
e
ni
s
h
e
t
ke
ul
s
c
he
,
e
n
d
us
a
l
s
me
t lzethanoversche en brunsdebovenste kajuiten,
li
jke passagiers; - Toorts ook hetstuurrad en hetnacht- wt
ikschem
de
ilijkaan tenemen.
huis.
Hetme c%naal&ewtk'isalsin HanoverjEn derhalvehet
SCBANSKLEEB Lnel
tpvt.t noemt men een laken of pruissische. Zie BxRtlzx.
kleed, hetwelk op oorlogschepeu tot sieraad boven over Bà
jde aansluiting tothettusschen Ilanover,Wz'vxt
sw#é
de achter aan den mars aangebragte borstwering gehan- ea oldenburg best
a
a
nd
e
be
l
a
s
t
i
n
g
e
n
t
o
l
v
e
r
d
r
a
g
(
z
i
e
het
gen wordt en de kleuren der natie draagt,totwelke het arti
kelotnswsrllc) zijn voorditdoelde volgende maatversehip behoort. Gewoohli
jk is het met passementen om- geli
jkingen in geheelegetallen aangenomen en vastgesteld
zoomd.
geworden.
hetscheepsboord ligten hetzelve bedekt.

SCHARLIKENBEZIë. zie ltxxlxzs.
SCHAUXBURG-LIPPE. De doorhet westphaalsche,ha- 17 schaumb.himten = 18 hanoversche himten.
noversche en hessische gebied omsloto e e: aan den noor-

3

deltiken tak van het W ezergebergte en hetGuntelwoud, 25
alsook aah het1mi
jllangeen 1 mi
jlbreedezoogenaamde
steinhuder meer liggende vorstendom heeft'tot op het Zuid

p
>

masz = 4
p = 32

n
>>

Xen &ie ook het artikel Hxwnvxll.

le/cd/ilg guartier.
quartier.

SLBEEII
SBXGELEIDIXG- SCHEEPSP.
IPIEREN.

- :@ @Y -

8CHKEPSBEGELEIBING, zie C0>v00Iz.
SCHEEPSBESCHUIT, is eene soort van broodkoekje,

doorlangdurig bakken sterk gedroogd Lneschuit,het fransche woord,voordeuœybï.
çcuit,beteekent twee maal
d
xllelgenakkent.lletverstrektden zeereizigersop langdurige togten tot brood. Het deeg van ditbeschuitwordt
door een veel dterker zuurdeeg,dan datvanhetgewonebrood

totgisting gebragt. Gemeenlàjk worden vooêhet beschuit
5 ned. ponden eepigermate verhard zuurdeeg pet50 ned.
ponden meel gemengd. W anneer het metdq handkneeden, het deeg zoodanig verhard heeft, dat hetzelve niet
meer metde hand te bewerk-en is, treedt de werkman het-

SCHtEPSPARQEN- SCHEEPSVERKOOP.

l)de,
bi
jlkrivfjzie XAAZBILIZI,.
2)dekoopbrief,zie SclszpsvzRxoop.
3)de reédèrbrief,zie RzxDsR.
lI)gedœumenten,delading betreflende.
1)charte-artflen en cognossementen,ziedezeartikelen.
2)laet1 ngsmanifest,ziw
e'XA,I;zsT.
3)hethdingscertiâcaat. 9italleen in oorlogsti
jd.
111)Papieren,dereisbetreFende.
1)de burgirbriefdesschippers,zie Scslppzll.
2)demonsterrol(ziedatartikel).
3)de zeepas..Daarondbeervoi
s het document teverstaan,
doorhetwelk de daartoe'
egde overlleid derhaven, vall

zelvemetden voet,ofwe1kneedthijhetmeteenehand- welke een gckipper uitvaart, de verklaring geeft,dat hem
spaan, a1s die der vermicelliof macaroniebakkers'.Demasla hetverloft- hetdoen derreis gegeven is. Ilet geldtvoor
wordt dan in stukken versneden,en iedere afdeeling weder den daarin aangeduiden tijd,ofalsdezeaanduiding ontop nieuw gekneed. - De oven om hetscheepsbeschuitte breekt, voo' de reis uit en thuis.
bakken, behoeft niet zoo sterk geheet te worden a1svoor 4) de gezondheidspas. Dezebestaatin een getui
gschrift
het brood;doch men laathetlanger in den oven. De be- over den .gezondheids toestand der '
llaven van welke eert
schip isuitge'
varen, ook we1van dien der zich aan boord
s
c
h
ui
t
e
n
wo
r
de
n
me
t
'
g
a
a
t
j
e
s
do
o
r
s
t
o
ke
n
o
m
z
e
s
po
e
di
g
e
r
t
e
doen droogen.
bevindende.m rspnen.

Een scheepsbeschuitvan goedekwaliteitmoetsmakelijk,
van goeden reuk zijn,knappend in eensdoorbreken,en op
de breuk glimmenè zijn a1sver&laasd. Hetmoetzich gemakkeli
jk laten weeken, en in hetnatzeerbolopzwellen,
zonder er in te verkruimelen of tot den bodem van het
vaatwerk te zinken.

Deengelschen schàjnen in hun scheepsbeschuitgeenerlei
zuurdeeg tegebruiken;ook ishetaltijd van dofwittekleur,

en weekt niet zoo goed, m aar hetkan zeer lang worden
bewaard.
In geen land wordt in hetscheepsbescbuitzoutaangegebragt, om hetzelve, op zee, minder de vochtigheid tot
zich te doen trekken.
SCIIEEPSBOEK of LOGBOEK is het boek, hetwelk de
schipper over de scheepsrekening voert;soms bevathetzelve
ook tevenshetlading- en lossing-boek. Het moetmet en

benevenshetjournaal(zieop datwoord)gehoudenworden.
SCHEEP860NTRA6Tj zic 6xART:pAnTIz.
SCHEEPSDOKKEN,zie DOK.

SCHEZPSGROET (= SALUT). Alseen overàlijfselder

vroegerveelvuldig aangematigdeheerschappij over sommige

ieeën werd vroeger door de zeemogendheden hetregt begeerd,in zoodanige zeeën o n alle schepen descheeps&roet
te vorderen. Deze bestaat in het strl-lken der zeilen en
vlugge, ook in geschutldsbrandingen, welke laatste echter

5)de in- en uitklaringen voorden tol.
6)de inveataris (scheeps-inventaris) zie Scuszpsvznxoop.
7)hetsoh4epsjournaal,zieJot
iltywwt.
8)hetscbeepsboek,ziedatartikel.
9)de tuAsohe pas. Dezen voeren schepenj die in de
Xiddellapdsche zee varen,ter hunner bescherming tegen de
barbari
jsùhe zeeroovers. Vermits nu die passen alleenli
jl
t
kunnen worden uitgegeven door zoodanige regeringen,die
met de barbaqischestaten verdrqgen hebben gesloten,zoo
zi
ja alleen die schippçrsverpligt, een'zoodanigen pasmet
zich te voeren, die tot een land behooren, waar dezelve
kan gegeven worden.
l0) de #assen der zich aan boord bevindende rei'zigers,
zie PAssAG:..
llec=
B. kk
jxonêere,oftotdeonderscheidene landen resr
tieveli
jk behoorende.

1) in Frqnkbt
j'k. 1)hetcerti
Acatdewgïie. Yoor ies
iteren). Van dezevisitatiewordteen procesvcr6aalopïemaakt, en d-en schipper daaruit een extract afgegeven
hetwelk heteerti
/catde wïdïf: is. 2) de cc/edeyr
.czzcisation,zie SCHEZPTAZRT.
ll) @
1Il *@h@e
@
.,de atto #f nationalita,hetpatente
ziealdaar.
111) in oostrnrt
j'
k het kontrakt van den schippe!
-met
dere reismoeteen schi
pperzi
jn schip lnten bezigtigen (vi-

r; en het cditto
niet doorgaands van koopvaardijschepen gevorderd wordt. de reeders, het patent, zie Scnszpvwwa'
Heden ten dage kan men eene verpligting tot scheepssalut Jp//ï/fc/,zie Z>IIIIIEGTEN.
algemeen aannemen als een schip de kusten, metname de
1:-) ia Rntetand het certé
/tca'e o./ vegistry; zie
forten pfvestingen van eenen staatvoorbiivaart. In opene ScllcllpvAwll'.
zee is het scheepssalut,eene courtoisie, die echter niet ligt
Y)ip #merika,de list0.
/'persons,ook shlpping paer genoemd ; zie XoAsTilnlot,en hetregistercerti
/caat
mag onbeantwoord blàiven.
SCHEEPSINVENTARB . Daaronder verstaatmen in t
len Zie Sclstpu wR'.
engeren zin alle scheepsgereedschappen die niet onmiddelVl) in .
#
rcJy/
.;
actur
el
nkewe
bei
jve
fabrikaten reSdi
edey
rz.fad
be
ri
jf
k,
inenFe
d1
ez
l
ectieveli
jk
zi
jn vervaarli
jk en zoodanigerwtjzedatmen ze alslid Lmembrumj van P
betschip kan aanzieny met deszelfs romp verbonden zàjn, digd.
derhalve de zeilen, touwen, ankers, het keukengerei, de
YII) in llusland, lletcontract tusschen de reedersel1
blokken' enz. ln eenen ruimeren zin noemt men ook wel den s'
chipper,
aldatgeneydat niettot den romp behoort,het inventarium
YIII) ln Zwedeyt,demeetbrief (zie op datwoord);eene
ofde Weet. Tegenwoordig pleegtmeny- wat volgens het kopie van den reeders-eed,en de vrijbrlef. Zie Scuzsp.
r;voortpoek eene volkspas.
romeinsche regt anderswas - ook wel de sloep of boottot VAAB'
den inventarisvan het schip te rek-enen.
IX) in penemarken de reeders-eed. Zie het artikel
SCHZZPVAART.
SCHEEPSJOURNAAL,zie Jornywwt.
SCHEEPSKAPITEIN,of enkelKAPITEI>,wordtdebevelX)in Pruissen,de me'
etbrief(zie op datwoord)enden
hebber eenssehip, genoemd. Zie ScHlppzll.
bi
jlbrief.
Folland LNederlandj, laetwetbo:k,van koophandel
SCHEEPSKOK is diegenederdek- (ofonder-)oëcie- enIn
de kwitantiën van betaalde loods-en haven-gelden.
ren, die de keuken voorde ekwi
paadje, metuitzondering
der oëcieren,bezorgt.
C.) ln de meeste landen is hetgebruikeli
jk, ofdoor
SCHEEPS-OFFICIEREN op oorlogschepen,zi
jndiegenen de wetten voorgeschreven, dat deladingspapieren,althansde
der oëcieren,velke zich aan boord der oorlogschepen met manifejteq der inkomehde schepen,door den consuldezer
dezeevaartkunde bezighouden.Zi
jbezorgen,bàjbeurtwis- landen,die in .de haven, van waar hetschip uitgaat,resiseling, de wacht, en in het gevecht kommandeert ieder deert, moetvorden geviseerd.
hunnereeneafdeeling derbatteràj.
SCHEKP/PARTSN,zie RSEDER.
SCHKEPSPAPIEREN. Bi
jhetbelang hetwelk dedocu- SCHEKPSPROCUREUR,ln Duitschland op vele plaâtser!
mentering van het nationaal karakter eens schips,als ook een scheepàmakelaar met betrekkingtotderivier-scheepvaart.
de aard der onderneming, in welke het, schip werkzaam is, In Hamb<g gi
jn het enkelparticulieren,ten zi
j z'
p
'door
hqeft, is het eene der eerste pligtenj welke een schipper, eenen vreemd
U en staatmogten aangesteld zi
jn.
zoo weljegenszàjnereedersalsjegenszi
jnebevrachtersheeft, SCHIIRPSTRItKOOP. Behalve door scheepsbouwing kan
dathijin beide opzigten devereischtedocumenten,scheeps- men ookgoor aankoop eigenaar van een schip worden.Zoo
papieren? metzich voere.Degewigtigste documentenwelke wel het geheele schip kan verkochtworden,wanneeralte
reedersdam oe eensgezind qjn, a1s ook iederemedereeder
een jçhip aan boord moethebben,zijn
bevoegd is, Ai
jn part te verkoopen. Slechtsin ditlaatste
z

A. âl&emeene.

A) 9e documenten,betreFendf
'
g den eigendom desschips,
derhalye

gevalwordtook wel hier en daardoor wetten aan de overige medeaeders de preferentie totden koop toegestaan.

Deverkxpvaneen schip geschiedtèfopentli
jk,ôfonderde
handthetgeen echterin een regterli
jk ppzigtgeen1onderscheij
34*
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IS voorts gedwongen of vri-jwillig. Eerstmaakt. Dezelve @
gemeldegeschiedtkraclztensregterli
jkeuitspraak,hetzi
j a1s
het schip wegens eene schuldvordering.in beslag genom en

was, of over hetalgemeen,a1seenvoudigli
jk wegenseene

schuldvordering het sehip als eigendom des schuldenaarstot
voorwcrp der executie wordt gemaakt. In beide gevallen

geschiedt '
de verkoop opentli
jk en bi
jwçgevaa regterlijk
vonnis(fr.saisie. eng.astaehment). Totvolstandigmakinq van eenen soheepsverkoop behoort in den regeleen
schrlftetàjk contract,koop&rt'
ef (eng.nilloJ.dc&),hetwelk
hetzij ondershands ofopenbaargesloten wordt;allerwege
echter als hetzelve zàja doel trefl
bn zal,moeten althansde
onderteekèningen gelegaliseerd worden.Yan wezentli
jkvereischte zijn in .zoodanigekoopbrieven ofcontracten:l)de
namen der contractanten;2) debenaming van hetscllip;
3)deszelfsgrootte en bouw, ook weldeszelfsnationaalka
rakter;4) de bedongen pràjs;5)in den regeleenekwitantieten bewàjzevan deszelfs reedswo/ércgzebetaling,en
wel ook dqp,wanneerde kooppri
jsgecrediteerd isgeworden,verm its deze quitantie, onder zekere om standigheden,
van gewigtkan worden;6)alleoverigeconditiën.Ilus,of
de verkooper de evictie verleene,d.i.ofhi
j ervooropkom e, dat op het schip geene schuldvorderingen rusten
(phet op alle havens-en stroomen vri
jleveren'')ofniet.
De pligtdes verkoopers om de évictie te verleenen,kerstaat
zich ecbter, waar geene andere voo- aarden gemaaktzàjn,
althansbàjeenen vrijwilligen verkoop van zelven(ziebeneden);voortsdeaanglfte,ofmetofzonderinventarisisy
verkochtgeworden; 9)deondèrteekeningen.enderzçlverlegalisatie.
Bàjden openbaren verkoop,dieten gevolgeeenerregterli
jkekennisnellàing geschiedt;worden alle op hetschiprustende sclluldvorderingen uitgedoofd, die nietm eer gepreviligeerd zi
jn dan diegene,wegenswelke hetzelve isverkocht geworden. De m eer gepreviligieerden m oeten echler
voordehand,in degeli
jkstaandepro ratabevredigdworden,in zoo verre ztjniet,krachtens de wetten,bi
jv.om dat
zàjzich op eeneuitgevaardigde indaging niethebbenaangemeld, wetteli
i
tLs.#esloten zi
l
olgens verscheidene
*.
#k ui
*
#n. sr
.
wetten en gebruiken delgt de geregtelilke
verkoop alle zich
nietaangemeld hebbende m inder gepreviligeerde fvorderingen van zelven uit. Dltis,hetgevalia I'rankrv'
'â,Zwe-

tfrzz,Ilam&urg eu bàjonstelande.

Jn vele landen is het nog tegenwoordig verbodenybehalve

in geval van.nood, ecn nationaal schip aan vreem d
e
. en t
verkoojlen. overigens is op te merken,dat de verkoop van
een schip in den regel alleen door den eigenaar,of ten
gevolge van geregteligke
' kennisrzeming door den schuldeiseher geschieden kan. Buitendien wordt echter de eigen-

SCHEEPSVOLK.
in alles hetopperbevel voert,derhalve den koers,

gezeild moet worden. enz.voorschrijft. 2)de
(eng. boatswaint. Deze heeft het bi
jzondere
opzir overde takelaadje en zeilen(devleettvan hetschip;
ook welover de stouwing der lading (zieS'
rocwllc);hi
j
kolnt'echter aan boord van alle schepen nietvoor, en inzonderheid op kleineschepen zi
ju zi
jne verrigtingenaan die
desstuurmanstoegevoegd. Onderhem stond vroeger3)de
s
chieman dietege
nwoordig nietmeervoorkomt*).' 4) De
scheepscharmr&v.
-n ofscheepsdokter.Deze komttegenwoordig slechtsop grootekoopvaardijschepen voor. Daarentegen

hebbendekleinethansregelmatigmedic%
ânkisten aan boord,
m et de m eest noodwendige geneesmiddelen voorzien,die
in de zeemanstaalook we1 Iappendoosofzalfdoos,wordt
genoemd. 3) De scheepsschrvw
''er (zieScll
llzvsn). Alle
overige personen behooren tothetscheepsvolk in den enïeren zln. A1s boven-aan te '
staan kan men den timmermayt beschouwen, die gedurende de reisin de noodwendigste herstellingen van het scbip voorziet. Dan volgt de

kok, die we1de spi
jzen toebeieidt,maarbuitendieu,even

als de tim m erman,m atrozen diensten verrigt.
De overigen verdeelen zicllin m atrozen, die reeds v'er-

scheidene reizen gemaakt hebbeny en ligt- (ook half-,

klein- ofjonm-) zaczr/aezz,die eerstsedertkorteling varen,nog nietvolleerd zi
jn,en ook nietdevolle gagieontvangen.Delaatsteisde scheepsjongen.somti
jdskoksmaaten
kajuitswachter(eng.stewardjgenoemd (het zoontje.van
den kapitien),die eerst begint de scheeysvaartte leeren,
en die tevens op groote schepen onder den hofmeester tot

be
dieying van den schipperofkapitein en vatzde kajuitPassagiers bestem d is.
De scheepsmanschap t
rhet scheepsvolk)- onder hetwelk
hier,ea overal,waarnletbi
jzonder de onderscheiding gemaakt wordt,ook de oëcieren verstaan worden,wordt door
den schipper (kapitein) aangenomen. Daarbi
jheefthi
j in
de eerste plaats op hunne bekwaamheid te letten,en vooral
ïeenen stuurman aan te stellen, die niet van zijne > kwaamheid en kennisvoldoend bewi
jsaflegt. In oorlogsti
g
.den,ofwaarhet,bi
jv.ten gevolgevanbestaandetraktaten,
erop aankornt, moet hijook,metopzigttotde nationaliteit derzeelieden, op aldatgene letten,wat te dezen aanzien door de wetten of bi
j traktaten is voorgeschreven.
Yoortsmag hijgeenen zeenaan aannemen dienietvan zi
jnen vorigen sehipper (kapitein) zi
jn behoorli
jk ontslag
'

heeftontvangen. Zoo we1 de schipper die hier tegen handelt, a1s ook de zeeem an, die zich verhuurt, zonder van

zijnen totdus verreoverlaem gestelden kapitein onlslagen
tezijn,worden gestraft.Deschipperheeftmethetscheepsvolk een schrifteli
jk contrakttemaken,waarin,gewoonlz
lk,
dom overgedragen doorden opentli
jken verkoop.welkeeen behalve den dienstti
jd,hetambtofde graadvan den gekaper, ten gevolge van voldoende condemnatie van een huurden zeeman, ook zijneverpligtingen omschreven'worp1'
l
-ls gemaaktschip, bekerkstelligt. 0ok de schipper kany den. Niet zelden valt ditkontractmetde monsterrol(zie
ofschoon niet eigenaar zi
jnde, onder zekere omstandigartikel)te'
zamen,en in den regelwordt hetdoor een'
heden een schip, in regten geldende, verkoopen. Zie daartoe aangestelden beambten opgem aakt; zie 'W 'wTllSculrpxn.
scuoc'
r. Een wezentii
jk vereischte isdaarbi
jook deopgave,
StJIIEEPSYOLK,
'SCHEEPSXANSCHAP, EKW IPIGIE hoeveel van deszelfs gagie het scheepsvolk vooruit (hand@
ld- geld op hand)onvangen heeft.
(eng. ctew ; ln andere(talen egNl@pa&e en dergelàik met geDe
andere uitgaugen van dltwoord;in het du.Sch%
regtskundige belrekking van het scheepsvolk tot den
fsvolkt.
Daaronder verstaatm en alles buitçn den scltipper(
kapitein) schipper is die van een huurcontract Lloca'
tio,c/rzdzzp/fo
aan boord en in dienstdesschipszich bevindeudepersonen. opsrarumj,en de zeeman heeftzich te besehouwenalsgeIa xneerspecialen zin,wordtwederom deekwipagieinoy- huurd of verbonden tot alle verrigtingen,welke hetdoel
cieren,en m anschappen verdeeld.
des contracts vereischtof'zi
jneaanstelling metzich brengt.
omcieren zi
jn l) de stuuz'
matt ofopperstuurman (fr. Zijnedienstvangtaan van hetoogenblik,waarinwerkzaampilote,
.eng.mate;du.Steuermanngital.ytocchirçt,en heden voor deaanstaande reis,waarbi
j echterin ditopzigt
een uit- en t'huisreis te vyrstaan is, m oeten ten uitvoer
o
p
g
r
o
o
t
e
r
e
s
c
h
e
pe
n
d
e
t
we
e
de
(
o
nd
e
r
l
s
t
u
ur
ma
n.
De
e
e
r
s
t
e
is de naaste aan den kapitein, en deelt m et hem in de ebragtworden,en niemand mag zi
jneaankomstaanboord
bevelvoeringvanhetschip.Hetseheepsvolkwordtynaargelang m oetlwillig vertragen, als waarop dezeeregtenonderscheidene
een oftweestuurlieden aan boord zi
jn,in twee ofdrieaf- strafren, die in kortingen op 4e gagie enz.bestaan, gesteld
deelingen,wachten,gedeeld,waarvan eenedoordenkapitein hebben. Evenm in m ag,zondervergunning van den.
schipen een der stuurlieden, de anderen door stuurlieden alleen Per (
kapitein) een zeeman het scbip v
rlaten,en erzi
jn
.e
wordt gek-om m andeerd. Yan 4 tot4 ure worden de wachten zeer zware stralren daarop gesteld,alshi
l eene nachtzonder
verwisseld,derwàjzedattelkenseen dergenoamden metde verlof van boord blijft. Builendien bestaan er velerlei
hem toegevoegdewachthetschiptebesturen heeft, en aan bet disciplinaire wetten en voorschriften. Zoo m ag geen zeeeindezi
jnerwachtdoordengene,aan wien dan de beurtisj man zàjne vrouw met zich aan boord nemen. Hetishun
afgelost wordt. De stuurman heeft alhetzelfde te verrigten verboden, aan boord te spelen of gasteràjen aan te leggen ;
a
lsdeschipper(kapitein)*)en moetdezelfdekundeenken- zijmoeten zich bijzonderbijheteten.onderlingvredelievend
nishebben)a1s deze;slechts spreekt het van zelfydatlaatst- 11edragen, en met de hun toegereikte kosttevreden zi
jn.
De schipper (kapitein)moetonderhen den vredebewaren
en heeflhet regttoteene gem atigde tucbtiging.
*) Hij staatdus niet, zoo a1s men door ons hcll.woord 'tuutjk onder den k-apitein;
man (.
çI'?zvrJï:&s) verleid, verkeerdelijk zolz kunnen opvatten, Het scheepsvolk staat onrniddelli
.

a
an hetroer. Totheteigenlijkesturen,d.i.hetmechanismus
van ùet roer besttzren,wordt regelmatig een matroos gekom-

man.leerd. Daarom is hetengelsche woord mate (maat, gezel; *) Scltiemannen.lleettegenwoordig hetherstellenvanhetafgesletene

namelijk van den schiqper)enhetfranscheluitenant(aanboord
on
zeroorlogschepen ltlltenant(1e of2e))st4dehouder,plaatsbckleeder?veel meereîgenaardig.

t
ouwwerk. Deze verrigting, even a1s het zoo goedmogelijk,
gedurende'de reis, herstellen der zeilen, is de geheele scheepsmanschap,onder de leiding en toezigtder oëcieren,opgelegd.
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en wat de lagere graden betreftj onder de oKcierenj aan steld, het regt op hetverhaaltegen den schuldigen xordt
G e zi
j daarom. in alwatin betrekking tothetschip be- toegekend.

SCHEKPSW KRF, SCHKEPSTIMXERW RRF, heet de
rigtingen zi
ln uit hunne aanstellin; kenbaar. De stuurman tot het bouwen van schepen ingerigte plaats. Legt men

vol- wordt?gehoorzaamheid verschuldigdzi
jn. Hunnever-

f
opperltuurman, le luitenant) die onderde onmiddelli
jke de kiel van een schip, bij hetbouwen van hetzelve,op
bevelen van denkapitein staatjheeft,a1shem dewachttebeùrt kl
osssen en andere houten Lstapelst vast,zoo zegtmen,
valtbehoorli
jkopdesturing en leiding van hetschiq achtte zoo lang hetschip in deze ligging bli
jftjhet.
:/cc/op dfl-

geven. Buitendien ishem detoezigtopgedragen b!jhetin

ontvangst nemen of afleveren der lading,ea heelthi
j in
iedere omstandigheid, den hoogsten vlijt aan te wenden.
Hetgezamenlijke scheepsvolk,met inbegrip der oëdieren,
is verpligt,het schip ia staatte stellen, de goederen in te
laden en te stouwen;zie STocwzxc. Zi
j mogen, buiten
hunne bagagie,zelven geene goederen inladen. Gedurende
de reis moeten zi
j steedsbijdehand zi
jn,waaren wanneer het noodig is,weshalve het menigwerfhen zelfsverboden is, g'
elteelontkleed te slapen. W ie de dienstrol
treft,moetwakende zi
jn. W ie op zi
jnen postslaapt,zelfs
wie eenen anderen daarop slapende vindt, wordtmetkorting van gagie ofanderzins gestraft. Zi
j'moeten,in'geval
van nood, tot berging van schip en lading medehelyen,

pel. Rene andeqe inrigting tot den scheepsbouw is de
helting, d.i.een lang,geheide op rasters,onderlagen en

dergelz
lkevoorwerpen npardewaterzi
jde schuinstoeneigend
stuk hout. Tegen deze helling wordtook hetschip opgewonden,alsheteeneaanrnerkeli
jkeherstelling in den omstreek der kiel noodig heeft.
SCHEEPSW INDA8. zie Spls.

8CHEEPYAART. In vroegere tijden poogden verscheidene staten eene heerschappi
j over zekere zeeen tevoereny

en daaruit de scheepvaart van andere staten aan velerlel
beperkingen te onderwerpen. Tegenwoordig echter kan
rnen a1s grondslag aannemen, dat de scheepvaart op de

openezeeën volkomen vri
j is. Alleen de vaartop gesloten
zeeén (d.i.die dooreenen staatgeheelkuunen beheerscht
en over het algemeen gewillig alles verrigten,watde dlenst worden) kan in onzen ti
jd aan dergelijke beperkingen onvan hetschip betreft.
derworpen zi
jn. Rivieren en stroomea daarentegen, die
jn te beschouDeduurvan het contractlooptvan den tijd dersluiting binnen hetgebied van eenen staatliggen,zi
xan hethuur- of dienst-contracttot aan de geheele beëin- wen als in deszelfs heerschappi
j begrepen te zi
jn,en het
diging der reis,d.i. tot op volbragte ontscheping der 1a- komt dezen allezins toe,hier aan andere natiën den handel
ding, en,waar hetgevalvoorkomt,iegalisatie van hetma- te verbieden, of onder voorwaarden haar dien te Yergunnifest, en wel,ten zi
j bij hetcontractandersisbepaald, flen ; waaruit dan ook het regt voortvloeit,om tolregten en
totditalles,in dehaven van uitzeilingy zi
jn beslag beko- andere ongelden van zoodanige handelsvaart te heffen.
nlen heeft. Yroeger kan dienvolgensin den regel de zee= . Bchipper qnaam wczz denj behoort, even als
man noch zi
jnen dienstverlaten,noch uitdezelveontslapen den naam van.het schip? totde wezeptlijke bestanddeeworden,dit laatstgemelde althans nietzondervoluit-betallng 1en der polis van assurantle, zelfs daar. waar het schip
der gagie, ten ware dan, dat de zeeman nietvoorzi
jne niethetvoorwerp der verzekering is. 9e 'opgave der endienst bekwaam werd bevondeny ofwe1zelf, moedwillig, kele nam en is doorgaands vo,ldoende; de vermelding van
zich eene ongesteldheid of verrninking hadde berokkend het nationaal karakter der schepen x rdt slechts daar

ofdathi
ich weerspannig gedroeg,o1*oneerli
jk werd be- gevorderd, waar de omstandigheden voorlaanden1ztjn, uit
*i
# z
vonden.Bi
jvoortdurende weerspannighei: kan de schipper welkerhoofde ook* de risico van den verakeraar van invloed
zelfs detl zeemaa onderweegs aan de eerste de beste 6e- ls; dus; o. a. lR oorl
ogsti
jd. onjuiste noeming van het
woonde kust aan walzetteu. Daarentegen kan de zeeman schip of aan den schipper heftde assurantie op,doch a1ten allen ti
jdezii
nlslas.# vorderen.
alshijin hethuweli
jk leen in hei geval,wauneerde assuradeur daardoor in eene
'n o
treedt, en nu v*'a
n hetvA.a
rensleven#wilalJstappen,en bui- wezentl
i
jkedwaling isvel
-vallen,die hem dejuisteschattin:
tendien destuurlzlan,a1s hijhetkomman'
do van een scl
zip d
rrisico heeftonnlogeli
jk gemaakt. Xin beduidendeon'e
jv:Sccrops voor Cecropsalsnaam van
als schipper (kapilein).verkri
jgt, echter alleen danywan- Juistheden,alsjbi
neerde scllipper eenen anderen in zi
jne plaatskan beko- llet schipJs4hipper lIz.
lMszx ofHzlMsl;x enz.ztjn daarom
jkeonnaauwkeurigmen. Yfiein eenig andergeval,buitenstàjds,zi
jn ontslag even min van invloed a1smeerbelangri
verlangt, moet de gagie,welke hijop lland heeftontvarz- hedenj indien overigens bi
j laatstgemelden de verzekerde
fen, terug geven en bovendien nog eenmaalzoo veel beta- daarvan behoorl
àjk onderrigtwas. Er zi
jn echterook gelen. ge regten van het scheepsvolk bestaan in hèt vol- vallen. waarin de verzekerde den naam van hetschip of
genc
lq Zoo lang ziidienst aan boord van hetschip heb- vaa dea schipperzelven nietkent. Ditgevalkomtligteli
jk
ben kornt hua herberging ia hetzelve toe: de zeelieden, voor, al
s hi
j retoeren van verre afgelegene plaatsen vervan af den rang van m atroos,hebben daartoe eene gemeen- wacht. In dit gevalvergunnen de assurantie-regten eene
schappelàjke ruimte, benedendeks, waar ieder zi
jne vaste meer algemeene benoeming van het schip. Deze kan op
plaatsj kooi, heeft. De schipper is hem voorts den kost. verschillendewijzen plaatsgrtipen. Erkunnen verscheidene
ezonden scheepskost, minstens eenmaaldaagswarm e/dzz sehepen nevenselkander,hetzi
jverzamelingsgewijze tschip
verschuldigd. Doch moetllàjzich,waarhetaan levensmid- N.en N.),hetzà)
-bi
jwi
jze van afwisseiing (schip N.OJN.
delen begiutteontbreken zi
jn ration laten beperk-en. Ein- beaoemd zi
jn. Voor ditlaatste gevalzi
jn verscheidenealr
(Jemeene formulen ing.esteld:bi
jv:op retoeren per .
:cJ<delàjk heefthetscheepsvolk deszelfsgagietevorderen.
Nog bli
jft de vraag, in hoeverre dereederofschipqer eytoy'pev acâzy, ol:in ozg'
eaoz?
pg#t
?schepen, of: ix
voor dehandelingen van het scheepsvolk verantwoordellik on&epaalde dcâcpt'a .' enz. In den regel wordt door de
zi
jn. Jegensderde personen ishetschip nooitverantwoor- wetten in dezc aangelegenheid der assurantie alleen in zoo
deli
jk wegens contracten door hetsclleepsvolk aangegaan, verre het doelbereikt,dathetvoorwerp der verzekering in
ten zi
jeene bi
jzonderaangeganeverpligting metmaterievz
le de polis zeer naauwkeurig naar m erken, nom m ers enz. en
bewijzen aangetoond worden. '
W egens vergqjpen ofmis- onder aangifte van al datgene, watdeszelfs indentiteit en
daden van llet scheepsvolk is hetschip dan alleen verant- eea werket
i
jk be
t lang van den verzekerde aantoontyomschrewoordeli
jk,als dezelveonmiddellàjk bàjuitrigtingvan dat ven is.
@
gene, wat een zeeman,krachtenszijne dienstbetrekking in Niet zelden vindt men ln polissen - dikwàjlsreedsin
d
e
g
e
dr
u
k
t
e
f
o
r
mu
l
i
e
r
e
n
naast den naam pes schippers,
hetschip te verrigten heeft,ztjn gepleegd,ofin zoo verre
hetschip uithetreceptum kan worden aansprakeii
jk ge- dewoorded:pofeen ander.'' Ditbi
jvoegsel heeftdaarop
gteld,derhalve waar vergri
jpen of misdaden aan goederen hetrekking,datdikwi
jlseen schipper.die dooronvoorziene
dieop reglerlàjkewi
jzein hetschip zijn ingeladen,ofaan omstandigheden verhinderd wordt, de reis mede te nlaken,
-

-

'

.

de, den schipper aanvertrouwde, goederep der passagiers zich door een' anderen laat vervangen, en geeftderhalve
te kennen datdeze or
nstandigheid nietkan opheffen.
W illek-eurige ofeigenmagtige verandering van het dclï,

gijn bedreven geworden.
0ok van den scllipperltan men beweren,dathi
j in den
regeljegenszijne reeders voorvergrijpen ofmisdaden van
hetscheepsvolk niet verantwoordeli
jk is. Alleendan kurznen zi
m wegenszoodanige vergri
jpen ofmisdaden aan*i
# he
:prakelijk stellen, a1s hi
j last tot eenige handeling heeft

o.f van de4 s
eht
àper (zie op dat woord), is daarentegen

noch vöör, nx h gedurende de reis geoorloofd.

=,pri
jsmakinr.o'lrezzgfpg ofnemih& wazzhetdclf'.
Zoodradepri
jsmak-er of nemer (eng.eaptorj bi
j ondergegeven, door welke den reedersschade istoegebragtge- zoek der scheeps
pa
pi
e
r
e
n
(
z
i
e
he
t
a
r
t
i
ke
l
VI
s
I
T
w
T
Is),beworden, of zoodanige handeling niet, waar l)!
-J dit doen vindt, dat het schip geene contrabande goederen geladen
kon, verhinderd heeft, of ddartoe den vereischten i
jver en ook overigens in eenen peutralen handelwerkzaam is,
niet heeft betoond, en eindelijky wanneer lli
j metvoor- moet hi
j het vrijlaten varen. Kerstdan,a1sergegronde
kennis onbekwaam of oneerli
jk scheepsvolk beeftgehuurd. verdenking bestaat. dat hetneutraal karak-ter van hetaangaarbi
j spreek-t llet echter van zelven; dat zoo we1 den gehouden schip verkracht is,staat hem hetregt totverdere
jze derzelve is onder hetartikel
schipper a1s de reederi
j waar deze ter zake van vergri
j- onderzoeking toe. 9e wi
jk istewerk
pen of misdaden des scheepsvolks zi
jn aansprakeli
jk ge- YISITATIZ beschreven. Wadathj hlerin ordeli
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pégaan, moet hi
j het schip opnreng.
en,d.i.lli
j moetset zi
jn;2)schepen,dieop defransche kust gestrand en aan
,n eenehaven des lands voeren, waartoe hi
jbehoort,of franschen verkochtzi
jn; echterditook slechts,wanneerqi
'
van hetwelk lqjzi
jne lettresdemargueheeft(zieKwpzs). minstens het viervoudige van den kooppri
js aan de verAleestal zal de kaoer of orilsmaker een eedeelte der man- timmering hebben besteed: en eindeliik 3) vreemde scheSChaP van hetschi
*
p afne2en',en een zefergetalzi
jnerei- pen, die. door fransche elgenaars geJurend
'e vàjfjaren in
genemanschappen.onderopzigten bestuurvan den pràjs- de kabel
gaauwvangst zi
jn werkzaam geweest. Hetregtvan
meester op hetzelve plaatsen. In de haven doett
hàjzàjne 'nationaal-schip gaat zelfs daardoor verloren, dat setzelve
verklarin: (declavatiet, en laat zich den pqjs adjuci- buitenslands eene grootere herstellingheeftbekomen,dan
deren (zielaet artikel ccxnsxxxvls). Het is in den re- derzelver kosten à 6 fr. per tonnelast bedragen, in zoo
felden kaperverboden,in zeepqjsgemaakte schepen ei-. verre nietdeonvermi
jdeli
jkenoodzakelijkheid eenerdiebegenmagtigweder vrij te laten. Intusschen wordt wel bi
J rekeningteboven gaandeherstelling wordtbewezen. Ieder
verdragen en wetten voorgeschreven,dat. als de neutrale fransch schip mpet in hetbureau d'administration zzkcrïschipper,diecontrebandegeladen heeft,dezevri
jwillig uit- lime. van hetarrondissementwaarin hetgebouwd isgerelevert,hijnietverdermagworden gemoeid-- ongeregtirde gistreerd worden. oebouwervan een schip moetzich aan
Pràjsmaking voertvoorden kaperde verpligting totschade- llettolkantoor der haven wenden,van welkehetschip za1
vergoeding aan.zievoortsop scuspsxtwxTloxwzlvzlvozs). uit varen (port #)c//.,7,,), en hiereene aktebekolnen,
SCHEIIISREGTER, zie Anslvs..
waarin beschreven en gecertificeerd wordt,dathet goedgescllElx1Lschpvt-t'een kort, rond vaartuig dat in de bouwd,gemeten, en dat ilet de construction y'
rcpr.
cï,.
e
woordzeebi
j de visch-en oestervangstgebezigd wordt.
is. Deze acte Lacte :,yp
.ancisationt wordtdoorden miscllEl-l-wx,zie.Goxswx.
nister van snanciën, in naam des konings,onderteekend.
scllElul-lxg (du.schilling; eng.shillin,,.de.skil- si
j eeneverandering van eigenaarwordtdeacteorzrcxlin,,
.fr. escalin,t isde benaming voor eene reken- en cisation aan hettolkantooringeleverd;isechterdenieuwe
Zilvermuut, die niet slechts in vroegere qjden, bij ons eisenaarfranschman,zoo behoudtl
zetsclaip zi
jnenationalite lande en in Duitschlqnd gebrui
kelàjk was (zelfs ook teit, en de nieuwe eigcnaar heeftom nieuwe documenin laatstgemeld land in koper gemunt), maar ten deele ten te verkràjgen alleen de zelfdefornaaliteiten in achtte
ook nog tegenwoordig, trouwens van zeer verschillende nemen a1s debouwer (vergel.vèb
qvlLmentsdzy2.
i pcfolre
waarde,in Ilamburg en de xederlanden (alsschilling lu- 4681, .
# Arars zzzK, ordonnancc #. .
48 Janvier zz.
y7,
bisch en schelling vlaamsch; in verscheidenekantonsvan décret d. 27 vendcmiaire an a (ls october 1793).zwitserland, in nenemarken en zweden (alsskillingt,in Ioi #'
z J3 Jecï à19.
1,proclamation 4. yJuin qspa
Groot-Brittanje Lsltilanmtalsook in denederlandsch-oost- ordonnancvdu z.
i Fevrier zyzp).
indische-koloniénvoorkomt,en vroeger ook in :elgië of het
voormalige Braband (zie A,vwsapsw),onderdebenaming
xngelanl.
.

'

.dccfï,zvoorkwam .
s6IIEPEIz, oude en nieuwe hollandsche graanmaat,zie Als britsch schip kan alleen datgene worden aangemerkt,
AxsTssnwx.
betwelk gekeel aan britsche onderdanen toebehoort, in En-

scllslàEw (N.,1ox-ktITEI. nzs). sedert men begonnen geland gebouwd, behoorli
jk geregistreerd is, eenen enflanen voortebehouden,en daarvan vreemdelingen geheeluit manning minstens drie vierden engelschen zàjn. 0ok mag
tesluiten,ofaan nationale schepen zekerevoorregtentoete zoodanig schip buitenslands geen herstelling onderraan,
heeft zekere takken van den handel aan de eigene onder- gelschen onderdaan tot schipper heeft, en vaa welks be-

kennen,heeftzich in de meeste landeneenstelselgevormd, waarvan de kosten 20 shillingsper tonnelastoverschrilden.
welk hetbegrip van een schip, hetwelk ten volle lllk naar zee varend schip van 15 tonnelast en daarbo'ven,
naar het

deszelfsnationaliteitofnationaalkarakterbezit.aan zekere moet belloorli
jk geregistreerd zijn, en het cert@cate 0y*
vereischten isverbonden. neze vereischten zi
jn nietoxeral re&istry bekomen hebben. neregistratie geschiedtin de
dezelfde,en hetisdaarombelangri
jkzetekennen.W i
jpullen haven,van welkeeen schip gewoonlijk uitvaartofuitvaren
zehierkorteli
jk opgeven.
moet, na dat de eigenaarondereedeverklaard heeft,dat
s an-)c.
hi
j en zi
jue mede eirenaarseenig en alleen eigenaars,en
britsche onderdanen zl
*
jn, en aan geene vreemdemogendw ie eisenaaryan een nationaal spaansch schip zi
jn wil, lleid den onderdaan-eed (oatâ o/'alleziancejwhafueleqd
lnoet geboren spanjaard ofgeneutra
-liseerdzi
jn.-Yerkri
jgt h
.ebben. Nadat alsdan, h'etscfip dJor des
'kuJdigG
en '
ls
een vreemdeling door erfeniseen schip,zoo moethàjhet, onderzocllt, en lzun rapport, lnet (le onderteekening van
op strafrevan verbeurdverklaring binnen 30 dagen verkoo- den eigerzaarofzijnen gevolmagtigde voorzien,btjde overpen. Daarentegen wordt hetnietgevorderd,datnationale heid ingeleverd is en deschipperen reederseeneverklaschepen in spaniesebouwd zi
jn. Alle schepen moeten om ring gepasseerd hebbenj datzg llet reaistratie-certiâcaat
der-eaten vaz spa
'aJscheschepen te senieten, in het zee- alleen voor dit schip gebruiken,
- hetzelCenietverkoonenregisteringeschr
'even zi
jn.DeAschippe
-rmoeteen geborenof en,alshetschip veJgaft,genomen wordtofanderzinsf
ver-'
se
turaliseerdespanjaard zi
jn. (codigo de commercioart. loren ofaan anderen overgaan zoude,in gevallletzelve ge- na
384 590,634,637).
red wierd, terug leveren willen, wordtde registratie begtatik.
werk-stelligd en het certl cateoy'registry uitgevaardigd.
Xerkwaardig is het, dat de engelschen den schepen van
Siciliaansclae nationale schepen moeten geheelheteigen- andere natien derzelvernationaliteits-regten ook dan slechts

4om van siciliaanscke onderdanen zijn; een'siciliau- tot
sehipperhebben en ) dermanschapsiciliaanscheonderdanen
zi
jn. Ieder zoodankg schip moetmeteene atto 8:7nationalitq (bewi
jsvan natioualiteit)zi
jn voorzien,welkealshet
schip vergaat of genomen wordt, in de bureaux der zeecommissiemoet afgeleverd worden. '
W ordtlletschig veranderd,zoo wordtdenati
onaliteits-akte doorhetminlsterie
x

toestaan,in zoo verrezi
j in zoodanige landen gebouwd,en
naarde boven vermelde grondbeginselen zàjn genoemd geworden. j). Behoorlàjk gecondemneerde pràjzen,die aan
engelschen verkocht zi
jn,kunnen alsbritsche schepen (Ieregistreerd worden, en hebben dan de zelfde regten aJs
deze;de iersche schepen staan metdeengelscheopgelijken
voet. (Stat. 26 Geo.lIIc.60.- 34 Geo.111.1.68.-

vanmarinevernieupd.ledersiciliaansch schip moetmeteen 35 Geo. 111. c. l15. - 42 Geo.111.c.20.c.6.-- 39.
nommer en den naam derhaven, waar het 'thuisbehoort, 40 Geo. 111.c.67.- 45 Geo.111.c. 72.- 48 Geo.111.

voorzienzi
jn,weswegeaan hetzelve eenjaarli
jkste vernieu- c. 70. - Stat, 6 Geo.IY. c.l10.- Stat.3,4.'
W ill.
wenpatentwordtverstrekt,hetwelk ook dehoofd-inhoud der lV.c.54.58.)
nationale akte bevat.
A oord-A m trika.
Frankri
jh.
Hier is te ondersclleiden: 1)schepeny die in de'
Ver0m een schip deremen van een nationaal-fransch'schip eenigde Staten gebouw-d zàjn,ofalspri
jzengecondemneerd,
te doen hebben. wordt vereischt dathetin Frankràjk ge- of wegens qvertreding der landswetyen verbeurd verklaard
bouwd zài.geheel aan ingeboren ofgenaturaliseerde fran- en verkocht zi
jn geworden, geheel aan amerikanen toeschen toebehore, dat hetdoor eçnen franschman a1s schip- behooren, en door eenen amerikaan als schipger worden
per gevoerd worde,en dat de eigenaarsin Frankri
jk wo-'
--hanskompagnonsvan een in Frankrt'
k geve
stig.d .)senuynop-ood, ju eeue stad van hetvasteland gezworen.metoognen, ofalt
.
.
h
uis zi
jn, ook in hetlaatstegevalaan geenen bultenland- merk om aldaar alsassociévaneeninEngelandgevestigdhanschen souverein den eed van onderdaan afgelegd hebben.
Vreemde schepen kunnen slecht.s in drie gevallen de reg-

delshuis handel te dri
jver, doet dengene. die zoodanigen eed
h
e
e
f
t
a
f
g
e
l
e
g
d
:
he
t
k
a
r
a
kter van britsche nationaliteit nietverbeurcn.

tçn van nationale schepen verkrtgen Lêtreo/rczlcfdld.
-)l) j)senu uitzondering,ziemen vtlderbencdenonderdehamburgzchepen die op den Ti
jand genomen en alsPri
jsverkocht scheregten.
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gevoerd, kunnen geregistreerd worden, en hebben alsdan woning in A ntqd hebbe. Rngeland,hetwelk ander: ook

a
ll6remen van amerikaanscheKhepen (rerintered 4â@d). aan uitheemsche (d.i.nietbritsche)schepenjdeaan een
9e registratie gexhiedtin de havenj tot welken het schip land bi
J traktaat bewilligderegten slechtsdan toekentyZ:
behoort, na dat de eigenaar onder eede verklaed heeft, zi
jin datland gebouwd zijn,erkentalsHamburg (en resdatnaar zi
jn beste weten hetschip in dedoorhem opge- pectivelijk lùbecker of bremer) schepen, diegene, welke
gevene plaataj en op den door hem aangeduiden ti
jd is aan eenen hamburgschen (libeckerofbremer)burger toeebouwd,dathi
j en zi
jne tebenoemen mede-eigenaren de behooren,en eenen zoodanigen burger totschipperhebben.
eenige reeders, en dat zi
j burgers derYereenigde Staten ook dan als die schepen in eene der overige havsestM en
zijny.alsook,dqtdeschipperburgerderYereenigdeStaten g
ec
bo
uwd zijn. LBtatut
.JKpd,art.J.#%:.di.TJ.II.
s& & conventie /z:d,
çcJrp E nreland enA hansenteden,
is. overigens ishier genoegzaam alles op den zelfdenvoet #'
alsin Zngeland. 2) é'âzy,reeovdered. Schepen,die in :# Sept.JWJ.Jrt.5).
de Vereenigde Staten gebouwd zi
jn,maarnietreheelaan
.

amerikanen toebehooren, hebben nietalde regten van nationale schepen, maar toch meer regten dan andere. De

Folland.

bouwmeester verklaart onder eedejdathi
jhetschip heeft

0ok bij onste landeworden alleen als nationale sche-

qnd fïeesded genoemd. Zi
jmoeten alle eigenschappen der
registerschepen hebbenj en kunnen daarom ook eenr.gister
bekomen, alszij.
hùn enrollmentopgeven. Daardoorverkrijgen zij alsdan dereren derregisterschepenjdoch verli/zen hetregtderkustvaarten dervisscherij qkct@y'coAlmren.
q J nept.J7#P. 2J Wec.:792. J# Fenr.A PJ. J:
âpril.
/#p'.ch.26.: mareâ Jdp: ch.69).

en,behalveeene naauwkeurige beschri
jving #an hetschip,

gebouwd; alsdan wordt hetzelve gemeteny de meetbrief Pen de zoodanige erkend,die in hetvaderland gebouwd,
doorden bouwmeester en eenen eigenaaronderteekend,een en welkerei
genaarslzollanderszi
jn. âlleen den koning is
protokoldeswernsgeboekt,ep eindeli
jk hetcert@cateof het voorbehouden aan vreemde schepen hetnationaliteitsegtte verleenen. Alsdan moeten zoodanige schepen in dk
record uitgevaaidigd.- 3)Schepen,dietotdenkusthandel, r
en tot de visscherij gebezigd,worden,welkeechtergeene openbare registers wordep ingeschreven en den zee6rie
buitenlandxhe ladingen vervoeren mogen, worden enrolled bekomen, die in haam des konings wordtuitgevaardigd,
ook de verklaring behelstjdathet van hollandsche bouwin:

enge
hol
landsch eigendom is (wetvan 14 Xaart1819).
werking daarvanjdat een schip alle regten dernatio-

nale schepen eens lands heeft,bestaat daarin, dat hetzelve

aldie voordeelen geniet,welke aan deze bi
jwi
jzevan bevoorregting zàjn toegekend, en welke in hetland waarzi
j
thuis behooren, in vri
jdom van zekere belastingen, bepnlezacrâezz.
voegdheid om dezen ofgenen handeltedrijven,inzonderheid in de bevoegdheid totkolonialen- en kusthandel,vis#
Hier wordt om de schepen Be regten van deensch-natio- scheri
j in beheerschte zeeën oflangsde kustenjenz.benale schepen te doen verkrijgen, niets anders vereischtj qtaan. la anderelanden bewerkthetbewijs,dateeu schip
dan dat alle eigenaars en deschipperdeenen zijn,en dat het nationaliteitsregt van eenig land bezit, deelnemin; aan
de twee grootste reederszulks onder eede verklaren. Bui.
- de regten en voordeelen, welke aan de schepen van dat
tenlands gebouwde schepen betalen echter, alvorens deze l
and bi
j tractaten zi
jn toegestaan.
regten te kunnen vbrkrijgen aan den koning eeneschatting SCHIEBAXI nederlandsche stad in de provincie Holland
LForordït.18 Xart.1776.ânord.ybr:ki6tsky&mestere9 (zuldeli
jk gedeelte)! met 12,000 inwoners, aan de Schie
gelegen, vaa welk riviert
jezijharen naam ontleent,loolpril1810.)
Zweden.
ende hier het schiewater door de stad!en stortende het
zlch dooreene sluisin deXaas. 9itrivzertjejmeentmen
.

Alleen zoodanige schepen hebben de volle regten der is uitgegraven geworden om Delfsland van te ovenloedig
zweedsche schepenj die in het land gqbouwd en geheel binnenwaterte ontlasten.Het is echter metgeene zekerheid
eigendom van zweedsche onderdanen zi
o
'n. Deze regtenj bekend,wanneer deze sluis gelegd is,ofschoon dezelve van

hie:âqVriksr genoemd:worden bt koningli
jken vr#6Tie
j' reedshetjaar1310 wordtvermeld yn eenen briefvan graaf
verleendj die jaarli
jks bi
jden terugkeernaarZweden,en W lstsM JII. ln andere, vroegere brieven komt de stad
a1: het schip veranderd wordt, vernieuwd moet worden. voor onder den naam van Nieuwendam j maar ook Xztl:
Alle zweedsche en noorweegsche schepen voeren degemeen- STcxz en andere schri
jvers, waarschijnli
jk van zijnen ti
jd,
schappeli
jkezweedsch-noorweegschevlag,en varenmeteene ewagen van haar onder den naam van Sehiednm.
turksche pas.De regten van zweedschegciepen kunnen bi
j yIn den strijd tegen deYlamingers,welke doorW I:1'z
voorhandene overigens.gevorderde vereischten,ookdoorzoo- vwwHzsxsTxD:opdevlugtgedreven,en ook uit 'sGravenhage
danige schepen'worden verkregen,die doorzweedsehesche- en el
dgrs verjaagd werdeny hielpen zelfsde schiedamsche
pen opgebragt en als pri
jzen gecondemneerd zi
jn;alsook vrouwen hare mannen, om deze overweldigers uitde stad
doordezulke.dieaan dezweedschekustverongeluktzijndej teverdri
jven. 0ok gedurendede hoekscheen kabeljaauw.
eene zoodanigeaanmerkeli
jkeherstellingondergaanhebben, sche onlusten deelde de stad in de rampen des burgerdat'daarvan de kosten minstens evenveelbedragen als de
dat Alva de spaansche troepen, die in deze stad in
aankooppHjs (àeet dit:de som, voor welke hetwrak is
lagen, had terug geroepen om hen mede tot het
gekocht?). :en verder vereischte is, dat deschipperen
minstens het meerderdeel der manschap van een zoodanig beleg van Sergen in Henegouwen te gebruikenyen na dat
schip uit Zweden besta (1/
.ôtulltaœornnn 30 zacr.
çy 24 de watergeuzen zich van dep Briel en Delfshaven hadden
Jpvl
'l J#.
M.
' 22 Wecezzzl:r d8J8. L'/zzlzzlrrc: colle&.JJ meester gemaakt ping.ook Schiedam zonder slag of stoot
àajià823.circ?z?.28 marsq
/ddp. Kongl.Srez.:4 aur. aan destaatschezi
gdeover;terwi
jlkortdaarnade heaorm8:J.eomm .eoll.eereul..
/7 aur.J82d.Xbpgtybr/rdx. den dekerkeli
jke en çeesteli
jke goede/en in bezitnamen.
./
Toen ti
jdens het verbhjf van Lzlczsl'
zl in dezelanden de
*aug.:7.
> ).
Rusland.
rust der stad bedreigd.werd, verzocht ea verkreegzijde
vri
jheid,om honderd waardgeldersterharerveaekering te
llleen zoodanige schepen mogen onder russische vlag mogen aannemen.- In de verdere onlusten en staatsorkane
varen,welkerbouwin: behoorlijk isgeattesteerd.Krachtens n des lands, als in de verheKng van W ltszx 1H, in de
eene nieuwe verordening hebden, te rekenen van 1840, onlusten van l786 enz.nam ook Schiedam aandeel.
alleen schepen,die in Rusland gebouwd zijn,denationale .9.e oude muren,waardoordestad in vroegere tijden is
regten LRerlement wo/r de âoo,1/@cr##, dd.ZJ Iunk
j beschermd geworden,zijn gesloopten doorwallen vervan./
78J,hoofdst..
#art.J 4 2.- Bevel'
l
/cx23Jan.A 6#. gen,.waarop vroeger onderscheiden korenmolenszich bevonden. Slechts een enkele korenmolen is nog overig.
K'
eizevl.&'
Jc4:y& /).P ruis.en.
ponder de publieke gebouwen zija merkwaardig de
kerk (derhervormden), metJeftigen toren en een
Hier is het regt van nationale schepen allee: verbonden
orgel voonien. Het.dak dezer kerk rust.op vier zware
aan de voorwaardej dat derzelver eigenaars en schippers corinti
sche zuilen, terwi
jldevoorgevelsgenoegzaam geheel
van arduinsteen
i
jn opietrokken.0ok heeh men hiereene
' z
loru
l
s
s
i
s
c
h
b
u
r
g
e
r
z
i
j
n
,
e
n
d
a
t
e
e
r
s
t
g
e
me
l
d
e
n
d
e
r
e
g
t
e
n
v
a
n
opman bezitten.(zandr.Th.II.Tit.fHI.j1420enz.
v.v.) roomsche en Jansenistekerk, waarvan de eerste een grxt
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stad ook geenszins aan liefdadige instellingen vooœ on-

(lok llier wordt alleenli
jk gevorderd, dat reeders en derwi
js en wetenschappelàjke opleiding. Het.:tadhui:.is
sehippers hamburgsch burger zi
jn. Tot den vrddom van een niet grootmaar fraaigebouw, met onderxheidene wel
bt
t
i
mme
rde vertrtkken. Voorts verdie'
nen nog vermqlding
den stadertolwordtbovendien vereischt,datdereederzi
jne
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4lefraai
je,in 1780 begonnen,beursmettoren en uurwerk; eerstmouten,gelijk'
zulks ook bi
j het bierbrouwen plaat:
en ook de schoonehaven,terwederzi
jdemetpracNtigehui- heeftten einde daardoor de suikerstofin hetgraan te onta
:eg bebouwd, en waardoor zelfs zeer groote schepen tot wikkelen en de gisting te bevorderen. Het meel,dat, tabinnen de stad voor de pakhuizen komen om te lossen en melijk grof gemalen zvqor der
l jeneverketel is bestemd,
ge laden.
wordt in eene eiken kuip eerstznetlaauw, dan m et warm
nVoorheen bestonden de inwonersvoornamelàjk van de en eindelijk metkokend wateraangemengd, omgeroerd en
lmringviqscheri
j en het breàjen en boeten van vischwant. alduseenige uren in rustgelaten. W ijderswordthetdoor
Omstha
ree
kngbui
s hetzen
einde der l6e eeuw had Schiedam nog we1 heet Water totbloedwarm te ebragt,eene hoeveelheid gest
ri
100
of schepen in zee;doch hetvervalvan daarondergemengd,en zoo wedereenigentijdinrustgelaten,
dien tak van bestaan heeftook.deze stad aanme
rkeli
n totdatdegistingvanhetrnengsel,dieziclldooreene opwellin:
*i
'k doe
v
kwi
jaen.Daarentegen werd de Jeneverstookeril in schiedam en ontwiklteling der koolzure bestanddeelen openbaart?heeft
een hoofdbestaan,hetwelk de stad toteenen aaYmerkeli
jken opgehouden. âlsdan wordt deze geheele brei of dlt bebloeiheeftdoensti
jgen.Xetdezen tak van.bestaan staatde slag in den zoogenoernden distilleerketel geworpen,geroerd
raanhandel in verband, die ook te dezer stede metvele en aan de kook gemaakt,waarna lnen er den dusgenoemlevendigheid gedreven wordt. 0p het einde der vorige den help opzet. I)eopsti
jgende geestri
jkedranken worden
eeuw (van 1792-1798)werdte Schiedanzdag en nacht in alsdan in eene buis opgevangen, die door een vatkoud
284 branderi
jen met 840 ketels gestookt;doch een aan- watergeleid, verdikken en stranlsgewi
jze uitloopen. Boor
merkelijkeachteruitgang leden dezebranderi
jen gedurent
le eene tweede distillatie wordt dan dit vocht gezuiverd en
deongelukkigejaren der fransche overheersching,zoo dat doorjeneverbessen totvolkolnen staatjebragt.
erdesti
jdsnaauweli
jks30lasten rogge daagsverstooktwer- pHet uitkooksel van dit meel,ofde zoogenoelnde draf,
den,welke hoeveelheid evenwelspoedig na de omwenteling bust
el of spoeling;wordt vooral totmestingderkoei
jen,
wederom tot80 en meerlasten steeg. Thans zi
jn dezelve varkens enz. geblvuikt, en daarin dienvolgens door vele
wederom tot172 met516 ketels ofdaarboven geklommen, sehieclam m ers hatldelgedreven-''
en zoo levendig werkzaam, dat er bestendig eene zwarte
overdeuitgestrektheid van denjenevel'
handelbijonsle
dampwolk boven de stad hangt, waardoor ook de huizen
landej za1 nten eenigzins oordeelen kunnen door lletvolvan buiten,zelfs in geheele straten der stad,zwartzien. l)e gende overzigt van hetgeen de belasting oplaetbinnenlcndsclz
b
ereidingvan den schiedamschejenever,dieveelook naar gedistilleerd alleen in hoofdsom opgebtagt heeft over de
buiten'slands verzonden wordt, geschiedt uit tarw.garst. di
ensjaren van 1823 tot1836 incluis.

haver, maar voornamelàjk uit rogge. Yooraflaatmen dit

.= ...) .
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1823
1824
1825
1826
9827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836

gdldens.
215,505
234,600
251,446
260,042
251,965
266,392
2401887
289.649
602,703
741,282
745,191
574,377
434,061
391,373

#uldens.
190,654
210,275
216,768
2174123
227.368
213,507
212,611
231,458
227.349
2104311
231,0*
$9
250,036
245,194
247,163

gl/8Tx:. guldens.
618,942 672,312
651,979 782,258
671,742 799,333
655,376 783,184
620,376 766,564
655,865 749,198
611,168 745,518
618,071 749,465
460,704 780,623
487:018 732,777
559,391 751,451
599,368 823,613
604,373 822,218
629,061 862,231

gv/ddlm
117,798
115,077
126,494
119,412
123,454
125,974
112,744
113,242
95.401
93,817
105,760
112,530
114,252
123,929

guldens.
121,165
124,639
133,865
134,179
105,588
104,355
98,862
110,760
155,036
151,378
157,804
146,105
131,875
138,f)93

Ia het jaar 1829 heeftde acci
jnsop het binnenlandsch
gedistilleerd opgebragt in hoofdsom over de noordelijke
provinciên.
J'2,671,055 - p
Xn in 1833
y'3,071,720 - p
In 1829 heeftdezelfdeacci
jnsopgebragt.
In de provincieNoord-Braband.
J'240,887

...

vltlsstwxs.nvjisxssus, cscxlx- pjàuyyuj;. yuyxzs.

csx.

gv/ddkzd.
207,892
248,948
273,272
262,416
281,933
277,467
255,239
264,561
214,525
200,371
209,221
'
26:
0,639
204,123
208,418

gltlês
,ns.
121,081
154,124
198.947
145,591
154,231
155,978
156,268
138,975
128,103
116,978
1331781
14*,264
144,662
154,679

gv?dnsd. gulêens. gzz/drsl
149,688 31,856 2,446,893
181,927 39,666 2,743,493
215,145 44,598 2,931,550
205.319 25,222 2,838,494
228.688 32,160 2,799,327
218,553 43,167 2,810,456
102,877 44,881 2,671,055
198,558 37,813 2,752,552
128,550 31,258 2,824,252
14:,442 27,564 2,9f1
9,938
159,431 27,651 3,071,720
165,829 30,399 3,051,160
176,987 34,202 2,911,947
181,479 35,411 2,971,867

hoeveelheidjeneverop,doorhetlegergebruikt,van 42,750
ned.vaten, behalve de bezetting van Alaastricht,en de
depotsder korpsen in andere provinciën gebleven. In het

jaar 1835heeftdeaccàjnsop hetgedistilleerd overhet geheeleràjk opgeleverd eene som van y 2,911,947 in hcofdsom).hetgeen naar opgemelden maatstaf van .f 12 perned.
> m
p Zeeland
p 98,862
vateene consumtie aandldidtvan 24,266,255 ned.kannen.
De binnenl
andsche consumtie van den jqneverbedraagt
te zamen /'339,749
Jaarli
jkseene som van nagenoeg 15,0t
)0,01,
0 ned.guldens,
want, in ronde getallen aannef
nende voor den accàjns
ln hetjaar 1833 zoude de oj,brengstdezerprovinciën, J-3.000,000, duidt zullks, à / l2 perned.vat,een ververmeerderd in dezelfde evenredigheid alsover hetgeheel bruik aan van 250,000 ned.vaten, waarvan m en den gedernoordeli
jke provinciin hebben moeten zi
jninrondesom- middelde fabri
jkprijsstelle op.j'20 perned.vat,dus:
m en V00r
B
y 5,000,000
e acciJ*ns, alsboven,edoch raet de verNoord-Brabandf 277,000
Zeeland
> l13,000
koopingen en plaatseli
jke belastingen te zazne
i
Bn insgeli*
#
'lts op.. .. ... . . ... .. ...j.
' 5,000,000
e winst voorden kleinhaudel.bedragende
y 390,000
ongeveerzooveela1sdejeneverzelfaan inBeze opbrengst, echter, is in 1833 doordetegenwoordig- koopspri-isen belasting kost,doch hierslechts
heid van het leger geweest, voor Noord-Braband in ronde voor dp hel
ft van den verbruikten jenever
omme
' n
J 745.000 -'
herkepd,dusnog eens.... . . ..J 5,000,000
Voor Zeeland
> 158,000 Geldswaarde del
-consumtieJ 15,000,000
f 903,000
De bovenstaande
SCHIEXANNEN èchpvt.tLeethettouwwerk herstellen
som afgetrokken.
39:,600
ofopknappen. Vergeli
jk de2enootop SczlElpvz.
All'
r.
SCIIIPSIIEUK. ln den ruimeren zin. en in de taal 4nu
het gemeene leven.wordt ieder groot ongeval,hetwelk een
bli
jftover,doorhetlegeropgebragt.y 513.000
,

schip oyerkozpt, eene schipbreuk genoemd. In den naau-

p.,
helaatipg, bedragendeJ 12 perned.val,leverteene weren zin,in welken hetzich van STnxxnsyj(zie datartiw
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keljonderscheidt,verstaatmen daaronderhetgeval,dateen geven. 0p êivieren, en trouwens zoo welbijhetvertrek
te nemen, waarvan men echterj
hetzi
j geheel'te grondegaat(zinkt)jofin volkomen on- zijnepligt, eenen loods ,
bnikbareh toestand gebragt wordt.
na
me
h
n
j
k
i
n
ing
e
l
a
nd,
we
1 zoodanke schippers, die beSCHIPP, deensche zoutmaat. De zoutton moet8 schipp stendig de zelfde reis tusschen twee bepaalde plaatsen doen
à 22 pott inhouden. Zie DzwzxAxxxw.
(eng. rerular tradersj en kustenvaarders bevri
jd beeft.
jk scheepsjpurnaal
SCHIPPER,SCHEEPSKAPITZIN Lîç.capitaine;maitre Gedurende de reis moet hij een ordeli
A navire; eng. master o.
/'a wez:e/, or ct
zzfct
'
x;du. aanhouden. (ZieJocRlxzz).
j aankomst in de plaats zijner destinatie i: hetde.
Seh@er, â'c/lz
y drcyï/#l;ital.padrone; span.eapl
'fcx, Bii
ppers eerste zorg, zieh met de havenbesturenj en de
of maentre #e navkot kan op zicllzelven iederzijn,die tsoclhwe
tten der plaats bekend te maken, en aan de verordedaartoe de vereischtekundigheden bezit. Bi
jderomeinen
ningen der havenbesturen gevolg te geven. Hijheeftjia
wa
s
Mj
L
ma
&i
s
t
e
r
sc1
?
ï
,
ç
)
v
e
e
l
a
l
e
e
n
s
l
a
a
f
,
e
n
mi
n
de
r
j
a
r
i
g
heid was geen hinderpaal. Tegenwoordig echter vordert zoo verre %em zulks niet isaangewezen,eenegeschikteplaats
men wegenshetgewimige zi
jnsbedqifs.eenigehoedanig- voor zijn schip tezoeken,en hetisiederen schipperdoor
heden en bekwaamhedyn van den schipper. In den regel al
le zeewetten totbi
jzonderepligtgemaakt,alti
jd eeneboei
jn ankertehebben;datis,dooreen op
zalmen verlangen,dateen schipper,vöörzàjneaanstelling (eng. Luoij op zi
Laltorenn J# #e &evelvoering over Je; :cJz
> op zieh het water zigtbaar, met het anker in verbinding staande
eeken, de plaats aan te duiden,waar zi
jn anker ligt,
see-f) hetburgerreg van den staat.in welken lzetschip t
te huis behoort (van welken het afvaart) verkri
jge. In opdat geene andere schepen tegen hetzelve bezchadigd
wor
de
n.
oo#logsti
jd isechter- inzonderheid bijde engehchen- de
jneh reeders narigt val
e
n
ke
l
e
v
erkri
jging.va
n hetburgerregtnietvoldoende.Doel- Vervolgens geeft de schipper zi
matig is het daaro'
m in zulk een geval,alleen zoodanigen zijne aankomst, en van datgene,watmin ofmeerbelangschipper te gebruiken, die reeds vroeger burger van den rijks op de reis isvoorgevallen,en gaatdan over,nadat
staat was.W atde overige hoedanigheden van den schipper hi
j de noodige aangiften bi
j de tol- en anderebesturen
jnerballastoflading.In bi
jbetreFen?zoo moethijhetkompas,dezeeenhetvaarwater gedaan heefttothetlossen zi
kundig zi
jn,een schip weten tevoeren en hetvolkkunnen zonderegevallen moethijzicN aan den correspondentwenregeren en aanvoeren. Dus bepaalï zulks het hanseatisch den, en eenigli
jk met diens raad en bi
jstand handelen;
zeeregt (Titel 3,azk
t.1). Heden ten dage iste vorderen, eene pligt, die hem , tegenover den bevrachter onvoor/âopligta1szi
jn contractmetden bevrachter hem
dathijdezeevaartkunde (stuurmanskunst)theoretisch ge- wccrid/l
leerd,en reeds alsmatroos en a1s stuurman ter zee gevaren aan diens correspondentverwi
jst*). In avari
j- en andere
hebbe. In de meestelanden,uitgezonderd bijons(alsin bijzondere'gevallen,die opdebetrekking van den schipper
jnen bevrachteroftotden assuradeurvan invloed zpn,
Spanje, Frankri
jk, Zweden,DenemarkenyPruissen)iseen totzi
examen (stuurmans-examen)voorgeschreven,en hetrussi- heefthti onmiddeli
jk zijne verklaring .
ofmanifest(zieop
jzen.
sche rem verbindtde aanstelling eensschippersaan devoor- datwoord)tebewi
waarde, dat hi
j meteen getuigschriftzlnerbekwaamheid Tegenover dezepligten zi
jn ook nu den sehipperonderscheideneregten toegekend.overdeze isin hetwezentli
jkt
toegerustzi
j.
De schi
pperwordtdoordereederi
j,indenregelnietalleeu op te merken: Zalhi
j debevelvoering overeen nieuw te
doordendirigerèndqn reeder,boekhouder,aangestelden ont- bouwen Khip op zich nemen, zoo heefthi
j in dea regel
jbi
jechterdebepalingen
glagen,waarbi
jmeerderheid vanstemmennaarpartenbeslist. de leiding der bouwing, waarbi
Zchter mag geen schipperin zee,ofoverhetalgemeenbui- derreederstevolgen heeft. Zelfsa1shi
j medeeigenaari:j
j!volgenshetconsulaaten hethanieatisch seeregt,
ten,landsontslagenworden,indienhjnietdoorzi
jneonkunde, moet hi
of door onordeli
jk gedrag daartoe gegronderedenen geeft. de bouwlng nietbeginnen,alvorénshzjallereeierste zan bi
jeen heeft. m itenslands bezorgthi
jperingere herHetoostenrù'
ksche regtvordertzelfs,dathetcontracttus- me
stellingen;te huis,en over lletalgemeen bi
J allevoorname
s
c
he
n
de
n
r
e
e
de
r
e
n
de
n
s
c
hi
p
pe
r
v
o
o
r
t
e
n
mi
n
s
t
e
n
Bj
a
r
e
n
gesloten worde. Dit contract moet, volgens verscheidene herstell
i
n
g
e
n
i
s
hi
j
e
c
h
t
e
r
a
a
n
de
v
o
o
r
s
c
hr
i
f
t
en derreederj
gebonden. Dit zelfde geldt voor de approvianderlng en
wetgevingen schriftelijk gesloten werden.
De stelling eens schippers tegenoverzi
jne reedersisnu toerusting van het schip. Yooz'ts huurt de schipper de
dievan eenen gevolmatigde. Hi
jheeftderhalvein alle op- scheepsmansqhapj en heeft over hetzelve,zoo we1te huis
ls op de reis, hetoppertoezigt,zoo als hem over het a1gigtea het'
voordeelderreederijtebehartigen,en isjegens a
z
,gelegd. Einhaar voor ieder verzuim verantweordeli
jk. Daarom ishet gemeén de leiding derrei: is toegekend enop
ii
jne pligt vöôr iedere reishetschip in behoorlàjken staat deli
jk ontvangt hij zija bedongen loon. Dit,even alshet
4e brengen,zoo dat hetzelve lading innemen en zeebouwen aandeelhet
welk bi
j aan hetkaplakea (zie op datwoord)
ja contractmetde
kan. H'
lj moetde hetzelve ook behoorli
jk nazien,digten, heeft,wordt bepaaid op grond van zi
kalfaterenj het scheepsgereedschap en tuigagie, .
waar het reederi
j. Hetloon van den schipperheeftin allesdezelfnoodig is,herstellen en vernieuwen. :tihetinnemen der de regten alsdehuurofgagiederscheepsbemanning (zie
lading heefthijdaarvoortezorgen,dathetschipnietover- datartikel).
lastigd worde,dat delading op doelmatigewi
jze zoodanig 0ok heeftde schlppereen beperkt regt totvervreemding
k
in hetschip geplaatst(ziehetartikel8rocwzy)ofsrex
stowu;d of verkoop van het hem,toevertrouwde schip ofJeszelf:
worden,datde goederen tegen beschadigingbeveiligd zijn. lading. 0p de plaats, waar zijne reedersofdeeigenaars
er lading tegeuwoordig zi
jn,ishem ditregtoverheta1Yxrtsheefthi
lhetschip metde noodigepapierentewor- d
zien (zie Sclllzl>
sx'z.
:zzlllzl). A1sallesin behoorli
jken staat gemeen te ontzeggen. Buitenslands moet men hem den

schip in ruime zee, d.i.zonder eenen Yver aan te doen ; a1sbi
j de aankomst,op hetzoogenaamde loodswater,i:àet

.

is,moethijmetden eersten gunstigen wind afzèilen. Zoo
min bi
j'echtereen'&unstig'
eytYïzzd verlmgen mag,even
xoo min mag hi
j bij blilkbaar ongunstigen wind afgaan.
Voortsishetzi
jne pligt,de reisopden regstenofpassendlten weg tevolbreùgen.Gedurendede reis,moeth'
x
'
jdaarop
toezien, datzich hetscheepsvolk vreedzaam en ordeli
jk gedrage,weshalve hem de wetten zelve hetregrtoteener malige tuchtiging op hen.inruimt (zieScllxzpsvotx). Yoor
blgzondere voorvallen stellen hem dezeeregten eeneberaadslagin; met het scheepsvolk tot pligt, echter is ditvoorlchriftgrootendeelsonpraktisch. Ili
jmoetmetzijnebemanning het schip tegen zeeroovers en vi
janden verdedigen.

verkoop des schipsinsgelijksgeheelontzeggen.alleen het
geval uitgezonderd, dat bi
j in zoodanigen toestand zoude
komen, dathi
j niet weder konde in staatgesteld worden
om zee te bouwen. Yan de lading kan hi
j daarentegen
in geval van nood,en alshi
jbuiten staatis,zich op eene
andere wi
jze geld tevçrsshaflkn,zoo veelverkoopenalszi
jne
behoefte bedraagt. Echter moet hi
J nazi
jneaankomstter
plaatse zi
jnerbestemmtng den ontvangersdergoederen4e.-

wegensrekeningen verantwoordingdoen (zieA%JILA/TI:.
en
Sc
EELpnART). àlindergestreng dan deverkoop van scbip
of lading wordtderzelververpandingbeoordeeld.9itlaatste.

is hem allerwege toegestaan,waar hl
J in nood is geraaks,
Daarentegen is het een misverstand als men hem onvoor- en op geeneanderewijze zich geld kan verschall
en;echter
wccrA îgâ
' deverdedigingtegenkapersen oorlogschepen tot ook metdebeperking,dat,watbet schip betreft,de reqder!

pligtstelt.Deschipyermoetveeleertegen zoodanigeoorlogmchepen en behoorll
gkgeautoriseerdekapers,dieaan eenenatie
toebehooren,tegenoverwelkelli
jzuiverlletkaraktervaneenen
neutralen handhaaft(zieNrvl'
nwtlTsi'
r),zichvanalletusschenkomsttotvenetonthouden,zooalshàiov'
erhetalremeenzich
overeenkomstig hetvolkerenregtte gedrngenheelt.Ili
jmag,
in zoo verre hij niet door zi
jn contract (zi
j het metde

reeders of mqt bevrachters) daartoe geregtigd of verpligt

niet ter plaatse tegenwoordig zijn, enj voorzoo verrede
zijn,è'
fweiperçn hunnebi
jdragedaartoete verleenen.
Gewigtig lseindeli
jk nog devraag,in hoeverre dereelading in aanmerking komt,dat hare qigenaars èfafwezig

dersdoorde handelingen vah dea schipperlerpligtworden.
Het gezag des schippers bemstop de hem verleende vol-

is, de reis niet veranderen, eene bepaling, om van welke *)Hier is namelijk vqelil .leckt: het 4oel, ttne provlleop d.
q
eene uitzoadering te maken, hem echter noodgevallen regt vrachttever4ienen.
l35
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ma
gt (leœ praepoqitionisj. Zoo verre daarom de vraag bewoners, inzoaderheid die der stad Scllmalkalden zelve,in
tusschen schipper en reeders ontstaat, gaat het antwoord de fabrikati
e van i
jzeren staal,koperea messing en ijzereenvoudig daarop uit,dat daarop betkontractofde in en- en staalwaren van allerlei aardy
kele gevallen welligt verleende lastgeving beslisse. In zoo
verre echter de vraag deze is,hoe een derde persoon uit
de handelingen des sehippersregten tegen de reeders bekome,'moet men op den aard van hefambtdes schippers

ook gieti
jzer,geweren en
) uurafstandsvaa de stad ligtde aan 4
ijzerri
jke,meerdan

klingen..hun voornaamstbestaanmiddel vinden. ongeveer
over 1 uur gaans ziel'z uitstrekkende btahlberg,en in het
daarvan afkomende da1 der Schmalkalde, hetwelk als ware

jn,rijen zich
letten. Hierkan men namelijkvoorzooc
lanigehandelingen, lletslechtseeneenkelewerkplaatsschijntte zi
die noodwendig tothet ambt des schippers behooren,al- hoogovens en i
jzers,l
'
lelterijen, met staal-, i
jzer-, blikleenvan hetgezigtspuateenerveronderstelde volmagtuitgaan. smeedwerken en slijp- en andere molensafwisselend aan
Daaruit en uit de bepalingen van hetzeeregt volgt:overal elkander,en er wordea hier en in den geheelen om streek,
waar een schipper zàW
lrle reeders tegenwoordig heeft (dus inzonderheid ook ia t'letnatijgelegenBrolterodeeenegroote
nietsleehtsuitsluitènd in hunnewoonplaats)kan hi
j alleen menigteàjzer-,staal-,enbions-lkrameri
jen(messen,scharen,
m et hen in overeens
temming handelen, en llij nloetten viilen,spijkers,ringen,kettingen,zagen.bi
jlen,houwelen,
allen ti
*
jdehunnen wi1inwinnen. At
leen geringere,binnea tangen,hamers,elsen,ltoevoelen,aanbeelden,sloten,gespen,
den werkkring desschigpersliggende handelingen vanden- best
agen,'veren- en snel-weegschalen, koflij en specerijzelven kunnen aan den derderegten tegenoverdereederi
j molens,blaasbalgen en veleandereartikelen meer)n
labri
jkmat
i
g vervaardigd, en van llier naar alle oordea en landen,
geven, geli
jk zoodanigehandelingengwelke t
1e reedersregelmatig door den schi
pper deden bezorgen, waartegen zelfs naar Amerika in menigte verzonden, ook veel op
' de
echter ook handelingen, dl
Me anders een schipper op eene duit
schejaarmissen verkocht. 0ok heeftSchl
nalknlden eene
hem.verpligtende wlgze volvoeren kan,hen dan nietver- laken- en eene l
oodwitfabri
jl
t, als ook eenezoutkeet,die
bindt, a1s de reeders hen regelmatig zelven pleegden le
omstreeks 160.0 cntrs.goed zout voortbrengt.
bezorgen, en den derde persoon zulks bekend wasofzi
jn
en koers,zie llssssx(keurvorstendom).
moest. Alen kan daarom nlp het,algem eea aannem ena dat
Alaten c?tsrewigten.
dereederiidoorden scllipperverpligtwerd,dââr,waarhi
j
l) onbeduidende noodwendige herstellingen volvoerde;2)
het seheepsvolk huurde; voorts 3) door aanschamng van Iengtemaat. Hier is de Fuldaer en de oude neurenhetnootlige proviant en vau datgene,watanderstotgewone berger voetgebruik
-eli
jk. Eerstgemeldebevat282:88,laatst-

u
itrusting van het schip behoort;4) doorhetaanrlemen enoemde 3t,3,975 ned.streep,en beide wordenln 12duim
van vrachtgoederen,als niet door de reeclers dereisbepaald' ingedeeld.
is, dus niet door hetsluiten dercharteparty.
Buitenslands daarentegen en in aanweziglleid derreeders

is de vollnagt des schlppers genoegzaam onbeperkt. Ili
j
verpligtdienvolgenszijnereedersdoorallein huunennaqnl
of uitdrukkeli
jk met betrek-king tot het schip volvoerde
handelingeu,zelfs door vervreemding, en zelfs wanneereen
coriespondent der reedeqjtegenwoordig was,in zoo Aerre
slechts deze omstandiglzeid den derde ofnietbekend was
of zija moest. 0ok komthet,waaruitdrukk-elijltten behoeve des scllips gecontracteerd wasj daarop nietaan.of
dit aan het contract te goed gekomen is of niet. Eene

l00 fuldaer Noet =
28,288 ned.ellen,
93,05 neurenbergerof
98,32 keurhessiscll normaal voet.
1t)0 neurenbergervoet=
30,04 ned. ellen,
107,46 fuldaer! of
105,66 keurhesslsch normaalvoet.

Graanmaat. llet malter heeft 8 masz à 4 metzen en

beperk-ing bestaatook echter hier,nameltjk die,datterRijl houdt 15$,056 ned.kop.
door alle contracten van den schipper,die binnen de gelf)0 m alter=
wone grenzen het doel des schipsvervolgen,dereederi
j.
158j056 ned.vat
zonder verdere omstandigheden verpligtwordt,ditbi
:ialle
98,33 kasseler viertelof
meer belangràjke, niet in den gewonen gang der dlngen
287,58 pruissisclle schelrel.
liggendehandelingen van denzelven,alleendal
tplaatsgri
jpt,
als tlerzelver noodwendigheid bewezen wordt,waartoe de
llethandelsgewigtiseigenli
jk hetoude neurenberger,en
derde zich welbekonzmeren lrag. Yoor misvattingen en
jke waag allzier bestaat hetzelve ook nog. Daar
vergrijpen van den schipper komt de reederi
jog,indien ter stedeli
hi
i dezelve bi
- een hen verpligtend contractbeging. Eene echter in denabi
jgelegenevreemdekleine staten hetligtere
*#
*i
verdere beperking betreft den omvang der verptigtbaarheid keul
sche (pruissische)pond gebruiktwordt,zoobedientmen
der reeders uit de handelingen des scùippers. lletromein- zi
ellook hiersedertvel'
scheideuejaren van ditgewigt.Xen
selle regt,alleen van de verleende volm agtuitgaande,ver- zie biiFctnâ,a1sook de artikelen NIùI
TIIEXIIiZIIG enBERtlJ>.
Bindt hen onvoorwaardeli
jk uitde handelingen desschlp- SCIIOKLAND. Het eiland Schokland, een der eilanden

pers. Aan alle zeeregten daarentegen ligt de vooronder- in onze Zuiderzee ligt op 2 uren afstands van de Yollenstelling ten grond, dat de dertle, die met den schipper hovensche kusten, met eene bevolking van nagenoeg 700
kontraçteert, niet eigenltjk op hetpersoonli
jke krediet der inwoners, die schier allen hun bestaan ia de vischvangst
hena welligt geheel onbekende reeders zie, maar veeleer vinden. Sedert korteling is llier ook eene calicotweveri
j
den sehipper cretlitere, en stellen de bepalingen vast, opgerigt. pSchoktand,oudti
jds waarschi
inlijk alleen onder
dat de reeders nooit boven de waarde van het schip dea naam van Elzlelwarde bekend,vormde met Urk eene
heerlijkheid, die 1Il de 14e eeuw door heer Zwspza vAx
borg staan.

1s, d. *
Aan het einde pan iedere re1. alshi
@
jnaarhuis
teruggekeerd is, heeft deschippermetzi
jnereedersafte
rekeuen. lli
j legtlaun alzoo eenespecilleatieoverontvangst
en uitgavevoor,en staaftdeze doorbewijzen.in zoo verre
deze plegen voorhanden tezijn;andersdoorhctscheepsboek. Na het riqtig bevinden, hebben hem de reeclers
eene algemeene qultantie te.overhandigen.
overigens vergeli
jke mea YllkcuTcoz'
TnAcT, JotrlxttL,

YooltsT van de graafltikheid van Holland ter leen gehouden

totart.393 van het nieuwe N ederlandsche /F'
e/1oc1-van
K bopha,'?ffv1.
SCIIIPPOND,handelsgewigt in Ilolland,Noord-Buitschland,Benemarken Rusland en Zwetlen;op sommigeplaat-

de hooge vloeden bescherm d, waarvan nog een gedeelte

en later 'door de heeren van K(JI:lll1bezeten werd. Vöör

1705 behoordealleeuli
jk lzetzuideli
jk gedeelte aan overljssel, terwi
jlhet noordeiijk deel, eene bezitling der stad
Amsterdam, dat dezelve in 166f)aankocht,totllollandwerd
gerekend. Tot aarl hetjaar1804 washeteiland hetwelk
470 roeden lang en van 12 tot50 roeden breed is,en eene
oppervlakte van 140 buudersbeslaat,langsdewestelàjkekust
Ri
lEnl
.
:n, ScHllupsvotx en Axxclll'
ll, en zie men art. 34l voormeerdanjderlengte doorkistpaalwerk eenigzinétegen

overig is. ln datjaarmaakte men,namelllk,eenen aanvang met den aanleg eensdijks,die echterdoorden watervloed van 1825 geheel werd vernietigd, zoo datsedert

sen wordtook hetschippond bi
jlandvrachten van datgene, een nieuw oeverwerk heeftnàoeten daargesteld worden. De
bii scheepsladingen gebruikeli
jk, ondersclzeiden. Zie het oostkant van het eiland heeft eene zeewering, uiteenen

alwerk bestaandey over
art. AxsTilnotx, Baicnxcslwl
zx (a
anhangs
el)Dz
t,Tzlc,EMnI;l, enltelea regel meestal eiketnvapa
llaMnulïc. Koxlzcssl
x, Dl
ixExwltxi
lx, LlnAu, lzlllsiicK, welk paalwerk eene loopplanl
n ongeveer 1
. el breedte,
Ri
lvwt, Rlcw,ltos'
rocx,ST.PzrxnsBcnc,Szxssy en STocxu die voor de bewoners der onderscheidene buurten tot een
voetpad 4ient. Door de lage Jigging des lands,en het011H01,31.
SCIIXALKILBEN,stad van ongeveer 5000 inwoners,in geaoegzamederbestaapt
le bedi
jlingen,wordtSchokland bteen door bergen eng ingesloten dalaan de Schmalkalde in de minste verhefling derzee,bovenden dageli
jkschen wa-

de reli
jknamige heerli
jkheid,van een totdeKoerhessische terstand, onder water qezet, en hetvee genoodzaakteene
provlncle behoorend perseeljaan het Thûringerwald, welks schuilplaats op hetzuidelnde van ùet eiland te zoeken.

etnöyEnEcK-scdôtszao.

- x@ ;a

SCBOtT-BIJ-SACHT--SCBAIJFPEAAEN.

bZeer vele overleverlgen (door zulk eeaeafgezonderde voor kultuur geschikt, en 8,522,950 acresvolstrektonbluikligging des eilands van veel gewi
gt)stempen daarin over- baar land.
een, dat Schokland veel yuimer van omvang was, en de
1) Zuid-Schotland,hetwelk hetzuideli
jkstgedeeltedes
ruïne der zoogenaamde oude kerk strekt daarvan toteen lands,van de engelsche grenzen totomtrentaandemonding

overtuigend bewijs. In 1802 ontdektemen bijeenen he- der Tay bevat, heeft 480 o mijlen en (1821) l,208,239

vigen aanhoudeaden oostenwind op den droog geloopen inwoners; 18 gr
aafschappen Lshiresten ltlandschap Lstebodem derz>e een:dubbelertjboomstammen,dieop den wartryj. llet is het beste en vruchtbaarste gedeeltevan
30 october 1839 op nieuw zi
jn gezien. Dezeboomstammen 8chotlandj dat deels uit schoone dalen en kleine vlqkten,
voor eeuwen nog m ettakken enbladerengekroond,beslaap, met eenpn goed bebouwden korengrond, deels uitbergstrezooveelmen opmerken kon,eene uitgebreldheid vaxi,3000 ken best
aat, waarvan de hoogste zich in hetzuidwesteli
jke
ellen in het vierkant. 0p laatstgenoemde dag benzerkte gedeelte bevinden,zoo a1s de 32$0voethoogeBen-lomond,
men nog ten zuiden der stad Yollenhove, aan den uithoek en de 3262 voethooge Bcn-Forlich.
'

van de Voorsty eene langesmallestreep,bi
j de schippers

onder den naam van de steente bekend, en bestaande pit
eene digte laag van middelbaar groote keisteenen. Zoo ver
men nagaan konde strekte.deze streep ziclluit totaan de
Xolenbuurtop Schokland. Nog hedenverhalendevisschers,
dat er tusschen dit eiland ea Urk eene plaats in zee is,
welke z.
k2* ver
pijden moeten, opdat er hunne netten niet
vastraken;deze plaatsnoemen '
z1
J het.kerkhof.
>Be grond des eilands dienttoteene gemeeneweidevoor

een 30-ta1 koei
jen en l50 schapen, en draagt langs de
oostelàjke kustdrie buurten,vaarvan de'voornaamste Emmeloord geheeten, eene zeer goede haven heeft. lle beide
anderen,de M olenbuurt'en de Zuid6uurtgenoemd,zi
jn
ook onderden gemeenschappelijken naam van Ensbekend.
Heteiland heefteene hervormde en eene ll.C.kerk, twee
scholen en een'vuurtoren. Dehuizen ztju allen van hout
opuetrokken en zonder eenigen praal-''
SCHöNEBECK, stad aan de Elve, in het pruissische

regeringsdistrictMaagdenbury,metnagenoeg 7t)00 inwoners,
heefteene vermaarde cheml*s@che fabri
jk,dieveelbitterzout,
salmiak. soda, salpeter- aZIJn- en zoutzuren,VerfWaren en
overhetalgeme- meer daa 200 chemische krtikelenlevertj

2)Alidden-schottand,bevathetgedeeltevanSchotland
schappen,469 D mi
jlen,en 617,030 inw.Iletiseenbergachlig land, dat door hetmeer dan 4000 voet hooge glampische gebergte gevormd wordt, en in hetwesteli
jk-e deel
vo1verheven,rontaneske en wilde streken is.Hierverheffen
zich de hoogstetoppen van Letgrampischegclerjrfe,van
de ?en ZcYerq
ç,van de'Ben-Alore en vandeCq%rngorm.
van Zuid-schotland aftot hetgraafschap lnverness,8glaaf-

9e oostkust is laag yn vruchtbaar,de westkust is diep,t!n
op vele plaalsen door de zee ingesneden, woest en met
hooge rotsriffen omgeven. In het algemeen bevatdit gedeelte van Schotland nietveelvruchtbaarbouwland; m aar
is meervoor de yeeteelt geschikt. Een grootdeelvan den
rond bestaat uitheiden,meren en moerassen

3).Aoord-schotland bevathetnoordeli
jkstgedeeltevan
ScLotland! met de noordelijkeHebriden,deorcadische en
Ilit- of bhe
- tlandsche eilant
ien, 5 graafschappen Lshiresj
1 landschap Lstewartryt,568 D mi
jlen en 266,187 inw.
Het is een, door het woesle,rotsachtige, schotsche hooggebergte en deszelfsmenigvuldigezi
ltakken gevormd,bergland, ri
jk in verheven natuur-schoonheden. Be hoogste
bergen,4370 voethooge Ben-Evish en de4380voetbooge
L'cn-Faish,alsook nog veleanderebergen,zi
jnmetalti
jd-

die ten deele zeer geschat worden. J-oorts lleeftdxe stad
een belangqjk zoutwerk (het grootste in den pruissiscllen durenden sneeuw bedekt. Behalve de meestal woeste en

staat),hetwelkomstreeksl0f10 menschen werkzaam houdten naakte bergen, bevathetland ook vele moerassrn en bos-

jaarli
jksmeerdan 600,000 cntrs.zoutlevert. l)e zoutbronnen liggeu bi
jhetnabi
jgelegenedorpAltensalza. overigens
heeft men eene fabri
jk van chemiscbeliclltstukjes.laken-y
leder-j handschoen- en tabaksfabri
jken;aanzienli
jk
-en produktenhandel en scheepvaart op de Elve; Altensalza bezit
drok bezochte zoutwaterbaden.
SCHOONER Lschpvt.j een klein lang, z-mastig schip
van geringe breedte.
SCHOONHOVEN.stad in Zuid-Holland aan de Lek,nlet
2400 inwoners. onder de verscheidene naam safleidingen,

welke nopens deze plaats worden aangegeven,schijnt die
het meest aannemeli
jk te zijn,welke haren naam van het
woord Schoonhof doet afstammen. Behalve door BEltlxc
(een tweede Rzcrtls), is ook nog dezestad beroemd,a:s

schen, en in het algemeen weinig bebouwbare gronden.
meestechter aan de vlakke en minder woèste oostkust,ter-

wi
jl daarentegen dewestkustuitgetand en metvele rotsen
olllringd is.
Alen zie oyerigensvoor de producten,den handel en de

ni
jverheid hetartikelE,GEtA>o.Xetopzigttotde schotsche
banken(ziehetart.Bwlxswlnemenwijbiernogdevolgende

bàizonderheden o;
t:
1)e eerste banklnrigting,welke in Schotland werd geves.tigd,werd in Juli
j 1695 krachtenseeneparlements-acteinesteld. Eyen 'als de in 1694 opgerigte engelsche bank,
werd de schotsche Jc??â door zekeren lleer W .PAT'r:lls05.

desti
jdsparlelnentslid voorhetgraafschap Dumfriesontwol'
v

en. llaar oorspronkelijk kapitaalwas100j000 z st. geze
binnen haren omvang verscheidene groote mannen te he1)- p
som is sederttweemalen vergrootgewordenj en llaartw enben zien geboren worden,onderanderenotlvlilRvz
ïlN00nT, ordi
g bedrag isl,500.0()0 z st. Iletgetalderledeudezer
de eerste hollander,dieeenereisrondom dewereldondernam. wo
bank beloopt 648, en dat van hare nevenbanken of verDeinw.vinden voornameli
jk hun onderhpuddoordezalm- takkingen in onderscheidene gedeêlten des. landsbedl'aagt
vangst.llet hier gevestigde kantoorvan gouden en zilveren l7.- Be koninghjke lcpâ '
van Schotland werd in Xei
werken levert ook aan velen hunner een bestaanmiddelop. 1727dooreenkoningl
àjk privilegieingesteld. Ttiéenshale

S6H00T Lschp-vt.jheet een touw aan de benedenste oprigting washaarkapitaal l1l,(100 z st.;ten gevolge van
zijden van de zeilen, waarmede dezelve naargelang van latere vergrootingen bereiktehetinsgeli
jks 1,500,000 z st.
omstandigheden in den behoorli
jl
ten stand worden ge- hetwelk het tegenwoordig bedrag van haar fonds is. llet
houden.
getal harer deelnemers beloopt 485,zi
j heeftsleclltsééne
86E0PPEN inhoudsmaat voor natte waren in Duitsch- vertakking.
land en in Zwitserland. Zie Bwzzt, l'nxzxyollTa/X .,Fsl;IDe handels-genootsehappeli'
ke Sczzl--ïzlr?g/p
'ng t'czz
scsc, Gtxnrs, Hwwxv, HrssEx, (groot-laertogdom) Hllsssx Schotland (cozz?oaercïcl bankk'
z?g company o.
/'Scotlandj
t
1 mil.
(keurvorstendom)Hzssllx-lloxBcnc,Lcczlws,Nasswc,(her- werd in Becember 1810 gevestigd. Haar kapitaalis'

togdom) W cllTzxBzlq (koningrijk).

lioen zst. De deelnemersdezerinstelling zàjn-ten getale,

SCHORSING,zie Scspswslz.
505 en hare nevenbanken 3l.
86H01iLAND, het tweedekoningri
jk derbritsche unie, De nationale Jcpâ T4n Açcâo//cpd werd eerst vöör

wordtverdeeld in Zccg- en Foogtand, oflieverin Zuid- eenigeweini
gejaren opgerigt,namelàjk in 1825. Av'
iizi
jn
uvï
#den- en Aoord-s*chotland,en bevatop1467E5màilen nietvan hetjuislebedrag van haarkapitaalonderrigt.maar
het
get
al
ha
r
er
l
eden
i
s
ni
e
t
mi
nder
da
n
l
.
255.
Har
e
ne(l831)2,365,807 inwonersin 23 graafschappen qshiresten

landschappen Lstewartrient. Ditland grenstten N.en 0. venbanken zàjn-lB. Deze instellingen vormen de hoofd-

aan de Noordzee,waarin de orkadische enShetlandskke ei- banken van Schotland en zi
jn allen teEdinburghgevestigd.
la
nsde
n zl
ggeenn9
ar
ak
nanEng
el
Z.
W n.aan e Hetgelaldergewestelijke banken bedraagt,21yen datharer
i
er
che
eie
hettenNoZ.
orde
aale
nand,
tenWten
.aa
nde
oceaan, deelhebbers beloopt, bemiddeld berekend 150.

waar men de hebridische eilanden vindt. Het noordelàjk
gedeelte (bet Hoogland) is een ruw bergachtig land.qjk
aan de schoonste, verhevenste'natpurtooneelen;hetzui
delàjk
gedeelte (Laagland)isook we1bergachtig,doch heeftminder hooge en woeste gebergten, uitgestrekte dalen ep zelfs
kleine vlakten. Terwl
Ojlin heteerste naauweli
jkshaveren
aardappelen voortkomen.wordt ip hetJaatste de schoonste
tarw geteeld. Van de 19,738,930 acres,welke dit gedeelte
aan oppervlaktebeslaat,zàin 2,493,9F,
0 bouw- en'tuinland,
2,771,4,
50 weideglond en beempenj5,950,0e0 woest,doch
.

SCIIOUT-BIJ-NAOHT fschp-vt.t, zoo veel als contraSCIIOUW BOOXEN (:cJz.wf.) Dusnoemtmendelange
stangen of staken, door '
m iddel van welke men aan den

adm iraal.

oever de vaartuigen voortsclauift,vermits ditvoortschuiven
schonwen of &oom cn enoemd wordt'
.- Veelalstootmen
in den grond onderhet water den boom vast, en doorer
lich met hetligcbaam op te steunen, drintit men betvaartuig voort.
.
SCHRIJ
. FPKNNEN (
SçaxcnTs>,l'ssxsz-scll
xcuTz,) (f4.
135*

K KRIJFPENNEN.

-

SCRRIJVE; - SCHPLD.

:@ #@ -

plumes 4 écrire; eng.gu611stwrïfïxg gglllsg ook yen';

de invoer;

laatstgemelde naam wordtechterook aan de stalen schri
jfpennen gegeven ;Sekreibfedern,FeA rwoz:l,Federkiete;
ital.penncdu scriverejkeeten bi
j voorkeufdevi
jfbuiten-

jaren 1834centenaars 14,627
)) l835
p 1836

ste slagpennen in de vlerken der tamme ganzen. De zoogenaamde levende ook zomer'
goed. d. i. die,welke den

levende dieren in den rutiingsti
jt
l zàjn uitgevallen, zàja
beter,meer schaars dan de doode ofvinterg.
oed, d.i.die
welke dea geslagtedieren zi
ja uitgetrokken. 9e buitenste
dergezegdevi
jfisde kleinsteyhardsteenrondste,enheeten
&ou47*:.
:tfr.bol&t&d'aites;eng.piaions;du.llck-,Stockof ortpose,
. ital.prime pennej:detweede en de derde

hetbindkoord een onderscheiden gebruik.25 stuks worden
tezameatoteenebosgebonden,en dan weder 8 zulke bossen

bi
j-een.Yerkochtworden zi
jper1000stuksenbi
jhetgewigt,
ook in Engeland,waarhetvroegernaarhetgros-duizeadplaats
greep. In Kngeland wordtook bijde slagpennen bijzonder
op het gewigtgelet,vermits de zwaarsten derzelveduurder
worden verkocht. Zoo beeftmen aldaar zeven hoofdsoorten

l8,l16
17,987

de uitvoer ..

jar>enl18
34 ceate
naars4,
4,8
24
835
p
998
>) 1836

hebben.beneden aan de veer eene uitkrrving en worden

slattpennen (fr.mrossesZJCZAZC,:; eng. the second en
fFle fhird ; du. Schlag.
- of Schlachtposen ; ital.penne
zscezfre)genoernd;detweevolgendezl
ga beidewederzoo
g
o
e
d
a
l
s
d
e
z
e
,
e
n
he
e
t
e
n
nr
e
e
do
f
mq
a
&den-pennen(eng.
thco/r:fd). Bievan dtli
nk
e
r
v
l
e
r
k
v
a
l
l
e
n beterin deregterhand, en buigen zich van boven ookopwaarts;uitlloofde
van dezebeidevoordeelen worden zi
jmeergeschatdan die
van den regtervleugelendaaromybij.hetsorterenvandezelve
afgescheiden.Auwe ofonbereidepennen(eng.in/ârroagltt
zi
jn in den handelzeldzaam ; des te meer veelvuldig de
bereide (getrokkene ofgebrande)schacht
eu (eng.hardened
orpreqared guillsj.gezetoebereiding geschiedtop tweeerleiwljze,hetzi
jin gloei
jende aseh. zoo als ditbi
jv. in
Hamburg vroegermeestalgebruikeli
jk was,ofovergloei
jende
koolen, zoo a1sbàjonstelandegeschiedt. Zoo we1hierdoorj a1sdoornog andere lnanipulatiën ontstonden de twee
hoofdsoorten van den handel,l)de hollandsohe (fr.plu-:.
çhollandaises;eng.dutch gviJ&),die doorzigtigglasachtig zi
ju;2) d.e hamturgsche (fr.pt.deeczzzs/lrg;
eng. Ilam6rà gvï/&), die melkwit zi
ja. Xr komen ook
resnedene, zoogenaamd vermqakte pennen tfransch pl.
/cï&J::;eng.cutpensofready acddprnnt in deohaade1voor. Daar echter de splitj a1szi
jopgelegd worden,
door uitdrooging zich verwi
jdt, wordt nietbi
jzondernaar
dezelven gevraagd. Gcsorteerd worden de scNrijfpennen
voornamelijk naaralle de boyenverrneldeverscheidenheden;
en het kenteeken bestaat in pennekoord van onderscheiden
kleur,waarmedezi
jèfdoordehand eenswerkmansôfdoor
eenemachineomwondedworden.lederefabricerendeqlaats,
en veelalook iedere bàjzondere fabri
jk,heeftmetopzlgttot

ly
>>

ly

5,833

Engeland voerde ia:

jary>en 1183
8209 stuyyksschapchten333,
8,67648,
2,000000
Frankri
jk voerde in:
Uit Rusland

jarte
n 1830 ruweschri
jf
pennen 25,9
51kilog
ram
n 183l >
))
ly
p
>)
p
p
*
*

1832
1833
1834
1835
1836

p
>
)
tk
y)
p

p
>
p
>
)
>

10j332
27,293
29,704
37,030
27,293

m
>
>
p
>

UitdeBansesteden en Hanover:
*

JRren 1830 ruweschri
jfpennen 41,847 kilogram
)) 1831 >
))
24,850
m
1832 p
yy
21,939
>
* 1833 >
p
l7,385 m
l834 p
yy
23,431 x
*
1835
25,307
1836
*
7,674

Kn voerde uit:

Naarhetkoningri
jk derbeide Siciliën:
#

Jiren 1838 bereide pennen 5,590 kilogam
1831
) 3,607 >
1832
p 2,255
>
1833
3,423
1834
4,740
1835
1,772
1836
3,968
W

daarvan,naargelang hetl0t)0 van l1- 17 lood weegt(eng. Behalve Hamburg verzenden Holland en higa veel;die
guillsoy eleeen - Jewea/cellothst.Noggeringereschach- uitlaatstgemelde stad worden voor de beste gehouden.
ten dan devi
jfbuitenste dervlerk,ofvan dezendeslecht- SCIIRIJYER. In vroegere ti
jdea bevond zich op koopsten gaan alsmondstukken vooraarden-tabakspi
jpen(goud- vaardtjschepen een beëdigde schri
jver,die hetscheepsjoursche-pi
jpen)ofvoorcigarenpennet
jes,ofalstandenstookers naal en de scheeps-rekening hield. Tegenwoordig komt
(eng.gwilt-toothplcks),'welkelaatstgemelde men ook aan ditelnplooiwe1op koôpvaardijschepeanietmeervoor,veelbeide einden spits uitgesneden heeft(eng.doutlec4/g. eer bellooren nu zijneverrigtingea totdepligten van den
tlt.'.);totdezeeinden heeftmen zegemeenli
jkgeverwd, schipperj(kapitein)ea stuurlnan. 0p kaperschepen echter
hetgeen bi
jdeschri
jfpennen weinig voorkomt.- Zwanen- speeltnog deschri
jvereeaeaanzienli
jkerel.
zcâceâ/el (fr.pl. #T cygne; eng.swan's f?zi/&; du. 8CIIIUPEL, gie Sclcpst.
Sckwanenkiele;ital.penne#'
1cignojkomen vanârclzan- SCIIUITEN (schp,w/.), benaming vaa alle vaartuigen,
'
e vaa foretl spits, van achter en van onderen Plat, voor
gel! en worden hoogstenstotschri
jven op pergamentge- dl
bezlgd.- 9e ravenpennen ofvederen (l
.
r.plumesy6.cor- en achter nagenoeg gelijk hoog gebouwd, en m inder tot
Seav ; eng. rqvenguitls; du.Ranerbfedern; ital.pl.W zeilerl en roetjen,als totvoortboomen ea trekken bestem tl
corvojzi
jn deslagpennen van den eigenli
jken raafLcorvus zijn. 9e schuiten dienen daarom voornamelijk alsponten,
c/rcx LI>l);daar ditdierechterblooteli
jkpaarsgewi
jze ofligters tothet toevoereu enafnemendçrscheepsladingenz.
leeft,en dienvolgenstameli
jk zeldzaam isjzookomen zijne SCHULB (eng.de6t,'fr.datte;du.Schuld;ital.deéï//)
vederen ofpennen 'weinig in den handel;watmendaazwoor isi
n hetalgemeenydatgene,watiemand (deschuldenaar),
uitgeeft zi
jn gemeenljk kraai
jcn wrrezz of pennen (eng. aau iemand anders (dea schuldeischer) geven moetjvoor
hel
f
t
va
n
Eur
opa
hem te doen of te bezorgen heeft. De schulden vorden in'
crow yvï/&);welke men indenoordeli
jke
uit de vlerken van den rebelkraaiLcorvuse/zwia'jLI>x.) actieveen passieveschulden verdeeld,(zieAcTIz#).Kerster
l in dezuideli
jkehelftuitdievan den raafkraaiLcorvun gemelden bestaan uit regten, welke wi
j uitoefenen,ofuit
rpr/zle, 1zIxx.) heet. De raven-schachten zi
ja beter en vordetingen, welke wi
j te innen hebben;laatstgenoemde
harder;zij dienen even als de kraai
jen-schachten tothet bèstaan uitsommen welkewi
j betalen,ofuitverpligtingen.
schri
jven vaa klein schrift,totpezlzlt'llfzz,
v/-teekeningen,ook welke wi
j vervullea moeten. Buitendàen geeftmen aan de
bi
j hetTervaardigen van landkaarten en tothetbestekenvan schulden nog onderscheidenenamen,dieuitderzelverbi
jmuzi
jk instmmenten.- I)emeeste en voortreFelijkstegan- zonderen aard voortkomen. Z0o is eene schuld mobilairr
of
r
o
e
r
e
nd
e
t
zenschachten stammen afvan dezuidelijke kustlanden der
vlottendeschuld1alszi
jeea roerend goed of
oostzee; derhalve uit Ilolstein, Xecklepburg. Pommeren, e1d betreft; immoôilaire schuld is die welke totonroerruissen, LitthauenjKoerland,Li
jfland en Esthland. 0ok rende, vaste goederenj oftoteen immobilairre> betrekqeUckermark levertveel. Hamburg isvoordepennen uit king hebben. Grondt zich eene schuld op een regt, hetdeze landen het voornaamste bereidings- en verzendings- welk hypotheek metzi
cl
zvoert,zooheetz
'
N
l
j hypothekair.
oord. Engelaad en hetduitsche tolverbond producerenzel- dclvîd; berust zi
j echter slechts op eenen regtstitel,die
vea niet volkomen het toereikende voor hun verbruik. In geene hypotheek kaa verleenen, zoo is zij boeksehuld;
ket laatstgemeldebedroeg van bedveeren en schri
lfpennen: grondtzich d
-eschuld op eenen wissel,zoowordtz1
Jwi&sel-
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<ekuld,en geniet,krachtens verscheidene wetgeyingen,als (Untern Aerrzclcy/rx),wel
kebeide gedeelten deslands
bi
jv. in Pruisseny en bi
j onstelande,eene prioriteitbi
j door de twee vorsten van het huis Schwarzburg gedeeld
faillieten massa's(in Franklijk i:dezelveenkel&oek.
%chuldj. bezetqn worden zoo dat ieder vorslendom een boven- en
Cfviele of burerli
jke, particuliere schuld heetdie gene, een benedenland, en dienvolgens Eudolstadt even als Sonaan welkeeen koopmansbedrijftengrondslagligt,integen- dershavsep een schraalen een vet landgedeelte heeft.W ant
deel van handelsschuld, die eene handels-transactie totoor- bi
j alle vlijt kan de tandbouw in betbovenland toch niet

sprong heeft Xene schuld isreprevitigeerd ofpreyeren',
alszi
jagttotvoornng boven andere schulden,zelfsboven
hy.
potheken.geeft. Bolidair is eene schuldjals twee en
meer :chuldenaars tot de zelfde zaak,verbonden zi
jnjen
we1 de-i
jze, dat iedef hunnqr totvervulling dergeheele

de noodwendige graanbehoeften voortbrengen,en alleen di
vlasteelthierjals ook in het benedenland aan de Helbe in
verscheidene woudri
jke streken met goed gevolg bedreven
wordei, waarentegen het benedenland, hetwelk aandeel

aan perouden landouw jgoldener 2ve), deze vruchtbare

verpligting kan worden aaugesprokenjen datde door een landstreeklangsdeHelmeenden Unstratheeftzeerri
jkeoogv
der solidan
lreschuldenaarsgedanebetaling zijnemedeschul- sten en het Thuringerwald hetwelk slechts houtinmeuigte,

geneé'skundigeplanten(lavendelkweekeri
jbi
jBlankenburg)en
andere woudprodukten (pek,zwaz4selenz.)totden uitvoer
oplevert.- De veeteelt is in beide deelen tameli
jk goeth
echter is de schapenfokkeri
jvan meerbelang in hetbenedenland en bovenland.- Dem%
jnontginninr isvoorbeide
vorstendommen belangri
jk,doorhetdaaruitgewonnenwordendeijzer. In hetRudolstadtschewordtook kobaltuitgebroken bi
j Blankenburgj marmer bi
j Döschnitz nabi
j Königssee,'
bouw-enmolensteenen te Grossgövlilzbi
jîudolstadt
en te seebergenjalsook bijde îotbenburg aan den Ki
jllhaqser in de boven-, bruinkoolen bi
j Schwarzburg in de
benedenheerli
jkheid;aldaarook leelzoutuitdezoutgrgeve
en Sonderhausen velen en zeer goeden bruinsteen teEhrenstack bi
j de weimarschestad Hiaenau.
Kunstvl%
ât en Ia&rt
jkw6zen. De grootstebedriivigheid
gecontracteerde schuld, kan zich naar goedvinden totden openbaartzich in debovenheerschappijen ofin hetThurineenen of anderen der schuldenaars wenden, zonder dat gèrwal
dj alwaar voornameli
jk de nmeltovenn met&root.
deze daartegen hetregttotsçhuldverdeeling kunnen tegen- g
'aergïefert
lex Telehanden bezig houdt.
Bc
h
war
z
b
ur
g
-Rud
o
l
s
t
adt
heeft in desàelfs bovenheerstellen (fr.Code Civlh art. :203; ned. évrgerf#l.wetjkieid in hetromantischeSchwarzadal#aerzz
arl/eriexmet
é/eâ art.13195Pruinx
g.Zandr.430,oestr.Zandv.j891). li
9egeregteli
jkehandeling tegen eenen der solidaire schul- ijzergieterj en i
jzer-staal- en blik- snleedwerken te Katzdenaars hindertden schuldelscher niet, zich op de overige hi
kte;glasnlazer#en teAlsbach en Neukans (in de laatste
teverhalen (fr.C.Civilart. 1204; ned. 6urrerl.w:f6. &lamarelenfabrikatie. eene aanzienli
jke porcelein/a&@ k
art.13209Pruhs.Zandr.j432;oentr.WecJ/'j 891.)9e te Yolkstedt aan de Saale bi
j'Rudolstadtjen in de nabi
jgeregtelljkehandeling tegen een'dersolidaire schuldenaars heid eene aardewerken.tàbr#k te Schale,eeneandere bi
j
onderbreekt de verjaring met opzigttotalle overigen tfr. Königssee; &maltwerken te Grknow en SitzendorF eene
l
oo
dmi
t
C.6'ïwf/, art. 1206 ned.Jxrger/.wetô.art.1321). De
-t
à&r#kteober-W eesbach;vitriool-,llyefer-,en
aanklagt,die wegens de interesten,tegen éën dersolidaire potaschziederk
jen te Xenta ep L
.autenberg; een &u&Rhuldenaars gedaan wordt, bewerkt deil interestloop met kruidmolen te'Blankenbdrg. Yrle olieteiten,reyâwlrex,
betrekking totallen ,
Lcode Civilart.12075ned. Jvrger/. essencen, lcfzt'pld, en andere medicinale wcres worden
eetn.art.1322) 9e schuldeischerjdie het sc%uld-aandeel in den omstreek van Königsseey inzbnderheid echter in de
Tan een'der schuldenaar: aanneemt, zonder in de kwitan- dirpen Xeur. en W eizbach vervaardigd,en w ormaals troktie zich de solidariteit, of zijne regten in het algemeen ken #ele zoogenaamde oliekoôpen of marskramersonderden
Toorte behouden,zietenkel metbetrekking totdezen schul- naanl :an konignee-ër metdezè artikelen geheel Duitschdenaarvan desolidariteitof Lcode Civil art. 12l1.nnd. land'door;doch sedert-den jongste tijd isdezehàndelzeer
Jvryerl.wet&.art.13269oen'r.W,cJ'.j89l).HetVordt beperkt geworden. Bùitendien heeft het land laken- en
aiet ondersteld, datde schuldeischer den scNuldenaar van woll
enstop n werert
yen'te'Stadt-llm en Rudolstad;insgede solidariteit ontheven hebbe, alshijvan heln eene som lijks aldaar.alsook te Leutenberg eh Blankenburg Zeêrontxangt,die aan zi
jn aandeelin deschuldgeli
jkis,enniet //@1
Jerf,n en'papiermolens :n'te'Frankenhausen lt
jmziein dekwitantieverklaart.dathetvoorzi
jn *chulda.
andeelis derù'en.
(C.Civil.art.12llned.&xrg.wetb.art.1326).W atten As'câwcralvrg-xçoxordâcz/qsel heeftin zàine bovenheerMnzien van de verschuldigde zaak of handelin: doorl/n li
khei; aan-het Thirinie- ald hetvorstelijke %
jzernmelder schuldenaars gedaan ij,strekt allen overigen tot voo
'r- fj
erf
g'- en &meedwerk, Gunthersâeld bi
j Amt-Gehren met
deel Lpruisn. Zandr. j 435). De solidair jegensden hoogo#ens.en goedeijzergieteri
jybenevensvitriool-ensterk-,
schuldeischer aangegane verpligting verdeelt zich van rers- waterbranderi
jen;inhetzelfdeambteenaluin-envltrloolwnrk
wege onderde-schuldenaars, van welkeeen iegeli
jk slechts t
Le Breitenbach LkFallbriichenj, eene salmiakfqbr%
jk te'
Norzi
jn aandeelverbonden is(fr.C.6/
ï12
*6art.1213;ned. angenwiese ,en'in de nabijheidpek- en zwqvtselkokellrg.wetnoek.art.1328),hetgeen voorondersteltdatgeene Z':
J/X. als oôk een tot de smeltern
- van Gunthersfeld beanderebi
jzondere betrekking onderhen bestaat,totgelijke hoorend ijzersmeedwerk. Veel zwartsel enpek wordtook
deelen te vorderen Lprués&.Zandr.j 445, oestr.Recht. te Grâfenrode ip het ambt Arnstadt bereid. Buitendien is.
j 896). Is een van hen insolvent (tot betaling onbe- er eene porceleinyaôrqk te Breitenbach, waar ook vele
kwaam)zoowordtheov
tverlies,doorzijne insolventfeteweeg houtwaren,zelfsmuzijkale instrumenten vervaardigd en in
gebragt, onder de. erige solvente medeschuldenaar; en de zaagmolens al
daar jaarli
jks'versrheidene schock planken
dengenen die de betaling bewerkstellkgdheeft,evenredigli
jk (
g
g
e
z
a
a
g
d
wo
r
d
e
n
;
e
e
n
e
n
q
n
i
teit-snuister%
jlànr#k bq Plaue
verdeeld(fr.C.6'ïwz
-lart.1214;ned.Svrg.wet6.art.1329 ornheim) aan deGera;i
nsgeli
jksaldaareen pap%ermoPrnos.Zandr.j-447;oestr.Weclf.j 896).9e'mede- ten; g'îcq
çéllaerpzz te lltenfeld en in het Esbach bi
J
liden eenerop naam vereenigdesocieteitzàjn,volgehsalle Angstedten laken-etzoolles-stoFenweveri
jen,aanzienlijke
wetten, voor de dbor een'hunner voor dezelve aangegàne l
eêrtoo#erqen en tabak@a&ryke. te Arnstadt. Indebeverbindtenissen solidair verbonden.
n
eden-heerltkheid:4lasbouw en lç
jnwaadweverç
j te GreuSCHW IR, SCHW AAA, eene rekenings- en werkeli
jk szen aan deIelbek
geslagen zilveren kleingeldmuntjdie in Bremen en olden- be ltandelbestaatin het vertier van granen,tuinzaden,
burg gebruikeli
jk,en aldaarnadertezien is.
wolle, leder, hout,wildbraad,i
jzerwaren,porcelein,zout,
SCHW IBZBURGSCH; IZANDEN, ofde vorstendommen bruinsteen, alain, vitriool, sterkwater, salmiak, oliëteiten,
Schw.b. Wvdo//ciz en Nchu'.,
&. J'
/aferdâcvdrl. Deze medicinale warenj pek,zwartselenz. De belangri
jkste:abeide duitxhe landl
-es bestaan uittwee onderscheiden, en ken'bedri
jven Arnstadtin de Beven-,en Fraakenhausen in
metopzigttot de voortbrengselen van den grond zeer ver- deBeneden-heerschappi
j.
schillende provinciën, nameli
jk uit de door de Saalej Rudolstadt, hoofdstgd van het vorstendom Schwarzb.
N hwerza, Hin en Gera bespoelde zoogenaamde Boren Rudolstadt in het Boven-graafschap en aan de Saale gelehe
erlk
jkltcden (obern #'
errzqâc-f/,s), tusschen Saksen- gen, heeft eene katoenfabrpgk,eenige laken- en flanel'weW eimar, Coburg en Xeiningen aan hetThuringerwald, en verijen,verscheidene looleri
jen,3 nietonbelangri
jkeboek- en nage-.
uitde aan de llelbe'en W ippergelegeneendoordepruis- handel-etablissementen, benevens bockdrukkenJ
sische provincie Sakaen omslotene Benedrn pl-r/#âlidcx noeg 3000 inwoner.. 0p den Hnmberg voor de gtad stqat
denaao jegens den schuideischer ontheft (fransch Coêe
Cfwïî m ikel 1200; W ederlqndscâ
. Wl
drler/fâ K etnoek
Artikel1314). Bi
j de solidaire verbindtenisj verbindtenis
in 4olïdv-,isin hetwezentli
jkehetMolgende opte merken. ge solidaire verpligting laat zich niet vermoeden of
onderstellen, zij moet'in het document, hetwelk hetbewi
jsder schuld bevat, uitdrukkelijk bepaald en omschreven, g'
nstt
kwleerd zi
jn Lcode C'ïwïj art. 1202; Wederlcsddeâ llurgerlqk AF'
e/&/eâ artikel1318). Yolgenshet
p-issisch regt (2l/g. Zandr. j 424) wordt dç solidariteit aangenomen, indien niethetlegendeeluitdrukkeli
jk
is vastgesteld. W illen echterde schkldenaars niet in zotidum vekbonden zi
jn,goo zijn zi
j gehouden,zich in de
obligatie of het contract deswegens duideli
jk te verklaren
(JI#.Zandr.j 425).DeKhuldeischereener in d/îïzzfzzl

'
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het residentieslot, Heidelsburg genaamd? met boekeri
j,
achildergaleri
jen in pleisterafregoten kopx
jen derantieken.
llet tweede in de stad aanwezlge kasteelyde Ludwigsburg
is,werens het daarin bewaarde naturaliin kabinet en het
romantlsch nabi
j elegene Schwarzburg Wegens deszelfs

SO W EINFYBT- SCHW EISEVETEI-GROEX.

emunt;echter muntte hetzelve nog in hetjaar1764sech-

stelthlrnaar den zo-guldenvoet,en waarschi
jnlijk ook zilveren kleingeldmunten,hetgeen echter sedertlangen ti
jd

nietmeer geschiedt, vermits men zich myt de munten def

naburige landen(dekleingeldmuntvan Saksen-W eimar enz-

wapenrustkamer in het kasteel aldaar merkwaardig.
en de grovere muutsoorten van het conventionsgeld eu het
Frankfnhausen, de hoofdstad van het Rudolstadtsche Pruiss.6t)behel
pt.
Beneden-graafschap, aan eenen zi
jtak van de W'ipperen S.Rudolstadt, even als S.Sonderhausen benevens Fran-

met4700 inwoners, die veellandbouw en tuinierderijbe- kenhausen,bedienen zich bi
jwisselaangelegenhedenderleipdri
jven,heefteen grootden burgerstoebehoorend zoutwerk ziger koersnoteringen.
met3 gradeerhuizen en 15 zoutkeeten,hetwelkingoedeti
j51aten :4 &ewt
kten.
den jaarlijksnagenoeg70,000vatenL3tf
'
icâ)zout(thansongeveerdehelft)leverde.Ziltebaden,lijmziederi
jen,eeneboekdrukkeqjen aanzienli
jken wolle-,graan- en zouthandel.In Graanmaat. In J rnstadt heefthet masz 4 Tierte'l à 5
deuabi
jheidbruinkoolengroeven en de bezigtigingswaardige metzen, à 15 nössel. De masz houdt l43 ned.kop, of
.

ruïnen op den Kyfhaùser,de Rothenburg en Arnsburg.
2,602 pruissiche schepel.
Sondershausen,de hoofdstad van .
hetvorstendom Schw.b. In Sondershattsen is de graanmaat het oude Nordhaùser
Sondershausen in het Beneden-graafschap en aan de W ip- scheyel= 45,633 ned.kop,of13,384 pruissiscllemetzen.

per, heeftlboek
-handel-etablssement, l boekdrukkeri
j en

ln Attdolttadt houdt het scleffel1782 ned.kop of3/.

4000 inwoners. Voor de stad ligt het residentie-slot met pruiss.sclleffel.
belangli;'ike antiquiteiten- en naturaliën-verzamelingen en)
uur vöor hetzelve, aan de AYipper, een Zwavelbadj het
Inhoztdsmaat voor natte waren.
Giinthersbad genaamd.
Arnstadt, de hoofdstad der Sonderhausensche bovenDe eimer wi
jn heeftin ârnstadt40 kannen 2
12 maszr

he
erli
lkheld. 2 miilen van Gotha en Erfurt,mèt5500 in- à2 nössel en hout
lt circa 60 pruissische guart;hiernaar
Wone-rs,isn'
ietslecLtsdegrootste, rnaar ook metopzigt tot

houdt de kanne circa 1.72 ned.kan. De etmer bier heeft
industrie en handel ook de belangri-j
kstederSchwarzburg- echter 42 zuike kannen.
landen ;want behalve lal
ten- en wollenstofren-weverijen,l2 Het ltandets&ewl
kt is doorgaands het leipziger. Zie
rood-en l7 wit-looijeràjeny1balansen- 1 speelkaarten- en Lslpzlc.

2 tabaksfabrijken,2 boekhandel-etablissealenten en lboek- SCHW EINFURT,fabri
jkstad aan deuXein,indenbetjerdrukkerij,alsook belangri
jk-ebierbrouweri
jen,heeftdezelve sche Beneden-xeinkreits, met ietsmeer dan7000inwonersj
eene deraanzienlàjkstegraan-en houtmarkten van Thùrin- die uitmuntendetuin-,ooft- ea wi
ouw,als ooksclleepgen,en aanzienli
jl
ten handelmetwolle-,koloniale-,hout- vaarten handelop dea Xein,maarjnb
o
o
k aanzienlijke fabrl
gxnitsel-,bont-enmodewaren,zoodat hier een grootgedeelte ken en groote,ten deele op amerikaans
he wi
jze ingerigte,
de woudbewoners deszelfs noodwendiglleden, iuzonderheid molens onderhouden. (lnder de indusc
trie-instellingen aldeszelfs koren inkoopt.Be groote gùnthersmolen alhiermet hi
er,zijn teonderscheiden,eeneberoemdeverfwarenfabrijk,
16 maalgangen, 1 pletwerk, en gort-y olie-jrol- en zaag- di
eLetbekendescllweinfurter-groen (ziedatartikel)levert5
molens, wordt door de Gera gedreven.
6 tabaks- en verscheidene goedelederfabri
jken,1hagel-,
l laken-, 1 zi
jdelint-fabri
jken,als ook eene behangselAlànten :4 koers.
<% JY.
&. Rudolstadt. In de openbare kassen is sedert
de nieuwe muntwet van 21 october 1801 een betalingvoet
vastgesteld geworden,waarnaar deconventions-speciedaalder

à lthlr. 9 groschen aangenomen wordt,terwi
jldezelve in
het gemeene leven algemeen 1)thlr.geldt,depruissische
thlr.echter 26 groschen oflA thlr. Dehierin omloop
gi
jndegeringe kleingeldmuntbrengtinzonderheid dezeverhooging der goede grove zilvermunten te weeg,en zoo gaan
vaa de hier gebruikeli
jkegroschenstukken,dieschier even
gerîngztjn alsde sechserstukken (,7.)we1tegen 540,envan
de sechserstuk
-ken 1096 van de Jaren 1812 en 1813,945
van de jaren 1804- 1808,en 883 stukken van dejaren
1800 en 1801 op hetkeulschemark fijn zilver.
Xen rekent hier nf
ag algemeen naar fhalern van 24 grozcâel à 24 p-fennige. en volgens het bovengezegdegaan

papierfabri
l'k die een voortrefrel'i
l'k fabrikaat levert;voorls
eene dervoornaamste loodwitmolens van geheelDuitschland;

meerdan 50 brandewi
jn-branderi
jen,aanzienli
jkebierbrouweri
j ea vele pottebakkeri
len. Eindeli
jk heeft ook nog
Schweinfurt eene hoofdstapelplaatsvoor de in denomstreek
aangebouwde apotlaecars-kruiden,een boekhandel-etablisse-

menten aanzienli
jkejaar-,vee-en wolmarkten.
Alhnten, pzc/r?z en gpzt/?'
#'
/:Az zie BEIJERZX. v Sedert
1834 is aan deze stad, krachtens koningli
jkeordonnantie
een eigen wisselgeregt van eersten aanleg toegestaan geworden.
W atde koersnoteringen betreft, rigtmen zich

peestal naarNeurenberg en Frankforta/X.

SCHW
EINFURTER-GROEN (fr.vertdexs'câwdïzl
/d
4rf)
@
vonden,die uithunnefabri
jk aldaarhetbesteleveren.Het
is de schoonste,levendigsteschildersverw,en overtreftdaarin
t scheelgroen. gaarbi
j kol
nt,dathettegen den invloed
eensdeels 15,anderdeels 15)
. dezerthalern,en van de hier her
lucl
ztduurzaam bestand bli
jft.Xen neemtdaartoeneucirculerende zlver-kleingeldmunt zelfs 22) thalern op het de
raal-azi
jnzuurk-operoxyde(velebezigendaartoespaanschgroen)
keulsch mark lk'n zilver. Yolgensdeeerste stelling lleeft t
en lost hetzelve in water,van 30G à 40O llzwcxra op ;want
dethlr.llier eenezilverwaarde van J l.620@ nederlandsch ziedendwaterverandertde groene verw in bruin.Vervolgens
doch naar den voet der kleingeldmunt slechts die van voegtmenallengsarsenik-achtigezuren er aantoe, tot dathet
f 1.
06%auederl. Kroonthalers gelden hier gemeenli
jk 1) m engselde verlangde groene tintaanneem t,dezekleurwordt
thlr.of 40 groschen = .f 2.70's ned.naar de eerste verbouding.
Yan werkeli
jk ged?cgt'
zz munten heeft m en dukatent,
doch in gering aantal;in zilver:heele en halve spetiethlr.

werd ln 1814 door de duilschers SATTLER en Rvsz uitge-

des te h+lderer naar mate men meervanlaatstgemeldezuren
er aan toevoegt. 9 : 11 deelen aziinzuur koperoxydekomen

op 8 deelen arsenik-zuur. Daardoorverkràigtmea eindelijk
het Schweinfurtergroen als een smaragd-groen, korreligl
waarvan ook slechts.weinige in oœloop zi
jn;voortsdever- tameli
khard poeder,hetwelk uitarsenikzuur-enaziinzuurmelde sechszer en groschen,en in koper.
.stukkenvan 1y2, koperj
oxyde bestaat,doch ook wate*r
inhoudt. Deszeifsche*@
3 en 4 Pfennigen.

Bii sommige handelingen rekentmen hier den meisznischen gulden,even a1s in Saksen, à 21,het oude schock à
20.het nieuwe schock à 60 groschen.
Schw&. Sondershausen : 0ok hier rekent nlen naar
'ltalern van 24 groschen van .l2 p-fenni&e,echter in eene

betere numeraire waarde dan lù hetRudolstadtsche,vermits men hier den speciedaalder gemeenli
jk slechtsà34
groschen den pruissischen thlr.à 24) tot24) ofwelook à
25 groschen aauneemt, zoo dat de zilverwaarde van dezen

thlropf J.66:?nederl.kan berekend worden. llezezelfde

mische formule is Cu A + 3 Cu A s.Uithoofde van des-

zelfs arsenik-rehalte moet men bi
j het pakken, bàj den
verkooq en bi
Jhetgebruik metomzigtigheld tewerk gaan.
Ge&rutkt wordthelzelve bi
j hetfresco-waterverf- en olieverf-schilderen, vooral door kamerschilders,behangsel-fabri
jkanten,boekbindersen verlakkers.- onderdenaboots
ingen
komt
me
est na
bi
j. a
Di
anthet schweinfurtergroen het nitrigroea
laatste werd door XlTlsin W eenen uitgevonden, doordien hi
j keukenzout, wi
jnsteen en salmiak
eraan toevoegde.Hetgaatbuitendien,hetzi
j onveranderd,
ofmetonderscheidenebi
jmengselen,inzonderheidinoosten-

numeraire waarde heeftook Frankenhausen, ofschoon dit
ri
'k nder de namen : keizeri-, J'cdzlR/z:r-, weener-,
laatste totSchwarzburg Rudolstadt behoort.
.l , o
Schul&.Bonderhausen rekentbijde openbarekasse en kirchberger-,ozkigïncf-j en nieuw&roen door.gitnieuwde lands belastingen, nlet uitsluiting van hettolverbond, groen m oet m en niet met eene s
ander
ti
jfzeelme
vel
rfs
be
tos
ftaa
vt
a,
nhde
etu
zelfden niam VerWarrenj die uit
paarden zo-guldenvoet,den speciethlr.a1)thlr.
ç
zeeïl'
zlporden in dit vorstendom niet welk roen geverfd is.
@.oud- en Jï/wrr.
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blonnen en beeken;gedeelteli
k zàndig en steenachtig. ge
.i
s60ilE wordtin Engeland eea aantal 4an 20 stulss ge- goudlni
jnen worden er bi
jKordofan gevonden. De inwonoem d.Yooralisdezeuit
drukking bi
jdenllandelinlluiden ners vinden hua bestaan behalve door landbouw en veeebluikelijk,bi
j welke 5 scoreseen honderd uitmaken.
teelt, ook door fabrijken in aardewerk, katoenen stoFen,
K 0RZ0,graan- en veldmaatin Rolne. Zie aldaar.
messen,bi
jlen,landbouw-gereedscllap,waterraden,schoone
86RIP, zie Boprs.
zadelsjsti
jgbeugels,sporen,zwaarden,schilden uitolifantsS4
JRIJPEL,(ScEscP:t)mendi
cinaal- enapothecarsgewigtin huiden,matten enz. ge handelis er niet zeer uitgebreid,
Holland,guitschland, Denel
arken,Engeland,Italiè,Noord- en meest naar Shently verlegd. De hoofdstad van den zelfAmerika, Polen,Rusland, Zweden en Zwitserland. hetwelk den naam (
ook :IsnI,ET st Fc> of Fungi genoeid) is
ia dedesbetrell'ende artikelen van ditW oordenboek naauw- zeerschoon gelegen, met eene groote Itloskeeen een prachkeurig @
1: Ollgegefen. Xen zie ook hetartikel âIAAT ea tig vorsten-paleis. Ziiteltlt)0,000 inwoners.
SESNE ofSENEBLADEREN (lat.J'
olia scnnae,
.eng.
Gâvlc'.
86tJ9IN0, noemde men eene vroegere 0oudmuntin het senna leovec; fr. tàuilles #e si.nè: tlu. Senncsblötter,
.
: reggio i
hertogdom Xodena, van 9 modeeusclte lire of l3.
J*n deblat
leren van een boompje
tal.yorlie di senat,) zj
lil'e. Zie IIOD:XA.
van een elhoog, nagenoeg als de lindenboom deszelfsgeSCUDO, fenf zilvermunt VaIl vérscheidene italiaansche bladertegeli
jkt naardatvan den boxl
lool'
nboonl, langwerstaten, hetwelk metons begrip van kroon of daalder over- pi
g
e
n
s
p
i
t
s
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o
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o
k stomp en rond
eenkomt; en onder Ancona, en llome, Cagliari, Genua, tdlevan Italië en Zuid-Frankri
jk), nletgele bloemen,en
Turin, Florence,llilaan, Lucca,Xa
'lta en Venetië, a1s ook vervolgens langwerpige platte en kromrne busten,ofhulzen,
onder XCIT:, ovile III
;T Atcsxstw na te zien is.
in welke een kleln, bruin en platzaad besloten is. Dit
SEA)I,oude benaming in Engeland voor 8 bushelmout. gewas belloort tot het geslacht dcr cassia, en tot de
Ia dea glasllandel heeft in Kngeland een seam 24 stones le orde l0e klasse vatl LI>:. I)e lloofllsoorten in den

SCHAVEBIN,zie RosTocx.

tsteen)ofl20 pond av.dpsaan gewigt.
SECCIIIA, wi
jn- ea oliemaat,ook zoutgewigt op de
Ionische eilanden. Vergcli
j.
k SAcco.
SZCCHIO, wi
jnmaat in het Lombardisch Venetiaausch
koningri
jk,zieBassclA en VspzTlé.
@
n TerSECHS:ATZNER (ook Koplbtiicke)noemtmbn 1de
be-

scheidene gedeelten van Duitschland en Zwitserland
kende zilverstukken van 20 kreuzer in den zo-guldenvoet,
van 24 kreuzer in den 24-guldenvoet, van welke 6 stuks
op den conventions-spetiedaalder gaan.
SECHSER, noemt men in hetnoordeli
jk Duitschland de

handel zi
ja 1) de Jleœandria-senna, 2) de I'
rtpolissenlna,3)de âleppo-senna, 4) de oost-indische, ara-

bische of JIokka-senna. De italiaansche is schter geheeluitden llandelverdwenen. Iletgebru3'k der senebladeren a1s Geneesmiddel is in Europa algemeen; tot dus
verre werd bv
'- ons de alexandrisclle soort voorgetrokken;

tllans echter bezigtmen, ook in Engelantl. Frankri
jk en

Rusland,lneer de oost-indische. De zaadhulzen of basten
werken zwakker, en onder deze zi
J
-n de alexandrische de
bes
t
es
de
oos
t
-i
ndi
s
che
da
a
r
ent
egen
vol
In de jarea van i8t)3- 1808 werëen
isntrektte VerWerpen.

Engeland bi
jpu-

bekende zilvermuntstukken van 6 pfennige of1.groschen; blieke veiling verkocllt 178,650 centnr.In 1831 was de invoer in Engeland 250,296 ponden.waarvan 200,990 ponin hetzuideliik
'eDuitscllland de 6-kreuzersLûcke.

8E6II8ZEliNERLl, graanmaat in hetzwitserschekanton den uitoost-lndié en 42,5jt)ponden uit Egypte;binnen-

lant
lsch verbruik 1341,222 pouden. In 1832 voerde EàGeland slecllts uit oost-lndiè 464,917 ponden in. Trièstverllocht in 1837 250 balen, Tripolis, l836 voer nagenoeg
4001) ned.guldens.
bekendznaking van hetkoninglj
ik Landdrostscllap te Auricll Niln.TAIIIEF, als Da00cERIJE:>.
van den 14 Juni
j 1836 wordthetbrutogewigtvan eerstgeN (zeclzine; sequin- fonducli, sequin.mahboub)
melde op 34, vl1 dat vaa het laatstgelnelde op 67 pond woSEQUI
rden in Konstantino> len over l
letalgemeen in Turkije
vastgesteld ;hetachtel moet netto 53 pond inhouden.
dezesllinenofgouddukatengenoemd. Zie 8T. PzvsssncRc en
SECIITER,graanmaatia Frankfort a/AI!HanaujHessen- X I//TiIF ovl;e HilT Atciixllul.
Homburg en in llethertogdom Nassau. Zle aldaar.
8EIIINKIE of pde J/efz?e graauwe,'' is tegenwoordig
SECIJNDE,lengtemaatindemi
ja-ontginuing.ZieBzrtlzx bi*i# llet russische volk de beoaming voor de aldaar sedert
1828 in olllloop zi-l
.nde #latina dukaten, die schier naeer
en Bnczswlzx (aanllangsei).
SE6PND0-àYl88EL, zie W lssstncptlcwzT.
ezochtzi
jn dan de gouddukaten. Zie ST. PzTznssrac en
SE9lN, stad aill de Xaas,in het fransche departement )Ic>Tz> ovl;n HsT ltcsMlllll,
Ardenne: (Champagne),nzet 14,000 inwonersy lzeeft be- 8Ell()N,winkeliersgewigtin Cuinea in lfrika.
Bern. Zie aldaar.
SECHSZEIINTEL en ACIITEL heeten in oost-fl'
içsland
vaten,in welke de boter verkochtwordt,en dieeenbepaald
getalponden van hetlandsgewigtinl
loutlen moeten.Iueene

roemdelakenfabri
jken qscdan-lakensj,
.ook aauzienli
jkefa- 8E8lN0 (Zi:
sTl;n) is eene in llilaan,Xodena en Parma
brikatie van i
jzer- en staalwaren, eene geschutgietezij ea v'oorkonlende kopermuntvan 6 denari.
handel metgeneeskundige planten.
SEER,oost-indisch winkelkers-, goud- en zilver-gewigt,
dat ook tot het afwegen der granen en vloeistoflèa gebruik't
wordt;zieBOMBAT,CxtcrrTx,Czltoy,Xinsws,XwsnslpxTlxx,
Polplcsznr en ScaxT=.

SE8TER, graanmaat in hetgroot-hertogdom Badenj in
Bazel en in llessen-llonlburg.Zie aldaar.- ln het groothertogdom Baden is de Sester-molzermasz,die graanmaat,
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tSZFTER,graaamaat@
ln Xarburg,zie Hzsssx (keurvor- zelve I)ersestertevorderen heeft.Daal'bi.imogen geeneanere nlolzerlnatenvoorltanden zijn.danalleenli
jkdezeeene,
gteSELEMI
ndom)., SELAXI, graanmaat in Portugal en Brazilië, d
die m et het opschrift lltolzcrnbasz en de aanfluiding van
:ie P0RTUcAt en lt10 JAhIEII0.
dat gedeelte van hetsester,lletwelk zi
j voorstelt(bi
jv.v'
x
SELTERS,zie X I:ERAL: wwr:nzl en NkssAc.
sester) vtporzien nloet zi
jn. Zoo dra de molzer van eene
SEXtl,zie Stzvoxlë.
grootere hoeveellzeid graan ziclz tot llet m et
jen
met de
SEN,lengtemaatin Siam,in Achter-lndië,zie aldaar. algemeene maat eigent, is ook deze daarbi
te ebrui-

8ENEGAXBIC!. Dit door den Senegal en de Gambia ken.
doorstroomde Kustenland vaa W estoAfrika.metengelsclte,
SETIER, oudeGraan- en lloeistofren-maatin Frankri
jk.
fransche en portugesche koloniën (zie K0
t0,Ië>),biedtden Zie XozTpilttllia en PAIIIJ;; inlloullsnlaatvoor natle w aren
europeschenlzandeldezelfde produkten a1s hetzuidwa.lrtsaan in de zwitsersche kantons Geneve.Neucllatel,sYaadenW a1betzelve grenzende Guinea-tzieop datartikel),hetwelkzelfs lis. Zie GExsvs,LAcsxsxs en Nscycllxrst.
in den ruimsten zilztothetzelve wordtger4 end.- llven
SETPBAL. of 8*T. UBES, zoo alsdezestad gemeenll
jk
zoo zie men de munten,maten en gewigten van dit land doorbuitenlanders,inzonderheiddoorscllipqlersin den handel
genoemëwordt,iseencgoedeenllezoclltezeehaven. in(1eporonder hetartikelGclyilw.
sENI,SEN,SENNIofKàSJH,japanscheklein-geld of tugesclzeprovincieEstralnadura,eenitizinsbezuiden Lissabon,
xheidsmunt,uitkoper,messing ofi
jzer;meestalechtera1- aan deuitwatering vandenSatloin eelle bogt der âtlantische

ti
jd vau koper, met een gat in het midden,om ze aau zee,en inzonderheid belangri
jkwegensdenhandelmethetin
gnoeren te rl
jgen. Gewoonli
jk worden 1000 seniop l tael tirootehoeveelheidvervaardigdezeezout.waartoellicromstreeks
gerekend die als rekening-eeuheid de waarde van ongeveer 5(,0groevenvoorhandenzi
jn,enhetwelk tothetlleste in Europawordtgerekend, en reedssetlertlalgen ti
jd aan dui13.46 ned.ct.heeft.
SENNAAB, afrikannsche provincie in Nubië, aan de zellde m enschen eey: bestaannlitldel verzekert, ofsclloon
oost-zi
jf
levan den Ni
jl,diedit,tllansden pacbavanEgyp- door (1e concurrentie vall andere gewesten en door den zeer
tetoçbehoorenfl,land gedeelteli
jk overstroomt,het<elk se- verlaagden gri
jsvan lzetzoutook dezeni
jverheidstak inde
gegd wonlt 40(/0 voeten boven-betvlak der zee te liggen jongst
e
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,en dien ten geen zich ten Z.en Z.0.10 dagreizen verre uitte strekken. volge het getal inwonel's van 241.000 totomstreeks 15,* 0
Het i: tot aan âbysinii gedeelteli
jk vruchtbaarjrnetvele isgedaald. Buitendien bedlsjftSetubalscheepvaarten aan-
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SHDFFIELD- SILBERGMûBCIIEN:

x
ienltiken handelmetzuidvruchten,inzonderheidmetoranje- der fabrikatie heeft we1 inzonderheid door de concurrentie
appelen ofappelsinas,die voorde besten van Portugalwor- van europesche f
abri
jken in '
denjonggtentijdzeerafgenomen,
den gehouden en waarvan gel
peele scheepsladingen naar doch men kan nog alti
jd dewaardederuitCashimiruitbuitenslandsgaan ;voortsnzetwi
jn,oliee,
n visschen, voor gevoerdeshawlsop 12 millioenjaarli
jksbegrooten,waarvan
welklaatsteartikelzich in lletjaar1835 ook hiereenevis- nagenoeg de helft voor het arbeidsloon is te rekenen. De
Rheri
j-kompagnieschap heeft gevormd, die zich korteling echte cashimieren-shawls gaan naar het binnenland 4an
met de reeds sedertlangen tijd te Lissabon bestaande,tot Azia: zelfs in Persië en Turkje zi
jn zi
jschier uitsluitend
een weelde-artikel;naar Europakornen er zeerweinigen,en
hetgezameeli
jk bedrijfin hetgroot,heeftvereenigd.
SEVERIN, SEW ERIN, verbasterde benaming van den totbovenmatig hoogepri
jzen,1500 à3000 gulden hetstuk.
squverein of novrano in Duitschland. Zie op datwoord. Geringere soûrten uit hethaarvanhetvoorhoofdderkameelen
SEYILLA. Naauweli
jks vermag Xadrid zich met deze en uit de blinkende wolderpersische schapen komen we1
groote en ri
jke stad van Andalusië, aan den Guadalqui- over llusland naar Europa. Ia Europa hebben voor/
vir te meten, ofsohoon derzelver bevolking van 400,000, f
ransclze fabri
jkanten,metgoed gevolg deechtecashimieren
tegenwoofdig zich op 1t#0,00l) verminderd heeft, en ook shawls nagemaakt, en in ditopzigtonderscheiden zich, bi
j
handel'en fabrijken er op verre na niet meer datgene verre-weg goedkooperprijzen,de fabrikaten van Gxpxnpte
zi
jn, watzi
j vroeger waren. 8evillaiseene der oudste sevres, van Slxoxs te Pari
jsen àztnste Lyon;geringere
plaatsen van Europa,wasreedsten tàjdederromeineneene soorten worden in veleplaatsea van Frankri
jk geleverd.Uit
oudeen bloei
lendestad,enbereiktehareschitterendegroot- Engeland komen fabri
jkaten van dezen aard uitNorwicN en
heid onderdeheerschappi
jdermoorschekoningenjdiehier Bristol; uit laatstgenoemde stad de duurzamey bont geruite
kunsten en wetenschap beoefenden en heerli
jkebouwwerken tartard/zf
zwîd. W eenen ismegensfraai
jeen fljneshawls,
ten uitvoerbragten.- Van manufactpren en fabri
jken zi
ja en verscheidene duitsche fabrjkea door Sjne en middelteonderscheiden de groote koningli
jke tabaksfabrijk,welde soortige omslagdoeken vermaard. Xetde sbawls naauw vergrootste en schoonste in Europa,die meer dan 200moleas, want zi
jn verscheidene uit wol, katoen en ziidegeweven
even zoo veel paarden en ezelsen tegenwoordig pagenoeg doeken;bi
jv.debagdad-doeken uitwolle en zi
jdeenx.
2000 arbeiders bezig houden, en eene overgroote menigte
Twalsz. Shawls (cashimieren) alscasimir. Zie Lixxxs.
sjgaren,meest.uithavanablad, a1sook vele duizendecente- shawl
: (cashimieren, waarvan llet hoofdbestanddeel i:
naars rook- en snuiftabakj (laatstgemelde in den handel haar f
/cn an&ora Jk
eïfu'zzjalsXwxrlawcrcazx (nietafzonderSevilla erx Spaniolgenoemd)levert,waarmede alle stapel- li
jk genoemde).
plaatsen des ri
jks van hier uitvoorziea worden. Yoorts SHEFFIELB. schier even zoo gewigtig in de metaalvervindtmen hiereenekoningli
jkegeschutgieteqjensalpeter- arbeidin& a1sBirmingham,isdezefabrjkstad van Engelan4
ziederàj, aanzienltjke en goede leërlooi
jeri
jen en zeep- en in het graafsehap Aork,met92,004)inwoners;wantzi
j i:
aardewerkfabràjken. ge zi
jdeweveri
jen, die inzonderheid destapelplaatsvoorengelschestaalwaren ofsni
jdwerktuigenl
lakens,linten,tressen, goud- en zilver-stoFenvervaardigen, al
sook veorplaited-waren,diezich doordeugdeli
jkheiden
:àjn zeergezonken,en van 16000weefstoelen,die tenjare fraaiheill onderscheiden; vooral is slleilield vermaard door
1700 hier werkzaam waren,tegenwoordig geene 1* 0 meer zi
jne aanzienli
jke messenfabrikatie, die messea in velen
ia gang. Kvenzoo heeft zich ook hierdeoverzeeschehandel
sedertl717,toendehoofdzetelvan dea indischen handelvan
hierngarCadixwerdverlegd,verminderd,dochi,dezelvedaarom niet onbeduidend,ofsghoou menigwerfverzendingenvan
hier over die haven bewerkstelligd worden; wantSevilla
Temorgtvoortdurend alle omliggende provinciënmetbuiten-

landsche manufRcturen en kolonialewaren,en dri
jfteenen
aanzienli
jken eigenhandelmetwolle, voor welke deze stad
de stapelplaats in hetzuiâea is, met olie,zuidvruchten,
xalrraan, wàja, zoethoutj zeezouten kwikzilver,voor'
welk
laatste artikel hiereen depôtvoorhanden is. In denabi
jkeid heeftmen cochenielje-tuinen aangelegd. 0okheeftia
den omstreek de lantlbouw .zoo goede voortgangen gemaakt,
'dat,vôördejongstestaatsberoerten,evenzooalsteBilbaoin
het noordenj zoo ook hier reeds een uitvoer van grgnen
plaatsgri
jpt. - 0p den Guadalquïvir, over welken hier
vene schlpbrug wert,kunnen kleinere vaartuigen tot in en
uitladen tot digtbi
jdegtad,gmote echterllechtstotSan
Wvccr komen. Doorde werklaamheid van de koningli
jke
maatschappijderscheepraartpp deze rivierisdezelvereeds
gedert ettelijke jaren zeer levendig geworden.- Behalve
.

honderde verRheidene moasters en van 1 penny tot verscheidene guineas het stuk levert, en daaronder sommige
van 28 ilemmers in een heft. 0ok worden er gefabriceerd
scharen,beitels,schaven, zagen en allerleiwerktuigen voor

kunstenaarsea handwerkslieden,grooteijzerwaren,alsaam-

beelden, akker- en huisgereedschap;evea zoo worden van
plaitedwaren emstreeks 1000 artikelen gemaakt. Men vervaardigt voort: hier kammen, paardenharen stoelzittingen,

onl
lerhoudt zi
jdenmolens, twistspinnerijen, tapjtwevenl
'-en,
loodwit- en menie-fabri
jken, i
jzersmelteràjea en de beide
rivieren Doa en Sheaf, aan welkeShelheld ligtyzi
jn met
vele slàjpz en poltjstmolens,rol- ofplet- en smeedwerken
bezet. 0ok hedftdestad twee banken,en in de nabi
jheid
rijke steenkoolen- en ijzer-mi
jnwerken,diederuwegrondstoffen leveren.
SHILLING, dat is sehelllng.,de bekende groot-brittannische reken- en zilvermunt, van 12 pence sterling. Z;e

Lcxpl:x en ScqEtplyc.

SIlX,koningri
jk ia Achter-lndië. ZieBxwcxox.

SI.
6CI,oost-indische handels-, goud- en zilvergewi
gt.

Zie
SI6
CA
)ccTTA.
yerscheidene prychtige gebouwen heeft Sevilla ook eene
LA-ROPEY is eene oost-indische zilver- en rekènbeurs, >ls ook een munt-etablissement, in hetwelk in den munt, die gemeenli
jk à 10 anna'sà 12 ces(peihs)ge=
oeden ti
jd bagelijks omstreek-s 180 peryonen werkzaam rekend wordt, en welke zilversoortsedertpi
1819 in Calcutta
'

waren. - Yan wetenschappeli
jke instezipgen nqemen wi
j
llechts de talri
jk bezochte hooge schooltetopleidiug van
xeeoëcieren,geltik ook e#neacademieder xmttigekunstçn.
k unten, zzzczex en g'
ewfgzrrz zi
jn de kastil
jaanjchey
welke men onder Xadrid aangeduid vindt.
SKVILLAN, beteek
rent de ia 8panje (ni:t in Xexico,
zoo a1s ook vroeger ueschiedde) gemunte heele en halve
gilyerpiasterp.

@
*.@
S:XTAI
IIO,graanmaatln Perale. Zie aldaar.
SdAW LS,

derwilze uitgelnuntwerd,dathetgewigtderzelvenà191,916
vng.trooisch rrein, het f1jogehalte èchterà
'1752923 van
dezegreineu oià 14!.lood werd vastgesteld,terwi
glvroeger
deze munt slechts een gewigtvan 179) trooiscN, grein met
gvkoperalliagi.dusook eenfljngehaltevanl75,923trooiseh
.

grein l4T lood had. Zie ook op BaMBAT,6AtccTTx,Xzpwxs,
enz.en XUNTEX OYZR HET ALGZMEEX.
Sl6ILIë, zie voor het topograllzche, en ook voor het
koersm en munten-.maten- en gewigten-stelsel, Pwtzaxo;

groote uitzi
jdea vol,kemelshaar,katoen en Vergeli
jkook XssslwA en NApxts.A1ssupplementairartikel

gemengde grondstolren veryaardigde omslagdoeken inonder- vermelden wijrtf
ag
Rheidene kleur en groottey met ingewerkte ofopgedrukte
Gr
i
s
r
e
nt
i
(
Ge
r
gentiofAgrigenti). Eenestad 31O28'L.
le
atroo
no
en
st
.
enDo
endke
orstb
da
earn
sta
emp
en
rodv
ua
kn
tencasvimi
at!er
denzesoortlevert 37Q 25' NB. in Sicilib op de zuidkust van dateiland in

, pgrsiscle, een oorclmetgraanbouw,wljnbergen, olijf-, sina'sappel-,
dost-indischeen turksche shawls;ia Cashifnir(zie aldaar) citroen-enamaudelboornen enaloë's beplant;aan (le uitwaen Tibetwordthethaarderaldaaroorspronkeli
jk-e geitge- tering der Grigenti ofFiume diNaro,endeMiddellandsche
bezigd, hetwelk in fjnheid,zachtheid en qjde-achtigheid zee, met een bisdom , kasteel, verscheidene kerkeny en
alle overigen overtreft. Tothetspinnenjverwen en weven l
l,400 inwonersj benevens eene haven. Waar veel handel
wordteene geheelbi
jzonderezorgvuldigheid besteed,waar- *lIlgranen wordtgedreven. In hetnabij gelegen vlek Emaan grootendeels de hooge prijs van het produkt toe te porco, alsmede ia den omtrek,vindt men prachtigeroverv
!chri
jven i.
s. 9e grootte van den echtoost-indischen shawl bli*@i'fselen der stad Agrigenti.onder anderen de tempelsvav
,

ps yaq ) .
tot 1) ellen b,reedte en van 2-u )ellen lengte Concordia, Juno, Ceres, Jupiter,Hercules enz.
Y'
wtsI!.
4e ingew,
even, voornameli
jk ilzpalmen bestaande patronen SIBNEY,zie NI:cw-ZcIn-à'

xi
jn van ongemeenst schitterende kleurenpraalen derwi
jze
duùaaam, dat de kleuren schier nooitin het geringste iets
>an denelver krAcht of
. glang verlie&ep. 9: g.eldswaarde

SIEB,oude graanmaatin Stettin. Zie aldAar.
SIJNBICAIT,:ie STzpIcAAT.

SILBERGQOSCIIZN, :ie GaoscExz.

slrEzlë- slAcllzonl
l.

- .xo gx -

SIAGAPORX.

nog slechts ettell
jke w.
erven voor den scheepsbouw fe
SIL%Mé (pmissisch).zie BAzstwc.
noem en.
8ILEZIë (oostenrijksch)9zieX6sAvIë.
M unten.W epensde nabijliggende grenzen koerseerden W i
jdeelen hier,vplgensXic'cvLtccxdenstaatder#ldxhiertotop den Jongsten tijd vele pruissischezilvermunten, waarde mede, van de invoeres en uitvoeren van Singam re,
en wel de pruissiqche thlr. à 829halve tblr.à 40, pruis- i
n dejaren 1836/37 en 1%7/38:
-

sische drittel & 26yviertelà 20, sechstel à 11 en zwölfgelà
5 kreuzer. Zie PlAii'en W zx>x>.

Invoeren :

M qten rn g,>#/e>. Yan âf primo Januaiij1822 zi
jn

all: hiergebruikèlx
lk geweest zijndevrèemdematen;btjv.
de breslauer elle en de breslauer schelrely afgexhaft,en in
derzelverplaats.de neder-oostenri
jkschematen en gewiren

twxnzy.
1836/37. 1837/38.
ingevoerd geworden;zie W sxwzw. De overheden waren te
dien einde reeds metde noodige standaard-maten voorzien
dotlarn.
dotlarn.
eworden.
oot-Brittanje .
. l,720,426 1,652,457
SIMXKR, SI
'
XRA
Zie , SlXRI, graanmaat in verscbeidene Gr
overig Europa'.
. .. . 58.036
0,516
duitsche staten. Awspwcl,BwxBslc, CnBvnc.l'lwzx:os: Ve
reenigde staten .. ... .. .
- 100,289
50,9%
azx,Hzwxv,Hxsszw,(groothertogdom) Nissxc,Nkvltzxszvcy Rio Janeiro. .. .. ... . . . 29725
RlzxBxlzzlxw en W ràTzxBzRc.
Xauritius .. .. .. ... .. ..
1:,847
28,720
*
SINA'S APPELEN, zie AppztsllAJs.
Calcutta ...'. . . .. , .. ... lj406,907 1,619,794
SINGAPORE, (SI>cAprR,SI>cA1
'
00a) lo l2'0*N.B:en Xa
10O3/30*0.L.,stad en vri
jhaven in deeerstsedçrt 1819 dms en hqvens aan de afri-

anschekustLcape-coast). 272,556
door de engelschen gestichte kolonie op hetgeli
lknamige Boka
mbay. . .. . ... ... . . . 233,331
eiland aan den zuidelijken uithoek van het schiereiland âr
a
b
ie. .. . ... .. ... ...
:,220
Malacca in Achter-lndië en in de zeeëngte.welke de chinilla .
. .
nesche zee met den bengaalschen zeeboezem verbind'
t,met Xa
Ceylon
... ... .. ..
belangrjken handel,en reedsmeteenebevplkingvan20,000 China.. . .. .. .. ... . . .
z
ielen (in 1819 nog eerst 150 maleijers)onderwelkede va .... . ..
.. . .
hier zich neergezet hebbende chinezeny wier industrie en Ja
o .
.
gehardheid tot den arbeid hetmeest totden bloeàjenden Ri
am . ... .. ..
.. ..
staatderkolonlebi
jgedragen hebbenyhettalrijkstenbelang- Si
cbiuchina. .. .. .
.
ri
jkst,gedeelte ùitmaken. De volkomene handelsvrtjheid, Co
matra.. .. .. .. ... .. .
die hier plaatsgri
jpt,vermitsnoch haven-kosten noch 1n- Su
jk spaansch schiereiland. .
en uitgaande regten bestaan, en vooralook de voofdeelige oosteli
esteli
jk spaansch schiereiland
ligging derplaats(ofschood Aerwi
jderd vanCalcuttaenCan- W
B
o
r
ne
o
. .
tonjde beidegrootstekoopsteden vanlzià)totdentusschen- Naburige.e.il.an.de.n.. .
..
hgndel metfhina. hebben dezevri
jhaven.die nooitdoor Baly . .. ... . .. .. ....
.
s
t
o
r
me
n
t
e
l
i
j
d
e
n
he
e
f
t
,
s
e
d
e
r
t
on
g
e
v
e
e
r
2
0
j
a
r
e
n
t
o
t
e
e
n
e
besen andere oosteli
jke eider gewigtigste stations van den indischen en chlneschen Cellaend
en
...
handel en tot vrrnmelplaats der schepen van alle natiën

379,460

94,048
8,120
700,755
892,691
148,394
225.969
94,918
220,
*81

301,607
25,361
213,305
17,049
659,227
l,037,17
124,282
38l,516
709908
32l,890

423,2f.0
32,149

368,777
44,0
.51

273,242

310.184

266,389
159,845
91,38:

289,056
177,573
83,097

Totalen...1,52:,990 j8,156,:62

gemaakt;wantjaarli
jkskomen omstreeks100 schepen regtstreeks uit de engelschehaxn:,veleanderen uitde VereenigdeStaten van Noord-Amerika,uitFrankrljkyHolland,
Zweden, van de hansestedenj van Dantzig, Genuaj Triëst
enz. en nog xeel meer uit den inlischen archipel, van
Batavia en China, van de.eilanden Xauritius en Ceilonjals
ook voornameli
jk van Calcutta, Xadras enz. alhier aan.

Uitvoeren.
tzznzw.

Vooral hebben de chinezen, die eenen levendigen handel
over de hun zuidwaarts liggende oost-indische eilanden en

1% 647.

1837/38.

de kusten van âchter-lndtë b,edri
jven, hier eene groote
dottars.
dollars.
stapelplaats van alle indische en europesche artikel4n;en Croot
-Rrittanje.
..... l10,853 970,592
hoeweinig ook Singaporezelfmogevoortbrengen,vloei
jen overig Europa . ..
. 34,034
70,488
echter de pmducten der geheele.wereld in deszelfs maga- Vereenigde Staten
308,540
1l3,192
zijnen .te zamen. Berçids voertGroot-Brittanjevoormeer Rio Janeiro .
41,883
22,700
dan 375,000 z st.engelxhe goederen in, en reeds van Xauritius . ... .
. 738.763 l,115,263
1833 tot 1835 werd de zaamgevatte invoeropverrewegmeer Calcutta. .. .. . .. ... .. . )11,985
1:5,614
da'n lmillioen 2st.,deuitvoeropnagenoeg1,200j000z st,. Xadras en havens in Cape Coast 469,658 333,605
begroot. Tn àet gezegde jaar waren aldaarnagenoeg 300 Bombay . .'.
. ...
16,461
60,037
schepen met 150,* 0 tonnelasty waaronder ook6hamburgery Arabie ... . .. . .
. 289,372
443,793
in den handel gebruikt, en erbevonden zich meer dan 20 Xanilla
10,320
8,736
europesche,meestengelsche,handelshuizen,waaronderook Ceylon . .
. 1,312,051 1,169,
780
l dultsch, lamerikaanxh en 3 nrmenische. De engelsche China .. -.
. 508,171
553,700
koopliedenzi
jnvoornameli
jk commissionairs,dieconsignatie- Java
..
106.
,618
115,804
goederen van huizen in Engeland ontvangen,en daarvoor Rio
.. 300,872
3249782
oostersche, in dekolonieingeruildeartikeleninretourzenden. Siam .. ..
. 105,558
95,671
Zeldenlatenzi
jzich in methandelsspeculatiën naardeeilan- Cochinchina . .. ... .. ..
174,934
293,393
den van den Axhipeljvermitsde chinezen erzich beferop Sumatra.. .. .. .. ... ... 406,295
314,288
verstaan om van dezen de goederen op te koopen. Daarom oostelàjkbpaansch schiereiland . 24,494
28,406
steli
jk spaansch schiereiland.
la
oa
ot
ptda
dnedneoo
ed
ui
rg
oe
pes
gco
hee
de
kro
eo
npma
vanme
dees
ct
h'
i
na
ea
zrende
inb
ua
it
z
ra
uri
.
lie
nn
g WBorene
ù . . . .. .

250,043

Bally ... .. ... .. .... .

136,451

tegen anderen in,welkehijuitXuropaheeftontvangen.
Van de producten.welke het e'
iland levert,maaktwelde
pepev het belangri
jkstartikeluit;ook wordtreedsin vergcheidene gewesten eenig suikerriet géteeld.als ookkatoen,
eenige indische speceri
jen, veelgambir,dietegenwoordig
reedsveelin Rngeland totverwep en leerlooi
jenwordt'gebezigd, ri
jst, $childpàdschalen çn goud (1830 meer dan
8000.buncals);meerbelanyjk echterdan ditalleszi
jn de
groote .
naro-ram nadevqentwelkedechinezen hierhebben
opgerigt. en voor welke zi
j de ruwe sagomassain gebeele
lheepsladingen van denabi
j gelegene eilanden,inzonderheid van Sumatraontbieden.en dagelijks9 à 10centenaars

Naburige eûanden

317,425

255,902

..

293,571

129,005

l16,516

106,243

Celebesen andere oosteli
jke eilanden.

,>

rrur-

>

Total
en..j6,973,
6t8(7,093,4$4

In hetjaar 1% 5 werd in Si
ngapore ook eene bankjmet
eeM
aka
pi
t
a
a
l
v
a
n
3
*
,
0
0
0
zs
t
.
opgerlgt.
unten en koèrs.ln hethandelsverkeer wordt bier gewoonli
jk naar dollarn of spaansche piasters,pok welnaar
vah de gewilde, eerst gedert1818 naar Europa gekomen, aicea-rope#en van 16 annasà.
12ptkrngerekend. Aerstarelsaro gezegd worden te leveren..op welke soorttegen- gemelde. de dollars, Worden in 100 cents ingedeeld, en
woordk schier de geheele engelschesagohàndelgerigtis. men bedlentzich daartoe deels van de hier veelin omleùp
Behalvedeze fabri
jken zi
jnjalsindustrieile etablissemqnten zi
jnde hollandsche duiten,deèlgvan depices.Yan desiœal36

#lNlGzSLIA.

;@ O -

ropeù*en, naar welke men dikwi
jls 4e waardeder in- en
uitvoerartikelen hier aangeefty rekeat nlen tot eenen vasten
koers 210)geii
jk,
met190 spaanschedollars,ofschoon naar
de ei
genli
jkelilverwaarde 10,
0doilarsmet212sicca-ropei
jen
geli
jk komen.- De goederenpqizeh worden hiergeregeld
in dollars van 100 cents genoteerd.
De regering van Bengalen trektgewoonli
jk in spaansche
dollarsop hiergevestigde (engelsche)kooplieden,eawederkeerig gri
jptditplaatsop dezelfde wijze.
De nullleraire waarde van den dollar is= 1,4470284thlr.
pr.6tofy'2,;06:sn'
ed.;dievandesicca-ropei
jdaarentegen
is= 0,682682 thlr.pr.Ct of./'l.l8w%ned.

SISIGAGLIA.

I)e voornaamste ingevoerde artikelen waren :
-

G0:DZRZF.

Zà)
-t
le geweven stofren

rijst en tarwe echterperzakvan 8 bengaalsùhemaunds=
1641.eng.avzpspond of74;ned.pond.
Sto-tkoud wordtnaarden buacalvan 16 miamsgewogen.
De buncal weegt circa 2 spaansche piasters = 832 eng.
troAl
ois
ch grein,of53.914ned.wigtjes.
le koopwaren wörden hier even a1s in'China,naar het
Vewigt verkoc
ht. De engelsche maten en gewigten zi
jn
.
ecl
zterinsgeltlksin gebruik.
.
I)eveldmaatisdeorlong vtm 20jumbas.

bi
jouterie.....
Brandewi
ja en likeuren .

-

-'
'

. -..>

J'rattcs yrancs.
.. l,875,030 9,669,66)0

W'ollen dito dito .. .. . .. ..
Katoenen >
y p en*garens. ..
Suikers,ruwe en gerafneerde .
llzer .. ..
. .. .-.

ivaten en gt'
zt/fg/r/z.Hetzewow .
handels-ofwinkeliers- Kramerij .....
ncaillerie ...
gest/ïé'' is de chinesche pikol van 100 cattis, à 16 taelsj tui

die 133) eng.crd/d-pond,of60,480 ned.pond weegt.
Ràjst van Siam en van den Arihipel, en zoutworden
emeenlijk per cojang van 40 pikolsverkocht,bengaalsche

l834

-

. ..-.

10,229,4100
8,91l,000
5,513,1)01/
8,865,000

. 593,600
. 5,949,4'
00
. 5,063,000
2,221,0t,5

8,514,,60f)
9,867,600.
5,516,000
5,231,900

4,808,800
4,626,700
4,572,1100
2,:82,000

Rut
n .. . .. . .. .. .. .. . 2)174,800 l,464,4/00
Drooeeriien.conâturen en medi-

caI
ueJten'............ 5,148,000 3,241,000
Komj en cakao...
.. 2,378,000 2,633,200
Nk-i
jaen ....
.. 2,087,000 2,225,800

Aardewerk ... .. . .. .. ..
>>
Gezouten visch eningezultvleesch l,508;000
Glaswl
lren en kristallen . . .. . 1,823,000
Huiden en vellen onbereide. .. 2,8t)'7,t)t)0

oii
jt
blie. .......

Yerf- en timmerhout
6'oz'
g: beteekenteen aautalvan 20 stuks.
as,ruwe .
SINIGAGLIA, 43O 43' 0, N.B. en 13@ 13' 0' 0.L., Vl
ndigo
handels- ea zeestad van den kerkelijken staat,aan de Xid- l
dellandsche zee en aan de znonding derAlisaindeAdriatisqhe Lood . - .. .. .
zee. :irkikg- *IS zeermerkwaardig wegensdejaarmarkt,dieer Parfulnerie ..

2,182,000
1,5l4,700
I,5fî
8,lt)0
l,042,00()

. 2,l51),000 I,()04j600

. 895,000
. 816,000
.. . l,232,1)0t)
. .. 149,4410
.. . 9.2,000

947,000
906,700
88I,000
801,f)
00
787,200

gehouden wordt,en die.eene deraanzienli
jkstevan Europa
is. Hare havea kan 151)kleine vaartuigen bergen maar het
jk uit
vervoerderkoopwaren gesehiedtvoornameli
jkoverdehaven Oader de opgemelde resultaten zija alsvoornameli
Frankri
jk ingevoerd,te rekenen de navolgende artikelen.
van Ancona,die op 7 nti
jlen afstandsligt.
De jaannarkt begintden liJuli
j,om totaan heteinde . ..
(7--77-.
77 ; C'
'
''- -'y ' -'
.' ' .
der zelfde m aand voortte duren, en,naargelangderbelangrijkheid van hethandelsvertier,duurtzi
jook nog we15 of
1834
1835
..

..

.....

6 dàgen langer.
Yolgens de bestaaade wetten geschiedt van de te land
aangevoerd.wordende koopwaren aangifte aan de grenzen,
'

tjden geweven stofren
..
en worden zi
i
n het tolkantoor As
edeponeerd, maarde aan- Z
4.
#i
.#.
W ollen dito dito . . ... . .. .
voeren terzeekunnen onmiddelltk van boord in departi- '
Katoenen p > li
jnwaden enz.
culiere pakltuizen worden opgelegd.
De vriilzeid van handelvoor alle de natiën die zich naar Suikers,ruwe en gerafEneerde .
..... .
Sinigagl:
l
'
a begeven, en de matigheid derpri
l
.zen dragen er Btjouterie..

....... .

..

3,223,800 2,879,000
2.225,01)0 3,115,000
1,330,900 l,51l,700
2,169,700 2,055,000

1,760.200 2,133,100
ncaillerie ........... l,584,800 2,009,t)t)0
veel toe bi
*
i
'
Fom aan deze*
i
#aarmarktloevendigheid bi
jtezet- Qui
audewi
jn ea lik
-euren
. 1,272,600 152,000
ten ;behalve de. opbrengstder fabri.lken 'vall allerlei aard Br
. 304,000
423,000
welke men er aanbrengt, voorzien de griekea en de koop-- Bum .. .. .
Kr
a
me
r
i
j
e
n
l
,
0
67
,
0
0
0
1
,
35
1y000
lieden van den Levantdejaarmarktmetsouda,wol,wasj W i
jnen .
. 926,700 822,000
katoen, garen, meekrap., gesponnen haar der angorageit,
Huiden . ..
.
Yellen . .... .. . . .. .. .
Glaswerk en kristalwaren
..
Glasruiten .. .. . . ... .. .

533.800
350,000
550,300
123,200

Schier atlen nemen zi
gden-, wollen- en katoenen stollbn, Ingezouteneetwarenlvisch,vleesch
nz)....
...
..
hollandscN linnen, batist,perkalen en bijouteriën in I'
ui- e
rceleinen . .. . .
..
ling.Dehandelin olijven,koloniale varen en droogeri
jen Po
Boeken .. .. . .. ..
..
is insgeli
i
k
s
z
e
e
r
a
a
nz
i
e
n
l
i
l
'
k
.
*'
u
enten .. .. .. .. .
..
Ia 1832 was de gelt
lswaarde der op de J,aarmarkt aange- Pr
.. .
bragte goederen 49,123,*
000 francs; in 1833 was dezelve Stroohoeden

318,400
284,600

635,000
132,000

282,800
237,500
233,800

251,800
280,500
318,400

hazenvellen, oliphantstaaden, drooge huiden,de napolitanen en de bewoner! der grenzen verkoopen er hun bereid
leder,wol,manna,salpeter, am andelen elli9 de romeinen
hebben er een aanzien.li
*i
#k v
ertier van onverwerkte zi
*i
de.

519,200

458,00t)
y)
1()8r000
p

320,200

.
meer dan 64.000,000 francs, en in 1834 werd dezelve be- Parfumeriën
grootop 82,639,4)00 frs.
svi*l'
aten llier volgen eene fransche opgave van de
# l
geldswaarde der koopgoederen dooriedere mogendheid op
In 1834 was de jaarmarktvan Si
nigagliabuitengemeen

dejaarmarl
tten van 1833,1834 en 1835 geleverd:
1835

oostenri
jk

Pruissen .. .
Engeland.

Amerika

.

Zweden .. ...
Beide Siciliën .
lndië ... . ..
Rusland .....
Griekenland .

Sp
anje ..;..
Toskanèn ...
Turkye

1834

1833

J'
rancs. J'
rancs. lJ'
rancs.
23,626,6f
4020.420,100'
j17,203,701

21.555,400 19,559,700'16,157,500
. 14,365,000 12,768,300 8,673.000
.
.
.
.

10,778,000 3,391,300 7.852,200
8,6t13,600
6,803,700
3,552,400
2,664,000
2,199,500

7,731,200
5,938.800
2,536,900
p
l,756,200

levendig door kooplieden bezochten metaanzienli
jke hoeveelhedenartikelen voorzieny inzonderheid m etlakens,&J.4waden,katoenenen zijden stoffeu.Franschelakenszagmen
er echter weinig, daar deze tegen de m ededinging der belgische en saksische fabri
jkea nietkunnen opwerkenydie,
nlinderlettende op de deugdelàjke'bearbeiding van hun fabqikaat,hetzelve goedkooperleveren,waarop in ltaliëvooral
ïezien wordt-'Xen berekent?datin gezegd jaaropdemarkt
va? Sinigaglia verkocht zàja 1000 stukken laken va'
n Be1pié en 11100 stukken laken van lken en Saksen,voornamellik van Leigzig. Die 2000 stukken zi
.
lrlverdeeu gewordes
tusschen Rome en deoverige provinciën van den kerkelàj-

4,561,400
5,819,1410 ken staat; ook is een gedeelte er van naar Griekenland
l,933,800 verzonden.
p
Zwitserland had ook zeeraanzienlàikepartiien &edrukte
lrf65,900 kaloenen gezonden en ergeredelàjk afgezet. Kngelsche kal
.956,800 1,452,800 918,500 oenen-en wollen-stolren vanallenaard(uitgenomenlakens),
1,294.66* 1j2l0.000 645,000 t
waren in overvloed ter markt, en vonden goeden aftrek.
988,000 8:6,500 :08,000
9emunten,maten en gewigten van Awcoxw (zie.aldaar).

ri
jn ook te Sinigaglia ia gebruik. lletmeestkoerseren er
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teukk
H0
vo:.of blokken in den handel
.e
de m unten van Venetië;.de dukaten en sequinen, a1s ook van welk eiland bet in zsi
de scudi zi
ja bi
jde levantsche kooplieden zeer gewild,ea A ANGE
, (
lat. qristotoohça xrzel/lric ;
11ik
gjbetalen daarvan aarne een agio.
,*

wordtgebraîwo
t. Tl
A
tT
nE
lss
:,

SLNOPE, stad ea àalen van klein Azia % de zuidkust
der Zwarte zee,420, 2' 30# N.B.en 320. 40/311*O.L.;
bevolking 10,4)00 inw. De stad is gebouwd op eene lange
en :malle landtong, die hetiloogliggende voorgebergte van

eng.virginian snake root,
.fr.serpentaire #: rirginie;
du. Fir&i=izchen. é'câ/z
- gex-vrze/; de.slnnrrod ,
.zw.

orm rod; ital. sp. çn port. serpentoria.de Firrt'
niat.
geze phnt i: oorspronkeliîk vav Noord-lmerika.tusschell
1% methetjaziatiscllvasthad verbilldt.De schepen kdmen Pensylva,nié en Florida;zi
jbloeitin lléien Juoijen haar
voor'anker,op nlinder dan l mllafstànda vandestad, za* rl'ptin September.De wodelblijftzeer lang levende,
met eene diepte van 13 à 87 vademen,ofdigter nog.znet eaGst
aatinvezelachtigebosjesvanokergele kleur,diedoorde
'zelen zitten vajt aan eenen
eene iepte van 5 à 7 vademen. Tegenover de hndtong uittlropgin; bruin wordeh ;die ve
t> enzlea en gedraRiden tkonk,uit welken veriseene reede,dieechtergeene veilige'wi
jkplaatstegen de horizonta? 1'
meestdikwerfheerschende en gevaarlilkste windenaanbiedt. scl
zeiAne weerdunne,haakvormig kromme,duideli
jk geleSinope is eene'der voornaamste legplaatsen der turkscbe de steelen opxhieten, die zicll. tot ongeve'er tien duim
ui
t
s
t
r
rkken
;
de
bl
a
der
e
p,
dun,
ba
rt
v
or
l
ni
g,
eFenr
andig,
vloot, ter welker'dienstehiereen arsenaalen een dok ztja

oggerigt. Be* lzandel decrstad isvan gering belang. De epunt eq .
drievoudig. geribt,groei
je: aan longe, overultvoerea bestaan voornameli
jk iu tilnmerhoutytouwwerk, eo weer afwisselende stengels, afllarigende, en de bloemenKlzieronderde,nabi
jden wortelverstorvene,bladereu
zout, viscktraan enz.
In de oude wereld was Sinope wegenshare grootte en bedekkende. Dezaden zi
jn phtyen liggen in een zeshèewelvaart eenehoogstaanzienli
jke-stad. glocssxs.decynk- kig zaadlluisjemetzesvakjes.
sche wijsgeer, werd er geboren, en XlTHRl9AT:shad haar ge gedroogdeslanpenwortelkomtin bnlen indenltantlel.
lotde lloofdplaàtszàjnerstaten verheven. NadatLcccttrs die. ervan twee totvlilonlrd inhouden;menvindterdikdeze stad had vevoverd.werd zi
j de zeteleenerromeinsche wi
jlsde wortelsvandeneotlinmoniapraeeoœmedev'
ermengd.
E igenschappen. Deze wortelheeft,gedroogd,den balvolkplanting,en genootgeruil
nen ti
jd eeonoene
n gkrun
xt
e
anr
o
ehm.
s
t
e
i
n
e
t
s
anl
i
e
ke
n
geur
Fa
n
den
val
e
ri
a
an
en
eenen
s
cl
l
er
pen,
heeten,
Indien eenmaalde beschaving en de sch.
oude'Pontus en de overige landstrekenten zuidenderZwarte bi
ttertn en bi
jtenden smaak,die metdenkamferovereengee herleefden. zoude de voortrellbli
jkheld derhavea ran kolnst heeft. Het water olttneenzt hem allçs watin zi
jne
Sinope ertoebàidragen oln aan deze stad een gedeeltevan eigenschappen merkbaar is, en llet aftreksel is vap eene
haren alouden luister terug,xte geven. Reeds zelfs beginnen dolkergele kleur. Xetalkohol geeftde slangenwortel eene
er zich vrij belangri
jke Aetrekkingen aan teknoopen met schitterend groene verfstof, die door hetwatertroebelwordt.
deoost- en zuidwaarts gelegene landen. giarbekir aan den 9e
werkzame grondstollèn van dezen wortelsclli
jnen dus
Tiger,is eene der voornaamstezetelplaatsen van denlevant- l@n eenebittere hargen in eenewezehtli
jkeolie te bestaan.
Ge
6r
ui
k.
xchen handelj eû van daar vertrekl n reselmatig karavanen
Zi
jnealgemeene werking isverllittend en opnqar Aleppo,Smyrna en Konstantinopel. lls men het oog wekkend;zi
jnebi
jzondereuitwerkselen bestaan in dezweet:laatop eene kaartvan Kleihwlgiaen omliggendelandstre- afscheidingen en depisloozinged te bevorderen.Zijnewerj
ken,.ishetgemakkeli
jk te zkn,dat de haven: der zuid- king komt dus metdie wn des kamferovereea.'doch hi
jataae oudender opwekkend tezijn dan deze.
oosteli
jke kust.aan deZwartezee,voornameli
jkTrevisondeen schi
Sinope, de natuurli
jke wegen zi
jn over welke Armenié, la den franschen handelgeeft men sonlsaan den virgi:urdistan en gejeelhetnootdwesteli
jk'gedeelte Tan Persiè' ni/hea slayenwortel, de naam van vipérine. De balen.
het voordeeligst konden zi
clz in betrekking stellen met in welke hlJolswordtaangebragtzijnin grofli
jnwaad geEuropa. A1s de handeldierland:treken eenige uitgebreid.
- pakt en sterk mettouwen vastgebondel. Zi
jwegen door-

heid verkreeg,zoudeSinope eene voortreflLli
jkestapel/aats gaands 1110 ned.ponden. Nzp.Txnlzl.,als gaoocznlzzy.
uitmaken. van waar de gpedéren naar andere llayen:zouden
SLANT: (Stw,T:>1wordtin Zweden degewone kopermunt genoemd. van welke men enkele en dubbele.lleeft,
kunnen verzoqden worden.
tiicke. Zie 8r0x=0tM.
SIPPXASS graanmaatin Penig.zie SznE,(konfngri
jk). Van 3 en 6 runds
jkscl: hongaarsehe.koningri
jk
SITSEN,GIIITSEN,C:INTS,qia katoeaen,digte,li
jn- 8LAVONIé. Ilij oostenri
tusscben de rivieren Dol
mu,Sau en Drau,die hetvatlhet
wa
a
d
a
c
l
l
t
i
g
e
j
fj
ne
g
t
o
f
l
e
n,
di
e
v
o
or
l
n
a
a
l
s
ui
t
l
l
e
n
g
a
l
e
n
e
nz
.
in menigte naarZuropa overgtbrcgf werden,tegenwoordig ei
jenli
jkeHqngari
je en van Turki
je scheiden. en door een
van de kroatische Alpen uitloopellde, overvloedig lnetllout
echter, m:topzigtder goedkoopte en de fraaiheid fan patroon door de europesclte silsen en katoenen overtrolien bewassen bergktenen doortrokken is, heeft wel veelm oe-

worden; ontegenzèggeli
jk, ecllter, is het, dat het oostindische sits in levendigheid,duurzaamheid en vastheidvan
kleur, die genoegza.am onxvanderli
jk is,den voorrang verdient.wantlletverliestook bijAetwassGen deszelfsglaus
niet, maar wordt daardoor veeleernog fraai
jer. 9emeeit
gezochte dezeroost-indixhesitsen zi
jn:l)in bnzenvader-

rassen ea brpekige vlakten. doch is ecllter bii zi
jn zxlàt
klimaatvluclttbaar.alleen slecbt:niettoereAenz bebeuwtl,
en heeftluetuitzondering der bergachtige streken,(lezelfde
produkten n1A Ilongari
je:veelwi
jn ea tabak.granen,inl
ionderiïeidm a'fsentarwe.boomvl'uchten,vooralveelpruimen,

dieovervloedig totbereiding van eenen sterken brandewi
jn

/cpzq
çelezkhandel. gebloemde ofmetâguren genchilderd? (
de sliwowitza of nltky)verbruiktworden,verdernooten,
eJf/4 polieat, l2 à 13 cobid lang, 1) à 2 cobid breed ; amandelen,kastanjesen zoethouten de.
aanzienlijkeeiken-.
2)mobid breed;chits wouden leveren akerdoppen en trulfels in nlenigte.I)t!veed
e
r
g
e
l
i
j
k
e
ge
t
e
e
ke
n
de
,
9
c
o
bi
d
l
a
hg,
.
za#rcv c/pcpl, in verseheidene kwaliteit,2 cobid breede, teelt is hier het voornaanlste beflrijf, en de uitvoervan
13 cobid lange superAjne éredcâf/derde nerqpatnam, 2 slvtvee eene hoofdbron #aD bestaan der inwoners;vooral
Kor
uden
den ve
voe
ledse
varl
kens
vinden.
gefokt,
Mendieviit
nldt
de rooteeiken-en beukencobid breed,25cobid lang enz.2)in den deensch-oost- wo
llier ook veelwildedieren
ïzldfdclt'a handelkomen zêerverschillendesoortenvalàvelerlei kwaliteiten, breedten en lenglen voor,van 6- 18 ellen tjeeren. wolven enz.)
.ydienietweinig nadeelx.
n dev-n de Snu leven bevers,in de m> lang. lJ J
a lJ ellen breed. 3) Boor den engelsehen en kudden toebrengen. Aa
*
s
chi
l
dpa
t
l
de
u,
l
n
den Bonau sleuren. I)e ziide- en
franschen handelkomen uitoost-lntlië naarEuropa;chits rassen
zeroxgey,ofwitte totd
vukken en scllilderen.b'
ruikbare sit- bi
*
jenteelt zi
ja niet onvruclltbaar; daarenter n wolxlt het
%
jk weinig te nutte gemankt, en is er de mi
jnsen, van 6 ellen lengte ea ) elbreedte.clzz! romouls tot mineraalri

jkrn zi
jn hier.waarhet
neusdoeken, ) el breet
l. 7.
9 ellang enz. Chits 'zlc/câi ontginning hot; onbekend. Fa&ri
noemt men in Indiiidegeheelfjne,lttetgoud en zilver zelfsn*g aAn de noodigstellandwerken ontbreekt,insgelijks
bedrukte sitsen uit Alasulipatnam,die geer zeldzaam en iets zeldlzwanls. en het landvolk vervaardigt zelfhet llaar

zeerduurziin. Txn.inv.6 0go,uitv.J O/o.doorv.l0/0. benoodigde.roornameartikelcn van uitvoerzijn:granen

SJAIII (ZA
; EJIss),eene in Polen geb1'
uikeli
jkereken- en
SKAEPPEN (ScHKPst) deensche graanmaatj zie 9sxrKABKEX.
SKILPUNB (ScHxAt:0xa).winkelier-ywigtin hetkoningqjkZweden.zieSToxHotx.
nemarken en Zweden
SKILLING (ScHztsllc) eene in geZi
gebruikeli
jke koper- en rekenmunt. e gxxzxilxzx en
S10kH0t%.
SLASGENHOUT (lat.lio um eolalrïxx-,1.zer'ex/cHum) is een digt. wit,zwaar!harsachtig ep biuerhout,
van eenen oorspronkeli
jk op heteiland Ceilon groei
jenden,
met 4ep granaatappeloom niet ongeli
jk..:ar4igen bonm,
gilvermunt. ;ie Pszslë.

en gagtvee (inwnderbeid uaar ItalidoverFiunl-),tabak.

sliwowitza ea akerdoppen.
ge hoofdstad de: lands is Essek, de sterke vesting aah
de Drau, die niet verre vau hier naarden Doaau vloek.

Zij heeft tusscl
zen 9- en l0.e inwoners,.
versleidene
zjdewereri
jen en unzienli
jken vee-'e: yelsiaudel.Belangri
jker echter ea als het waO het mlddenpunt t'lqxlten
T-ki
je ea de oo:tenujkxheMaten i: Semlin,hetwelk i,:
den JlvoniKhen militairen omtak a.u den regteroevervan
den gpnau en aan de monding der Sau ia daelve ligt,
me rdan l0,9X inwoners,e? eene groote supelplaat: van
het tout, van u t pp #..n Theio.dkomend marmamvhe
klipzeut heeft.
136*
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N'
ùntenb-@/r> en gewïg/ez:. Zie men onder W xx>z>.
9e rraanmaat, de kila,bevAt3).preszburger metzen =
234 hoagaarsche halbe, of:,03585 weenermetzen,183,705
ned.kaa.
SLEEPTOPW , Lncnpvt.j. Alseea sclzip beschadigd i:,

SXAK.

evok zi
a aan dewetvenallenAunnen. Behooren zijoo14
staat,welkswetten zi
jovertredea,zoe
loppen zi
jtoch steeds gevaar, ia deszelfs handen te valsom s niet tot dien

len,ea aisdan de wraak van âeszelfs wetgevlng te ondervlnden. Alleen vermetelheid ea wlnzucht,of verregaande
ea rpet zi
jae eigenezeilea nietmeerkaa voortkomenjzoo ligtzlnnigheid kuanea hea tothettretseren van zoodanige
wordthetdooreeo ahder scNip aan eea touw vastgemaakt,ea gevaren aanzetten,ea de hebbeli
jkheid versterktofbevestigt
medevoortletrokkea.Ditnoemtmen op ùntstoeptouw nemen. deze hoedaaigheden. - De sluikhandel is voorzeker een

SLIJTAGI: L&câpvt.j(ehg.wear @xd tearjIedqrscNip
:li
jtnaluurli
jk)ook wauneer hetzelvegeene bi
jzondereong
e
v
a
l
l
e
n
b
e
j
e
ge
n
e
n,
o
p
i
e
de
r
e
r
e
i
s
j
e
.
a
Fe
1
n
a
a
rgelang deze
meer of minder voorapoedig is, meer ofminderaf. Dit
z
elfde isook.metdesdhe
epstakelaadje en den inventarisder
goederen het geval. Yerl
nits de assuradeur alleen voor buitenuewone tqevallen opkomt, zootrefthem dezeafsli
jting,
welka sl%
h ariegenoemd wordtjniet. 9e eigenaarvaa het
schip moet dezelve bi
j zi
jaecalculatieia aanslag brengen,
ea hetisin detùeorie,en vpn conjuncturea afgezien,aan
te nemea, dat hem de aclztervolgende afsli
jting van het
schip,in de vracht,welkehetschip verdieutjvergoedwordt.
SLINGXREN Lschp.vt.)noemtmea hetheen-enweder(linksen regts)afzwaai
jen eensschips.
SLOZP Lscnp.vt.jnoemtmea iederkl
.eia vaartuig,hetwelk ligt gebouwdj bi
jzonder tot roei
jen ingerigten gemeenli
jk totdienstvaa eea grootersclzip bestemd is. De
sloepeu zi
ja veelal ook totzeilea iagerigt,en voeren dan
tweeofdrie,gemakkeli
jkneertelaten,mastea.

groot kwaadt moge hi
j ook,als wapen tegen schadelijke
wettea,menlg voordeelaanbrengen. Hi
j verkortdeinkom.
stea vaa dea staat, ea veri
jdelt de staatshuishoudeljke
do
eleinden van deszelfsbelaitingwetten. Hi
joaderhoudtb;
allea. die ook s.leehtseenverwàiderdaandeelaanhem nemen,
eeae zekere oaverschi
lligheid,zelfs a1s ware heteeneoorlogzuchtige stemmlng tegen de wetten vandenstaat.Hi
jkweek!
ednegeheeleklasse van menschen opjdie iu eengevaarli
jk
en onzedelijk,ook in deszell'
smiddelen totduf
zentlerleiarglistigi
àedea en vaak totgewelddadenvoerendjbedri
jfgeplaatst
zi
jn,ea dle'nketzelden hunnen .haattegen dnzewettenook
op anderen en van den vreeznden ook op den eigenen staat
overbrengen. Hi
j veroorzaakteiadeli
jk ook groote onkosten
metbetrekking totde beeaklng der greqzen,en maaktook
eene coatrole noodig, brengt dus de inproductieve werkzaamlzeid van een legio van ambtenaren en tolwachters te
wçeg,geweatzelfs dezen aaa menige geveinsdheidenhard-

held, en maakt dikwerfaan belde zi
jden vele menschen

ongelukkigjdie voor jets beters vatbaarwaren.- lntusscàes
SLOOP,zie Stoxp.
is hetteu allen ti
jde onultvoerli
jk bevonden,hem mettak
8L00TZN, de kleinste der friescheste4en,aandenoorda en worteluttteroei
jen,en hetpartlculierbelang heeftzich
gi
jde der grieteni
j Gaastertandb met eene baedegracht ook hier steeds tegea hetstaatsbelang overwegend betoond.
en :eplante wallen omringdj waarin twee land- en twee Het eeaige middel om hem te verdrlngen,is:de tolregten

waterpoortea zicN bevindea, en door oazen beroemden in- zoo laag te stellen, dat bi
jderzelverontduiking nool
tzoo

genieur00:EoQa> zi
ja aangelegd geworden. Bezestad be- veelkaa gewonnen worden, om de methem verbondengestaatvoornameli
jk uittweerei
fen huizen,gebouwdlangshet varea en verliezeh te doen voorbijzien. 0ok ishetimmers
breede vaarwater de :ejdatdoor de stad.stroomt, en haar zoo zeer dooralle ondervindingen bewaarheid geworden,dat
wegens de Aeelvuldige scheepvaartvan en naar de Lemmer lage tolregtqn dea staathetmeest inbrengen.

veellevendigheid Raubrengt. oaderdiegebouwea zi
jabi
j- doe hooger deregten zijn,metwelke de in- ofuitvoer
bouwdjhetfraai
jestadhuis,ten jare1757geNeelvernieuwd, schrijven, des te grooter wordt ook hetlok-aas totuithetuieuweschoolgebouw daarachtery benevens'eeae nieuwe oelknin; vaa ditvoor het algemeèn nadeelig,inzonderhei;
R.C.kerk. Bevolking 800 inwoners.
op de bewoners der grens-districten ontzedeli
jkend weradebedri
jf.
SLOTHOUT Lscltp-vt.j noemt men eene wisgeofeea keI
sluitblqk, hetwelk de steng (zie datartikel)beletneerte a de duitscNe tolverboads-staten heeft men,in wezrschieten. =, bezigt men ook als schimpaaam voor eeaen wi
1datde tolregtea in dezelven aanmerkeli
jk geringerzi
jn,
dan in de meeste andere groote handelsstaten, tegea d@t
dommen en banil
zartigen matroos.
SLUIKHANDîL.
' De sluikNaadel is eea kind der tol- veracNteli
jk uitbroeiselvan een slinksch handelbedrtfmidbelastingea vaa dea staat,die dea handelmetverlammende delea moeteh zoeken, om het ânancieel belan: desverep kostbare beperkingen omringen,ofden invoeryhetver- bondsjz0o we1al
sden eerli
jkea koophandeljteien deszelfs
of metNoogehrepten s
tier van zekere goederen verbi
ckadeli
jke gevolgea meest mogel
.i
jk zekertestellen. 9lt
e
d
e
n,
bezwaren. Tegea zulke verbodswqtten verheftziclz etbe- is tea deelebereiktdoordemeestmogelijke afronding der
lan; des landsjtothetwelk zi
jbelmorenjen hetzietreik- verbondsgrenzea,doorkri
jgsmagtiggeorganiseerdebewakin:
halzend uitnaardemogeli
jkstgemakkeli
jke en meergoed- denelven, door eea welgeordehd, voegzaam bezoldigd toekoope bevrediging der behoeftenjwelke door die Terbods- sigtspersoaeelj door het afsluiten van tractaten ofcartelsmet
wettqa worden terug uedrongen. Aaa hetzelve kolnthet de naburige statea totuitroei
jing van den sluikhandel,door
belang de: buitenslands te gemoet,om voor deszelfs pro- G tinvoeren eenercontrole,krachtens welke iederhandeldukten eenen vertierweg ook ia hetafgeslotep vreemde ge- dri
jvend persoon,binnen eenebepaalde verwi
jderingvande
bied te vindenj en om daartoe tot bemiddelaars ie dienenj greazenjverpligtisjrekenscNap tegeyen wegenspekoopbiedqn ziclz overal vermetele en listige menschen aan, die goederea,welke hi
j van buitenslands trekt,en eindeli
jkp
om het geldgewia het gevaar voorbn
lzien. Retmeestge- bij uitnemendNeidj doordemeestmogelijkevermindering
A'oon en het gewigtigstis die sluikNandelj welks dotlhet dertoltarevenyea doorbi
jdeafzending totin-'ofuitvper
sonder merkwâardi
g de groote herxormde kerk, ia 16 :7ge- is bezwaard,hoe drukkender formaliteitendetolwettenvoor-

is,metodtduiking der tolwetten #an den ataat,buitenlanddeoob
reh
wee
trk
ue
in
tg.eve
navra:aogng
ele
ilje
z.
ma
kéenli
jk
sche goederen,over de grenzea te w eren,en daardoor de- t
Xa
ei
ad
cb
ht
at
lt
le
ende
en
ze
,v
ze
ir
cg
he
totk
é
di
on
e!
ielven aaa de betaliag der tolregtea te oattrekken. De vereenigende,maatregelen,zaljzoo lang de ontduiking der
buitenlandxhe handelsNuizen, die zoodanige goederen af- wett
eli
jke verpligting tegenover de kosten van den sluik-

zendenjloopen voordewetten geeae risico,vermitszi
jde
wettea van hun land nietovertreden;zj kuanen,naargelang van omltandikhedenj methet verlies hunner warea
à
edreigd zi
ja. Het'aanzienli
jk geldgewin,hetwelk,op gelukkig doorgebragte verboden goedereajbehaaldwordt,overtrbftdatverliesjen nietzelden zi
ja tegen hetzelveformeele

handek nog voordeel betooftj eene geheele uitroei
:
iag vaR

het smokkel
arrs-bedrijfdeste minderuitvoerl
ijk zi
ga,daar
de opeabare meening zich niettotdie hxgte heeft verheven, dea smokkelaar ea den zich vaa hem bedienende

koopmdn, op geli
jke wi
jzealsdea gemeenea verachterde'
zedelijkewettea te sallaadmerkea,eavermitsnogalti
jdfond-

assurantie-instellingea in zwatzg gebragt, die de geleden sea ea oadernemers gevonden wordeny tot het oprigtea
verliezea vergoedden. De nemers van ingesmokkelde arti- van aswraatiëa tegea verlies door(mtiekking,ea admini-

kelen loopen,b!jminderevoorzigtigheidyvolstrektgeenge- strateursvoorgemeenschappeli
jke entrepôtstothetwaaruevaar,vermitszi
jzich nietbehoeven tebekommeren,hoeen Ren van gunstlgegelegeahedeateruitoefeaing vaa ditlichtwanneer eeae koopwaar, welke zi
j zoeken, ia hetland is schuwende handwerk.
biunen gebrautgeworden. Maarwe1zi
ja demenscheajdie 8XlK ischpvé.j.een koopvaardi
jschip van middenmatige
zich aan hetbinnensluiken der goederen overgevea,aanalle rootte. Hetisvan onderplatea voof ea achter zeer road
de yerschr'
ikkingen van eença oorlog metde tolbeambten, gebouvd,en Neeftaan dezi
jden zwaardenjom hetteveel
en aqn dea ergerea oorlog metde wetten, aan den dood van de rigting afdri
jven en hetop zi
jdeliggea te verhinin den stri
jd, aaa de strenge strafren bi
j huaneoatdek- derea.- De eerstemastiseeaegafelmasttmeteenen nkar
king ea aan gevangenaeming blootgesteld;ea zooontwikkelt ackter toeloopenden st
ok, de ganolboonzq aaa welkehet
zich in heà degevaarli
jke geschiktheid,die aaa menschen zeil bevestigd is. 9e bezaanmast is veelkleiner, ea staat
pleem eigen tezi
ja,welkeziclz,iad'
ien ook slechts in één geheelachterop hetdek. 0p hetdek bevkadtzich behalve
Punt, eenea vtri
jd metde.wettea.
, ofoverhetalgemeen de kajuitnoJeene rorlj dietetkeuken ea t
lergeli
jke ein.
ekne werkzaamheid totôeroep gemaakthebben,ter welker den il ingerigt.
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SMARAGD--SMELTKRO'ZEW.

SXALIIXZL,ofFtoTTlxtzx,(,cJz:/.)heeteen kleinaan- Buitendien bestaan blaauwverw- ofsmaltwerken in soheTkleenli
jk 10 à 12 schepen,- dieonderhetbe#elvaneen' van minder belang ztin. onze hollandsche smalten xi
ln
vice-admiraal ofvlag.oKcierstaan. Yan daar maakt eene verûjnde saksische smaltenj in 30 nommers'
,'
10 &lçnkeen
in slag-ordege:chaardevlootmet hare voorhoede en achter- 20 ltoore.
hoede,lven zoo vele,of#ie,amaldeelen (eskaders)uit.
9esmaltwordtgemeenli
jk grbezigd tothet blaauw ,TerSXALSOHIP. Zie SxAx.
wen van papieren en stoFenjglas.porcelein en aardewerk;
SXALTLLawnmaltum,nmalta;eng.- gl/g fr.nmalte;du. zelfs.in het olie- en watenerschiidean. De.kleurwederktauq,FlrleyGmaltebâ'cl-llfeyrolclygrle;ital.d-cffo staat delucht,dezon,denatheid en zelfsdezuren. Buiazurroj. Xetdezen naam duidtmen bi
jzonde
'rdeùitko- tendien wordtdezelvetotuitroei
jing van schadeli
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tuiu-labereid: blaauwe.verwe aan, die in DuitscMand ln de zoo- nen in Azia aangewend.
ta1 van, inzonderheid. van eene vloot afgescheidenj- ge- men, Koerhessen, Xeiningen, Silesë enz.die echter allen

.

.

genaamde blaauwverfwerken in hetgrootwordtgefabriceerd. N:D.TARlz:. Inv.60 cents; uitv.30 cent:;doorv.60
ge bereiding is ongeveer de volgende:pot-asch, wIt zand centp per l00 pond.
ofgestampte qum g worden mit kobalt-ertsin aardewerken SXA;AGB,zie KoztczsTzxlTzw,m g.371, le kolom.
pannen of potten,.die in eenea glas-smeltoven staan, te
SXELTGLAS, :iq Exwls.

zamen gexmolten. Het hierdoor gewonnen blaauwe glas
wordtuttgeschept,en gloeijende in watergebluscht,waxrdoorhetnaarallerimingen uitiprinm en weekwordt.Vervolgensztamptmen h'
et eerst,ea verma
lthetdaarnatusc
'a
xhen granieten molènsteeàen toteen NJ
n poeder.9itpoeder wordt ten laatsten met.watir oxergoten,waardoor het
in verscheidene .oorten van âjnhei
d van korrelgescheiden
wordt,die zich doorderzelverhelderderofdonkerderkleur

SXZLTKROKZEN (eng.erucé&lea. fr. ereusetn; du.
S,elzaelzfïegef; dq. smelteèfg/r; ital. erucinoli; sp.
cri&olqportz cadenha;russ.rorsâki;zîcwi/-ie;poolsch
ty&litt;lat.crueikalaj;dusnoemtmen eenevaas-ofpot,
gewoonli
jk vtn lirtkegelachtigenvorm,dieinonderscheidene
themische en mlneralogische werkzaamheden wordtgebezigd,welke eenen hoogen graad van hittevereischen.
94 smeltkroezen dienen voornameli
jk om desmelting,de
.

.

onderscheioden. De gfofste deelen heeten ntrooiblaauw herleidlng der metaleny de vorming der alliagiin, de ver-

(àu.strLublauj,eoworden,metuitzonderinj vaneenklein bindingderzuiverethoon-ofkleiaardenmetdeloogzoutenen
s
edeelte, dat a1s strooizand diant, in den molen terug ge- zuren teweegtebrengeq,wavdoordeonderscbeidenesoorten
v

bragt.l)eoverigesoorten deeltmeninâlevrextdu).Couleu- van glasenx.worden voortgebragt.De:meltkroezen hebben
ren-en(du.)ldc
âe/x.waarol
pdermeodeAjnstedeeleoverstaat. daarom eeneaanmerkeli
jkebelangrijkheidindenhandel,oml)e diepte d'er kleur ha.
ngt, bij rli
jke Sjnheid vAn het datvan denelverdeugdeli
jkhvidLetwelgelukkendezermepoeder, van de hoevéelheid der bilgemengde kobalt-krtz tallurgischekunstbewerkingen afhangt.

t
hetkobaltgehalte)enbijgeli
jkkobaltjehaltevandeNj
nte 9e wezentli
jke vereischteneenersmeltkroesqin.datzi
j
vau bet poeder af. Hoe ovenloediger aan kobalt,de'
. te 'zonder te springen ofte smelten tegen een zeer heet vuur
.

minderNo
gn gemalen isdeverwe,en deste donkerderdoet bestand is9en datzi
jnietaangedaanwordtdoordebestandzj zicN voor. Yan daar dâtde Escheln zich steedsblee- deelenr.welke in dezelveworden gelegd. 9esmeltkroezen

ker vertoonen dan de kleuren.
van phtina bieden boven anderen groote.voordeelen aan,
Hetgrootste deelder .
in den handel-voorkomendeblaauw- ofschoon de platina nietonsmeltbaar Is,en buitendien wor-

verwenos het voortbrengsel der vier blaauwve- -werken, denzij,uithoofdederkostbaarheidderplatina,zelden anders
die onderling in het naauwst verband staan,en d: sak- dan .
ia de werkplaatsen der xheikunde gebezigd, om de
sische blaauwverw-comm gnie uitmakèn. Alle in Saksen oatbinding der zamengestelde zelfstandigheden te bewerk-

v
oorkomendekobalt-ertsen moeten aan deze werken afgejeven worden. De virkoop der produkten gescbiedt door de
blaauwverwdepôtsin schneeberg en Leiyzlg ('
YkTTxR & C.)
totvastgestildepri
jzen. De'soorten,overwelkergeli
jkwrmigheid zeer gestren; door konin:li
jke beambten gewaakt
wordt,en derzelverpri
jzen zi
jn:
Couleurnn.
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:iihetschneeberger-depôtisiederesoort12gr.goedkooper.
De letters, met welke de soorten gemerktvf
è
-n,hebben
l
de v4:ende beteekenis: F.fi
jn,X.middelsoort,0.ori-

steDe
lligeme
n.est geschikte grondstof tot het veryaardigen.van
smelkroezen,diedeopgemelde vereischten bezitten,'iseene
klei-aarde, datiste zeggen eene aarde,znoengesteld uit
vetteklei ea w.
it kwarzzand zonder hi
jmengselvan kalkachtige deelepyen gecht: weini; ofgeen ijzerzuur-stofinhoudende.
ge klei-aarde. we1 toebereid en met zorg gebnkken,
n
e
eb
mt
en
ene
oge
er
nlin
gg
raa
hardh
dt a
ha
al
r
de
elern
ver
inde
zin
chho
ond
dd
oov
ran
eene
soe
oi
r
va
an
n;h
fe
gla
swo
ding. ne gmehkroezen van goede klei-aarde, welvervaar-

digd zijnde, weerstaan den hoogqten graad #an hitte;in
deze kroegen worden de platina en zelfsheti
jiergesmol-

ten;de xhier ongevoelig hellende kegelvormige gidaante
wordt aan dezeben gegevenj om, zonder gevaar vaa afte
vallehj door eene tang uit het vuur te kunnen gehaald.
worden..Dikwerfnarondtezi
jn gedraaid ofgevormd,wor-

den zi
j aan driezijden ingednzktom âanedezelveeendriehoekige gedaante tegevenjdie gémakkeli
jk isom het geslnolten metaaluit te gieten.
Deklei-aarden,diehetmeestgeschiktqjn bevonden tot
het veaaardigen van smeltkroezen zi
jn,in Engeland,die
vaa stourbridge in staFo/shire, in Frankri
jk, die van
Forges-les-eaux. waanan zich in datland schier alle glasblazeHjen bedienen;van Abondant nabi
jDreux;van seyssel,departement de l'Ain;van Arnagey departement de la
Prome;van Rédoinj nabi
j Avignon;van Salavas, nabi
j
Pont- St.Ksprit,van Fosselet nabi
j st.Gaudensdepartement derHaute Garonne; in België, van Huy en van Ardenne;in guitschland,van Kligenberg.waafvan zich sommige fabrijken in de oosteli
jke departementen,bedienen;
dievan Grossalmerodejin Hessen;van ScheldorF.in oos-

nair, C.couleur,R.eschel.B.boheemsch (zie verderbe- tenrijk;van Lutterberg in het Hartsgebergte. De zoogeneden)! s. stuk (d.i.Escùel), die na het droogen niets naamdepotloodkroezen van Passau en Ipzer,bestaan uiteen.
verderlsbearbeid gçworden.
mengselvan thoon en graphiet of potloo: ea worden bi
j
ne blaauwverwen worden verzonden in vaten van3),1'J, voorkeurtothetsmelten van edelemetalen gebezigd.

1
en 1 cntrs, van welke de grootsten met hetzegel der
-

De klei-aarde-soorten hebben de eigenschap van door het

compaJnie, de opgave deraoorteli
jke rimigheid,hetalge- bakken veelin grootteteminderen,opk zoude eene smeltmeenevbrandteeke
-n, het wapen der compagnie bevattende, kroes van loutere raauwe aarde vervaardigd,niet falen van

voorzien zi
jn. pe engelschen en wi
jontbieden de grootste
hoeveeleden der saksische blaauwverwen. Zeerbelaugri
jk
is, behalve deze werken,ook hetblaauwverwenwerk te Fos:um in Noorwe:en.hetwelk zi
jne produkten van uitDrammen venendt.-'zi
j zi
jn aan de saksischegelijk;de vaten,
echter, zijn meteenen ingebranden leeuw gemerkt.

te springen, als zi
j aan hetvuurwerd blootgesteld;men
vervaardfgtdezelvevan halfgoede,ongebakken en totpoeder vergruisde aarde, en van half gebakken aarde,oî*van
scherven van gebroken smeltkroezen insgelàiks tot poeder
verg-isd;somtijdsvoegtmen zuiverzand daalq
bi
j,als de
aardezeervetis.
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innenlandsclle handel door
Betspringen van smeltkroezenwordtmeestenti
jdsteweeg bàjgondere straat bewonen, desbbe
dreven.
gebragtdooreeneaplotseli
jken overgang vanhittetotkoude, dejoden, riekenj ea armenièr
*
@
Smyrna, welks oorsprong zlch ln den fabeltjjd verliest,
welken zij ondergaan a1s men zevan hetvuurneemtom
de stol
ren,welkezi
evatten!uitte gieten. Hoe m'
eerde heeftvoorden laandelveel historisch belang, daar hette%jb
gebakkenaarde,oflletcem ent,lngrove korrelsisgebruikt ge- enwoordig de oudste der groôtste koopsleden van de wewordea.deste ieer zi
jn desmeltkroezen geschiktom die reld is,reedsten tàjdevan llomerusbloeide,a1swiensvader
Si
dst
on
adhhe
pnd
tel
we
der
,dwi
ber
sclzouwd, en vroegti
*
jdig metTyrus en
o
j
dv
iergangen t-e verdurea!zonderte springen;maarook zi
&a
e smeltkroezen spongleuser en ligter doordringbaar. 1ot

dus verre is het onmogelijk geweestheteene ongemak te
voorkomen,zonder in hetandere te vervallen. Baarom ook
gevea xelefabqjkanten den voorkeur aan.smeltkroezen die
minderspongieuszi
jn,en onderwerpen ziclldan lieveraan
meerdere kosten otn dezelven te heeten.
De smeltl
troezen ofsmeltvormen derglasblazeri
jen,kunnen uithoofde v&n devzelver grootte nietalgemeenverzonden
worden,enzi
jndusgeenvoorwerpvanalgemeenenhandel;iedereglasblazeri
jvervaardigthareeigeneslneltkroezen,endràagt
de grootstezorg voorderzelvertoebereiding,want hierop berustvoornameljk degoede uitslag van derzelverbedri
l
-f.De
smeltkroezen der glasblazeri
jen k'unnen de plotselijkeoverangen van koude en hitte nietweêrstaan;ook worden zi
j
nietin den slneltoven geplaatst dan na alvorens in eenen
anderen daartoe opzettelijk ingerigten oyen,genoegzaam a1lengste zi
ja verwarmd geworden.
Bt duitsche smeltkroezen, en vooraldie,welke in Hes4en.te Grossalmerode, gefabriceerd worden,%iJ*n die,welke
de meeste vermaardheid in Europa hebben veçkregen, ep

toclzlaten zàj,voorvele verrigtingen nog veeltewensclten
over. InFrankri
jk'isvan gouvernementswege,vöörettelijke
jaren,eenepremieopde vervaardiging van smeltkroezen uit-

va1 het lange heeftoverleefd. Door
eene uit Epl
lesusgekomen volksj'
,lanting bewoend,heethet,
werd de stad door de lydiérs verwoest;Alexander bouwde

haar weder op, ex1sedertlxeftzi
j alle stormen getart,en
zttfs onder allelotwisselingen,llaren naam nietveranderd.
onder de romeinen werd z!) de schoonste stad van hetoosten,en doorde kéizersbijzonderbegunstlgd;wantin h
.aar
bloeiden de kunsten en wetenschappen,en vreemdelingen
van alle nalidn baadden zich desti
jdsin lletgenotderbek-oorlijkheden dezer stad. In deelfde eeuw vielzi
j in de
handen der inuzelmannen werd echter doorde grieken her
overd. ln dedert.iendeeeuw vertoondezi
*jt
en gevolgevan

lttnge onrustige ti
lt
len nog sleclltsbouwvallen. Keizer Jo-e
Ifwwxzs KoxMilxgs deed lqaar weder opbouwen. Ia 1402
vekoverde haar TwxElttlw, en spoedig daarop AI.tu0Ms'I, J.

Ilaar koophandel verllief zich wederonderde heerschappi
j
dertqrken,en nog tegenwoordig iszijnojjsteedsdevoornaamste llandelsplaats #an het turksche r3Jl(, ofschoon ook
sederteenigen ti
jd velehandelstaklten,zooa1sdie in wolle,
katoen, koper enz. (zie beneden), verminderd zi
jn. s'
Fat
de kunstvli
jtbetreft,zoois,behalve'vermaarde tapi
jtfabri
jken,in Smyrnageen fahri
l'x
'bedrij1*belangri
jk. Tegenwoordig ligt de stad door den vreesspli
jken brand van den 29

geloofd geworden, doch deze maatregel heeft tot dus verre Juli
841-. voor 2 derde deelen in p
n. Yi
-het afdruk1
.*
*i
#' 1
**-ui
'
geen gewenscht gevolg opgeleverd, en de fabrikanten be- ken van di
t
b
l
a
d
(
3
f
)
Aug
us
t
u
s
1
8
4
l
)
o
n
t
v
a
n
g
e
n wi
Jodevoldienen zich in datland van hessische smeltkroezen, ofook gende geloofwaqrdige opgaven. Het getal der in de asch
we1van dievan Picardië en van die van Pari
js. l)e picarv gelegde gebouwen bedraagt 11 398, waàronder 4780 turk-

dischesmeltkroezen zi
jadie,welketegen den.hoogstengraad sche, l794 joodsche, 273 grieksche,'en l7 armenische
2: karavanserah's,29l4 koopzalen in den bazar en
van hitte bestand zijn.maar het zàjn ook die, welke de
meeste voorzlgtigheid vereischen om geheette worden. Alle
verscheiden anderewi
jken derstad,10grooteen29
moskeën, 8 synagogen.5 badhuizen en 42 openbare
deze smeltkroezen ztjn matig in pri
jn
s.
Besmeltkroezen var!Pari
js, N1.l,datiste zeggen van leerscholen.Hetin Smyrnaverscllijnende engelgclledagblad
Alanzari-shqrk zegt: a1s men de waarde van ieder gejlén duim ,kasten
5 fr.het honderd.
bouw bij doorslag, slechts matig op 20a00()piastersaanBie van 2, 3,4, 5 en 6 duim 10 >
)> 7 .. ...
15 >
1G . . .. ... . .. 30 >
*
h; 12 * @ * * * * * @ @ 50 y
y
>) 15 . . . .. . .. .. 75 p
20
.., .200 >)

neemt,zoo bedraagt de totale schade 227,960,000 piasters

(ongeveer 24 millioen guldens ned-) Er had zkch eene

))

commissie gevormd, om de inkomende liefdegiften in te
zamelen en onder de ongelukkige uitte deelen.

#

Reweging dt'
r haven',/c4 Smyrna,in hetj
,aaryt
gqy6

Xet rabat van 5 l
'
t 15 p6t;naar gelang van de belang.
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rijkheid der be.telling.
De smeltkroezen van llessen worden verzonden in tonnen
#an st
ellen of aoogenaanade nesten Llnisest,van 3 t
k8 in
elkander,en-wgrden totzeermatige pràjzen verkocht,doch
,,
wij'herhalen het,zàjbezitten nietdegewenschte volkomenheid,en erkan geen de minstetwi
jfelbestaan,ofeen fa-
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Fusland.
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3
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maar ook de rijksteen belangriikste koogslad yan tlen Le- Belgische. ... ... .. .. .. .
3
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3
3
land ingaanden gelijknamk
lgen zeeboezem deraliatisch turk- Deensche. . .. . .
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3
3
xl
ze piovincie Auatolië (hetöudeklein Azia)gelegen.met
ruime en veilige reede en haven, binnen en voor welke
476 t 356
honderden van schepen de 4ee bedekken,welke gunstige
Yan Triëst waren 60 aangekomenen71derwaartsafgezeild.
ligging, als ook de gemakkelàikheid van deszelfsgemeenGeldswaarde A r ingevocrdegz'fgr#drezz'uit..
schap metde verreverwi
jtlerd liggendebinnendeelen,deze
Alnerika
. pi
asters 16,142.300
statltoteene algvmeene stapelplaats dervoortbi-engselen vaxi
Triést . ..
.
ly 16,037,894
den tevant, a1s ook der europesche produkten en der tot
Engeland..
p 8,752,660
ruilhandel ingevoerde koloniale waren gem aakt hebben.
Frankri
p 3,840,5541
*i
Fk..
guitendien heeft de stad verscheklene groote bazarsen meer
Rusland .
* 3,537.925
tlan 100,000 imvoners.waaronder europe.che kooplieden van
België.. . . ..
>>
997,485
alle natién,alsook velegrieken,armeniersen joden,wier
Holland . .. .. .@. * @
745,205
hoofdbedri
jfdehandeli!,terwi
jlhiereven alsin devoorLivorno en Genua. .
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naamste haveas van turksch Azi
a,schepenvanallezeevarende
Xa
ta.
504,664.
X
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natiën in- ex uitlos
.pen.met name van ent
lelschen, fran)>
56,200
Rllen,hollanders,oostenri
j.
keO.qoerd-amerikanen,zFeden,
Grldswaqrdc der vï/gcw/drde goederen naar
e. a., vftn welke allen - k consuls of agenten te Srhyrna
Amerika . .
..piasters-B1,581,234
resideren.Buitendien is het verkeer metde haven? en binTriést . ..
y) 30,023,153
ne'
n koopsteden vao hetturkscheriik zelven,inzonderheid
Engeland..
n 29.654,207
met Konstantinopel alsook metSyrië en Egypte,nietmin-

>) 16,336,769
v 4,725,165
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België .
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district alleen de inkoopen te kunnen doen. Deze wel-

... ... . . piasters 592.780

llolland .. .. ... ..
Livorno en Genua. . . .

p
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SMYRSA.

5.80I,336
1,903,095

parti
jen gaan dan bijvoorkeurnaarKonstantinopel,en xoo
zietSmyrnaook vau dezen handelzich verstoken.
Xalta.... .. .. .
. p
691,340
W atde plaatszela betreftyzoo heeftSmyrnavooràeelen
Venetië.
.. .
. yy
l96,2418
bovep iedereandere plaatsvan Turki
je, vermits hiermeer
ordej handelsvri
jheid en begunstiging der vreemdelingen
Smyrna is nietslechts de grootste markt voor depruduk- plaats gri
jpt dan elders, waardoor dan hierook zich vele
ten van bet vruchtbare Anatolië'en der overige landen van fransche, engelsche en italiaansche handelshuizen gevestigd
hetaziatlsch en europeesch Turkijemaarook voordekoop- hebben. Yroeger FasXarseille (zie aldaar)hetmeestbewaren van Arabië en Persié,diemetkaravanennaardekusten guoti
gd en aanzienli
jkstin den levantschen handel;tegen4er Xiddellandsche zee kom en. Debelangri
jkste uitvoer- woordig heeft de invoer der fransche industrie-artikelen te
jde,angoraen kemels- Smyrna met de mededinging van anderestaten,bijzonder
artikelen van Smyrnazijn katoen,zi
haar en :aren, tapi
.
jt.en, leder. osseûhuihen, hazenvellen, met Engeland, België, Buitschland en Noord-âmerika te
belgische .en duitsche
tabak, meekrap, turksch ;aren: voort
reffeli
.
jke rozi
jnbh en kam'Pen. Zoo namen het zich de
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lakenfabrijken sedert verscheidenejaren zeerterharte,om
waren,was,m astik,beukenboom hont,galnooten en andere beter dan de fransche aan den smaak en de behoefte van
droogerijen;ook rozenolie. Deinvonrbestaatvoornamelijk den Levant te voldoen,en hebhen zi
j daardoorden franjk doen afnemen.
in koloniale warenyfabrijkgoederen en verfparen van aller- scheâ laken-uitvoer naar Smyrnarnerkeli
oeger ontving Smyrna uit Xarseille aanzienlijke bezenleisoort,inzonderheid in ligte,Ejnelakens,porcelein,glas Yr
dingen van koloniale waren ;tegenwoordigverzorgenmeerenen kramexijen.
De katoen heeft van oudsher de aanzienlàj.
kste retoer-, deels de noord-amerikanen en engelschen die plbatsm et
vracht van Smyrna uitgemaakt. het land zelf produceerde dezewaren,welkezi
j regtstreeksuitde productie-gewesten
alttid jaarlàiks 42- b 43,000 balen. Sedert een twaalftal derwaartsvoeren. Xen ve
rgeli
jkehetartikelXwllslilttx.
jaren? echterj is de handel in dit artikelzeergezonken, Alunten.en J/drz. E. ven als in Konstantinopel en in
mlts de verre weg betere egyptische katoen. de vraag Turki
ve
.r
je overhetalgemeen wordthiernaarturksche piasers van 40 para gerekend, welke piaster echter ook
naardesmyrnaschekorteboomwèl,'metiederjaarmeerver- t
me
ni
g
werf in 12 temins of in 80 aspers wordtverdeeld
minderd. Bij dit alles werden, in 1835,dekatoenplan-

taadjçn nog op 30,000 balen begroot.BehandelvanSmyrna (zoo alsdemeesteengelscheen zweedschekoopliedrn pl
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ho
lmonopoliën, welke de sultan voor verschei
dene artikeldn landsche en veneti
aanschehandelshuizen),ofin l20aspers,
verleende, en waardoor nu derzelver debietzicN schier ge- de gewonq rekenmanier der turken, grieken, armeniërs en
heel tot Konstantinopel concentreerde, merkeli
jk geleden. Perzen.
Zoo gaattegenwoordig schier al1,e zi
9e op het èuitenland gerigte groothandel rekenttegenjdevan Wrlaal (jaar- woor
dig doorgaands slechts naarmaanschepéasters (dolltjksche opbrengst hieromstreeks4000 bglen),welkevöör
12 jaren S
.myrùa nög in groote kwantiteiten uitvoerde, lars). die hier en algemeen in den Levantpenigvuldig in
naar Könsantinopel. opism, âoyt'r uit de màjnen van omloop zi
jn. geli
jk ook hollandsche,hongaarscheen veneTokaten uitanderemi
jawerken Ian Anatoliézijninsgelàjks tiaansch:dukaten (zechinen) en duitsche conventionsmunt
m onopoliën dt
wr kroon ;de miri&f,hoofd dezer regie, isde in menigte voorkomen.
,

.

eenige in- en ferkooper dezer artikelen. De handel met
koper heeft zich teget
lwoordig naar Tarsus verlegd. Even
zoo is de wol van Anatolië aan eene soortvan monopolie
onderworpen geworden. De grooten in Konstantinopelweten ,
zich door gunstof intrigue ârmans te verschalren, die
hun hei uitsluitend regt verleenen, in het een ofander

sxTsyx w lssEtT 0P

w Isszt-TzMM1J>.

Amsterdam . .. .. .. ..
Augsburg ... .. .. .. .

& a1 dagen na zigt
dito

9e numeraire waarde van den turkschçn piaster istegen-

woordig no; niethoo1
ger dan ter naauwernood op l11 cenls
aan te nemen. De waarde van den spaanschen piaster is

daarentegen 22 piasterszijkelàjk.
Smyrna is eene nietonbelangri
jke plaatsmetopzigttot
den wisselhandel, en heefthetvolgende koersstelsel.

KOKES.
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Lmin. 360 turksche parasvoor 1 gulden nederlandschcourant.
>
437
>
> > l > conventions >

Konstantinopel.en Salonichi à3 usoj11dagen nazigt p 1:pct.pl-min.) pct. verlies. of 90) turksche piasteu
in Smyrna,voor 100 piasters in Konstantinopel
en Salonichi.

Genua.Turin........
Livorno .. .. .. .. .. .
p

ofook .. .

. . . .

à31dagen nazigt
dito
dito

168)turkscheparasvoorlliranuova.
353) > piasters voor 100 toskaansche lire.
.
261toskaansche lire voor 100 turksche piasters; vme-

g
er en tot 1837 werd.ge
noteerd;pl.min.2N:
turksche piasters, ofPl.*
ïe.870 para's voor l

pezza da o/zo reali ïl oro.

Londen............
Xalta... .. .. .. ... .

d
ito
dito

l
10 turk>schep
iaster
'svoor1 z sterl.
337
paras p l malteser scudo.

Mars@eille,

djto

j6g

Partgofook(1.@
******@
........
Triëst

Nveenen)..........

dito

dito

>

p

m

s ) sansche franc.

4)sou.
gdeFrance voor 1turkschepiaster.
38 turksche para'a voor l gulden conv.

> 3

ct.eFectief.

K oer& #:r vreemdeg/v:- en zflwerep mwntspeclèà.

Hollandscheen hongaarsche dukaten........... pl.min. 51Iturkschepiaster voor 1 hollandsche en hongaarsche dukaat

Venetiaansche sequinen . .. . .. ... ... .. . ..
Spaanschequadrupel...................

>
p

>
>
>

lll
>
>
p 1 eng.sovereigns
87
>
p
> 1 fransche zo-francsstuk.
22.23pl.min.22 piasters 25 para's voor 1 spaanschel
Piaster

Yaria-Tlteresia-thaleren bej
iersnh, conv..
thaler....

>

11.36

. .. .. .. .. .
;. ngelsche sovereigns ... .. .. ..,
Fransche zo-francsstukken . .. .. .. .. . .. .. ..
Colonatiofspaansche piaster . . ... .. ..,.. ...

5lJ turksche piasters voor l venetiaansche sequin.
351) >
p
p lspaanschequadrupel.

> 21 > 36 >
p 1stuk laria.
Theresta-ialvren l bei
lersGe*peciesthaler.

SMYASA.
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0p den 4 Augustus 1837 was de :tand van vergcheidenz Kn hieruitkomen 100 okas = l29,6ned.* = 285,)eng.
koersen alNler a1s volgt:
= 267) hamb.penlen.
bi
j hetgewigtverkocht'wordende goederen,worden
0P Kopstantinopel
' . .. .. .â 3 dagen na zigt, pari me9e
erendeels per 1 okaofper.
cantaro van 45 oka verkxht.
n Frankdjk .........àdito > > > 172
Kemelshaar per 2 oka.
n Londe? .. .. . .. .. .à dito >y p y ll2
opium per250 drachmen.
n Triësten W eenen .. .. à dito > m > 438
Xastik per kistvan 70 oka.

Zàidevan Bruzzaperte
f'
Lofte
y van 610 draGmen.
De cllonati of spaansche piaster 23 piasters 3 paras;
Rozen-olie per medicat ofmetikalvan 1) drachmén.
Xaria Theresia thlr. 22 piasters. Hiernaar komtde turk- SNAREN (BuM-en X:TAAt-) (f
r.cordes;eng.zzrïxg4;
sche piaster nagenoeg op 109 cent ên 1lo: cent ned.cou- du.Saiten; i
t
a
t
.
c
or
de
)
.
He
t
hq
llandsche.duitscheen
rant te staan.
engelsche woord heeh enkel betrekking tot darm stfengen

en Ejne metaaldraden voor muzikale instrumenten,het

W issel-usantiè'
n, a,
œf
p'fdcgra enx.
fransche en italiaansche buitehdien ook totsnoeren,touwen,
Pezen enz. weshalve men het in deze beide laatste talen
d Hetwastotdus verre gebmikeli
jkbi
jwisselkwestiënonder door een btjgevoegd woord nader bepalen moet,alsmen
e ier woonacbtige kooplieden, de beslissing derzelven
thetzelvejuistsnaren wilaanduidem;zoo in hetfranRh
voor de alhier gevestigde consulaten te brengenjofzichaan me
eories zcrzaonïgve,
v,
- ital. eorde armoniche,da A
avzïcc,

de beslissing van zoogenaamdegoedemannen (datiszelf
verkozene schiidsregters) te onderwerpen. ofscboon in
Turkje geen eigenll
-k wisselregtbestaat,zoo istoch onder
de règering van sultan Sstlx, 1218,ofin hetjaar18039
een ârman verschinen,dieoverde betaling van geacqepteerdewisselsenx.bepalingen bevat. Erzi
jn drierev#/-

da suonare,#J suonaj.De muzàjksnarenzi
jn6îdarmsnarqn
of metaaldraadsnaren. De darmsnaren (fr.eorden * (ex)
&oyaw;eng.gutdfrïlg.
ç;ital.minugeofcordedibudello)
worden Alleenli
jk uitschaapsdarmen gemaakt. lloekleiner
de darmen ofhoe jonger de schapen zi
jn,van welke de
rmen voortkomen, des tè Ejner worden de snaren,en
dagen na den vervalt
p
-d des wi--elstoegelaten ofschooamet da
daarop.alsook op zorgvuldige bellandeling berustde vooreenige beperkingen.

M aten en gev/,
k/t???. Zengtemaat. De turkscheelle,
pik ofgraa (derah),isdezelveeven alsin Konstantinopel
tzi*
e aldaar), en heefteenelengte van 27 eng.duim ; dat
sijn 685,79 ned.streçp.

rang der romeinsche ofnapelsehcsnaren.A1sdedarmenuit

de geslagtte dieren uitgenomen zàjn worden zàjterstond van
derzelver oureine inhoud ontledigd, en aan dedarmsnarenmakers (fr. noyandiers; ital. mintiajt gegeven. Deze
weekendezelvevan3tot5 dagen inwater.waarin zi
jpotasch
Graanmaqt.De kit
o,kellow of quillot,houdt 35,3 ned. o
ngeveerlpondop 15 pruissisch quartwater)en eenig aluin
kop en weegt 31 à 32 oka.
geschud hebben. Het vliesje ofhuidje,hetwelk den darm

100kilo =

35,3 ned.vat,
12,07 eng.imperiaalquarter,

66,7 hamb.vat.

b
edekt (fr.lqndreq,laatz1h alsdan daarvan gemakkeli
jk
los maken ;het water.wordttweemalen desdaagsvernieuwd.

waarbi
jmen de darmen met een stomp mes afwqjft. Zi
j
zwellen eindelàjk op,en alsop deoppervlaktevan hetwâ-

ter blagen ofbellen zich vertoonen,neemt men de darmen
er uit. laat ze afdruppelen en spant men dezelven. Dit
Xen rekenthier1) kilo van Konxantinopel= 1kilovan geschiedtin een raam,welkseenezi
jdeonbeweegli
jkepeaSmr
nen heeh, terwjl in de tegenovergesteldezi
grna
jdebewegeli
jke

e kilo rijstweegthiereven a1slnKonstantinopel10oka. krukken in gaatjes kunnen omgedraaid worden. Daaraan
Inhoudsmaat roor natte varen.

worden de darmen, naar gelang de'snaren dunner ofdikker moeten worden, bàjtweeën, drieeën enz.gespannen,
en iederp kruk langzaam gedraaid,om ze te beterte span-

Komjper 100 oka.
nen;daarbi
jstri
jktmen metdehanden eroverheen,om
Ri
jstper 10 oka.
deongehjke plekken glad temaken. Hetraam wordtalsdan:r
a3dagenlangiadezwaveldamp-kastgezet, w aarna m en
ossenhuiden en maroki
jn per 1stuk.
de snaren laatdroogen. Zi
jworden metoliebestreken.om
Papier(fransch) per24 riem,
zetegen de inwerkr
lng derluchtte bgveiligen;wantjoede
p (genueesch) > 32 *
darmsnaren mogen geenevochtigheid in zich trekken. Zj
> (van Triëst y l >
moeten overderzelvergeheele lengte gelijkeli
jk dik en geI)e vloeistoFen worden meestalsaarhetcewiltverkocht. lilkmatig elastiek zi
jn;ook mogen,ztjbi
jhetaantrek-kenop
De maat almud is ilier nagenoeg l pctM
.kleW
iner dan in' de instrumenten derzelverdoorschi
jnendheid niet verliezeJ,
Konstantiaopel.= 5,2368 ned.kan. Verlnits zi
jdan ligtelijk springen en eenen onzuiveren toon
Ram wordt hierjeven alsin Konstântinopel,perealloa iefen. Zàj worden in ringen (ital. ravette) gewonden,
'
verkocht.
- * *'
iederesnaarisgemeenli
jk6 en meerpalmenlang.IaRome
Gewig'
t. De*cantaro, of centenaar, houdt eewoonliik en Xapels gaan 30 ringen vioolsnaren,of 50 à 60 ringen
45 oka;ook deeltmen hem in l00 rotoli'oflogru,d'e anderesnaren., op lbond (italiaansch mazzot. De quinten
i
echtergeen werkeli
jk gewigtzi
jn.
(ital.cantint)van de dunste nlandolinsnaren (fr.chante7) batman = 1cantaro.
relle'; ital. eantarellet heeteny draait men aldaar voor
m okaheeft.
400 drachmen ofdrams,of4 chekv/s.
driesnarige instmmenten uit2,3 of4 darmen (ital. cord.
1 mediciaaalofmeticalis1) draehme.
*
J 2:3,4Alq di tre fïrcfe) TOOr Tiersnarige uit3 of4
De okaweegt19,800 engxtrooisch grein,= 1928498ned. (ital. e. a.3, 4,>la W .$ tiratot. Daarop volgen de
Pond, en 1 cantaro (van 45 oka)dienvolgens57,82 ned. J, Y en # snaren; dit alles voornamelijk voor violen;
Pond.of127$48 eng.cwdp.
ç--pond.VoleensScxxaulthoudt Yoortsheeft men primen en seconden voorhetschello (30
decantaro 44oka's-(= 5b,
l538A0 ned.po*'
nd).
'GTe//e = 1 mazzoj. De bassnaren (ital. torchineper
Xen rekentechterin smyvna
eontratq.
n.
%otworden met het touwslagersrad gedraaid,en
1
c
a
n
t
a
r
o
=
be
s
t
a
a
u
u
i
t
eene
me
nin
gteha(
t
ot 120)
darmen. De vioolsnaar
54 ned.pond,
j
u
d
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ào
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isoi
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eneorrin
g r8v malen ingewonden,
o
p
he
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d
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d
e
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l25 eng. avdp'.pond,
/fcnle
ofhiet
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xpvsgièpesjuecjytg7 malen;laatstgemel
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Hazenvellen per 100 stuks.
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erinkwalit
eit. Voorveleinstrumenten,bi
jv.voorguitarren.
vjoles,bassqn,wordendedarmsnarenmeerofmi
aookmetlljne

V
.
metaaldraden oversponnen (fr.cordeso/îzr.
:;ital.eordoni
o0lgo
ek
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ssSc
a3zi
ianed.= 28299eng.= 264,8hamb.P. fa
sms
ciantairj
- -0okInYene
ë,rPa
,eYe
oo
noara
el
nNw
Tknn
eviszossg
behe
rei
1t)
=gz
1n
2x
8,
è
dar
e.n.
Frt
ai
nk
i
jkdua
he
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tde
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Nxlnaareenepri
jscourantrekendemen
de darmsnarenfabrikatie zea verregebragt,zoo dat zl
jné
100 * T
snaren in Pari
jsmetdeitaliaanschewedjveren. Bezevoorriëst=
42 okas.
uitgangen en de toenemende smaak der franschen voor de
l00 > de tole in Xarseille33 >
muztjk hebben hetdaarhenen gebragt,dat,in hetdepartel00 p y > > Livorno 27 >
mentder Seine alleen jaarliiksvoor66(1,000francsdarmc
l
00 p p n p Genua 25 p
saaren voor de snarenspeeltuigen vervaardigd worden,eo
100
x p > > Londen 35 >
deze som zoude nog hooger sti
jgen, indien het nietaan
100 peso grosso Yenetië 37 p
grondstofmangelde. 0ok daar worden zàiin ringen rond1
> sottile
,,*

n

34

gelegd? in. papier gewikkeld en per dozi
r gros ia
#i
#'n ofpe
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SNQIFTâBAK--SOCOTOMA.

d
oosjes verkoch't. Ken gedeeltedetfransche harpsnaren is jendestad. Aan verschillende vaarten en wegen iszl
J gunmetcochenille roodj ofmetlakmoes blaauw geverfd.- In stig gelegep tusschen uitmuntende weilanden, en het is
Duitschland vindt.men darmsnaren-makera ia W eenen.en van daar, en ni
et minder door de wi
jdte en diepte der
'raagjin Neurenberg en Hanau, in Xittenwald in Bei
jeren vaarten dievan deze stad naarzeevoeren,datzi
j dezetel
i
s
van
den
bot
er
en
k
a
a
s
h
a
n
de
l
y
di
e
hi
er op de dingsdagen inSchönbachinBohemen,a1book in Neukirchen in het
Saksisch Voigtland (omtrent dit laatste, zie verderbene- sche weekmatkt zeer aanzienli
jk isj en waartoe ook eene
den). 0ok btjonstelandè bestaateene snarenfabri
jk, die wè1inp'erigtewaag strekt. De,oorsprong dezer stad ligtin
zich nogtans meer toelegtop hetvervaardigen van de zoo-. het dul
ster. In hetjaar1268 waszi
jnog slechtseen gering dorp, dat, allengs in blqei toenemende in 1294 tot
.

.

genaamdedri
jfsnaren voordestoom- enanderewerkjuigen,

welke snaren'nietzeld,en eene dikte van ernenmeerduimen eene stad verheven en met wallen '
en grachten versterkt
hebben.- De métaal- metaaldraad- '
of draadsnaren fr.cor- werd. Een jaar daarna brandde de stad t
otop 2 huizen
des-r/.lSyv:,
:; eng. wire dfrin&s; du.llrahtsaitqn ; na af, doch in 1328 waszi
j
.
r
e
e
d
s
we
de
r
i
n
haren vorigen
ital.eordeW metalloj zi
jn èfmessingr (geelkooperl- (fr. 'bloei hersteld. Bit zelfde ongevaltrof haar in 1456,toen

e.Jcvzp:,
s ofdelaiton ; ital.e. di altonetof slaalsnaren (fr.c.nlanches of d'acier;ital. c.diacciajot,van
onderscheidene dikte,inzonderheid voorklavier. ReMsbij
vele soorten van metaaldrae
ad tot ander gebruik,moetgroote
zorruldigbeidbi
jderztlververvqardigingworden inachtgenomen. maar geheel bijzonder lszulks het geval bi
jhet
muzikale draad. Beroem; hierin zi
ja van oudsherdie uit
Neurenberg (alwaarreedsin 1338draadtrekkersbestonden).
Zi
j worden overal verzondenj en zi
jn eerst in onzen ti
jd
door-de voortbrengselen van eenige berli
jner fabrijken in
kwaliteitop zijde gestreefd. 9e ùeurenberger-snaren worden Aaar nommers verkocht;hoe lagernomm ers,hoe dikkerde snaren. De stalen snaren hebben 15 nommers,nac
meli
jk: viermalen nu1(0000) tot1l;die van messing of
geel koper 16, namelàik viermaal nu1 tot 8. 115 m etres
stalen- N'. 0000 en 3221 rnetres ICG.11wegen evenveel,

26 hujzen afbrandden a1s medein 1458,Faardoordestad
bijna jeheelvernield werd. In debinnenlandscheberoerten der schieringers en vetkoopers hield Sneek de parti
l
*
der schieringel'
s. Hertog Kwnzt vw> GztnsR hield gedu-

rende zi
jnen intogtin Vri'
esland hierzi
jn hof,daarsneek
zi
jne zi
jde hieldj waarvoorhàjhaarbi
jeenen giftbriefvan
3 Xei 1517 niet alleen alle oude stads voorregten bevestigde, maar bok vri
jdommen kan tollen door alle landen
zi
juerhierschappi
jschonk.W eleerheeftdezestad ook het
regt der muntgehad.
onder de gebouwen is de groote 0./ 3t.A cr/eszâerâ
een fraai gebouw? welks stichting onzeker is,maar datin
1503 met een rulm koorvermeerderd is. 9e lengte dezer
kerk .isivim 57, de breedte 27 en de hoogte ruim 30 el-

len. Voorbeen had dezekerk eenen vri
jhoopen toren;de
tegenwoordige? die in 1771 zi
jne koepelgewp
jze gedaante
nameli
jk 500 grammes. De geelkoperen zi
jn ietsligter.= ontving,heeft eene zeer goed slagu rk en'klokkenspel.Be
In Fraqkri
jk levertXignard.BilliègeteBellevillesedert1826 kerk heefteen schoon orgel,eenen fraai
jen predikstoeljin

goede staalsnaren. l)e draadsnarqn worden op houten rol- 1626 vervaardigd en onderscheidene zeer nette gestoelten.
De dappere Groote Wft'
r in de oorlogen met de saksers,
let
jes (spoèlen,fr.bobinestopgerold verkocht.
gelderschen en hollanders vermaard gewordeu en in 1520
Ee
t
ku
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s
t
v
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i
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t
i
g
e
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t
e
e
d
j
e
Ne
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r
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Xa
r
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h
e
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c
he
nj
in hetsaksisch 57oigtland,is de hoofdzetelder snarenfabri- teSneek overledenjligtlaierberraven.Dekleineofbroekatie,zoo a1s van muzijk-ins.
trumenten overhetalgvmern rekerk bestond reedsvöôr hetJaar 1390 en werd in 1462

in Duitschland. geze helangri
jke industrietak verspreidde
zich sederthetmidden der l7e eeuw doorfabri
jkanten uit
Bohemen,dat vaderland der muzi
jk erldermuzijkale instrumenten,overdit gewest,en #ooralook over de dorpen.
Klingenthal, Adorf, 8chöne'
ck enz..Ditbedri
jfhoudtaldaartalleen in Neukirchen omstreeks1500)wel2500 menschen werkzaam.Behalve violen (ook bassenjqlten enz.)en
houten-,geelkoperen- en nieuwzilveren-blaas-instrumenten
van allerleiaard;worden eok harpen,guitarren,pianoforten,
orgels, mond- eu handharmonica's in grooten getale gele-

vert. geze belangri
jke ni
jverheid, die hier op de volkomensle verdLeling van den arbeid berust,en eene fabricatie
voortbrengt, vau welke het meerderdeelder bewoners van

ditdoor de natuur karigli
jk bedeelde gewestbestaat.vereeniit de grootste goedkoopte van het fabri
jkbedri
jfmet
hooger volkomene, schier in den rang der kunstwerken
tredende voortbrengselen. vermits bi
jv.vioolen à l guldenjstri
jkstokken daarentegen &4 louis-d'orbetstuk vervaardigd worden. (In hetjaar 1837 werdeahierdoorden
fabrikant Jxco: ook detotdusverrèalleen iu Parijsvervaardigde staal-vioolstri
jkstokken nagemaakt). Zeervoordeelig wekkte tot dus verre op.de ontwikkeling van deze
fabrikatie, geli
jk ook op deverlevendiging van hetvertier,
de opbloei en onderhouding van handelsbetrekkingen door

reizen en het aannemen van commande kompagnonsbuiten'slands.
In weerwil Tan het door vreemde tolregten veelvuldig
estrem de debiet, werden echt
ernog bàidoorslagjaarli
jks
35 à 40,000 stuks snaar-instrum enten;50 à 60,000 blaas-

aau dekruisbrgeders afgestaan. waarvank
zi
'
j den naam ontvangen heeft. Zi
j werd in l756 #erbouwd,en strektthans
tot een huis van de hier gevestigde arrondissements-regtbank. .De doopsgezinden hebbqn eene kerk meteen orgel,

tèrwàildiederroomsch-katholi
l
'ken sedertderzelver geheele
'
vernieuwing zeerbezienswaardig is.0ok is.hiereenenieuwe
synagoge. Hetstadhuisis een gebouw,detijd van welks
stichting onzekerisj maar'dat in 1760 zi
jnèu tegenwoordigen netten vorm verkregen heeft. Hetsteekt in hoogte
bo
ven alleandere gebouwen uiten pri
jktmeteentorentje,
welks klok hier in 1628 gegolen werd. In 1656.beschonk
deze stad prinsesHEwRISTTZ KwTlwltlxx van oranje,weduwe van Jolwx Gilonczprkn; wca Anholt, mrthetburgerregtywaarvoor zij der stad twee fraai
je '
zilveren bekeis
Mereerde. ge waag is waarschijnli
jk omstreeks'den jare
1427 gebouwd. In 1725 werd zi
j meteenen lulelvoorzien, die op elf pilaren rusttej'.
ten einde de boter voor
de hitte der zonnestralen te kunnen .bewaren; mea was

echterin 1756,geli
jk ook wederin 1839, gekobdzaaktde-

=en luifel te vergrooten. Xen heeft.op deze waag eens op
eenen m arktdag l,400 vierendeelen botergewogen enç0,000
oude ponden kaas. Het nur&erwecshuis was weleer een
gedeelte van het kruisbroederk-looster. Hetisin 1462 gesticht en in 1580 tot een weeshuis ingerigt. Hetiseen

fraaigebouw en eene ri
jke,
instelling. B'
lj verbouwing,
van
l
aetzelve vond men in den grond eenekastvan bàizonder
maaksel,op zeven pilaren,en indezelveeenigeschilderàjen.

Hetstads-amnenhuis is 1675 gebouwd. srerder strekken
het
palqis van J'ad/ï//e ofde zetelder arrondiskantons-tegtbanken,dewelingerigte eoncertzaal
instrumenten en 30 à40,000 stuksviool-en bas-stri
jkstokken gezegd van hier in den handel te worden gebiag
't. metdedaaraqn verbondene socleteitjdestedeli
ju schoolgeuwen en andere inrigtingen haar nietweinig totsierald.''
Dezehandel.welken men welligtop jaarli
jks250.000 thlr. boSn
eek is de geboo
'rteplaats van verscheidene beroemde
begrooten kan, strekt zich genoegzaam over'alle wereldSIdeelen uit,vooral ook door de grootere handelshuizea naar mannen, onder anderen van ltvlxrs Fslslcs,Vctxzxcs.

Noord-lmerika, alwaar één derzelven te Philadelphia een M:sls,historiexhri
jvers;Jowcllx HoppEBrs,neefvan Vlccommandite heeft.
tlcsvA> Swïcusx staatsman ;Atsxlll'rsHzB0,Gi
ittlus SccTen eindedefabrijk-arbeidersmeeren meerin hun be- cwlcs, P. FEITTEMZ, BEcxsnrs, BnrlTsxz, P.Xot, hoogdri
jfte volmaken, werd van wege delandregering in het leeraar te Franeker, 9. F.vz.> GRIFINEX, J.vwx Dl:R XAI!K

jaar1634leNeukirchen en te Klingenthaleen muzi
jk-on- en anderen.
derwl
jroraangesteld,die muzi
jkaa'
lpnderrigt geven en den Sneek heeft omstreeks7,400 inwoners,van welke veleo
qrbeiders behulpzaam zi
jn moet, om heu de instrumenten hun bestaan vindenin een ruim getalfabrijktn en taftijken.
te doen'stemmende maken.
SNUIFTIBAK (Sxc1:),zie TwBxx.
SOALLIE, graangewigt in Bengalen in brilsch oost-l.
ndië.
Nzn.TARIz#.inv.4 p6t.;uLtv.'
,
5-pct.;doorv.1*pct.
zie CwtccTTw.
S
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1p.
SOCIETEIT (HAwpzts-),zie AssoclwTl: eo Kexpxcxlx-SNEEK, nederlandsche stad in de provincieYriesland, SCEAP.
'SOCOTORA o
f SOCOTRA, 12o 30'0*X.B.en 53o3/0.'
soofdplaats van het arrondissement en van de grie i
j
' qt
nn
-ritneradeelg nis eene langs verscheidenebinnen- O.L.,epgelsch eilandj voor de invaartder Roode zeegelegrzc&teu net bebouwdeen doorhandelen fabri
jken bloei- genj levertde meeste en beste alei in den hapdelj, en u
.

.
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SODA- SOLISGEN.
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sedertkorteling eene stapelplaats voor de steenkoolen der
stoombootvaart van de britsch-öost-indische kompagnie van
Bombay door de Roode zee naar Suez.
SODA.zie SocoA.
SOEKEL, gewigt op hetmolukkische eiland Banda.Zie
llotcxxlscus-Eltzwpzx.
SOERABAYA,zie BwTAv1A.
S0H01zie BIIIMI>GHAX.

SOLINGEN.

ri
jk HoEandjBrabant,ja zelfs tot ih Turki
je. Vroeger

was deze handel verre weg grooter;hettot dus verre lang
gevoede en alle landen teistereude oorlogsvuur heeft echter

Anzelven merkeli
jk gestremd,en den inwonersgrootelasten te torsehen gegeven.'' De solinger fabriek onderl
zield
in 1782 meerdar
z4000,en hetzaamgevatte solingeri
jzerbedrijfl8,127 menschen.
In weerwil van het verbod der vol
ksverhuizingen)zi
jn

SOL,S0U Lsou fnvrzlnï.
ç,&ou A Francet,eenexeken- echter eenige takken ;er fabricatie naar buitenslands veren kopermunt van Frankri
jk en deszelfs koloniën,die in legd geworden. Krachtens een verdrag met den grooten
het moederland,zelfstotomstreekshetjaar1795 wetteli
jk keurvorst. stichteden in 1681 eenige klingensmeden de faheeftbestaan, 20 sols ofsous op llivretournoisgerekend. bri
jk te Eilve bi
j Hagen. Yaa hieruitverplaatstekoning
.

De z-sousstukken waren van nitlon (zilvèr-kleiùjeldmunt), FIISD:RIK W lttllM I smeden naar Spandau en liet in 1713
aan de russlsche keizerin 12 klingensmeden over,die den
grond totdefabrtjkinTulagelegdhebben.onderGus'
rwz.
:III

ofschoon vroeger ook zilveren sous-stukken bestaan hebbenj
Sous de France noemt men die rekenmunten, welke,
volgensde nieuwe indeeling,de sou op scentintesverstaan
worden, zoo dathiernaar 2!/sous de France één francuitm aken,zoo als men tot 1795 20 sous tournois op een livre

van Zweden werden doorden zendeling '
W wtnsTRöx solinger arbeiders naar Eskilstara getrokken, van welke plaat.
s

dewApenfabrijken nog steedsin bloeizàjn.
tournois-waarde rekende.- InZwitserland (Genève,Lau- Desniettelnin hebben zich deze fabri
jkea onverminderd
sanne,Neuchatel enz.) was desolofsou ook nog to1dus staande gehouden. Zijleveren alle soorten van zwaard-,
verrea1srekenmuntin gebruik,geli
jk o0k in België ofhet klingen-,en allerleiblankgeweer,te rekenen van destri
jdoude Braband en Ylaanderen, alwaar de sou ook veelal aan bi
jl des negers tot op de prachtdegens der vorstenj en
den stuiverwerd geli
jk gesteldofdaarvandeplaatsverving.- kunnen, in het noodige geval, 300,000 stuks leveren,
In de fransche koloniën bedient men zich nog veel van de zonderdefloretten tothetschermen te rekenen.De gewone
oudefranscherekenwàjzejnaarlivres,sousen deniers. Zie productie wordt op.100,000 stuks klingen gerekend, tot
Xwr.Tlxlorz. Overigens is de zilverwaarde van den oud- eene gel
dswaarde van 300,000 thlr.(in hetjpar 1817 weld
franschen sou op 2,3 à 2,4 centned.te stellen.
gerekend in den solingschen wapenhandelte zi
jn omgezet
.

SOLI W ISSEL,Zie W lssst en AYlssst-Bpptlcwx'
r.
80LD0,eene in hetgrootstgedeelte van ltalië gebruike-

In klingen ..

lijke koper- en rekenmunt,dieook in italiaansch Zwitser-

p m essen . .

land in gebruik is. In den regel worden 20 soldi op 1
lira gerekend; de waarde van den soldo isechter evenzeer
verschillende als de 1im zelfhet in de onderscheidene gewesten en plaatsen van ltalië is. Zie Awcoxxj Ftonswcs,
AIltwAx, Gzxcâ.
, lzI40nw0,Ckctlznl, PwllxA en TcRlw. =
engtemaat in hetgroothertogdom Toskanen,zie Ftonzxcs.

400,000 thlr.
600,000 p
>> scharen .. .. ... . 10(1,000 p
n diverse voorwerpen . 8,000 p
l,108,000 thlr.

De fabrikaten gaan nanr alle europesche landen,meestal
welken men bi
j deouc
leveldmaatgemeenli
jk totde lengte der wapentuighuizen. Elasticiteit en hardheid verzek-eren
fler roede toevoegde.
aan deze klingen dituitgebreid vertier,niettegenstaande de
80IzI9AIR.zie Scnctn.
allerwege buitenslands, zelfs in Engeland, daarop gestelde
SOLINGEN,stal van nagenoeg 5000 inwonersynietverre hooge regten van invoer. Het staalkomtmeerendeels uit
van de W upper,in depruissischeqjnprovincie (regerings- de groote giet- en smeedwerken van BendorfenPlettenberg,

SOLE of TALON werd in Brusselde J voetgenoemd, OP contracten met de ministers fan Oorlog en directeuren

districtDusseldorf)en middenpun,
tderbergscl
aewapenen-, vermits ditproduktbijuitnelnendheid hard,digten veermessen-,scharen-, en beroemde Nnstaal-fabri
jken,welke krachtig is, en bàj het raëneren alle ijzerdeelen verliest.
in den loop dertijden zich overde omliggendegemeenten Aan de klingen fabrikatie nemen deel:de grofsmid, klinllory, Höhscheid, Xerscheid, W ald en Gràfrath verspreid gensmidj harderj sli
jper, etserj vergulder. damascerer,
hebben. Deze onderscheidene industrie bedri
jven worden, schedemaker, gevestmaker en monteerder of opslager, te
door 81huizen uitgeoefend, waarondereenige handwerkers zamen met13 atteliers. Fabrijk-etablissementenjwelkealle
jn nietvoorhanden.
meteigene winkels,4 grootei
jzer-en 2 di
to staal-smeedi deze verrigtingen in zich vereenigen zi
werkehy90 sli
jpmolens.en verschaFen onderhoud aan 2136 leder arbeider houdt in zijn eigen attelierzelfltandig zich
huisgezinnen,het )dergeheele bevolkingvan ditfabrtjk- mèt eene derzelven onledig, en werkt de overigen ia de
district. Alet inbegrip derjongens, die dikwerftevroeg hand, waardoor een iegelàjk zàjn bedrijftotvolkomenheid
voor hunne ligchameli
jke ontwikkeling tegen zeer gering kan opvoerenj en een billi
jk aandeel in de gezamenli
jke
loon, dikwerf volstrekt zonder loon aangenomen worden, winst verkràj
gt. Xachinerie is aan dezefabrixtievreemd,
kan hetdagloon - dat overal en altàjd op het stuk be- de werktuigen derarbeiderszi
jn eenvoudig,en geheelhet
rcanum ligtin de vaardige,eenvoudige,welgeregeldç van
taald wordt- hoogstensop 10 z-groschen (57 cents ned-) avade
r totzoon overgaandc behandeling.
daags,100thlr.perjaarjbegrootworden;daarentegen betalen de fabri
jk derregenscberm-beslagen,alsook dieder Zoodradefabrijk-handelaareene bestelling ontvangt,geeh
hi
j den smid een modelymetopgavevan vorm,lengteen
kleHet
ineij
zer- en staal-snuisteri
jen l20 thlr.perjaar.
ontstaan der solinger wapensmeden, na het laken zwaarte, en voprts hetj naar eenen vastgestelden pràjs in
re
weven, de oudste ni
jverheidstak van ditgeîvestwordttoe- kLning te brengèn,staal.Hetsmeden geschiedtop steengeschreven. aan eene heer
olen, is zich geli
jk geblevea, erl alle voortgangen qjn
vaart van Fmlllnlx I (in l147), ko
welken graaf Anotr11sxs B:SGm edemaakte,en waarbi
j alleen in m eerdere snelheid ea in schooner modellen gewapensmeden uitDamascusgezegd worden hiertezàjnover- maaktgeworden. Desierli
jltegeulen ofsleuven (uithollingeplant. Yolgens anderen -zoude de naam dezer stad ont- gen)in sommi
ge klingen worden gestempeld. Eene Tooral
leend zi
jn van eene wegens hare metaalwerken beroemde gewilde soort zija de &edamasge
uz'
zztlnr#e klingen. Twee
plaats soli, op Cyprus. Nog anderen willen den oorsprong of
d meer soortea vart staal worden tot-één gesmeed, en
der stad van eenige, omstreeks 1209 zich iierneergezet aaruitde kling vervaardigd,die zich door eene ongem eene
hebben stierm arkers afgeleid hebben, welke laatstem eening gedegenhei
d onderseheidtjzelfszonderscharen i
jzer doorde meeste waarschi
jnllkheid voor zich heeft? en door houwt en op hare oppervlakte gevlamde Eguren vertoont
vroegere veelvuldige fam ilie betrekltingen m etdit land be- Schi
eriederarbeidergelooftdaarbi
jinhetbezitte zijn van een.
vestigd wordt. De bedrijfsgenooten vàn dithandwerk er- geheim ,hoezeer ook hetzelve nietop theoretisehe kennis is
langden in 1401 het eerste previlegie rnet een gildenmatig gegrond. Baar echter de arbeid vermoei
jende en kostbaar
reglement, op eene in hetoog vallendewi
jze geli
jkvormig is,zooworden slechtszelden dezeklinren gevraagd.
met datgene,hetwelk l00jaarvroegrrdeù ij/er- en staal- Aan hethoofdbedri
jfin metaalri
jenzlchindevanSolingen
werkers te Sheëeld in.Engeland werd pegeven. Reeds verderafgelegenedorpenkatoenspinnerij,wèveri
jenverweri
j,
desti
jds moet dezefabricatie in en om Sollngen,naarluid welke industrietak doorgaàns 800 menschen onledig houdt.
jde-weefgestoelten teltmen ertot250.Pelakenweverijis
deroude oorkonden, aanzienlijk geweestzi
jn. Zi
jvermin- Zi
derde door de verwoestingen van den 3o-jarigen oorlcg, slechts onbeduidend,en in wo1 arbeiden nietmeer dan 26
j wordtop slechtslsstoeen toen bi
jden aanvang derlaatstvorigeeeuw in demeeste weefstoelen;ook dekousenweveri
europelche staten lletdragen van degens buiten zwang ge- len gerekend, en het l
i
jnwadenweven wordt grootendeels
raakte. Psöylss zegtj in 1715 t
nSolingen drijftmeti
jzer- slechtsalsnevenzaak doorhetlandvolkafzonderlàjkbedreven.
waren,alsdegens,messen,zagen,bi
jlen,houwelenyseizen, Vier borstelmakers te W ald leveren met10 gezellen jaarschaatsen enz.eenen niet geringen handelnaar alle orden l
ijks voor 6000 thlr. van hun produkt. Buitendien vindt
derwereld,naar Zweden,Benembrken, Engeland, Frank- men in den kreitsn0g lloodwit-,2 tabaksfabrijken en2

Sn1,01'
1ltmX.
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papïermolens. Eeh we1 aangelegde en wd onderhouden

sôtbT<lx--sö<xExzEl<.

9e elle ls 545j9 ned.streep = 0,9099 nieuwe zwitsersche e1.

:traatweg voertvan Solingea en tllri
jkezi
jwegenvanandere
fabl4jkplaatsen overLangenfeld,en de'hollandschestraatweg
van opladen en Bardcheid (hier katoenfabri
jken) naarde
ri
jnhaven Hittorf,van waarkolonialewaren,koolen,bouwmaterialen,i
jzer,sli
jpsteeneu.tkisten audere fabrikatie en

9e nta& houdt1182,05 ned.streep of:,9850nieuwezwita
sche stab.

Routlqaat. Het h'outvadem (of kllfter,is6 voethoog
en even zoo breed; betmi
jnwerk-klaftervchterii10

cohsumtie*stolren ingevoeqd en een grootdeeldervervaardigde fabrikaten uitgevoerd worden. Hittorf had vroeger

voetbreed e: 5 voet hoog;de lengte ofdieptebedraagt

4 voet. Eerstgemelde klafter houdt dienvokens144,

eenegêpreviligeerdesckiepvaartop Frankforta/X.bi
jzonder
voor derjaarmissen vertier. Behalvedeschuiten (kahnen)
vûor de visscherij eu deveerschuiten totovenetten wordt
aan den ri
jnoevervan den soling
'erkreitsdescheepvaartmet
viervaartuigenjvantezamen32lastscheepëinhoudjbedreven.

laatstgemelde 200 kubiekvoet ruimte-inhoud.

Graanmaat. Het mgtt houdt1) viertelgf12 massâ
4 immi à 4,&atxehdingli.

Het viertel houdt 105,951 ned. kop a
% 7,0635 nieuw
zwitsersch Tiertel.
Dein hetkanton ook gebruikeli
jke rittermaszhoudt18159
ned.kop of 1,2l nieuw zwitsersch viertel.
Inhouèsmaqt woor natte Ycren. De saum houdt 4
Brçitten à5 stiilzen à5 masza'het masz is geli
jk

SOLOTHURN,hoofdstad van hetgeli
lknamigezwitsersche
kanton, in eene schoone landstreek 5an de Aar en aan den

voet van hetjura-gebergte,metnagenoeg4500 inwoners,
heefteene i
jzersmelteri
j, eene zijde-,katoen. en papierfabri
jk, levendigen transito-hqndel en eigenhandel met

1,59418.ned.kan.
ranen, vee, kaas enz.ydaar hier de straatwegen van Bern
ln de ambten Dornek en Thierstein houdt echter de
naar Bazel en van Neufchatel naar Zurich elkanderdoor- saum 3 ohm (aam) à 32 mas
z. Dezemaszhoudtslechtx
kmisen,en scheepvaartop de Aar. Landhuishouding houdt l,42199 ned.kan,of 0,ll99 nieuwe zéitsersche masz.
het grogtst gedeelte der bewoners bezig van het 'kanton, Fandelsgewigt. Het'centenaar heeft 10 steen of 100
vanwaarhetgetalderfabri
jkenoplletland verre-weg geringer Pfund à 32 lood.
is dan in andere kantons. B.ehal
ve 2 ijzerwerken en eene zwi
Il
et J'
und weeqt 518,4 ned.wigtjesjDfl,0368 nieuw
tsersch pfund.
ijzerdraa4 fabri
*jk zi
*
jn slechts leerlooi
jeri
jen, glasblazeri
jen
en papiermolenste onderscheiden.Dùchy ongeacht deberg- Het medicinaalg:-?
#/wordtgezegd,hetoude neurenachtlge ligging, behoort dit kanton tot de schoonsten en bergschete gi
jn,en heeftde gewoneindeeling.
vruchtbaarsten van Zwitierland; want het levert graan *
ln
SOLOTNIK, russisch handels-j goud-,zilver- en muntovervloed,alsook vele boomvruch'ten en wijn, en is het ewigt, zie SK.PsTEnsncllc.
eenige, hetwelk granen ten uitvoer heeft. De veeteelt is SOXA, inhoudsmaat in Italië, zie Axcoxw,Bnssclw,111insgeli
jksgoed,en de bereiding van kaas,die in deugde- t&Aw en ltoxll.

li
jkheid den emmenthalergelijkt,nietonaanzienli
jk.
SOND. opgave van hetgetalschepen,hetwelk in deja.
M unteu en koers. Solothurns muntregeling was wel ren 1833 en 1837 den Sond gepasseerd en in Elseneur is
vroegerzootamelàjk geli
jk aan dievaùBern,maardereken- uitgeklaard geworden, met onderseheiding der landen tot
munten hierhadden tot el-kander de volgende veihouding: welkezi
jbehöorden,mitsgadersderzelvertonnelastin1837.
l kroon = 1) gulden = 3) pond = 25 batzen = 66)

schillingen = l00 kreuzer = 800 heller,en de numeraire

waarde was totnabi
j'23jgulden op hetkeulsch mark fljn

LASIIES'.

zilver te rekenen, zoodat de gulden hier de waarde had

van 0,5894737 thlr.pr.ct./ l,0238ned.
Tegesnwoordig wordt hier grootendeels even als in Bern
itsche .. .. .. ..
gerekend, naar schubeizer/ranken van 10 batzen à 100 Br
rappen, of regtstreeks naar 100 rappen, i!l de numeraire Hanoversche. .. .. .

js jyay.

655,447
60,572
110,256
l11,090
186,143
475,395
156,437
10l,640
5,920
90,920
5,l68
4,865

Portugesche. . .. ..
4
Fransche . .. .. ..
124
Italiaansche Staten ..
10
Spaansche. . . ... .
19
oldenburger. ... ..
66
Lubecker ... .. .. g.-. .. 9l
Totalen . . 10,985

4
l30
26
14
55
93
.
.
13,102

624
20,981
3,276
2,580
6,770
9,
052
---?.
2,033,706

Hamburgsche .. .. w

8tukken vau 1, 2).,5, 10 en'20 batsen (toi 1798 en

TOFF:IgZST

3417
477
1113
1058
1843
2319
72l
847
43
700
88
40

) eu .
) dukaten; ),J,J en .
1.pistolen ofdublonen,in emer . .. .. . . .
gewigt en gehalte geli
jk koznende metden nieuwen fran- Br
Amerikaansche ....
schen louisd'or.

1800). 0ok zilveren scheids- (bi
jpassing- of kleingeld)
muntvan lkreuzerenz.wordtgezegd hiertezijngeslagen,
van welkekleingeldspetie overigensvan tameli
jk geringge-

SCIIEPE'

IN l83a. 11 jyay.

3192
3l4
826
1069
1461
2089
530
370
3
554
44
53

ensche .. .. .. .
waardevan den zwitserschen (ofvroegerfranschen)louisd'or Be
Zweedsche .. ... .
van
1
6
s
chwei
z
er
f
r
anke
n
wa
a
r
na
ar
35,
5984
z
ul
ke
'
f
r
anken
op
orweegsche. ... .
het keulsch mark Ii
jn zilverbehooren;deze ,
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llalte, over hetalgemeen iù Zwitserland maar alte grooten
overvloed was.
Zoo dient ook hier nog het stöbler A./WI#, eene rekenm untvermeld te worden,.die in deamt-districten Dorneken
SONGPAHAIof ST>c'r.
kAI,muntengewigtinhetkoningThierstdin gebruikt wordt,en de waarde van lire of frank ri
jk Siam in Achter-lndië. ZieSIwM.
SiSNNENBERG,'klein, maar door deszelfg veelvuldige
3 batzen 3)rappen heeft.

Van vreemde muntsoortenzi
jnvoornameli
jkhierinomloop ni
jverheid vermaard stadje vun het hertogdom Saksen-

Fransche: goud- en zilversoorten :souvereçnd'or.
Xeiningen-Hildburghausen, tusschen hooge gebergten van
Piemontesche:. dublonen en spaansche quadrupelen, a1s het thùringerwoud in het enge da1aaB de Röthen gelegen,

ook.: maansche piasters, kroondaalhers: milaansche en m'
et 3000 ongemeen vli
jtige inwoners,diefabrijkmatig

en in ongemeene hdeveelheid de bekende sonnennergerdaalders.
buitsche: spetiedaalders en 3- en 6-bëtzner;de goud- waren vervaardigen, waaronder men niet slechts het ver-

munten natuurli
jke-ijze totveranderli
jkekoersen.

schillendst-soortige speelgoed uithout,pap,(bordpapieren

In whselzaken rigtmen zich meestalnaar de koersnote- papi
er-maché)verstaat,maarook veelhuisraad uithout,als
kasten of doozen van alle grootte en vorm ;dunne houten
ringen van Bazel.

M aten eA&rewjrten.
De nieuwe.zwitsersche maten en gewigten,:ie men in
het m ikel ZwlTszRzAln. De tot dl,çverre gelrzfïieîï.jâe

mgten.en gewigten zi
jn (naar deverordening van 31Xei

18Ze
24)
de
volgende:
nnn
temaat. De voet is, even als in de kantons Bern

en Freiburgj130 oude paqjssche liùiën, of 293,26 ned.

streep lang;datis 0,9775 niduwe zwitsersche w et.

plaatjestothetopwinden van lintofbandjkanten,stoffen;
szanen voor boekbinders en schoenmakevs entotdegenscheden;zeefranden,spiegelli
jsten-spiegel-schilderi
j-enleijenli
jsten; weversstpelen, schoenmakersleesten, laarzenbeenen
en stevelknechten,keukengerei,meel- enzoutvaten,kinders
peelgoedywagens, sleeden en zweepen;handspuitjes ea
notenkrakers, damborden, domino- en schaakspelen; ook
fluitenj mondiuit
jes? violen en draaiorgels;voortslederwarenjmet name brlefentassenjetuisenz.1glaswaren,inzonderheid spiegels,gla.skoraiepenanderegasblazerswa
renjnaar
jar.
.
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kleur, grootte en Ejnhei
d gesorteerd;porcelein en aarde- heid worden strandplanten gebezigd om daaruitsouda tebewerk! alabasters ofmarmeren knikkers kuit twee alabaster- reiden. Zulke zoutplaaten worden vooral gevonden lang:

molens),sli
jp- en poleer-molens),slijp- en poleer-steenen
van allerleiaard;ook wri
jfsteenen en wri
jversvoorverwe'
n;
lei
jen en griften,waartoedevoortrelfeli
jkeleisteea-groeven
in den ornstreek de bouwstofleveren;alle soorten van mineraleverwen,smaltjberli
jnsch blaauw,vitrioolensalmiak,
inzonderheid kinderspeelgoed uitblik;syi
jkers(uit20hier
gevestigde spijkerslneden),opkvertindeengeelkopetspi
jkers;
stoten- en messenmakers-waren,i
jzerdraadjstaaf- en gietijzer van allen aard, pek,zwartselenz-,welkevoorwerpen
echter niet slechts in Sonneberg zelven, maar ook in vele
naburigç plaatsen, op verscheidene mi
jlen omvangs van

dezeekusten van Spanje!Portugal,Frrnkri
jk,ItaliéenQusland in het wild groei
gende; zi
j worden echter ook op
vele plaatsen door zorgvuldige kultuutgewonnen. Daaruit
wordt dan fabrijkmatig, in de onderscheidene landen
echter op meest:l verschillende wijze, de souda getrokken
en bereid, waarûitligteli
jk isop temaken,datde in den
handel voorkomende souda-soo'
rten zeer verschillende in
k-waliteit kunnen zig'n. Derzelverwaarde moet derhalve bepaald worden door derzelver.gehalte aan zuiveren natron.
en dit vindtmen a1smen ze metzwavelzuur neutraliseert,
W aarYan

156,96 deelen juist l00 deelen zuiveren natron

Sonnenberg, vooralook te Steinheide, à'
ft,
ïzlccâ,J v#t'
zz- vordert.Xen bezigt*hiertoe den alkalimetervangzscnolslttxs
baclt en'
z., in het Thùringerwoud,maar ook te / eustad (zi
e AtxztlxsTsde
s)r.souda of soda is zeer veelvuldig en uitan der #'
cid: in hetcobuégstl
ze en in sadtfeldsclze landgeringere soorten worden totdk glasfabrikatie,
gemeenten ofdorpen door vele duizeade vli
jtigq handen

bearbeid, enjaarll
lkstotversclieidene duiz-de centenaarsj
ook totbleeken,in de verweri
jenenindekatoendrukkegrootendeels over 8onnenberg, alwaar door 25 à30 handelsebezigd; de zuivere in de geneeskunde en chem ie,
het bereiden van chemi
huizen,a1sdaarzi
jn dievanPasssst,l'tiilscllxwxs,nlutti
llt,
sche Il
reparaten,hetwatervi
je
Llxnxzn, Illllz, Lt
kTzstBsp.cl
ln enz.deaanzienli
jkstezaken zoutalssmeltmiddel,vermitsl'
tetveeleerderin vloei
jenden
op
de
m
l
s
s
en
,
dee
l
s
naa
r
z
ee
r
ver
r
e
af
ge
s
t
a
a
t
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bedri
jven, deels
legene landen,naar Holland,Engeland,RuslandenAm erika Nilo. Twnlzy. Inv../'t),40,ultv./ 0,10,doorv./0j40.
verzonden worden. Voordeelig is het, datalle gronds-tollenj SOUVEI
IEIN, iOUYEIIAIND'OR, SOVERIN (ital.sodie totde fabrikatie dezer waren vereischtworden,hier uit wrclf
?) is diegeldsoort,welke heteerstsedert1749 in de
den omtrek ontboien worden.
toenmalige oostenràjksche Nederlanden, daarna sedert1756
Hoe belangri
jk de bedri
jvigheid van llunstvlijten llandel in W eenen en sedert1786 ook in deoostenri
jkschestaten,
hier zi
jn, blijktdaaruit,datbi
jv.,in menig jaarde aftrek als ook korteling en we1 sedert l November 1823 in het
van hout-,papiermache'- en steenwaren,eeniglijk van uit lolnbardiscl
z-venetiaansclzkoningri
jltisuitgemuntgew'orden.
Sonnenberg reeds omstreeks 3:)t',f)00 gulden, en even zoo Be vroegere. wetiel
iike muntslaur
z van dezen souverein is à
.''
veel hetregtstreeksche vertier der fabrikanten in tleoverige 22 karaatNn,deJ
o
n
g
e
r
e
à
v
s
y
fll
.n = 2I) karaatNn
., en
oorden van het meininger bovenland, gezegd wordt be- het nadere hierover erl.de waardè dezer geldsoort onder
dragen te hebben.overigens is deze handelyauSonnenberg AxTwlinpEx,en Xcxl'lw ovrn IIIT Atcllxllllx na te zien is.
reeds oud,en de sonnenberger kooplieden genoten vroeger
SOVEREIGN (SocvzRE1x)wordtde sedert1816inGrootin Frankforta/X verschekdene voorregten en kwi
jtsclzelding Brittannid emunte goudmunt Yan 20 shilling sterling, dqs

van zekerebelastingen,waartegen zi
jden raad derstadeen t;eheelmetheté st.overeenstemmende.genoemd,wa
.arvan
wedergeschenk van hunne fabrikaten te doen hadden.lnden men,behalve deenke7
-estukken,ookllalve,dubbeleenvilfvoujongsten ti
jd isin Sonnenberg eenecozumissievankoophan- dige heeft.'
Ilaarfijngehalte is,a1sdatdervroegereguineas,
delter bevordering van den handelif
ageslelt
l geworden.
wetteli
jk22karaat.ZieLoxnzsenXCXTI:
XovslIZTâzczMzzw.
Nog dient vermeld te worden, datSonneuberg behalve
SOVBINO, italiaansche benaming van den souverein,
de genoemde voorname bestaanbronnen,enbehalve2massa- alsgoudmunt,inzonderheiddiegene,welkesedertlNovèmber

molens voor de papiermaché en poppenkoppen-l
hbri
jkook I823 in hetlombardisch koningl'
i
jk ingevoerd'isgeworden.
eene fabri
jk voorkoëjsurrogaat (kun:tkoli
j)en eene pek- Zie SovvEnslx en XCSTE: OVER HETAtczxszl.
enroetzwartsel-smeltertj(#(enrussbutte)bezit. 0okheeft' SPAARBANKEN, SPAARKISSEN. De armere volksdestad een boekhandel-etablissement,6jaarmarkter,en een klassen weten zelden met het geld om te gaan. Be zoo
aanzienlijk werwezen.
zeer kleine sommen, welke zi
jalkonderli
*
i
el
tinnen.kunnen,
M unten :zz koers,a1sXulxlyclx.
komen hen zelven zoo weinig belangri
jk voor,datzi
jniet
Afaten en gdfz/fg/t'
s.De inhoudsmaatvoornatteendrooge weten, wat zi
j daarmede zullen beginnen;minstvan al
waren is die van Coburg.
komt bi
j llen de gedachte op, datvoorhen daaruiteene
#zondere hulp
ov voortvloeq
arom ztjdan deHet winkeliersgewigtis(alsin Coburg)hetoude Neu- bi*i
K.br
*'ken kan,wa
'

berger. Zie NzvazwnEsc.
SOPRA TABRA,zie Txnnw.
SORAN, een dervoortrel
relàjksteindustrie- en handelsplaatsen van deh Neder-lzausilz, niet vlrre van desilezische
grelzen in het regerings-district Frankfort aan den oder
der pruissische provincie Brandenburg'gelegen, enmet50i'
0

.

zelve ligtzinnig verkwisten, ol in hetgelukkigstgevaltot
aankoop #an allerleivoorwerpen besteden,die hun voorizet

oogenblik belangràikerschijnen kunnen dan dekleinegeldqolnmen,doch die echter geenen wezentli
jken invloed op
de verbeterin; launner gesteldheid uitoefenen kunnen, en
voor welke zP
J, indien zij door nood gedrongen dezelve
eenmaal weder vervreemden ofverkoopen moeten,niet de
helft bel
tomen van hetgeen zij er voor gegeven hebben.
Indien zi
j echter deze kleine spaarpènningen allengsopzamelden en op interestbelegden,zoo zouden zi
jdaaruitka-

inwoners,heeftlaken- en li
jnwaad-fabrikatie,wolspinneri
j,
goede.bl
eek-erijen,verweri
jen en drukkeràjen,eenewaslichtfabri
jk'
, welker schoon, witfabrikaat ook in Berli
*
#
i
'n zeer
geschat en van hethofbevoorregtwordt. ln Soran zelven
wordtmeerlaken,daarentegen veelli
jnwaadindeomliggendè pitalen vormen die, hoe. klein ook daarvan het aandeel op
dorpen, die uitsluitend door spinners,wevers en bleekers ieder komen m ogt, echter voor de omstandigheden dezer
bewoond zàin,vervaardigd. goordezen terstad gebragten, lieden van grooten invloed zijn zouden, en fn hetgeheel
evqn als de lakens van verscheidene kleine steden uitden ook eenezeeraanzienlijkesom zouden uitmaken.Xaardeze
om streek van Soran,aan de handelshuiien alhierverkocht, lieden hebben Rlden de zedeli
jke kracht,orrlde verzoeen doordeze laatsten regtstreeks verzontlen. In linnengaren kingen, welke hen tot vertering van hetopgespaarde uitworden insgelàjks zaken bedreven. 0ok heeft de stad 2 lokken, langen tàjd te wederstaan, en even zoo m in het
boekhandel-etablissementen.
doorzigt, om Yoegzam e elegenheden tot qene vegige en
S0U zie Sot.
voordeelige belegging hunnerkleineri
jkdommen tevinden.
s0uàA(s0oA).s()nA-z0uT,xIx.
EnAAs-L00gz()uT, Intusschep is het in de eerste plaats van het hoogstm orele,
KOOLZUIIE NATRON,(lat.sal'soêae,pc/rzzzzzcar6oni- wetenschappelàjke en staatkundige belang, datdezevolkscvCzl,car&onas natricus,alkali p?ï/zcrcîe,' fr.car6onqle ltlassen aan spaarzaamheid gewend worden,verm itsuitdeze
Lsouscar&onatej 8e soude, sel de df
lzzt
fd,cristeauœ de deugdtevenseen matig en ordeli
jklevenvoortvloeit.Yoorts
:@zdd:; eng..carnonate /./'soda,soda-sat'
t,.ital.sodaj. ishet evenzeer van hoog gewigt,dat aan deze volksklassen
Beze naam geeft men aan eene verbinding 4an hetalkali,
natron,metkoolzuur.Xeeds den ouden was dezelve onder
den naam van natron bekend,en bekwam zijdeswegens
den paqm van mi
neraallloogzout,ofalkali, (vergelàjk het

AtKAtI)jomdatzi
jin delfstoffeli
jkekorsten ofklooven
evonden werd.Het natron bevindtzich in vele delfstolren,
bi
jv. sodalith, natrollth,nephelin enz.;men vindt dezdve
echterook ia vele streken op de oppervlakte der aarde uitïezweet, bi
.
iv. in Egypte a1s trona, in oost-lndië enz.en
in verscheidene mi
neraalbronnen, bi
jv, die van Carlsbad,
art.

ultzigten worden geopend ;datzich de kiemen eener grootere Felvaart;.
de grond ter oqkliiuming toteenen hoogeren

levensstand bi
j hen vormde.Den armbesturenzouden groote
lasten bespaard worden en de gesteldheid der armerevolksklassen,die als op openbare kosten verzorgd,echter slechts
een zeer treurig 1otte verwachten hebben,zoudeaanmerke-

làjk verligtworden,indien zi
jzelven regtvli
jtigeenennoodpenning voor de dagen der ziektey der ontstentenis van
arbeid en vaB den ouderdom verzamelden. Aan het natio-

naalvermogen eindeli
jk zouden uitte tezamen pehoopte

opgelost. 0ok vele Plauten bevatten natronjen inzonder- spaarpenningen dezerovergroote volksmcnigten aanzlenli
jker
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kapitalen venameld worden dan uitde m otere winstenvan derde benutting der inrigtin; dwingen, deelshen niet verhinderen kunnen, het ingelegde terug te vorderen en onwe''
lnigerri
jken.

j zl
gn meestalin grootere steden
voorzeker de bemoei
jingen doelmatig te begteden. Zi

Dankensvaardig zi
jn daarom
en verordeni:gen, die daarop doelen,derarmeqevolksklasse opgerigt, waar vele verzoekingen aan den geestvan spaareene voorbereide,veilige ea doelmatige gelegenlzeid tothet zaamhei
d tegen gesteld zijn. Somwi
jl
.en wordt derzelver
beleggen hunneropgespaardegeldenteopenen.Wijhebben benutting doorpedante fonnaliteiten bezwaard. Zi
jkunnen
eer lage interessen geven. Vooral.hebben de inleggende
te dezen aanzien tusschen de,inzonderheid inEngelandge- z
*
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we
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me
t
he
t
i
ngelegde
bruikeli
jke,besparing-ienootschappenLben@ centolyrirztd/y iets te ,kunnen aanvangen, en de bloote gedachte,
eenen
&ocieties) en de eigenli
jke spaarbanken of spaarkassen te

odderscheiden.Bi
jeerstgemelden geven de medelvden eene
kleine, geli
jkbli
jvende,lekeli
jkscheàfm:andeli
jksche bi
jdragejwaarvoorzi
j,terekenen vanafzezer.bepaald levensjaar,een jaarli
jksche rente uitde kas trekken. Deze i1
)stelllng heeft'allezinsdittegen zich,datalsdebi
jdragende
persoon, door eigene schuld, ofdoor onspoed van buiten
àem liggendeomstandighvden,verhlnderd wordt,zi
jnebi
jdrage regelmatig voort te zetten, hi
j het bedrag van het
reeds door her
h gestorte kan verliezen. Dit echterlaatzich
door billi
jke'bepalingen verzachtenydie onder zekere omstandiuhedbn,totop eenen bepaalden termijn,eenenabeta-

noodpenning voor den nog verwijderden onderdom teverzamelen, is teéenoverdeverzoekiug steedsmagtig genoeg.
Zi
j zullen ebrstdan hun vollenutaanbrengen,a1sdebe-

penningj die de bi
ldragende personen '
tegen het ongeluk
waarborgt, in hunnen ouderdom der maatschappijtotlast
te* zi
jn;want zi
j verzekert deaanu'eniin& varlhetopgespaardetotditdoel. Evenzoohoudtzijinsgeli
jksbeterdaa
de gewone paarkasse'
n tot spaarzaamheid aan,v'
ermitszi
j
een nadeel er op verordent,lndien in deze deugd, nalatigheidplaatsgri
jpt.W e1iswaarbevordertzi
j dezdveslechts
tot eenen zekeren graad; fantals de kleine, noodwendige
bi
jdrage gedwongen is, zoo biedt de inrigting voor llet
overige geenegelegenheid meeraan. Alti
jd zi
ja deze inrigtingen, in'welke gezegd worden inEngelandverscheidene
millioen ponden sterling aangelegd tezi
jn,eene bijuitnemendheid weldadige zaak voorden menschlievenden i
jver,
.e
n verdienden we1in andereJa dentewordenovergeplant-De meest gewone spaarkassen, die insgeli
jksin Engeland
hetveelvuldigsten hetmeesttenutte gemaaktzàjn, echter
ook in Duitschland, Frankrijk en çlderszich steedsmeer

zal verre w:g nuttiger worden, a1sde eigenaars inzigt en
gelegenheid tot het wélbesteden van hetgeld verkrl
lgen.

trekkingen van..hetleven aan alle klassen des volks gereede
gelegenheid totvoordeelige aanwending vanzoodanigekleine
in de spaarkassen verzameldekapitalen,entevensaanlokkende
uitzigten,menigvuldige aansporing, bevordering en nmtige

aanleiding geven. Xaarook indien zi
j hetnutaanbragten,
wat velen van dezelven verwachten, zouden nog vele betrekkingen anders,zoude de verlatenheid,de vereenzelving
der individuën nietzoo groot, de gelïeeleaardvanhetvolks-

ling veroorlooven.over het geheelechter beantwoordt deze leveh èp veelvuldige wi
jzen moeten anderszp
i'n. Hetgeldinrlmin: aan deeene en metterdaad zekerste strekkingder verzamelen en de gelegenheid daartoe zi
jn nietvoldoende.
gpaarbanken ofspaarkasseh ;de opzameling van eenennoûd- Er wordt veel meer geld verzameld, en'hetopgezamelde

Daartoe kaa echte'
rgeenewerktuigeli
jkevoogdijschapvoereny
en dewederzijdsche iuwerking moetvolkomeavri
j zjn.
Yolgensdezeerbelangri
jke aanteekeningen vandenbaron
y0x XwtcRcs waren.aan heteiude derjaren 1836 en 1837
in Europa over het algçmeen ll60 spaarkassen aanwezir,
met eene inselegde som van 495,344,696 guldens(;.ln
den 24 guldenwet)daarxan kwamen:
l)0p den oostenqjkschen k
.eizerstaat:
Voor deezelfs duitsche prôvincién 27,197,389.fl.42 k-r.conv.g-eld.
Voor deszelfsitaliaanscheprovincien 3,128,604

Dus te zamen fl.ia den
z4-guldenvoet .30,325,993 in 8spaark.

verspreiden, vorderen geene regelmatige in.lagen, maar
nemen de opgespaarde gelden,binnen de grenzen van een

2)0p deeigenli
jke duitsche staten 23,920,736 1291 >
3) t
k de pruissischemonarchie .. 9,544,296 > 80 >
4)p hetzwitserscheeedgenootschap 7,891,353 >'58
5)t
k hetkoningqik België .... 6,466,865 p b >
6) p hetkqningri
jkde#Nedèrlanden 2,771,608 >50
7)p hethertogdom Schleeswi
jk.. 3U0,0t)0 p 22
8)p hetkoningri
jk Frankri
jk...4.
9,777,423 ,
)250
dit echterwederom van de volkomene zekerheid der inge-. 9)> hetbrit
s
c
he
r
i
j
k
Yoor.
lerhnd en
legde gelden afhangt. zoo is eene aanwending dier gelden
toteenlgermate gewaaqd'
e enslechtsdaaromwinstri
jkeonderEngeland 20.500,000 zst.

bepaald minimum en maximum,wanneeren zoo alszàjgemaaktzi
ja geworden,aan,zamelen zeop,verinteressenze,
voegen de interessen, als zi
j nietopgevraagd wortlen,van
ti
jd tot tàid bi
j hetkapitaal,ea betalen hetgeheeljofde
enkelegedéelten daarvan,alsztiopgevraagd worden,zonder
omstandighe/en, weder uit. Daar hettenuttemaken.der
inrigting wezentli
jk van het haar geschonken vertrouwen,
nemingen niet mogell
gky en pr zullen slechtszeermatige
interessen kunnen gegeven worden ;ten einde dezeinteres-

p Scbotland 10,000,000 p

sen tekunnen geven,za1ook dikwijlseen gedeelte derbe-

kostiging door menschlievende ondersteuning of ten staatsof algemeenen laste moeten gedragen worden.- Deze instellingen houden mindrr tet m aarzaamheid aany dan de

vroeger vermelde,doch zi
jlokken deverstandigen daaren-

tegen tot eene n'
rootere spaarzaamheid uit. ZI
J lossen het

Duste zamen .. ..362,847,022 p$84

l0)p eenigederitaliaanschestaten l,500,000 p 2
Totaal 495,344,796 p1160spaark.

Drie-vierde deelen dezer totale som komen op Xngeland,

vraagstuk, het algemeene geldvermoçen der natie te ver- een-tiende deel op Frankri
jk en het een-achtste à een-

meerdexenj ongeljk beter,en eventzoohetandereop de zevende deel op oostenri
jk,Pruissen en deeigenli
jk duitbi
jeenzameling van kleinefondsen totvoorbijgaandenood- sche staten. 9.e voet vaa interest, bi
j doorslag,bedraagt
gevallen en tot grondslag van hooger opvoexende onderqe- 3) p6t.;dejaarl
àjksc1he
interesten tezamen 17,337.167 11.
mingen. Be tegenwerpiugen, welke men soms.tegen de van welke omstreeks
6 millioenen aan hetkapitaal toegespaarkassen heeft in het midden gebragt, datzi
jhetge- voegd wordenJbuitendien worden ongeveerjaarli
jks36 à
meenevolk totdieveri
j en bedriegeri
jen verleiden kunnen, 37 millioenea, bij doorslag. nieuw ingelegd, en wel ia
verdient geene '
vermelding. A'ant ongelijk gevaarli
jker Frankqik ongeveer ll mill
ioenen guldensinEngelandschier
zouden de verzoekingen tot zoodanigevergri
jpen zi
ju,die 2 millioen poàden sterling,en in Duitschland 1% van het
uit zucht tot genietingen en uit nood ontspruiten,welke voorhaadene kapitaalyzoo datzich doorinteressenennieuwe
juistdoorde spaarkassen moeten bestreden worden.Daar- inlagen het kapitaal tegenwoordig met 52 à 53 millioen
eatëgen lossen deze spaarkassen hetandere hoofdvraagstuk, uldens vergtoot.
datnamelijk den armelieden eene verzorging voordedagen De voor Duitschland opgegevene som verdeeltzich naar
2
s ouderdoms verzekerd worde,ongeli
jk minderop,daar deenkelestaten,voorzoo verre hetvolgende overzigt van deq
.e
xi
jdelnleggendèpersonen deelsniettotdehieftoegevor- actief- en passlef-stand derkassen in hetjaar1836aangeeft:
Voor Zuid-Duitschland.
actley. *
passie
f.
, . 6,
140,325 fl.34kr.
UitBa
eijeren ....
.bi
j63 spaarkassen 6,013,386 ;.'p1kr.
.

>
>
>
*

'
W urtemberg .
Baden .
Hessen. .. .
Npssau . ... .

. . )
.. .p
>
.>
> Frankforta/X. . ., . ...>

32
10
11
.
2

p
yy
>
m

4,886,529 p
777,817 n
1,053,602 >
10,015 >
815,262 >

59 p . . . . . 5,048,123 )y
41 $ . . . . . 796,641 >
17 >> . . . . . 1,085,419 p
-- p @. . . . 10,015 >
36
. . . . .
870,242 *
, >

*
118 spéarkassen 13,536,614 f1.2'
4kr.

43 p
54 p
35 >
- p
47 p

13,950,768 flk33kr.

., ..
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S'INJE:

actif.
wcz,
çfry.
Totaalvqn ommezi
jde ..bi
J l18 spaarkassen 13,536,614 f1.21kr..... 13,950,768 Il.33kr,

Vpor Noord-guitschland,
Uit Koerhes/en . ... .. . ..bv
** 4

70,000 >
* @
70,000 > - >J
1,905,880 )) 37 p . . . . . l,905,880 > 37 p
> saksen-W eimar . .. .. .*' 6
1,015.187 n l >> .
1,066,572 p 6 *
Saksen-coburg-Gotha
*
445,468 >> 53 p
447,887 v 3
Saksen-xqinfngen .. .. > 2
72,408 )y 49 *
>
.
73,008 p 30 >
Saksen-Altenburg
> 3
p
129,601 p 48 p
129,601 > 48 p
Anhalt-Hertogdommen ... p 6
)>
281,335 > 12 p
283,293 m - >
Schwarzb.Vorstendommen. >
2l,556 p 37 p
p
21,556 p 37 >
Hanover . .. .. .... .> 11
>
533,265 p - >
533,265 p - p
# oldenburg. .. .
.. > 2
152,094 : 30 >
p
l53,633 > - p
Meqklenburg . . . .. .. .# 2
tk
l51,182 p - * . . . 154,178 p 27 >
1
X Hamburg .
@@
*
1,363,384 > 5 p
.. l,379,209 y 39 >
> Bremen .
* l
>
l,329,260 p 23 p . . l,384,420 p 48 yy
Lubeck
* ** ** .* l
>
726,274 p 30 p
. .. 834,36l p 30 y
)
Holstein en tauenburg . .. > 29
)
>
2jl87,243 p - )> . . .2.313,l00 p - p
spaarkassen 10,384,l42 Il.25kr.
.10,749,968 I1.37kr.
Totaal . . . 201
p 23,920,756 >> 49 y . .. .24,700,727 p 30 p
In hetbegin van hetjaar1836wareninPml
een5,453,883 welker aanleg de rivier Pisuerga is te baat genomen; voor
thlr. 24 zilvergroschen gedeponeerd. Gt
G lxnde hetjaar Palehzia neemt hetzelvehetkanaalvan Camposop;voort,

* hetkoningri
jk Sâksen ..* 11

1835 werden l,476,b91thlr.8 z.groschea 8 pfenn.nieuw het keLzerskanaalofkanaalwcl ârraron%è'(dooronzep
ingelegd en 996,l90 thlr. 3 gr.l pfenn.tem ggevorderd; l
andgenootC.J.Kawlzswlloy ontworpen en aangelegd-) Ilà
van hetgebleven creditkwamen:
deszelfseerste oorsprong was hetdoor keizerKknzzXondernomen, en begint op den regter (yvervan den Ebrobij
0p de provincie
ela, moetende hetzelve tot aan Sastagojinsgelàjksaan
'
Braqdenburg 2,021,360 thlr.
in 8 spaarbanken. Tud
de Ebro, 31) mijlen ver gevoerd worden. Door middel
Prulssen . .. .
2l2,254 p
p 4
p
Pomrneren .. 954,15l p
p 8
8ilezië. .. . 772,402 p .
19- 6 > 22

Saksen.... 875,048 p

>
>

eener hooge brug .
van 4,260 voet lengte is ditkanaalove)
de rivier Xalon geleid.

y
)

een

L-7 y 13

p

(Mjn) .... 472,909 p 17- 10 p 1:

p

'
W estphalen . 145,758 p

10- 1 * 8

iseen bergachtiq land,maarbevatook,benevens

aantalaanzienhlke bergen,uitgebreide hoog gevlaktenjdie zich tusschen de bergruggenuitstrekken.

geheelemiddengedeeltevan Spanje van den Ebro tot

Als men de ingelegde sommen in verhouding tot hetza- aan de Sierra Xorena en van de portugesche grenzen tot op
mengevatte getalinwoners beschouwd,zoo komen ih gfheel de heuvelreeks, die de voornaamste waterscheiding tusscherl
Duitschland perhoofd l,62 fl.= inhetzuidelijkDuitschland de Xiddellandsche en atlantische zeeën uitmaakt,wordtdool

l,69 fl.- in hetnoordeli
jk guitschland 1,50 fl.- in de hen tot een wi
jd uitgestrekttafelland,datin zl
'jneonder-

pruissische prodnciën 0,89fl.- In Zwitserhnd verdeehzich scheidene, door bergea gescheidenjvlakken over het algede ingelegde som over het getal bewonersdekkantons,waar meen eene vri
j gellkehoogte van 2000 à2500 voetheeft,
spaarkassen aanwezig zi
jn,'zoo dat. per hoqfd3,85f1.komeny waarbij nogthansop temerken valt,datde bergvlaktevan
terwijl in het Schwijz slechtp 0,51 f1.durentegen in het oud-iajtilië eeneeenigzinsIneerverheveneligging dandie
kanton Neufchatel echter 20,08 f1. per hovfd te rekenen van Nieuw-Kastiliëheeft. Hetmeestnoordeli
jk gelegenen

zi
jn. In België komen perhoofd l,55 Il!- in Frankri
jk hoogste, doch slechts gedeelteli
jk- tot Spanje behoorende,
3,19francs.- Bi
jonstelande/1j17cts;de lmaterdamsche gebergtezi
jn de Pyreneën,diealsgrensgebergtentusscherz
spaarbank isechtersedert(hk jaar 1831)tenietgegaan. Spanje en Frankrigk, in derigting van het0.Z.0.naar
SPAC6l0, eene italiaansche uitdrukking,die nog invele het W . N. W . van de voorgebergten Creus en Cervera
werken over hetFisselregtvoorkomt,en vaaronder debrief aan de Xidclellandsche zee tot het voorgebergte Fèuera
verstaan werd, die over verscheidene traitt4: een en het aan de bogtvan Frankri
jk,voortloopen en overeenelengte
zelfde adviesgeeft.
van 52 à 56 en eene genaiddelde breedte van 12 mi
jlel)
SPAN, engelsche maat,zie Lox:Ex.
eene oppervlakte van 500 L
-lmàjlen beslaan. I)e P.
yreneën
be
s
t
a
a
n
i
n
e
e
n
wo
e
s
t
g
r
a
n
i
e
t
g
e
be
r
g
t
e,
t
o
t
o
p
z
e
ke
r
e
ho
o
gte
SPINJE (hetkoningrijk)tusscheh9017'W .Z.en 3117/
O.L.entusschen36Qen )3Q 46/N.B.grenstten oosten aan metbosschrn bedekt, en dienvolgena ookvelenaaktekruinen
.

Xiddellandsche zeey ten zuiden aan de l ddellandsche en vertoonende, die in de centraal-pyreneè'n zich m et.dr
Xtlantische zeeën,ten *esten aan den Atlantilchen oceaan hoogste toppen totop nagenoeg 10,0t0 voet verheffen en

en Portugal,en ten noorden aan Frankriji en d:biscaïsche alti
jd sneeuw drngen,waarmen dusook,ofschoon nietzoo
zee.Hetbesl
aateeneoppervlaktevan 85004ierkantemi
jlen. uitgestrekt als in de Alpen, sneeuwvelden, i
jszeeën, i
jsSpanje telt 155 groote en kleine rivierinr Behalvede klippen en sneeuwstortingen heeft. Eene bijzonderheid del'
4 .reedsonder Portugalvermelderivieren Guadiana.Tccg, Pyreneënis,datdehoogste bergen niettot den rug of kant
J- ofnevenketens behoorerz,
Doureen Rlinho die inSpanjederzelverxMpronghebben, derhoofdketenmaartotdie derz1li
jn nog alshoofdstroomen aan temerkea:de L'bro,niet en dus op eene derhellingen van hetgebergte,maar tocll
verre van Reynosa, aan de grenzen van Agturië ên oud- op eenen gerlngen yfstand van dehoofdketen alleggen.Vool
Castilië ontspringendej en beneden Toh-' lich in de den hoogsten berg der Pyreneën hield m en vroeger del,
Xiddellandsche zee uitstortende;2)de Gv dqlyuivir,van X
ongeveerll,275eng.voethoogenentotFrankri
jkbehoorendelk
de Sierra de Cazorla voorkomende en benqden :evillainde
ont-perdu, die men te Sarragossa duideli
jk- zien kan;
Oc
e
a
a
n
ui
t
wa
t
é
r
e
nd
e
.
Atlantische
YoortsA*a nog alsrivie- thans echter weetmen,datde P z'c d'dnethouofd:M alaren merkwaardig:1)de Sinto (geverfde),die dezennaam de//c, aan de grenzen van Frankrijk en despaansche pro-.
van hare gele kleurontleent, en de eigen p bezit,allei vinciën Arragon en Katalonië,die l1,436 eng.voetbereikt,
ee1te verwen en te versteenen.Geen viMh.leefter in,en hare hoogsle top is. De natuurli
jke overgangen overdert
t
le planten verdorren aan haren oever. Dese eigenschap die #ug der Pyreneën.van de eene helling totdeandere,noeml
aan de in deze rivier vervatte koperdeelen vo2ttoegeschre- men Poèts of Cols. Slechts de beide van Gerona naal
ven,verliestzi
jnahJtopnemen van onderpheidenekleine Perpignan in deoosteli
jke Pyrene/n en van Irim naarStrivieren. .9e I'
into en de odiè'
l(beidein deprovincie Jean de Luz (de weg van Vittoria naarBayonne)in de
.

.

Sevilla)vormen in harevereeniging de riviirFuelva,die
zich in den Atlantischen oceaan uitstort. 24 9e Se&ura,
diein Granada,lp de SierradeHuescarontsiaat. 3)de
Xucar, eene vri
j aanzienltikerivier,die in C.aenîa'op de
Sieqa de Xolina ontspringt. 4) de G--dalavz
'crj van
geli
K
jken oorsprong alsde Xùcar,en 5) de Zkoöregatt,in

westeli
i
eneën.
i*#in.
1sRo
t-straatwe%#
se
n
*'
'ke Pv
*'r
' z
- a
h.K ede kuns
' n.
< i
alle saisoenen en voor ieder voertuig bruikbaar. Er zi.vln,

wel iswaar,nog eenige beri
jdbare overgangen,bàjv.van
Roncesyalles naar St. Jean Pied de Port enz., maar deze
zi
jn zeermoei
jelàjk ea in den winterveelalgeheelonbruikbaar. Noordwaarts aan d
. ef
ransche zi
jdeisde afhellingvan
atalonië,deze vierlaatstgemelde rivieren hebben derzelvèr den hoofdrug grooter dan zuidwaarts in Spange, waar de
itwatering in de Xiddellandsche zee.
veel langere bergtakken den Ebro,die hetmeestzuidelàjke
Alskanalen zi
jn tevermelden:hetkam-qlvqnA-cdff/ï: parallel-dal vormt,tameli
jk
-digtnaderen,en eenigen,mei
hetwelk in de prpvincie Burgos aanvang nvvmten dezee- hunne voorgebergten hem zelfsbereiken. Als eene west-

haven Santander met de Duero m oet virbwden, en tot waartsche voortzettipg der Pyreneën kan men het cantrtl-.

SPASJE.

-

:@@& -

SPANJZ.

tisehe gelergf: beschouwen, dat totaqn.de bronnen van en door dezonnestralen uitgeo and is. Hier ontmoet mer
den Ebro looptjhçtanturische, tussclfen Asturia en Leonj schier niets dan slechtekorenvelden en ieidenjop welke
en het &qllisnâe ge:ery/edatin Gallicië metde voorge- ontelbare kudden merino's-schapen weiden.
bgrgten ortegaten Finzsterre aan de Atlantische zeeeiqover hetalgemeen is in Spanje het'luchtgestel zacht,
di
gt. Van de, het binnenland van Spanjedoorloopendej doch zeer afwisselend. In het noorden komt lletMimaat
ïebergten meend: men vroegerten onregtejdat hettakken metdatvan hetzui
deli
jk Frankri
jk oereenJin hetmiddèn
der làyreùeën waren, en even zoo on'
gegrond is de ver- is het zeer droog en heet, zoodat in den zomer de hitte,
onderstelling van eene i6erische ér/gâe/ez?, die bewesten dikwi
jls eenen hoogen graad bereiktj.in hetzuiden ongede Ebro-bronnen van het asturische gebergte afkomen, in meen zachtyen aldaarvolstrektgeen winteris.Indenoord-

eene zuid-oosteli
jkerigting totbi
j de'grenzen van Arrapon westeli
jke gedeelten is.de Gallero een snerpendejkoude
en oud-Kastilië voortloopenj doch van daar eene hoofdrag- wind sdie van hetkal
lische gebergte komt,zeerlastig,in
ting naar het zuiden aannemen,die totde voorgebergten dezui
deli
jke strekenjsomwi
jled de solano,eenheete, uit
oropesa, M artin, Palos en Gata voortzetten en de ove- Afrika komende wind, die in den zqmer 10 tot 12 dagen

rigehoofdbergketen'
s4an Spanje vbn.zich zou latenuitgaan; aanhoudtj en alle krachten van ligchaam en geestuitput.
want deze iberische pebergteketen bestaatniet;we1echter Spànje levertzeervelevoortbrengselen op)alszeergoede
in deze aangeduide rlgting eene heuvelreeks,die de voor- paarden (andalusische), vele ezels, mui
lzels, horenvee,
name watersthefding tusschen de Xiddellandsche en Atlan- (klein en niettalri
j
k)
?
ge
i
t
e
n,
v
a
r
ke
ns
j
s
c
ha
pe
n,wegensEjnte
tische zeeën uitmaakt,maar volstrektgeene zamenhangende der wo1 wi
jd en zi
jd beroemd;men verdeeltzein rondbergketen vormt, M ewel mgn op zich zelve staande berg- t
rekkende (merinos)en niet-rondtrekkende,dieeèneslechte
groepen in hare linie aantreftjwaartoe de Sierva'sA 0caj wol hebben. 9e merino's-schapen, omstreeks 5 millioen
M ont@c#/,M olina'
,.
z/là-ccfs en CQenga behdoreù. stuks,jaarli
jks 125- à 130,000 centenaars âjne woly tér
Van de aanzienlijkste bergketens iq het binnenland van waarde van 14 à 15 mlllioen ned. guldens, opleverende,
l
e
v
e
n
g
e
s
t
a
di
g.in de opene lucht,en trekkenjdoor hunne
Spanjejdieoverhçtalgemeeù derigting van het0.A'w0.
naarhetW .Z.W .nemenybegintdeenoordeli
jkste aan de herders gevoed,van de eene provincie naar de andere. Iq
westergrenzen van Arragon, maakt, onder den naam van den jongst
ep'ti
jd zi
j: echter demerino'-schajen in getal
Somom
sierra en van Guadarrana-ge&ergte(metden7700 en derzelver wol in kwaliteitverminderdjderwllzè datmen
.
voet hoogen Penalarqj eeùe scheiding tusschen debeide tegenwoordig nog slechts3)millioen merido'-schapen telt'
Kastillën (waarom men haargevoegli
jkhetkastil
jaqnsche S
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y
grérré'/ezouden kunnen noemen),daalttotde Andalusië en Estramadura, zoo dat men reeds meer dan
woeste Porameras Gr
(bergvlakteq) van Jvila af,sti
jgtdan 28.000 ponden gedroogd:cochehille gewonnen heeft,bi
jen,
tot de Sierrm de edos op, die de hoogste onderde zi
jdeteelt, vooral in hetzui.
den,waardoorin gunstigejaren
talllpze ketens en groepen van dit geheele afscheidiugs- nagenoeg'3 millioen ponden zijdeworden gewonnen.veel
gebergte zi
jn zal, gaat,onder de namen van P-a de wild en gevogélle,civetkatten, apen,ook beerenenwolven,
Francia en Sierra #: Gata,langsde'noordelijkegrenzen vele visschen,die nog te weinig gebruiktworden, daarnog
van Estramadura voort,en neemthate'
rigtingnaarPortugal, jaârlijks voor aanzienltjke sommen visch van buitenslands
waar'zj onder den naam van Zslrella bekend isj.en a1s wordt ingevoerd; heerli
jke'oesters, mosselen en koralen,
Sierra & Cintra in hetvoorgebergte de la Wocc tegen graan (echt
er ten gevolge '
van verzuimden landbouw niet
den Atlantischen oceaan stuit. Deze door hoogte en vormen toereikend);peul
vruchtça.moeskruiden,hennep,vlas,ri
jst,
geheel buitengemeene '
bergketen,die in hare lange uitge- meekrap,zoethout,tabak,olàjfolie, safrraan, esparto, gras,
strektheid buiten alle vergelijking minder te zamenhangt agave,rotsmos,sodaplanten,gewoneboomvruchten,indenoordan die der Pyreneén, scheidttevenshet stroomgebitd van deli
jleprovinciën;voortrefrelijke wijnen,jaarli
jksnagénoeg
den gpel-o en den Taag. Eene andere voornai
ue bergketen 49 mil
lioen arrobas (8 millioen ned.vat),waarvan echter
vau hetbinuenland isde Gierra To/cd/, tusschen Nieuv meer'dan 425- à 430.000 ne4.vat worden uitgevoerd ;roCastillid en La Xancha, welk gewest.
ten zuiden begrensd zi
i
%
eflen, alleSjnezuidvrucbtenykatcen,ook in eenigestrewordt door de bergreeks Sierça Alorena (het Rwarteg<- ken suikerriet,dadels,pistaches(pimpernoten),St.Johan6er&tet, dieomstreeksAlcarazop deoostelijke grenzenvan nesbrood-,aalbezie-,kurk-,terpentijn-,mastik-ensumakla Xancha begint,het stroomgebied.der Guadiana van dat boomen; sporen van edele metalen, naar welke echter het
van den Guadalt
p ivirscheidt,aan dezuidzi
jde hare steilste onderzoqk veronachtzaamd wordt;koper en i
jzer in overilanken heeft,en Nieuw-Estramadura en Nieuw-Kastiliëvan vloed, lood, vooral in groote hoeveelheid in de Sierra de
Ga
d
o
r
;
t
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k
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,steenkoolen,
Andalusië scheidt, terwi
jl de grooteweg van nladrid naar
Andalusië dwars over haar hoogste puutloopt. De zuide- salpeter, zwavel, edelgesteente, marmer, albast, graniet,
li
jkste bergketen van Spanje ishetandalusische J?
z,
:/g!- leisteen, meer dan 1000 zoutbronnen, klipzoutgroeven en
nergte ofde bergreekswczz Grqnada,zichweldoorhùogte nagenoeg 1500 minerale bronnen.
en vorpen onderscheidende, maar zonder ouafgebroken
9e kunstvhjt of ytk
jverheid heeft in denjongsten ti
jd
zamenhahg, daar het oostelijk gedeelte, welks hoofdrug aanmerkeli
jke vorderingen gemaakt, ofschoon bi
jlange na
S
'ierra A'
dwcdc (sneeuw-gebergte),heet,vanhetwestelijke nietvoldoende aan de behoeften deslands. De bekwaamste
de Sierra 8e Ronda, gescheiden is. De Sierra Nevada is kunstenaarsen handwerkslieden zi
jn meestalvreemdelingen.
hethoogste gebergtevan Spanje,Welkshoofdrug dehoog- De fabrijken leveren wollen-j katoenen- en zljdenwaren;
stekruinen der Pyreneën in hoogte overtreft;wantdehoog- ook i
erwaren;tabak,papler,zeep.led
-er,vooralkorduaanj
ste top, de Cum6re de W.
fz://lqcel heeft eene hoogte van -eelejz
soort van maroki
jn, hetwelk van de stad Cordova
11,678eng.voeten dehem meestnabi
jkomendePicaqhot
fe (Cordua) deszelfs naam ontleent; spiegels, porcelein enz.
Feletq eene hoogte van 10,840 voet,en isdusalti
jd met Er zàjn ook hennep- ey vlasspinneràjen,lilnkaadweveri
jenz
sneeuwbedekt.geY ordelàikevoetderSierrqWevadagqenst brandewi
jnstookeri
jenj salpeterfabri
jken eNz. ondanks de
aande hooge vlakten van Guadix en Granada;de zui
deltjke gunstige ligging deslands,is echter de europesche handel
flank van den met de middenketen evenwi
jdig loopenden er slechts passief. Hetmeest worden onder'de havens van
bergrug valt daarentegen met eene groote steilte in de Europa, die der X i
ddellandsche zee door de spanjaarden
Xiddellandsche zee. De oosteli
jke daaronderisde Sicrra bezocht. Tot op onzen ti
jd was de belangri
jkste buitenzt/'
czzli/lc,
.daarop volgt de ertsrijke Sierra .
& Gador landsche handelvan Spapjedienaarde amerikaansche ko(6,700voethoog),vervolgensdeContrqviesq ofAlpuyar- oniën, welke door Spanje met alle europescheproducten
ras, die zich tusschen de rivieren Adra en Yelez uitstrekt, l
en wanufacturen voorzien werden. Alleen uit Peru tok
ea in welker rotsachtige ondoordringbare kloven ongeveer Sganjj in'hett
i
jdavse
rloop van nog geene 250jarennagenoeg
40,000 afstammelingen der ilooren wonen. Dezwe kustketen 9000 'millioen pi
ters ofspaansche matten = 22,500 mill.
wordt ten zuidwesten van Xalaga voortgezetdoor de S'ier- nedir
landsche guldens. De winstechter,welke Spanjevan
ra's & M ayas en Bermeja, diehuNnne rigting naarde desielfs amerikaanschen handel trok, verloor het aan de
Sierra Wozldc nemen,welk gebergte zijnetakken naarde europesche natiëu, met welke dit land in handelsbetrekz
derl
i
j
tiedeui
ho
ke
ain
Sp
eau
i
br
eoid
en
p king st4qt. Tegenwoordig is de geheele handel tusscheu
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sspanje èn Amerikatotdespaansch-west-indischekoloniën
van Gibraltar en hetvoorgebea te fralàl
gar behooren. beperkt. ge binnenlandsche handel is van luttel belang,
spanje is hetvruchtbaarste in de d+ n vanhetnoordeli
jk en ook ontbreekt hetdezelven nog aan toereikende straatgedeelte, waar de groeikracht door de groote vochtigheid wegen en doorvaàrten.
begunstigd wordt,en in de dalen en vlakten vanhetzuideGemeenli
jk wordtSpanjeverdeeld in 17 gewesten,deels
ljk gedeelte,waarde mildstetemperatuurheerscht. Daar- koningrijken,deels'
vorstendommen enheerlijkheden;tegenentegen vindtmen de meest woeste streken in dex afzien- woordlg echter wordt Spanje i
n 30 provinciën verdeeld,
bare boomlooze vlakten van het hooge tafelland, in het benevens nog de stad Jnt6muerra metharejurisdictieen
middenste gedeelte van Spanje,waArdegrond zeerdroog ettelijkeeilanden.
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SPANX- SPECVLATIE.

ge verdeeling in 17koniogri
jken isa1svolgt:
Insgelijks een gebergteland en als zoodanig door de Pyre1. Het koning'
ri
jk Wieuw-Kastitiè'b gelegen tusschen neën en derzelverzi
jtakken bedekt.aVruchtbaregrond.693
Rstramadura,Leon,oud-Kastilid, lrragorl, Valencia, Xur- o mtjlen.657,f:00 *
(856,200)inw. Eeneenkele provincie.
cia, Jaen en Cordovay vormt eene grootendeels door ge- XV. Het koqingri
jk Wavarra. Ligttusschen Arragou,
bergten ingesloten bergvlakte,metdorren,woesten, booln- oud-Kastiliëyde bagkischeprovinciin en Frankri
jk. Bergloozen grond. Hetzelve beslaat1453 o mi
jlen:ea teltvol- and der Pyreneën! metvruchtbaredalen. l16 1 mi
jlen;
gens AwTittoy l,218,00t
)volgecsandere'opgaven1,590,100 l
22l,000 (228&00t))lnw. Eene enkeleprovincie.
inwoners. Ditkoningri
jk is verdeeld in de 5 provinciën XYI. i)e baskische provincién. Liggen tus'schen FrankM adrid, T/&d/,. Gudalaœara, (a'zfe?zrc en la Alancha. rijk,Navarfa, oud-Kastilië en de zee. Bedekt me1 van
H. Het koningqjk oud-Kastiliè'
. Dit llgt tusschen de Pyreneën afkomende bergen. 0ok vruchtbare dalen en
NieuwiKastilië, Leon, Asturiëj de zee, de baskische pro- vlaktet
l. l39 D mi
jlen. 282,000 (3'3,500)inw.meerenvinciën, Navarra en ârragon. llet binnenland bestaat uit deels basken. grie proxinciènj Biscaye, Guipuscoa en
eentoonige tergvlakten, in het zuiden door de gebergten â lava.
Sontosierra *
en Guadarrai
na omringd, inhetnoordendoor Voorts nog, als boveu aangemerktjde stad Anteguera.
onderscheideoe gebergten metvruclltbare dalen afgebroken.
bestaatj als vri
je ri
jksstad op zich zelve,en behoort

837 D mi
jlen. 950.000 inwoners, volgens AxTlttox; dus*tot geene dervoornoemdeprovinciën;zi
j ligttusschen
l.244,200 volrensandere opgaven.4 provlnciën:Bursrost Sevilla. Gr
nada en Cordova, tegen de Ilank van eenen
*a
é'/rfc,Segov%a en J vila.
berg, op welkstop eenmoorschversterktkasteelstaat.14,0:0
111. Het köni
ngri
jk Zeon. Tusschen Estramadura,Por- inw.handelen fabri
jken.
tugal,Galicië,Asturiëy.oud- et1Nieuw-Kastilië. Noorde- 1(!rII. Hetkoningrijk Ifa
de
jovro
cl
c
ge
.nd
83
ei
(
nde
màjlen. 185,000
li
jk gedeelte bergachtigj inzonderheid aan de asturische (242,000)inw.Bestaatuit
Xiddellandsle
grenzen de hoogste bergen;hetzuideli
jkgedeelteuitberg- zee gelegene eilanden :
vlakten bestaapdq, met dorren, boomloozen grond, echter l) DeBal
earischc eifc?zirzl,XaJ
-orca en llinorca,(zie
ook niet zonder bergen, en bi
j behoorli
jke bevochtiglng Xwzolcw).
vruchtbaar. 943 1 mi
jlen,922,000 (1,2004700)inwoners; 2)De PitI
jnsischeeilanden, Ivica en Formentcra.
6 provinciën, Znon, F'
c/t'zlcïl, Ioro, /'W&cdo/ï#, ZaBuiten Europa bezit
ten nog despanjaarden:
-orc, Salamanca.
l1r. Het vorstendpm Asturiè'. Ligt tusschen Galiciëj
in âlrika.
oud-Kastilië en Leon.Eep hoog berglandjvan hetzuiden,
waarhetzàjnegrootste hoogte lleeft,naardezee afdalendej c). Dezoogenaamde Presidios,4 versterkte plaatsen in
alwaar de kusten allerwege loodregt afgebrok-en zi
jn;ri
jk Barbari
je,devooinaamste derzelven Ceuta.
aaa bosschen .en st
eenkoolen. 137 o mi
jlen, 36(,000 :). De Canarische eilanden. ZieAldaar.
Eene
e
nke
l
e
P
r
ovi
oci
e.
(4Y.
64,60
0)inwoners.
Hetkoningrtjk Gatliciè'
. Ligttusschen Portugal,de
e
9)1n âziay
.
zee en âsturié. Afwisselend bergen en dalen. l)e grond
op zich zelven sihraal,doch doorvii
jtige inwoners vèljbe- c). Heteiland Afayindanao (vooreen gedeelte).
bouwd, 748 D màjleny 1,142,000 (1.,585,400) inwoners. J). De Phil%àpintsche of Afanillt
-schc eilanden. Zie
Eene enkele provincie.
aldaar.
YI. HetgewestEstramadura. Tusschen Leon. Nieuwc). ge b'
iscajischeeilanden (verscheidenederzel
ven).
Kastilië, Cordova, Sevilla ea Portugal. Uitgestrekte,een-

toonige vlakte,zoiderkultuurkdocl ook doorbergreeksen

3)in Jmerika:
doorsneden. 675 Q mi
jlen. 428,000 (556,800)inwoners.
Rene enkele provincie.
c). Jlet generaal-kapi
teinschap Ilavana, (het eiland
VII. Iletkoningràjk Sevilla. Ligttusschen Estramadura Cubalziealdaar.
Cordova, Granada, de Xi
ddellandsche en Atlantisehe zeeén
6) Het generaal-kapiteinschap Puerto-rzko (heteiland
en Portugal. Eene heerli
jke vlaktemetweelderige plant- van dien naam en eenige eilanden derH.Xaagd).
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jlen.746,000
4)in dustraliL':
4111. Het koningri
jk Cordova. Tusschen Estramadura,
Be
M
ar
i
a
ne
n
e
i
l
and
en.
Nieuw-Kastiliëy-Jaen. Granada en Sevilla. Hetnoordeli
jk
gedeelte gebergten (de Sieera Iforenat,het4uideliikgedeelte eene heuvelachtigevlakte. l95 i)mi
jlen. 152,4)00 Be gezamenlàjke kolonidn beslaan eene oppervlakte van
(327,2,
00)inw. Eeneprovincie Cordova,ofCordua.
nagenoeg 5,200 L mi
jlen,met 4 millioen inw. DeonIX. Ilet koningqjk Jaen. Gelegen tusschen Nieuw- metelàjke bezittingen echter, welke Spanjeop hetvastland
Kaslilië. 'Xurcia, Granada en Cordoka. Xet gebergten, van Amerika gehad heeft,ea waartoe de onderkoningri
jken
groote
'li
jks met de Sierra Xorena bedekt;210 o m'
tleny Nieuw-spanje ofXexico,Nieuw-Granada,Peru en Rio de
en 206,000 inw. Eenc provincie,Jaen.
la Plata of Buenos-Ayres en de generaal-kapiteinschappen
X. Iletkoningqik Granadq,(ookwe1oppcr-àndalusië Guatemala, Carracas en Chili behooren, hebben zich aan
genoemd). Ligttusschen Cordova,Jaen,llurciajdeXlddel- de spaansche heerschappàj onttrokken, en zpaken tegenlandsche zee en Sevllla. Geheel bergqchtig, vooral dool woordig onafhankeli
jkevri
jstaten ôfgenleenebesten uit.
de Sierra Nevada, (het hoogste gebergte,vau Spanje)en
SPANN, lengtemaat in den bergbouw in hethertogdom
de Alpenxarras.In de vlakten deelsbekoorli
jk-e landouwen, Brunswt
jk.ziehetartikelin hetlanhangsel:= graanmaat
over het geheel genonlen wèl bebouwd en vruchtbaar. in lzetItoningrijk Zweden,zie STOKIIOLM.
432 D mijlen. 692,000 (l,097,000)inwoners. Eene pro- SPARTOX (schp.vt.j noemt men in deXiddellandsclpe
vincie, Granada.
zee,touwen,dieuitden bastvan den vi
jgenboom en eene
Jlureia. Ligt tusschen N1euwXI. Het koningri
ik
KA
Ka
*.sll
.ll
*e
.*., Valencia,de Aliddellandsche zee, GranadaenJaen,;
deels bergvlakten, l'net hier en daar llooge bergen ;deels
woestey m aar oqk andere vruchtbare, dalen: inzonderheld
onder dèze laatsten het schoone Segura-dal. 370 I
EImij'en.

soort van biezen gedraaid ziin.
SPECIES FACTI. gaaronder verstaat nlen de schrifte-

li
jke memorie ofhetschriftelijke relaasvan een twi
jfalaclltig ofbetwistregtsgeval,waarovermen gemeenli
jk hetoordeel van anderen wilinwinnen. Zie P.kllExz.
tTls-lfxyozt).De regelm
'a'tige op383,000 (498,000)inw. Eene provincie.Alurcia.la1829 SPECULATIE (Srscrtwerd dit koningri
jk door eenevreesseli
jke aardbeviog ge- brenzst van den handel bestaatvooreerst in de natuurlilke
teisterd.
vergoeding, welke de handeldràjvend'
e voor de moeite
XlI. Iletkoningri
jl
tFàlencia.TusschenNieuw-lfastilië, en kosten verwerven kan, welke hi
j den consumentbeArragon, Katalèniéj de zee en Xurcia. Xeerendeels berg- spaarde om het llun bcnoodigde onmiddelli
jk zich vande
achtig; allerwege echter ook vlakten en schoone, wè1be- Producent
en teverschaffen. Hetiseene betglin; vanzi
jnen
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u
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arbeid en van zi
jn.kapitaal.Dewinsten en verhezen daarEene enkele provincie, J''
atencia.
entegen hangen oek bijden handeldaarvan af,ofhethem
XIII. Het vorstendom K ataloniê'
. Tusschen Arragon, gelukke,de gezegde vergoeding verre boven het m inimtzm
Frankri
jk,de Xiddellandàche zeeenYalencia.Gebergteland op te voeren, zonder welksverkri
jgingop den duurgeen
doordePyreqeén en derzelvertakken overdekt.Naauweli
jks handelsbedri
jfbestaan kan,dan welofzijtotbenedenhçtzelve
vnw.
oorde
helftbebou:baar.564o mi
jlen.858,000(lyl16,500) afdaalt.De steculatiederhandeldrijvenben moetnu daarop
Eene enkèle provincie.
gerigt zi
jn ln te koopen wauneeren waartijd,wàjze en
XIV. Hetkoningri
jk ârra&on. Ligttusschen Katalonië, Plaats voor den kooper,en te verkoopen wanneer en waar
falencia, Nieuw- en 0u(
I.Eastiliï) Navarra enFrqnkri
jk. deze allen voorden verkooperhetvoordeeligstzijn. llle-
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lknshad t
liekoopman volkomep regt,diezeldejdathijwas eenig vrachtstuk eene of andere beschadiging te ontdekkenj
tijk geworden, doordien Mj duur ingekocht en goedkoop zoo heefthi
J diemaatregelen tetteFen,waardoorhem zi
ju
verkocht had. Slechts moest men hem regtverstaan. Xr verhaal op den vrachtvaarder (voerman ofschipper)ofop
wordthet meest gewonnen,als-hetartikel duur en gezocht zi
jnen committent venekeren; draagt de vrachtvaarder de
is, en wie kapitaal genoeg bezit,om de dure waarin
schuld, zoo moet hij zich aan diensvrachthouden,ofal:
koopen. zal ook aan derzelver wederverkoop veel winnenj deze nlettoereikend is,moethtihetvervoertuig (wRgen of
jk
voorondersteld dathetsti
lgen derpri
jzen voortdure. Hi
jzal schip)in beslag nemen,en deschadevergoedinggeregteli
echterdaarbijhetmeestwinnen,alsh1jgoedkoop,datiste laten beslissen. Legt de expediteur de vkachtstukken ln
xeggen naar verhouding ofbetrekkeli
jk goedkoop verkoopt, pakhuis of entrejôt op, zoo heeft hàjdezelvezoodanis te
jnietdoorandere.ofdezedoorgeneteli
jen juist daardoor de goederen weder spoedig van dehand plaatsen,datzi
sèt, en dus eene kleinere maar snelle winst (een klein den hebben. goethij de goederen totverdere verzending
winstjemaareen zoetwinstje)zoekt.Bi
jditalleszàinmis- ovvrladen,zoomoethij naauwkeurig doen onderzoeken,of
jn,en alshetnoodig
grepen Tan allerleiaard mogeli
jk,en dezetevermi
jden.de zlj uitwendig goed geconditioneerd zi
s, dezelven in behoor
li
jken staat laten stellen. Gaan de
conjuncturen rigtig te berekenen,isdezaak derhandels- i
speculatiè In dezen zin is met allen handel speculatie ver- vrachtstukken over lusschenplaatsen, en is hem geen hanaengd,'hoe nietig dezelveook zi
jn moge. 0ok de dorpi- delshuisvoorgeschrevenjaanwiehi
jze aldaarte adresserea
j alzoo vzi
je hand tot de keuze van den
winkelier speculeert, sals hi
j zich tegen den ti
jd van een heeft, zoodat hi
j in deze keuzevoorzigtig zi
jn,
landteest met het een ofanderrijkelàjkervoorziet.- In- spediteurheeftjzoo moet hi
j voor diens handelingen verantwoordeilk is.
tusschen verstaatmen onderspeculatie-handel,indenenge- vermits hi
ren zin des woords, eenen zoodanigen handeldie iu be- Evenzoo blijfthijborg voorden doorhem gekozenvoermau
trekking totgegevene omstandigheden geheelop berekening
dikwerf op bloote onderstellingen berustywelke omstandigheden noèh door ons zelken te weêg gebragt, noch ook
slechts,naar den regelmatigen loop der zaken,noodwendig
kunnen verwacht worden, doch veeleer loutertoevalligjof

of schipper, en voor de schaden,welke door diens schuld
ontstaan kunnèn. Ishem echter eeneà expediteur voor de

verdere vervordering,ofeenen '
voerman,wienhi
jdevrachtgoederen overtegeven heeft,voorgvschreven,zoo heqfthij
ditvoorscbriftnaarte leven. Hi
jheeftdenwilvandengene,
althansvan uiterli
jke.wisselende,omstandigheden afhanke- die degoederen in ontvang neemt,naauwkeurig op te vollàjk zi
jn. 9ekomstandigheden zelven lnoeten welligtplaais gen, a1s zi
j op diensgevaa:en risicoreizen. Geen expegri
jpen, maar er kunnen millioenen van aflaangen,ofztj diteur mag den vrachtvaarder eene hoogere vrachttnestaan,
maanden, weken, dagen vroeger voorvallen. llier is nuhet noch ook hem eenige andere begunstigingen inruimen. De
jneuitschotten alszi
jne
gebied derstoutstehandelsspecqlatie;hier berekent zi
j de expediteur is geregtigd, z0o we1zi
waarschknl
àikhedenen zelfshettoeval,hetwelk insgeli
jksaan provisie te berekenen;voor beide heeft hi
j een regttot
waal
-schi
l
'nli
jkheidswetten is onderworpen.Hierishetveld, yerllaalop devrachtgoederen;heefthijdeonkostenafgetrokwaar de groolste winsten, maar ook de grootste verliezen ken (zi
ch dezelvebetaald gemaakt)zooheefthi
jdaarvan in
gemaakt worden? en eene eeuwige onzekerheid heerscht. den vrachtbrief en ook in den adviesbriefbehoorli
jkeverv
Een geest die bijzonder.en bij uitnemendheid voor deze. melding te doen. In dit laatstgemeld geval gaat op den
berekeningen geschikt is9 vindt hier een beloonend veld; schipper lletregtvan verhaal overjhetwelk den expediteur
maar volkomea tegen de onzekerheid derbier van invloed op de vrachtgoederen wastoegekend. De expediteur heeft

qjnde uiterlàjkeomstandigheden opgewassen,zalwelniemand zoo we1 bi
j den ontvangstdergoederen alsbijde verdere
jae declaratiebài
zi
jn.Alleenli
jk kunnen beradenheid en matigingverhoeden, vervordering, daar waar het noodig is,zi
datde veriiezen niet totvolslagen ondergang voeren. Juist het tol-bestuur in te dienen,de in- en uitgaande regten te
daarom, vermits hier het gevaar zoo groot is,moeten ook betalen, en de lands- of plaats-wetteli
jke verordeningen
t
le winsten hoog zi
o
'n ;want door hetgevaarwordt de con- st
ipteltk naar te levehj vermits hàj voor ieder zijnerzi
jds
eurrentie verminderd.
begaan verzuim verantwoordeli
jk bltift9overhetalgemeen
SPECERIJEN. TXRIEF, voor de bi
jzondere soorten in heeft hàj allepligten tevervullen,welkehem de aard van
ditW .B.begchreven als Foelie, .
lTvzâcczzzs/ee,, K ruid- zi
jn bedqjfoplegt. ZieYlAcuTBsIz>'.
.
NG (4câwr/.) heet bi
j de walvlschvangstde
zlcge/x enz.(waarnaarverwi
jzen):regtstzeeksvan Batavia, maSPEKKONI
Inv.Yr.IJ,Uitv.)p6t. Yan elders:Inv.3 pCt.,Uitv. troo,die de spekvinkenuitdemanneringinhetruim sleept.
SPIEGELBOOGEN en (IRXADBOGEN L'
schpvt.jdienen
)p6t.,Doorv.lpct.
SPECIE-BRIEFJE. Specl
/ceren beteekentj zekere za- lot meting van de hoogte der zon en der sterren.
ken ofvoorwerpen!stuk voor stuk,
naar rang-orde!- gereSPIEGELS (eng. lookingglasses; fr. miroirsg du.
'
pecehjt.Deuitvinding derspiegels,:ooa1s
geld en naauwkeurlg aanteeltenen. lletmcciebrie
yjedi
aent Spiegel;ital.s
ljdezelve tegenwoordig hebben,isslechtsweinigeeeuwen
bj betalingen,om demuulspeciin aan te duidenjdie te w'
zamen de veresschte som uitmaken.
oud. Alswi
jtotop de oudsteti
jden terug gaan,;(
)f)moqSPEDITEUB, EXPEBITEUR, SPEBITIE- of EXPEBI- ten wi
j we1 aannemen. dat eene eflkne waterylakte,die,
TIE-HANBEL, EXPEDIeREN,:XPEDITIE. lletbedrtjf geli
jk bekend is,dezichvoordezelvebevindendevoorwerpen
.

van den spediteur,hetexpedele ofde expeditie,heetinhet
algemeen verzenden,voortschall
en. ln den hande
'l verstaat
m en daaronder de verder vervordering van vrachtstukken,
die ons tot ditoogmerk door iemand geadresseerd of over-

gegeven zjn geworden. Diegene,welkezichdaarmedebezig
houdtis spediteur ofeœnediteur. W i
jdteen handelshuis
uitsluitend of voornamelilk zich aan ditbedqjf,dan
deszelfshandelin hetbi
jzonderspeditieofeœpeditiehandel
genoemd. De meeste huizen bedri
jren echterdeexpeditie
a1sbi
jzaak?ofin verbinding methetcommissionairsbedri
jf.
Zulke hulzen, die uitsluitenderwi
jze den expeditiehandel
uitoefenen,nemen degoederen toteenen zel
kerenpri
jsover,
om dèzelve hetzàjdooreigenehetzijdoorgehuurdetransportmiddelen of door voerlieden ofschippers,metwiezi
j
wegens de vracht accorderen,verder te vervorderen. Yermits de expediteur commissionnair van zi
jnen committent

afspiegeltofterugkaatst,totden eersten spiegelza1 gediend
hebben. De spiegels van welke de geschiedenis het eerst

meiding maakt, waren van metaql. In den bàibel (bi
j
HIOB en Xozzs)wordt,gezegd,datmen dewasch-bekkens
uit spiegels (derhalveuitmetaal)gegmolten heeft. Gedurende het luisterrijke ti
jdvak derromeinen werd in llome
groote pracht en verkw isting m etm etalen spiegelsbedreven ;
de meesle schi
jnen van zilver,althan;van eene metzilver
overtrokkene(plaited)masgate zi
jn geweest.lnhetromeinsche wetboek wordt, als van erfenisse en vetm akingen van
zilverwerk de rede is. de zilveren spiegel schier nimmer

o
nvameld gelaten. Eenen ti
jdlang(enwelvroeger)schijnen
de meeste spiegels pit evne alligatie ofcompositie vapkoper
en tin te hebben bestaan, geliik zulksdoor Pplwlcs(/2'
J.
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weren ook, dat de ouden velerleisteenen totspiegels hebis.die ofverzenderofvoor wien hetgoed gedestineerdkan ben ve-erkt, doch di
t gebruik is ongetwi
jfeld nkmmer
lgemeen gqweest. Allegins zijn daartoe onderscheidene
ztjn, z0o heeft lli
jzich nnauwkeurig naarz'
ljneontvangene a
g
l
a
g
a
c
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e
enen wel geinstructiën te rigten, en alle vlijt'en alle zorgvuldigheid
qan te wenden, omdat hi.i voot i
eder verzuim van zi
jnen schikt. doch staan echter in dit opzigt tegen de metalea
eommittentborg staat. Hàjheeftdaarom in hetwezentqjke verre Achterlijk,vermitslaatgtgèmelden,onder allezelfstanhetvolgende in achtte nemen: Bijaankomstdervracht- digheden de volkomenpte ondoorzigtigheid en ook den
j ook de lichtstralen
stukken heefthijmetnaauwgezethqid tepnderzoeken of zi
j grootstvn glans bqzittenyweshalve zi
m et de opgaven in de vrac
'ht- en adviqsbrigven overeen het best en regelmatigqr dan eenig anderligcllaam terug
stemmen;ofzij welgeeonditionneerd çn terbehoorljker kaatsen. onzetegenwoordigespiegelszàjn,ja,indengrond
-la bi
jdeouden meertot
tijd aangekomen zijn; en heeft hi
j alles naar luid der ook metalliek. Steenen spiegelszl
acht a1s tot gewoon gebruik bestemd geweest. Xeestal
vrachtbrieven (ofcognossementen)rigtig bevonden,zooheeft pr
hij eerst dan de vracht en de allegins daarop rustende vindtmen slechts in metwandtafelen ingevatte kamers gekosten, van onderweegschen to1(transîlp-regten enz.) vol- polijste steenen tafelbladen of steeneq tafelen aangebragt,
>ns aangifte desvrachtbriefste betalen.Iseruitwendig aan die vegen, derzelver spiegelglans geroemd worden.Volg.n:
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PtI,1rSis inzonderheid de obsidian vene verglaasde lava.
tot spiegels aangewend geworden. Den peruanen vas het
gebruik van den obsidiaa tot vlakke, hoklle en verhevene
spiegels reedslang vöör de ontdekkingvan Amerikabekend.

A IEGELS.

een deel der daarbi
j aangestelde werklieden moestontslagen worden,begaven laatsgemelden zicll naar buitenslantls

waarmen reedssindslange metni
jdigeblikken defransche
uitvinding had aangezien. Ia hetjaar l758 werd,wegeas
debuitenlandsche concurrentie depri
js,zoowelvan de gew
goten a1s van de gebiazen spiegels in St.Gobin aanmerkelijk verminderd. Tegenwoordig bevinden zich in Frankri
jk
drie aanzienli
jke spiegelfabri
jken, die van St.Gobinjvan

W at,nu de6vlas-s
pie6vels betreft,zoozouden dezen,geli
jk
oudere, zeer ligtgeloovige historieschri
jvers melden, reeds
doorde Sidoniërszijn beproefd geworden. Naardemeeste
waarschijnli
jkheid schi
jnen deeerstegebruikelijke glasspiee1s naàootsingen van den obsidian, nameli
jk een zwart- St.Quirin en die van XontLucoa. Daar dezelveoyerzem'
geverfd glas, en daarna eene glastafelmet eene zwarte on- grooten maat
stafopgerigtzàja,zooisdehandelin spiegels
derlaag geweest te zi
jn. Yeel laterheeftmen de bi
j het ia Frankri
jk van veelgewigt.
glasblazen nog gloeijende glasmassa binnenzi
jds met lood De spiegels vereischen,wegensderzelvergrootte?ookeene
of met eene metaalcomposltie overgoten ;nog later, en zoo evenredi
gedikte,en daarmen hetglas,waaruitzl
jbestaan,
het schi
jnt teM urano,bi
jYenetie,heeftmen glastafelen nlet natullrli
jk loogzout (natron) pleegt te nlaken, zoo is
m ethetalmalgama van tin enkwlkzilverbelegd.-- Jollwxxss men genoodzaakt, in de keuze der materialién zeervoorPEcxlzw'
ll,een engelsche franciscaner monnik, dieteoxford, zigtig te zi
jn,om zoo veeldoenli
jk de groene kleuring te
'arijsen Romepredikteen in 1292stierf, schreefin 1272 vermi
jden, die aan het natrouglas eigen is. Xen draagt
eene optica, in welke hi
j, behalve despiegelsvan ijzer, daarom ook bàjzondere zorg, op dezuivering van hetkoolstaal en gepoli
jst marmer, niet slechts de glazen spiegels zure natron, eu kiest hetzout en derl kalk metde zelfde
dikwerfnoemty maar ook zegtdat!i
j van achtermetlood opmerkzaamheid uit; des-ongeacht behoudthet glas schier
overtrokken werden, en dat de beeldafkaatsing niet plaats al
ti
jd eenemerkbaregroeneofblaauwe'
tint.Hetkaliwordt
gri
jpt,alsmen hetlood erwedervanafl
trast. Aanvankelijk daarom nietgaarne b'
lj de fabrikatie van het glas aangegoot men gesmolten lood of welligt ook tin op de nog wend, vermits een glas met een zoo sterk loogzout-gehaltej
heete glastafel, zoo a1s zi
juitdea strek-oven kwam. Xet a1s voor hetspiegelglas noodig is,laygrometrisch wordt.
deze handelwi
jze komt diegene overeen,naarwelke sedert Buitendien brengt de vereischt wordende dikteder spieonheugelijken ti
jd in en b.i
urenberg de bolle spie- gels nog eene andere zeer nadeeligeomstandigheidmetzich.
Hi Ne
gels gemaaktwerden, terwi
glmen in de nog gloeijende Deze ligt in de strepen,blazen, kuobbels of draden, diein
glas-bol door de blaaspi
jp eene metallielke comppsitie de glasmassa voorkomen, en het licht naar verscheide%
met eenig hars ofwi
jnsteenzout,hetwelk deoxydatiever- rigtingen afwerpen, ZOO datde liguren daardoor mismaakt
hindert, en de vloei
jing bevordert b/engt; de glasmassa worden. Deze gebreken bespeurt men zelfs volstrektniet
etteli
jl
te malen omzwaait, en haar,nadatze afgekoeld is, #roeger dan wanpeer de spiegel eene kostbarepoli
jstin:
totkleinespiegelsversnàjdt. Deze kunstiseeneoudeduit- heeft ondergaany zoo dat ztj daartoe bi
jdragen, om den
sche uitvinding. Hetbeleggen mettin-foelie eI1kwikzilver Pri
js van fraai
je spiegelstamelijk hoog tehouden. Zoodra
is in de 16 eeuw reeds te llurano in gebruik geweest; of m en dergeli
jke gebrekkige plaatsen ontdekt,sli
jptmen de
overigens deze manier door de venetianen is uitgevonden, spiegels dunn
erofsni
jdtdezelven in kleiaerestukken. De
kan even nain bewezen als wedergelegd worden;zeker is zoo lange voortgezette zuivering van het spiegelglas en dt
het echter,dat zi
j, tot op heteinde derl7eeeuw hunne vermeerdering van deszelfs smellbaarheid door sterkere
spiegels overgeheel Europa, als ook naar oost- en 'W est- toevoeging van alkali dan men bi
jdegewoneglassehijveu
Indié verkochthebben. Na dezen ti
jd zi
jn in verscheidene aanwendt,heefttoteenig doel,dezegebrekentevermi
jden.
landen de spiegelgieteri
jen verbeterd en nieuwe aangelegd Vroeger bediende men zich tot heeting derspiegelglasgeworden, en de in Frankràjk gedaneuitvinding,hetglas, ovenseenigli
k van hethout;thansen sedertetteli
jkejaren
even als metaal,totveelgrooteretafelen ofbladentegieten, bezigt men j
ook met voordeel daartoe steenkoolen,zonder
dan men tot op dien tàjd door blazen en strekkea had dat daardoor hetverkregene produktgebrekkig wordt. over
kunnen verkri
jgen W118 aêtn llet vertier dervenetiaansche debereiding van hetspiegelglasdoormiddelderqlasblaaspijp
spiegelsop naeer dan eene wi
jzenadeelig.
vergeli
jkemen hetartikelGtzs. Hierzullen wnnogslechts
Frankrijk spie- van devervaardiging dergegoten glastafelen ofglasschi
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elgieterigen op te rigten, doch lnet geen groot gevolg. preken.Xen heeftdaart
oetwee kroezenofwo//rzzqllhyenj
Toen de beroemde,den voortgang derkunsten en industrie s
noodig,nameli
jkeenesmeltkroesqît.pots)en&ietkroezen(fr.
zoo bi
juitnemendheid behartigenden ministerCOtBIRT zich cuvettest. Eerstgemelden bevatten dete smelten en eenierop toelegde,om spiegelfablijken opterigten.boodzich
jd lang in vloeibaren staat te onderhouden grondNlcotxs Ds ROTER aan, om spiegels naar venetiaansche gen ti

stolren,uitdezelven komthet gesmolten glasin de tweede,
manier te vervaardigen. Cnwllti)s Rlvlsns,sieur #d4-/'
z'ïrzï, waarin het zich volkomen loutert. Uit dezelven wordthet
kamerdienaar des konings, nam het voorstelvan I)E R0TsB op eenetafeluitgegoten,3 smeltkuipenbevattengemeenlijk
te baat,lietzich daartoe hetpatent geven, en verkochtdeze de massa voor 6 kleinere of 3 grooterë glaskuipep. De
daarnaduuraan I)t
lROYI
TII,die daarop in hetjaar 1665 de laatstgemelden bezigtmen alleen voorspiegels van 100duim
be
kr
a
c
ht
i
g
i
n
r
e
n
1
2
0
00
l
ivresvoorschotvoor.4teja
renontving, en daarboven. Hettothet spiegelglas dlenende zand moet
methet bedlng om zich arbeidersuitYenetié
latenkomen. zeerwi
ten geheel:jn zi
jn;bi
j gebrekevan zand gebruikt
Nu vereenigde zich een genootschap,die eene smelteri
j it
z men witten, gepulveriseerden zandsteen. 0ok vuursteen,
het dorp Tour la ville bijCherbourg oprigtte,vermitsin horensteen en kwartskan men,nadatmen helzelve gepuldie landstreek llethoutzeer goedkoop was. Na 60tBsRT's veriseerd heeft?totspierelglasmassabezigen.0p St.Gobin

dood werd doorzi
*
jnen opvolgerLocvols,ten jare 1684,het bedientmen zlch eenigllik'
van hetzand van Aubon.
patent dezer maatschappi
j, aan wqlker hoofd PIEIIRII DE De zamenstelling van hetspiegelglas is de volgende
Bwcwxcx stond, voor 30 jaren verlengd. - Naauweli
jks
Zeer witzand . .. .. ..
300 deelen.
waren echter 5 jaren van deze tàjdruimte verloopen, of
ABRAIAM TUI:
VAI
IT (in 168:)meldde zich bi
jhethofaan,
Droog koolzuur loogzout.. .. .. l00 yy
metden geheel nieuwen voorslag spiegelste gieten, en we1
veel grooter dan m en ze ooitgehad had. Ditvoorstelvond,

nanaauwkeurig onderzoek,bi
jvalen nog in hetzelfde jaar
bek.wam hijtot hetzich te nuttemakea zàjneruitvinding
de koninglàjke volmagt op 30 jaren. De eerste spiegels
werden te P,arijs gegoten, en erlangden spoedig,totverbazing van allekenuers,de hoogtevan 84 duim,b(
jeene
breedte van 54 duim. 0m de zeeraanzienli
jkekosten te
verminderenj werd de gieteri
j naarSt.Gobin,een kasteel

In de lucht verbrokkelde kalk .. 45 p

glaspoei
jer(calcin)

300 h
;

Echterwi
jktmen veelalnaargelang de omstandigheden
zulksvereisehen,opveelvuldigewi
jzevandezeverhoudingenaf.
Aanvankeli
jk'doetmen van de geheele bepaaldehoeveelheid der massa slechts heteen-derde gedeelte in de smeltkroezen,daardezelve merkelàjk aan volumeu afneemt.Eerst

na dat dit eerste êerde-gedeelte gesmolten is,voegtmen
ln lcar lej verlegd, en om alle onaangenaamheden met er het tweede, .
.en na deszelfs smelting het derde )
hetoudere gepreviligeerde genootschap te voorkomen, werd toe. geze drie J
afdeelingen worden de eerste, tweede en

aan THZVART uitdrukkelijk voorgeschreveny alleen spiegels derde smelting gex
ioemd. 16 uren lang bli
jftde massain
van minstens 60 duim hoogte en 40 duim breedte te ver- de smeltovens,en even zoo lang in de gietkroezen. Daarnl
vaardigen. terwi
jltot op dien ti
jd degrootsten slechts45
à 50 duim hnogte hadden gehad; daareptegen zoude het (dus na 32 uren) kan de massagegoten worden. In de

'

laatste 2 of3 uren houdtmen op methetvuurxaantewakandere genootschap alleen de kleine spiegels leveren.en keren, sluit de ovendeuren digt, en laat aldus
de massa
ook zich nooitvan de door Tuzl
vAn: uitgévonden werktuivereischtelijvigheid aannemen. In de franschefabqjken
gen bedienea. In 1695 vereenigden zich echter beide de de
mtmen zulksarrêterlewrrrdjofyaire la cdrlwpsg.
frma'senkochten(1699)vandenkoninghetkasteelSt-Goôin. noe
A1s men zich door eenige proeven overtuigd heeft,dat
Toen eenigen ti
jd later de fabrijk eenigermateafnam,en de massa volkomen zuiyer is, gaat men tot de gieting over,
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ge smeltkroesword metlange haken uitdenovengenolneny

NEp.TxRlzl. Inv./0.
60,Uitv.10.30 Doorv.1.0.60
ea degloei
jende massa op debronzen,gladdeen volmaakt Per 100 ned.ponden.
vbkliggendegiettafel.op welkemen randlàisten van de'dikte SPIL (ofW 1>nws)Lschpvt-t,dientom Iajten ofvracht4e< te gieten schi
jven ofplaten aanbrengten die bevorens s'ukken uithetscheepsruim op hetdek te hnschen.
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- orden,uitgegoten. Zoodra de smeltkroes uitgegoten is, guitschland. Zie de artikelen :llxxsxj HAMBCa
G,Hwxevzlt,
E enz.
wordteeneopdérandli
jsten gelegdemetalen cilinderover de osxABnrcc'
massagerold,endezedaardoorbehoorlijk uitgebreid;alszan SPLITSEN Lschpvt.j wi1 zeggen, de einden van twee
Khuift men de platen in den koeloveny en laat dezelve touwen metelkandervereenigen.
daarineenigedagenverbli
jven.totzi
jlaauwwarm zi
jngeworden. sP00R VAN DEN XIST'L'
sc
hp
tijopisd
oe
l',
or
Tbôr het beleggen met de amalgama of fdelie moeten m i
dd'
el van welken de mast be
se
dv
èn
de
et
ki
es
lte
v
andû
he
t
de spiegelplaten, en we1 bijzonder degeblazeneyeven als achip methouten kloléen eq wiggen bèvestigd is.
de gegotene geslepen en pepoli
jstworden. Bi
j de gegotene SPOOI
IW EGEN (lwxuwwcszt) Io1 âe/ artikelIJzEl:5
houdtdeze arbeid natuurll
jkerwi
jzelangeraan. gebehan- SpoohxscEw.
(leling éaarbi
j is a1s volgt. 0p eene geheel vlakke tafel De spoorweg vah Londen tot'Birmingham en van laatstwordt eene grooteglasschi
jfin
'etgijsopgeplaktjen'insge- emelde plaats toiXanchqster is sède
'rt (l840) voltooid.
li
jks eene kleinere aan eene met steenen bezwaardekast. I
lezx iste geli
jker,ti
gd delangste en bi
j verreweg de geLaatstgemelde wordtj '
het zi
j fnetdehand ofdoor.
mecha- wigtigste i
jzerbaan in hetbrilschekoningrijk. Dezelveheel
'
t
.

-.

aieken toestelop '
de gruote lafel heen en weder gèscho- eene enorme som gekost. maar de grôotheid der plaafsen,

ven, na dat med fusschen dezelve zand en triepel en wel
ke zi
j in gemeenschap stelt, en hetonml
etelàl
dk ve.
rtier
waterheeftaangebragt. Hetpofijsten geschiedtmetengelsch hetwetk tusschea deze laatstgemelden onderhouden wordt,
ldezen spoorweg tot een der voorndamste
rood. Zoowelvöôr.als na het slijpen onderzoektmen de za1 zonder twi@i
Ave

glasschi
jven naauwkeurig,en als daaraan groote gebreken doortogtwegen van h'
et koningri
jk maken. Van daar,dat,
ztjnj versni
jdt men dezelve in kleinere stukken, in dler in weerwil der groote kosten, dietot desrelfsaanleg zi
ju
voege,datde gebrekkige plaatsen geheel,wegvallen.
besteed geworpen,deaandeelen in de beideafdèelingenvan
Tot hetbeleggea offoeliën breidtmen op even grooten. den spool
yweg,maarvoornamelàjk in dietusschenLot,denen
volmaakt vlakken en waterpasliggende marmeren tafels een Bi
rmingham, gretig gezocht zàjn, en eene hooge premie
tinfoelieblad Van devereischtegrootteuit;wri
jfteersthet- opbrengen. Het werk is uitmuntend uitgevoerd, en doet
zelve eenigzins met kwikzilver,en giet dan,na dat men de eere nietslechtsaan de eigenaars, maar ook aan deengelwanden metranden ingeslotrn heeft,van het laatstgemelde sche natie zelven.

ettelijke streepen hoog daarover. Alsdan schuift nlen de.
bevorensmetkri
jten spiritusvolkomengezui
verde,glasschàjf
op het vloei
jende metaal, metde voorzigtigheid,datnoch
lucbt, noch iets van het graauwe. zich gewoonli
jk op de
oppervlaktevormende,oxydevliesje'lusschen hetglasen het
amalgame komt. Nu wordtdeglasschtjfmetgewigten be-

Tegenwoordig (Januari
i 1840).
zi
jn erontwerpen op Let

tapijt; om de Londen- Birmigham- Xanchestersp
'oorweg

linie tot Glasgow uitte breiden ;dezelve istrouwensreeds
m etterdaad tot Prtaston voortgeget geworden, enofschoonde,

voornpmeli
jk in het noordelix
ik gedeelte van den spoorweg
te ontnloelen,m oei.i
elijkheden en bezwaren.vaneenenlloogst
twaard, schuins gezet, om het overtollige kwikzilver te zwaarwigtigen aard zijn bestaat er echter alle waarschi
jnlaten afloopen,de rand afgesneden en de spiegel overeind li*i
i
d.
!
twerk totdeszelfs volkomene
volvoering zal
#kke
' da
' di
. *
.

rden gebragt. Als dit het geval zal zign, zal de reis
led
gl
aa
gaets
nt;ditlaatstegeschiedtechtereerstnaverloopvau wo
van Londen naar Glasgow in achttien oftwintig uren vol.

overdeinvatsels (li
jsten)derspiegelsbehoeven wàjhier bragtworden.
niets te vermelden,Nanders dan datdeze van luim,smaak
Behal
ve deze groote linie zi
jn spoorwegen aangelegd en
of omstandigheden afNangen, die voor den algemeenen t
hans (Januari
.
i184(1)nagenoégvoltooid gewordentpsschen:
handelvan geen belang zi
jn. Bi
jgrootere en zeer kostbare Londen en Bristol; Lonaea en Southampton, Carlisle en
xpiegels neemt men gemeenli
jk wè1vergulde en kuustri
jk Newcastleenz. Zéertalri
g
Nkeqnaere zi
jn ook reedsinandere
gedeelten des lands voltooid of nog in aanleg. In 1834,
ebeeldhouwdeli
jsten.
:
Behatve de reeds vermelde fransche spiepelfabri
jken zi
jn 1835 en 1836 zi
jn een groot âantalconcessien tothetaann van spoorwegen verleend, maarhetistwàjfelachtig
nuvoornamelijknogdevolgende:lsbelangrjkaanteduiden. loegge
Ia-oostenrî
jk te Penltaus bàjFahrafeld;z!jwerd in 170l f velen derzelven totvolvoering zullen kom en. Het zoude
ûpgerigt,en levertspiegelsdemetdefransche wedàjveren voorbarigzijp,metopzigttotderzelverkansenvanwèlslagen
bultendien heeft men nog spiegelfabqiken te '
W eenenj berekeningen te maken,maardew'aarsahijnli
jkheid schljnt
in dat.
ven a1skanalen.
o
mmi%z'en@ Jerzelven bi
juitNeustifh Hirschenstein en Vlehhafen tin kohemen teBurg- te zi
%.
'
- e
- s
.
,

,

stein, Si
lberbach, Ilofzlau, Avaldheln enz. In Pruissen nemendheid voordeelqg zullen zign,terwillanderen, en we1

onderscheidtzich de (reedsin 1695ppperigte)spiegelfabri
jk- de meesten, èene onvoldoende opbrengst zullen leveren.
te Neustadt aan deDasse;ook in Berhjnmaaktmen spie- Geen tAfàl
'felechterkan erbestaan,oferzullen nog groote
els. - Neurenberg en Furth fabriceren inzondel'heid en bel
angri
jke verbeteringen in het aanleggen van spoorkleinere en geringere spiegels in buitengewone menigle, wegen, en overalin de zamenstelling van locomotieve maen deze beide steden dri
jven naetditanikeleenen uitge- chines gemaakt worden, en dienvolgens zelfs betrekkelàjk
breiden handel naar alle staten van Europa,a1s ook naar
onvoordeelige spoorwegliniën in het eind nog groote voor-

Amerika. Van 1829-1*34 werden uit Be
*j
eren 47920 deelen kunnen afwerpen. Xaar, de kansen genomen zoo
. i
centenaars spiegelglazen uitgevoerd. In Spang
eiseenegroote a1s zi
j nu staan, ea afgezien van toekomstigegebeurli
jkspiegelfabràjkte St.Ildefonso;in Ausland teSt.Petersburg heden, belooven over het algem een de spoorwegen, reeds

en in Engeland te St.Hebens.
van derzelver begin af aan,even voordeelig voor derzelver
I)e waarde der spiegels wordt in kwadraatsverhouding eigenaren alsvoorhetpubliek te zullen zi
jn.
berekend;biiv.eene glassci
ai
jfvan 40 I
n voetstaat4malen l)e bestverkiesli
jkelinien voorspoorwegen inIerlandzàjq
opge
nome
n
en
de
s
bet
r
ef
f
ende
een
d
oor
wr
ocht verslag uithoogerin pràisdan eene van 20 D voet.
.
l)e grootste spiegel.die we1ooitisvervaardigd geworden, ebrart geWorden door eene van regerinm wegebenoemde

kwam in het jaar 1835 uitde fabrijk van St.Gobin. Dit commlssie. Er schijnt echter weinir vooruitzigt te zàjn,
meesterstuk meet l75 pari
jzer duim in de hoogteen 125 datdezespoorliniën nimmerlborpartlculierenofdoorassgtluim in de breedte.
SPIEGELFOELIE zie Spllqât:
SPIEK ofSPIEK-OLIE.zie LivsxnEt.

ciatiën van partuculieren zullen volvoerd worden, en het
voorstelom dezelven op publieke kostpn te doen aanleggen.

isaan velebedenkingen onderworpen. onderdebi
jzondere
SPIESGLIS,ofSPIESGLANS,Lantimonium crz/dvz
a), omstandigheden. waarin Ierland verkeert, zegt de engelsche
en spiesglas-ertsLantimonium zzloercl. Hetspieglaswordt schrijver Xwc Ccttocl.van wlen wij dezebàjzonderheden
uit dit ertsgesmolten,hetwelk, a1sdelfstof,vele verwànt- ont
leenen za)hetwelligtvoorhetgouvernemebtdienstigzàjn,
schap met de metalen heeft. Het bestaat uit tweederlci om tot denJaanleg van eenigeweinigespoorbaan-liniënmede
soortvan zwavel, die sterk uitgedampt wordt. Hetminçraal tewerkenjdoor aan particulieren en associatiön bàjsland te
moet ri
jk,zwaaren zuivervan keisteen zijn. Hetantimo- verleenen, maar het iste betwi
jfelen ofhetgouvernement
nium crudum wordt in de lettergieteri
j gebezigd. ln de za1 kunnen verder gaan,zondir vooralle soortvanmisbruik
apotheken en bàj droogisten vindthetzelve ook velerlei de deur te openen.''
nuttige aanwending. Voormaals werd het uitHongaqje Uit een engelsch tàjdschrift trekken wàj de volgende
komende, als hetbestein kwaliteitbescbouwd.geli
jk ook opgave van het getal en hetbedrag der aandeelen ia
dat van Sahburg; tegenwoordig komt het even goed uit iederen der spoorwegen ; van de ggdeelten daarvan',die
de omstreken van Baireuth en het Voigtland. 0ok uit zi
jn afbetaald geworden,en derzelverkostenden pri
jsop 26
Fraukri
jk,Polen enz.komtditproduktin den handel.
Januari
g1839.
,
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SPRlK%(,t'Jzr
f.) heet deboom ofstangyaan welkehet Leening tot dekklng der pensioenen
sprietzeilbevesn
tlgd is.= BnzcspalzT, de hellend voor de
en andereverbindtenlssen .....f 1,69:,300-steven uitstekende mast.
Leening tot vergoeding der door de
rstmomingen #an 1825 veroor8PRIZTZEIL qschpvt.tisde eenvoudigste soortderzei- ove
Ien. De eene zi
jde is aan den mast'vastgebonden en de zaakte schadèn . . . .. ... . ... > 315,125-andere wordtvan boven door eenen dragonaals loopenden
boom of stang (de x
vriettuitgespannen.

Hettotaalbedrag derwerkeli
lke schuld wasdoorderee.

SPRINGGLAZKN, z
''
le Gtwsni
tcppsts.
rin: op 784,610,680 guldens, die à 2) pct.19,615,267
STAILKAART, noemt men eene kaartj(doosôfpor- guldensjaarl
ijksche interesten vereischen en op965,4726687

tefeulle)op ofin welkekleinestukjesvaneenigekoopwaar,
tot monsterofproeve,zi
jn aangebragtom de geheelewaar
dfhet geheele stuk te doen kennen. lnzonderheid van 1akens,worden de eigenljke staalkaarten gebezigd.

guldens uitgestelde schuld aangègeyen. Tieh jarin later
(1839)waren voor de int
erestbetaling derpubliekeschuld.
noodwendig 37,013,705 guldens. 9e buitengewone lastenj
welke de negen-jarige staat van oorlog had veroorzaaktj
STAARTPEPER.zie 6:BzBzw.
hadden de schuld met 197,257,900 guldens vermeerderd,
STAATS-INKOXSTXN,zie IxK0xz>envergel.Flwwxclëx. dieà 5 p6t.uitgegeven,jaarli
jks9,862,895guldensinterest
vereischten. Het syndicaat vereischte 7,047,500 gulden.
STAATSPAPI/
EREN (skpzltixnscuzScacto).
,

sFat deJnancieelè aangelegenheden in de Nederlanden de koloniale schuld 3 millioen..en 2,300,000 gulden wareu
betreft,biedtdenederlandschestaatsschuld eene zamenstelling tot betaling der interesten eenerte creëren schuld #an 560
der meest verscheidene grondstofren aan.Te regtheeft men mi
llipen guldensbestemd. Hetisbltkbaarjdatdusoverbeweerd, dat sedert vele eeuwt-n de nederlandsche Nnan- groote verpligtingen een land van ietsmeerdan 2 millioen
cieële administratie, nevensdeovergrootelasten,welkezi
j inwoners, hoe groot ook deri
jkdom van enkelepersonen,
heeft te torschen gehadj door oorlogen,contributiën,sub- hôe lexendig.uitgebreid en winstaanbrengendookdehandel
sidiën en belastingen van allen aard,nog aan eene grond- en de gemeenschap ztin, op den duuruitputten moeten,
kwaal geleden heeft.die metde buitengewone oorzaken der en Hollands noodlot zoude onfeilbaar in eene nietverre

laatstejaren denschierbodemloozec afgrond eeneropenbare afgelegene toekömsteen onvermi
ldeli
jkeânancieëlekatastroschuldvanmeerdan 500millioenen guldensheeftdoen onstaan. phe,moeten zi
ln,indien vöörhetoogenblik althansderi
jke
Deze grondkwaal.berust in het beginsel,om de behoeften
van hettegenwoordige door eene soortvan disconto op de
toekomstte dekken,leeningen op leeningen tecontractereo,
om aan de eischen van het oogenblik te voldoen, en het
%'enbare krediettotde uiterste grenzen van deszelfs kracht
te spannen, Dit stelsel is in Holland oud,en aan hetzelve
is het te dankeny dat in hetoogenblik,toen na hetver-

inkomsten derkoloniin daartegen geene bescherming enafwering opleverden. Het crediet des moederlands is van
nieuws afaan verzekerd,sedertde oost-indische bezittinr n
binnen den cirkel der hrpotheken en bankengetrokkeazf
'
ln.

welke de staat zijnen schuldeischers aanbiedt. gerzilver
aanzienli
jke en voorlangentijd nog voorvermeerdering vatbare productiviteit vergunt de règering aan dezelven eea
jk gedeelte derschuldenlastregtstreeksop telegdr
ljven derfranschen in hetjaar 1814onzevereenigdepro- aanmerkeli
vinciën derzelveronafhankeli
jkheid wederhaddenverworven, gen,en uitderzelverinteresten buitendien nog aanzienli
jke
de geldmiddelen van den stawat 300,000 gulden, die zich voorschotten tot de op hetmoederland rustende renten te
aan kohtantgeld in 'slandskassen voorhanden bevondelf,en hefren. Xen moet echter den 1ofvan ditstelsel nietverre
eene schuld van 1milliard (1,264,051,563) guldens aan- uitbreide/n, wanthetheeftbijonmiskenbare voordeelen ook
boden. Het grootstgedeelte van ditenorm bedrag wasvan groote gevaren. W orden de koloniin door gebeurtenissem
zeer ouden oorsprong,en de volslagen vernietiging vanden die voor het oogenblik trguwensbezwaarli
jk te voorspellen
hollandschen handeldoor het kontinentaalstelselgedurende zà
jn,'
doch metterti
jd echtergebeurli
jk zi
ja,buiten staatgede fransche overheersching had den ondergang derânancién steldj derzelvef verbindtenissen na te lerenjz0oisdeondervoltooid. Niet alle grondstoFen dezer sahuld hadden den gang van hethollandschestaatsk-redietgewisselijk onvermi
l-

zelfden voet van interesty de interessen wisselden van 1) à delijk. In hetgevalvan eenen oorlog,hetzi
jdeze partieel
6 p6t. 9e inschri
jvingen op het grootboek dernationale ofalgemeen zi
j,in welken Holland :ok slechtseene enkele
gchuld vulden 19 groote boek-deelen. goor-dekeizerli
jke dergroote zeemogendheden tottegenpartij hadde,zoudede
magtspreuk was een groot gedeelte dierschuld aanmerke- regenn
'g het uitbreken van een staatsbankroet bezwaarlijk
li
jk verminderd (detiercering),doch '
bi
jhetherstelvanons kunnen verhinderen. Het grootste gedeelte der sedert 1830
volksbestaan werden deze spolieeringen herroepen, en eene gecontracteerde schulden is op de oost-indische koloniën
algemeene conversie der oude schuld verordend, die tot re- gehrpothekeerd. 0p het einde van 1839 waren dezelven
gultaatdecreatievan twee bi
jzonderecathegoriën van staats- met eene sclluldenlast van 258,491,100 gulden bezwaard,

gchulden had,de werkeli
jke en de uitgestelde schuld. Ten die een jaarltjksch interesten-bedrag van 9,150,000 gulden
' der ephgen voor
evolge dezer conversie werd een kapitaal van werkeli
jke vereischte. Buitendien was het bedrag
gchuld van 573,154,530 guldens à 2) pct.en van uitge- 1840 in de koloniën op 11,200,000 gulden begroot. 0m
stelde schuld een kapitaal van l,146,307,061 guldens ge- de kosten aan inwendig beheerjhet onderhoud eener aanjke kdjgsmagt, de vloot en deinteresten derschdd
creëerd.Van dezelaatstgemelde moesten jaarli
jks4millioen zienli
in werkeli
jke sehuld geconverteertl, en,ofschoon eerstna te bestrijden,hebben dekoloniën den hoogsten,doorgeene
eeuwen ti
jds,de geheele uitgestelde schuld in werkelijke uiterli
jke storende gebeurtenissen onderbroken welstand en
Rhuld, voor welke een amortisatie-stelsel werd ingesteld, eene in verhouding der productie sti
jgende aftrek harer
p
r
o
du
c
ten noodig;dat echtereen zoodanige staatvan zaken
veranderd worden. op hettijdstip dervereeniging metde
belgischeprovinciën en dervesfiging van hetkoningri
jkder op den duur,uitden aardderomstandigheden,onmogelijk
Nederlanden bedroeg dejaarlijksche interestdlerschuldl4) is,daarin ligtdezwakke en gevaarli
jkezi
jde'van ditestelsel,
millioen guldens; delaterbi
jgekomeneliquidatiederoor- het kranke puntvan hetstaatskredietder Nederlanden.
gpronkeli
jk belgischeschulden en eene reeksvanleeningen, Buitendien bieden de schulden-aangelegenlzeden van Nedl
'
-e van 1815 '
tot 1830 tot verscheidene,zoo straksnader derlandnog een bà
jzondereigen,in den jongsten tjd ep de
&an te dulden, doeleinden gesloten werden, hadden ten inwendige politiek des lands niet zonder invloed gebleven
g
evolge, datna 15jaren van den ongestoordsten vredejen verschijnselaan,namelijk hetamortisatiestelsel. georganigrooten materieelen bloei des lands deze reeds zoo groote satievanditzoo zeerwezentlijk elementvan hetschuldenschuldenlasttoteen jaarli
jksrentenbedrag van meerdan 19 beheer heeh in 1839 tot eene diepe kloove tusschen de
millioen gulden wasaangegroeid. Bijgelegenheid derdis- regering en de kamer aanleiding gegeven. De wetvan 14
c
ussiën overhettienjarigebudgetvan 1830 legde derege- Xei 1814, die de hollandsche staatsschuld in haren tegenringaandestaten geperaa1eenen staatder geregelde interest woordigen vorm constitueerde, stelde eok eeneafnortisatiekas
behoeftederschuld voor,die dl volgendeopgaven bevatte: in,aan welke éen aanzienlijk permanentfondsen bovendien
eenejaarli
jkschetoelage van 2 millioen,latervan2,500,000
Vroegere hollandsche schuld .. .. . .f 14,383,766- 12 c. guldens verzekerd werd. Hare operatiën zouden in de uitoostenrijksch-belgischeschuld.....> 4,403,610-32c. delging van jaarlijks4 millioea werkelijke schuldjde overBelgische schuld .
'. .. .. .. . ... > 282,719-66 c. dragtder zelfde som van uitgestelde schuld in werkeli
jke
Nederlandsche achterstand . . .. .. .>
Leening tot dekking V:n hette kort
@r
..
t
>
tot 1819 . * @ * * * * @ @ @ * * *ko
Leening tot dekking van hette
tot 1820 .

@ @ * * * @ #' # * @ * * * @

353,420- 92 c. schuld, en buitendien in allerlei verrigtingen bestaan,die
ten doelhadden,het openbaar kredietin stand te houden.
577,07:-Be staatdezerkaszoudealletienjarenaandestaten-generaal
194,700--

Leening tot dekking van het descit
van 1821 en verscheideneanderebehoeften derschatkistte dekken 4.> 1,422,550--

met hettienjArig budgetworden voorgelegd. Nevensdeze
verordening bestond een, ten jare 1810 door de fransche
regering opgerigt syndicaat, dat met soortgeli
jke, op de
staatsschuld betrekkeli
jke operatiën belastwas. 0p den 27

gecember 1822 yerscheen eene wet,die geheelhet nmorti-

STAATSP:PIR ES.

-

::@% -

tatiestelselop nieuwe grondslagen vestigde,de tot dusverre
bestaan hee ende inrigtingen ophiefen derzelver fonds op
eene nieuwe, onder den naam van amortisatie-syndicaat
verordende inrigting overdroeg. De verplistingen van dit
amortisatie-syndicaat, hetwelk in deânancierle geschiedenis
der Nederlanden eene zoo gewigtige, doch ongelukkiger-

STAATSPAPIFREN.

syndicaat medegedeeld, uit welken bleek? dat het credit

van den staatin zi
jnerekeningmethetsyndlcaat520,762,5%

gulden 90) bedroeg, waaronder 246,369,000 gulden uit-

gestelde sclmld begrepen waren. De gebeurtenissen van het

jaar 1830,en de gesteldhèid,in welkezich destaatgedtw
rende de negea volgende jaren, bevond,werden oorzaak,

wi
jzenietalti
jd bevredigendero1gespeeld heeft,waren van dat het voortdurend bestaan des syndicaatsj ofschoon de
verschillenden aard. Behalve de eigenli
jke uitdelging der oppositie geene aanleiding, om zich daartegeu te verzetten,
xhuldy verden aan deze inrigting ook nog eene menigte onbenut liet voorbjjgaan, niet konde in kwestie gesteld
o eratiën opgedragenj die ten doel hadden,de laxen en worden. Aan hetsyndicaatwerden eene menigtegewigtige
verbindtenissen van den staatop hetsyndicaatovertedragen. operatiën opgedragen,die ten doelhadden,debuitengewone
Hetzelve moest aan de schatkistzeeraanzienli
jke sommen, behoeften der schatkist te dekken,en eengedeeltederlasten
voor de betaling der op de domeinen rustende renten en over te nefnen, met welke de gevolgen van hetpolitiek-e
andere verbindtenissen, voor het aanleggen van een groot stelsel der regering haar overlaadden. Zoo betaalde, om
wegen- en communicatiën stelsel, voor de voltalligmaking s
lechts iets te noemen, het syndicaat verscheideae'jareu
chtereen, het, volgens hettraktaat van 15 November I83,
1
der vloot en van .laetvestingsterkten-stelselop de grenzen a
op
Belgié vallendç aandeel der schuld. Xen heeftbeweerd,
tegen Frankri
jk,voordeliquidatievan vroegereachterstanden van allerleiaard, voorde invoering van eennieuw mun- dat hetzelve ook uitgaven, ten bedrage van verscheidene
tenstelsel,v
orhetbeschikbaarstellen enbuitenqienbetalen lnillioenen,welke de kamers niet bewilligd hadden, en dîe
.o

van alle buitengewonepensioenen,li
jfrenten en anderea1- totdekking van buitengemeenek-ri
jgstoerustingen enandere
lengs uit te delgen verpligtingen,zorgen. om aan deze geheime doeleinden gebruiktwerden,bestreden hebbe. 1nvereischten te voldoen,werden aan het syndicaatdegewig- tusscllen ishetonmogelijk, daarover iets metzekerheid te

tigste en uitgebreidste middelen te dienste gesteld :de op- zeggen, zoo lang niet hetsyndicaatopenbare rekening en
brengstvan een groot gedeelte derpublieke landstraatwegen verantwoording aflegt. De staat van oorlog m etBelgië heefï
ea kanalen, een aanzienli
jk getaldomeinen van den staat, aan lzetzelve groote verliezen veroorzaakt, wellte door de
welke het amortisatie-syndicaat deels verkoopen, deels a1s liquidatie tusschen de beillelanden welligtbezwaarlàjk z<hypotheek bij leeningen gebruiken kon;verscheidenekre- len kunnen vergoed worden, en die door de regering op
dieten op lletgrootboek der werkeliike schuld,die94 mil- m eerdan 70 m illioen aangegeven werden. Hetverdragvan

li- n gulden bedroegen, als ook het regt om voor 116 15 November 1831 llad de bi
jzondere liqutdatie van het
millioen 4) percentsobligatiën uittegevenjenl3opcenten syndicaat uitdrukkelijk vastgesteld, vermits gedurende de

q)de indirectebelastingen. 0p deze wijzewerdthetsyn- vereeniqingj de belgische provinciën tot deszelfs dotatie
dieaatvan eene bloote amortisatie-instelling voordepublieke aanzienhjk hadden bjgedragen. Er is gezegd geworden,

Khuld, eene soort,van staatsbankier, die de verbindtenissen dat deze bepalingen eene der hoofdoorzaken geweest is,
der publieke schatkist op zich nam,en daarvoor door toe- welke den ouden koning zoo lange heeft doen weigeren

jn moge,destelwijziùg van verscheidene gedeelten deropenbareontvangsten ditverdrag aan te nemen.Mrathielvan zi

en andere bezittingen van den staatja1s ook voor deszelfs ling. welke de kamer, sedert den vrede tegenoverde rekrediet werd xchadeloos gesteld. Zop veel ook yan uit het gering genomen heeft, heteenparig geuite,steedsherhaalde,
Enancieele en administratieve standpunttegeneenezoodanige ten laatste m et groote geestk-rachtaangedrongen verlangen
inrigting zeggen laat,zooheeftzi
jtoch inzonderheidbi
jeen naar reform en iIl het beheer der geldm iddelen van delï
flnanciën stelsel, zoo als dat der Nederlanden ti
jdensde staaten herziening der grondwet, laeeft deregeringgenoodinstelling des syndicaats was, hare groote en onwederleg- zaaktdaarinte bewilligenj en isdaarbi
j ook als eene der
bare voordeelen,edoch trouwens onder de eenige enonver- hooflvoorwaarden de afschaëng van hetsyndicaatvastgesteld
ge
wo
r
d
e
n.
De
a
b
di
c
a
t
i
e
d
e
s
ko
n
i
n
gs
i
s daarop gevolgd,en
znijdeli
jk noodwendigevoozwaarde,dathareoperatiën,be-

halveaan eenebestendigeen geheelbi
jzonderecontrolevan onder de regering van AYILLSM ll,isditjaar (1841) die
vaakkundige en door de kamer benoemde commissarissenj instelliug bepaaldeli
jk afgeschaft.
ook met opzigt tot de resultaten aan de grootste openbaarv
Ilet budget der staatsuitgaven voor het laatst verloopen
heid onderworpen worden; dit echter ontbrakjuistin de jaar (l840) was op de zaamgevatte som van 56,378,600
œganisatie van hetsyndicaat. op de bepaling der grond- vastgesteld geworden. 9atisnog al
ti
jdy 19 per hoofd bi
j
wet zich steunende, dat aan den koning hetopperbeheer doorslag over de bevolking gerekeud. gaarvan waren beover de geldmiddelen van den staat toekomt,onthiefmen stemd :

hetsyndicaatvan alle en iedereverantwoordeli
jkheidjegens

alle andere overheid behalve den koning. De presidenten Yoor het koningll
i
ke huls . ...
..f l,425,000
)
'
de secretaris van llet syndicaat, in welker handen de op)> )> Secretarlaat Van Staat. . . . . . . . . )) 534,10()
perste leiding derzaken berust,zi
jn eenigli
jkaan hethoofd
,
> departementvan buitenlandschezaken n 83l,60*
van den staat rekenschap verschuldigd, en de operatiën'
j
h; ere
gterli
jkemagt............p 1,468,000
;oo als de ware gesteldheid van hetsyndiqaat,zi
jn,naar tk d
hetdepartementvanbinnenlandschezaken p 3,222,900
derzelver geheelen omvang, naauweltjks aan'tien personen
de llervorm de eeredienst..
l,391,20f)
in hetkoningri
jkbekend. W e1moeten methettienjarige h; de katholijkeeeredienst .....
.p 400,000
budget aan de kamersoverzigten van den staat en de uith; hetdepart
ementder marine.. .
. p 5,
250,000
komsten der verrigtingen gegeven worden, maar watkan
h; de l
andm agt .,.. .. .. .. ..
. pl
4,191j500
binnen een ti
jdverloop van tien jaren nietgeschieden,en
t departementvan koloniën. .. .
94,3(10
aan de kamers ontbreken buitendien de middelen,om de p he
p
yy
p flnanciën
>>27,570,000
juistheid dervoorgelegde documenten te onderzoeken. Het (W aarvan wederom m oesten
heeftvan den beginne af aan niet aan stemmen ontbroken,
besteed worden : VOOr l
@ndie zich doorde drukpers, zoo wel alsin de kamerjtegen
terest der staatsscllulden,
de onwettigheid en het gevaar eener zulke instelling veramorlisatiederschatkistbons
hi
even+). Terstond bii
r deszelfs instelling veroorzaaktede
en andere bepaalde schuldcreatie eenerleening biJ uitlooting van 80 millioen gulden,
aandeelen. . .
. ./ 2I9458.
205
welke het'syndicaat buiten toestemming derkamer nego. )
Yan pensioenen *
> 6,111,795).
cieerde, eene hevige oppositie. ge regering, om hare lieveling-creatie tegen de herhaling dezer aanvallen te beschermen, zette in Juni
j 1824 eenewetdoor,waarin de Daarentegen warendestaatsinkomstenbegrootop./51.250,(100
middelen.welke hetsyndicaattoegewezen zàjn,totdeszelfs en stond m itsdien reeds een te kort van,y 5,138,000 te
vrije beschikking gesteld en lletzelve gemagtigd werd,om verwachten, vermits bezwaarli
jk eenige bezuiniging bijde
deze middelen tot zoodanige doeleinden aan te wenden, ui
tgaven te verwachten was. Buitendien zi*Ain gedurende de
'

ke staatsontvangsten steedstegende
welkezi
j voorhetbelang desstaa nuttigenovereenkomstig Jongstejaren dewerk-eli
.j
metden geestharer eigene instellingen oordeelenzal.Daar- begr
ootings-sommen pchterli
jk gebleven.,Deaanzienli
j,
kste
nwoordig met
doorwerd degesteldheid vanhetsyndicaata1sonalhankeli
jke, midde-len bestaan in de grondbelasting,tege'
alleen. den koning verantwoording schuldige :nancieèle deopcenten meerdan heteen-vtjfde deelderzamengevatte
instellinr boven alle tegenspraak verbeven,en verzekerd. inkomsten uitmakende. Peaccàiusen ep tolregten,in verIn hetJaar 1829 werd ter gelegenheid xan hettienjarige ho
uding totelkanderals4:1,brengennagenoegtwee-vi
jfde
budget aan de kamer een staat der gesteldheid van het deelen der middelen op. De zegel- en registratieregten leveren bi
jnaeen-vi
jfde gpdeeltegen hetlaatstevtjfdegedeelte
.

.

,

rdt uitde personele belasting.de patenten het overschot
*jL'
ede
zesns#wa
ardiginditopzigtisvooralhetwerkvanOSIANDER.Elponé wo
zden.
ncnc:: desPays-Basenz.
zbi
jGebr.Diederichstelmsterdam. der post- en oyerzeesche inkomsten gevol

STAATSPAPIEREN.

:'@a -

-

jn
(onder hetafdrukken van ditwerk(September1841)zi
(
le wets-ontwerpen over eene tweejarige begrooting (die
- er 1842 en 1843)alsmedeandere llnancieëlewetten,bij
de Staten-Generaalaanhangig.Door beide kamers isbereids
a
angenomen een belangri
jk,doorden tegevwoordigen minister van ânanciën beraamd, plan totvervroegdenovergang
deruitiestelde in rentegevende schuld.Bi
j dien gewigtigen
maatregelisbepaald,datvoor iederkansbiljetvan /'1000
aanstondseene inschrijvinq vany'50,,en voorJ 100ô Uitgeuelde Schpld eene inschrl
jving van/18 op hetGrootboek
der NationaleSchuld rentende2)p6tzalworden gegeven.
Ten gevolge daarvan zalnu de Pitgestelde Schuld (thûns
nogdrcaJ%170,000.000 bedragende),en die,ingevolge de
wet van 14 Xei1814,eerstover 217 jaren zoude opgehouden hebben te bestaan, in eens vernietigd worden,
terwijlhetbedrag der2)pct.rexitegevende schuld daardoor
vermeerderd ism!truim 70 millioen gulden,ofruim 17)
lonnen goudsaanJaarli
jksche rentej.
J,eraïgfd6r llrlopzsclz staatasehuldens vf/ de g:l@//.

S'AATSPAPIERU .

Polen.

Pandbrieven tot1833. . .. .. .
Leening van 1829. ... . .
n
p 1835. ... .. ..
Schatkistobligatiën van 1834 . .

. fl.165,807,900
. y 42,000,0*
p 150,000,* 0
y l5,000,*

fl.3729807,9*
Kr is wel van de loting-leeningen iet
s geamortiseerd,

doch daarentegen zi
jn zoo weldepandbrieven alsdeschatkist-obligatiën,op nietopenli
jk bekendewi
jze,vermeerderd
geworden.

Griekenland.
*
Leening van 1824 .
. .
p
p 1825 . . .. .. ...
Achterstanden daarvan,circa .. .. ... .
GeguarandeerA leeningen ... .. .. .. .
Yoorschotten tot 1838 uitBei
leren.circa..

-

-

vaardi&stc nronnen op&emaakt.

20,500,00 fr.
51,500,000 p
40,000,000 >
y
60,000,000 p

5.000,000 >

-'

francs 176,000,000

Portu&al(naareene engelscheberekening).
Denemarken .1828 ..........rhthlr.125,700,*
België (natoerekening dervan NederBuitenlandscheschtu
ldà 5 pct.
..zpst. 5,40
4,500 land overte nemen schuld)ongeveer
n p6 p
38,200 te begrooten op . . .. .. .. .260,0003000 'fraucs.
>

*3 >

p

5,882,600
-

Yolgensdeze,derwaarheid meestmogelijknabi
jkomende
4,087,039 len,van 18)duizendmillioenned-guldens0718,550,000,000.
zoo min weet,hebben deYereenigde Staten #an Noord420,000 Amerika, a1s zoodanig,derzelvervroegere staatsschuld vol-

z st.ll,325,300 berekening,heeftXuropaeenenschuldenlastinrondçgetal-

Binnenlandsche àchuld ........... y
Tweenieuweleeningenbi
jdemaatschappi
j
ConJanna
..
.. .. p

-

komen uitgedelgd. Evenwel hebben vele der enkele staten

-

z st.15,832,000 s
chuldeny en wel, luidens de circulaire van het totverofcirca 69,0U0 contos.
spreiding van noord-amerikaansch papier in New-York gevestigde agentschap :

Spanje: (volgens den in 1836 doordecommissievan
liquidatiederstaatsschulden publiek gemaakten staat):

Nlet geconsolideerde vales . .. .. .. 723,273,788 reis.
Loopende schuld à 5 pct. . ... .. . 91I,824,363 p
onverintrestbare schuld . .. .. .. ..2,422,124,768 p

Passieve buitenlandsche schuld . . l,352,407,639 >
Ahulden in Londen en Parijs.. ..l,048,640,000 p
Reales . .6,459j270,558

Frankrç
jk.(statusvan 1837,naarBtA>Qc1)

.

Xaine .....

...

Alari
jland
Yirginia....

.

Zuid-carolina . . ... .
Alabama
. ... .
Louisiana . .. . .

. . l1,492,9*
6,662,089

<)pct................. 22,813,333 p
3 pct. .. . ... ... . . . 26l,610,300
3. pct.. .. .. .. .'.. .. . .. . 1,l49,933,833
L.eeningen voorkanalen enz. amortisatie fonds enz.circa
. .
248,000,000

>
p

'

. .. 1,504,653,250

Cautiên 4pct.

. .

Dobberende schu'
ld . . .

p
p

>y
yy
ly

7,148,106 >y
y
p

Indiana ............ 11,190,000

p

Illinois . . . . . .
Xissouri. .
.. .
Xississipi .
. .. .
Arkansas
... .... . .
Xichigan
.. ... .., .

. .. 116,400,000

Pensioenen à 4 pct.

p
y
p

Kentucky
7,369,009
ohio.. .. .. ... .... .. 6,101,000

francs 4,624,290,906

Li
jfrenten,à 4 pct.

5,753,770
10,800,000
23,735,000

Tennessee.. .

5 pct. ... .. .. .. .. .. ..2,941,933,440 francs.

554,960 dollars.

Xassachuset ..... . .. ... 4,290,000
New-York . .. ... .. .. . 18,262,406
Pensylvanië. . . . . . 27,306,790

ll,600,000
2,500,000
7,600,000
3,000,000
5,340,000
-

p
>
p
>
p

170,8069l79 dollars.

250,000,000

die meerendeels tot het aanleggen van banken, kanalen

225,000,000

i
jzeren spoo-egen enz.zi
jn besteed geworden.

francs 6,720,344,l56

oost-lndLht:
Terluterestbaar
onverinterestbaar

goEn
geland.op 5 Juni
j 18
38 . . .762.275,l88 z st. Bengalen...z st.37,455,304
bberende schuld.
. . . . 28,155,l50 > Madras. . . > 3,125,377
-

Bombay . . >

-

446,052

z st.790,430,338
.
-R
41,026,733 z st.
n&land.(volgens den statusvan 1831)
onverinterestbaar. 7,581,371 p
Binnenlandscheschuld zilver. .. . 1,904,603 roeb
z st.48,608,104
papier. .. . . 141,741,320 p.
Rentexhuldjin goud à 6 pct. .. ..
14,220 >
in zilver. .. ... 6,9:1,453 p

in zilverin
papCt
pier..........2
36,
0,2
62,
7,8
1 p
à5
10
15
27
60
p
; -

-

Roebels 956,337,574

,

Hollandscheschuld(l50,000,000
roebels.
ldem (1841bi
JHorz& Comp.
175,000,000
g
e
ne
g
o
c
i
e
e
r
d
)
2
5,
0
00
,
0
:
0
roebels
R
*
oebelg1,131,337,574

zpst.6,
321,033
83l,236
>

429,102

.
7,581,371 z stj

daartoe 3,8009000 de home &ond d:lfder0.1.
Kompagnie.

z st.52,408,104
N oow eren.
.xilver .. .. . . . . 1j164,000 species
papier & 10 pct. .
. 1,644,545 p

Species.. 2,208,545

Napeln. (volgensScxcBzl'). . .---1-07
,77
5,000 dukaten
-----n
(9esiciliaanscheloting-leeningen zi
jn zoo goed als
uitgedelgd).

HAATAAPIERE'.

- ''@ # -

STADE- STATISTIBK.

Kerkelk
yke J/cc/.
'(volgensdenzelfden..51,500,*0 scudi STIDE, kleine.stad van hetkoningrijk Hanoverjhoefdplaatsvan hetgouvernementvan gelàiken naam,op8mi
jlep.
Iucca . ... .. .z
on4erhetpapiergeld)
. .. .. ... .. ... . 500,000 lire westeli
jk van Hamburg, 16 mi
jlen N.N.0.van Bremeny
X k ena:. .. .. . .. .. .. .. . . 15,000,000 m
e
)nm30
àilmi
bje
ln
en
edN
en.cN
aa
.rt
W.
s, zv
ahnH
nde
overKl
,o
etsS
ch
nJp
ed:i
a
e?
ic
ina
vp
ed
ui
to
rtw
.i
Parmq,(volgensLâ.
S
xsTz)..........11,000,000 p ardinic.(volqensssaalsvoll).. .. .87,000,000 p 36' 32& N.B.ea 90 2.3, 0'' 0.L. Deze stad drijftzeer
weinig handel, en zoude in dit W B. geene venneldin:
verdienen,warehetnietuithoofdedervolgende omstandigheid.
Ken tolregt,doordehanoverscheregeringingexteldop allede

?'
t&itschland.
.

teHamburgingevoerdwordendegoederenjhetzjvoorverbrujk,
hetzi
jtotverdervervoer,moetaan het,bijdestadgelegeqe,
t- 1817 .........W .W .;. 608,000,000 kasteelBrunshausen betaald worden. overhet algemeen is
deze tol) pct. advalorem ; dezelvewordtbepaald over-

N-fearv*'
â oude schqld

ofin conyentionsmunt.
. f
l.242,200,000 eenkomstig een tarief en berekend naar hetmanifest van
5 pct.leeping tot l*38 . .. .. .. ... p 350,000,000 het schip,en verdere scheepspapieren,welke te dien einde
4 >
p van l829 en 1830. . . p 45,000,000 te Brunshausen moeten gelaten worden. De regten worden
3 >
p
>) 1835 .. . .. . ... yy 40,000,090 te Hamburg betaald, en aan geen schip is hetgeoorloofd
:) >
* * l8l5(t0mill.inà'
F.'
W )p 20,000,000 deszelfs lading te lossen, alvorens eene kwitantie van de
1 >
p
% 1816. . . . .. .. p
Loting-leeningenvan l820 .. .
. .tt
p
p
> 182l. ,
p
p
*
Ty 1834. .
. .. .p
>z
p
* 1839. ..
. p

35,000,000 hanoverschegezagvoerderste kunnen vert
oonenjten bewàjze
20,000,000 dat de stadertoldoor hen isvoldaan geworden. W i
jkup37,500,000 rlen ons niet weêrhouden, hier onze bevreemding te ken25,000,000 nen tq geven, daarover, dat dergeli
jke hinderpalen zoo
30,000,000 Iangen ti
jd hebben kunnen geduld worden. Destadertol
d
r
uk
t
z
wa
a
r
o
p
z
e
k
e
r
e
s
o
o
r
t
e
n
v
a
n
k
o
o
pwa
ren, inzonderheid
*

.

g.846,500,060 op somnlige manufactqurartikelenjen zi
jn overhetalgemeeq
zwaarder dan de in Hamburg vastgestelde tolregten. Eris

Uitgedelgd zi
jn

veel tegen den stadertol in te brengen, uithoofde der menigvuldigemethetvoldoen van denzelven verbondene lastige
formaliteiten;hetverzuim ,zelfshetonwillekeurigeverzuim van
eene der forialiteiten kan sch
.i
p en ladingaanverbeurdver.
klaring blootstellen, en faaltnlmmer een lang pponthoud,
. .
velemoeiteenkosten te weeg te brengen.Aangexien de buif1.411,270,060 tenlandsche Zlbehandelin handen der engelschen is, zoo is

Yzn de oude schuld. .
fl. 110,000,000
g p nieuwe schuld,... p 380,000,000
p >
) loting-leening
> 45,230,000

hetj geli
jk te regt 31' 6(;I,
t0cE aanmerkt,dezenatie,die
hetmeest van allen door den stadertol wordt benadeeld.
Prwin.
gen.
.aan lands-.
e* provinciale
Stade bezit eenige brandewijn-branderi
jen,brouwerijeny
xchuldencirca. ..,
...
.. .180,0ï
-0,000 thlr. flenel-j kousen-, en kant-fabri
jken. De doorvoerhaudel
heefter eenige levendigheid;er worden vaartuigen terwalkei
jepen-aan geliquideerdeschuld circa. 121'
.7C0,000 fl. viscll-,robben- en haringvangstuitgerust, Bevolking4,740
inwoners.
STAG (of STwcTocw) Lscll
pvt-t noemtmen hetsterkey
-

-

-.

-

kFvrtem&evm-.einde 1838:
5 p0t.

..

strak aangespannen touw, hetwelk van het bovengedeelte
van den mast naar den voet van den voor dezen staandeq
mast loopt. Het dient om te verlaoeden dat de mastniet

515,920 f1.

4 >y .u
. ..23,378,210 t
'
3k
-p
455,900 p
2) n
4,172 p

achteroverzwaaije.
STAGTOU'
W L&chpvt.jzieSTAC.
STAGZEILEN Lschpvt.j hebben eenen driehoekigen <'
verschoven vierhoekigen vorm.

I1.24,354,202

Baden.circa

STAJA, graanmaat in Sicilië gie PAtsnxo.

.24,*0,000 f1.

STAXPEN Lschpvt.jnoemtmen het,voorenachterover
zwaai
jen van hetschip,hetzàjvooranker,of1osliggende
zonder werkelàjk voor uit te komen. Hetisdusgqnoegzaarn izet zelfde a1s hetslingerenjdoch slechts in daarvan

Naksen: aan land- eh kamerschuld,nog

ongeveer. ..

verschiiiende rigting.

. ...11,000,000 thlr.

STAXPER (ofAtxzsTTzp.l Lschpvtwjbehoorttotbetlaad-

gereedschap der kanonnen. Iletis een rolvormig,gedraaid,
hout, en aan eenen steelbevestigd. Deszell'sbestemm ing
B'
qnovcr.
.aan domeinen en landschulden .20,600,000 thlr. is,de lading,en den daarop gezetteu prop vast te gtampeuj
.

-

-

-

opdatzi
j,alshetstuk,totafvuren)benedenwaartsgerigtwordt,
nietweder uitvallen lkunne.

Brunswi
jk.
.

STANDER Lschpvt.t heeteenekleinevlag?welkein tlérle
STAPEL Lschpvtjheetdeplaatsaan rivieren en havens,

1838, landsschuld 3,074,000 tlllr.

spitse punt uitloopt.

kamerschuld 1,353,000 p
onaflosbaar. 620,000 >
)

.

waar schepen gebouwd en hersteld worden. Eigenli
jl
tbe-

5,047,000 thlr. teekent men met dit woord de stelling ofde baan,die uit
groote,gedurende de bouwing totonderlagen varlhetscllip
Saksen-W eimar. .
3,000,000 thlr. te zamen gelegde,houten blokken bestaat.Yergel.ScllsEps8aksen-coburg . . . .
. .. . l,650,000 p
wsl
tla. Yan stapelloopen, heetalzoo vlotwordea,
Saksen-Gotha. ... . . . . .
860,000 p
STAPELPLAATSEN zie Ex'
raspôT, en vela
gi, Itncl'
sx
Saksen-lleiningen
5,500,000 p
vww Is- U1T- E> D00ltv0sll.

Saksen-Altenburg.
1,100,000 p
Koerhessen .. . . .
.. .. . 1,684,000 p
He
ssen-garmstadt
ckrpca i11,,0
00,000 fl.
Hessen-Hombur;
175,000 p
Nassau............. ... p 6,500,000 yy
Xecklenburg (beide).. . . . 2,000,000 thlr.
W aldeck.. .. .-.
...... 1.700,000 fl.
Anhalt-Köthen .. . ... .. ..
. 800,000 thlr.
Schwarzburg-sondershausen
90,000 p
Schwarzburz-Rudolstadt .
69,000 p
Hamburg ....
14,000,000mark

STATEN (V:llllsyIco1
'
l)vaa Rio de laPlata,zieBrs>0sSTATKN
tvzltssxlcnc)van Xidden-Amerika,zieGrATsMwl.llst wllllvz..
STATISTIEK, (xnnsntkwnscull). Bij de scheiding van
hetkoningri
jk derNederlanden van België,inhetjaar1830,
bleefnaarden vlakte-inl
zoud deomstreek 3t)à 50o mijlea
grootere, helft den Nederlanden, doch naar de bevolking
vielen slechts twee vijfde-gedeelten op de Nederlanden eq
drie vijfde-gedeelten op België,vermitsBelgië'saandeeluit
talrijkerbevolkte provinciën bestond,en daarentegen in de

Frankfort%lM .. .

Nederlanden de oosteli
jke provinciën zich sleciltstoteene

9.000,000 f1.

AIJllEs.

Bremen .. . .. ... .. .. .. .. 2,650,000 thlr. middelbare bevolking hebben verheven. l)e territoriale ge-

lznbeck .. .. . . .

.

4,285,000 mark steldheid werd echter in deeerstejaren daarna,wegenshet
.

geschilopzigtensLuxeknburj,nietvolkomen bepaald Eerst

SI'ATISTII.
'K.

-

#4@ J -

s$'&Tls1,IEK .

iu 1839 kwai
n hetdeflnitieve verdrag over descheidingu n land,hetwelk voorna>eli
jk deszelfsrigting opdenzeehandel
het groothertogdom Luxemburg en het hertogdom kimburg enomenj en derhalve des te grootere'behoeften te bevredigen heeft,geen schitterend puntin de voortbrjenging van
1otstand.
uwe produkten innemen. Het heeftveel gedaan a1s het te
Devlakte-inhoud van hetkoningrijk derNederhudenbe- r
qraagt,metuitzondering van LuxemburgenLimbutgö3a'
,o dezen in de gewigtigste levensbehoeften voorziet. En toch

mi
jlen. 0p ditgrondgebied bevonden zich,naardetelling
in Januaràj1831:3,427,206 en vierjaren laterjinJ4wùariq
j
1835:2,503,624zielen. Xen bevond in vergeli
jking tegen

hetjaar 1795 op hetzelfde gron'dgebied eenevern-erderlng
van 623,I6l zielen,of25 pr6t..datis,btjdoorslagj.jaarltjksj pct.vermeerdering sedertI8l6 wasechterdeaanwas grooter, nameli
jk I en l.
J p6t.; dus even zoo veel
aeringer gedurendehettàjdperkderfranscherevolmie. Ia
k
anuarij l838 wasde bevolking reedstot2,687,:39(zonder
Lu
'sxe
g
te
edmbu
ertr
ig)
s(b1Jeso
rge
don.
nnantievan t Sept.1830)vastgesteld,
datslechtsalletienjaren volkstellingen zullen geschieden.
Bi
j de volkstellingen en deopmaking van hetkadasterin
het begin van 1840, zi
jn de volgendeuitkomsten verkre-

heeftonze vaderlandschelandhuishoudkundedoorhareni
jvere
bedri
jvigheid zich een'algemeen erkenden roem verworven.
l)e landstreelt van Rotterdam naar Am sterdam ,vanAm sterdaln naar Ptrecht is a1swareeen enkelezalzlenhangendetuin.
I)e schoonste gec
leelten van Noord-llollandj de W ormer-,

Purmer-,Schermer-,Heer-llugowaarder- en Ztjperpolders
waren tot l(i2t)groote nleren;een onafgebroken arbeid van
tienjaren veranderde dezelven in 30,900 morgenlands.Het
Ei
jerland, een aangeslibde grond bi
j het eiland Texel,
vroeger geheelonbebouwd en nog ten jare 1834 op 2(1,0(,
()

m orgen gronds nog slecllts één huis bezittende,vertoonde
in Augustus l836 reeds op 7000 bunders meer dan 50
burgerlluizen. Zoo ging hetook methetNieuwe Diep, dat
in 1814 slechts één huis had, en in 1836 reeds in eene
en,zamengevat voor de onderscheidene provinciéi, uitge- stad van raeer dan 600 huizen was herschapen. De Helder
nomen de provincie Limburg.
!ag voormaalseen halfuurvau hçtNieuwegiepverwi
jderd,
Uitgeslrektheid in ned.bunders . ... . .. .. 3,038,69t) etl op de tusschenruimte was geen*huistezien,tegenwoordig

zi
ja beideplaatsen doornieuw gebouwdekuizenaanelkander
getrokken.Zelfs de armen kolonién ofzoogenaamdekoloniën
van weldadigheid,dieonderdeleiding derXaatschappàjvan
AYeldadigheid op nieuw bebouwbaar gemaakte landerllen in
de provinciëin Drenthe, overijssel en Vriesland zijn aangelegd geworden, getuigen van deze zucht totlandbouwpe bevolking derprovinciën bedroeg op l Jan.
l841 te zalnen .. .. .. .. .. .. . 2,663,731
kundigewerkzaar
nheid. Zi
jtelden reedsin December1836
eene bevolking van 8 honderd zielen. l)e 'veeteelt en inpe bevolking van hethertogdom Limburg. . 196,619
onderheid diederrunderen,voorzietnietslechtszeerrijl
keTotaalvan hetri
jk .k..
-2,86:,.
j:0 a
-) z
lijk in de b
ehoeften des lands, maar verschaftook een',
'

p
yy

p(
a geografische mi
jlen ....A 553:80l
p o uren gaansofholl. ulijlen 984,435
Aantal zielen per 100 ned.bunders . . .. .
87.6
v y p o geograflsche mi
jl...... 488.9
p p p t
'
J holl.rni
jl ......... 2704.9

sedert den J
ongsten tàjd steeds toenemenden,uitvoervau
NB.a)J#
Be
halve
ditbedrag teldeza?2r
zzop J Japuari
j b
JP Ito,
q
y een aantatvan J,.
#9 nednrl. zeelïe- oter en kaas naarbul
tenslands. In hetjaar 1833 werderl
5,
6(
)
t
3,
0t
)
!
)
ponden
boter, en ll,365,000 ponden kaas in
den,geëmbarkeerd oy Z.Jl/.schepen ex vaartl?'gr'zvan oorlog.
'
hetjaarl835 6,370,000 ponden boteren 13,76,
0,000ponden kaas;in het jaar l837: 9,755,000 ponden boter en
In verhouding totdezeuitgestrektheid bezitten de Neder- 17,232,
0t)
0iPnaarbuitenslandsverzonden,vooreenejaarli
jk.

landen een voordeelig getalvanconcentratiepuntenderbevol- sche geldswaarde van 4 millioen tot7)millioenned.guldens.
king,wantbehalvedehoofd-euhandelsstadAmsterdam ,mei Xet opzigt tothet.fabrù'kt%ezcn onderscheidt Nederland

230,000inw.,tellen wijhiernog tweesteden metmeerdan
60 à 70,000 zielen (éotterdarn en den Haag),driesteden
naet3
.0- à 60,000 inwoners(UtreclztLeiden enGroningen)
en viersteden met20 à30,f
3t30 inwoners(Haarlem, Dordrecht,Xaastrichten lliddelburg). Betrek-keli
jk hettalri
jkst
bevolktzàjn de provinciën Noord- en Zuid-Holland, gene
met10,059,deze9606 zielen perEqmi
jl.
'
I)e stam-verss.heidenheid in de Nederlanden istegenwoordig, noordwaal'
ts van de Xaas onbeduidend. De hol-

lander en de vries Lellouden hier in ditopzigtderwi
jze
scherp den boventoon, dat de overigen alswate llets'
lechts
als daarin gedulde of daarmede ingesmoltea vreemden te

zich voornameli
jk in zoodanigetakken,die wegenstlaatselàjke omstandigheden en betrel
kkingen totbehoeftezlja ge-

worden,ofmetde lloofdbedri
en van onzen handelin het
*i
#v
naauwstverband staan. Zoo behooren nog tegenwoordig de
zeit'doek-fa6rù'
ken en de touwslageri
jev6 totdeberoemdsten en besten van Europa. NevensRotterdam , Amsterdarn
en Gouda vindt nlen dezelve in vele dorpen der beideprovincien Zuid- en Noord-ilolland. gepapiermolens,voor
het m eerderdeel nog door wind edreven,handllaven n0g
tegenwoordig den sederttwee eeuwen evestigden roem van
hun l'
abrikaat;alleen in'den olllstreekvan Zaandam zi
jn1
40
papiermolensin onafgebrolten werkzaam lleid, en ofschoon is

r ook eenefabrijk voormachinenpapier,hetzoogenaamde
besclaouwenzàjn.lletgetalderjoden'bedraagt(1840)51,l27 e
zielen.behalveLpxemburgenLimburg.d.i.éénjood op papiersans -/zzopgerigt;in geheelhetland teltmen l56

54 christenen.DeKerkelùke'
t
/rrdcâeï#dzl/ldidteldeln183,
5,
insgeli
jt;s zonderLuxemburg en Limburg,welke;bewoners
achier allen tot de roomsche kerk behooren, onder 2285
emeenten 1237 der hervormden (waaronder 4 engelsche
Presbyterianen en 2 schotsche episcopale), 686 roomxche,

Pa.p
erfabri:'Fiken. liet onse
en aanzienli
j
ertier onzer
&.i
U me.
*
'ke v
6ratîdcrg'
en berustvoornameltk op hetuitgebreidbedri*
.
l
#ven
van den zeehandel. oënstreeks 20,'t1
0 vaten geneverworden

jaarl
ijksin dezelven gestookt,waarvan drie-vi
jfdedeelenaap
de vreem delingea en m atrozen in de havenplaatsen en irl
6
4 luthersche,l21meniste,zsjarlseniste,zsremonstrantsche den uitvoerhandel afgezet worden. De 200 branderijen te
en 9 andere kleinere sekten of kerkgenootschappen. 9e Schiedam verbrui
ken alleen jaarli
jk
-s meerdan 30,4)
(41,last
graan. 'Niet minder berusteh op dezen handelde tabaksjod9e
en Li
tel
l
e
n
l
1
8
g
e
me
e
nt
e
n.
nnenlandsche gevknt'zl,
qclcw in deze bakernzat der fabqjken inzonderheid te Amsterdam en te Rotterdaln ir
l
nao
ge
binnenwateren en zeeboezems, reeds op zieh zelven ongew welke br
nnoe
zi*
jg
n 2500 l'
nenschen arbeid vinden. Aan de
meen begunstigd, en,bovendien door de volkomen vlakke zel
fde
onzesuikerrafinaderi
jen derzelverongeabrikaat
landstraatwegen ondersteund, scheen naauweli
jka.nog door m eene verm aardheid verschuldigd, die met haar l'
tz
rep spoorwegen te behoeven bevorderd te Forden. Des- een grootgedeelte van hetwestelijk en zuidelijltguitschlanft
%# e
niettegenstaande openbaartzich ook tegenwoordi: bij ons en Zwitserland-voorzien. Amsterdayn bezit 70, Rotterdanl
te lande tot het aanleggen dezer bespoedigings 'middelen 14,Dordrecht l2,Utrecht.2 suilterraKnaderijen. De J'aareene àjverige ondernemingszucllt wede'
rkeerig tùsschen re- li*i#ltsche invoer van ruwen suiker in de beide voornam e
gering en volk De spoorweg tusschen Amsterdam e
'nHaar- havens Amsterdam en Botterdam bedraagttegenwoordig bi
j
1em is sedert24 Sept. 1839 geopend. Drie apder: gp'oor- doorslag 24,0t)0 vaten, 36.0()0 kisten eq omitreeks 100,00t,
wegen : 4an Amsterdam pverUtrecht, naar Arnhem, mid- zakken. Reeds sedert vtjfhonderd l
'aar vindtdeeigenli
jkc
dels eene leening van 9 millioen;van Haarlem yoverLeiden nederlandsehenàjverheid haarwezenili
jk bestaan,haarleven
e zonder op den ooren den Haag,naar Rotterdam,middels eene leénin; van 6 gevend beginsel in den zeehandet, di'

mi
llioen, en van Aruhem totaan depruissische'jrenzen,
middels eene leening van 3 millioen nederlandscbeguldens,
zi
jn krachtens koningli
jke ordonnantie van 3f# âprll1830
geautoriseerd geworden. Deinteresten à 4)pot.z'
ljn inde
eerste plaats uit de inkomsten der spoorwegen té '
dekken,
'

sprongderproducten fabrikaten tezien,i'
n dewederzàjdsche
goederenruiling iusschen verre afgelegene volken,zich eene
dubbele winst tracht te verzekeren. Totbevordering van dit
doel,werd door de wetvan 29 Xaart1824 deNederlandsche

Handelmaatschappi
jopgerigt,omtrentwelkeinditW oorden-

dock worden,wat de spoorweg van Amsterdam Qp Arnhem boek reedsbreedvoeri
g isverslag gedaan (zie llwwnstsxwz
t'bytreft, door den staat gegarande,erd, en in het nod ige scuwpplz). 0ok bui
tenlanders'kunnen in deze maatschappài
aandeel nemen. 9
geval pithetparliculier vermogen des konings betazd.
, ep
articuliere koopvaardijvloot derhol-

9ekultuurvan naluurproducteh kan bàjdeKo.
> perkte landers telde in hetjaar 1837: 1318, in hetjaar 1838:
oppervlaktevan ditnietteminzooaanzienli
jkA #olktekust- 1394 schepen. In hetjaar1839 werd de handelsvloot rhet
l39
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123 schepen,van 19,959 tonnelast,vermeerderd,terwl
jldezelve doo
-r schipbreuk en slooping slechts met 34 schepen
van 1935 tonnelast,verminderd-was. In alledehavensvan
het:jk waren binnengeloopen:
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onxe groothandel in eenen hoogen sraad aan ol
nvane eu
belangm**kheid toe.onze havens we
- rden op nieuw àetmi
' ds
s
c
h
e
n
ha
nd
e
l
.
de vmedenpunt,van eenen uitgebreiden tu
gea betrekkingen werden hersteld,nieuwe werden aange.

In 1834: schepen 5,647

knoopt, en voorspoed en welvaart vertoanden zich in alle
takkea der handelswereld. ge regering nam zich gverie de

, 1838: yy 6,l97 van
te zamen :40,723 tonnelast.

verdragen den hollandschen handelen scheepvaartvoordeeliee w oreaarden én betrekkingen te verscha
-fren. Het be-

,y1835: p- 5,454
yy 1836: >
5,l75
p 1837: p 5,387 en

bexherming en bevordering derhandelsbelangen t
-e;Zarte,
die uit de nieuwe gesteldlleid des lands ontspr
- oten waren.
Hair vroeger prohibitief stelsql opgevende, z
Aocht zij door

grngelder reciprociteit nam de plaats in van devroeyere
verbod:wetten of beschermende hooge tolregten. l)e te
Xeintx(1831)gesloten Rljnscheepvaart-conventie(zieopdyt
woord)ishetbegin geweesteener reeks'van handelingen.
die 4- de.liberale gezindheden der nederlandsche regericg
bljk gèven. Deze conventieonderging eenigewi
jzigingen
dborhetscheepvaarts-contract,hetwelkteBerljn,den3Jnnlj
l%7 tusschen HollandenPruissenseslotenwerdtTIIwxTwTzxh.
Hetzelveisgeldendetotop einde-1841,doch wo
hrdtdanver?
nietigd,en '
in lzetzelve wordtbepaaldeli
jk aangemerkt,dat
hetzelve:leckts als-het bxegin van verdere onderlAandelingen
ter meest mogeli
jk voozdeelige regeling derwederzi
jdsche
handels-betrekkingen tebeschouwen is.Omstreeksheteinde
A'
V'
at hetaandeel der bi
jzondere nederl. havensin deze desgelfdenjaars kwam een handelstraktaat met Engeland
scheepvaart betreft,behooren ) derbinnengeloopen schepen totstand, in hetwelk zich de beitle staten reprociteit voor
aan Amsterdam en Rotterdam ea wel,bi
jdoorslag,aara''
le- hunnvsiheepvaarttotdien graad verzekerden, waartoe heft

Yan deze schepen waren bi
j doorslag slechts330 ofv1
x
metballast.
bevracht,en bi
jaade helftbestond in nationale
schepen,tusschen 2455 en 2715;daaronderbevonden ziclz
voor
)z britscbe,
sche,
v hanover
6'w
pruissische,
- zweedscheen noorweegsclle,
*/-deensche,
.
%5 fransche,
IF noordvamerikaansche.

dere dezerllavensvoordeYelft.

hunne Eandelspolitiek en hunne koloniale belangen zplks
veroorloven. De schepen der beide natiën worden in de

j1a
ren
zms21
ter
dam Rott
erdam ,
834:schepen
58
1866
1836:
Iga7:

p
p

169,
4
Igaa

.

1944
--

1838: yy
2074
2112
1839: p
2375
Dordrechtnam met sk (2!4 à215). Schiedaln meta'
u.
(ll
4 à 125)en Xaassluismetmtv (48 à 57)aandeel.
De handelsbetrekkingen van Holland hebben,ten gevolge
dergebeurtenissen van 1830de wezentlijksteveranderingen
ondervonden;metregt kan beweerd worden datzi
jeene
volkomenehervorming tegemoettreden, welkernoodwendigheid even zoo weinig aftewi
jzen is,'als de reformen
in het gebied der politiek. Het isbekend,datde groote
bloeivan den hollandschen handelten ti
jde derrepublieken de bron harer magten van haren ri
jkdom op hetbeginselder handelsvri
jheid berustte. ge revolutie oorlogen
en meer no: het continentaal stelselvernielden den handel, en bragten zoo aan het staatscrediet,betwelk metde
gesteltenisdes eersten in denaauwitebetrekking staat,de
gevoeligsteslagen toe. Toen hetkoningri
jk derNederlanden,doorde vereeniging derhollandscheenbelgischeprovinciën gevormd werd, veroorloofde het belang van der
laatstgemelden landbouw en fabri
jken deherstellingderhandelsvqjheid niet. Hooge beschermende tolregten, âscale
formaliteitenwerdennoodzakelijkom debloei
jendebelgische
iM ustrie te begunstigen,en denoordelijke provinciën zaen haren zeehandel.lnd%
len hi
j ook niet als vroeger ter

wedemi
jdsche havensgeheelop denzelfdenvoetbehandeltl,

doch mogen geene uiteen derde land voortkomende, noch,
vbor een derde land bestel
nde lading voeren. 9e entrèpots der beide landen staan '
voor alledoorderzelvereigene

schepen ingevoerdegoederen open,doch houden zi
j,alste
v
o
r
e
n,
h
un
ne
ko
l
o
n
i
ë
n
v
o
o
r
e
l
k
a
n
de
r
ge
s
l
o
t
e
n.
Twe
ejaren
later, in 1839,sl
oot de koning een scheepsvaarts.verdrag,
metde Vereenigde Statenjhetwelk op dealiervri
jzinnigste
grondslagen berust,
en eenevolkomenevri
jheidvanhandelsverkeer tusschen ç.
le beide natiën instelt; de schepen der
beide natiën zi
jn totgeltiken voetindewederzi
jdschehaven,
s
geregtigd;zij mogen komen van waar,gaan waarheen zàj
willea. Sedert korteling (1840)isook een handelstractaat
metFrankrijk gesloten Doordezetraktaten wordthetden
hollandxhen handel mogeli
jk zi
jne beide voernaamste
middenpunten, Amsterdam en Rotlerdam, tot europesche
stapelplaaa
tsen temaken,alwaardebinnenlandeadesvastenlands zich van hunne overgeesche behoeftea voorzien,el'
l
van welkerbemiddelingzijzich bedienenjom hunneeigene
produkten aan overzeesche markten tot geld te maken.
Duitschland,in deeersteplaats,heeftdoordeszelfsligginr.
behoefte: en lange gewooatej het meest en onmiddelli
gk
belang bi
j dezetusschenkomstvan onzen handel.Teneinde
in àetbèlang der beide landen deze gewigtige aangelegenheid'te regelen,werd hetverdrag dertolvereeniging-met
Nederhyd den 91
- Januarij1839 teBerlijn gesloten. Geen
twi
lfel is er, of dittraktaat,hetwelk,metopzigttotdeszel
.
lb wezentli
jkste bepalingen ia Duitsehland totveelvuldiee
voorstellingen heeftaanfeiding gxeven, is voor de hJ1-

nederlag,echter verre beneden de eenmaalbereikte hoogte landsche belangen allezinsvoordeellg,vermits hetzelve,be-

bli
jven. Hevige klagten, wederkeerig vàjandige aanvallen
en verlegenhedea van allen aard voorde regeringwaren
daarvan de gevolgen. De sluikhandel vermeerderde het
kwaad.en hetstelselmoest.opgegeven worden. Tweewetten (van 12 Juli
j 1821 en 26 Aug.1822)voerden meer
vri
jzinnigebeginselen metopzigttotdehandelsbetrekkingen
Jn. Yooralde zeehandelnam eene hoogere vlugtaan,maar
de van nieuwszich verheffendeklagten derzuidelàike provinciën wegens veronachtzaming harerbelangen,desteeds
meez
-zich tegen de regering openbarendeopgositie, diein

deze klagten naluurli
jkerwz
gze welkomesteunpunten vondj
en dewerkeli
jk lijdende toestand van den landbouw noodzaakten deregeying om zich alleqgs,in belangri
jkepunten.
van hetaangenùmen liberalehandelsstelselwedez'teverwi
jderen. ge gewigtigste maatregelin ditopzigtis de beperking dervr/
gheid van den graanhandel(1824),waaropspoedig (1826)een nieuw toltariefvolgde,doorwelksbepalingen gewigtige handelsbelangen der noordeli
jkeprovlncién
op hetwezentlijkstgekrenktwerden. Debelgischeopstand
in 1830 maakte aan dezen moqiielijken en nadeeligen toestand een einde. De noordeli
jke provinciën waren uit
de knellende boei
jen en bapden ontslagen,welkehaarter
Willederzuidelàjke provinciën waren aangelegd geweest;de
hollandsche handelbeurdezicllwederop;de mogeli
jkheid
om hetvroegerhoogestandpuntwederte bereiken,wasop
nieuw opengesteld. '
Fan ai
-'hetjaar 1833 nam das ook

halve de vergemakkeli
jking dero
handelsgemeenschapy ook
vooronze kolonialeprodukten de groote e(zqjkemarktdes
lastig zi
jn. Behalve dezen tusschenhandelheeftook 1I
'olland
jaarli
jkeeeneongemeen aanzienli
jkeproductievankoloniale
waren te realiseren,welkervertiereen.wezentli
jkdeelvan
deszelfsri
jkdom uitmaakt,deszelfsscheepvaartverlevendigt,
aan hetland eenemenigte hulpbronnen opent,ea hetzelve
in staatsteltjdeaanzienli
jkelastenywelkJdepolitiekeomstandigheden
' hetzelve opgelegd hebben, tedragen zonder

tolverbondsopenstelt, onder conditie, die nietsminder dan

er door verdrukt te worden (l84f)en 1841), NeerlandsIndië bevindt zicN tegenwoordig in eenen staatvan welvaart,opbloeien toenemendeproductie,dienaar'heteigen
getuigenisderdesbetreFende natiën,alleswatdeengelsche
en.in geringere mate de fransche koloniën in dit opzigt
aaabieden, verre achter zich laat. Hetdoor den koning
(W ïttzx 1)'met onwankelbare volhardingdoorgezette,in
Holland zoo vaak aangerande, zoo vaak miskeude stelsd
heefthierde ongemeenstegevolgen gehad;hetmoederland
bezit alleen in Javaeene,nog voorlangen ti
jd onuitputteli
jke brop van magten qjkdor
n,zoo alsgeen andereslaat
in Ruropadie in de zelfde mate bezit.
9eNederianden bezitten in Azia heteiland Java,deXolukken, Benkoeled op de kust en een grootgedeeltevau
Sumalra,Xacassaren deoosteli
jkekusten vaa de eilanden
Celebes,Bandà en verscheidenenteaettingenopBorbeo;in
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Afrika verscheidene metf,orten voorziene etablissementen op van de 27 centenaars uitvoer. De handel, met Suriname is
de goudkust;.in Amerika de eilandenCuraçao,St.Eustatinsj aan het strengstemonopolieonderworpen.Devreemdeindussaba en een deelvan St.Xartin;op hetvastelandhetvopr- trie- en natuurprodukten,welke de kolonie noodig heeft,
maligehollandszhe Guiana of Suriname. De belangqjkste worden uitHolland ingevoerd,daarvan de tolregten betaald
en grootste dezer bezittingen isJava meteenevlakte-inhoud en metnationaleschepen vervoerd. De regering werd inhare

van 50,000.D màjien meeèdaa 6 millioen inwonersj hetwelk'tegenwoordig zich in eenen zoo bloetjendenjzoorijkelijk voortbrengenden stavtbevindt,datde zuivereopbrengst
welke hetoplevert. een groot gedeelle van de interesten
de: staatsschuld bestri
jdt,en de nederlandsche 'reedeqj in
de verzendin; hetgrootste voordeeltrekt. Het stelsel der
regering, de kultvur der belangràjkste l
tolonialeprodukten
floorhetaanleggen van groote model-plantagiën, zekerheid
van de voordeeligste verkoop van derzelyer producten voor
de planters, vond in drie gouverneurs-generaalj vwx nl
iw
Boscl
f,vA> ns CApsttll: en Dv Brs Ds Gnlslcwlssjeven zoo

Merkzamealsschran'derevoorstanders. Detalri
jkeveranderingen,diein allertakken deradministratieenderopeplàjke
dienstingevoerd werden,vergemakkeli
jkten enbegunstigden
4l
e uitbreiding derkultures, welke men buitendiennogdoor
het aanleggen van groote en gemakkeli
jkegemeenschapsstelsels,terhulye kwam,en zoo kon de productievanJava
ia de jongste Jaren eene hoogte bereiken. dieverbazing
wekt,inzonderheid a1smen bedenkt,datzijjnaarhetoordeelvan deskundigen,nogeenen geruimen ti
jd zullen stàjendezijn. ge voornaamsteyroduklen van Javazi
jnko:i
j,
suiker,qjst,indigo. In hetJaar 1830 voerde Javauit,aan
koKj;288,742centenaars(hetjavaschecentnr.ofdepikol
à l25pond).suiker.. . .. . . 108,604 pikols
.

1Jstgo
.. *@ ** @ 22.063
irndi
**
*
@ @*329,067

*

In 1832 steeg de uitvoer tot

k
oëj .......
299,086 pikols
suiker. . .
.120,298 >
indigo

4:,841 p

ri
jst.....

503,199 p

In 1833 bedroeg de uitvoer:

kolllj .......314,173 piko1s
suiker.
irldigo

.. .245,872 *
. .. 168,21l p

rijst..

...622,944 >y

bemoeàjingen,om de koloniën op te beuren, inzonderheid
door de groole, nog gedurende de vereenigingh gestichte
Nederlandsche Handel-:laatsehappi
j ondersteund, die een
gedeelteharerhoogstaanzienli
jke kapitalen en hareruitgebreide betrekltingen tot bevordering der gemeenschap m et
oost-lndië in den wi
jdst uitgestrekten zin des woords

aanwendde. Dit te zamen trellbn van verscheidene ongunstige omstandigheden had de markt derkolonialeprodukteu
van Holland ten deele in de koloniën zelve overgedragen,

de hollandsche handelverlooralle voo.
rdeelen dergemeenschap, als de goederen door vreemde schepen in Batavia
regtstreeks gekocht en vervoerd werden. De toekomstder

nederl.koopvaardijhing op hetinnigstedàarmedetezamen,
hare'ontwikkeling wasdan alleen mogeltjk,indien Holland
op uieuw de gewigtigste markt van koloniale waren voor
het vasteland wierd. Alle begunstigingen der regering,

hare bemoelt
jingen, hoe ook ijverig,waren niettoereikende

oln aan het goederenvervoer deze rigting te verzekeren;
daartoewerd delevendige,voorgeeneopogkringenen krachtsinspanningen terugdeinzendemedewerkingvandengroothan-

de1vereischt. gemaatschappi
jverlçende deze in eenezeer
ruime mate,zijdeed de belangri
jksteaankoopen,verschafte
zich door voorschotten en wezentlijkegeldopoFeringen het
monopolievan etteli
jke handelstakken, begunstigdedeoprigting eener bank op Java,legde nlodelkulturesaan,zocht
door voordeelige leveringscontracten departiculierekultures
op te beuren,en voerde in alle districten de meestwezent-

li
jke verbeteringen'in de kultuur derhandelsvruchten in.
Den speceri
jenhaudelmetdemolukke'svestigdezijopnieuw
in Holland,zi
jdeed zelvevoorschotten aan deregeriug,die
in het belang derkoloniën besteed werden,en werd door
de voorregten en previlegiën;welkederegering haartoe-

stond in staat gesteld om verbazend groote voorrad;en van
produkten in Holland op te zamelen, welke haar I
n verbinding met andere combinatiin eene voor Holland hoogst

winstri
jke heerschappàj over de marktderkolonialewaren
op het vaste land verzekerde. Een der voornaamste middelen,welkezi
jaanwendde om totdezeuitkomsttegeraken,
bestond in degrootste begunstigingen,welke zi
jdernederlandsche scheepvaartdeed deelachtig worc
len;zijbewilligde
meervoordeeligevrachtpri
jzen dan degewoneo)garticuliere

handel, en bevorderde door aanmoedigingen en onderln llet j
steuningen van allerleiaard den scheepsbouw en descheepa
a
r
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ponden gestegen; in 1839 berelkte dezelve de hoogte van vaalat, en de bloeàjende staat in welke deze laatstgemelde
78 millioen ponden!terwi
jldesuiker-pl'
oductievan allede zich bevind, is grootendeels aan haar in vele opzigten te
nederlandsche kolonlën te zamen gevatomstreeks90millioen danken.
ponden bedroeg. De inkorhsten welke de schatkistuitde STATUTEN, Bit,tarneii
jk lloog kliakende,woordwordt
lausulen en conditiën
koloniën trok hebben in de zelfdeaanzienlijke verhouding ebezigd voor de zamenvatting (ier c'

toegenomenq, ln hetjaar 1831 bedroegen die inkomsten onderwelkeeengenootschap,eenemaatschappijofsocieteit.
57,017gulden;in1832steegderzelverbedragtot/2,47',827; isingesleld. Zoo,bi
jv.,spreektmen bi
jonsvanmstatuten
in 1833tol/6,251,102J1834tot/7,013,570;in 1835be- derNederl.ilandl.Xaatschappi
jenz.''
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d
e
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ko
ningsstnd, vertoont
droegen zijreedsl1.mlllioen guldens;en in hetjaarl838
bereikten zij,volgens de verklaring van den ministervan
koloniën in de zitting van 19 Decem ber 1839./24,000,000.
De opbrengsten der,in- en uitgaanderegtenbeliepgedurende
de drie eerste kwartalen van hetjaar 1839.
/3,352,000- .
Het is aan geenen twilfel onderworpen, dat dezelve nog
kunnen vermeerderd worden. ge regering heeftindenloop
vanden zomervan 1839 dekultuurvan speceri
jen,die tot
dusverre op Java verboden waj,vrijgegeven,en zich tot
alle soort van vergemakkeli
jking en begunstiging derzelve
aangeboden. De kaneeltuinen,, welke de regering reeds
sedertgeruimen ti
jd, bi
j wi
jze van proefneming, onderhield, beloofden voor 1840 eene opbrengstvan meer dan
2000 centenaars, van indigo werden in 1839 nagenoeg l
millioen ponden gewonnen;en 18:
:.3 werdeeneproefneming
met de theekultuur bewerkstelligd, die bevredigende uitkomsten opleverde. Het stelsel der regering metbetrekking
1ot den kolonialen handel is zoo we1 op de vermeerdering
der hulpbronnen voor de publieke schatkist. als op aanmpediging en uitbreiding der scheepvaartberekend.Goederen,die met vreemde schepen in de oost-indischekoloniën
ingevoerd worden, betalen 16,3
veo prct. van de factunr-

nog slechts eene schaduw van haren voorm aligen luister en
bloei als handel- en hanzeestad,die hare schepen naar àl
de deelen der toen bek-ende wereld zond, en die weleer
eene uitgestrektheid bezat, welke m qn alleen daar naar kall
rekenen, dat hetm uurwerk der aloude domkerk thanseen
half uur gaanshebewe
steen *de stad in zeeligt,en bi
rkenn
j laag
w ater nog te
1S. Geene stad in Nederland is
wegensoudheid en voormalig luisterrijk aanzien meer beroemd dan Stavoren,maar ook geene is zoo laag gedaald.

pStavoren waseenederbloei
jendstekoopsteden,zoo dat

hare inwoners grootte schatten verzamelden.In de l3eeeuw
was Stavoren in magt en aanzien hoog geklommen, maar
eene eeuw later begon haar bloei reeds te verminderen.
9e weelde en prachtwaren in die eeuwen,door den uitgebreiden handelop dq oostzee. zoo zeer toegenomen, dat
men algemeen hetspreekwoozd bezigde dy o/'
crv/ï'zdebern

y'
t
lx stearem,datis:de verwendekinderea van Stavoren.
pXen leest Jn de ges
chiedenis, datzi
jtoen destoepen
en kloppers metgoud besloegen. Iloch men moetdaarbi
j
niet aan de stoepen ofkloppers denken,maaraandestooperl
of drinkkannen;deze werden door hen met goud beslagen.

waarde;metnederlandscheschepen slechtsdehelft. Kolj,

l
yHetontstaan van hetvrouwenzandwordtdoordekronàjksehqjversaan dedaad eenerk
roekeloozevronw toegesehreven.
Kene Hjke weduwe,nameli
lk zond een schip naar Dantzig
metuitdrukkelijken last,om de allerkostelijkstelading,dââr
te vinden,terug te bren
'gen. Toendeschipperwederkwam,
en zij van hem vernam,dathi
j eenelading van debeste
isdeuitvoervri
j. îijstbetaaltondtrallevlaggenslechtsyz tarwe inhad, hevâl ziJ Yem om dezq ladingg die hi
j aap

die met vreemde schepen naarvreemde landen uitgevoerd
wordt,betaald 5 gulden van het cntrs;naar nederl.havens
met vreemdeschepen4guldenymetnederl.schepen2gulden ;
suiker metvreemde schepen naar vreemde landen 1 gulden
van hetcentenaar;metnederl.schepen naar nederl.havens
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bakboord had ingeladen, aan stuurboord weder #ln zee te
Werpen. Aan deze zandbank WiJ-ten de schl
'
i
jversde vernedering en den ondergang van Stavoren, en besehouwea
ditais eene strafvan God over de inwoners der stad. Het
eval zelf kas waarwezen, maar het is ongeloofbaar, dat
daaruitdiezandbanK zou zi
jn voortgekomen. Langsde geheele friesehe kust vindt n-en zandbanken en platen, en
het vrouwenzand heeft, uit hooz
de van deszelfs afstand,
weinig totvervalvan 8tavoren bijgedragen.
tk9e korenaren, die men zegt dat op hetvmuwenzand

*311,:EAKOO1.EN.

op leeft zeevischj mede in aanraking metlnassa'svan dit

pek. Derhalve is het gemakkeli
jk te begqjpen,hoe men
in de zelfde ruimte voorwerpen naastelkander vindt, welke
gewoonli
jk slechtsop groote afstanden worden aangetrofl
kn.
Kan men niet onderstellenj dat de steenkoolbeddingen in
onze streken, in een' zekeren ti
jd,in eene gesteldheid
ltebben verkeerd,overeenkomstig met die,waarin thans de
gekgronden van llet eiland Trinidad zich bevinden ? Indien
deze daadzaak naauwkeurig onderzocht wierd. zoude men

een aantal onregelnlatige Lanomalejverschi
jnselen kunnen
groeijen, vindt men eigenli
jk bijhethoodeâ/zl
/,en ueze verklaren, welke tot dus verre door geene theorie lloegezi
jn nietandersdan de gewoneen bekende helm Larundo naamd hebben kunnen verklaltrd worden. Naar ons inzien
ar
enariat9welkemen ook op andereplaatsen,a1s:Texel, isde vorm ing van pek orsp.ronkelijk,en kanhetgewrocht
hetTlie, op de duinen buiten Haarlem enz.vindt,enweiker nietzijn van eene eeno
voudige wi
jziging der plantenstof.
aarnaareeneroggenaargeli
jkt.
De kruidkunde dezer onden,metzorg bestudeerd,zoude
plletroode klif is eene hoogte, van waar meneenschx n eenir licht kunnen vegr
rspreiden gver de organische oveten ruim gezigtover de zuiderzee heeft. Hetligtten oosten bli
jlselen, welke men in de steenxoolen-beddingen ontw
van Stavoren niet verrevan hetdorpje Scharl. Hierom- mo
et, en men zoude waarschi
jnli
jk tusschen dezelve eene
trent verhalen de kroni
jkschrijvers ook vele wonderen en erwonderlàjke overeenstemming ontdekken;totnu toeheef'
melden onder andereu van het werpen van kinderen in v
niemànd er aaa gydacht,dathet pekmeer hetvoortbrengsel
eenen vurigen put, ter bevrediging van den afgod stavo zoudezi
jn van deplanten diehetzelveomringen.
van welken Stavoren den naam zou hebben. Dit Roode
E ngetand is hetland,hetwelk hetvroegstdesteenkoolen
Klif Js Jn Troeqeren t
i
jdveelgrooter geweest,dochvanti
@
jd als brandstof heeftaangewend;in het begin der l3e eeuw
tot ti
*
i
>d merkelpk afgenomen. ln dejongsteoverstrooming werden reeds steenkoolen uitgevoerd en in Londengebragt,
heeft hetweder veelgeleden, zoo dat er een aanzienli
jk gelàjk zulksbli
jktuiteen verbod om dezelven te branden,
gedeelte is afgeslagen en weggespoeld en de ràjweg,die wegensbederfderlucht.TegenwoordigheehGroot-Brittanje
over dezelve loopt,verder binnenwaarts ismoetenaangelegd tot deszel
fs eigenebehoeftejaarlàjksmeerdan 20 millioen
worden. De geweldige overstrooming van hetjaar l825 tonnen steenkool
en noodig,Waarfan ongeveer hetzesdedeel
dlw
eigde Stavoren meteene geheele vernieling. Hethaven- tot i
jzerfabrikatie verwerkt wortlt;de uitvoer bedraagtbi
ho
ofd, in hetjaar
1824 hersteld en vernieuwd,werd uit oorslag in de laatste jaren 6 lnillioen tonnen,en ismejl
ziin verband gescl
aeurd; zeepalen werden olnverre gerukt d
eder jaar sttigende. Eene zoo aanzienli
jke behoefte aan
en landwaarts ingeworpen ; groote gaten scheurden in de i
steenkoolen wekte de opmerkzaamheid van hetparlemenl
straten, en eene zoutziederi
j,deeenige nog overgeblevene op, en Lad een speciaalonderzoek over den geheelen steenfabrijk, werd geheel vernield. Heteerti
jdszoo bloeijende koolen-handel ten gevolge,waaruit bleek,dat door de beStavoren is thans geheel vervallen.'> LFriesche volks- kende steenkoolen-mijnen de tegenwoordige behoefte voor
almanak voorq
/d.2/).
en ti
jd van 2000 jaren verzekerd is.Hetbassin van Newd In den spaanschen ti
jd bezatStavoren een sterk kasteel, d
Castle alleen heefteenekolenmi
ja,diehetgrootstgedeelte
at in 1580 veroverd en later afgeworpen werd. 0ok vond dergraafschapjpen Durham et1Nortllumberland beslaat!onmenj eenigen tijd geleden, aan de oostzi
jde derstad,in geveer 58 ml
jlen lengte,over24 mi
jlen breedte heelt,en
eene menigtelàjken en beenderen,nogsporen van hetver- uit 40 boven elkander liggende koolenschichten, nlet20
scllrikkelàjke.gevecht, waarbi
j de friesen op de hollanders voet qntginbaarterrein. De totuitgraving geschikte steende overwinning behaalden, toen graaf W lttsx IV het in koolen nemen eene ruimte in van meer dan 5000 millioea
13:5 waagde,olu Friesland met een magtig legervan85000 kubi
ekmeters,en dekkendejaarli
jkscllebehoefteri
jkelàjkvoor
Iuan aan te vallen,waarbi
jhi
jzelfmetvele vanzijneedelen 400 jarea. 9e steenkoolenin hetbassin van Zuid-AYallis
en soldaten omkwam .
schi
lg
BllAnE'szeermati%#
ze berekening,voor
%i
#nen.
' vo
%'ens Coxp
ST.CRUZ,zie Sw5TA-Csrz.
tdubbelvan dien tàjd,datisvoor800J
.aren,degeheele
ST DENIS, fransche stadj zie Sz1>:. =, stad en zee. he
tegenwoordige behoefte te kunnen dekken, zoo datvoorde
llaven van heteiland Bourbon, zie aldaar.
verige ri
jke formatiën in Engeland bi
j de aangegevene
STEENKOOLEN.De Jlonthley-heviem deeltomtrentde o
s
c
ha
t
t
i
n
g
s
l
e
c
ht
s
e
e
n
kwa
n
t
um
g
e
l
i
j
k
a
a
n
datvan hetbassin
vorming dersteenkoolendevolgendegissingen mede.ondanks Zuid-W allis aangenomen is.
het gezag van eenige namen, ter gunste der theorie, welke In Frankri
k worden ?;dersteenkoolenbehoeftey tegende vorming .dersteenkoolen aan hetplantenrijk toeschqjft, woordig omstrj
eeks 4 millioen tonnen, door de binnenlandheeft men er evenwelnog nietin kunnen slagen,een enkel sche 1nrodulttie, het overige door engelsche en belgische
grondbestanddeel van steenkoolen zamen te stellen,welke koolen gedekt. Frankri
jk bezit meer dan 40 grootereen
middelen men daartoe ook aangewend hebhe. A1s men de kleinere st
eenkoolengroeven,die in hetjaar1836:2,800,000

vorming dersteenkoolen toeschri
jftaanoverstrooming,omdat
hethouthetwelk lang onderhetwaterisbedolvengeweeat,een
steenkoolachtigaanzigtverkri
jgtjdansteltmeneene hypothese
opdenvoorgrond,welkeweinige waarschi
jnlijkheid aanbiedt.
Echter vindt men tusschen het pekmeer van het eiland
Trinidad, en de steenkoolenbeddingen eene opmerkeltjke
overeenkomst,metopzigttotde plantaardige overblijfselen
welke m en zoo dikm aals in deze laatste ontm oet, en die
men als een dersterkste gronden voorhetbewtjsvan derzelver plantaardigen xrsprong doetgelden. Deoverbli
jfselen,welkemen in desteenkoolenmi
jnen vindt,behooren

tonnen leverden5de4aanmerkelijksteaders,totde departementen derLoire (StEtienne),van hetnoorden(Anzin)
derSaone ea Loire (Creuzot,Epinae/en van Ayeyron behoorende, leveren )- zelfs het eerstgemelde y der geheele
fransche productie. Be steenkoolen Tan St. Etienne zijn
daarbi
j zoo deugdeli
jk, dat zàjnevensdie van New-castle
testellen zi
*
jn, en worden uitgegraven op een punt, van
waar zi
j te lande en tewater,zelfsdoorspoorwegen naar
alle oorden henen kxlnnen vervoerd worden. Het depar-

tement du Nord heeft eene jaarlijksche productie van

50,000 tonnen, datderSaoneen Loire250,000 tonnen;
allen tot de voortbrengselen van warme luehtstreken en 7
tvan Aveyron en dat van Alays zouden verre-weg meer
vochtige landen ;dezelve bestaan uit varenkruid, riet,bam - da
kunnen leveren, als het vervoer eene grootere aflevering
boesen palmboomen.A1dezeplanten zi
jn zeerovervloedig toeliet; om die reden zal, zoo m en verneem t de Lotberondom het pekmeer.'en groetien zelfs op deoppervlakte vaarbaar gemaakt worden en de llhône doorj spoorwegen
van hetzelve.- Indien wijnu onderstellen,datde steen- voor dekolengroeven van Alaystoegankelàjk gemaaktworkool den zelfden oorsprong heefta1s ditpek, dan heeftzi
j, den. Even zoo zullen de groeven van den Allier door de
met opzigt tot de groei
jing der planten zich in dezelfde bevaarbaarmaking der rivier bevorderd worden. Het is dus
omstandigheden moeten bevinden, en dan kan men het

.
zich gemakkeli
jk verklaren, waarom dezelvezoo veleoverblàjfselen van planten bevat. Indien de eilanden van het
eiland Trinidad met nieuwe aardbeddingen bedektwierden,
zouden zij de planten behouden,welke zi
jreedsbevatten,
of die zlch op hunne oppervlakte bevinden. In de wateren
rondom diteiland zi
jn er,onderde zee,pekbanken,welke
week genoeg zàjn, dat hetankervan een vaartuig in dezelve kan doordringen;hetzoude dus niette verwonderen
zi
jn.dat dezelve ook zeeschelpen bevatteden. Be grootste
scheuren,diezich in hetpekmeerbevinden,zàjn metwater

te verwachteny dat in Frankràjk, methetaangroei
jen der
behoefteaan steenkooleujinsgeli
jksweldradeproductiesti
jen zal.
Belgiè' produceert, volgens de opgave van BBAXDT?uit

350kolenmi
lnen jaarli
jks24mi1lioencentenaars.- Prutssen
bàj doorslag,jaarli
jks 8 à 9 millioen tonnen steenkoolen,
en 4 millioen tonnen bruinkoolen ;ol
zlstreeks (v van de
eheeleproducfiewordtuitgevoerd.- ln deoostenrù'ksche
staten worden jaarli
.
iks circa 4 millioen centenaarsuitgegravea.waarvan meerdan dehelftop Bohemen(2,000,000
entnr.). het overige op Stiermark, xoravië, Silezië en
geyuldj in hetwelk Yisschen uit zoetwater leyen ;verder c
Hongari
je komt. - In Bakscn worden tegenwoordigna.
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r uoeg 2 millioen schepels of3,750,000centnr.uitgegravenj

STERKE DRAAKEX- STFRKYFATEM.

STERKR DRANKEN. 11 geen land bestaateenesterkere

welk kwantuà steedstoeneemt.- Ren
jeren bezit51kolen- consumptie van sterke dranken dan in Grootbrittanje,zoo
mijnen.en produceertomstreekshalfzooveelalsSaksen.- als onder anderen .
zulks blijkt uit den staat der daaxp
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etmet 5 april1832 eindisendejaar;
xteenkxlen en brui.
nkoolen uitgegraven, waaronder I60,000 te weten :
kubiekvoetsmitskoolen.- In Zweden worden54,255tonnen
moovloop oy spriot
steenkoolen uitgegraven.-- Rusland en Polen produceren In Xngel
and, eigenli
jk gezegd ....6,824,462 gallons.
600.
*00 pud. - Aders of schichten van steen- en bruin- > Schotland .. .. .. .. .. .. ..5,718,597 n
koolen zi
jn overigensin verscheidenelanden reedsbekendj p Ierland. .. .. .. .. ... . .. .8,560.442 >y
waar zi
j niet te nutte gemaaktworden;in anderelandeu
za
vla
ame
1snjge
aar
i
jtks
21,103,501
worden zijmetmoeite en kosten opgestaard,enjuistinden
jongstentijdiszulksin Duitschland,ltallë,Griekenlandenz., W dao
ar
b
i
j
t
e
v
o
e
ge
n
z
i
j
n.
or den smokkehandel ingevoerd
& verscheideneplaatsen,metgoed gevolgbekroondgeworden.
.
wordende vreenade slerke dranken . 1,250,000 eallons.
Nlin. TABIs>'. Inv.y'7- ;uitv..
/ 0.10;doorv./'3nde het Z'
*
J
@
Per 1000 pond.
(deze laatste voortkome
Wf'. De steenkoolen wc> het eene gt'deeî/e van een
uitFrankri
jk van de kusxen,ofvan
de eilauaen uerNormandi
jeyhetzi
j
AlcJarfg r#k. over nederlandsch grppdgelïe#,
xccr een andergrdeef/evan datzetfde r#âveruitHolland).
.
.
w/erd wordende, zf
p'l aqn een transito-rert
Behalve nog .. .. .. ... .. . l,000,000 allons.
van stechts a0 ces/d, de zppp k onderworpen.
dieheimeli
jk,ofmetontduikingder
STKENOLI
EI
wetteli
jke bepalingen worden in KnSTEENwIJ
I,zi
N
eede
AwrR
n
u
w
n
s
.
geland zelven gedistilleerd
landsche zeeroudestad in dejro5.*
l @e oveqjssel, noordeli
jk gedeelte, aan de Steenwl
lker en eene hoeveelheid VZn *@ .@ *@ @4,964,460 gallons.
Tan TreemdenOOrSPrOng,dienaarYnAa en het Nieuwe gieB. niet verre van de friesche en
drentsche grenzen,met 3280 inwoners.verscheidene goede
xtraten,en schoone huizen. waarondereenige ruim voorziene
winkels. 9e stad heeft een fraai marktplein, waar veel
graan ten verkoop wordt aangebragt. Reeds ia l14l werd
de kerk ter dezer plaatse door bisschop HIIBBSB: vA.xBIZBrM

ann hetbenedictijner-kloosterte Rumen geschonken,en in

1232 speelde reeds de stad eenige ro1in de geschiedenis
der drentsche onlusten, en verkreeg nietlang daaraa van
llisschop HxxnE1K v.
à.> V1Aw9sw een monniken-klooster.
Toen de zwolschen,die zich onder de bescherlning vanden
herto; vA> Gstoza gesteld haddep,methulp der gelderschen eenen aans
lag tegen Steenwi
jk ondernamen,om zich

de hier in voorraad zi
jndelevensmiddelen meesterte
maken ontmoeteden zi
jezden hevigsten tegenstand.9einwonersvan Steenwàjk,slechtsdoor4
d00 soldenierseneenige
boeren versterkt, wapenden zich, doch lieten devi
janden
Van

de grachten doorwaden en de stad naderen, om hen des
te beter te kunnen vernielen. Hierdoor werden de bele-

eland worden gezondenjmet betallng der regten ; zoo dathet geheel
verbruik van sterke dranken in Engel
and kan berekend worden op..28,318,061 gallo. .

Beze verbazende hoeveelheid bedraagtechter slechts,over
de geheele bevolking gerekend, niet meer dan ongeveer

!;gallons;of nagenoeg 5 & 6 nederl. kan perjaar,de
bevolking van Grootbrittanjeop 22 millioen bewonersaannemende, hetgeen minder dan J ned. kan per maand
uitmaakt. Dit ci
jfer ip nog vri
jhoog,alsmen de enorme
hoeveelheid der andere dranken in aanmerking neemt,bestaaude in bier en wàjn van alle soorten, diejaarli
lksin
hetveleenigdekoningqik worden verbruikt.
STERKW ATER (SwtpzTxEzccM,GsllsT vAx SztpsTsa).
9it komt hoogst zelden Tri
j op zich zelven in denatuur
voor;slechtssomwijlen vindtmen hetnahevigeonveders
in het regenwater, en schi
jnthierdoorde inwerking der

geraars derwiize gehavend. dat slecbts een klein gedeelte electriciteit uit de bestanddeelen der dampkringslucht te
hunner in àen n
lammerli
jksten toesland in Zwolle terug outstaan. - Deste meer echter,vindtmen het, metchekeerde. Hier echter was men op wraak bedacht, en vond mische grondslagen verbonden, in de salpeterzure zouten ;
maar altespoediigelegenheidom dietebevredigen.Eenigen bi
jv.salpeterzure kalien natron, salpeterzure magnesiaen
tijd later wasdebezetting van Steenwi
jk totop slechts50 kalkaarde, die zoo we1in hetdelfstozbn- alsinhetdieren.verminderd, weshalve de raad dezer gtad aanzoek deed om ri
jk gevonden wordt.
versterking le erlangen. Be bode die ditaanzoek overWagty ara
He
bit
eresn
alpe
tetez
ri
z
juu
nr
bek
sc
ehl
nd
jntjeven a1sdesalpeter,reedsden
werd door de gelderschep opgeligt en gevangen gezet. Yan
geweest. Inzonderheid echterzi
jn
jaan RATMO>D Lvtl, diein de l3eeeuwleefde,deeerste
hierzond men eenen gewaanden bisschoppelàjkea dienaar, wî
die den steenwàjkers de gevraagde versterking toezeide. onderrigting totdeszelfs bereiding verschuldigd. Daar hetZeerspoedig werd hijgevolgd door 0T:0 vA>Sclllllpzwzyll:t zelve door uitscheiding uit den salpeter verkregen werd,
met 300 gelderschen,aan wien het,hoewelevenvoorhunne zoo bekwam het daarvan zi
jnen naam a1ssa#eterzuuvnof
1a1s geest van salpeter. Hetkan op den weg der kunst
aankomstontdektzi
jnde,nietmoei
jelijk vieldestadbinnen we
te trekken. Nu werd de vroegereteleurstelling vreesselàik uit deszelfs elementen : stikstof en zuurstof, regtstreeks
gewroken. l)e gelderschen staken de stad in brand, die gevormd worden, als men door een mengsel van beiden,
geheelvernield werd,zoodatde vijandelàjkebezettinghutten electrieke vonken heen geleidt. Intusschen vormen zich op
deze wijzealti
jd slechts kleinehoeveelheden,en demedevoorhaarverblijfmoestopslaan.
jnt vereischt te
Nog belangri
jker is evenwel het verhaalderbelegering werking van andere zelfstandigheden schi
jpen,bi
jv.watervan 1580- 1581, en schitterend door de onsterfeliikehelden worden,alsde wording snelza1plaatsgri
feiten van C0:xpnT. RzcBzwBzltc sloeg in.Octobepvan het stof,vermitsdeze,door de ligte ontvlambaarheid vanlaatstjl hetzelve met zpurptofwatervormt,eenen
eerstgemelde jaar met 7,200 man het beleg om de stadj gemelde, terwi
die door 600 m an soldenieren en even zoo vele burgers hoogeren graad van warmte voortbrengt en daardoor,beider
soude verdedigd worden. Na eene merkwaardigebelegering zuivering bevorderd wordt, of kali, hetwelk zekere preisponerende aantrekkingskracht uitoefent en zoo een voervan 4 maanden verlieten de spanjaards de stad.diehun d
echter door verraad in 1582 in handen viel. Tot1592bleef tuig ter snellere vorming van het salpeterzuurwordt. Er

j het gebruik van waterstof ook alti
jd
Steenwi
jk in de magtdervi
janden,wanneerprins AlwvRlTs ontstaat nogtans bi
j hetgebruik van kali
tijn leger voor de stad neêrsloeg en haarbemagtigde. ln eenige salpeterzure-ammoniak, en bi
1à97 was zàj bijkans weder in 'svijandshanden gevallen, alti
jd eenige salpeter.
doch de beradenheid der bezetting deed den aanslag teleur In de natuurvormthetsalpeterzuurzi
ch altijd daar,waar
ierli
jkestoFentotrottingovergaan,vermitsdezeeenegroote
gaan. In 1672 viel zi
j nevens de meeste vestingen des d
lands den munsterschen in handen. Van 1745- 1750 was hoeveelheid stikstof in zich bevatten. Kchter isde aanraing met de dampkringslucht, (dusmetzoutwurstof)niet
Steenwi
jk bàina aanhoudend de schouwplaats vaq inwen- k
volstrekt noodwendig, vermits zonder dezen de oxydatie
dige verdeeldheden.
jbehalve
ge stad Steenwijk heefteen departementdermaatschappi
j slechts onvolkomen zoude geschieden,en,daarzi
tikstof nog waterstof inhouden, voornamelijk ammoniak
totNutwcs ';âl
&emeen.- In de'nabijheid van de stad s
vindtmen zeer goed krijt en ijzererts.- Be beroemde ZO1à Torm en.
Tot voortbrenging van het salpeterzuurkiestmen alti
jd
B:lwwll:rsPxtwpwwrs(T:>Ba0zu)isMergeboren.
STEE ZEILEN (een) (sehpvt-jnoemtmen alledezeilen een salpeterzuur-zout.hetwelk :jn gestamptwordt. Yroete zamenkwelke een schip dragen.kan.
ger,toen hetzwavelzuurno: zeerhoog in pri
jswasvolgde
lk,
STENG Lschpvt.j noemt de zeeman het verleng-stuk men gemeenlijk twee manieren.Xen distilleerde,namelx
van den mast.
deelen verkalkti
jzenitrioolen 8 deelen salpeter, ofmen
STERCUS 9IIBOLI,zie AssA FcETInA.

STèRE (neà.wi&&6j. Eoutmaat,zieAxsTnnixtn#z:1Js.

2 of3 deelen gewone klei- ofthoon-aarde en l deel

u1t aarden of i
jzeren retorten (distilleerkolven),

STIïIIKW ATEn.
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STEEKW ATER.

die in ovexm geplaalstworden. en met distilleerglazen voor- schen is zeifsdit geconcentreerde zuur niet vri)
-van water,
*
$.
zien worden,welke,totopneming van hetovergaandezuur nameli
jk 14 pCt.,deszelfsspecifiek gewigtl15.
deels water inhielden, deels ook ledig waren,naar gelang
Eene tweede soortis bekend onder denda
naa
nde
m van dubbel
men een minder of meer sterk zuur wilde voortbrengen. sterk water.Ztjbevatsmalenmeerwater
voorgaande,
De handelwi
jze nu was de volgende:bijhetgebruik van nameli
jk 70 pct. stootaan de luchtwitte dampen ùit, en
he
e
f
t
e
e
n
s
pe
c
i
âe
k
ge
wi
gt
v
a
n
l
,
4
2
.
i:
jzervitriool vormde zich zwavelzure kali en salpeterzuur
rde soortis hetzoogenaamde enkele of eenvoudt'&e
h
r-oxyde, welk laatste, als tegen geene hoogere tempera- De de.
#.@ze
tuur bestand,het salpeterzuur afgaf,hetwelk nu overdistil- stcrkwater. Zi
j geeft volstrekt geenen damp van zich,is
leerde. Na volbragte arbeid, bleven in de retorte terug: waterlleldervan kleur, heefteen specihek jewigtvan 1,20
zwavelzuurltalien l
jzer-oxyde. Bi
jhetgebruik vanthoon- à 1.205, en bevat nagenoeg 70 â 75 pCt.water.
aerde verbond zich deels,hetin dezelve vervattekiezelzuur, Tot vel
e einden wordt,
een van chlooren zoutzuurvri
je
deels de thoon-aarde zelve met hetkalijwaardoor hetsal- salpet
erverlangd;men verkri
jgtdien daardoorjdatmen bii

Peterzuuruitpedreverzwerd. Hetbezinkselm'
aakte men ten de distillatie, hetzi
jzuiveresalpeter bezigt,ofwelden in

autte op aluln, vooral toen 6lApTwL geleerd had, vöörde den handelkomenden salpeter door salpeterzure zilversolutie
'etchloorvan hetzoutzuur verbjndtzich,door de
distillatie terstond zwavélzuur toe tevoegenjom alleenlàjk zuivert. 1J
noodig te hebben,lletbezinkseluitte loogen en hetzelvete werking van deszelfs groote verwanLschap tot hetzilver,m et
'laten kristalliseeren.In denjongeren tàid,echterheeftmen ditlaatste,en plofta1sonoplosbaarchloorzilver neder;waarsederthetzwavelzuurzoo uiterstgoedkoop isgeworden,deze entegen de waterstofvan hetzoutzuurenzuurstofvanhetzilfabrikatie-metl
zoden wederlaten varen (laarzi
jveelbrandstof veroxyde zich metwatervereenigen. Xen heeftnogslechts
ltostten,en,inzonderheid de laatslgemelde,weinig opbrengst noodig, het vochtafte gielen, en nogmaals te distillereny
gaven. Tegenwoordig scheidtm en het salpaterzuur onm id- met deze voorzorg, dat men c
1eeerste portièn afzonderii
jk

f
lellàjk door zwavelzuur, en kiestdevèrl
aoudingzoodanig, wegneemt, die het vri
je cllloorbevatten,vermitsditdoor
dat ()p 100 deèlen salpeler97 deelen geconcentreerd zwa- de hitte gel
nakkeli
jk uitgecllw
evcn Avordt. Iletin den hanvelzuurkomen,dat met40)deelefiwaterwasverdund ge- dels-salpeler voorhanden zwavelzuur bli
jft in de retorten
worden. AYantmen heeftbevonden,dat, alsmen nainder terug, vermits helzelve een verre weg hooger kookpunt
jze gezuivcrd salpeterzuur noemde men
z
wavelzuurbezigt, juistzoo veelalstervorming van en- heeft. Een (lerwi
kelzwavelzuur kali noodig is, zoo alsditvroeger gebrui- vroegerneêrgeplo-ftà./c?,(
-YcJt'r en hetzelve werd inzonderkeli*
jk was,nietalde salpeterafgescheiden wordt,endien-- heid tot het oplossen van hetzilver, oftotstrijkproefbij
volgens een aanmerkelijk verlies aan salpeterzuurontstaat. hetonderzoek van verscheidene lnetaal-vereenigingen gebel)e oorzaak daarvan ligtdaarin,datzich tweevoudig zwavel- zigd. In den watervrijen toestand islaet salpeterzuura1zuur kali vormt, en dienvolgens de helftvan den salpeter leenli
jk inverbinding metzout-grondslagen bekend;inden
aan de inwerking van het zwavelzuur ontgaat.
geïsoleerden vloeibaren vorm kan hetzelve zonder waterniet
De distillatie geschiedt in glazen retorten, die echter best
aan, maarvervalt, bi
j deproefneming totgelleele beslechts tot de helft mogen gevuld zijn,vermitsandersde mri
jding van water,in deszelfsbestanddeelen uit-een. Xet
massa, daar zi
j aanrnerkelijk. opborrelt, door overloopen water laathet zich echter in iedere verhoudiug rnengenjen
eenige onzuiverheid zoude kunnen aanvoeren. Aangezien vertoont, als daarbi
j rookende aangewend wordt,een zeer
echter de glazen retorten telkenmaleverloren gaan,terwijl schoon kleurenspel, en aanlnerkeli
jke verwarring en verde terugbli
vende zoutkoeken zich derwàjzevast aanzetten-1 digting. 0ok zuigt hetzelve uit de lucht vochtigheid in.
.j
'l
atzijmoeten stukkend geslaren worden, heeftmen ook Xerkwaardig is het, dat de onderscheidene geconcentreerde
i
i
eren distilleervaten in ge
ulk g
brag
.. Ten einde ech- zuren zeer verschillende zieding-punten làebben,derwijze,
*@
'z
v br
ve
'h't
ter deze niet veel aan de oxrdatie Ilri
gste geven,isl
aet dat men een sterker zuur door distillatie totop zeker punt
noodig, Let zuur meest mogellik geconcentreerd voort te vri
j van water kan scheiden,terwl
jleen zwakke zuurhet
brengen, vermits men bevonden heeft,dat geconcentreez'd eerstdeszelf
swaterlaatafgaan.Zookooktbt-v.eenzuurvan
zwavelzuur het àjzer slechts weinig aangri
jpt,waarentegen l:52 reedsbàj8606,terwijleen zuur van l,42 spec.gew.
eeu verdund zwavelzuur zeer sterk op datmetaal inwerkt. eerstbi
j 133Okookt, en wet
lerom een van l,l5 bi
j 1030.
Xen verbindtden ijzeren cylinderofkollmeLeenen flesch- Het salpeterzuur is een der sterkste minerale zuren, het
,

.

al
lparatus (het zoogenaamde wofsche), in welke water is verwoest in den geconcentreerden toestand alle organische
edaan, naar gelang men hetzuur meer verdund of meer stolren, en kleurt - minder geconcentreerd - dezelveu
vcrdikt willzebben. Tot nleerdere zekerheid voorziet men duurzaam gee). 0p sommige stof
fen, bijv-, vlugtige olie
dczen toestelm et eene veiligheidsbuis,doorw elke de zich en dergelàjke is deszell'
sinwerkingin den geconcentreerden
l'
nof
Greli
q
)
-kerwi
*
jze vormende gas-soorLen (zuurstof- en salpe- toestand derwijze hevig, datzi
j dezelven in brand steekt.
terzuur-gas)zich Terwi*jleren kunnen,en zoodoendedetoe- Suiker,gom ,en stàjl-selveranderthetin koolzuureninoxalstel tegen lletuit een sl?ringen beveiligrl wordt. Totllet zuur enz. 9e m eeste m etalen oxideert laet en lost het
fligtlutteercn der buizen bedientm en zich van een m eng- op, doch wordt ook door dezelve ontbonden. In matig
sel bestaand uit thoon-aarde, kalfsllaar en li
jnolievernis, sterk zuur gevormd tin- en antimonium-oxyde losthet zich
ofvan eenigeanderesoortgeli
jke compositie. Pevuurstoo- ecllter niet daarin op. Xen heeft eene merkwaardige

king gesclliedtaanvankelijk zacllt,en wordtslechtsvan lie- verllouding tegen de metalen bi
jlaetgeconcentreerd zuur
verlede versterkt,zoo lang men neg roode dampen zich ziet wnargenomcn, doordien namelàjk ditzuurde rnetalen volontwikkelen.
In de plaats van den kali-salpeter wordt ook menigwerf
ook de meer goedkooge chile-salpeter aangewend, en men
izeeftbevonden,datde distillisatie veelspoetliger voortgaat;

intusschen islaetdaarlli
j noodig hetzwavelzuurietsmeerte

verdunnen, verm its llet zwavelzure nalron, hetwelk zich
vorm t, eene poging doetontwaren,Om hetwater aap zîch
vastte houden, doorwel.ks verl
iesnatuurli
*#
ikerwi
*j
zehetsal-

strekt niet oxideert.zelfsniet in de hitte. In het oogenblik echter, dat hetzelve met water verdund werdt, volgl
eene zeer hevige inwerking. Palladjum lostzich onderontwik-keling van salpetrig zuur daarin op,terwi
jlanderemetalen alleenli-jk stikstof-oxydegas voortbrengen. Volstrekt
nietveranderd doorhetzelve worden goud,platina,iridium ,
rhodium , chroom , tantaum ,titan,wolfram enoer. Deszelfs
s>*
m aak
n zuur
enellhet
teenen
l@nisklreei
ine
hoeve
ledehee
n, fni
et
eigenaardigen reuk,
q1e
onaangenaam is. Door
hetzonlicht wordtllet geconcentreerde zuurten deele, door
gloeihitte geheel tot zuurstof en salpetrig zuur ontbon-

peterzuureene deelsgewijzeontbinding ondergaan en meerder saipeterig-zuur zoude bevatten.Het verkregen wordende
zuur is in de onderscheidene flesschen van zeerongelijke
kracht, en m en bezigt datuitde laatste totdistillatie van
n.of-enDe2szel
sengs
bes
ta
ndd
ee
leen
nzzi
j
n:st2
men
gselz-ui
gevewrikt
edn
te
ikst
mf
el
-ge
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uur
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9e
ei
hetnaastvolgende. Het is eclzter ook ongcli
jk in zuiver- ad
heid, verm its de salpeter,in den regel,nog claloor-natrum van hetzelve onderkentm en door salpeterzuur zilver-oxyde,
ea chloor-kalium bevat, en op die wi
jze zich chloor- of salpeterzure barylaardej die geene neerplofringen m ogen

zoutzuren voertbrengen,die mede overgaan,en inzondcrheid voortbrengen, om dat alsdan zout- en zwavelzuur zouden
in laetdistillaat der eerste flesch gevonden worden.
aanwezig zi
jn;- en ook aan algeheele verdamping op een
ln den handelkomen gemeenli
jk 3 soorten van salpeter- geheet platinablad. Deszelfs getruik vindtllettotbereizùur voor,die naar den graad der concentralie onderschei- ding van hetzoogenaamde koni
ngs-sterkwale.
r (1 deelsalden worden. 1)e sterkste brengt eene geelroode vloeistof pet
e
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e
l
e
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z
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r
)
,
v
e
r
s
c
he
idenemetaalvoort. die aan de lucht roode dampen uitstoot,welke uit oxyde oplos
singen, hetetswatervoorplaatsni
jdersen lithohet daarin vervatte salpeterig-zuur ontstaan. Laatstgemelde grafen,totf
alarikalievan lietzwavelzuur,in deverweràjen

vormt zicb,het zi
j doer de ontbinding van een deelvan drukkeri
jyom diergeli
jke stoffen,alszi
jde en wol,geelte
làetsalpeterzuur doorde geheete buizen, ofwe1 door
nische stofren, die zich in den salpeter bevonden;

gebrek aan waterdeoorzaak van deszelfsvorming zàjn.

verwen, of ol
n gele patioon--oguren op eenen b'laauwen
grond voort te brengen. Voorts ir
l de geneeskundeg a1.

berookingmiddelbi
j aanslekendeziekten, totvoortbrenging

wordtdienvolgens rookend Jcl
j?eft'rzvlr genoemd. Intus- Yan het aalpeterzuur-zoul en totvele andere dingen meer.

STZALING- STETTIN.

STKRLING (STz:zIlcwuR:z) noemtmen dein Grootbrittanje algemeen geldire (wettelijke) munt- en rekenwaarde in ponden (ofIkvrest,'
schellingen Lschillino jen
stuivers @encej sterling. Zie Iz0lnz>.
ge uaam nte,rSng of essteelin& wordt door sommigen
v
a
u
den naam osterléngue& (oosterlingen)ofKsterlingues
afgeleid, welke gezegd wordt,voormaals door de franschen

STETTIN.

zwavel, arseniqum, vitriool, bruinsteen, .
smalt, barm teen
enz. T'
roegergingen overdezehaven ook aanzienli
jkepar-

ti
jen lakens naâr Ruslqnd (tot1830 nogjaarli
jk:omstreeks
20,000 stukken)j die van daar wedergrootendeelshunnen
we
gnaarChinavpndeq;dezehandelheeftechtertengevoke
der te hooge mssische tolregten sedert geheelopgehoudeàt
Ke'
n nieuw uitvoer-artikelvan Stettin,hetwelk metterti
y
un die duitsche volken.welke,aan genemarken grensden, van hoogbelang kan worden,isbrandewijn uitaardappelen
wegens derzelveroosteli
jk-eligging'
,te zi
jn gegeven gewor- ofgranen.Daarvanwerden reedsin hetjaar1834 omstreeks
dea;waarom dan oqk de noormannen,toen zP
J naar Enge- 26,000 vaten,grootendeelsnaarRusland,deel
sgewi
jzeechland overgegaan waren, de, door hunne voorvaderen, de ter ook nayr Xngeland en andere oorden uitgevoerd, ter
saksische koningen,geslagen munten,die beter(van meer zamengevatte waarde van circa l,0t10,000 guldens; echter
ftjn gehalte) dan hunne eigenegeldspeciën waren, ster- konden, ofschoon dit produkthier goedkooperxdan welligt
&'
sge of esterlinge zouden genoemd hebben. Reedlko- ergens eldersis, de stettinache distillateurshetnimmer zoo
ning JA>, uit het Huis A>J0c,wordt gezegd, in hetbe- verrebrengen,tegen hetverti
ervan onzen jeneverte con'
gin der 13e eeuw de vau fijn zilvergeslagen penningen curreren. De voornaamste artikelen van uitvoer zi
n azjn,
der xsterlingen f
xd.i.de naar hetoosten wonende volken, zout, haring, koloniale waren, en inzonderheid j
ook vele
van wie de naam dezerNn-gehaltigepenningen alsster- russischeproduktenjals:li
jnzaad,hennep,vlas,talk,juchllng of eigenli
jk esterling isontstaan)nagemunten daar- ten, potasch, koper enz. over het algemeen is echter de
door genationaliseerd hebben.
handel vau Stettin x
geenszins tot den ouden glans terug gekeerd. 9e Nooge sondsche tol doetongemeen veel nadeel
STERLING (pondljzieL0wD:>.
STERPAGODE
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n
aan deoostzee,en de 2)pct.vergoeding,welkederege.
muntstempel voorziene oost-iadiscNe goudmunt, die ook
.

ring verleent, wegen de voordeelea nietop welke de Elve
als rekenmunt dient. Zie AIADRAS en Xtlyl'
zx ovsR IIZT aanbiedt. 4ie. den steedsaangroeijendea duitschen handet
Atcsxzzx.
alti
jd meertotzich trekken, zal,indien nietin ditopzigt
ST.ETIENNE,eenederbelangri
jkstefabri
jk-sleden van de oostzee-havens verligting bekomenj hetgeen door de

Frankri
jk,op 52kilom.of9 mijlen zuidwesteli
jken .
afstand sinds lang beraamde i
jzeren spoorwe'
g tusschen Lu>ck en
van Lyon. Dezestadj de volkri
jkste en meest industriële Hapburg, hetbestza1tebewerkstelligen zàjn.
van het Departement der Loire, heeft eene regtbank van
Yolgens de li
jsten der stadswaag (Packhol'
j zi
jn irt
eersten aanleg. een regtbank van koophandel, eene.indus- het
jaar 1837 voor Stettin in Swinemùnde binnengeloom n
trieschool,een mineralogisch museum enz-, enz. De hier 994 schepen (160 meer dan 1836), daarondv .
796 gelalevendigbedreven wordendenijverheids-takkenbestaanvoor- dene;naar vlag :
600 prubsischej
nalneli
jkin guincailleriën, zzlt'
,
sde:zzlcf-erf
p'
t'
zl, slotenmall5 deenschej
l-crlzr*
erâ,staqlwaren,t/#'&l,&ietù'
zer,oor/ogv
szt/cwdzlez',
.-agt- en weelde-wapenen. plcclïzle?zo/bsrï
J
p'âel, touwsla53 noorweegsche,
52 èngelsche.
Fcrv''ezz,veter- en lint-.fanri
jken,wer/k/crex, steensvroeTf'n enZ., enz.

8TETTIW,53C2B/0?
'N.B.en l4G33f0'o.lz.idezehoofd-

en havenstad van Pommeren, oT ongeveer 20 mi
jlen van
Berli
ja met38000 inw.,is,naDantiig.als debelangri
jkste
koopstad van Pruissen tebeschouwen.Zi
jligtaanden oder
die llier4 zi
jtakken en nabi
jdestadhetStettinerHafl-vormtj
waarnazi
j zich tusschen deeilandenUsedom enW ollinmet3
zijtakken in de oostzeeuitstort.Be middensteofhoofd-arm
heetde Swiney en aan de monding vanditvaarwatervanden
oderligtop deeostkustvan heteiland Usedam hetsteedje
Swinemunde, de eigçnli
jke voarhaven van Stettin, door
welker middelhetverkeernaarzeeplaatsgri
jpt,en alwaar
.

23 hauoversche.
21 nederlandsclle,
18 oldenburgsche,
15 zweedsche,
12 russische,
8 lubecker,
7 mecklenburger,
4 siciliaansche,
3 hamburger en
3 brem er.

Inhetjaar1838 liepen in den stettinerhaven82lhandel-

de grootere-schepen uitgeladen worden. De uitdieging van
llet Ilaf
r door middel van stoom-baggerschuiten beeft ialussehen voor Stettins scheepyaart en handelweldadige gevolgen gehadj zoo dat tegenwoordig schepen,die 24 à 25
voet diepgang hebben, zonder te ligten,door hetHalr tot

schepenbinnen,endaaronderook 1 amerikaansch, 1 belgisch
en 6 franschen.- Xen begroot den goederen-invoer van

westk-ust van Afrika en vooral ook naar Am erika, naar
welkelanden de uitvoervan silezische,markenscheof brannoordsche
denburgsche, Pommersche, russische e.n andere
e produkten in de Jongste J.aren steeds
l-tlîve en verwerkt
belangri
jkergeworden is.

men van de Klbe door de Havel en Spree en uitdeze door

Stettin tegenwoordig jaarlàjksop meerdan 10 millioen gpldens, den uitvoer daarentegen slechts op 6 millioen guldens.ln vroererejaren,d.i.vöör1806,deeigenli
jkebloeiaaa Stettin opkomen,terwi
jlvroegerjbi
j lagen waterstand, ti
jd van Stettln,wasdeverhouding omgekeerdj en deuitreedsbi
j7 à 8 voetdiepgang moestgeligtworden.
voersteedsaanmerkelijk grooteraan waardedan de invoer.
I)ehandelvan Stettin overde oostzeeheeftzi
jnerigting De oder, die tot binnen in Silezië bevaarbaar isjzoude
voornamelljk naar Denemarken, Noorwegen, Zwedeny en dehandelsbelangrijkheid van Stettin zeerverhoogen,indien
ltusland,maar de zeehandel dezer plaats strektzich ook uit dezelve ni
et in droogejaren zoodikwerfaan watergebrek
naar Holland en Engelandy doch ook naar Zuid-Europa,en leed. Daarbi
j komt nog, dat aan de plaatseen grootgevermits sedert kort ook naar Konstantinopel,zelfs naar de deelte van den oderhandel daardoor onttrokken werd, dat

hetXullrozerkanad insgeli
jks in den oder aankomt, en
datnietslechts de grooteconsunzptie van Berli
jn grootendeels door Hamburg bevredigd werd, maar dat ook Silezië
dezen weg over Berlàjn naarHamburr kiesttotverzending
l)eJhnrijken zijn hier nietuitstekend,doch levertmen zi
jnerlijnwaden,lakensjwollensen mzjnwerkjrodukten,die
veelrook- en snuif-tabak,goed leder,lakens,wollen stof- niet voor de havens der oostzee bestemd zi
jn. Van zeer
fen en kanten, huislinnen en zeildoek, suikerjzeep, veel root belang moet het derhalve voor St
ettin zi
jn,datde
m
o
o
r
we
g
v
a
n
hi
e
r
n
a
a
r
Be
r
l
i
N
i
s
a
angelegdj die
brandewi
jn en likeuren, en hetStettinerbierwordtwijd llzeren
en zi
jd verzonden;ook worden hierveleschepengebouwd, over de steden Bernau,Neustadt en Angermûude gaat.
gootescheepvaarten eeneankersmederij,metwelkesedert W at over het algemeen Pommercn betreft, zoo levert
kortelings eene fabri
jk voor machines van allerleiaard in het landy ongeachtdeszelfsvele meren,moerassen en zanq

verband isgebragtgeworden,fabriceerde totdus verre alle digen heidegrond, echter een groot gedeelte der uitvoerankers voor de pruissische marine. In Stettiu wordtook produkten van Stettin voor den overzeeschen handel: de

jaarliik: eeneaanzienli
jkewolmarktgehouden,diein 1837 belangqjkste zijn die derlandhuishoudkunde en visscherd,
met ietsmeer dan 26,000 centenaars wolle voorzien was.
overigens heeft de stad eene bank, eene zout-expeditie- en een zeehandels-kantoor,eene zee-assurantie-kompagnie, eene industrie- en zeevaart-school,4 boekhandeletablissementen en stoombootvaart naar Rusland, Zweclen,
Denemarken en Lubeck.

de hoofd-bestaanbronnen dezer provincirjwant Pommeren
bouwtveelgraan,peulvruchten en tabak,alsmede boomvruchten,vlas, raapzaad en hop,heeftgoedebosschenenvan daar

aanzienli
jken houthandel.9eveeteeltiszeeraanzienlijk.Xe'
h

t
eltalleen aan horenveenagenoeg J millioen stuks,envoert
veelvetgemestslagtvee,boter en kaasuit;omstreeks140,000

De belangriiksteuitvoerarlikelen van Stettin zi
jn granenj stukshorenvee, nog meervarkens,verreweg meerdan IJ
meely raayzaaà,houtjwolle,li
jnwaadjkatoenen-jwollen-, millioen, ten deele veredelde, schapen,en vermaard zi
jn
glas- en zjzerwaren. juchtleders, talk, haring en andere de pommersche ganzen, die nietslechts gerookt (ipzonvischj meekrap of breslauer rood)tabak,stetnkolen, zink, derheid vele ganzenborsten)
ar ook qp gewone wijze
. ma
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verzonden worden. 9e bi
jenteelt wordt bi
jzonder in het
regeringsdistrict Cöslin,waar veelheideland is,bedreven;
verreweg belangri
jkerisechterdevisacheri
j.dienietslechts
zee-visschen, vooral haringenjmaarook veelrivier-visch,
negenoogen, de bestepaling (pritter-paling),zalm,steur,
enz.levert. Alleen hetmineraalri
jk isia Pommeren armj
en biedt.behalve bronzoutbi
j Colberg en Greifswalde,en
veel turf in hetregel'
ingsdistrict-stettin,slechts eene kleine
hoeveelheid i
jzer,datin dekoaingli
jkesmeltovenste Torgelow bi
j Uckermùndeversmolten en eenige barnsteen,dle
t
e Stolpe (hierveelbarnsteendraai
jers)verwerktwordt.llet.fa&ri
jkulezen van Pommeren isvan gering belang en
% perkt zich slechts tot de grootere steden,alwaar wolle,
katoen en li
jnwaad geweven,lederen tabak gefabriceerden
veelbrandewijn gestookt wordt. SuikerraKnaderijen ztjn
behalve in Stettin ook in Straalsond voorhanden,goedepaiermolens in den k'
reils Greifswalde en oliemolensoveral.

7 schock pi
jpen
duigen
91 * oxhoofd.... h)
16 p. oxhoofdbodem
stukken . .. p t6 i1.duims-heut.
12
tonnen. ... p
20
tonnenbodem
stukken ...
.
9 schock pijpen
duigen'
12 > oxhoofd .... *
16 > oxhoofdbodem
stukken ... )7 ,4 i
4.
tduims-houl.
20
tonnen. . .. . p
24
tonnen bodem
stukken .
>
0ok naar groot-duizenden worden schepen bevracht, en

stroohoeden- en stroomanden-vlechtwerken wordt veel te
Bahn ea Penkun in hetregeringsdistrict Stettin bedreven.
'Eene ijzersmelterijisnogteXarcow en kopersmederi
jen te
Galnow, Stolpeen Bartikow. Eenigeglasblazeri
jen produceren ook gewone glasruiten en ho1 glaswerk. ge barngteendraaiwerken yerwerkten in het jaar 1836 te Stolpe
1575 pond barnsteen en de geldswqarde der zaamgevatte
l'
abrikaten beliep 45,000 guldens.Ken belangrijk en winstgevend bedràjf is voor vele steden de scheepsbouwjmet

alsdan 20 schock pi
jpenduigen,30 schock oxhoofdduiren,
40 schock tonnenduigen,6(Jsei
lock oxhoofden bodemdulgen
en 8()schocktonnen bodemduigen,alsook 400kubiekvoet
pi
jpLoomen balken op épn groot-duizend gerekend.
Behalve duigen laadt men echter tegenwoordig schier
volstrektgeen houtmeernaarschocken en groot-duizenden
maar wel, naar Epgeland per load van 54) engelsch kubiekvoet,castomllouse-knazt,en naarFrankri
jk perlastvan
72 fransche kubiekvoetpijnboomen xolç
xens hier ipge
U
-

name voor Stettin, Straalsonda Greifswalde,W olgast, Rûconstrucliehout.of
geuwalde, Anklam ,W ollin. Uammin enz.,welke plaatsen, 63 fransche kubiekvoet eikesboomen

ylom en m aat.

a1sookColbergenUcker-en Stolpemùnde,tegeli
jk ook aan Hetvolgendeoverzigtderscheepvaartvan Stettin in 1836
de scheepvaarten den buitenlandschen handeldeelnemen. kan een denkbeeld van debelangrijkheid en den aard van
M unten-,koers- en wisselreglementen,a1sin Berli
jn; deszelfshandelsbetrekkingen geven.
sleehtswordthier buitendien ookopKoppenhageneenekoers

onderhouden, die à pl.min. 75) thlr., pr. ct. voor l00
deensche rigsbankdaler,wordtgenoteerd.

W isselsop Holland (Amsterdam,Rotterdam)wordenhier
ge
en
làjk op
ermi
jn van 6 weken,op Hamburg à
4 me
maa
nden
date
oenen t
,op Frankràjk en Engeland (Pari
js,Lyon,
Xarseillej Londen) op 1 à 2 maandenxdatoafgegeven,en
dekoersen hiernaargeregeld. - A1hetoverige (uso,respi
jtdagen enz.)isa1sh'erlnn.
i
vateik6a kewlktentzie BpBtlzy.
u
Graanmaat. Het last wordt à 72jdeton àzI
zen de
zieb à.
)pruissisch scheyelgerekend.
Graan wordtperwispel (*7ie&:î)verkocht;dezelvebevat voortarwe.rogge,garst en raaplaad 25,voor haver 26
.

ehGvoormout24 pruissisch schepel.
H ewigt. Iletcentenaar heeft l10 pond.

.
Blnnengekomeyt dcltwdl.

-,s,

-

1 Strolt heeft 6 wahtLwaltjà 80 stuks,l mollen 30
Het last onopgehoogde (onverpakte) haringen heeft 13j
tftlehoogde echter slechts 12 tonnen.
stuks,l Fimm l00 Schö/eofbond dekstroo à lvoetdik.

uolland . . . . . . .
uansesteden
nelgkiï. . . . . . . .

.

.

. . . . .
. . . .

Totalen . ..

13
4
19

834

5,720
5,792
3,9fèa

-

2,732
1,084
2,790
l14,056

.

--y-;;-n-

.

sCl1EI'E#.

TPNA:LAST.

l7l
170

31,208
17,726

56
34
16

4,876
2,4702
1,7%

7
#'''*

772
.U*..1'**0,

. --

.
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Stavenhout wordtper ring van 240 staben,en langhout Frankri
jk .
r kubieke voetverkocht. Kroonhouttnietbeneden Z'
I Rusland ... ..

à 2) duirn en zpnder alle gebrek, heet de beste soort; zweden en Noorwegen

.
.

.

çdfr-houtwordt de middelbare soort genoemd, en isvan Holland . . . .. . . . . . . . .
Pcq
alle afmetingen voorhapden;wrakho4f de geringsle soort, Hansesteden . . . . . . . . .
eu wrak-wrak heet uitschot.
België. . . . . . . . . . . . .

schepen worden hier meestti
jds naarhollandsche lasten sicilién (beide) .......
bevracht,waarvan*5 = 4 stettinercoimers-lasten zi
jn.
vereenigde staten
.
op het hollandsche lastwordtgerekend.
Audere landen . . . . . . . .
z-,
.4000 pond àjzeren anderezwaarwigtige goederen,
.
13 tonnen haring,

62
74
2(1

'

WZXWAARTS GZDESTIKEEIID.

De Söller sli
jpsteenen wordtà80 stuks;de reckeli
jn-

56jschepelgranenj

,c-, .

Uitgevqren '
sc/delptbvl.

o=,, c,
v=z =.

waad à 16 ellen,en hetstuk garen à 20 âtzen à 40 faden
o'p 3,ook op 4 ellen gerekend.
Engeland .. . .
Ilet cltaltbr steenkoolen heeft 18 tonnen à 3 schepel.
nenemarken . .

2000 pond hennep en andere ligte goetlerenj

--

#A> WAAR 6EK0ME>,
scuspsx.
ycssssxsy.
z'
l WI
IIIKAARTSGl)p:sT1::I1ED.
-- *
Engeland ....
....
225
44,890
pefjemarken .........
168
14,306
jarankrijk.... . . . . . . .
43
9,324
Ruslanâ............
l03
l5,908
zweden en Noorwegen ...
l03
7,608

'et schippond voor te waterverzonden goederen wordt siciliën (beide) .......
gemeenlàjk :44,0 pond zweedsch gerekend.
vereenigdeStaten ......
'1 kilrde staalwordtoy 3 centenaar gerekend, l lagel wudere janden ........
gtiermarksch staal op l40 a 150 pond? llâgelinlandschdito
œhter slechts op 100 pond.
1 tou groene zeep heeft 4 viertelà 70 pond netto.

.

.

*Otalen ** . -

l08
36
102

17,648
6,098
9,388

9
4

cno'

9
932

no uwo

Be scheepvaartvan Stettin. Van hetJ.aar 1836, heeftop

4 oxhoofden wi
jnj
die van 1835 de volgende vermeerdering opgeleverd:
250 groote, en
binnengekomen l45 schepen, van 8025 tonnelast9 uitge400 kleinecàndij-kisten?en houtwaren volgenderwi
l
-ze: varen 147 schepen van 10,866 tonnelast.
De Lnvoeren ia stettin,ten jare 1836 hebben bedragen
5 schock pi
jpen
dulgen
in geldswaarde:
*
7
12
9

>
>
p

16 p

oxktoofd .. . )y
oxhoofdbodem
stukken
. p
tonnen ... . >

tonnenbodem
stpkken ..

>>

p an:m . uan: ..,
*au
a:
.'
un@
m
..Jnt'**t''
#
u''G*A'*''>**'

Uit Busland . ..

8,313,200 francs.

)> :1ngeland...
>> België ..

3,6979900

p Frankri
jk. ...

3,367,800 >

' Hauqesteden . .. .

7,249,400 >
)
p
2,475,100

A

'

STETTIN.

- ':#@ -

Uit beide Sicillën . .
> Holland . . ..
> Denemarken . ... .. .
p Zweden en Noorwegen
> Yereenigde Staten. .

1,814,800frana.
1,781,609 m
1,417,500 >
1,398 600 >
824.700 >
625,500 p
nt oostenrijk ......
p Andere landen. .. . . . 223,200 >
Totaal . 33,389,700 francs.
De invoeren over hetzelf
dejaarhebbeu bedragen dena
te meldene geldsvaarde:
Uit Rusland ..
26l,500 francs.
> Angeland.
4,4126,400 p
> :elgië . .
341,100 >
2,950.000 p
:7 Frankqjk.
yy Hansesteden .
303,600 n
>> beide Siciliën . .. ..
);
Holland . .
836,700
Denemarken...
. @ 1,480,000 >
Zweden en Noorwegen .
742,100
Yereenigde Staten . . 117.400 *
Oo
tenri
i
.
xs
u
lp
d
Fk . .
l
Andere landen ... . .. 85.100 ït
Totaal . .. ll,l66,000 francs.

sT. EE DE BOGOIA-- ST. GALLEN.

Eogge
TarNpe .. .. @. .. .
(llie inhoudende zaden . .
Inheemsche sterke dranken .

844,700 francs.
403,500 >
. . 1,312,
200 m
392,800 1:
274.800 *
Krameri
jen en quincaillerien
197,600 *
ferfwaren en droogeri
jen . . .
W ollens . . .. . .... .. . .. . . *. 110,700 )
>

ST.FK 9E BOGOTA,(zie BoG0TA).
ST. GILLEN. HetgeograEsche zie men onder Gittzx
(8T.) M unten en âperd. De stad ea hetgeheelekanton
rekent gemeenldk naar &uldenn van 60 kreuzers ù 4

plènni&e in den zoogenoemden 24guldenvoet;rchtervoeren

ook vele groote handelshuizen hunne rekeningen ook wel

in schweçzer/ranken van 10 batzen,à 10 rappen,ofmet-

een: den franc in l00 rappen. Vroeger werd ook hier de
gulden in 10 schill.ingedeeld,of in 15 batzen à4kreuzer.
Daar men hier de wisselbetaling als ook grootere goederen-rekeningen,metuitsluiting dergeringerescheidsmunten

in brabandxhe en duitsche kroondaalders(halveen )thans
uitgeslqten) van l62 kreuzern = 2 fl.42kr.,a1sook in
duitsche conventions-spetiedaalders van 2 I1.24 kr.en in

halve en ) kopstukken van 1: en 24 kreuzern voltrekt;zoo

kan men voegzaam 21) gulden,ja indekroondaalderwaarde
zelven 21,1
0,
v guldens van St.Uallen op hetkeulsch mark
hjn zilverrekenen,waarnaardan de gulden in de hiergel)evoornaamste artikelen van dezen handelzi
jn geweest: br
uikeli
jke numerairewaarde op .
)thlr.= 0,5714286thlr.=
Inrevoerd :

l7 zilvergroschen 1,714 pfenn. tot 0,56744 thlr. = 16
Ruwe suikers,raënaden en molassen ..8.111,200 francs. zilvergroschen ll,308 pfennige in pr. ct.s dat is dus in
nederlandsch geld op 0,99:A of 0,28:s te schatten is. oliën(Ejneivoorschilder-enanderekunsten3,64l.500 p
suitendien wordèn hierook nog denieuvelouisd'or(zwitYetwaren en bilumen . . ... . ... ..4,591:400 >
s
ersche en fransche) op ll gulden in den z4-guldenvoet
'
Wi
jnen, brandewjnen en andere geest-'
of op 16 schweizerfranken,a1s ook op 165 batzen van St.
ri
jke dranken .. .
...2,974,700
Gallen gerekend.
Speceri
jen en eetwaren .
.. .1,921,700 );

Verfwaren en droogeri
jen-.. ... .1,556,400

Xe
talen, (ruween verwerkte) . . .l1,,22396,
6,090000
Potasschen en andere alkaliën
olie inhoudende zaden . . . ..
Visschen en ingezouten eetwareq.

. 186,800
1,196,400
llofiJ' . ... . . .. . .. .
777,200
Vruchten, versche en gedroogde .
702,100
686,500
Katoen en wol(ruwe) .
Huiden enz.,veeren, haar enz
.
411,700
J'
fëget'oerd .
Zink,ruw en in staven. .
. .2,893,900
Andere metalen .
.
. .. 60,400
Timmerhout .. .. ... .
. .1,526,500
W agenschoten duigen . ... .. .. 1j4l1,400
Garsten andere meelachtige granen .
865,600

>)
)>
h;
);

De werkelç
jk gemunte geldd/or/ep van hetkanton St.
van Jy van l en ook van 5 batzen;voortsook van 1j6,
15 en 30j vroeger (tot 1782)ook nogvan 3,10, 12 en
Gallen bestaan thans nog slechts inzilverendcâeïddzzlxlfes
20 kreuzerj van welke echter de 6- en ls-kreuzerstukken
nog slechts zelden voorkomen.

Zoo ookwerden ing/vd,dukaten naarden ri
jksvoetgemunt;voorts ook (vooral in 1781)dukaten,waarvan 68)
sluks op hetkeulsch mark :jn gingenjvan 22 karaat9)
totYa
9)
grein Njn.
n vreemde muntsoorten zi
jn hiermeestalfranscheen
dnitsche oud- en zilversoorten in omloopyook koerseren
tevensverscheidene italiaansche munlspeciena totverander-

li
jke prijzen. Be spaansche piasteralshi
j'voorkomt,wordt
gemeeenli
jk met den conventions daalderin waardegelàjk
gesteldj en de pruissethlr. geldt l01 à 105 kreuzervanhier.

Dehoofdstad St.Gallen onderhoudtook een koersstelseh in denumerairewaarde van den zt
l-guldenvoet,a1svolgt:
s.. cwtssx v lsszt, cp

w lssst-vslxlzw.

-x w

xnsas.

vsnxtwaywc nszsa xosssux.

-

Aznsterdam ...-.... ..... à 2 en 3 maanden datopl.min. 59)kreuzer van hier, of in den 'z4-guldenvoety
Augsburg, Triësten W eenen . .

dito

Bazel,Bern en Lausanne . . ... kort zi> van l maand

voor 1 gulden ned.courant.

* 120) gulden van hier, voor 100 conv. guldens in
Augsburg,Tritst en w eenen.
> 99jschwen
lzerfranken inSt.Gallenvoor100schwei* zerfranken in :azel,Bern,Lausanne,waarbàj

16 schweizerfranken worden geli
jk gerekend

met ll gulden van hier.

Frankforta/X.,Neurenberg(Xunchen)à 1en 2 maanden dato > 99j gul
densvan hier,voor 1* g
Xuldenvanden24guldenvoet in Frankforta/ . en Neurenberg
G.euève.

. . .. ..

à uso.

>

took welin Munchen).
991 guldens van hier,voor l00 guldensinGenève,

waarbi
j men in vaststaqndereductlerekende:
deu franschen nieuwen Louisd'or eenerzi
jds
van y'l1,'andererzi
jdsvan 14)) geneefsche
livres.
p 100)fransche franœ in st.Galleu voor l00 francs
in Genève, (80 francs= 81 livres en 24
'

@.

Genua,Turin ..,....... ..

dito

à 1 maand dato

ofook ... ............
dito
Ihmburg
. . .... . l2 uso,3maandendato

teipzig (missen)... . .....

dito

of ook .. . .. ,

dito

.

. . ..

.

livres = 11 a'
ulden alhier).

> 100)lireszlok/ehier(waarbi
jme'n 640 lirn xv4ve
=
29
7
x
ul
de
ns
a
l
hi
e
r
eike
nt)voor 1* lire
nuove in Genua en Tur
r
n.
. 271kreuzerhier,voor llirq xvove.
. 1561- p p > 1 thaler of 3 mArk hamhurrxh bankgeld.

98 thalerconv.courantin st.Gallen (5thaler=
9 fl.)voor 1e0 thalerleipzigerwisselwaarde.
9.36pl-mi..9 Il.36 kr.alhierjvoor l
l nieuve Friedrichsd/or.

.
.

pistool of
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s'. GAtt:l w lss:t: 0P

WISSEL-TZRMIJI.

K0:RS.

tivorno(vroeger)..........
(tegenwoordig).......
p (ofook)
....

l l maand dato
dito
dito

> 112Jkreu
zerhier,.voor1pezza dl otto rrc/f i.
n
oud.
p 23)kre
uzerhier,voor lpezza 8. otto rrufï in
goud.
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Xissouri,op ongeveer 29O l2/N.B. en 690 l0/ W . L.
Zi
j isgunstig elegen in het midden der Unie, op.den
âlle & uso op hier getrokken wisselsvervallen 15 dagen regteroever van den Xississipi, 5 mi
jlen beneden zi
jne
na den dag van derzelver acceptatie;ditisde enkele uso. zamenvl
oei
jing metden Xissouri,en op 220 mi
jlen noord-

De dubbeleuso is30 dagen,l)usoechter23 dagen en ) waarts vau Aieuw-orleans. Erzi
ja aanzienli
jke bierbrouuso 8 dagen nade aannemiug ofnahetwisselzigtjwaarbi
j weri
jen, brandewi
jn branderi
jen, vele korenm olens. aande 4ag na de plaats gehad hebbendç acceptatie a1sdeneer- zienli
jzergieteri
jen, stoonzwerktuigfabrijken
jkezaagmolens, i

sten dag wordt gerekend. Xet uitzondering der op zigt en eene scheepstimmerwerf. In den omstreek wordeo xele
uitgegeven wissels genieten hier alle overige wissels 6 res- baksteenen vervaardigd. Deze stad is stapelplaats van het

p
ijtdagen. - W issels die op eenemisofjaarmarktalhier loodj hetwelk uit de westelijke mijnen wordtuitgegraveny
betaalbaar luiden, moeten laatstens op den tlingsdag der en van den handel tusschen de staten van dea Alissourij
mis betaling erlangen,ofgeprotesteerd worden.- Yalt de den ohio, Klinois,Tenessee, Kentucky en Louisiana.Xeer
6e of laatste respx
gtdag op eenen zon- of feestdag in,zoo dan 30 stoombooten onderhouden er eene regelmatige . moethetprotestop den daarna eerstvolgende werkdag des meenschap metdie onderscheidene gedeelten derunie;on-

voormiddags geschieden,en onverwi
jld*worden afgezonden.
Assignatiën of aanwi
jzingen van buitenlaudscheplaatsen
op hier getrokken, genieten hier geen wisselregtook wanneer zi
j gïrïr/ zijrl:en behoeven ook nietgeaccepteerd te
worden, ofschoon de betrokkene verpligt is,den dag der
vertooning daarop te noteren,die alsdan den vervaldag be-

paalt. - Zi
jn echtervreemdeassignatiën ofbilletst
kordre
op buitenlandsche plaatsen getrokken,en hiergirirt, zoo
z1
zn dezelve,a1sztimetprotestterug komen,aanhetwisselI'egten aan de executie onderworpen.
ST. GEORGE D'ELXINA (EtMIxA ofDztMl,A)505'
0,N.B.en 11 22'30' W .L.;nederlandsche neerzeting en

versterkte stad benevens eenige andereforten Lântonigs,
So
ffcsdfcjArassau enz.)op deGoudkustvanAfrika.Deze
bezitting is tegenwoordig nog onze eenige in dat werelddeel. Alle vroeger aldaar door ons bezeteu eilandea en
plaatsen,zoo als ook de nimmer te vergeten Kaap de Goede

gelukkigerwi
jzeheeftSt.Louisgeenehaven om deschepen
te bever
lligen tegen hetgeweld der stroom ep,hetgevaarder
àjskruiji
ng des wintersen vaa hetdri
jfhoutin allejaargeti
jden. De kaden ztjn breed, gemak-keli
jl
t ea metruime
pakhuizen omringd. De invoeren bestaaa voornameltjk in
l'
abrikaten der staten van het oosteli
jk Europ.a.dieervan
Pittsburg en van Nieuw-orleans aankomen. De uitvoeren
bestaau voornameli
jk in lood,zoutypelteri
jen,leders,gezult
vleesch. talk,granen en maï's.
St.Louis isdezetelplaatsvan eene derri
jkstehandelsmaatschappi
jenderUnie;hetisdeamerikaansclzepelteri
jenkompagnieLumerican/'
vrCompanyt,dieziehhetmonopolie
van dea bont- en pelteri
jen-handelmetalledeindiaansche
stammen, die ten wasten der VereenigdeStatenwonen,hebben aanjematigd. Zi
j onderhoudtin dieverre afgelegene
ewesten talri
jke agentenjmeestal aan den zoom van eene
ofandere bevaarbare rivier gevestigd,en belast dezelve,om
aandewildenkatoenen gedruktestoflkn '
Lindiennestjlakens,
dekensj kambijnen,lood,tadelmakerslverk,keukengereed-

Hoop zàin dooronsaan deengelschen afgestaan geworden.
STIJYE KOELTE Lsohp.vtwjwordtiedere aanhoudende schap,glaswerken enz.in ruil tegen de opbrengsteh kunner
slerke Find genoemd.
STIPULATIéN, zi
jn devoorwaarden diebi
jhetaangaan jagt te verkoopen. Jaarli
jks ten ti
jdçderhooge vlohden,
komen die agenten te St. Louis, in '
roeischepen aan,met
de voortbrengselen hunner landstreekyen keeren dan spoeST. LOPIS, stad der Yereenigde Staten, in den staat diJ op hunnen postterug om op hetvervoer derverhan-

ofhetsluiten vaa een contract gemaaktworden.
8T.JUIN DZ PORTORICO,*ie P0nT0nIc0.
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deldt goedereh toe te zien, welk venoer grootendeels met van den Guadalquivlr. De toren v4n st.sacinto)op de
stoombooten geschiedtjdie alleen in staat. zi
ja omtegenden noordkust,is oosteli
jk van eenereeksvan rotsen gelegen.
geweldigen strooln der rivieren op te varen. De kompag- die zich niet verre ia zee uitstreh . Kr is nog eene andere

niezelve heefteeneeigenestoombootjdiejaarli
jkstotaan
de rivier Yellowstone opvaart.omstreeks71?
0 mi
jlen boven
St.Louis. Het is vooralteNew-York,datde kompagnie
van St.Louis hare bontwerken en pelterijen verzendt.-

rotsjbinnenwaartsderlvier,tusschen SanLucarenBorensa.
Deze invaart is niet gemakkeli
jk, en heti,nietgeraden
dezelve zonder loodste beproeven. ge reede is wi
jd en
biedteene goedeankerplaatsaqn.

Bevolking 10j0()
0 inwoners.
Be schepen die te veefdiepgang.hebben om den GuasT.LOUI8,l6O 1/N.B.en 11G33'W .L.,hoofdplaatsder dalquivir op te varen? lossen huane lading te St.Lucar.

franschekolonieaanden Senegal,op dewestkustvan Afrika. Dehandelisertameligk aanzienli
jk invoortreFeli
jkewjnen,
geze stad ligtop heteiland.
vangelijkennaam!gevorlnddoor brandewi
jn,zout:olie en vruchten. 0p de kustzi
jn groote
den Senegalfop 3mi
jlqn(uren)vandenAtlantlschenoceaan. zoutgroeven ea de zee spoelt er vele zeeplanten aanjuit
9ewestellkekustvan heteiland op den diepsten en breed- welke soda wordt bereid. 9e vischvangst is er derwi
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die totaa'
n den zoom derkadenkunnenopvaren;detoegangen van visch voorziet. Bevolking 17,000 inw.
totdeoosteli
jkekustzi
jnop sommige plaatsen aangeslibd.De ST.XARTHA, stad van Nieuw-Grenadajop 40 mijlea
rivierzoudevoorzeergroote schepen bevaarbaarzY
ljn,indien N. 0.van Carthagena en l70 mi
jlen N.van santa-Fe-de
dezandplaat,waarvandegevaren maaraltezeerbi
j dezee- Bogota, in-de Xagdalena-baai, gevormd door de zee der
vaarders bekend zi
jn,erhun deinvaartvan vergunde. In Antillen, aan de monding der Xagdalena-rivier;11Q l9'
den regenti
jd,diein lugustusbeginteninoctobereindigt. 34'
/ N.B.74> 17'35# W . L. De hevige zuidwestenhoudt zich de Senegalbestendig boven dehoogsten vloe- winden waaijen er regelmatlg in Becember en Januari
j.
den. Van dezen hoogen waterstand maaktmen gebruikom Dehaven isgroot,gemakkeli
jk en van alezi
jdenjbehalve
de grootereschepen te doen opvai'en;bijditvoordeelvoegt aanhetwesten,omiingd doorhoogebergen;zi
jisdoorzeer
zich datvan denzuidwestenwind,diealsdan gestadigheerscht. sterke forten verdedigd;midden in de reede ligtdeXorro.
Naden regentijd,dalen de wateren totbenedendevloeden; eene rots, op welke een kasteel isgebouwdjhetwelk de
echter kusnen de vaartuigen met 10 à 11 voetdiepgang invaart derhaven bestri
jkt. Dehandelisveelminderbede zandplaatovervaren,en ten allen tl
jdetotnagenoeg 8tl langqjk dan vroeger, ofschoon hetvertiermètCarthagena
mijlen turen)boxen de monding opvaren. Denoordeli
l
'kste nog ,alti
jd naamwaardig is. Gedurende het jaar, met30
uithoek der invaart van den Senegal ligtop 15O 55/l8# Augustus1836 eindigende,zijn in debave'
n van St.Xartha
N. B. en 21 32' 8'
'W .L.
binoen geloopen 52 nationale schepen, metende 2,916 ton.
De handelvan den Senegal bepaalt zich voornamelàjktot en 56 vreemde schepen, metende 5,327 ton;er zi
jn in
den gomhandel die metde moorsche bevolkingen van het datzelfde jaar uitgevaren 55 nationale schepen,metende
noorden van den Senegal en ten zuiden van Sa
Y ara ge- 3,097 tonnelast, en 56 vreemde schepen, metende 7.48t
)
dreven wzrdt;dezehandelisoverhetalgemeen zeervoor- ton.Gedurende hetzelfdejaarhebbendeinvoerenl,998,135
deelig voor de europesche kooplieden. Boven aan de rivier piasters bedragen.-:evolking 6000 inwoners.
dqjftmenruilhandelmetossenhuiden,elpenbeen,goud en ST.NICOLâAS, belgische atad (oost-vlaanderen),op
gierst,tegen gewerenj buskruid, kogels, amber,koralén, 7 màilen 0.N.0.van Gentj'
op den weg naarAnlwerpen.
enz. De kustvaart op de beneden rivier levert gierst, Zetel van eene regtbank van eersten aanleg en van eene
huiden, elpenbern en was: de tabak,de brandewi
jn,het .kamervan koophandel. Dezeplaatsiswegenshareni
jverbuskruid,en Tooraldekoralen en deamberzi
javoordezen heid zeerbelangri
jk;rr zi
ja fabri
jken van lakens, wolhandelcoulante artikelen.
len deekens, sokken, kousen, kayoenfenstoFen, zijdenDe inioeren van Senegalhebben zich in 1835 verheven stol
ren,linten,getwi
judegarens,papier,speelkaarten.matoteenegeldswaardevan 5,31l,542 fr.Zàjbestondenvoor- roki
jn-leders,zeeyenjberstels,kanten,vilt-enstroohoedeny
nameli
jl
t uit de volgende fransche koopwalen:katoenen zeepen, kaarsen twasen talk),sti
jfsel,cichori
jjchocolaad,
geweven stoFen. ordinaire en andere wi
jnen,linnenstoFen tabak, speldenj aardewerk,tinnen vaatwerken, pompen,
en kleedingstukken, tabak in bladen,glaswerken,brande- pi
jpen enz.; een grootaantalbrouwerijen,azijnmakern
pen.
wi
el, geweven stoFen yan henneg en vlas, ruwe bçanderi
jen en likeurstoekeri
jen: touwslageri
jen, katoen*i
*n. me
suiker,amber,gesmeed, ruw, eflanderx
jzer,werktuigen drukkertjen,zoutziederi
jen.Krzlln ook olie-,run-,cichoenz.,geweren,sabelsen pistolen,hennepli
jnwaden-zakken, rij-,snuiftabak-en korenmolens.Erwordenjaarlàjks26,000
vollen geweven stollén, ingelegde syàizen,conâturen,sy- vatea bier gebrouwen, 1000 vaten azi
jn,975,000 ellea karopen, suikergoed, kaarsen,i
jzerensplikers,koperen zink, toenen en zàiden-garens;3,011() ellea geweven stofren van
gesponneh wol,zeepen, spiegels,glas- en kristal-werken, katoen en zi
jdejl,206 vaten li
jn- enxraapolie,4,000 dooiie uit zaden,zink in bladen,gieti
jzer. onderde niet- zijn pàjpen,510 0 ellen garenband,800 vatenzeep,i50,000
fransche ingevoerde artikelen, noemen wi
j de volgende: è zeep, 20,01:0 tk tabak, 25,000 ponden getwfgnd garen,
ubak inbladen.gierst,rijstvan Afrika,ossenhuiden,was, 20,t)00 ellea linnen.2,5()0 stukshuiden voorzoolleder.en
tarwemeel,dennen planken,àjzerin staven enz.
2,500 vellen kalfslederbereid.TeSt.Nicolaa.wordedjanrDe uitvoeren van den Senegal, in 1835, hebben be- lijkstwee gro,yle markten gehoudenjden 3eXei en.den eerdqagen 2,477,818 francs,waaronderbegrepen 1,933,000 fr. s'
ien maanda#-''
van gecember;voornameli
jk wordenerpaarvoor den Senegalgom.De overige voornameartikelenwaren, denenwhorenvee verkocht. Be wekeli
jkschedonderdagmarkt
naar orde van derzelverbelangràikheid:ossenhuidèn,gele ls er zeer vermaard;jaarli
jks worden 130,000 hectolllers
was, ivoor, palmolie, gom copal, oud koper, camwood- granen, en nagenoeg 9lt),0lJ0 ponden vlas verkocht. Behout,ebbenbout,afrikaansch acajou-hout. overigenswer- volking 17,000 inwt.
.

jlen voorde fransche koloniën uitgevoerd 150 ossen.
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koppen is bemand, bestaat uit vier schepen, geschikttot
lange reizen, waarvan het grootste is l00 ton ;uit l20vaar-

STOKHOLX,59o 20'30,N.B.en 18o a, 4,. (). s,,

tuigen van onderscheiden tonnelast, (van 5 tot 50 ton), de hoofdstad en residentie van het koningri
jk Zweden.
voorde kustvaartdienende,en uiteen tamelijk grootaantal en van geheelde scandinavische monarchie, is a1s eerste
sloepen,kanoosenz.lletkapitaalin den handelderkolonie handels- en fabri
jkstad, even zoo gunstig,a1swegens de
omgezetwordende,is op 12 m illioen francs te begrooten. schoonheid en veelvuldige verscheidenheid der landoulB 1835 zi
jn in de kolonie binnengezeild 81 fransche wcn,rondom destad,waarli
jkschilderachtiggelegen.Stokschepen,metende7,918 ton,enlsvreemdeschepen.onder holm,dattegenwoordig 81.000 inwoners teltj is namelijk
de frahsche-schepen kwamen 55 uitFrankri
jk,26 uitde op verscheidene grootere en kleicere eilanden en scllierfransche koloniën. In hetzelfde jaar qjn uitgevaren naar eilanden van bet llélar-meer.op dieplek gebouwd,waar
Frapkri
jk 35 schepen, metende 39608 tonnelast, voorde zich dezelve met eene landtollg deroostzee vereenigt,en
koloniën 4 schepen, metende 605 ton; naar buitenslands wordt beschouwd daardoorvele overeenkomstmetVenetlè
15 schepen,metende667ton,dezewarenfranscheschepen. te hebben, met slechts deze afwàjlting, dat hettusscherl
ln 1834 bedroeg de bevolking der kolonie 16,:21 inw., deszelfseilanden stroomende water helderder en veel dieper
waarvan 9.849 slaven.
is dan in de grachten en lagunen dier italiaansche stad,en

ST.LUCAR DIIBARRIXEDI,zeestad van Spanje,op
den linkeroever en nabi
jde monding van den Guadalquivir, op ongeveer 6 màjlen noordwesteli
jk van Cadix;36a
45'N. B,($0 20'Mr.L.;volle zee 2 u. 15 min. Dehaven
isveilig maarde iavaartervan isgevaarlàjk. Erzi
jnver-

de grootsteschepen tusschen dehuizenri
jen erkunnendoor
varen.De eilandjeszàin onregelmatig metgebouwen,tuinen
en kleine bosschen bedekt,en dekoepeldalten derkerk.n
steken romantisch boven tusschen de toppen der eiken uit.
Hier en daar voeren bruggen van heteene eiland tothet

scheidehe rotàen en eene zandbank zuidwaarts vandeinvaart Rndere,de A'
oorname gemeenschap geschiedtdbor bootenen
1401
$
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kn
aawe
nen,
l
lkedi
e overalgereed liggen. 9e haven van Stokholm
Jaarli
.
jksnaeer dan 600 roote schepen binnenloopen, is door prachtige kaden omringd, en ruim en veilig,
doch eene invaartin dezelve.welke door twee forten wordt
verdedigd,i.swegensgevaarltjke klippen zeermoei
jeli
jk,ten

gevolge waarvan de schippers genopdzaaktzijn,reedsvele
mijlen voordezelve,loodsen aan boord tenemen.9ehandel
dezer plaatsy die met225 schepen bedreven wordt, is be-

langri
jken omvatmeerdan dehelftvan hethandelsverkeer
vandengeheelenstaat.geuitvoerisinzonderheid aanzienlijk,

vooraldievan i
jzer (jaarli
jksomstreeks200,000schipponè),
en tot de merkwaardigheden der stad behoeren de beide

groote ijzeren weegschalen en magazi
jnen,in welke alhet
1otuitladea bestemdei
jzeropgestapeld wordt. Te Stokholm
bevindt zich ook het zoogenaamde i
jzer-kantoor of eene
commissie uit het, de zweedsche ijzerwerken bezittende,
genootschap Lkruckssocietötj, die alle i
jzer-aangelegenheden bestuurt, en alles verrigt, wattotbevordering van
dezen belangri
jkea ntiverheidstak bi
jdragen kan.
Stokholm heeftverscheidenezeeraanzienli
jkeJabri
jken;
onder deze nemen, wat men hetminstverwachten zoude,
dezi
jdeweveri
jen den eersten rang in,nevenswelkeechter
de laken- en lederfabrijken bàjuitnemendheid aanzienlijk
zi
jn (zie verder beneden);voortsfabri
jken in katoen took
katoendrukkerijen en goede verwerijen),li
jnwaden,tabak,
suiker. i
jzer, ook i
jzer-en geschutgieteri
j,eene glasblazeri
j
ea eene i
jzergieteri
j,stoommolen ea velebrandewi
jnstookeri
jen. Het geheele manufactuurwezen en alle handelsë
tangelegenheden der hoofdstad en van het land staan ondel'
hetkoningltjkehandelscollegie,en totbevorderipgderkua-

BTOKHOLM.

wouden bedekte vlakten tezamengevatop 1,400 o mi
jlen;
echterwordt dehoutri
jkdom in verscheidene gewesten,tetz
gevolge van den gebrekkigen staatderhoutvesteri
j, gezegd
werkeli
jk verminderd te zi
jn. De houtbehoefte voorhuisseli
jk gebruik,a1sook voordevelei
jzersmelterijenenbranderi
jen wordt in Zweden alleen jaarli
jks op meer dan 7
millioen Faden (à 3 ellen)begroot.- J'eeteelt,dezeis
aanzienli
jk. Xea rekent op Zwedt
?n alleen nagenoeg ,
j
millioen stuks paardcn, die,ofschopn klein,echter duurzaam zi
jn;ltmillioen stuksrundvec, l) millioen schadan ) millioen stuks varkens, en nagenoeg
stuks geiten. ge schapen-fokkeri
j vermeerdez'
t
Zweden; ook werden in 1832 reeds 140,000 pond
op
de wolmarkt te Norköping verkocht. Sedert kort
n
zlch zellb een genootschap totbevordering der zy'
,'
Agevormd, die reeds eene menigte moerbeziënboomen

Beilevue,nabi
j Stokllollu, heeft geplant. kKild heeft
men in menigte,inzonderlleid ook goedepelsdieren,tvossen, marters, hermeli
jnen,wilde katten,eekhorent
jes,die
he
t
b
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bevers,
vischotters, veelvraten,dassen,hazen,rendieren,lynxen eu
zeer vele beeren en wolven). De tamme rendieren zi
ja
de eenige huisdieren der laplanders, en m aken veelal hun
allesuit,doorwelk geschenk hetmogeli
jk wordtjdehooge
Poolstrekex! te bewonen. Pluimgedierte is er insgeli
jks
overvloedig, vooral overwinteren zwanen in Zwedea en
Noorwegea bij geheele scharen;ook zi
jn erveleeider-

aazen aan de noorweegsclte kust,en meer nog op Gottlandj zoo a1j dan ook over hetgeheeldit eiland eene soort
van halte of rustpunt der europesche lrekvogels,in dersten en handwerken, bestaatsedert 1826 hier een techno- zelver groote algemeene vlugt van het zuiden naar het
logisch instituut. 0ok vindtmen hier eene nationale bank noorden schi
jnt te zi
jn,vermitsderzelver getalhierveren een disconto-kantoor, eene lombardj eene beurs,eene basend root 1@S. - Kisscherù'
. Deze verschaft,ofschoon
munten verscheidene zee-assurantién.- onderde weten- de vroeger zoo'belangri
jke llaringvangst door de veleeu
jd afgenomen heeft,
schappeli
jke instellingen zi
ju te onderscheidea de acadenzie roote mededinging in den jongsten ti
der wetenschappea met eene sterrewachtenz.,de zweedscl
ze echter nog aan duizende menschen onderhoud, en in vele
akademie voor de beoefening dertaal,demilitaireakademie, der noordeli
jke gewesten moeten visschen van welke de
de schoolvoordezeevaart,een houtvester-instituut, mi
jn- wateren wemelenjhet gebrek aan alle andere voedingmidwerk-kollegie en meer andere inrigtingen van openbaaron- delen vergoeden. Van Götaborg,Xarstrand en Uddewallay

derwijs.

Fandels
producten van Scandinavt
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- de groote uitgestrektheid des lands van het zuiden
)
naar het noorden is de temperatuur en productie derenkele
provinciin, naar gelang van derzelver ligging, zeer ver-

schillende;want terwi
jlonder 56O breedte in hetzuiden
nog allg veldgewassen en tuiavruchten even als inhetnoor-

deli
jk guitschland gedi
jen? bestaatender67O geen graanbouw meer en zelfsdepilnboombosschen houden hieroq.
9esneeuwliniebeginthierreedsmet3jooovoethoogte,voorbl
j
welke dan nog hier en daareenigemossoorten groeitjenmet
4000 voetheeftaldaar en onder70O breedte reëdsmet1000

voet hoogte iedereplantgroeijing een eiade. Hetzuideli
jk
gedeelte deslands in Noorwegen even alsin Zweden levert
dusbi
jzorgvuldigebearbeidingderakkersnog vele ea goede
produkten, en de ontginning van den grond door slechting
verhinderd,neemtsteedsmeer toe. A1s rijk aan &ranen
zi
jn ,
in Zweden inzonderheid deprovinciënjchonen,Soderlnarland en Upland te noemen, zoo a1s trouwens overhet

algemeen de zuideli
jkeprovinciën totin den omstreek van
Stokholm in derzelverbehoefte aan koren en peulvruchten
toereik-end doorkultuur voorzien. Xaar ook in de noorde-

in Zweden worden steeds nog omstreeks100,000 (tothet
einde derlaatstvorije eeuw nagenoeg200,000)tonnen harïsgez?, meest naar de oostzee-provinciën en naar Frankri
jk; Spanje, de kusten der Xiddellandsche zee en naar
Amerika verzondenj ea alleen te Bergen en Stavanger in
Noorwegen worden jaarli
jks nog alti
jd omstreeks 230,000
tonuen haring gekaakt.te Christianiaookaanzienlijkehandel
met anhjovis gedreven. De zweedsche haringen zi
ja we1
tegen de hollandsche, engelsche,oostenràjkscheen vlaamsche slechts klein en mager,doch zi
j worden wegensderzelvergoedkoopte,en vermitszi
jop lange reizen goed bli
jven in menigte vervoerd. Slcchtsjammerishet,datZweden geen zouttothet inzouten van zoo vele visschen bezit.
overigens levert de Noordzee voortreffelàjke kabeljaauwen
voor stokvisch in groote naenigte,vooral bi
j de toffodeu
eilanden ;hier ook,even alsin den bothnischenzeeboezem,

rob&cnvangst. ln de noordeli
jk-e rivieren, inzonderheid

van de oostzee,is de zalmvangsthoogstaanzienli
jktnergens echter is de zalm vau zoo goede kwaliteit a1s ln het
W esterbotten en de
hooge noorden, in den Tona-stroom. '
Lappmarkten verzenden verscheidene duizendegezouten zalmen,ookpekeàsnoekengerooktenegenoogen.Indenoordeli-jke
rivieren vindt men ongemeen veel hommersîdie meestal

jk isook dekustaarl
lijke gewesten.waardeoogstniettoereikt, en door invoer naarLonden verzx den worden,en ri
in hetontbrekende moet worden voorzienj istegenwoordig, oest
ers.- N'
jnwerken demi
i
jn-uitgraving iseene bron
nu de aardappelen kultuurzich steedsmeeruitgebreidheeft, van ri
jkdommen voorNoorwegen en meervoor Zweden,en
veel minder dan vroeger te vreezen. Buitendien wordtin stelt deze landen schadeloos voor de geringe vruchtbaarhei;
hetzuiden veel tabak gebouwd, ofschoon, wegens hetaan- van der
zelver grond. V-atdezweedscltepz?
l??
z
?
z'erât'
Azbe-

jkheid werd eerstin de l4ceeuw bezienli
jk binnenlands verbruik in geene toereikendehoe- treft,derzelverbelangri
er erkend; er werden duitsche en luiksche mi
jnwerkers
veellteid;voortsltennqp,vltzdjhop,veelkomù'
n.
,inzonder- t
heid in Noorwegen, en de komJ?
'z/eââe en schorsoneel- herwaarts geroepen; de hansesteden leverden de noodige
çcor/elalskoKj-surrogaat;ook wordtin Zweden en Noor- kapitalen,en deze industrietak verhiefspoedig denwelstand
wegen overvloedig i
jslandsche zzkod gewonnen, die (even en de beschaving des landstothoogeren trap. De meeste
jngroeven liggen in hethartvan Zweden;in geheelhet
als bi
j groote duurte zelfs Iijn gemalen ptjnboomschors) mi
veelonderhetbroodmeelwordtgemengd;wijdersverschei- land telt men er 586,en de provinciën W ârmeland,Xedene soorten van kleurstof ïplpzzA wde mossen (inzonder- rike, W estmanland, erl een deel van Balekarliën bezitten
r alleen 361. Xen rekent in Zweden ongeveer 36,000
heitldeklip- ofrotsmos, du.Schûssc/echte;lat.hkhen e
tartareus;fr.moassede la A$'?
zJ#:)9uitwelke,voornalne- arbeidsliedenjdie met de uitgraving der metalen werkzaam
jn,en devoornaamsteogbrengstbestaatin l
jzerenkoper.
li
jk in Holland,werwaazts geheele scheepsladingen gaan, zi
de zqogenaamde roode indigo ofpersio, a1s ook orseille en Het zweedsche i
jzer geldt voor hetbeste,en in sommige
lakmoesbereid wordt. UitNoorwegen eindeli
jk komenge- districten is het in zulk eenen overvloed voorhanden,dat
Jzeele lasten hqzetnooten voor den uitvoer, en door de men hetop de oppervlakte vint
lt. De aanzienltjkste mijnea
in W armeland, Södermarland.Upland, oost-Götaland
k'ustbewoners wordthetzeewiertot sodabranderi
j gebezigd.
jkste van
Hetvoornaamstproduktin beiderijken isechterhethout, en in den omstreek van oerebro;de belangri
ljetwelk in overgrootehoeveellleid tinzonderheid veleplan- allen, dieoolthetbeste i
jzerlevertjisdievan Danemorq

jkelni
jlen van Upsala),alwaaruit22groeken en timmerhout)ui
tgeloerd Arordt. Xen rekentde met in Upland (etteli
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ven door 400 mijnwerkersomstreeks20,000 schippond (à opschrift:>voor lvrgerff
p'âevepdienste.'b zef/d,,z wordt
4* yond) ertsen uitgegraven.worden,maardenelverbe- veelin Götaborslân, als ook te Stokholm, Kgrlghnm en
dragj hetwe'
lk nog tegenwoordig 8U0j(1
00 rtiksbankdaalders Geste geweven. Qroote engelsche kqtoenspinnerùkn >belo
-optywordtgezegd metiederjaarafte nemen. 9eza- staan teqenwoordigte Stokholm,Kalsham en teApderstorp
mengevatte opbrengstaan ijzerin Zwedeu wordtop500,000 in Jönkopihgslàu tsmaland). Zk
jdenyasrù'ken,detafwescl)ip
-pond, en in waarde op ongeveer9 millioen rijksdaal- veri
jen te Stokholm vermeerderen zich, en leverep reeds
ders--begroot. Het koperthetwelk i
nsgeli
jksvan btjzonder voor nagenoeg 500,000 thlr.waren. Jacquard-weefstodlen
t
loede k
-waliteitis,maakt,naheti
jzeryden aanzienli
jksten uit Frankri
jk zi
l'u voor gefaçonneerde modeartikelenj als
ri
jkdom uit het delfstoFenri
jk in Zweden uit. De mi
jn- ook voorlinten band in werking.9 bandfabrk
jken weven
roeve van Fàlun in galekarlién isde belaugrtkste,want hier100,000 thlr.zi
jden enanderelinten.Iederfqbr#ken.
.
zi-ilevertalleen .
tvan hetgeheelekoperbedtag(3,000schip- De belangri
jkste zi
jn te Stokholm.Norköpingj Calmar,,
Pxd en buitendien nog800 ton vitrlool,1000 ton bruin- Lapdskiona en Karlsham,gevestigd;zj leveren ledernaar
rOOd enz.) Hetoverigekomtuitdemtjnea van W esteràs, dngelsche wjze en in Stokholm 4 fabri
jken ook saëaau.
(lestersuud, oerebro en Linköping, is echter van mindere Papiermolenn teltmen omstreeks t00;de gewigtigste ligdeugdeli
jkheid a1s dat van lalun. Deze beroemde oude gen bi
j Nyköpingj Linköpingy Christianstadt, Fëlun en
mi
jf
lza1intusschen spoedig volkoœen uitgeputzi
jn. Pnder Karlsham ;glasôlazerk
jen l3ydeaanzienlijksteopheteiland
GrsTwwy Aoot:aleverde zi
jjaarlijksmeerdan13,000,legen- Bromö in hetW enermeerjvoortsteStokholm en te Arnas
woorfl,g hoogstens3,000 schippond koper. Zj ls200 klaf- in hetW estgötoland;eenem iege@anrqk teCalmar.Porters diei,. Buitendlen wintZwedenjaarli
jksomstreeks500 celeinyanrg.
ken zi
jn te stokholmjnövystrand en Gustavssckippond ziuk en nagenoeg 300 schiqpond lood.De mi
jn- berg; nuikerray naderi
p n (23)bj Götaborg (degrootste
werken,die edelemetalen leveren,zx
ln zeeronbeduidend; van Ronnen en Lorent),Stokholm,Xalmo,Rönneby,Geste
dat van Sala,nabtjUpsala,hetwelk voorhetri
jkste geldt, enz. l'
anak@anrù'ken -tomstreeks 80),diejaarli
jkameer
welks opbqengst ecNter ook merkeltlk al'
gdnomen heeft, dan 3 millioen pond rook- en snuiftabak leverenjvooralte
bragt in den jongsten tijd slechtsjaarli
jks3 pond&oud, stokholm en Götaborg,voort:teNyköpiug,Geste,Söder.
en vana,()0ptot2,500 W zilverOP.Paarentegenlevertvan hamj Karlsham, Landskrona en Xalmö;degrootste qzer41lelanden in Europa Zweden nog demeestei/lf
zl/op,en gieterqev. en smeltovens te Löfsta (2,000 prbeiders) en
we1jaarljj
kstusschen40en 5t),01)0schipk,aluin meerdan oesterby nabi
j de groote i
jzermijnen van Danemora;goede
.
lp1()(J()1vitrioolofkoperrood ruim 1,0t?t),enzwavelenarse- qzergietert
yeu eok te 8tokholm en Nyköping. onderde
nicum pl.min.-800 schipgond.Steenkoolen werdeq totdus staat-en qzerwaren- alsookreweer-enktinrentàbrî
jken.
verl
,e pog slechts in eene enkelemi
jn,teHoganés,nabi
j zijn met onderscheiding te noemen de koningli
jkewerkIlelsing
borg, ia deprovincieSchonen gevonden, die om- piaatsen Eskilsluna, die vooral schooae gedamasquineerde
-'
stçeek-s 15(),
'
0t)0 tonnen koolen leverde.Zweden enNoorwe- staalwerken leveren ; voorts Strengnks,Tunafors,Nortelge,

V hebbenoverigeusgoedean
nouw-,katk-en&19.pd/eezled/,jMredewoeg,Söderham enLinsnedal;messing-ofgeetkopevgieteri
jen. Reeds in hetjaar 1822 telde)2en in Zwedea
aje
lo0ksclloonnlarmor. A Joutechter,hetwelk baei
, .e
, j
.

.

.

laflden, wegens de 'isscheri
j, in zoo groote hoeveelheltt '24s smeltovensj528 smeedwerken,10 staalovensj56koper-

noodig hebben, is gebrekj en all- a Noorwegen bereidt smeltwerken, 6 buskruidmolens, verscheidene zwavel-j
zeezout aan den inham varz Christiania, ofschoon opverre- aluia- en vitriool, a1s ook veel pek-y teer- en zwartsel-

na niettoereikeud;van daarveelinvoervan.dekustenvan stookeri
jen,velepotasch-ziederi
jenjkolenbranderijenenmeer.
Frankrijk, Portugal en Spanje,a1sook van Engeland (Li- daa 4000 zaagmolens. Scneepswerven hebben Stokholm
vepool). Anncraalôronnen en gezochtegezondheidsbron- götaborg,N:rkoping etz inzonderheid Karlskrona. overinen zi
jn iu Zweden teXedeni,Laka,Rönnebyenltaml
ösay gens telt men eene menigtexbrandewi
jn branderi
jen en te
en terlaatstgemeldeplaatse(nab
'i
jllelsingborr)ookzeebaden. Götaborg bevindt zich tegenwoordi: eene rrooteportevKun.
%tvl#tenJài.
rùe
kwezen wczzScandtnariè'
. Be fa- nrotzverù',dieuitvoerop Ruslaod en Amerlkaheeft.
bri
jken en manufacturen des landszi
jn,althansin Noor- woorulegen, hetwelk benevens deszelfsaanzienltlkeviswegen, nog vaa geen grootbelang,en indien ook bijde scheri
j,voornameli
jk mija- en woudproduktea verwerktjzie
aqnmoediging en ri
jke ondersteuning van dezi
jde derre- men op hetartikelClnlsTzxwzx.
Sering
in dejongstejaren groote vorderingen in dekunst- pandelwca scanduaviè. Deligyng deslandsisvoor
vli
jt,-vooralin de fabrikatie <an staalwaren,wapenen,aarde- deu zeehandelinzonderheid gunstig,en degrooteovervloed,
werk, glasdwerk en lakens, znerkbaar waren, zoo houden ea daarbj echtertegeljkerti
jd de derving vanonontbeertocN nog e woud-ontginning,visscherij,scheepsbouw en gjkeprodukten maakthem belangri
jk.Hetlevendigstwordt
scheepvaart steeds de meeste bewoners vau dit schier- hijmetKngeland en delanden aan deNoord-en oostzee,
eilan(1 bezig. over het geheel genonlen isechterbi
j dat en ook nog naarde Aliddellandsche zeebedreven. Debealles dekunstvli
jtvan Scandinaviënietgering te noelllen; langri
jkste handelssteden zi
ju Stokholmt Jdfclpry en
hier vee
rva'
ardigen zich de landlieden in ,den winter w orköpin
.

%5
-lkatn zweden en Berren,6'ârfq
s/iclicen iront.ç i
sclzier alle hunne benoodigdbeden, nietslec
htslàua llui
s- hqim in Noo- egen.
.
-.
.

raad en hunnegereedschappen,welkezi
j indezolt
zernooaïg Gesehiedrztisvan den scandinqvisclten.7zcs&?. Iueds
hebben, maarook de wollen stolfen en hetli
jrlwaad,waar- is de13eeeuw hadden de hansen de belangriikheid van
kleeding bedieneny zoo dataldus reeds de ditschiereiland voor den handel opgemerkt,en nietslechts
v
a
a
z
i
j
z
i
c
h
t
o
t
beboefteaauvelefabrijken minderin ditlanddaninandere teBergen in Noorwegen,hetwelk toteen der4grootekanlanden bestaat. En desniettemin telt men tegenwoordig torea van '
het Hanse-verbond in Rusland verheven werd,
alleen in Zweden om streeks2000 kleinerq en grootere fa- hetstapelregt,maar ook op de Schonensche kustinZweden
bri
jk-inrigtingen, die meer dan 12,000 menscllen bepig eene kolonie verkregen.waardoor hetderhalve aan hetver-

'houden,en aan laken,katoen,li
jnwaad,zijdenwaren,band,
leder,papier, glas, porcelein, suiker, tabak, i
jzer,staal,
olie, bler, brandewijn enz.,eenewaardevan meerdan 10
m
illi
o
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elleu laken,toteene waarde van meer danzmillioenrhthlr.
vervaardigd worden. W i
jders zi
ju in dit ni
jverheidsavak
'

bond moestgemakkeli
jk vallenjden handelop Noorwegen
en zweden un
ltsluitenderwijzetebedri
jven.Vroegernogdan
en vervolgensgezamenli
jk metdehansen worden duitsche
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.
Toen echter, eindeli
jk. door de steeds menigvuldiger

b
elangrisk Stokholm (J millioen rhthlr.), Nyköping en wordende zeevaarten naar oost- en W est-lndiën.omstreeks
Izinköpi-ng. Norkëping heeftook verscheidene wollenstof- het midden der l6e eeuwj de navraag naarde noordsche
fen en kousenfabri
jken benevenswolspinneri
jen.- Ao//ea- produkten zich vermeerderde, en doorde steedsmeerleen lk
jnwadenyàbri
jken.DemeestekatoenenstoFenleverende vendiye uiwoervan scheepsbouw-materialeu (hetbesteijzer,
fabri
jken te Stokholm en teBoras,oostwaartsvanGötaborg. koperen hout)Zwedenjaangemoedigd doordeszelfskoning
oolthebbendezeplaatsendegrootsteverweri
jen.Toortsworden Gvsvwwy w xsw,eerstderzelverwaardeleerdesclaatten,toen
de meeste katoenenstoflkn en làjnwaden vervaardigd in de ontwaakteook hierde lusttotzeereizen;en indienookdeze.
zlsezzw enersdorf(meerdaqzmillioenellen),Geste.inzon- uitvoernoglang doordeduitsche kooplleden,en in del7e
derheid Ilelsingland t700,000).Hernösand (500,f100),Co1- eeuw meestal door hollandsche en engelscheschepen gelnar(
300,4)00)enHolland(250,000e11en).- Dekatoenweveri
j schîedde, verkreeg echter eindeli
jk onder Gcsruy Aootl'
maak-tvoortgangenop hetland;een boer,SwsxCI
tlxS:>!te zwedens eigene scheepvaart ree/ eenige belangri
jkheid.
xinna,in Dalekarliiuhoudtnagenoeg7ooweverseuweverln- naar deze groote koning. ongeacht zàjne oorlogen,steeds
nea in arbeid,diejaarli
jks7à800,000ellenstoFenvervaar- voor de industrie en welvaart des lands zorg droeg;zof'
.1igen. rleze boerN1svooreen paarjaren doorden koning verhieven zich ook eerstonderzàineregering de sedertlanmet eene gouden medaille beschonken geworden)methet gen tild veronachtzaamdegroote i
gzer- en kopeaerken in-

S1'OKf1Ot51.
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zoaderheld daardoor, dat hi
j mijnwerker: uit Dukçachland
naar Zweden trok.
0ok Kwnzt 11 deed veelvoorden handel:hi
jbevorderde
de haringvissclzeri
j bi
j Götaborg (Gothenburg)en door de
wettekjkeverordeningjdatpinZweden gebopwdeachepen van
mee% dan 100 tonnelastvolkomenvë ,daarentegenzoodanige
nationale schypen van minder dan l00 tonnelastvan belastingea slechts llalf vri
jztin zouden,''legdehi
jden grond
totden eigenli
jken zweedschen zeehandel. onderzi
jne regeringwerd in 1668 der%
jksbank gesticht.- Deregering
van KAslt XII werkte minder gunstig op de welvaart van
Zweden;zi
jne oorloyn putteden hetland uit,en verzninderden na den afstand aan Rusland der choone oostzee.
l
anden (Li
jfland, Esthland, Iagernzanland enz.),in 1721,
de scheepvaartop de oostzee.
Dqzeehandel-van Zweden bekwam in hetjaar1831eene
nieuwe ontwikkeling deor de oprigting der oost-indische

STUKIIOI.M.

Staal,uitZweden alieen l0- à 12,000 schippond.

K opern uit Zweden 3,:00, uitNoorwegen nagenoeg 2,500
Pond;voorts:
N easjnr, âolcf/, vöör alles echter uitbeide landen veel

Routn(planken,deelen,timmerhout,verscheidenemillioenen
duigenj meerdan 20(1,000 stuks masten,geheeleschepen
en huizen,houten gereedschappen enz.)alleen uitNoorwegen voor meer dan 2 millioen thlr.
Bchors, uit Noorwegen, voor1)millioen thlr.(veelnaar

Engeland voordelooi
jeri
jen);alsookverscheidene100,000

tonnen,gedropgde en gezeutene visschen,Noorwegen in

1833 voor de 2) millioen thlr.; de stad Bergen alleen,
verzond meer dan 200:0t)(
) tonnen.

Fariny,300,001
)centenaars;

Stokvzsclt.meest naar hetzuiden van Europa;
F ommers,'
inzonderheid uit Noorwegen,alwaar eene maat-

schappijdezen handelin hetgrootdri
jft.enwinstri
jkvert
hie
r
,
(
we
l
v
o
o
y
r
u
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l
n
1
0
0.
0
0
0
t
hl
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me
e
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nden
eeft;
zig hield ;en ook-de noord-amerikaanschevrijheidsoorlog Kuit veeluit Noorwegen (voor J millioen thlrq),meest
hragtvoorzvedenshandeleen gunstig ti
jdvak aan,vermits naar Frankri
jk, alwaar dezelve tot de ansjovischvangst
gedurende denzelven de zweden tot de weinige neutrale gebruikt cordt,en van welken alleen Bergen60-à70,000
kompagnie te Götaborg, die sedert sclzepen naarOost-lndië
zondj doch later zich enkelmetden chineschen handelbe-

natiën behoorden,die tenkostenderoorlôgvoerendenhunnen

vaten uitvoert;

handel uitbreidden, en zweedsclle schepen, van 1780 tot In'aan, Noorwegea alleen voor meer dan vz millioen thlr.
1784, een grootgedeelte van den handeltusschenheteuro-

naar Engeland en Duitschland,voorls:

Pesche noord-oosten en zuid-westen bedreven. ln dezen Ankers, d/tzwYt?râ,zeitdoek, en andere artikelen voorde

tljd (1784) was het ook, dat Zweden het kleine, maar

zeevaart;

vruchtbare en iuzonderheid door goeden katoen zich onder- Glas, dzlïârrlrp/dezlen papier;
Rheidende west-indische eiland â'/.?arthelemyvanFrank- Zeder en tontwerk ;

ri
jk verkreeg,ten gevolgewaarvannuookeenewest-indische #//c,
sc#,'aluin,vitriooh 't'
â,teer en zwartsel;
â/zecgzzic werd opgerigt, die sedertop W est-lndiën als Wo?lM?- en molensteenen,marmer enz.
9e
v
o
o
r
na
a
ms
t
e
a
r
t
i
k
e
l
e
n
v
a
n den invoer bestaan in :
ook naaranderepnnten van Amerika handeldri
jft.
Zoo ook wist, 10 jaren later,Zweden partijtetrekken Suiker,ta&ak en andere kolonlale waren;a1s ook :
uit den franschen omwentelings-oorlog die voor alle neu- Zi
jde, v/05:,vlas,hennep, zout en granen, meestin
tralen des Ie rneer voordeelen moest aanbieden, vermits Noorwegen;
Engeland en Ilolland (sedert 1793)daarin verwikkeld wer- kFi
jn (alleen uitFrankrijk omstrqeks800,000 Iiters)zuidu
den.Nu werden ijzeren houtsteedsmeergewildeartikelen wrzfc/l/rrz,mitsgaders verscheideneJ'
q6rikaten.
voor verscheidene staten, en reeds daarin datde fabrikatie
De waarde van den uitvoer in Zwedeny indenatemeldea
bedroeg,in ronde sonaraen :
van het i
jzer met de vraag gelijken tred mocsthouden,
lag een geluk voorLetland.Htokholm en meer nog Göta-

borg deden aanzienli
jkezaken.Scl
zierevenzoowinstqjkwas

ia de zelfde artikelen de handelvan Noorwegen te Chrisliania, Drontlleim en Bergen,inzonderlaeid met Engeland.
9e coalitie van Zweden met Engeland tegen Nxpotsox

1830 circa 1lImillioen rhstâlr.
1831 p l3I >
p
1832 p l41 p
>
1833

)> l7

>

p

in hetjaar 1806, en meernog de oorlog tegen Rusland,
1808,voerde,bi
j hetonstaatkundig gedrag van GcsTwt: IY De waardevan den invoer,isinsgelijksinrondesommen,
eenen zeerongelukkigen ti
jd voorZweden aan,enkostteaan en in dezelfdejaren bedroeg:
hetzelve (1809) Pommeren, ûûgen en Finland,ofschoon
1830 circa 15imillioen rhsthlr.
ferscheiden sleden,althansGötaberg,bi
jdetegenEngeland
bestaande vastelands afjluiting,althans tot 18l(), toen Zwe183l ruim l2i
p
*
den zelf op Frankri
jkszi
jdetrad,en o0k tot1814.slecllts
l832 p l3j
n
p
in geringe matc,zich haren handelmetEngeland enguitscl
z1833 circa 14
yy
p
Iand aanmerkelijk verrtjkten.
Sedertden algemeenen vrede in 181ly die Zweden met 0p den uitvoeruit Zweden hadden totdusverrehetmeest
Noorwegen tot ééu rijk vereenigde, geschi
edde door de de volgende landen deel:
zorgvuldigl
zeid derregering, en even zoo wel doordewerkEngeland (met ongeveer 3) millioen), de Vereenigde
xaalnheid der natie veel voor den opbloeideslands,endes- St
aten (met 3 millioen),Benemarken (met1) millioen),
selfs voortgang z0o wel in kultures als in binnenlandsclte Hamburg en Lubeck metschier lmi
llioenrhthlr.);bi
jden
welvaartis sederthoogstaanmerkelijk. 9e vorderingen die invoer naar Zweden :llusland. Hamburg en Lubeck,Engein den akkerbouw,doordeijvervanvelschêidqnelandbuis- land,Noorwegen,Brazilié en Benemarken.
houdkundige genootschappen,even alsin hetlabri
jkwezen, Yeel verligting voor den handel binnenslands ver:s.cha*f't
plaats grepen,maakten nameli
jk Zweden steeds meeron- het groote Götakanaal, hetwelk Zweden in deszellsgeafhankeli
jk van hetbuitenland;althans nam degraaninvoer, heele breedte doorsni
jdt, en door middel der Götaelfen
doorwelkevroegeraanzienli
jkesommen (welvoor 300,000 het W ener-, AYelter- en'5 kleinere m eren de Noordzee
tonnen graan)uithetland gingen,metiederjaarmeeraf, (hetKattegat)metde oostzeeverbindt,zoo datdexhepeo
en werd in dejongste 10jaren geheelontbeerli
jk.
niet meer genoodzaakt zi
jn, om Zweden henen,doorde
Eene nieuwe opbloeischàjntin dejongstejaren deland- Sond te varen,en laier aan Denemarken den hoogen sond.

bouw,zoo we1alsde nàjverheid,inzohderheid ook doorde schetolte betalen.Deze geheele waterbaan van Söderköping
verbreiding der provinciale Jczlât/'z genoluen te lzebbèn, aan de oostzee totGötaborg aan de Noordzee is 51 mplen
verm its de ornloop van het kontante geld in verscheidene lang,waarvan J1mijlen gegraven zi
jn,doch deoverige 40
provinciën deszelfslevenwekkendekrachtdeed bli
jken. De màjlen door de meren gaan en de loop derGötaelfvan
eerste particuliere bank van dezellaard,die der provincie W enersborg aan het W enermeertotaan derzelverm onding
Schonen,werd in hetjaar1830 doorden koninggeprivile- bijGötaborg volgen.Sedert1836 wordtditkanaalook met
gieerd,en sedertzi
jn,op gelàikewtize,behalveverscheidene stoombooten bevaren. Zie het artikelKAwitllw.
hypothekenbanken van enkele genootschappen, nog in 8
lletgetal der in Zweden zich inwerkzaamheidbevindende
andere provinciën dergeli
jke banken gesallctloncerd ge- stoomschepenjdie dageli
jksvan Stokholm enanderehavens
worden, die allen de grootste zekerheid aanbieden,vermits naar alle rigtlngen uit en inloopen bedraagt tegenwoordig
iedere derzelven ,op bi
jnade geheelezamenvatting derlan- (1840)32,waarvan 6 den staaten 26 aanparticulierentoeSedert 1835 bestaat ook eene regelmatige
deqjen van degeheele provincie gegrond is,en alleactio- belaooren.

narissen solidairverbonden zi
jn.

postverbinding door mit
ldeivan groote stoombootentusschen
Uit- en invoer. Be voornaamste artikelen van den uit- Engeland en Zweden, cn wel tusschen Ilull en oötaborg

voer ziJ'n:
(8lgeografischemi
jlen),van welkebeideplê
tatsen eennlaal
Ilzer,zoo welverwerkt,alsin staven, uit,zweden jaar- wekelijksven stoomschip voordeze dienstafgaat. lletzelrde
piplaalstusschen Stokltolm,Götaborg,Cllristiania,Koli
jksruina400,0t)0,uitNeorwegen,16- à 18,000 schip- ;ri
.j

Pond.

Penllagen,Lubeck,Slraalsund en).
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lletuetalderkoopvaardqncâe
pen in Zwedenmagop1200 In hetbi
jzonderdrijftdu# Zweden eenen levendigen geew
van zamengevat60j0t)0 tonnelast, begroot worden ;demeeg- handelmêtde ooat
-zeelanden, Groot-Brittanjt,Nederlandl
ten derzelveq worden naar de oost- en Noordzeeënjen Frankri
jk en Portugal,ook op deXiddellandschezew voort:
e. 9e
voorts ook in de vaart naar de 'Iiddellandsche zeeJmeer naar'den Levant. Noord-Amerika en oost-lndidan een50-talechterook in den haddelmet Amerika ofmet waarde van den uitvoer uit Zweden en Noorwegen naar
Rrazilië, de Vereenigde Staten en W est-lndiën,gebruikt. Noord-Amerika bedroeg (i
n 1828) l,570,788 dollars. In
De uitvoer wordtdoer lage tolregten buitengewoon be- het zel
fde jaar liepen in alle havens van Zweden 1921,
z
we
e
d
s
c
he
s
c
he
pe
n,
me
t
7
5
7
57 tounelast, en 1739 vreemde
p nstigd;daarentegen bestaan in Zweden nog tehoogein-

-2 lastbinnen. 0p het einde dervorige
komende repten en invoer-verbodswetten op veleartikeleny scNepen met 80,29
ofschoondeJongste tarieven van 1836 op eenigen derzelven eeuw toen no; Finland aan Zweden behoorde,beliep.de
verzachtinghebbenaangebragt. 9itgeschiedt alleen ten voor- uiwoer 7) mlllioen daalders, en de invoer 7 millioen
deele der,trouwenssedertdenjongsten ti
jd merkeli
jkop- daalders.
bloei
jendefabri
jken;doch metdatalishetnietwaarschi
jnonder den uitvoerWM
li
jk,datZwedea een fabrdkland kunneworden.
Nog verdient te worden aangestipt, dat,ten eiude zoo aan #zer@@@*@*@@*@***@.@.3,7509000 daalders,
veel mogelijk den sluikhandelte weren,debuiteulandsche p koper en anderemetalen. .. .. . 250,000 p
handelin Zweden uitsluitendirwtjzedoor28steden,stapel- > harinr en andere visch . .. .. . 1,500,000 y
z.
f:A 4 genoemd, bedreven wordt,die alleen hetregthebben,meteigene schepen naarvreemde havens te zellep,en
goederen in- en uitte voeren ;d.e landsteden kunneh a1leen hetvertier der dooreerstgemelden ia den handel gebragte waren bedri
jven.
over de handelsbetrekkingen Yan W oorwe&en,zie men
- erigens de artikelen CualsTzixlw, Bxacsl en 9ll0>TE:Ixj

en wljvoegen hierslechtsnog bi
j datde handelvan Rusland van af de Ilszee met de noorweegsG e handelshaxen
Bammerfest(70038'N.B.)in W estNnmarkenongemeen levendig is,wantdezelve wordtin menigjaargedurendeden
hier slechts zeer korten zome/i
jd doorl60 vaartuigen be-

zocht. Zelfs ishier sedertkort eene engelsche factorie opgerigt.
ln hetjaar 1828 werden van St
okholm aan%
jzerenandere
metalen uitgevoerd:

Ia 1823 beli
ep de invoervan Zxeden (:onderWoorwegeu)
3,591,699 en de uitvoer 4,506,576 daalders.
De inkomsten van Zweden alleen bedragen; volgenshet

v
oor de jaren 18301ot1835voorgedragen budgetyjgarlijk:
7,171,470 bankdaaldersJdaarentegen deuitgaven8,8:99700
bankdaalders. Hierbi
j komen noj de inkomsten van Noorwegenj die voor de 3 jaren van 1827- 1830jaarli
jksop
639,975 speciedaalders in zilver (waartoq de tollen alleen
600,000 sp. daald.leveren)en op l,829,339sp.daald.in
hankbriefjes berekend.zi
jn. In 1828 bedroegen de werkeli
jkestaats-inkomsten .an Noorwegen 689,95()speciedaalders
in zilveren 2,301,694 in bankbriefjes. Beidelandenhehbeu
ntaatsscâulden, en de in omloop zijnde bankbrief
jes(omstreeks30 millioen bankdaalders)hebben bi
jna albetkonw
t
ant geld uitden omloop gebragt. 0p heteindedesjaam
1m 3 bedroeg de zweedsche staatsschuld 7,551,215 bank-

NaarNoord-Amerika ......schipt :69,700,li
js/. 5 daalderi, waarvan 4,283,680 daald. binnenlandsche schuld
p Amsterdam .. .. .. .. y
7,915, )
> 10
> Aceyro . .. ... .. .. . >
708, > 3 was. sedertisdebuitenlandscheschuld bijnageheelafgen
n
>
)
>
)

St.:arthelemy .. .
sordeaux. .. .... ..
Brazilië . .. .. .. .. .
Bremen .. . .. ..
Brest... .. .. .. .. .
St.Breux ... .. .. . .
Caen .
. .. . ..
Calais .. .. .
Colberg ... ... .
* genemarkvn . ..
n Dantzig.. .. ..
'
z Dord)echt . .. .. .. ..
>
A Duinkerken .. .. .. ..
>> Flensburg.... ..... .
>
) Genua .. ... . .. .. .
v Gibrdtar... .. .. .. .
p Greifswald. ..
.. .
n Halte .. . .. .
p Hamburg..
Havre .. . .. .. ... .
Hull .. .. . .* . ..
Ierland. ... .. .. .. .
Kiel .. .. .. .. .. ..
KopenhRgen .. .. .. ..

>
429,
>
2,763,
>
2,138,
>
6,5909
n
l,047,
>
8,343,
n
4.641,
>
1,653,
>
723,
>
)
9169
>
2,732,
>
313,
>
2,374,
*
l,947,
p
300,
p
236y
>
2,l5Ij
p. l,056,
>
69306,
h
y
5,664,
n 33,l3l,
>
l,883,
>
4,236,
>
7,951,

>
>
>
>
p
n
)
>
n
>
n
>
>
np
n
p
v
p
>
>
>
>
p
n
p

8
13
6
ll
2
10
4
19
l6
18
14
19
5
3
l
12
4
6
6
ll
18
17
16
13

Lissabon ..
. ... .
Londen .. . .. .. .
Lubeck .
Alarseille
Xorlaix. .. . ... ..
Nantes. .. .. .. ..
Noorwegen.. .. ... . .

yy
*
>
*
y
)
>
>

l2,009,
7,602,
10,839,
1,533,
1j2I7,
6,852,
259,

m
)>
p
y
p
>>
p

13
19
10
4
19
l3
4

oost-lndië. .. .. .. . .
St.Petersburg . .. .. ..
Pillau .. .. ..
Porto... .. ..
Pe
'don @* .
@ ..
Riga.. .. ..
Rostock . ... ... . ..
Rotterdam . ... .. .. .
Rouen .. .
... . .

p
*
yy
>
>
n
>
>
p

6j6I9,
2,582,
1,666,
7,430,
2j1l5y
50,
2,574,
2,410,
l,399,

>
p
m
>
n
n
>
p
>

14
9
7
18
19
0
10
8
I8
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daan, en in l8l9 bedroe: de bipnenlandsche staatsschuld
6,371,8f
52 bankdaalders.
M unten en à/erd. De hoofdstad Tan Zweden rekentg

even alshetkoningrijk,sederthetjaar 1777 naarri
jksdaalders Ltikndalersq tot 48 schellingen fsltillingarj à 12
rondstukken Lrundst#ken penningen ofoeren). I)e numer
aire waarde is echter van tweederlei aard,en we11) in
specles w@lv/@,in riksdaler-species,hetgeen men ook door
de
wandeling in zilver de zilverwaarde noemt, en 2)in
papiergeld, hetwelk ook weder in tweederleihoofdgoorten
vervalt: in bank@,banko-sedlar(b
.ankbrief
jes)'
en in riks-

u
%
j
:d
ldwser
ddla
en
r.(d
re
ijkr
sekse
cn
hi
unlg
de
bnriein
venalyeto
ep
nen
re
be
adre
sas
aen
dgee
rl
tegen
ru
hi
e
mden
a
en handelszaken in banko-sedlar van 8, l0, l2, l4, 16
schillingen, en van 2,3,5, 6,9,l2j24936,50 ri
jksdaalders en daarboven gehouden; in de wandeling en den
kleinhandel rekent men echter ook in riksgdd-sedlar van

verschillend belooq en de verhouding tusschen belderlei

lap
ni
ken
ro
gt
ee
ln
d,i
selid
erwzijz
jnzepe
vatstgde
lrdtk
!sddaataltdweeresrini
jkrsid
aalsdce
sdin
g
jk
r:
it
ee
jks
hr
ul
bri
even (ofa1s l:11.)
In papier&eld, hetwelk in Zweden meest overvloedig

circuleert,daarmenveelalweini: ofvolstrektgeen zilvergeld

tezien kri
jgt,worden nietslechts alle belasting-betalingen

aangenomen,maar ook alle bezoldigingen uitbetaald en over
het geheel schier alle zaken zonder onderscheid afgesloteu.

In den eersten ti
jd van deszelfsontstaan,moesthetpapiergeld in gelijke verhouding methet zilvergeld circuleren,
hetwelk echter door groote gqdnooden in welkedestaat
zich bevindt, spoedig er toe kwamy in volstrektgeene verhouding meer tot elkander te staan,en zoo verandertnog

tegenwoordig van ti
jd tot tijd het zweedsche papiergeldy
ofschoon de regerin: (in verreniging met de stenden des
rijks) reeds sedert10 à 12 jaren,f
'
gverig erop uitis#om
de zilver-numeraire waarde alleen weder in te voeren: en
hetpapiergeld van lieverlede weder in te trekken, waarvan
verder beneden onderhetopschriftpapiergeld nadereaanduiding gegeven en alsdan ook de tegenwoordige numeraire
waarde van dit papiergeld bepaald zalworden.

De numeraire waarde vap het eigenli
jke zilvergeld was
an 1777 tot 1830wettelijk derwi
jze verordend,dat7:988
236, p 6 v
tuks geheele species daalders van 48 shillingen ophetruwe
Stettin . ... ..
>
4,598, > 6 s
ulsch mark, van 14 lood 1 grein (253 grein) Ejn,en
Straalsund . ...
>
1,084, p 0 ke
envolgens9,093 stuksderzelven op hetkeulsch mark Sjn
Vianna de Xinho
>
5,557, > 7 di
ilver gingen ; deze spetiedaalder alzoo 1.539,646 thlr.pr.
W ismar . ... .. .. .. y
3,955, p 18 z
t. = 12,6738 ned.waard is. Sedertdenieuwemuntwet
W /gast ... .. .. .. . >
4,267, l
y 1 c
vaB 25 Juntj 1830 isdemuntwaardevan den zweedschen
Totaal .. .. ..262,742,
4 speti
e-ri
jksdqalder derwi
jze vastgesteld, dat 25 stuks derofnagtn:e: 38,500,000 ned.ponden. zelveo uit 2 nchql- of victualien-ponden lz-loodi: munt-
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gilver geslagen moeten worden (het nchal
pyund op 8848
zweedsch (of ook hollandsch) aas, en 4864,dezer azen
op het hier ingevoerde keulsch mark gerekend);dat is,
naar duitsche opgave, dat 6,87161 stuks dezer zilversoort

STOKHOVM.

vuldig voorkomen, zi
jn devolgende tevermelden,welker
waarde wi
j hierzullen aanduiden zoo alsdie 1)in zilvergeld doordekoninglijke muntte Stokholm,enz.enpapiereld door de stokholmer bank en andere openbare instel-

q) het keulsche bruto mark à 12 lood of2l6 grein Iljn, llngen aangenomen wordt.
en gevolgeli
jk d.16215 stuksop hetkeulsch mark :jn zil- 1)In zitver&eld worden bijdekoninglàjkemuntinStokver behooren. l)e nieuwe zweedsehe reichsthlr. species holmj na bevorens bewerkstelligd onderzoek van derzelver
heeft dienvolgens de zilverwaarde van l,5280258 thlr.pr. Njngehalteaangenomentbehal
ledenvolwigtigenhollandschen
et.= J'2,6537 ned.en is dus slechts welnig meerdan dukaatvooreenen zweedschen dukaat)
4 pCt.(104):100,760475)geringerdan detot 1830 wette- Friedrichsd/or en russischehalf-ilnperialen llt,engelsche
li
l bestaandemuntglag dezermunt-eenheld.
guineas & 2)t# sovereignsà 2),franschezo-francsstukken
aten.
De vroegere vt
sör hetjaar 1777 in Zweden gebruikelijke vanZil1v)e)r gdeuk
ldsoorten :deensche species van 46a
'
z
-schill.,rusrekeningwkz
'e was derwi
jze ingerigt, dat men den dater
ische zilverroebel van 33 schilt.; pruiss.thaler van 3l)
(daalder) < 32 oer, à 4 verlem ofook à 24 pfenningen. s
zoo welin zilver- alskoper- muntwaardebepaaldG en bi
j schill-,fransche s-francsstukken van 41 schill.jportug.crude nieuwe muntverordening van 27 November 1t76 mst saden van 4t)0 reisvan 23t schill.spaanschevan 44)schill.
:telde, dat de spetie-ri
jksdaalder à6 daler zilvermuntea in zilver.
18 daler kopermuntzoude aangenomen worden ;deverdere 2)In zweedscâe Jcz
?l?z/o/dzzworden,volgensde opentjke bekendmaking van I8 Xei1830,zoo we1bijde bank
indeeling was,datldalerzilvermunt(waarbi
jdebenaming li
dalcr niet met de andere:rijksdaalder Lveichsthalerjte in 8tokholm, a1s bàj de leening-kantoren in Xalmö en
v
erwisselen is)j 3 dalerkopermunt,4 mark zilyermuut,8 Gothenburg,methoogstens3 pCt.ondergewigt bàj dezilxchill. species, 12 mark koper-, 32 oere zilver-, 96 oere vergel
dsoorten,totdq vdlgendeprijzen aangenomen:
koper-, 128 oerlein zilver-,384 oerlein kopermuuten768
Goudmunten t
knniçe bedraagt;de daler kopermuntdienvolgens op )
aler zllvermunt gerekend werd. - De oeve zilvermunt

werden ook stiiôer(stuivers)of'
urtten,en de oerekoper- Zweedsche, hollandsche en andere volwigtige dukaten tot
eenen inwisselingpqjs,die5 rijksdaaldeys1
$2schelli
apgenper
muntrundstûeke(rondstukken) genoemd.
De sedert 1777 geslagen zweedsche nationale muntsoor- stuk nietm oet te boven gaan,nochwaarvandekoers-wisselPri
js nietbeneden 5 ri
jksdaalders36 scheliingen voorhet
ten qjn devolgende:
stuk zi
jn moet. (9e koerstusschen Stokholm en Hamburg
In Goud.
a
lsrtho
d1r2e8)
gulattoet
ur13wa
jll.de
iantge
(livne1
83.6)
p
ko
zigo
tf
0sscbi
bi
ez
nezbe
oopa
stl
a
dn
eze
pl
mio
n.
êukaten.Dit,
goudstuk moetwettelàjk l2ys.
Jvaas,of121 nog tegenwoordig,zoo datdeze prijzen derzelvergeldigheid
dukaten 2 zweedsch mark wegen,&231.
r = 28lgreia Sjn behouden).
B). Zilvermunten..
ehalte,en de wetteli
jkewaarde van dendukaatwasvroeger
a 94 schill.,
v dcïe.
v vastgesteld,hetwelk echter later op l02
gâillingen verhoogd is geworden.- Biiden tegenwoor- Holsteinsche,deensche ofnoorweegsche
species à . ..
.. .. . .. .a rthlr.as schill.
digen stand van hetzweedschepapierreld tegen zilvergeld

is de waarde van dezen dukaat à 5 rilksdaler 38 schill. in guitsche conventions species .. ... .2 > 18,.
%
bankpapier aan te nemen. - Volgens fransche onderzoe- Luneburger of m ecklenburger nieuwe
z
x
x
t
ukken
.
.
.
.
.
.
1
15t
kiagen zi
jn de onder GcsTAvcsIIIen GvsTAvrsIVgemunte
w eedsche dukaten zoodanig be4onden, dat 67,7054 stukg Pruissische thaler . ... .. . .. ...1
33)
gelscheAroonen van 5 schilll.st.. .2 )) 32
T hetbruto keulsch mark à23karaat5,27 grein fljnj en En
dlenvolgens 69,3265 stuks derzelven op het zelfde mark Fransche s-francsstukken .. . .. ...2
10)
Spaansche piasters ofmexicaanschedoll.2
zzzss
fljn goud behooren.
Russische zNllverroebels,sedert 1807 geln Zilver.
slagen ..
.. 1
40)

*

h;
tt

vpe/fe-rf
p'
âq
sdccîder,heele,sedert1777(à48schillinren);

x

dergelijke ) à32,jà 16,1.à 8,)xà4,jxà2schilllngen Voor iederontbrekend aasworden 2)Rundstûckeafgeoverigens worden volgens de bekendmaking van
v cl
'es. - N ieuwe spet'K'
-rf
g'âçdcc?du'r, sedert de muntwetvan 25 Juni
j 1830. heele â 48, dergeli
jke ) à 24, 10 Xei 1831 van de hiervermdde zilvermunten niet bene4 à 12, ) à 6,en )x à 4 shill.speciestzieXclTz: ovl;a den 55t' lnark, en nietboven 8000mark keulsch aan lkn
zilver aangenomen. Het te leveren zilver kan naar dezeu
Ex: Atcz!:x>).
Jn K oper.

maatstaf ook in zweedsche spetiedaalders,naar den muntvoet van 1664 bestaan,naar welken een zoodanige spetie-

daalder534).::hollandsch aaslljn zilverinhoudt;voortsook

Slanten, enkele en dubbele à 3 en 6 rundstûcken in staven zilver, naar het keulsch mark van 4,864 aas of
3,608 trooisch grein. geze hiervermelde muntvoetis geqll
(rondstukken).- 9emuntslag derkopermunten inZweden ande
r dan de tot 1830 bestaande,waarnaar 9,093425 stuks
i:wetteli
jk derwi
jzebepaald,datuit320 dclcf-ponden,

victualie gewigt,dusuitéén schip-pondstapelgewigtkoper: zweedsche spetiedaalders op het keulsch mark Sjn zilver
1% ri
jksdaalders32 schill.(166)rigksdaalder)moesten ge- gaan.- Xeteenige verhooging kan men de hierlaatstvermunt worden. Dienvolgens komt het zweedsche pond mel
de muntsoorten-pri
jzen ook voorhethandelsverkeerals
victualie-gewigt op 25 schill. en het keulsch xnark op geldende aannem en,verm its de waarde van hetpapiergeld
0,286317 rtjksdaalder = 13,7432 schill.zweedschekoper- totdusverrenogtamelijk dezelfde is,a1sin 1830.
munt. of nagenoeg de zelfde waarde in banknooten, het-

geen,à25 ri
jksdaaldersin banknooten op hetkeulschmark
*'n zilver,hetkeulsch mark kopermuntop0,1603375daa1-

Pqpiergcld, banken en xsl?adrcïr: waarde
der papiermunt.

4ers = 4,81 zilvergroschen pr.ct.= 0,2797 ned.brengt.

Zweden bezat reedssedertdeoprigtingrandeszelfsri
jkswisselbank (deheteerstin hetjaar1656 N
doorparticulieren
ingestelde en door den koning gepriviligeerde leen- en
Kermerktgf
lvd en Jlîwer.Even a1s inDuitschlandwordt wisselbank ging te gronde,en in hetzelfde.jaarwerd nu
ook i.n Zwezen hetëngehal
h
tevan hetgoud en zilvernaar eerst de rijks-stendenbank,zoo als ztithans nog bestaat
et goud van 24 karaat à l2 grein,b'
!')
'hetzilver van 16 geprivi
ligieerd, opgerigt) een-papiergeld in dezoodanige
lood à i9 greîn gerekend. Yerwerktgoud heeftmen van bankbiljetten,die tegen in klinkendemuntgestortegelden,
d,ii
eërleiljn gehalte:1)naardukaten van 23 karaat3 à5 onder debenaming van bank-transport-briefjesuitgegeven
rein; 2) naarpistolen goud van 20 karaat4 greinyen 3) werden en op kopermunt luidden. De lotgevallen dezer
naar kroonengoud van 18 karaat4 grein. Bàjhetpistoten ri
jksbank en van hetlaterin overgroote hoeveelheid uitgeene, van daar ook nietmter te realiseren papiergeld is
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Goud- en zflt/ergelcî/e.

medie, l3-loodig en hreft,even a1salhetverwerkte goud
en zilver,totmqrkteeken 3 krponen met eene lettervanhet
a/abet.
5'an vrnemde p?zds/.
v/dr/rzzj die in dqn groothandelenin
dbn geldwisiel leer lel
h in den kleinhandelveel,den,dnc

Een uitvoerig verslag van den staat der zweedsche wisselbank op den 31 gecember 1830vindtmeninCI
In.N0BAcx'.
s
v011st. .
t ca#lzzcl der .
Jf:?
zJ-. k ank- vn# kKechsel
F'
erldil/lïdde aller Zt
ïnAr und S'
czlde/z/ /arh rErêc.

Rudolstadt) 1837, 2 Thl.S.1250- 1553.
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enaamde kuplkr-&oheidemûnz-
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44,
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zeiclea .. . ..

.. .. b.rthlr. 5j821,300

3)op rekeninguitstiandeposten. ,
1,663,710- 4- 6jyezamentot1830
Te zamen in baneo rtltlr .

.30,697,I25 -

.br
.r
-t
-hlr.30
-15-203000-

2 - 8 llletwelK gezegd wordtechter reeds in 1835 wederom op na-

genoeg 32 millioen b.rthlr.tezi
jn gestegen.

de bankvoorraad aan zilverstaven,goud-,zilver- en koper- j Buiten de hoofdbank inStokholm endeprovinciale-banken

munten daarentegen over het algemeen 167950,l68 rthlr. iin Gothenburg en Xalmö is-ook in 1837 eene oost-goth-

34 schill. 5 r.ln bankpapier-waarde,oftegen l28 schill landsche bank opgerigtgeworden.
nagenoeg 6,334.493 rthlr. 38 schill. 11 ruadst.in zilver
bedroeg. De verhouding van hetreële fonds der bank of
k ameraire wccro der awr,é,
ycâ:papiermunt.
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.
apiergeld, was tot op de algemeene uitwisseling in zilver Naar (1e in September 1838 bestaan hebbende en doorP
'gaandsnog bestaandekoersan,waarbijde hamburgerbarlkals 5 tot 8 vastgesteld, derhalve de rtblr,van 80 totden .
,

rthlr.van 128 schill.en in dezeproportie schi
jnthetzelve thlr.in kortzigtop 130) tot13l schill.Stockholmspapiernog tegenwooydig zoo tameli
jk testaan.
geld te staan komt, gaau minstens 25 rthlr.in zweedsch
onder hetvermelde papiergeld waren:
1
ankpapierop lkeulsch markâjnzilver;dienvolgenskomen
, b
l00 rthlr. in zilvermunt, sedert 1830 gemunt,overeen met
l)aanbankbrieven,van 6,9,12,21,
273 (juister met272.86172)rthlr.in bankbil
jetten,en de
36,50 enz.rthlr.inrondegetallen.bancorthlr.76,700 tegenwoordige zilverwaarde van eenen rthlr.inbankbiljetten
Aan zoogenaamdebank-tranaportbriefisdienvolgens0,56.thlr.pr.c.= 10,97 ned.-= Xen kan
jes,van2,3,5 rthlr. en daarboven
dienvolgens in geheele getallen ongeveer4 rthlr.zilvergeld
a1sook van 8,l0,12,14 en 16sch.
gelàjk stellen metllthalern in bankpapier(ofjuister:l1
enz.in rondegetallen.
b.rt
hlr.24,622,000 rthlr.zilvergeld met30 rthlr.papiergeld),zoodatgenoegzaam 4) (4)q) rthlr.in ri
jksschuldbrieven =.lrthlrqzilverAlzoo bank-biljetten,te zamen .
.b.rthlr.24,698,700 geld ts.
.

newisselhandeldri
jvende plaatsen in Zweden,zi
jn,geli
jk bekend is, S
,tokholm en Gothenôurg,en hetkoers&telsel
dezer plaatsen is in hethiervolgende aangeduid.
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C70 en 90 dagen dato,
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à67dagen dato
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86

à 8 dagen dato
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65

schill.in bankbiljetten voor 1 holl. ri
jksdaalderof
p

2) gulden ned.cour.
1 thalerpruiss.cour.

Famburg ...... à2 uso,en90dagendato p 129)à13%

p

1 p hamb.banco.

Lissabon ....... ù 90 p
tivornovroegertot1837
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1 oudecrusadovan 400
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Kopenhagen .. . ..
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à 90 tk
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tonden ........ .
â 2uso en 90 dagen
Lubeck ...
. à 67 dagen dato
Xadrid,Cadix enz.. .
à 90 p
yy
Parijs ......... à2 usoen 90 dagen
St.Petersburg .. . .

à 30 dagen dato
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b 67 m
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tos'kaanschelire voor l00 ri
jksdaalders in bankbila
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96)
854

2etten.

pl.min. l2 relchsthaler, 12 schill.in.bank-bijetten
voor 1 z st,
schill.inbankbiljettenvoor1reichsthalerlubischcour.
p ly
>
> 1 ducaio #: Cam6io.
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p
> 1 francia Parl
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p 1 roebel in bank-adsignatiën.
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p l thalerpommersch cour.
> l m pruissisck courkj
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staatmen den 15 eener naaand, hetzi
j die maand meerof
zninder dan 30 dagen hebbe. - Hetzegelofde wisselstempel is bi
j alle in Zweden op buitenlandsche plaatsen
g
e
t
r
o
k
ke
n
wi
s
sels derwi
jze verordend,datvan af100 thlr.
voornaamste koersen op buitenslands gendteerd;zoonoteerde hamburger banco of species-geld 6 schill.banco,vaa l0l
tot400thlr.12,van 40ltot1000thlr.24,en bijmeerdan
men in Stokholm den 14 September 1838 als volgt:
1000 thlr. 1 thlr.bancovoorzegelkostenmoetbetaaldworden.
Be geldaoorten-koersen, diehier genoteerd worden,zi
jn
nagenoeg de zelfden,zoo alszi
jverderboven onder deopavedervreemdemuntsoorten te zien zijn.
Aleestal worden in de gewone koersltsten alleenlijk de
0p Hamburg,à 2 uso,

p

p

130 sch.p.thlr.hambb.

à90 d.d,129),)àl29 t
np p

>

n
Lon>den à
2uso,12 rthlr. 10 > p zs
t.
yy
à 90 d.d,12 m 8 > p
>
p Pari
js à 90 > 22â schilling perfranc.
K issel 1:/,respç
jtdagen en Y?
7J#elTerordeningen

ower het a?4rt''a6'6'>.
ge wisseluso is hierOP 1 maand na dato te verstaan.-

Gèaccepteerde wissels genieten na den vervaldag nog 6 res-

pi
jtdagen, zon- en feestdagen mede ingesloten. Als de
laatste respàitdag op een'zon- offeestdag invalt,zoomoet

Zweedsche maten en geMrig/exa
Zengtemaat. De voet(Fof)wor4tin 12 dui
m (Fum'
j
en bijhetkoningli
jk landmeterskanà
1
2
s
t
r
e
e
p
L
zi
ni
e
r
t
,
toor in 10 duim à 10 streep à 10 punten ingedeeld.
jssche lignes
Deze voet is = 1 el,= 13'1,615 qudepari
of296,901 ned.streep.

l00 voet= 29,69 ned. ellen,
= 97,41 eng. >)
= 103,65 hamb. )
>

= 94,60 pruissische (rijnl.)of

= 93,93 weener voet.
de wissel daags te voren betaald ofgeprotesteerd worden.
sYissels op zigt,of2 à 3 dagen na devertooningbetaalbaar
gesteld, genieten geene respptdagen en moeten binnen 24
ge vadem LFadent houdt 6 voet, en is dienxolgens
uren betaald of geprotesteerd worden.- onder medio ver- 1)781406 ned.ellang.
14l
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l)e elle Laln.
j is2v etlang,= 263,23 oudeparàjssche

lignes, of593,802 ned. streep.
100 ellen.= 59,38 ned.e1,
= 64,94 eng.yartl,
= 89,03 pruissische,
= 103:65 hamburger,
= 85,87 brabandschej
= 76,21 weener ellen,of
z= 83,5 russische archinen.

STOKLAK- STOKVISCHVASGST.

Hetpond victpaliën gewigt weegt425,
3395 ned. wigt
jes.

Hetpond ijzergewigtweegt340,272 ned,wigt
jes.
lletpond mi
jnwerkergewigtweegt37
557,826ned.wigtjes.
Hetpond Landstàdtergewigt weegt

gtles.
,956 ned.wi

100 pond victualiën gewigt=
42,534 ned. pond,
93,77 eng.avdps.pond,
87,77 hamb.pondj
90,94 pruissisch pondj
103,86 russisch pond,

125,00 zweedsch pond (i
jzergewigt)j

De zweedsche mi
jl bevat18,000 ellen = 10688,44 ned.
enen;gevol
gelijk gaan circa 10) zulkemi
jlenopeenengraad
van dea equator.

75,95 weenerpond.

Het goud-, aïlwer- en munt6vewl6vt is het mark;het
l zweedschemi
jl= 6,64 engelscllemi
jlen of10,02 rus- wor
dt ingedeeld in 16 iood, of 64 quentchen, of 4384
sisrl
cheaki
weer
s
t
e
n
*)
.
dtmethethollandsch aasgemaat.De o ellehoudt0,35260082 D ned.ellen. zweedsch aas (datgezegd woz.
li
jk tezi
jn),en weegt210,6394ned.wigt
jes.
1 L elheeft4 (q voet.
9e tonne landsofui
tzaaijing (funnlandtbevat14,000
100 zweedsch mark =
D ellen =
4993641 ned.D roeden,=

21,064 ned.pond,
677,2 engelsch trooisch oncen,of
90,07 pruissisch mark of
90,14 kenlsch mark.

0,451862 wetteli
jke russischedessatinen.

K ubiekmaat. 9e kubiekvoet houdtl,728 kubiekduim,
of1000 kubiek-decimale duim = ,0,02617188366 ned.g el
1 kubiek elheeft8 kubiek voet.
Inhoudsmaat voor ,?c//6 waren.
De kan of kanna bevat 1000 zweedsche kubiek-decimale

Bet medicinaal pond heeft de zelfde indeeling a1s het
neurenbergsche, en weegt 356,
437 ned.wigtjes(ditzalook
welwaarschi
jnlijk hetoudeneurenb.medicinaalgewigtzi
jn).

DeJjnheid van hetgoud en zilverwordtnaarl
aetmark

à 24 karaat à 12 grein,en naar hetmark zilver vaa
duim, of)v zweedsche kubiek-elle,endienvolgens2,617188 goud
16 lood tk 18 grein bepaald.
ned.kan.

100 kannen =
26lj72 ned.kanj
57,603 eng.imp.gallonj
128,58 pruissisch quart,
34,42 hamb.veltes ofviertel,
72l,5 hamb.stubchen,
212,8 russische stoof,of
184,96 weener m asz.

Het verwerktegozfl isdrieërlei,nameli
jk:dukatengoud
van.23'
),pistolengoud van 29 en kroonengoud van 18 karaat Ii
jn; de beide laatstgemeldesoorten met2 grein remedium ;goudslagerswarea moeten 23 karaat5 grein fijn
houdenjmeteen grein remedium.
Het vcrwerkteaï/rt'r moet13 lood lljn houden;draadtrekker- en smeedwaren echter 15 lood 14 grein :jn,met
eoorloofd remedie 4an 2 grein.
Yienuaal gestempeld tin moet96jen driemaalgestempeld 32 deelen inhouden.
Alle verwerkte metalen hebben drie kroonen totmerkeen

1 oxhoofd Loœltufvad)heeft1)aam (@?a),3eimer(c-bage
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tnn
we
ke echterookmeel, teeken,meteenelet
tervan hetalfabet,dieelkjaarveranderd
vi#schen en vleescllwaren gerneten worden.heeft48kannen. wordt,en van hetjaar1759 begonnen i
s.
De kan wordtin 2 stoop à 4 quarterà4 iun&frurin1 lastpek,potasch, lûneberrer zoutenvreemd
edeeld.
bier heeft. . ... .. ... .. ..
12 tonnen
Graanmaat. De ton oftunna heeft2 dTJN4 (à2hal
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spann
yy teer en noordsche traan heeft. ** * @ 13
kannen of âannor, welkela
atstejeven alsbi
jdevloeistof'A
fenmaat, nog in 2 stoop a 4 %uartier of quarter à 4 ort
>
haringen (gepakt)en visschen heeft..12
p vlas, hennep, talkj touwwerk en hop
ingedeeld worden.
De ton moet 5) zweedseh kubiekvoet groot en vierhoekig
zi
jn, bij het meten afgestreken worden, en in plaats der
ophooging mxt
en voorgranen 4, (l2)olo) voor mout 6

(18)o/o)en voorkalk en zout 2 kappar (6) 0/0) toegift

is6 schippond victualiën gewigt.
l valbeduidt80 stuks.
1 kast beduidt 4 stuks.

1toy'
tplanken ofdeelen is12 stuks.

gegefen worden.
De ton voor aard- en boonavruchten,koolen enz.van 56
Hetkoningrijk Woorwc&en heeftde deenschematen e1)
IN.
gewigten. Zie CHaIsTIAwIA en DIII:MARKA
kannen houdt146,563 ned.kop.
Detonvoorgranen van 63 kannen houdtl64,883nek.kop. STOKLAK,zie Goxtxx.
VH,zie Bxxstzwwuw.
De ton voor moutvan 66) kan,houdt 174,043 ned.kop. STOKVI8ta

Detonvoorkalkenzoutvan59Jkanhoudt155,723ned.kop.
Xen rekentgemeenlijk
1
van Hamburg 1 last Vraan = 21'
; tonnen
> Petersburg 1 tschetwert= lx p
F andels- 0y*winkelz'
erdgdwïy/.Xen gebruiktinZweden
vierderleigewigten,nameli
jk:

STOKYI8I;HYANG8T (BxxEtzwwcw) in de ArK'
reeaïgf
/c

Staten. 9e stokvischvangst der Vereenigde Staten op ,
de
banken van New-Foundland, aan de kustvan Labrador,en

in debaaidesChaleurs(op den westeli
jken oevervan dezz
St.Laurens-golf)houdtjaarli
jks12 â1300vaartuigenwerkzaam nameli
jkpl.mitt.560 op debanken enwJ.wz'
a.650hu

de baaien aan de.
kustvan Labrador;de 580 bankvaarders
1)het victualiën- ofschaal-gewigt,waarmede de meeste zJ
j*n ongeveer 369540 ton groot, en worden door 4?600
waren gewogen worden ;
e1k vaartuig heefteenenJonma
nnen
e
n
jsocng
e
ns
bveadi
e
n
d
;
2)hezijzer-,stapelstëdter- ofuitlading gewigt;
g
e
n.
De
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e
he
pe
n
n
g
e
n
e
n
bereiden nagenoeg 510,%
3)hetmarkmi
jnwerkersgewigten
c
e
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s
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s
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h,
do
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l
i
jk drie reizen in hetjaar,
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wi
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y
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l
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i
a
d
e
z
o
o
g
e
en verbruiken 81,l70 oxhoofden zout. Elk schip komt op
naamde Upstàdten eq op hetland in gebruik is.
dollarste staan,ea degemiddelde pri
jsvanden
Bi
j den vreemden handelkomen voornamelijk alleenli
jk
vreemde markten,is5 & 6dollarspercentenaar.
hetvictualiën-en lteti
jzergewigtvoor.
halen de visschers uitden afval van den visch
1.scNippond Lskeppundj,victualièn gewigtheeft20 lijsruim 17,500 tonnen traan, die

bokna
dlp(u
fnid
mjoh
ne
de
jftà320lo
pod
ndL,loo
dfj4à
004pqou
ne
dn;
tch
lez
no.
odanigpond

waard
ni
ogis 9e kosten van uitrusting v1o0ordo
rs
ip
r
el
ll
ka
scïe

overeenkomen.
l centenaar is 120 pond victualiën gewigt.

visschen,hebben eene scheepsruimtevan48,600tonne-

l schippond i
jzergewigtheeft20 l'
/
gspond à 20 poud,
400 poud i
jzergewigt,d'
femet320 ponâ victualiën gewigt

.

jaarli
jks,hetzoutnietmedegerekend,900dollars.
vaartuigen,die aan de kustvan Labrador en in de

en eene ekwipaadjevaa 5,840 mannen en jongens;zi
j
vangen en bereiden jaarlijks548,000centenaarsvisch,doen
elk jaar slechts péne rels, en verbruiken jaarli
jks97,260
*jIn de russischeprovincieFinnland,in welkencg de zweedsche oxhoofden zout. E1k dezer schepen komt op circa l,600
maten en gewigten ingebruik zijn (ziehetartikelHsrslxcFoas)bevat4e mP
J1, (volgensprof.PAUcItsR)wettelî
jk 10 russische weràt
gn. dol
hrs testaan,en dejaarli
jksche uitrusting-kosten beloo-
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STOSE- STOOMDOCTEN.

pen 1050 dollars. -Deze laatste klasse van vaartuigen isniet lens? 0.A volgt: gemeene 300,000 kilogr., metis 175,000,
zoo veelwaard als de bankvaartuigen Lbankevst,voorname- m erlnos 85j0t)0,agneliues 2500.
lijk dieuitde.staten Xaine, Rhode Island en Connecticut, In deze stad worden twee jaarmarkten gehouden, ieder
die meerendeels slechtsbarken zi
jn. Gewoonli
jk bereiden van 9 dagen? in den karna#al en den 29 September.-deze visschers den visck voor het grootst
e gedeelte nabi
j Bevolkin: 19.000 inwoners.
f
le plaatswaarhi
j gevangen is,aan het strand, op deklip-. STONK (STst>)y winkeliersgewigt in Engeland. Zie
pen enz.en nemen de overigen mede naar huis. Vele 1a- L05D:>.
dingen van dezen klipvisch gaan regstreeksvan Labrador STOOF, inhoudsmaatvoor natte waren in Ruslaud. Zie
naar Europa, en wel meerendeels naar de Xiddellandsche. LIBwv9ST.PllTslsBcnc, Rzvwt en Rlcw.
zee,namell
gk naar Alicante, Livorno, Napels,Xarseilleenz. STOOAIBOOTEN ofSTOOXSOHEPEN. De stoombooten
vermits de kleine visch op die markten meerwordtbegeerd of stoomschepen hebben in de scheepvaart een zoojroot
en het grootste gedeelte van den visch,dien men indebaai gewi
gt verkregen,datketongetwi
jfeld belangri
jk is,daaren aan de kustvan Labrador vangt. zeer klein van stuk is. vau den oorsprong en devoortgangentekennen.W i
jzullen
De centenaarvisch wordtaldaar met5 dollarsbetaald.geze tracht
en deze hier zoo'geleidelijkmogeli
jk voortestellen.
vaartuigen bereiden nqgenoeg 20,000 ton traan, die op de
Totdus verre had men algemeen PAPI> ofNzwcoxsy als
markten der Vereenigde Staten van 3 tot 12 dollarsper de uitvinder der stoombooten in Europa aangemerkt;maar
centenaar voorbinnenlandsch verbruik gretig aftrek vinden. deWortâ-zz
zlericczzReview,metoorspronkeli
jkebescheiop de bankem in de baaien langsde kustvan Labrador den toegerust,wil de eer dezeruitvindingtoegekendhebben
worden dus l232 vaartuigen,metende 85jl40 tonj en be- aan zekeren spaanschen kapitein Btwslo Ds GAIIST genaamd.
mandmet10,450 koppen,tot deze stokvischvangst gebezigd. Xet
terdaad schi
jnt uitdeze documenten temoeten bli
jken,
Zi
jverbruiken 178,570 oxhoofden zout 1,158,700 centn. dat in 1545, die kapitein aan KwllstY een werktuig aanvisch, en bereiden 37,520 tonnen traan.
bood,hetwelk hi
j had uitgevonden om grooteschepenzonder
Yoorts bedient men zich ook 4an eene soort van Taar- zeilen ofroeiriemen voortte bewegen.ondanks eenesterke
t
e
g
e
n
kg
nt
i
n
g
g
a
f
de keizer bevel,dat de proefnemingzoude
tuigen,jiggersgenaamdykleineschoonersvan ongeveer35

à 45 tonjdiein hetzuiderkanqal(welligtFunday-baai)nabij
de Shoals-eilanden, en bi
j kaap Sablevisschen;deze zi
jn
ten getale van ongeveer 300,waarvan elk met4 of 5, en
het geheeldus met 1200 koppen bemand is;zi
jvangen
j
a
a
r
l
i
j
k
s
n
a
g
e
no
e
g
7
5,
0
0
0
c
e
nt
e
n
a
a
r
s
v
i
s
c
h,
v
e
r
b
r
ui
ke
nl,200
oxhoofden zout, en vervaardigen 4000 ton traan. ge lisch

geschieden, den 17 Junijvan hetzelfdejaarin de haven
van Barcelona. De uitvinder,heeftgeene beschri
jving vah
zijnemachine geleverd;maarde aanschouwersmerktenop,
datzijvoornameli
jkbestond in eenen toestelom eenegroote
hoeveelheid water in zieding tebrengen,metschepradeny

die tot roeiriemen dienden. en in een mechanismus hetr
verd vroeger naarde W est-lndién verzonden,doch wordt welk op die raden de werking-van den stoom des waters
tegenwoordig m eerendeels in de staten zelven verbruikt.
overbragt. De proefneming werd genomen aan boo#d van
Xen heeft ook nog eene soortvan vaartuigen, die che- een schip van 200 tonnelast, geladen metgranen en I'ri6uctoo booten ofpinksternsgenoemd worden;zi
j zi
jn 600 nidad genoemd,gevoerd door denkapiteinPznnonsScwlzw:

in getal, houden 19 à28 tonjofgezamenli
jk 10,800 tony dekeizezen zi
jn zoon PHltlpprs11warentegenwoordig;zi
j
en zi
j'
n met 3 koppen (dusin hetgeheel1800)bemand, waren,even ab eenemenigte rijksgrooten enmeerdereaandie jaarlàjks 120,000 centenaarsvisch vangen,9j00()vaten schouwers van hoogst aanzienlijken rang, maar er werd

traan bereiden,en 16,000 oxhoofden zout verbruiken.Beze geenerlei besluit genomen, en deze uitvinding Kingj als
Avorden naar de W est-lndiën verzonden ofinhetlandzelven ware het, wederom verloren, tot datin 1695 PxpI> haar
verbruikt, uilgenomen de alléreerste vangst, die van vobr- op nieuw ontdekte,en de beroemdewerktuigkundigeW ATT
treEeli
jkekvaliteitis,en teBilbao en op de overigemark- in +1769, daarvan de allergelukkigste toepassiog m aakte,

ten van het*noordeljk Spanjeduurbetaald wordt.
doordien hi
j de stoombooten de snelste votderingen deed
Eindelàjk worden ook nog 200 schoonèrs,groot8000ton, makendooreen zamensteluitte denken,hetwelk nog heden
met 1600 mannen en jongens ekwipaadje, ter makreel- @
bi
jdevervaardiging van stoommachinen totgrondslagdient.
visschel'
i
j uilgezonden; deze vangen jaarlijks50,000 vaten W atdenieuwetoepassing derstoomltrachtopdescheépmakreel en verbruiken 6000 oxhoofden zout. De vangst vaartin Europa bet
relt,dezeschi
jntlleteerstia Frankrn
l
gk
van zeepaling,zalm en haring is van grootgewigt,en ver- te zà
jn ondernomen geworden. Althans werden deeerste
oorzaakteen sterk verbruik van zout.

Ilet geheel getal der visschers
2,332
vaartuigen bedraagt . ..
llerzelver tonnelast . . .. .. . 115,940
> bemanning ... . ..
15,050

Ftjverbruiken .......... 265,370 ton zout
- v
angen en bereideu.
Zi
J

1,353,7170 vaten stokvisch,

proefnemingen met een stoomschip aldaar in 1765 door de
Heer Pillllzftbewerk-stelligd. In 1781 bragt de marquis de
Jogl*
#l't)r op de Saone de tweede stoomboot in de vaart,

met twee afzonderlàjkestoommachines,en die nietminder
d'
an 46 metre: lengte over 4)rnetresbreedtehad. Tien
jaren latermaakten deengelschenzich van deze uitvindin:
meester,en bragten dezelveovergrootereschaalinpraktijk.

eerste stoomschip was Ihe Comet,hetwelk in 1812
.t
f 50,000 p makreel, deHun
6l
y
d
e bevoer; in h'
et volgende jaar bragten zi
j eene
50,520 tonuen traan.

twiede stoombootin de vaart, en deze ging van Yarmouth
naar Norwich. Sedert dien ti.id begrepen & engelschen

ST. OXER, stad van Frankrijk,arrondissementshoofd- volkomen de voordeelen,welke deze uitvindinj aanhunnen
plaats van het departementdu Pasde Calais,op 8 mi
jlen handelen scheepvaart konde toebrengen,zoo alsmen zùlks
z.van Duinkerken. De rivier de Aa loopt door deze stadj ontwaren kan uitde volgende tabel, die de snelleverm eeren wordt er bevaarbaar; zoo binnen d. stad als in hare dering aanduidtder door hen iebouwde stoomschepen.

olhlstreken, verdeelt zi
jzich in eene-grootemenigte zi
jtakken.Het kanaalvan Neuf Fossé ofvan Aire naar8t.omer,
hetwelk de Li
js met de Aa vereenigt,gaatook langsSt.
olner, en vormtereenegemakkelàjke haven,dieschepen
valp l00 ton kan bergen. Schoone landwegen en kanalen
die St. omer in gemeenschap stellen metCalais, Greve-

lingen,Duinkerken,Arrasen laetbinnenland deskoningrijks
begunstigen den handel dezer stad,die reedszeer levendig
is,doch in belangri
jkheid nog merkelàjk zouêekunnentoenelnen. Er is eene regtbank van koophandelen eene qonsultatieve kamer der manufacturen. Xen vindt erfabrlken
re en ekeperde lakens, cuirs de laine en caTan ordinai

stolines,*getwiinde garens,garenkoord.kaarsen,olién,zeePen,li
jm!sti
jfsel,vischnetten enz.Eene grootewit-aarden
pijrenfabrl
jk, eene hydrauliekespinneri
jvooralvoorscheringdradçn bi
j het weven, eene kopergieteqjy een pottebakxer- en suikenormen-fabri
jk,zoutziederi
jen,brouweri
jèn,
distilleerderi
jën,leerlooi
jeri
jen,verweri
jen.Dehandelbestaat
vooral in graneh, olie,vlas,wi
jnen,genever,steenkoolen
en wollens. Iu 1838 is voor ditlaatste artikeleene stapelplaals opgerigt. De verkoopen, in de 18 lnarkten plaats

gehad hebbende, dievan den 5 Xeitotden l September

van datzelfdejaargehouden zi
jn,hebben bestaan in wol-
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1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821

1822
1823
1824

1825
1826
1827
1828
1829
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11
25
34
42
53
60
78
10l

129
151
168

2l3

285
2l8
338
342

542
1,558
2,061
2,382
3,807
4,155
5,807
8,008

11,007
13,101
11,708
18,730
25,904
29,329
30,912
31,108
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65
150
20l
233
305
369
478
712

924
11k2
1276

1630

2278
2566
2708
2745
141+
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STOOMBOOTEN.
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STOOXDOOTZX.

Yan ditgetalbevoeren voortdurend 167 stoombootep den kleinere colli naar Genua, tivorno en Napels voereu;varz

l'eems,tusschen Londen, Gravesend,XargatejRamkate, dezehoofdstadbegevenzichanderepaketbootennaardevoorXew-castle, Calais, Leith, :ologne, ostende, Rotterdam naamste havens van Sicilié.
en Hamburg.

l)e stoombootvaart is ook iz1volle werkzaar
nheid op den

Sedert dat qjdperk heeft zich hetgetalstoombooten ilx gonau.De stoombooten Jryoen glaria Dorotheahebben
seheel.Europaaanmerkeli
jk vermeerderd.
in 1835 de gemeenschap van W eenen metGttllaczenKorlDe stoomschepen voorden handelen deonderscheidene. stantinopeloverde Zwartezeegeoi.entl,telwijleeneengelg
edeelten van Grootlrittanje en Ierland en tusschen deze schestoomboottusschen dezehoofdstad eo 8l
nyrnagaatjeene
eilanden en vreemde landen hebbengedaanrlangsdebritsche stoombootvertrektalle maandagen van Petersburg om zich
kusten,I0,322reizenin1832enll,401reizenin 1833.Hunne naarPesth tebegeven,van waarzi
jharen togtnaarGallacz

reizen,om zicl
z naarvreemde havenstebegeven,hebbenin voortzet, van welke stad een andere stoomboot zich naar
1832 hetgetal van ll12 en iu 1833 datvan !306bedragen. Konstantinopelover de Zwarte zee begeeft.
De zaamgevatte tonnelastder stoomschepen,tot het britge schoone meren van Zwitserland beginnen zich m et
r stoombooten te overdekken,die van hetmeervanConstance
sche ri
jk behoorende,bedroeg l,600,528 in 1832 en mee
.

daa 1,806,538 in 1833.Devermeerderingheeftdusmeerdan zijn sedertlange in werking;a1
sook dieophetgrootemeer
heteen-negende gedeelteinden loopvanéénjaarbedragen. (LacXajeure).9iestoombootenendenieuwelandstraatwegen

De stoompaketbooten, bestemd tot het overbrengen van hebbea de gemeensclzap tusschen Augsburg vaqeenen kantj
brieven en passagiers van nover naar Calais.en naarostende en nlilaan, Genua en Turin van dea anderen kant, sneller

zi
ja ten getale van 5;descheepsruimte van iedere denelve. en nlinderkostbaar gemaakt,terwi
jlzi
jaan dehant
leleene
bedraagtl10ton;derzelver stoommachineszi
jnvan40-à50- nieuwevlugthebben gegeven.
paaydenkracht. Aile de 21stoompaketten.aaa dedireqtieder

Tusschen Amsterdam en Hamburg ea tusschenRotterdayu

posten behoorende,doenjaarli
jks2293reizen.Zi
jfaiennimmerbaren overtogtbinnen den haarbepaalden ti
jd te volbrA
el
ngen. zi
j verbrtziken jaarlijks 30,000 ton steeùkoolen.
eftberekend, dat,a1s men eene liuie van stoompakeetn
bohe
ote
n inrigtte,van'af de landengte van Suez en'eene
anderevan afde teg
enovergestelde zi
jde,dereisvanEngeu
lan; naar de oost-lndiën inongeveer7l)dagenzoutlekunn:a

en Londen zi
jn regelmatige stoombootdiensten ingerigt.
.Stoontbooten ow den W#a.
p
: pyroscapneyt (stoombooten) gaan iederen dag vatl
xeul
en*'
kaar koblentz, va'I
neinKo
blentz naarXeintz,en mau
xeitjjznaarKellen;van )
tznaarXanheim enLeopolds
u
-

g
etdaains wo
rden,31dagenrekenendevoordereisterzee,
da
te zeggen van Bombay naar Alexandrie, 36 Taa

aatsburgenKelllenz. Van Keulen, na deaankomst
naar jtr
d
e
r
s
t
o
o
mb
t van Alanlaeim,vaartook een stooluscl
aip naar
sotterdam ,on
k alwaar het des anderen daags aankomt, opdat
de papsagkers,dke in drie dagen vau Straatsburg zijn gekol
nen,b
zcj,metde stoombootenvanRotLerdalhnaarionden
kunne
ven. .
jjetnstcege
mschip de Wf
oz, heeft dereisvan Xeinlznaar
-j
xejjj.ja o
' )a lnj
nuten gedaan. Yoor de geheele
' x46 uren
r
e
i
s
v
a
n
o
t
t
e
r
d
a
m
na
a
r
Kehl,zi
jn devolgendereis-uren
uenoodied geweest.

Alex ndrië naar Engeland, en 3 dagen toestaande om de
,
landeang
te van Suez over te gaan. lletgouvernemeat vau
Bombay làeeft berekend, dat de reis tot Engeland in 34
dagen kan wordea volvoerd, en de ondervinding heeftbewezen, datdeze berekening J.uistwas.
Xetterdaad heeft eene stoomboot, the ./fvg/z Zindsay,
door het gouvernement van Bomba
y afgezonden, de reis
overdeRoode zeegedaan,en is na 33 dagen te Suez aangekome

n,
37
00d
0agmi
Boa
mb
ligt. 0p de teruqreis hee
ftda
zi
jt3
enjle
rn
eisva
gnema
kt.ayBi
retweederels
is zj na22 dagen teKoséïraangeko
menj, ha
dus in dat kone
ti
jdsbestek eenen afstand van 2830mi
l.lenafgelegdhebbende
De
.
afstand van SueztotKaïro is 70 mi
jlen;vatlKaïro tot
Alexa
ndr
i
ë
oNer
.l
and l40 mi
jlen, en laugs de Nljl va
n
Rozette henen, 25
de
0 mi
jlen van KaseïrnaarGhennalzs
.
a
fst
nd 120 mi
jlen eu van Ghenna naarKaïro450 mklen.
Be
haa
lye in gecember en Januarti,waait in het beneden
gedeelte der golf vau Suezde noordenwind,hetgeen:gedurende tien maanden van de twaalf,de reis over Kaaeïr

zoude verkiesli
jkstmaken.
De stoomscheepvaartop .den Eufraatschi
jntdebeste uit-

komsten op te leveren. Iletgrootste stoolnschip is op die
rivier in de vaartgebragt.en moetzich naar Bassorah begeven,datengelsche,arabische enturkschevlaggenvoerende
tot groote verwonderiug der itlboorlingen strekt, die verm st

zi
jn,dooropeen stroom een van ijzergebouwd schip tezien
varen.Hetisechterzonderdegrootste bemoei
jeli
jkingen van
weje de gezagvoerdersgelukt,dezezoobelangri
jkestoombootdienst in te stellen, die eene regtstreeksche gemeenschap
metIndië over den persischen golfmoette weeg brengen.
Stoomnooten, ïz?gedft'Jd in deonderscheidene
euvopesche fczzA ?l.

Allerwege wôrden stoombooten inger'
-gt, waarvan meer

dan ooit.
de groote voordeelen lnetopzigttotdemindere
kostbaarheid en meerderen spoed dergemeenschapsbetmkkingea erkent worden. Vau Lubeck naar St. Petersbur:
varen regelmatig stoombooten,en vice-versa.
Eene stoomboot vaart van Hamburg naarLonden in 60

.

asrj.xan xeulen rjaar St.Goar enXant
tekna,vanXanheim

w

e, u
g.
varjxotterdam uaarKeulen . . . . 37
x
h; eulen
p coblentz.... 44
cobjeutz p xejntz. .. .. I3
rjtz
xanheim . . . ll
); xei
shejm
schrock. . . . l
> xa
rock
yort- Louis .. l
;> scjj
12
yort- Louis Kehl..
.11

w.mg
y.t.
30 59
10 19
53 21
21 16

24 14

25 10
4 --m9
14I 47 l48

Reisweg der d?0:?
Alô:&?d?;,bestemv Koor de'
PJlr/
de W#ildellandschezee:4 de Zr/'
c'l/.

pe reksweg tusschen Xarseille enKonstantinopelisalsvolgt.

zeemt
jlcn te#/pz'/6'&:l
Livorno........ 79
Civita-fecchia.... 38
Napels.
59
Xarseille . .. .. . . *

Xessina. .
59
X
al
t
a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
0
Syl.a . .
.jya
Smyrna. . ... .. 50
K
dnstantinopel. . .. 93

Totaal

..
--5'
'-W--ze*
emi
jlen.

Beweg tusschen Athene en Alexandrië houdt;l50mjlen
vau Alexandriënaar8yra,23 mijlen,vanSyranaarAthene;
totaal 173. over hetalgemeen is bevonden,datnietmeer
dan 7 zeemi
jlen, of 2) landmi
jlen op hetuurterekenen
zi
jn, Hiervan uitgaande;za1denoodigettjd totdea over-

uren; anderen varen tusschen Kiel,Stettin en Kopenhagen togt van Xarseille naar Konstantinopel en terug 21 dagen
over de Oostzee. In Denemarken heeft zich eene maat- vereischen,en, aftrekkende voor hetstilhouden aan dever-

schappàjgevormh om eenestoombootdienstnaarlàetKattegat sdhillendelegplaatsen,za1men den 20edâg nadeafzending
in te stellen.

eener depeche uit Konstantinopelin Xarseille hetantwoord

tusschen de hoofdsteden van ûusland en Zweden. Kene
stoombootvan nieuwen bouwtrantisvauStokholm gezonden
om de binnen meren en kanalea tebevaren,die,te- i
jl
zi
j meren van grooten omvang te zamen verbinden,Aan
zwedea eenescheepvaartverschaFen,onafhankel
ijk van de

snelstetransportmiddelrn,den tàjd van 40 of50 dagea.
9e onmeteli
jke voordeelen, welke de Vereenigde Stalen
van Noord lmerikavan destoombootvaarthebben wetente
trekken,hebben in Fraukri
jk ook de reedersenkapitalisten
gooteli
.
iks aangemoedigd om hun voorbeeld te volgen. Er

Eene stoompaketboot vaart op den Finlandschen golf, kunnen ontvangen. Yoor het tegenwoordige vereischen de

vermaarde doorvaartvan den Sond.
ZPJ? thans maatschappnen aldaar gevestigd, tot het, in de
Te Ifavre bestaat eene regelmatlge stoombootvaart naar onderscheidene fransche havens,aanbouwenvanstoombootefz

Engeland.New-York en andere havensvan Amerika.
die bi
j de schoonste steamers van Engeland ea Amerika
Eene dergelijke dienst iste Xarseille ingerigt,van vaar kunnen vergelekea worden. Intusschen hebben de stoomt1e stoompaketbooten d.
e passagiers en de koopgoederen in G ten, naar het plan van den HeerBwllnox gebûuwd,tot

*

STOOP--ST.PETtRSBURG.

-

-

::2.
1-

t
lusverre in Frankri
jk geenerleigunstigeuitkomstopgeleverd.
In het ti
jdschrift the rci/wf
zy vindt men een omstandig
verhaal van de eerste proefneluingen vandenIleerBxsDs>.In 1820 kon nog naauweli
jksdestoofnbootvaartin Amerika
gezegd worden te bestaan,en sedertdie'
n ti
jd heeftdezelve
ep eeneverbazendewijzetoegenomen. 0p den llissijsippi
eu deszelts zi
jtakken zijn nietminderdan 300 stoolubooten
in regulliere vaart,te zam en m etende 60,0t'
;0 ton,

STOOP, 1)graanmaatin Zweden,zie SToxi
losx;2)inhoudsmaat voor natte waren in Zweden,Belgié en bi
j ons
te lanc
le!zie ST0KH0tx, AxTwi
lRi'
sw en Axse
rllgnwx.
ST0Pl,- voetj poolsche lellgtemaat, zie Kllxzc en
àYAR5csAc.

STCIPELLO,graanmaatin hetkoningri
jk Napels.

STOPPAGE IN T;ANSITP. onder deze benaming verstaathet engelsche regt de bevoegdheid eens afzendersvan
te gater verzonden koopgoederen,om dezelven onderweegs
aan te houden en terug te zendep. 9pze bevoegdheid komt
zoo we1 den verkooper dergoederen als dengene toe, die

dezelve als colnmissionairvoorden bestemden kooper rekochtheeft.Yoorwaarden teruitoefening van ditregtztn:
1) dat de goederen onbrtaald zi
jn;intusschen wordtdoor

ST. PETERS:IWG.

selpapieren# ajlier. tabak? buskruidj chemische warenj
gegoten jJ*zerWal.enjhorologidn, goud-,zilver-jstaal-,bronsen gaianterie waren leveren. Xele,metgroote kosten hier

en eldersopgerigle,fabri
jken en manufacturen werdenvoor
rekening onderhouden met het doel, o1n te toonen, dat
voortreflbli
jke goederen kunnen geleverd worden, en om
wedstri
jd ln de kunst te verwekken,waarbi
jde regerins
gaarne het voordeel ten oibr brengt. (len partigulieren
ondernemer te moeten zoeken. Zoo zi
jn alsschitterende
etablissementea hierte noemen: de keizerli
jkefabri
jk der
gobelins-tapi
jten;deporceleinfabri
jk,dieprachtvazenlevert;
de kristaljtaa- en spiegelfabri
jk welker spiegels uit élu
enkel gietselzich doorderzelver zeldzame grootte (van tot
160 duim hoogte) onderscheiden;voorts de groote, door
stoom-machinen bedrevene katoenen-, linnen- en damastmanufactuurmetspinneri
jen te Alexandrowskbi
jSt.Petersburg;dei
jzergieterij,die ook voortreffeli
jkestoommachines
en peefstoeleu levert;deovergrootq buskruidfabri
jk aan de
ochta, met meer dan 40 buskruidmolens, benevens het
grootesalpeter-laboratbrium endekeizerli
jkegescllutboorderi
j;
dediamant-sli
jperijen,dle'
eenenhoogen graad vaavolkomenheid bereikthebben, en meerandere kunst-instellingen.
Yerreweg gewigtigerechterdan de l'
abri
jk-industrieisde

acceptatie eens wisseis, waar hetvereischte sub 2) plaats
andel dezer hoofdstad, zoo we1 ter zee a1s te land; en
y jpt, en doordeelwi
jzebetaling hetregtnietopgeheven; hme
n kaa we1 aannemen, datSt.'
Petelsburg meer dan de
2
)
de
b
e
s
t
e
md
e
ko
o
pe
r
mo
e
t
i
ns
o
l
v
e
n
t
g
e
wo
r
de
n
z
î
j
n
;
de
aanhouding eener koopwaar wordtechter gehandhar
tfd,in- helf
t der buitenlaudsche handelszaken des geheelen ri
jks
dien slechts tot op derzelver aankomstde insolventie ont- omvat;waarbi
j echterop temerken isdathetgrootstegestaat. 3)de koopwaarmoetnog in frcxdï/o zi
jn,d.i.de deelte deszeehandels in de handen der hier ingezeten buikooper,voor wien zi
j bestemd.is, lndet nog nietin het tenlanders,inzonderheid van engelsche en ook van duitsche
volle materieèle belit derzelvegqsteld zi
jn. Hetbezitvan kooplieden isj en ook meestdoor vreemde schepen wordt
een'derde, die a1s een dienaar van hetpubliek aan tezien bedreven, terwijlde russen zich, hierzoo a1seldersmeer
is,schaadt zelfs dan niet, a1s een dienaar ofmandatarisvan met de kustvaart en den binneulandschen handel bezi:
uden,dien alleen inboorlingen mogenbedri
jven. St.Peden bestemden kooper op diensnaam bezit. 4)hetcog- ho
nosz
sement mag niet daadwerkeli
jk gealineerd zàjn. Heeft tersburg is de voornaamste uitvoerplaats van alle natuureen derde het bezit van het cognossement verkregen en product
en van hetwi
jd ui
tgestpkteri
jk. Een voortreFeli
jk
daarvoor de waarde betaald, zoo is de geregtigde, om 'het kanalenstelsel verbindtde Newa metde MFolga en de Kaseven of hem het cognossementverkoclzt ofenkelverpand pische zee. Yan op eenen afstand van 841) mi
jlen uit
is geworden, en hetstoppage vervalt.9it zelfde regtwordt den schoot van het metaalrlke Siberié,zendtde Salenga
in Engelandveelalooltuitgeoefenddoorhet'inzenden van een door den Backal, den Jenisy,den 0bi en den Tobol, de
olgow en het Ladoga-kanaal,de schatten der W olganser
tweede cognossement,en uithetgezegdeblijktgenoegzaam, Mr
dat dit,in alle '
gevallen,waarin het stoppag.
e ï?z fransitu in de Newa.De hauêelsstand van 8t. Petersburg splitstzich
toegelaten wordt, boven heteerste coghossement preferent in drie gildenj of klassen. ge eerste klasse, indenbuitenwerkzaam j moet het burgerregt en eea
is,doch in alle andere gevallen tegen hetzelve achterstaat. landschen handel '
STORAX of STYRAX, zie Bwzssx.
vermogen vaa l0- à 50,000 roebels bezitten; zi
j isaan
STOUAV Lschpeene li
jfstraFeli
jke vonnissing onderworpen. 9e tweede
vt.t. Als de zee bi
J eb en vloed laaren g
hoogsten of laagsten standberejktheeft,zoo bli
jftzi
j eene klasse met een vermogen van 5 & 10,0110 roebels, istot
kortewi
jllijdsdaarinyalvorenswedermerkbaartevallen of den binnenlandschen handel beperkt; de derde klasse,

indeli
jk, bevat de eigenaars van winkelkramen,'
met1a
'
te ri
jzen (hetzoogenaamdekenteren dergeti
jen),en dezen e5,
(100 roebelskapitaal. Be handelsgeest,intuàschen,maakt

uaatvan schijnbarenstilstand wordt stouw genoemd.

ST.PAUL,stadenbavenvanheteilandBourbon.Ziealdaar. een heerschende trek ip het karakter van den gemeenen

ST.PETERSBURG. (599 56'31'
+ N.B.en 30Q l8f
57'
/ 0.L) Ruslands groote Czaar, PSTER 1, die zeer
wel begreep,hoe gewigtig voor zi
jn qjk eene europesche
teehaven luoest zi
jnj legde, te midden van den oorlog
trgen ztjnen grooten wederparti
jder, Kwxl:t XII,dâârwaar
de Newa in het, tot op dien ti
jd zweedsche,kustenland

rus uit;het koopen en verkoopen isdelustzi
jnslevens.
zi
ja geluk. Zoo dra dus kan nietdeli
gfeigeneeen paspoort bekostigea, ef llij verlaat zijn dorp. snelt naar de
hoofdstad henenjen beginthierzijn bedri
jfa1srondventer
of marskramer. Hi
j bezuinigt dan zoo lang, tothijzich

olf ontlast, 1n eene aan ongelneen verwoestende storm vloeden blootgestelde landstreek metm oerassigen grond,in
hetjaar 1707,den rrondsteen tot deze voornaamste handelshaven van hetrilk,en totzijnetoekomstige residentie,
enynOg vöör eene eeuw verstreken was,had St.Pelersburg
in grootte en pracht zich boven de meeste hoofdsteden fan
Europa, daar deszelfs zeemagt, waartoe Czaar PNTSR de

contracten metderegering opvoeren,waarbi
jh!jverzekerd
is,rijk te zullen worden. Zr zi
jn hier groothandelaars,
die jaarli
jks tot 12 en meer millioenen omzetten. Hoe

.

eene winkelkraam kan koopen, en geeftzichnuaangrootere
d'
er oostzee, *Ingermannland, zich in den ânnschen speculatiën over,die hem menigwerf tot groote leverantie-

Groote in ons Zaandam de schepen hadleerenbouweh.zich

toteenen luisterri
jken zetel, zoo we1van den zeehandela1s
van de zeemagtderwereld verheven, diede belangri
jkste
dablissementen voor scheepvaart,ni
jverheid en handelbezit, 4 mi
jlen in omvang heeft, reeds meer dan 470,f)00

inwoners telt, en den reizigers door deszelfs reusachtige
bouwgestkchten en prachtvolle paleizen.door welker getal,
grx tte en smaakvolle vastheidSt.petersburgwelligtLonden,

ook overigens de plaatsvoor den zeehandel voordeelig ge-

legen zi
jykunnen echtergeene grootereschepen in de hier
te zeer oudiepe Newa binuenloopen,maarmoeten zi
j alle
geligt worden, en #an daarisdan ook de,insgelijksdoor
PI:TI:
R #e Groote,op het,5 mi
jlen voordemonding dezer
rivier. in den Filmschen golf liggende,rotseneiland,gestichte KROXSTADT deeigenli
jkezeehaven vanSt.Petersburg,
en tevens de belangràjkste oorlogshaven des ri
jks en de
ververschingplaats der oostzee-vloot,met40,000 inwonprs
heerli
jke kanalen, groote dokken en scheepswerven, zee-y
arsenaal,geschutgieteri
jen en andere grootemarine-etablissementen. Gedurendeden scheepvaartstijd van 1836 wer-

Pari
jsj W eenen en Napelsovertreft,doordemenigtevan den hler voor St. Petersburg de volgende voornaamste

deszelfs kanalen mettalloozebruggenenbreedegranietkaden, handels-artikelen uit- en ingevoerd.
door den met vaartuigen van allen aard bedekte,majesUitvoer 1836.
tueusen stroom,ea doorhetbloei
jend levendig verkeervan
Ta
'1kjvoor 41 millioen roebels.. ...39400,000 pud
deszelfs markten en bazars,metbewondering vervult.
St. Petersburg is niet slechts handelsplaats, maar nevens Kennep p 19 p
> . .. ..2,018,000
*
> ... .. 19lll:000 #
foskou ook de industrieràikstestad desri
jks,en teltmeer Ilzer > 7 p

dan 200 belangri
jke fabri
jken, van welke demeesten en
Arootsten voordepoorten derstad,langsdeNewaopgerigt
zl
jn,ed voornamelljk leder(juchten,saKaan,geglansdleder
enz.),suiker(in meerdan 20raënaderi
jen),glas,porcelein,
zi
jden-, li
jnwaden-,wollen- en katoenen stofren (2 groote
katoenspinneri
jen)jtapi
jten,vloerkleeden,wasdoekbehanu-

Koper > 9)
Vlas p 6
Potasch > 2

>

>
>

p ..... 240,000

p
>

550,000
300,000
Hennep en lijnolie ........... 178,000
Idenz 1837 . d. .. .. .. ... . .. 263,000
Huiden1ruwe . .. .. ... .. .. . . 112,000
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Touwwerk en touwen @ @ @ @* *@ 100,000 pud.
Varkenshaarvoor 7l
amâllioen roeb . . 52,000 p

34.00ù n
Le
der,en juchten voor31
.mill..roe.b.
Traan . . .. .
. 25,000 >
Talkkaarsen .

1l,000 tk

@

ST. PETERSBUIIG.

delscollegie?zee- en andere assurantiën, eene groote koop-

zaal Lgasttnoz-dwort9 in gelijke manier als het palaisroi
jalte Pari
js,metarcadesenmeerdan300winkelgewelven;
waar alles vereenigd is, wat behoefte, weelde, praal en
hjnesmaak vereischen.- Aanzienli
jk isl
aierook laetgetal

der boekdrukkeri
jen en boekhandel-etablissementeny van
Yischlijr
n
.. .... ...... 7,273 y
Li
jnwadenjvoor7)mill.roebels.... 187,000 stukken. welke laatste alleen 12 metDuitschland in eene levendige
handelsbetrekking staan.
Zeildoek . . .
..
57,000 yy
Granen .
3,271 tschetw.
Yan detalri
jkewetenschappelijkeinstellingennoemen wti
id. 1837
.
@@ @
77,600 >
slechtsdein hetjaar1819 gesticlte hoogeschool,dekeizerlijke academiën van wetenschappen en kuusten,metkostLijnzaad .... .... # * * * * # 186j0t)0 >
id. 1837 . .
.. .
264,000
>>
bare verzamelingen en heerli
jke paleizen, diejreedsdoor
lgk aanzigt, verkondigen wat de russische
Deelen enz,. .. .. @
200,000 dozi
jn st. derzelver uiterl)c
l. 1837.

..

225,000

.

p

Invoer 1836.

l,410,000 pud.
67,000 >
. . .
Tabak ..
79,000 p
8i aren . . .. . .. **@ . .
19400 kisten.
Boom olie. .. . . . . . . .
l92,000 pud.
lndigo .. . .. . .. .
93,000 >
Cochenille ..
. ..
.
6,474 p
Verfhouten .
.. .
. 225,000 p
Zout. .. .. . .
. . ..
432,000 )y
Katoen ..
.
.
150,000 tk
Katoengaren . ..
..
. 490,000 )>
idem 1837 . . ... .. .. .. .. . . 629,000 >
>>uiker..

Koëj ..

Katoenen manufacturen voor 3) mil-

lioen roebels . ... .. .. .. .. .
W ollen manufacturen voor meer dan
'
6 millioen roebels . .... .,. . ..

Vruchten,versche ...

regering zich ter harte neemt,voor kunsten enwetenschappen te doen. Tot de acfldemie derwetenschappen behoo*
rt,

behalve eene ri
jke bibliotheek, ook de bi
juitnemendheid
voortrefreli
jk ingerigtesterrewacllt. Voorts-zijn gewigtig de
handel-,zeevaart-en mi
jnwerkscbolen, hetinstituut voor
scheepsbouw,houtvesteri
j ea technologie,debolanischetuin
enz.onderde ri
jkekunstverzamelingen verdientheturoote
natiof
lalemuseuln eene bi
jzonderavermelding.- Eind
-elijk
isnog op temerken,dattenjare 1826,in de muutalhier
omstreeks 8 millioen roebels in platina zi
jn gemuntge-

wo
rden.Hetmeeste kopergeld (1836:2) lnillioen roebels)
wordtteKatharinenburg aan het Ural-gebergte gemunt.
De i
jznrbaan van llier naar het, op 22 wersten of3)
duitsche mi
jlen afgelegene, prachtvolle keizerlàjke lustslot
zarskoje-zeto werd den 7 october1837 geopend,en voor
de eerste maalopentli
jk bereden. In laetzelfdejaarheeft

5,598 >

ook de gepreviligeerde gasverlichting-lztaatschappi
l'voor St.
Petersburg hare werking begonnen.

11,400 >

Fandelsprodwktcn van llusland.

. 46,:00 kisten.

edroogde .
. . .. 46,000 )y
Wi
l-nen . . .
.. ... 110,000 ankers.
Champagne . .. ..
;. .. .. 36l,000bouteilles.
'
Porter .. ..
.. . .. ..
805 vaten.
p ..
. 37,000bouteilles.
Haringen . .
.. .. .
39,000 tonnen.
8teenkoolen .
.. .. ..
20,000chaldrons.

Zandbouw. Indien ook hier de kultuur van den grond
niet op zoo hoogen trap sta als inandereeuropeschelanden,
en zelfs groote landstreken in het noorden en oosten voor

denveldbouwnietgeschiktzi
jn,en in hetzuiden geheelegewesten nog voor de kultures nietaangewend wordenj zoo
heeft Rusland eenen verre-weg grooteren overvloed van be-

langrtike en bi
j de grooteuitbreiding desri
jksen dever-

scheidenheid van klimaateene verre-weg meer veelvuldige
De russisch-amerikaansche kompagnie voerde voor meer verscheidenheid van producten dan anderestatenzdenhandel
dan 2 millioenpelteri
jen inJhareactiën staantegenwoordig aan te bieden, verm its de landbouw, hoe laag ook nog

staande,hierechterbeslissend zi
jne werking volbrengt, en
dubbelzoo hoog a1soorspronkeli
jk.
22,de nagenoeg het t. der geheele bevolking bezig houdt. en
oms
t
r
e
e
ks
he
t
j
a
a
r
1
8
35
he
e
f
t
z
i
c
h
de
ui
t
v
o
e
r
me
t
invoer raet 15 millioen roebels vermeerderd, en eerstge- de vrucht
bare bodem ook zelfsde geringste vlàjtbeloont.
melde was, in l836, tot op l30 millioen,laatstgenoemde De bestbebouwde en vrucht
baarsteprovinciën ztja die van

totop 18(
)millioen roebels gestegen. Hetgetalder in het Xidden-Rusland, met name Nischnei-Nowgorod, Kasan,
z
e
l
f
d
e
j
a
a
r
hierbinnengeloopen schepen bedroe;l105,daar- Picnsa, Tambow, Kursk enz;in lletzuiden de Krim ; inonder waren :
tusschen wordt delandbouw pok in verscheidene westeli
jke
176 russische,
en noordwestelàjkelandstreken,en inzoaderheid aldaarveel
656 engelsche,
bedreven,waat zeehayens ofgroote steden een'verzekerden
'71 prùissische,
aftrek te weeg brengen.De gouvernementen St,Petersburg,
57 amerikaansche,
Perm,W ologdaen Archangelzi
jn deeenigen?welkerxer53 deensche,
bruik grooter is dan derzelver prodlzctie. St. Petersburg
52 hollandsche,
wegens deszelfs talrijke bevolking,Perm wegens de vele
44 fransche,
mi
jnwerken,lrchangelen W ologdawegensdegestrengheid
40 lubeçksche,
van derzelver klimaau Erwordtvoornameli
jktarwe,doch
39 zweedsche,
o0k in overgroote hoeveelheden rogge en g'
arst, van welke
29 noorweegsche,
millioenen schepels overde Zwarte zee (van Taganrog,
25 hanoversche,
tegenwoordig voornameli
k van Kertsch,in dekrim,van
-j
14 brem er,
Cherson en odessa)overdeoostzee (van Kroonstadt,Riga,
12 m ecklenburgerj
Reval enz.) en zelfsoverdeW itte zee,uitdehaven van
10 oldenburger,
Archangel uitgevoerd, en even zoo groote hoeveelheden tot
7 napelsche en
brandewijn verbruikt worden. Konstantinopel alleen ont6 hamburgsche.
vangt jaarlijks nagenoeg een hondertltal scheepsladingeny
Afgevaren waren 1271 schepen.

meestaluitde Ktim.Ilennep en vlaszi
jn naastdegranen
de aanzienlijkste produkten voor den russischen handel.

In hetjaar 1837 kwamen 1240 schepen aan;en waren Eerstgemelde wordtin overvloed in den omstreek vanNowuitgezeild 1248 schepen.
gorod, Twel en Aiga gevonden, en groeit van zelven aan
over de P ress&arger-lunecksohe s'oomôootvaart zie de oevers van den Terek erlin hetUralgebergte. 5*1as9
menhetartikelLcBycx.Nieuwemaatschappijenvoorstoom- overal van uitmuntende kwaliteit,wordt in groote hoeveelbootvaart, en we1tusschen de havens der oostzee;tot ver- heid in de midden- en oostzee-provincién gewonnen,doch

binding tusschen St.Petersburg en Havre enz.zi
jn in 1835 de allervoortrefreli
jkst geachte is die van de oevers der
e.
a 1836 opgerigt. overigensverdiend welvermeldteworden, Kama. Engeland ontbiedt van beide deze artikeleu het
dat op de Newa vroegereene stoomboot voer,even a1s op meest,in mqnigjaarwe1tot50 millioeo pondenvlas.Even
den Theemsj en datook de aanwending van 2 stoomma- a1s de hennep en het vlas,zoo is het lynzaad uit dezen
chines op één schip het eerst in Ruslaad is ingevoerd ge- omstreek een ongemeen belangri
jk stapelartikeldeslgnds,
worden.
en de russische, met name vC
'
gc.
scâc of lt
jflandsche de
Totvergemakkeli
jking van hethandelsverkeerbestaathier beste in Europa. 0ok li
jnolie komt veelin dea hand.
el.
eeneadsignaten-,eene leen-en (sedert1818)eenehandels. Ilop wordtin velestreken totden uitvoerreteeld,hetbeyt
bank.vanwelkedelaatstgemelde,alsri
jksbank,een fonds in de Ukraine9hij groeitook overvloedig ln hetwild,en
van 30 millioen roebelsbezit,en in verscheidenejarenhare wijkt niet voor den aangebouwden in kwaliteit. Sabak
zuiverewinstop 2 millioen berekent;voortseen ri
jkshan- groeit voordeelig, even alsde hopy in çele landstreken)llet
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best in hetzuiden (deU,kraine). onlangsz(n ook in het en den wolhandelworden.Deuitvoerjdie in 1824 hler nog
gouvernement Saralow gelukkige proefnemingen met de geene40,000 pudybi
j doorslag van l7roebelsbedroegyheeft
kultuur dertabaksplant in de koloniën aldaar, Ràsanowka, tegenwoordi
g de hoogtevan 300,000pud (meerdanl00j000
Lucern, Zug en Solothurn genomen gewordx
en, en steeg centnrs.)totdeà gemiddelden prijs'van 30 roebelsbereikt'
.
n vindt hierook,inzonderheid in.de Krim, en aan den
reeds in de jongste jaren het bedrag op 10,000 pud. Xe
Ka
u
k
a
s
u
s
,
h
e
t
g
r
o
o
t
e
br
e
e
dg
e
s
t
a
a
r
t
e
k
i
r
g
i
s
c
he
s
c
ha
a
p,
he
t
Vç
jn. 0p den wijnbouw wordttegenwoordig in Zuid- welk snelvoortteelt,en eene we1grove wol, doch ook zeer
Rusland veel oli
jfaangewend.W e1kan tot dus verre het
produktslechts middenmatig genoemd worden, intusschen veel tnlk tot den ui
tvoer oplevert. Een nietonbelangri
jk

heeft de regering veel gedagn om in dezen gewigtigen tak artikelin de Krim bestaat voorts ook in eene soort vanzx
verbetering in te voeren,en totditdoeluitdevoornaamste we1 graauwe als zwarte en witte lamsvellen
ven, eme
tllJ'n
je
j ge
n onde
r'
en
wi
jnlanden van Europa bekwame lieden doen komen,zoo kroesden wol,die eene %oedepelteri
dat de kultuursteedsvooruitraat. Deqewassen van lstra- naam van krimm et, kr%mmer of 6aranken in menigte,
chan en ook die derKrim,ln Bessarablëjin hetland der inzonderheid uitde omstreken van Kertsch en Koslow,doch
donsche kozakken en van den Kaukasus.
genietenreedseeni- ook uitde Ki
rgisensteppej uitCircassië en Bucharijeover
gen naam. 0ok odessa teelt reeds jaarlijks 12 à 15,000 husland in den handel komen. De beste krimmervellen

vedros. Reeds telde men in deze streken ten jare 1836 verkrijgtmen van ongeboren lammeren,die,vermitsdaarmeer dan 15,000 dessatinen, wi
jnbergenjdie omstreeks bt te gelijk het moederschaap moet opgeofferd wordeny
jn.- onderden naam baranken
1,80t1,000 vedros wi
jn opleverden, en alleen in de Krim daarom ook hetduurstezi
gri
jpt men ook de zeer geacbte glanzige zwarte lamsworden tegenwoordig meerdan 60 soôrten van wi
jndruiven be
waaronderook fransche,griekscheenri
jnwàjnenaangeboawd. vellen uit den omstreek van Astrachan. In de Krim
Ilout. Geen andere staat heeft een'zoo verbazend grooten heeft m en an&ora-reiqen en in hetzuiden &teppen geïfea
overvloed alsRusland,naaarnergens kan ook naeer verwoest metâjnen wol.. - Zwç
jnenlhkkeri
j. gezeisvooralin de
eli
jke (pd
worden dan hier,en ook hetverbruik voor de naarinejden west
o
o
l
s
c
h
e
)
p
r
o
v
i
n
c
i
ë
n
z
e
e
rbelangri
jk,en de uitmi
jnarbeid en dei
jzersmelterijen lszoogrootjdatmenreeds voer dezer ieren niet slechts, maar ook de handelmet
in eenige gewesten de noodwendigheid heeftingezienjom varkenshaar naar de Leipziger- en Frankforter-missen en
eene geregeld verordende houtvesteri
j in te voeren. Des naardezeestedçn nietonaanzienlijk.- Zndeteelt.Hetbest
ongeacht heeftechterde houthandelsederteenigejaren in is dezelve in Taurie tdeKrim),Cherson en Georgië,inde oostzee en in de Zwartezeeaanmerkeli
jktoegenomen, zonderheid echter in de eersten dergenoemde landen,welk
chiereiland ontegenzeggelijk met Italië vergeleken kan
en lliga hoofdzakeli
jk,even alsCherson en odessa voeren s
hout in aanzienltjke hoeveelheid uit. De steppen en zee- worden. 0ok in de gouvernementen Charkow, Poltawa,
kuststreken zi
jn voortsongeloofelijk ri
jk aan soda-planten; Xlnsk en.Xohilew worden tegenwoordig proeven genomen.
van daarde aanzienli
jke handelnletrussische potasen,die' Deaanzienlijkstezijdeteeltisdekaukasische,voorwelkezich
jgeeven voortrefreli
jk alsgezochtis.9ehandeldaarmedewordt tegenwoordig in St.Petersburg eeneactiën maatschappi
jde ingeheel
echtergezerd eenigzinste zijn verminderd,sedertditartikel vorm; heeft.In hetjaar1835 opbrengstaan zi
in de fabri
lken van Engeland en Frankrijk doorsurrogaten hetri
jk:264 pud.- Bç
jenteelt. 0ok deze wordtin verwordt vervangen.Buitendien teelt n0g Rusland vele andere s
cheidene gewesten zeer levendig bedreven, en erzi
jn irl
producten,dochdezeinminderehoeveelheid,a1smais,r/d/, Rusland vele volksstammen, die zich schier metnietsanders
zende korven van
gierst,peulvruchten,(dezeinveelvuldigrverscheidenheid). dan de bijenteelt bezig houden,veleendui
raap- en papaverzaad, dtl
dcza,waaruit eene smakçli
jke wilde bijen in de wouden hebben, dienvolgensgroote
oliebereid wordt;voortskrap.Yredcjt'
ayraan,dc-#loK'r, hceveelheden honig en was in den handelleveren.- K erxvindtmenin hetzuiden en zuidwesten.- Pel&anqs, âorïcsAr, maanschen pvrr,rltanarnqr en vele plrdWrro'e.
andere apothecarswaren,ook eenige katoen, als ookzuid- dieren. 9e'edelste pelswerken, als sabel-, vossen-j zee
tter- en vele andere dure vellen levert, vooral hetnoorderlcâfes, Lamandelen, âqd/czz
Jt'
dy lll
jren, granaatap- oo
steli
jk aziatischegedeeltevan Rusland ofSiberiëenKampeîd, geringe oli
jven; ook vele persikeyt en anrikoo- o
chatkaj als ook de Aleuten-jYossen- en Kurilische eilanfes). Gewone &oomvrucltten,metuitzondering van ker- sden,
en m et name ook de russische noordwestkunstvan
#ex, worden bi
j lange na niet toereikend gekweekt, en
Amerika,alwqarNieuw-Archangelop heteilandSitkategenvoorhetnoordeli
jk gedeelte des rijks meestaluitDuitsch- wo
land ontboden. Onder de moeskruiden wordt vooral de ordig de voornaamste stapelplaats der russisch amerikaankoolaangebouwd dieinzonderheid alszuurkool(echtervan schepelterijenhandel-kompagnieis,(zie Kotoxlëx (derrusgeheelanderen aard ,
dan bi
jons) de volksspijze derrussen sen),en verzendtdienvolgensdemeesteenschoonstebontuitmaakt. ongemeene voortgangen in den veldbouw heeft werken, (zi
e PztTsRzlzzwl in den handel. Tam en wild
evbgelte heeft insgeli
jks Rusland in ongemeen grooten
sedert eenige jaren da Krim en omstreek van gemaakx, g
o
v
e
nl
o
e
d,
v
ele zwanen aan de Kaspische zee,eneider&anten gevolge dertalri
jke volksneerzettingen uitGriekenland,
Buitschland, Zwitserland enz.- F eeteelt. Hoe grootook arx aan deIlszee.- Fisscl
ter%
j. 0ok deze isvoorRusjkj niet slechts in denoordeli
jke en
de hulpbronnen zi
jn, welke de russische grond doorden land hoogstaanzienli
eanbouw der cercealiën,door hout en potasch verschaftjzoo oostelj*kezeeën,alwaarwalvisschen,robben,walrussen,zee.

is toch de veeteelt eene nog veel aanzienli
ker en meer honden en andere traanrtke dieren gevangen worden,maar
-i

winstgevende induslrie. 0p de onmeteli
jk grootezoutri
jke
steppen metheerli
jke grasweiden worden talri
jkeschoone
driften horenvee onderhouden, vooral in de zuidwesteli
jke
vxrmaals poolsche provinciën Ukraine, Podolie, Yolhynie
enz., welkerschoone en zwareossenjaarli
jksbijduizenden
naar buitenslands gaan, en somswelook wegenshetsmeer
geslagt worden, dat voorRusland een belangri
jk handelsartikeluitmaakt. In hetzuiden heeftmen ook den buyel.

ook in deZwarteen Kaspischezeeën,gelijk inden W olga,
de vischri
jkste rivier in Europa, aan welks monding hi
j
Astrachandevangstdersteuren,uitwelkerkuitde beroemde
kaviaar, en uitde zwemnlaasofzwemnalg den bekenden

viscltlù'
m bereid wordt,overgrooteschaalwordtbedreven.
ZieAsTgwclzl.Xaarookde haringvangst,nietzoo zeer aan
de oostzee, maar bi
jzonderaan de Zwarte zee,en welin
de Krim tusschen Theodosia en Kertsch en aan demondin'ccrdex, deelsin zeer schoone rassen,ten deele ook half gen van den gnieper en den Donaujalsook bi
j odessa,
wild,doch duurzaam, vindtmen ook aldaar,en ook in het werd ondersteund door de regering, in de jongstejaren
zuiden,in de Krim, in hetland derkozakken enkalmuk-ken aanzienl
i
jk, vermitsmen totbevordering van denzelvenjen.
van den Don en aan de Kaspische zee in groote driftenyen om eene betere toebereiding der hier in buitengewone
dezuidwesteli
jkeprovinciën leverden,althansvroegerjeene menigte gevangen wordende haringen naar Eollandsche

nierin tevoeren,in hetjaar1833 een'meesterin het
lh
oi
ee
dredrr
eo
mmoe
ndte
arv
io
so
jrle
mef
etnig
ne
zon
eu
dr
eo
rp
hes
ic
dhe
inar
dmeee
K.rim,
geak
aa
nmdee
nl ma
haringkaken uit Holland liet komen. waardoor het, zoo
gezegd Fordtj gelukt is, haringenj die tegen den besten

Den en aan den Beneden-W olga bi
jAstrachan;hetrendier
in hethooge.noorden.- Schapen zi
jn erinsgeli
jksinovergro-e menigte (men rekent meerdan 60 millioen,waarondertegenwoordig ook velemerinos)en bi
jdenbuitengemeenen i
jverywaarmedemen tegenwoordig in allelandstreken (zelfsin Siberië)metname in de zoogenaamdeduitsche provinciën langsdeoostzee,in Koer-Làjf- en Esthland, inzonderheid ook in hetzuiden, waar zoo vele duitxchersy ook in den jongsten tijd, zich gevestigd hebben,

hollandschen niet achter staan, in den handel te leve-

ren (ziehet,artikelKRIx). Eene kompagnieschap bedri
jft
sedert1837 devisscheri
jin de Zwarte zeein hetgroot.Zoo
ook is de zalmvqn&st aan het Baikameerin Siberië zeer
belangri
jk.- M #nwerken.Xven alsallesisook de mijnontginning in Rusland kolossaal,en deri
jkdom aanmetalen
overgroot, en wel aan foud,zîc/fxc. zilvdrg koper en
qzer,welkergewinning ln hetUralgebergte in'dejongste
de veredeling der kudden door de invoering van merino's- 20jaren eeneongel
oofeli
jkeuitbreidingbekomen heeft,z0o
Rhapen uitverscheidene duitsche staten (uit Saksen,W ur- dét de mi
jnwerken van Rusland, die tegenwoordig eene
temherg,Anholt,Silezië?Xoraviëenz.)bedri
jftjmoetRus- jaarlijksche winstvan meerdan 40millioen roebelsgeven,
land metterti
jd een ml
igtlg mededinger in de wolproductie tot de voornaamste der wereld moeten gerekend worden.
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çot
4d. De rtikdom deruralsche goudmi
jnen en oud-aan- de Grootc, die haar het eerst ontdekte,Lare vermaardheid
schuringen, niet slechls in het district der stad Katharinen- te danken heeft.De bergwerken in Ruslandzijndeelseigenen orenburg (bi
jBeresow,Nischenei-Tagtlik,W erchoturie, dom der kroon, deels van particulieren; het getal dezer

laatstgemelclen is Letaanzienji
jkst,en onderdezen zàjn de
meeste en ràjkste goud- en platinawerken irilzetbezitder
graven van Demidow. 9e ni
jverheid in hetUralgebergte
maakte eerst sedert 1821 groote vorderingen, steeg echter
opbrengst, 1836 :406 pud platina. 9it witte goud,het- sedert 1824 pl
otseli
jk zeeraanmerkelàjk,in welk jaarmen
welk tot dus verre alleen in Zuid-Amerika was gevonden, heteerstplatinavond,wantterwàitde opbrengstaan goud,

Slatustenz.) overtreftdien van iedereandere streekvanden
aardbol,en zelfsdegoudri
jkelanden van Amerika komen
hierin tegenwoordig aan Rusland nietgeli
jk. Derzelveropbrengst steeg jaarltjkstotmeerdan 400 pud (à40 pond).

levertsedert1*24 Rusland in de zelfde landstreek,en welin in 1821,nog slechts27 pud bedragen llail,vel.lliel'zichdemenigjaarreedsboven 10'
)pud (opbrengstin t836:meer zelve reeds ln 1823 tot206, 1830 tot 3735, docll in l836

dan l17 pud);en men heeft reeds sedert 1826 tegonnen
é
laaruitmunten teslaan (alleenin1832voorlneerdan790,000
roebels)en gereedschappen en toestellen voor de metaalsmeltertjen, physica. en chemie daaruit te vervaardlgen.
Zilver. Aan zilvergroeven heeft zich het Uralgebergte
to1 dus verre niet zoo ràjkeli
jk opbrengend vertoond;ook
vlndtmen ditminderin de bovengenoemdedistricten,maar
wordt b!juitnemendheid in hetAltaïtlngebergle en in de
Nertschingllische ofdaurische mi
jnwerken in hetsiberische
gouvernement Irkutsk, ook ielsin Polen,en welover het
geheeljaarli
jks meerdan l100 pud gewonnen. opbrengst
1836 meerdan l,200 pud.Eenigkwikzilverkomtiusgelijks
lzi
jNertschinsk voor.h-opcrAindtmen in hetUralgebergtej
in dat van Altaïan, en iu llet olonezisch gebergtezuidwaarts
aan de W ittezee;jaarli
jksmeerdan2f)0,00('pud. I'
inheeft
men nu ook aan de oevers van hetLadogameerbtjPittkaronds(gouvernementMriborg)gevonden,bi
jwelkewerkzaamheden dooreen werkman deri
jzersmelteri
jenuitSaksen,
worden bestuprd.Zoodweçà totdusverre alleen in Finnland
en Polen (jaarlàjksomstreeks50,000 pud)en in Siberië in
de gouvernementen Tomsk en lrkutsk gewonnen. Zink
e
nkalamintvindtmen in hetkoningri
jk làolen (ziealdaar).
dteenkoolen heeft men tot dus verre uog slechts in het

reedstot406pud,en genoegzaam in geli
jl
teverhouding steeg
in deeerstejaren ook deiuzameling der platina namelàjk
iu l824: l pud, 1828:94, I830: 105;1836:lt7 pud.De
zaamgevatte hoeveelheid der opbrengst, enkelaan igoud en

platina uitde uralschenli
jngroeven,gedurendedejaren1824
toLen met l834, bedroeg volgensde anlbteli
jke opgaven'
Aan goud 3,265 r'ud, 24 pond enz.
)) j.latina: 'z'81 p 9 p p
bels
l,
etB.
pud goud it2)tè,000 en llet I
'
,ud platina à l1,5:0ro(.A. aargenomen, znaakt hare gentelde opbrengst
eene geldswaarde uit,van :
Aan goud 163.
,280,000 roebels B.A .
tt platina 8,999,7l2 >y )z p
Te zamen 172,279,712 roebels B.A.

K unstvlvï'
t wczz Ruslatld.Eene geheele eeuw ,- sedert
Pl
ll'sR de Gro.ote onder wi
en, nletde europesche beschak
Vlng OOk fabrilkmatige niJ.ve1wjlej4 ju susjand had ingang
gevonden, - was nietin staatzaan de russischemanuihc-

turen deontwikkeling tegeven,welkezij ten gevolge 4er

ouvernem entlckaterm oslow in zoodanigenomvanggevonclen bescllerming en aannloediging,welke de tegenwoordigeredat de bearbeiding winstaanbrengt,over300werstenruimte. gering aan alle takken der nllverheid heeftlatenverwelven.

W
'e1eandere koolengroeven wofden bi
j den nog voorhanden n weinige jaren aangenoznen heeft,zoo datdezereedsop
overvloed aan hout weinig te nutte gemaakt. opbrengst i
eenen trap staan,op welken zi
jdernededingingvanbuitens1836: meer dan 500,000 pud. onmeteli
jk grootestreken lands niet meerte vreezen hebben. Deze voortgangen van
veengronds voor turf en yan &rttt
'nkoolen vindt men in het
noorden. Zout zoo wel bron- alsklip- en zeezout is in
overvloed voorhanden, en maakt na de metaleu een hoofdprodukt uit, hetwelk ook in grnote hoeveelheid uitgevoerd
wordt; bronzout leveren het meest de groote zoutwerken
van Solik-anisk aan de Kama irl het gouvernement Eerm

(meer dan 5 millioen pud), van Staraja, Russa aan het
Itmenmeer in hetgouvernementNowgorod;bi
jlrchangel
en Kamschatka wordt ook
. zout uit het zeewaLer gekookt;
steenzoutvooralderi
jkegroeven aan de rivierIlek in den

o
mstreek van ol'
enburg (totop 50(1,000 pudjaarlijks),maar
ook verscheitlene groeven aan de 'W olga en aanden W itiln
(zjtak der Lena) in het gouvernementIrkutsk en in den
Kaukasus; zeezout, vele zoutmeren in geheelhetzuideli
jk
e,n oos
telàik Rusland,waarhetdoordezonshitte van zelven

aanschiet en dikke scllorsen vormt,die alsdan slechts beLoeven weggebroken en gereinigd te worden. De belang-

ri
jkste zi
jn het Elton-meer,omstreeks den W olgain het
gouvernement Saralow, alwaar gedurende den zoaler dikwerf 1500 arbeiderswerkzaam ztjn,enjaarli
jk
-sdaardoornagenoeg 10 m illioen pud zout verkregen wordt;voorts de
taurische meren bijKertsch in deKrim (4 millioen pud).
de astrachansche (i millioen pud),dekolywansche in het
gouvernement Tunsk en vele andere in dekirgisen-steppen,
onder welke het,meerdan 8 nlàjlen in omvanghebbende
Iderkai- ofIndersche zoutmeer omstreek-s de rivier Uralin
Iletzuideli
jkst edeelte van het gouvernement,orenburg.
Degezamenlàjke opbrengstaan zoutwordtop meerdan 20
millloen pud begroot, en de zuivere geldswaarde daarvanop

Rusland werden door deszelfs totdusverrebestaanhebbende
wellen betjunstigd,metnalne doorde bescherl
zaende tolleny
en het op den invoer van vreemde fabrikaten illgestelde

tariefvaa hetjaar l82l. gaarbi
jwerden dan ook os'erhet
algemeen iu ljetjongstedrietaljaren,zoo welvan wege de
en grootsche etablissementen gevestigd,verdiensteli
jkekunstenaarsvan buitenslandsrnethoogejaarwedden vool'nieuwe
industrx
'eele oudernelllingen aaugenomen,en zulksaiieenolzl
te bewi*
#
izen.
F datook hiervoortrell
eii
*
jke waarkvon gelevertl
worrlen, en Rusland zich van den invloed van vreemde fabl'
i
J-l
ten te ontlleflen svistjwaarin meu dan ook vanjaartot
jaarlltetmeergeluk slaagt. ln 1836 telde men reedsmeer
dan 6000 fabl'
i
jken met500,000 arbeiders,buiten diewelke
indemi
jnwerkenenijzersmelteràjen werkzaam zi
jn.sraudeze
etablissenaenten komen alleen op Xoskouendeszelfsomstreek
1000,vanwaardan ook ditmiddenpuntdesrijkstevensxk
lletmiddenpuntvan alle fabricatie is,en in deveelzijdigheid
der industrienietligtdeszelfswedergadevindt.Deeersteplaats
onderalletakken derrussische ni
jverheid verdienendewolf'csrïp'âdoz,die, tegenwoordig,doordeveredelingvandenwol
in llusland zich aanmerkelijkverbeterdhebben.lletmiddenpu
ntderwolfabrikatieisXoskou,waartegenwoordig ook fljne,
hoewelveel nieer m idden- en ordinaire soorten vervaardigd
worden. De beste lakenfabràjk van Rusland is te ochta,
digt bi
j St. Petersburg5 voorts ook grooten voortreFeli
jk
die van vorstPcT1;xk1w teGluschkow(gouvernementKurck).
ln lletjaar 1828 kwamen voordeeerste maalrussische lakens op deleipzigermis. Kamwolspinneri
jen zi
jn sedert
1830 ingevoerd. Camelot wordt in Riga goed *bewerkt.
Sltawls, naar Ternaux, en andere wollenfabràjkaten xau
uitstekend goede k-waliteit, komen uitdefabràik der(lslloznllllsGtnTscnxow te Xoskou.0ok blijftzich nog steeds
in haren verkregen roem handhaven de reeds door Pfil'l)s
regering,als door vele particulieren geene kosten gespaard,

meer dan 16 nli
llioen roebels. Zeer menigvuldig zi
jn de
overige benutbare mineraliën,doclz wordtvan dezelve nog
nietbehoorlàjk partàigetrokken,de belangri
jkste zi
jnvltrioolensal
peter(opbrengst1836:23,400pud);voorlsaluin.
z/
zlal/e/,arssnicum, 6ruinsteen, Jczwdfcrzl, (bi
j Polangen in h:t gnuvernement àYilna), asbest,plcricg/c,,of de G roote te St. Petersburg aangelegde haate-Sd,îd- ert
trootbladerigeglimmer,dien men totphysischeen andere fcpfoj/-fabri
jk, die uitsluitend voorhethofarbeidt,en bekunstvoorbrengsclrn en zelfs tot vensterruiten verwerkt. kend zi
jn ook detapi
itwerken van Smolensko.EenecacheJ tbast, sèrpentin en magneetsteen,marmor,porcelein- p?fr-o ïxzzrrï
p' *van geitenhaar, de eerste van Rusland is,
ccr& ;ook etteli
jke edelgesteenten,vooralsmaragden,be- vöör een PaarJnren doorden generaalPwpxoyop zi
jn,ik,
r.
ijlen, topazen, ranaten, cn zelfs diam anten van groote llelgouvernementIckatermoslaw gelegen landgoed,krasnozuivetheid werden eerst korteling in hetUralgebergte ge- Jy/c, nevens de aldaarbestaandelakenfabràjk ingerigt,en
vonden. - Alineralebronnen van allen aard heeft llusland heeft zich llierdoor, en door lzet aanleggen eener kutlde
in.groot aantal,doch worden ztjweinig te nuttegemaakt; angora-geiten, btj een aanzienli
jk aantal merino's-scha(le beroemdsten,aan den voetvan den Kaukasus hetnleest pen van ui
tnluntend ras,en eindeli
jk dooraanplanting van
bezocltt.echter de zuurbron te I'
pezk zuidoosteltjk van kleurstof houdende planten, jegeos de nàiverheid des
lloskou in lzet gouvernement Tambbw, welke aar
z PSTS: ands hoog verdietrsteli
jk gemaakt. .
Ar'
c/nrzk-fabri
ikelp-
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da
imi
toer
nen stoFen is in de
Het weven van a
gouvernem enten
en Kalugaderwi
jze
toegenomen, dat men wel dezen ni
jverheidstak voor den
werden
a
anzienlijbten deslandshouden kan. Sedert 1825
hier, inzonderheid te Xoskou, Tel
e sPinneri
jen ingesteld.
Sedert heeftzich de invoer der ruwe katoenen verdubbeld,

ST. PETERSDURG.

werkzaam houdt, en jaarlà
jks 60- à 70,000 stuksgeweren
en andere wapenen levert,en in welker, over groote schaal
aangelegde,inrigting,die geacht kan worden,devoornaam -

sten vau dezen aard op zi
jde te stzeven,overhetalgemeen
eeye menigte staalen'
tzerwaren(bekendzi
jndevoortreFelijke
tula-scheetuis)en inzonderheid ook goedeinstrumenten en
en isdaarbtjtoch ook de invoervan twistuitExngelandtot messen,vervaardigd worden;de messen/abr#ken voorts te
htt zesvoudige gestegen (1831slechts4 millioen,in 1837 Xoskou en S.t.Petersburgj te Bjelew;nietverrevan Tula,
echterreeds24millioen ponden). 9estad SchaJJ,
' inhet vooralechterde grootste en beroemdste van geheelRusland,
gouvernement Aloskou, vroeger reeds het middenpuntder van J. G.SwwzAtow, in het dorp W orsma tkreits Gorbazefld/dâ-fabrikatie, kan metharen omstreek,inzunderheid tow in hetgouvernementNi
schnei-Nowgorod),-welkerproJurgew en Iwanow, alwaar jaarli
jks meer dan 8 millioen d
ukten bi
jdejongstetentoonstelling teXoskou zelfsdebewo
nd
e
r
i
n
g
de
r
b
ui
t
e
n
l
a
nd
e
r
s
hebben verwekt; de brons-,
?
onden katoen tot binnenlandsch verbruik en voor den
nandel rnet Perzië verwerktworden, als Ruslands Xanches- goud-,silverwerken en bi
jouteriefabri
jkenindebeidehoofdter
f
abri
j
wo
ker
n.
den beschouwd. 0ok Astrachan heeft belangri
jke steden; de voortrelreli
jkste u'
urwerkmakernen td Xoskou,
Zelfs in Finnland,te Tammerfors, werd ia 1837 (TOtSTAT Rusl
ands :Itscrl1T) enz. Nog zijn te noemen de
door w
eene maatschappi
jin 8t.Petersburg onderdeleiding sedert weinige jaren hooj opgekopene kristal- en Flaste orel, K tadimz'
r,Pensa en K aluga,
.bP
Juitvan eenen engelschen machinistj eene spinneri
j met3t)t)
stoelen opgerigt, in welke 500 menschen arbeiden. Xet
echterte onderscheiden dekristal-englaswerken
behulp van engelsche arbeiders, welke mea nevens de uit de keizerli
jke fabri
jk te St.Petersburg (llexandrowsk
noodige weefstoelen in 1834 naar Rusland afzondjwordtook en Got
schina) en Xoskou (W erbitsk enz.) nevens welke
tulle geweven, en het daartoe vereischte katoengaren mag ook di
e te Tweren Kisselen sedertettelijkejaren aanmerhiervri
j inkomen.0ok de katoendrukker#en leverenreeds keli
jke volderingen gemaakthebben;deaanzienlijkezeepsedertjarenvoortrefreli
jkewaar,en in Xoskouwordtneyens zïeAr#eK'
zz, talksmetterneyt, kaarsenmakert
jen,dievoorverscheidene anderen eene enkele fabrtjk gezegd,2000 name artlkelen 4an uitvoer voor den russischen handel
m enschen werkzaam te houden. 8pinmachines en mecha- leveren; de vele chemische fabri
jken in hetgouvernement
nieke weefstoelen worden voor dezen industrietak in .
de Xoskouy die alle chemische produkten. ten beheeve vanhet
koningli
jke fabri
jk te Alexandrowsk in de nabi
jheid van dagelijkseheleven,totZatige pri
jzen leveren;enbelangri
jkSt.Petersburg vervaardigd,alwaarte geli
jkerti
jd ook eene zi
ju eindelijk ook de potasch-, wf/rfoo/-, salpeter- en
grootekatoen- en li
j- aden-manufactuur,metstoommachi- atuinziedevi
jen, alsook dezwavel-,'
?er/- en 6uskruidnes is gevestigd, goed en tot matigen prijs vervaardigd.
De grootste buskruidfabri
jk is '
dieomstreeks
Z#denlàtrnken. Deze zi
jn in Xoskou een vooralbi
j uitaan de ochta,nameli
jk degrootekeizerli
jke.
nemendheid bloei
jende industrietak die verbazendevoortgrootishetaantalde:6rançlewnn-stooker#en.
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fagangen maakt, zoo datdeinvoervan vreemde zi
jdenwaren
gezegd wordt,merkeli
jkte zi
jn afgenomen. Reedsin 1828 brigken,welker aanleg nog nietop geldwinstwasberekend.
kvamen tot geeae geringe verbazing, de eerste russische zi
ja a1smodel-etablissementen voordiederparticulieren te
zi
jden manufacturen op de leipziger mis. Z%
jnwadenya- beschouwen. over geheel het fabri
jkwezen van Rusland
lrfjâezl. Yermaard zijn de voortbrengselen derhollandsche hebbea het manufactuur-collegie te Xoskpu, en deszelfs
kolonie op hetkasteelPoop in Li
jfland,en dievan defa- agest te St.Petersburg hetopzigt, en in beidehoofdsteden
bràjken vgn den vorstGxttlTzlx in hetgouvernementToltl- zl-lrl, sedert 1829, door de regering tentoonstellingen van
bow. Het weven der damastlijnwaden,inzonderheid van n'
x
jverheids-voortbrengselen verordend geworden.
hettafel- ofservetgoed,heeftzich sedert1829aanmerkeli
jk Randet wcn llustand. Hetgeen Rusland,inzanderheid
uitgebreid, en de fabqiken te Alexandrowsk, Joraslow, sedert dejongste 30jaren,voorzi
j#
nernarine,vdordegeXoskou, Tombow, W ladimir, Kastroma en Kaluga leveren meenschapswegen en het goederen-transgort in alle proschoone waren. Xven als in verscheidene andere landenj vinciën voor de vermeerdering en verbetering van deszelfs
weeft ook hier de boer niet slechts hethem benoodigde bestaanbronpen en vooralvoorde uitbreiding en vervolko-

grove lijnwaad,maarbrengtdaarvan ook nog ten verkoop;
geliik h!joverigenszich schieralle hem benoodigde fabrij
katen zelf vervaardigt. In de fabri
jkatievan hetzeitdoek
en touwwerk nam Rusland van oudshereenenaanzienlijken
rang in, en heeft daarvan nog tegenwoordigeenenaanzienli
jken uitvoer. Goede fdbrijken te Archangel,St.Petersburg, Kaluga,Pjàsan,W .
ladimir, Kastroma, XoskoujJoraslow,Nowgorod en orel. Zederlàbri
jken,. Dele'
derbereiding issedertgeruimen ti
jd een aan ltusland eigene en
voorhetzelvezèerwinstri
jketak van nijverheid,welksprodukten eenen beslisten voorkeur boven de leders vanan4ere
ianden hebben;vooralmaken de bekendewaterdigteJaclten ofjuehtleders,die echt alleen in Rusland,inzoader-

ming derkunstvli
jtin,overgroote schaalbedrevenen'
zanufactuur-en fabràjk-instellingen heeftgedaan,heeftaandes-

zienli
jk handelsartikeluit.Schoonesalaan-ledçrsen glansleders bereidtmen tegenwoordig in Xoskouj St.Petersburg,
Terschok (gouvernementTwer),Astrachan en Kasan,goede
handschoenen, in debeideeerstgenoemdeplaatsen.Papiery'
clr#ât'
w,.fan dezeteltmen in Eusland weiuig meerdan
100, de meeste en N ste in de gouvernementen Joraslowy
Kastroma; Kaluga,Xoskou en St.Petersburg;zijallen leveren echter nog geene voorde behoefte toereikende hoeveelheidzA e/cc/-fabri
jken. Deze zijn nietachterlijk gebld-

hansesteden bài derzelveruitgestrek-ten handelop de oost-

zelfs handelnaar buiten- en binnenslands eene ongem eene
uitbreiding gegeven, en denzelven meer dan verdubbeld.

Ilandetsgeschiedenis.Reedsvroegti
jdig stond Engelandirz

hel zuiden met Konstantinopelen den Levant,door middel
derZwartezeein levendigehandelsgemeenschap,en K iew in

de Ukraine, over welke stad destijdshetgoederenvervoer
uit het oosten naar het noorden gieg,wasgeruimen tijd
eene bloeijende stapelplaatsvoordezen winstrpken handel,
die alleen door het voortdringen der turken naar Europa
(1453)voorlangen ti
jd afgebroken werd,terwi
jlderussen,

zoo we1 als andere europesche handelsnatiën geheelvan de
heid. te Joraslow, Kastromaj Psko, Tulo. Nischnei Nowgo- Zwarte zee uitgesloten bleven.Daartegen breidde zich sedert
rod, W iatka, W ologda enz.vervaardigd wordenyeen aan- sleeds hetverkeernaar eene andere rigting uit,verm itsde

en Noord-zeeën ook met Rusland in kandelsbetrekkingen
etreden waren, en eerst te Nowgorod aan hetIlmenmeer,
later te X arwa, een groot handelshuis gesticht hadden,

hetwelk zi
j alsderzelverdewigtigste neerzettingbuitenslands

beschouwden. In dè 16e eeuw begonnen ook reeds onze
yaderen, en ook de engelsehen in ditverkeerm et de hanseaten mede te dingen, tot eindel
ijk omstreeksheteinde
dier eeuW deze hatstgemelden daardoor.de meest begunven,maar4erheFen zich steedsmeer en meer. Verscheidene stigde natie in den lussischen handelwerden,datzàjdoor
honderdei
jzer- en koper-slnelteri
jen,hoogovensen smeed- toevalin hetjaar1553 eenen weg tewaternaarderussische
werken, de meesten in het gouvernement Perm aan het kustaan de W itte zee gevonden haddenjenhunaldaardoor

Uralgebergte, alwaar Katharinenburg, de zetelvanhetopper- het aanleggen der haven van Jrchangel(1584)eenegemakkelijke stapelplaats voor denzelven was versehaft,naar
welke '
sedertde in Londen gevestigde en nog tegenwoordig
bestaande ruskischehandeis-kompagnieschapdenhandelsteeds
over meer uitgebreide schaal bedreef: boe meer met het

mi
jndistrictaldaar,doordeszelfsgrootesmelterijen,geweren-,
messen- en andere metaalWerken-fabrijkenziebonderscheidtj
arbeiden tot den uitvoer, en zelfs àngeland trekttegenwoordig ijzeruitRusland. In laetgouvernementorenburg
beeftSlotustberoezndei
jzerfabri
jken,metmeerendeelsduitsche werklieden. onderscheiding verdienen inzonderheid
de russische i
lzergieteràjen,metname de grootekeizerli
jke
gieteràjbàjPetersburg,teW otkaen Isch in hetgouverne-

opbloeijen der manufacturen en fabri
gken in Angeland en

elders,en ten gevolge van hettoenem end vertiermetAm erika en oost-lndië,de vraag naar de meeste ruwe produkten van Rusland toenam .
nlents'
Yiàtka,vooralechter de reeds door PSTZIIdeGroote Een nieuw en gewigtig ti
jdperk begon metden aanvang
CJesti.chte en tegenwoordig zeer vergroote beroemde en be- der l8e eeuw, onder de regerin; van Pxvsa de Groote

tangri
jkste van Rusland te Tula,die 7,à8)000 meuschen (1696-1725), die zich de herwrming en verheKng zi
jn4
l42
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volks,naar het voorbeeld der overige europesche staten,tot

het hoofddoelqjnslevens op-eens eene magtvolle werking
uitoefende,doordien hi
j schl
ner alle takken der nijverheid,
doorveleuithetwesteli
jk Europa getrokken kunstenaars,als
ookdoorhetuitdeelenvan prehà
n
lën ofprevilegiën trachtte op
te beuren. 5%ôrhem,bestond dekunstvli
jtderrussenvoornamelijk in lederbereiding,en buitendienwerden,indesteden en op hetland,grove li
jnwaden,grove wollen stofl
en,

ST. PETERSBURG,

endeBeresina (1836)enz.Van alledezeaetiën-maatschappi
jen schi
jntzich de ia 1830gevestigde St.Petersburgsclt
Zlleâ.
scâestoombootvaartzzzccfdclcwwfjtotdusverrewel
het meest glansrijk gehandhaafd te hebben (ziehetartikei
L(JB:cK).
Het handelsbedrijf in Eusland verkri
jgtook eenegroote
verllgting doorde kredietbanken,van welkeiederdergou-

versementen er eene bezitj en welker zaamgevat kapitaal
veel vilt,schorsmatten,zeep,talk ea eenige smeedwerken op den 1 Januari
j 183.6 uitgenoegzaam l:3millioenroebels
vervaardigd. Psl'
sa was heteerster op bedacht,om groote bestond.

fabri
jk-inrigtingen testichten,van welkéerbi
j zi
jnendood
reeds21voorhauden waren;ook de russische mi
jrl-otttginning,gelàjk zooveelandersnog,heeftdeszelfsbestaanaarl

Uit- en Invoer van J#d6

dezen monarch te danken; want vöör hem waren slechts
uitvoer ia hetjaar 1836 overschreed dien van 1835
weinige proefnemingen door duitsche arbeiders in hetwerk meBe
er dan 50 millioen roebels, en bedroeg nagenoeg 284
gesteld geworden. Hi
jhad ia Saksea den duitsches mijn- millioea, de invoer bedroeg iets meer dan 237 millioen.
arbeid leeren kennen, en lietdaarom eenemenigte mijn- l)e uitvoer was derhalve meer dan 46 millioen roebds in
werlters van daar-komen,waardoor een gedeeltederuralsche geldswaarde den invoer te bovengaande. 9e voornaamsle
en siberische gebergten in gang gebragtwerd. Even zoo
had, vôör PSTZR de Jroo/ej ltusland slechts de eenige artikelen van uitvoer bestonden in :

haven Archangel,doch onder zi
jne regering verwierfhet
ri
jk doordeverovering derzweedscheprovinciënlngermannland,Ehstland,Lijflaud enFinniand,verscheidenegewigtige

Uitvoer ?czz d836.

havens aan de oostzee,als Reval, Riga, W iborg,Helsilz- Vlas. . .. ... ... . .. .. .. .3.
,000,000 pud.
gorsj Abo enz. Boven alles echter grootwerd spoedig het Henuep .. .. .. . .. .. ... . .3,000,000 n
door hemzelven (1703) gestichtte en naarhem genoemde Talk . ....
. ..4,00f1j000 p
St.Petersburg metKronstadt.
St,hapenwol
..
. 320,000 p
Alwas.onder PSTSR de Grootetevoorschijngrtredenwas Granen ..
. l,600,000 tschetwert.
ontwilkkelde zich onder de langdurige en gezegende.
regeriug Li
jnzaad
656,000 >
van keizerin KATIIXRIXA 11 (1763-1796)nog meer. Een Hout . . . .. ..
p
yy
groot aantal buitenlandsche kunstenaars werden door zeer
voordeelige voorwaarden in hetland gelokt.hetwelk daarGeldswaarde pagz dezen vï/wpt'z'.
door steeds meer onafhankeli
jk van hetbuitenland werd,

en met de opbloei
jendenijverheid ook zi
jnea handelmeer

en meer zich zag verhelren. Gewigtig voor dezelven was Vlas ..
. r
uim 35,000,000 roebels.
het,datdoor lwnneoverwinningen opdeturkenverscheidene llennep.
p 20,000,000
p
provinciën aan de ZwartezeevoorIluslandverworvenwerden, Talk . .. ...
y 50,000,000
p
. y
ten gevolge waarvan in 1774 reeds den russen de vri
je Sehapenwol
p ll,000j000
p
scheepvaartop deze zee moestfoegestaan worden, waardoor Granen ... .
. p
25,000,000 >
hethandelsvertier in hethetzuiden des lands door de ge- Liinzaad .. . .
rca 20,000,000
. .
. . . ci
meenschay met Konstantinopel in de Xiddellandsche zee Hout.. .. ..
. . . . . . rui
m 11,000j000
aanmerkelz
jk werd verlevendigd,en inzonderheid Cherson,
aan de monding vaa den grzieper, nog meer echterdeeerst lndere belangri
jkeartikelen van uitvoerzi
l
'n nog:
sedert 1792 gestichte vrijhavén odessa aan deZwartezee
zich bloeàjendeverhief,en de tweedekoopstaddesrussischen Zeep,in velejaren voor30 l40 millioen roebels,

ri
jkswerd.
lteri
jenjmeestvoorAmerika,
Gedurende de fransche revolutie en de daarop tusschen Pe
Paardenharen en veeren, voor 5 millioen roebels,
Yrankri
jk en iusland gevolgde oorlogen (van 1795tot1801, Yarkenshaar, voor 3 ô 4 millioen roebels,
van 1805 tot 1807 en van 18J2tot1815)verlevendigden Potaschj voor 3 millioen roebels,
zich de handelsbetrekkingen znet Engeland en de noordIlzeren kopervoorI millioen roebels.
d
uitsche zeesteden in de zelfdemate alszàjmetFranyri
jk Hennep- en lijn-oliejmeerdau 200,000pud.
en met ons vaderland afnamen. De vrede van 1815 gaf
aan handelen nàjverheid een nieuw leven,en devermeer- Voorts ook veel
derde aftrek derlandsprodukten bevorderde de voortgangen
der kultures, die ook door de regering bi
jzonderwerden
behartigd,en waartoezi
j kolonisten van buitenslands(meest Leder (juchten en saëaanljli
jnwaden, garens, zeildoek,
duitschers) in de Ukraine en de Krim trok, alwaar de touwwerk, matten, lakens, zijdenwaren, buskruidy veey
graan-,vlas-jwi
jn- en tabaksbouw zich uitbreidde endoor huiden,wasjhonig,pek,teer,traan,kaviaar,vischljm enz.
de invoering van veredelde duitsche, inzonderheid saksiUit Azia, inzonderheid uit China, levert de russische
sche schapen. hier even als in het noorden, en zelfsin handelthee, nanking, rabarber,muskus enz.

Siberii,de schapenfokkerj'en wol-uitvoer grootq voortangen maakte.

nde
sma
maat
pv
pi
jhe
en.
Nima
eta
er
nko
eo
lkdodo
oror
devoortgangen
deXa
r fa
bnjlk
tigsecha
nl
g
er
id,
verscheidene
handelsmaatschappi
jen verkreeg debinnen-enbuitenlandsche

Invoeren.

Deze bestaan (behalve kolonialewaren)voornamelijk itz

handelvan Rusland eene groote uitbreiding. Dit geschiedde katoep (1836 ruim 600,000 pud)ykatoengarens(1836 ruim
inzonderheid doorde reeds in 1797 gestichte russisch-ame- 600,000 pud),ruweqide,thee,wi
jnen,olàifolie.verfwaren,

rikaansche handels-maatschappi
j, van welke de directie te droogeri
jen, Iljae li
jnwaden en anderemanufacturen,ook
St.Petersburg gevestigd is,en,tothaarhoofddoel,devangst vele galanterie- en modewaren,quincaillerie-enbi
jouterievan pelteri
jdieren in de overzeesche bezittingen,volkplatk- waren en porcelein.

lingen op de russische noordwestkust van Amerika,op de
De meeste buitenlandsche handelvan Rusland wordt op
Aleuten-, vossen- en kurilische eilanden gesticht, doch de oostzee, over St.Petersburg en Kronstadt, Riga, Reval,

harehoofdresidentieen hare pelteri
j-magazi
jnen te NieuwArchangel op het eiland Sitkaheeft.Eenerussischaziatische
handels-maatschappi
jvoorregtstreekschehandelsverbindingen
met de naburige staten in hetzuidwestelijk Azia,issedert
weinigejaren opgerigt.
Gtoomscheepvaqrt. Even als in andere ni
jverheid be=
dri
jvendelanden,vormden zich ook in denjongsten tijdin
Rusland eene menigte actiën-maatschapptjen,inzonderheid

Pernau.Libau,W iborg,Helsingförsen Abo; op de W ltte

zeeoverArchangel;doorSiberlé naarChina over Kjâchta;
ook naarorenburr,naarBuchaqle enz,;doordeKaspische
zee over Nischnel-Nowgorod, Kasan en Astrachan ; op de
Zwarte zee over Tscherkusk, Taganrog,Kertsch,Sewastopol,
Cherson en odessa bedreven. Beroemde misplaatsen in

het binnenland zi
jn: Nischnei-Nowgorod (zie aldaar),
Korenaja in het gouvernementKursk,werwaartsin menig
ook voor de stoomscheepvaart, eu welop de W olga, Kania jav voormeerdan 30 mi
llioen,Romay,in hetgouvernent Pultawa, werwaarts voor 12 à 15 millioen en Irbit,
en dekaspischezee(1823);tusschen odessa en Konstanti- me
i
n
he
t
g
o
u
v
e
r
n
e
me
n
t
P
e
r
m,
werwaarts voor 8 à 10 millioen
nopel;tusschen Kertsch en Taganrog ;tusschen St. Petersoebelskoopwaren aangebragtworden. Zoo ook zi
jn orenburg en derussischbhavens der oostzee (1835);tusschen r
8t.Petersburg en Havre (paketbootvaart) en op den Dnieper burg en Kasan door de hier aankomende karavanenuitâzia,

ST.PETERSDP:G.

- 'xa:

zeer gewigtige stapelplaatsen voor den binnenlandschenhan-

sY.:E:Eâs:rRG.
6wscR1:, die in 1823 het beheer op zich nam jmet

dan 60 m illioen verm eerderd.
delvan hetrussischerijk.Hoofdpunten voordenlandhandel
en âoez'
d.St,Petersburg en geheelhetrussische
en hoofdtolkantoren zjn op degrensmetPruissen,Polannaar roe&els van 100 kopeken,in eene tweeyeez aan de oostzee (voorden invoerl'en Jurburg aan de
nunleraire waarde: in zçlver- of in papiergeld.Niemen (voor den uitvoer)4 beide in hetgouvernement
W ilna,op de grensmetooltenri
jk Aadsi
-niîtqw,niet#erre Bi
j tolregten, en bi
jalle daarin formeellaedongeneen
van de gallizische grenzen in het gouvernemut Volhynië. voorgeschreven betalingen is de zilverroebel met deszelfs
Vooralbelangri
jk isin hetzelfdegouvernementook de stad onder afdeelingen de'muntsyeciej die eigenli
jk de alleen
Berdyczewb als middenpunt van den russischen handel geldende zi
jn moestjindien nletgrootegeldnoodenvroegere
met Duitschland ov'er Brody.
Enancieële beknellingen eene overgrootehoeveelheid papieronderde voor Rusland belangri
jkelandenbekleedtEnge- geld in zoogenaamde bank-adsignatiën of bankroebel: te
lqnd de eerste plaatsj van wuar'in 1835 voor meer dan 71 voorschi
jn geroepen had, van welke den 1 Januarij 1828

lnillioen roebels engelsche goederen naar Eusland kwamen,
en werwaarts voor meer dan 90 millioen roebels russische
artikels uitgevoerd werden. Yoorname artikelen van den
invoer waren :twisten wollenstoFen ;van den uitvoer:talk,

over hetalgemeen 595 millioen 776,310 roebels in omloop
warenjen tegenwoordig nog wel vooromstreeks.575mi11ioeq

inomloopzi
jn,daarzichdewaarde ran den papier- ofbankroebelvan den toenmaligen pri
jstot370 tegenwoordig, en
ook reedssederteeaigen ti
jd op 356kopekeninpapiervoor
den zilverroebelverheven heeft,en bi
j desteedsmeeropbrengendegoud-,platina- en zilvermàjnen aan de Ural en
Altai-gebergten,alsook bi
j hetzorgvuldigEnaneie-beheer.
en dezich van jaartotjaar verheflbnde staatskrachten ook
allengs zicl beter stellen. Bi
j hettolwezen worden reeds
sedertverscheidenejaren 360 kopeken in papiergeld voor
den werkeli
jken zilver-roebelgerekendy en deze,natuurli
jkerwi
jze naar de omstandigheden veranderli
jke papier-

hennep, vlas, lijnzaad, wolle, varkenshaar,timmerhout,
ruwevellenji
jzer. Naastaan Kngeland maakten de hanses
t
e
d
e
n
(
i
n
z
i
j
den waren, zi
jde, tabak, ruwe suiker.enz.)
met Rusland de beste zakenJwant de invoer van daarsteeg
in het gemeldejaartotde som van meerdan 26 millioen
roebels, terwi
jldeuitvoerslechtsietsmeerdan 6 millioen
roebels bedroeg. 0ok Frankri
jk is bi
j den handelmet
Rusland in het voordeel. Het voerde derwaarts uit: aan
zi
jden waren, wi
jnen en zout, vbor nagenoeg 15 millioen
roebels (alleen voor7) millioen roebelswi
jn),en bekwam waarde van regeringswegetelken jare op nieuw vastgesteld.
daarentegen voor8 millioen russischeprodukten (waaronder Hiernaarzàjn (à36U kopeken)5 zilverroebelsgeljjk testelalleen kopervoormeerdan 2) millioen roebels).Degelds- len met 18 papierroebels;à 356 kopeken,25 zilverroebels
waarde van den invoei uiten door Pruissen haar Rusland met 89 papierroebels,hetgeen,à 355 kopeken berekend,
bedroeg meerdan 7) millioen roebels,endehoofdartikelen dg nog betere verhoudin: van 20 zilverroebels tot 71 pa.
daarvan bestonden in :zi
jden wàren, (nagenoeg voor 2 Pierroebelsaangeeft.

millioen roebels), wollen en katoenen stoIl'
en,ll
-nwaden, De numeraire wccrA in zilvergeld wordtgemeenlijk
ijzer- en staalwaren; voorts uurwerkenj gesponnen zijde à 13 zilverroebelsop hetkeulsch mark :jn zilvergerekend.
(7490 pudljIljn wolligeschapen,haring,wi
jn,zout,enz.; Juister echter worden bi
j de wettelijke uitmunting slechts
de geldswaarde van den uitvoér van Rusland naar Pruissen 12,9892823 zi
lverroebels op het keulsch mark Ejn zilvèr
ruim 6) millioen roebelsj en wel, behalve 27l,600 stuks gesteld. Zie ook Xc>Tz> ovsa HzT AtGzxzzw. De numebalken, voor nagenoeg l millioen roebels ander hout en raire waarde inpapier&eld is,voljensdetotdusverrevan

houtwaren;voortsvlasen hennep (172,000)pud),li
jn- en
hennep-olie,ruwehuiden,talkjbedveerenenschrijfpennen,
varkenshaarjpotasch,lijn- en hennepzaad (meerdan34,000
tschetwert) enz. ge invoer van ruwen suiker, kofEj en
katoen van Amerika steeg tot de som van meer dan 26
millioen roebels,en deuitvoerderwaartsvan i
jzer,hennep
en li
jnwaad totdievan 13 millioen roebels.
Het getal der in het jaar1836 in allerussische havens
uit zee aangekomen schepen was 4.616. De invoer naar
Azia (aziatisch Turki
je,PersijjBuchari
jeen China)wordt
op 18 à 20 m'illioen,de invoerop 24 millioen roebels be-

regeringswege bestaande vaststelling, à 360 papierkopeken

voor,den werkeli
jk gemunten zilverroebel op 46,76l416
bankroebels in hetkeulàch mark Iljn zilveraan tenemen;
en tot den tegenwoordig in hetgroothandelsvçrtier gebruikeli
jken pri
js van 356 papierkoqeken voor den zilverroebel, op 46,241815 bankroebels ln bet keulsch m ark aan
te nemen. Yroeger had, en ten deele heeft men nog
hed'
en de volgende
Jlgemeene ïAldeeîïsg der russische relrrzlpr
z?gaavafezz

l roebel= 10 gruveytb= 33)altins,= 100k-opeken=
groot.
2041dcmuschken, = 490poluschken.
onderhet afdrukken van di
t
a
r
t
i
ke
l
(
No
v
e
mb
e
r
1
84
1
)
o
n
t
vangen WJ
j* de Gazette de Comperce van St. Petersburg, 9e geheele gruven à 10 en de halve à 5 kopeken,als
waarinjwegensdehandels-mouvementen aldaar,het volgende ook de altins van 3 kopeken,waren zilvermunten, die tot
wordt gem eld :
he
tjaar l702 bestonden;dedemuschken ofhalvejen de
oluschken of een-vierde kopeken waren daarentegen in
pT.
otop 23 Septemberjl.(1841)bieden delnvoeren in p
de haven van St. Petersburg eene vermeerdering aan, op koper uitgem unt.
den invoervan cbampagne-wlgn,suikerjindigo,cochenielje, Alle rekeningen in den handel worden in Rusland ia

v
erfhout,tabak (in bladen en steelen),sigaren,meel,garst
en erwten; en daarentegen eene verm indering op den invoer van vruchten (versche en gédroogde),wi
jnen,sterke
dranken,porter,koKj,olilfolie,zout,katoen (ruween gesponnen), zi
jden-,wollen-en katoenen stofenyharingen
steenkoolen.
nTotop den 28 September 1841,isdeuitvoervan ijzer
tot 564,455 pud gestegen; in 1840 was dezelve slechts
439,243 pud. - De uitvoervan constructie-houtsti
jgttot
268,480 stuks;die van hennep- en lijn-olie isvan 11,524
pud à 132,l98 pud; voorts zi
jn ook deuitvoeren van diverse lederwerken, van potasch, zwijnsborstels en lijnzaad
vermeerderd. Daarentegen zi
jn deuitvoeren van kabelsen
touwwerk, ruwe huiden en vellen, vlas, zeildoek, :jne
lijnwaden, bennep en talk afgenomen. ln 1840 beliep de
uitvoer van laatstgemeld artikel2,355,807 pud;thans be-

roebelsen kopeken van hetvermelde papiergeld (bank-ad-

signatiën)gevoerd,en daarom ookdewisselprijsin pap'
iere1d bepaald.
Dit papiergeld bestaat in bankadaignatiën ofri
jksbank-

nooten van 5, 10, 25, 50, 100 en 200,roebels,en wel
die à 200, 100,50 en 25 op wit papier, van 10 op rood,
van 5 roebels op ôlaauw papier. Krachtens de vroegere
verordeningen moestditpapiergeld,op verlangen, door de

russischebanken onmiddelli
jk in kopergeld ingelostworden,
waarvan 25j roebelgeli
jk gerekend werden met13 roebels
of1 keulsch mark Ejn zilver.
Rusland is vooral het land, waar men in de vroegere
ti
jden,langachtereen,hethandelsverkeerofdenruilhandel
naar martervellen, eekhorenvellen,hazen- en wezel- (hermeli
jn) vellen, de oorlellen, voorhoofdhuidjes, kop- en
staartstukken, ja zelfs detanden deronderscheidenebontdraagtdezelve nietmeer dan 2,310,512 pud.
dieren naar derzelver bi
jzonderen naam bepaalde.-- ook
I'oltarie-f. Dooreenekei
jkgezerlàjkeukasevan6/18Decem- had men eene soortvan ledergeld.- Eerheteigenli
ber 1839 werd hetzelve verzachtj en de invoer van ver- munte geld werd i
ngevoerd, en terwi
jl nog de bont- en
scheidene buitenlandsche koopwaren, die tot dusverrewaren ledermunten in het handelsverkeer en in het emeeneleven
verboden geweest, geoorloofd ;ook de invoertollen van ver- koers hadden, was voor grootere betalingen, die in geld

scheidene andere produkten der buitenlandschekunstvlàjt,
in welker fabrikatie Rusland nu ook groot geworden is,
gematigd; echter zi
jn de regten op verscheideneartikelen
(alsbijv.bontekatoenen en geborduurde stolren,perpond
2 roebels) nog steedszeerhoog. De tolontvan&sten bedroegen in hetjaar 1833 schier81millioen,in 1836 nage'
noeg 85 millioen roebels. Yöör 14 jaren wasderzelver
bedrag nog slechts 12 millioen. Zi
jzi
jn dus,sedert den

Feschieden moesten,ook eene andere soortvanmuntspecidn
ln gebruik, die echter louterin zilverstaven ofbaren bestond,van hetgewigtvan I,J en j pond,gelijk aan het
insgelàiksvan reedsvöörlangennogtegenwoordiginThibet

en China bestaande gebruik.Later gootmen het gesmolten
zilver tot kleine langwerpige stavenj zonder daarop eenig
opschrift ofstempel aan te brengen,en,zoo yezegd wordt,

gemeenli
jk ter waarde van één roebel. - Daarditjuiste
142*
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roebelgewigtechterin den toenmaligen ti
jd,om bijdeveranderll
gkheid der geld verhoudingen eene groote ongemakkeldkheid met zich moetvoeren,en ook dergeli
jk-ezilverstaven nu eens grooter, dan weder kleinerkondenuitvallen,
stemtditbeterrnetdeschiergeli
jkti
jdigeoverlevering,dat
men van dezezilverbaren desti
jdsenkeleevenredigestukken
tteep a-fkappen, om de roebelwaardeteverkri
jgen. Daar
nu in de russischetaalafkappen èfafhouwen,ranat(roeb
at) heet, zoo noemde men ieder dus afgekaptstuk rcù
troeb). waaraan men later de letter 1, toegevoegd heeft,
en zoo den nog tegenwoordig bestaande naam der russische
munt-eenheid roebel(rvJ/ofru&tij'
bekomen heeft.
Nahetjaar 1450 zouden,volgensdeoverlevering,etteli%jke
goudsmeden het gewaagd hebben,op bevorenshun gedane
bestellingen kleine langwerpige zilverstukjes, als dengen
(
ongeveeraan waardemetde kopeke geli
jk)enpoluschken
te munten. De tlaatst
gemelden golden (waarop de naam
doelt)een klein hazenvel,en voerden totstempeleeneduif.
Goudmunten, nameli
jk enkele en dubbele dukaten,later
ook halve en vierde-deels,worden gezegd,eerstonderlwww
Bwsltowll'z en diens opvolgergemuntte zi
jn;en eerstde
Czaar Xlcuwët FoooRnwll'
z rigtte te Xoskou, Nowgorod,
Twer en Pleskow, munt-etablissementen op,,en deed in

de
zelvelg
ouden ()dukaten)enzilverenlandsmuntenLdetègetlj
slaan, t
eels van: ronden, deels van langwepig ronden of
ovalen vorm,zoo datzi
j zeeraanverliesonderhevigwaren.Deze muatspeciën voerden op de eençzi
jde hetwapen van
Xoskou: deridderSt. Jeorg:;op deandereofkeerzi
jde
den naam van den ti
jdeli
jken regenten deplaatsdermunling. Beze speciën werden in geringer metaalgehalte dervi
jze veelvuldig nagemaakt, dat zi
j door PZTIIR 1,in het
jaar 1724 allen ingetrokken en omgesmolten werden.
l)e eerste zilverroenels (ook troebelsvan 25 kopeken)
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datuiteen pud van 40 russische ponden 16 roebelsmoesten
eslagen worden.
Den 2% Juni
j 1810 (pudesti
jl)Terscheen,onderAtExwsni:k

1, eene bekendmaking totnieuwe rereling van hetmunt-

wezen.Hettotdusverreingevoerde hjn gehalte derzilvermuntenj à 83J solotnik,of13) lood fijnjwerd daarmede
op nieuw bekrachtigd,en het gewigtvan 100 zilverroebels

op 8 pond 6 solotnik,of à 19 roebels75.
)) kopeken ophet

pond vastgesteld. Daarbi
jwerd verordend,datde vroegere
russische mdntspeciën! van welk gewigt ofgehalte ook, in
den omloop zouden bll
jven,en we1toteenen bi
jtariefvastesteltlen pri
js, die aan derzelver evenredige waarde be-

antwoordt.
Alle russische metaal munten zouden, te rekenen,van al

datti
jdperk,indevolgendedrieklassen bestaan:
c)
in 6ank- of handelsmunten in zilver,van een eIk
een haêlfroebel,
'assinglnunttot
5) ln zilyeren &cheids-, wissel- ofbùp
hetdageli
jksch verkeer.20,10 en 3 kopeken;
c) in koperen dc/l:idsmuntvan 2,1 en )kopeken.De bank- ofhandelsmuntyan l en ) roebel moestvan het
zelfde fljngehaltezi
jn als de vermelde eenheidsmunt, zoo
als dezelle vroeger is omschreven geworden. De zilver
scheids-,of &i
jpassing-munt van alle onder afdeelingen
moest we1 de bank- of handelsmunt vergeli
jkenderwzlze
gelijke waarde,doch meteenegeringegewigtsvermeerdering
en eene evenredigevermindering in fijngehalteztjn. Deze
laatste bepaling is echter in âugustus l8l3wederopgeheven
en veeleer verordend geworden.datalle zilvermunten vau

gelàjk gehalteen evenredig gewigtmoeten zi
jn.
Te rekenen van 1 Januari
j l8llmoesten allewetteli
jke
verhandelingenj contracten, schrifteli
jk gesloten koopen,
wisselbrieven, overeenkom sten! verdragen enz., en wel iu
wèrden onder den CzaarAtzxlrsXlcHAEtowlTz uitbuiten- alle gouvernementen zonderultzondering,eeniglijk in ruslandsche daalders gemunt,en Van dezen vorstisook het sische muntwaarde berekend en afgesloten worden, en alle
lrl demuschken rekeningen in vreemde muntwaarde,als daalders, guldens
eerste kopergeld voortgekomen, bestaande *
en poluschken. - Eerst met de regering van PSTZR de en dergel
àjke, voor zoo verre de rekeningen binnen het
Groote werd eigenli
jk het russischemuntwezen op eenen russische qjk zelven voorvielenjwaren)van afgezegd ti
jdnieuwen regelmatigen voetgebragt, en de zelfde Czaardeed perk geheel opgeheven en verboden.
ook in 172J de eerste kopeken in koper slaan. onder Na dat in hetjaar 1801 Georgiëmethetrussische ri
k
PSTI:R I werden, behalve de zilverroebels en derzelver af- was vereenigd gewordenj verordende de keizerdoordeukaj
se
deelingen, ook in g'
oud gemunt: spetie-dukatons van 2) van 21 october 1802, dat te Tiflis zilver- en kopermunterl
roebels,à 23) en ook l23) karaatfijn;enlndreas-dukaten zouden geslagen worden,in overeenstemmingmetdiejwelke
of dltnnele aïîrerrpelrld, sedert 17l8 echter slechts 18) bereids in Georgië in gebruik waren. Dienvolgens werden
karaat âjn, 73) stuk op hetfijn keulsch mark,terwi
jlde gemunt:dubbele abassis à 4(1kopeken, enkele abassisvan

in hetjaar 1756 onderEtIZABETE geslagenândreas-dukaten
nagenoeg 23) karaat :jn hielden, en slechts 34)stuks
deDe
rzelve
n op hetkeulsch mark fljn goud gingen.
onder KATEARIwA 11 van 1763- 1797 gemunte geldsoorten bestonden in goud, uit dukaten van 2)roebels,
oudezilvermuntwaarde,en in ) en ) imperialen van 10 en
5 roebelsoudemuntwaarde;in zilver,echter,uit.
),J en
I roebels van 100,50 en 25kopeken. In koperhad men
stukken van 10, 5, 2, 1j) en j kopeken,hetpud à 16

20 kopeken en ) dergeli
jkevan 10 kopeken in zilver.
Daar de Ejnheid volgens hetop dien tàjd in Georgië gebruikelàjke muntgehalte moestvastgesteld worden,zoo geschieddezulkstothettamelijk hoog gehitevan 88 solotnik
= 264greinof14)lood âjn.gedubbeleabassiswegen nagenoeg 1)) solotnik, en de overige beide soorten naar verhouding (zie XcxT:> OvzltIIST ltGl1Msz>). Deze abassis
vqeren op de voorzàjde (ce:rd)dea naam derstad Tiflis,

karaat munten, eerste soort67J stuk op hetruwej68,089
stuk op het fljn keulsch mark; laatstgemelde echtervan
het zelfde Sjn gehalte, 38,49 stuks op de ruwe,39,032
stuks op hetEjne keulsch mark goud.- Dezilverroetel
echter,benevensdeszelfsonderafdeelingen (1.,1,j,x'
v,sl
v
roebels) deed hijop 13) lood Ejn,8 stuksgeheele op het
ruwe, 9,216 stuks der zelfden op hetSjnekeulsch mark
munten.Deze,Njnere dan totdusverre uitgemunte,zilver-

muntstuk, ook hetjaartal, onder welke de eerste naamlettersofhetci
jfervan den muntmeesterin russisch letterschrift.
Eene ukasevan den 14 l'ebruari
j 1817 bepaaldevoorde

in georgische of gemeene letterteek-enen;onder ditwoord
roebels gerekend.
is eene ingekerfde kroon en verder een palm- en aangePwrt I liet van 1797 tot 1798 nieuwe dukaten enimpe- vlochten lauriertak. 0p de keerzijde Lreversj ziet men
viaal-dukaten van 5 roebelsen toteen Iijnhehaltevan23) in georgisch schrift de benaming en de waarde van het

goud-imperialen het gehalte van 88 solotnik = 264 grein

of22 karaatEjn;doch moesten van ditafaangeeneandere
dan L. imperialen à5 roebelsgeslagen worden,en weluit

hetpond goud à 88 solotnik:b2
* halfimperialeny2roebels
speciën verdwenen echter,uithoofde van derzelver deugde- 88) kopeken (62))stuks),zoodatiederst
uk l):solotnik
ln
llkheid, spoedig weder uit den geldomloopy en men zag f
ljn goud zoudeinhouden.
zich genoodzaakt weder tot den zelfden muntyoet terug te
keeren. zoo als dezelve onder KATHARIwA 11 bestaan had. Afuntslag onder den feg:zzv/oordïgt'
zz keoer Nlxotwws 1.
Pzftdi
Iyege
munt
onder
798,afonde
deelirngen,
we
1 noge
Xen vond echter reeds in 1
roebels, benevens derzelver
A.de thans bestaandegoudmunten zi
jn de volgende

l
k 13) lood koerseren,doch waarvan des-ongeacht ll) stuks

op hetruwe,13 stuksop hetâjn keulsch mark gaan.
1) Falf-lmperialen, à 5 roebels. Eeneukase van l1
AtxxwxnzltI bevestigde door de ukasevanloctober1801, Jul
i
j 1826 bekrachtigt hetSjngehalte en het gewigtder
de desti
jdshetlaatstgevolgde muntverordening,naarwelke goudmunten, zoo a1s zti door keizer Atlxxloxl, dd. l4
in goud moeten uitgemuntworden: dukaten van 5 roebels Februari
j 1817voorgeschreven zi
jn geworden,endeuitmunting der balf-imperialed werd voorgezet. Xet opzigttotde
à
9
4j
s
o
l
o
t
n
i
k
:
j
n
(
9
6
s
o
l
o
t
n
i
k
o
p
h
e
t
r
us
s
i
s
c
he
p
o
nd.
e
n
96 doli of deelen op deze solotnik gerekend,of over het muntstempel moest de avers eenen adelaar metzeer uitgevleugelen, bene'
vens een randschrift,de reversdaaralgemeen à 284 grein = 23)karaatâjn). Yoorts) en ) sepnrteeigde
en een opschrift bevatten.- Boch den 26 December
impnrialen, in het zelfde gewigten Sjngehalte alsonder
de vroegere regering. Desgeli
jks werden echterslechtsin 1831 werd de vorm van den adelaar voor alle o untstem-

de jaren 1802 en 1806 geslagen, in zilver: roebelstukken
van l00kopeken, à 83)solotnik fljn (= 250 grein ofl3)
lood Ejn),J4f en 1% roebelsjgeheele naarverhouding.lu kopnr t, J, ) en )kopeken in verhoudin; zoodanig

pels veranderd,doordien men hem metzeer sleil opwaarts
staande vleugelen, en daarop zes wapenschilden met de

wagensvan Kasan, Astrachan, Siberih',Polen, Taurie (de
Krim) en Finnland afbeeldt. 0p de borst van den ade-
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laar, staat een wapenschild met het wapen van het U1*OOt- rein, of 13) lood, en aan gewigt 5 pond 6 solotnik de
hertogdom Xoskou.
100 roebels.
Awwxznxlxc. De dato 15 october 1832 is vastgesteld gedukaten.
2)
Impe
r
i
a
l
e
n
v
a
n
3
r
o
e
b
e
l
s
o
f
ru
s
s
i
s
c
âe
Krachtens eene ukase van den l Xei1834 werd verordend, worden, dat tot verligtin: van hethandelsverkeer tusschen
goudmunten totde waarde van 3 zilverroebels op hetzelfde hetrussis
cheri
jk en hetkoningrijk Polen in St.Petersburg

Sjngehalte als de llalf-imperialen en de nieuwe poolsche
goudmunten te slaan. Derzelver gewkt moest882r doli,
hetNjngehalte81dolimet) doliremedium (dus20vkaraat
of metremedium 20) karaat) zi
jn. Deze goudmuntmoest
in Rusland de waarde van 3 roebelsLruble ofru&lit,in

(later ook in W arscbau) stukken van 15 kopeken zouden

eslagen wdrden, met de bepaling der waarde i: '
russische

en teveus ook in poolsche munt;derhalve van 15 kopektn
en l zlot of poolschen guldenj vermits na eene vastaan-

genomen verhouding 6) gulden poolsch met1zilver-roebel

Polen die van 20 zlot of guldens hebben, en in,Rusland van 100 kopeken geli
jk staan.
even als id Polen 'koerseren, zoo datdezelve alsrussischIn eene andereukase van 27 Januari
j 1833 werd verorPoolsche goudmunt gelden kan.
dendj zilverroebels4an 1)en j roebelstemunten - 'inslwxxslxlwc. 9aar zoo welde russischehalf-imperialen gel
i
jks als russisch-poolsche geldsoorten - hebben op de
oorzi
jde denzelfden russischen adelaara1sdevroegerveralsde nieuwere poolschegoudmunten een wetteltk Ejnge- v
me
l
de 15 kopekenstukken,over het algemeen met een omhalte van 88 deliof22 karazthebben,zoo schiintdeop-

gave van 81doliâjngehalteop een: misvattingteberusten. schrift, hetwelk de hoeveelheid van lljn zilveraanduidt,
dat daarin isvervat,en op de keerzi
jdede aanduidingder
B. F an wrpege
rn.
no
xïz
efge&ruikel
waarde in russisch-poolschemuntbenevenshetjaartal;derzi
j
JrrAr
ê
j
k
e
pl
at
i
n
amu
nt
e
n
zddd ingevoerd.
halve 1) roebels10 zlot;voorts 1 roebels,5 zlot,heteene

zoo we1 als het andere met eene kroon en Nndom met
'f
'cfïac stukken ofplatina dukaten in de waarde een'laauwer- en eiken-tak.- Hetgehalte ishetzelfde a1s

van 3 zilver-roebels,gemeenli
jk seriuhie (dekleinegraauwen) genoemd.- Krachtensukasevan keizerNlxotwz.
s1,
van 24 April 1828 werd verordend, dat uithetin debergkeeten vau den Ural(1822-1823)ontdekteplatina-metaal-

b
ij de andererussischezilverzpunten,hetgewigtinsgeli
jks
in verhouding der waarde van-iedere soort, slechts met een
verschillend teeken des muntmeesters voorzienjals dezelve

ia W arschau geslagen tezi
jn.- Yolgensde ukasevanden
derzelven moe!aan zuiverplatinahetgewigtvan 2)jsolot- Rusland exen alsin 'olen koer:hebben,enopgeli
jkewijze
nik bevatten, en degrootte van hetztlve isgelijk aan die zilverstukken van 30 kopeken of2 zloten poolsch gemunt
muntspeciën zouden geslagen worden. Het 3-roebelstuk l Alei 1834 moeten de beide laatstvermelde muntsoorten in

van een zilveren zs-kopekenstuk (1 roebel),zoo alsook worden. volkomen in de zelfde verhouding.
het gewigt met dateenshalven zilverroebels overeendtemt. Ia Georgië is wel onder Nlxotwws I hetvoorvermelde
0p de eene zi
jde dezermuntzietmen hetvroegerver- znuntstelsel Toortgezet, doch het aldaar bestqan hebbende
melde ri
jkswapen, zoo als dit tegenwoordig op de half- munt etablissement, krachtens ukasevan l Juni
j1832 afimperialen en op alle muntspeciën van passende prootte geschaft gewordenj ofschoon men nog een aantalte Tiflis
nte 1,) en ) abassen (abassis)van hetjaar1833aan(sedae
d
nrd
ted
rez
ui
j
kdae
se
van26Dec
ehe
mbe
ral1j8de
31)
gnedu
steim
p
eld
oTs gtreemu
sc
ta
aa
di
ng
3rl
os
e;
be
, in de russi
ft, die vermoedelijk nog uithetzilverzi
jn geslagen gerdenj hetwelk tot bereiding dezer muntspeciëningereedzilverwaarde. voorts hetjaartalen deplaatsdermunting wo
(St. Petersburg); tot randschrift de woorden:2 z/?ofAlïâ heid +as gebragt.
)e ukasevan den 4 october 1830 veroorlooftdentolvri
jen
$J doli zuivere Uralsche'/c/ölc. Be omtrek (rand)is uitI
voer der goud-, platina- en zilvermunten, mits onder
scherp.gekarteld (gerand ofgetand).
2)Platina du6lonen,ofdvbbeleplatina-dukaten,inde behoorli
jke declaratie ofaangifte derzelven.
waarde van 6 zilverroebels,krachtensukase van 30 November 1829, waarnaar hetgewigtvan één stukvanzuiverepla-

D. K opergeld w4rdf tegenwoovdig rn/grxw r-

tina 4)) solotnik moetzln.

3) Platina-guadrupelen of 1.platina-dukaten, in de

waarde van 12 zilver-roebels, volgens ukase van 12 Sep-

tember1830,die hetgewigtvan een zoodanig stuk op 9):
solotnik vaststelt.
ge stempel
ing is bi
j alledeze muntsoorten zootameli
jk

wnze grzavs/.
Stukken van 10 kopeken,aan gewigt 10 solotnik,64doli;
derhalve = 45,500 ned.wigfges.
Stukken van 5 kopekenjaan gewigt5 solotnikj 32 doliy

dus= 22,750 ned.wigtjes.
dezelfde (dewaardeenz.derzelven*
ziemen onderXc>Tz> Stukken n n 2 kopeken,aan gewigt 2 solotnik lzrevdoli,
cvza XIST Azczxzzw).9estreng wetteli
jkeverhouding van
dus= 9,084 ned.wigtjes.
het zuivere platina in dezen muntslag tothetEjne u'l
'tge- Stukken van 1 kopeke,aan gewigt1 solotnik 6)v dolij
munte goud isals2)) = 2,87654321:1, of bi
jna3 pond,
dus= 4,542 ned.wigtjes.
aan zuiverplatinabedragen l pond uitgemuntfl
jn goud.Daarentegen is-de verhouding van hetuitgemunte zuivere
Yoor de kopermunten-werd den 1 Januari
j 1831 een
niedw muntsysteem aangenomen,daar,vah afdatti
jdperk
le
la
pta
in
lia
ngY
t
h
e
t
u
i
t
g
e
mu
n
t
e
S
j
n
e
z
i
l
v
e
r
,
i
n
s
t
r
e
n
g
w
e
t
t
e
l
i
j
k
e
, als l: swow= 5,2146,ofnaderbi
j 5x:
x,zoo dat uit het pud koper van 40 pond 36 roebels moeten gemunt
bi
jna 5)pond zuivereplatina lpond :jn uitgemuntzilver worden,terwi
llvroegeruithetgeli
jke kopergewigt slechts
24 roebels gemunt werden.- Daarom is ook de uitvoer
.

uitmaken.

De fegenwo/rdk
e
ge muntslag in aï/tpt'r in & na
te meldene:

dezer vroeger geslagen kopermunten verboden, de uitvoer
der nieuFe kopermunten van 36 roebelsuit hetpud echter

geheelvnJ
-.(Xen vergeli
jkeook:Aperyv sur &:monnaiên

rvd,e,
ç et zvr les pl/sscp,
v étran&ère.
g:vfsont en cours
Zilver-roebels,geheele van l00 kopekenj metdeonder :4 hussie,Azvï:te&frmy,let'&#veculès#v:gv:: no&
1
)
afdeelingen, a1s:
j:vr.. Par le lcz'os S.pz CxwvoolR,: partées. zrec
) à 50, I & 25,)à20 kopeken;l.v stukken à 15,xj- atlas de J# plancâe& grcrdrd, gr. %'n 8o. l/.Petnv'-

stukken & 10 en Jv roebelstukken à 5 kopeken.

lovrg d*64.
Hetrussische handels- yn muntstelsel-pond kan bi
j het
van .
zqilver-roebels= 5 zlot,en dergeli
c
jkevan l)zilver- muntwezen l409) ned.mg
'tjes(het*),geli
jkdekeulsche
roebels= 10 zlote of10 guldenspoolsch. (Zie verderbe- muntmark &233) ned.wigtjesaangenomen worden,waarnaar 4 russische ponden = 7 keulsch mark,en Julster 133
ned
en);
overigens nog stukken van 30 kopekenof2zlotjofguldens russische ponden = 233 keulsch. mark'te stellen zi
jn;ofl
Pxlsch.
russisch pond = 1,75187166 keulsch mark, en omgekeerd :
2)Yoortsrussisch poolsche zilvermunten, en we1 stukken

De munting van dit zilvergeld geschièdtvolkomen naar l keulsch mark = 0,57081807 n ssisch pond.
de wet van 1810, en, met opzigt tot den muntstempel, Het koersstelsel der hoofdstad St. Petersburg, hetwelk
overeokomstig met de ukase van 11 Juli
j 1826,en later ook voor Xoskou en andere groote russilche handelsplaatsen
inzonderheid volgens de nieuwere ukase van 26 December grootendeelsvan toepassi
ng fsyisvolgenderwijzevastgesteldj
1831. Het âjngehalte ia dienvolgens 83) solotnik = 250 en we1 alles in russisch papiergeld ofbank-adsignatiin:
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entsnederlandscl
,courantvoorlbankroebel.
Amsterdam .. â 65 dagen en 3 nzaanden datopl-min. 52.
:.l
lc

Hamburg ... à 65 p

p3

p

p

p

94 schillingen hamburgerbankgeld,voorl roebel in bank-

l adsiguatiën.
Pari
js.....là7f'dagenen3maandendato t
k 110I'franschecentimesinPari
jsvoor1papier-roebel.
Londen .. .

à 3 maanden dato

Geldkoersen.
llollandsche dukaten, nieuwe . ... .
oude .

p

.

10.
)9Ipence sterling voorl roebelin russische banknoten.

p 1c60 kopeken, of 10 roebels 60 kopeken in banknoten voor 1
hollandsche dukaat.
> 1050 ikopekenjof 10 roebels50 kopeken in papiêrgeld voor l

j hollandscheoudedukaat.

llollandscheri
jk-sdaalders....
lloud-roebels..... ....

p 478 j
'
kop
de
kle
n bank-adsignatién voor lhollandsche ri
jksaa
dn
er.i
p 366 Ikopekeninpapiergeld,voor1roeLeljingemuntgoud.

Zilver-roebels...

> 356 )
lkopekeninbank-adsignatiénvoorlzilver-roebel.
taalbaren wissel, is na afloop van 15 dagen nahetteraccep-

n den wissel.
0p den 2 Februari
j werden in St.Petersburg de navol- tatiepresenterenvva
gende koersen genoteerd:
De vervalti
jd an een' twaalfmaandschen wisselvalthet
0p J msterdam à 3 maanden dato52j.
volgende jaar op den zelfden dag derzelfdemaand in,op
welken de wissel is uitgevaardigd geworden. Is hetjaar
> S'
czzlllrg,à3 maandenjl0)j:
der trekking een schrikkeljaar, en de wissel vaa den 29
yy Ionden à 3 p
94 ;
Februarij gedagteekend, zoo valtdvszelfsvervaltijd op den
p Par%
js à3 p 1l0t à 111.
28 Februartivan hetvolgendejaarin.Hetspreektvanzelf,
Goudroebel,366;zilver-roebel356)kopeken;
Hollaùdsche ducaten,nieuwe,nietgenoteerd.
datbi
j buitenlandscl
ae wisselsde termi
jn naardennieuwen,
daarentegen bi
j russische wissels naarden ouden sti
jl beDe verhouding van het goud tothetzilver is nagenoeg rekend wordt(j 62).
A1
s
d
e
be
t
a
a
l
d
a
g
o
p
e
e
n
e
n
z
o
n
da
g,
of
o
p
e
e
n'
i
n
de
wettea1s 1tot 15*) (15,6l9). 9e strenr wettelijke verhouding
li
jke feestdagenltjstvervatten dag invalt wordtdezelve tot
komtietslagerte staanjen weljulsta1sl tot l5.
den volgenden dag verschoven. Dit zelfde geldtook met
Vallenverscheidene
K isselvdp,respi
jtdagen en wft
vq
ye/lrfew:e over J,/ opzigttotden zaturdag onderdejoden.'

feestdagen achter elkander in, dan wordt de betaling alleen
al&emeen.
9e eerste wisselverordening vjn Rusland dagteekentvan tot op den eersten te vieren dag versehoven.- l11e deze
den 16 Xei 1739, onder de regering van l'sll
>llkdeGroote. termi
jn-bepalingen betreFen zooweleigene (sola-)alsge-

Een nieuw (hettweede)wisselreglement,onderden tegen- trokkene wissels (j 63 en 64).- Van afdeneerstendag na
woordig regerende keizer Nlxota
tksI isin derzelver plaats afloop van den termi
jn,d.i.methetbeginvandenmorgendes
jn(j65).
getreden, en heeft doorde ukase van 25 Junij 1832 voor volgeuden dags,begintdeverzuimingvan dentermi
de geheele russische monarchie kracht van wetbekomen. Een wissel moet in de zelfde muntsoort betaald worden,
De voornaamste, hier vooralin aanmerking komende,be- op welken hi
jluidt;hierbi
j spreekthetechtervan zelven
1
)
da
t
bi
j
b
e
t
a
l
i
n
g
e
l
i
n
he
tland,overeenkomstig dealgePalingen zijn devolgende:
De getrokken wisselmoet binnen 24 uren,ofuiterli
jk meenewetten,debetaling in bank-adsignatiën,luidenskoers,
des anderen daags na ontvangst van denzelven, aan de instede van goud of zilver, niet kan worden teruggewezen ;
woonplaats van den betrokkene hem vertoond worden, om
2)
dat bi
j buitenlandsclle wissels, als in dezelve eene
tenlandsche geldsoort isbenoemd,de betaling inrussisclï
lzet even welk exemplaar (primaj secunda,tertia enz-)er bui
g
e
l
d
na
a
r
.
de
n wisselkoersmoet worden bewerkstelligd;
van ingekomen zi
j. âlleen dezpndagen en dein deJi
jst
der feestdagen aangeduide dagen, a1sook bi
j dejoden de pla3)
d
a
t
b
à
i
de betaling den koerste verstaan is.dieopde
ats, waar de betaling geschiedt,op den vervaldag,ofa1s
zaturdagen (sabbathdagen) zijn daarvan ui
tgezonderd. lli
j
de wissels,dieop zigt,ofbinnen eenen bepaalden ti
jd nq deze geen koersdag is, op den naastvolgenden dag moet
zigt betaalbaar z
nl
jn, kan de trekker den ti
jd vaststellen plaatsgrijpen (j 71).
binnen welks verloopj te rekenen van den dag van derBi
j den op eenejaarmarktbetaalbaren wisselisdehouder
zelveruitvaardiging,zàjaan den betrokkenemoetenverkocht van denzelven verpligtjhetprotest,na afloop van den beworden. Isdit niet in den wisseiaangeduid, znroetdever- talingsdag,derwi
jzevroegti
jdig tedoen bewerkstelligen,dat,
tooning minstens in den loop van 12 maanden, te rekenen hetzàj het protest zelven, of het berigtdaarvan,metden
e
e
r
s
t
e
n
p
o
s
t
k
a
n
a
f
ge
z
o
nd
e
n
worden;a1s echter debetalingfan den tijd der wisseltrekking, geschieden,ten pericule
jd nazigtbevan verbeurte des wisselregts. Eeu dergeli
jkewisselver- termàjn na zigt,ofop zooveelofzoo veelti
liest echter geenszins, tot op den afloop van hetlandsge- paald is,of a1s dezelve op eenen bepaalden ternli
jn luidt.
bruik,dekrachteenergewoneschuldbekentenis(j 32). zoo moet de houder van den wiïselhetprotest, na alloop
De betrokkeneijverpligtbi
jde vertooning van den ge- der wettelijke respi
jtdagen, doen bewerkstelligen, en introkken wissel,door wie ook dezelvemogevertoondworden, tusschen zàjnen comittent of dengenen! op wien hi
j zicl
'
z
bincen 24 uren teverklaren,ofhi
jdien aldan nietaccep- verhalen wil,metden eersten post de nlet-betalingvan den
teert(j 37).- Dewissel-acceptatiegeschiedtdoordeonder- wisselberigten (j 64).- Doorhetverzuimen van hetproteekening van den betrokkenej en wordt met hetwoord test, verliest de houder van den wissel,alsde wisselllezn
elven toebehoort, alle regt tot verhaal op dengene, van
meaceepteerd (aangenomen)uitgedrukt.- 9eacceptantvan zwi
den wissel.
kan in geen gevalzl
'
nne acceptatie terug nemen, en hem de wissel is toegekomen, alsook op alle hem
z
jnde endossenten, en zelfs op den trekker,
ten ware eene vervalsching van deqjdedesvertoonersont- voorgegaan gi
alsde betrokkene insolvent wordt, en de trekker bewi
jst,
'lekt,en onmiddelli
jk bewezen werd (j 38 en 41).
Devervaltàid van een op Hgfluidenden wisselis24uren dat de betrok-keneop den vervalti
jd van den wissel van
na dat dezelve tot acceptatie isvertoond.- Devervaltijd hem gelden of goederen ter zi
jner beschikking had, of
hem niet minder schuldig was dan de som , op welken
van een op zoo ofzoo veeldagen na zigtluidenden wissel
is na den aioop der in den wissel bepaalde dagen, afge- de wissel luidt. lleeft echter de houder van den wissel
rekend de dag, op welken hi
j totaanneming'isvertoond enkelnaarvolmagtgehandeld,zooishi
jverpligtzi
jnenvolgeworden.- Pe vervalqjd van eenen op eene mis(jaar- magtgever alle door gezegd verzuim ontstane schaden te

markt)betaalbaren wisselisdaagsvöt
grden totbeëindiging vergoeden (j 75).
der mis vastgestelden dagj of op den dag derjaarmarkt
zelven, indien deze slechtséén dag duurt.- Devervaltijd Xen bedientzich in nusland nog l'an den oudenjuliaanvan een'op zoo veeldagen na dato betaalbaren wisselvalt schen kalender, diein de thansloopende eeuw.gelijkbekend is, 12 dagen tegen de maandagen van den bi
jons
in m et hetei
nde van den laatsten dag (j 57-60).
Be vervalti
jd van een'é uno,ofnaarwisselgebruik be- gebruikelijkeu verbeterdw gre'
goriaauscltcn almanak achter,
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lijk staat. Vandaarisbi
jv.de2 Juni
j,ouden sti
jl(0.S.) ge tonne kalk van 400 pondhoudt)v kubiek sascheh =
bi
j ons reedsde 14 derzelfde maand,ofnieuwesti
jl(N.8.) 2,0234 ned.vat.
Volgensdebestaandewetten,moetenallewisseltrekkingen Bij drooge waren,die naarhetgewigtverkochtworden,
op buitenlandkche plaatsen, op gezegeld papier geschreveu moet1tschetwertofkul(zak),inhouden:
worden. Alsditbi
j den prima-wisselbehoorli
jk isin acht
enomen, kunnen secunda-, tertia-wissels enz. op zegels
van 50 kopeken worden geschreven. W issels,uit buitea-

landsche plaatsen op russischeingezetenengetrokken,moeten,
met opzigt..tot de acceptatie,op gezegeld pa.
pier over ge-

schreyen (of gezegeld) wordenj waarbi
j de laagstezegel-

stempel, van af de waarde van 1000 en totdie van 2000
roebels,3 roebels bedraagt;2000 tot6000 roebels 6roebels
segel, enz.naar verhouding opwaarts;zoo ook hetzegelregt
voor wissels, die uit inlandsche plaatsen op buitea'slands
etrokken worden.

ge hierbestaandebanken,alsdeadsiguaten-(adsignatie-)j
leen- en handelsbank zi
jn reedsonder onsartikel6anken
ter sprake gekomen,waarnaar dus hier verwezen wordt.

Roggemeeljzonder deza
zkak.
.290 pond
>
met den
. . . . . . 220
>
den zak .. ..310 )y
Goprt(gru>tten)me
zontde
r
den.zak . ** @. 320
Haveç * @ @ @ * @** @@ @* * *@* @220 tk
p gedroogd .. .. ... .. .. .237 >
Garstyzonder den zak .
.260
Hooi,de,
kubiek saschen ..
..800 * of 20 pud.

Inhoudsmaat wonr nqtte waren.
De wedro moet 30 pond gekooktwater,bj + 13)gradtl
t
RuwvxcR, bevatten, en is diehvolgens = 750,56805 eng.

kubiek duim ;datzi
jn 2,707 eng.imp,gallons,= 10,711
1 sorokowaja lofdc/lâc,ofvat,houdt40 wedro.
Dooreene ukasevan 1l october(0.S.)zljn derussische Bijhettolwezen rekentmen hetvatà 400,depijpà%0y
m aten eu gewigten naauwkeurig bepaald geworden.
A cfex en gewïgfel.

Iengtemaat. De grondslag derzelve is de saschen of de
faden van 7 eng.voetdie in 3 archinen, â 16 werschok
verdeeld wordt.
De saschen isdienvolgens2,12356 ned.ellea lang.
Be russische voetisaan den engelschengeli
jk;zieLt
lwpsx.
0ok is de ri
julandsche (pruiss.)voethierin gebruik;zie
Bsntlzx.
ge arehine is = 28 eng.duim ;datzi
jn 71l,1872 ned.
streep,of315,2664 pari
jsscheliniëu.
100 archinen =
71,12 ned.el
len (mêtres),
1I8,53 badensche ellen,
85,37 bei
jersche >A
y
102,86 brab.
122,89 bremer
77,78 engelsche'yards,
126,,95 frankforter ellenj
124,12 hamburger >
l21,74 hanoversche p
125,87 leipziper p
106,63 Pruisslsche >
91,27 w eener
p
l15,78 wurtemberger ellen.

pruiss.quart, of8,692 weener mass,= 12,2989 ned.kan.

hetoxhoofd < 180, het anker à 30 stoof.
Gewitt. Hethandelsgewi. ismethetmuntr,goud-en

zilvergewigtgeli
jk.Hetpond rordtin 32 lood,of96solotnik ingedeeld,ea 1 solotnik ln ),jy) enz.ofin 96 doli.
Het pud houdt 40 pondjen hetberkowetz ofberkowitz

(he
Eten
rus
esn
is
gce
hls
echse
chi
kpu
pboi
nek
d)d
hu
oi
umdtg1e
0ko
po
ukdtyw
of
ate
4r
0,0rti
nd+.laJ

graden RsArxcl, weegt in luchtledige ruimte 368,361 doli.

Gevolgelijk is een russisch pond = aan het gewigt van
25,018935 eng.kubiekduim gekooktWaterbi
j+ 13)graden

REwvxca in luchtledige ruimte.
De standaard ofhet normaalgewi
gtishetjtenjare 1747
vervaardigde, vergulde pond van het St. Petersburgsche
munt-etablissement.
ge meestjui
ste,totheden bekende bepaling derverhouding tusschen het russische en engelsche gewigtis weldie
welke de St. Petersburger commissie voor de maten en

gewigten, uit eene vergeli
jking met scherp geadjusteerde
kopi
jen der beiderzi
jdsche normaalgewigten bekomen heeh.
Hiernaar weegthetjond russischemuntgoud 63.
19,733 eng.
trooisch grein,datzxgn 409,517 ned.wigtjes.
100 pond rz

4
0,952ned.pond (kilogr.)
81,90 badensch pond
73,13 beijersch >

9 archinen doen 7 eng.yard. De werkschok 1
*s.'
lV
: eng.
duim lang.
De werst ofrussische mi
jlhoudt500 saschen of3500eng.
voet; dat ztjn 1066,78 ned.ellen. 0p een graad van den

82,15 bremer >
109,72 eng.trooisch pond
90,28 eng.avdps.pond
175,19 keulsch mark pond
87,52 keulsch mark
87,52 frankforter ligte ponden
81,04
>
zware p
84,58 hamburger ponden
87,57 leipziger
>
87,56 pruissische p
73,13 weener
p
145,92 * zaark.
l pud =z 16,381 ned.pond (ki
logr.)
36,113 eng.avdps.ponden
35,023 pruiss.
>
29,251 W eener

equator gaan circa 104) en op de duitsche ofgeograâsche
mi
jlcirca 7wersten.

F laktemaat. De D saschen houdt 4,552084 D ned.
ellen.
De wetteli
jke dessatine,demaatvoor weilanden en bossehen, heeft 2400 Elsaschen,en bevatgevolgeli
jk 4,2789
pruiss.morgenjof l,0925 ned.bunders.
i
n
de
r
us
s
i
s
c
he
De iessatine der landeri
jen
m enten, de zoogenaamde groote dessatine houdty
oud
ebruiky3200 o saschen.

Inhoudsmaat. Bi
j het constructie- ofbouwwezen isde

m aatvoor aarde,zand enz.de kubiek saschen van 342 eng.
kubiek voet= 9,7121598 kubiek ned.ellen.

Bi
j het brandhout heeft men dexoogenaamde drieban-

Het medicinaalgewfgf ishetoude neurenberger.

dïge saschengin St. Petersburgvanjkubieksaschen,=7,284 Edelresteentenenparelenwordennauïntjuwelen-kavaat
ned.wisse;in Xoskpu daarentegen van .
jkubieksaschen,= gewogen.Zie de artikelen Xzplcln it-enJnwzzxx-GzwlGv.
8,093 ned.wisse.

Alle gewigts waren worden, hetzi
j per pud,hetzj per
Bi
jscieepsbevrachtingen worden voorëén scheepslastge-

ge zoogenaamde eenôranderigesaschen is)dervoorge- berkowea verkocht.

ielde.

Inhoudsmaat wè/r droo&ewcres.

rekend :

'

Detschetwert(= 2 osmln of4 pajok)houdt8tschetwert,
Hetgarnezmoet8 pond gekooktwaterbij+ 13) graden
Ax
wvxcR bevattenj en isdienvokens(zieverderbeneden)
= 200,15148 engelsche kubiek duim ,= 3,2797 ned.kop.

30 pud veeren,hop.
40
heede van Was en hennepj
60
leder,vlas,garen,hennep,vischli
jm,li
lm,paardvn.
haar,rhabarber,tabak in bladen,
80
kabelgaren,ani
jsjkomi
jnjwaskaarsen,talkkaarsen,
1 tschetwert = 2,099 ned.vat,= 0,7218 eng.imperial
was in vaten,
t
luarter = 3,819 pruiss.scheFel, 3,984 hamb.vatof5,4130 l00 * rogge en tarwemeel, pek, teeryweedasch,wa: in
of64 garneZ.

Pakken.
70 à 7l) imperialquarters op l00 tschetwertjen in Hamsuiker, hennepolie, li
jnoliey traan, talky geteerd
touwwerk,
bur; leverdelzlaatstgemelden gemeenli
jk nietmeerdancirca
16 tschetwertgranen van alte soort.
370 vat.
w eener m etzen.

Totdusverre rekende men echter in St.petersburgslechts l20 > z
lzer, koper, potasch, varkenshaar, salpeter, ruwe
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De engelsche scheepslon van 2240 avdps.ponden(=62j03 te worden, de prachtige munster- ofde oude en groote gothieke domkerk met den telegmaf.
pud)wordtin St.Petersburg op 63 Pud gerekend.
W egensde maten en gewigten van Rusland zie men ook
M unten en â/erd. W el rekent men hier even alsin
de artikelen HEtslwlaönsj LIBAC, Rsvxt, RIGA, W wnscuxc Pari
jsen geheelFrankri
jk naarfrancsvan l00 centimes,en
en '
W It>.
k.
ook de koersnoteringen zi
jn grootendeels geli
jk aan dieln
o
p
Xa
r
t
i
ni
qu
e
,
z
i
e
a
l
da
a
r
j
e
n
o
p
Ko
I
,
n
ST.PIERRE, stad
Parijs, doch er gri
jpen hierbi
j echter eenige afwi
jkingen
plaats;ook moetnietvoorbi
jgezien worden,datmenwegens
llëx (fransche).
STRAALSUN9,hoofdstadenzeehavenvanhetgeli
jknamige denabijlleit
lvan den regterrl
gnoever en dernaburigeduitregeringsdistrtctderpruissischeprovinciePommeren,aan de sche staten) hier somwi
jlen naar den zoogenaamden 24
zeeéngle Gellen,welke het eiland Rùgen van hetvasteland Iloqinenvoetj of eigenli
jk naar den kronthlr.-voet,waarin
scheidtj geheel doorwateromringd,en slechlsdoor middel 24) à25 gulden op hetkeulsch mark gaanjen daarom ook
van bruggen met hetland verbonden, Getalinwonerste- naar guldens van 60 kreutsers à 4 pfennige rekent.Yroeger

genwoordig omstreeks 17,000. Fabrijken en sdh
,eepvaart
hebben zich in delaatste 10jaren Gerkeli
jk opgebeurd.ge
fabri
jk-industrie levert inzonderheid suiker,syroop,tabak,
lederj zeep en goede speelkaarten, ook spiegels, sti
jfsel,
kurken stoppen,olie?veelbrandewi
jn en lakensen wollen
stofren;daarbi
j isde scheepsbouw op de werven alhierniet
onbeduidend. Xeer belangri
jk is nog de zeehandel met
landsprodukten (zie STXTTIX) inzonderheid met granen,
mout, meelj brandewi
jn,en sedert den laatsten ti
jd ook
met gezouten haring, alsook metwol,daarnu ookjaarlàjksin Straalsund eene wolmarktwordtgehoudenyenjaarlijksloopen hiercirca400 koopvaardi
jschepen binnenj onder welke, na de pruissische, de zweedsche, hanoversche,
deensche en nederlandsche hettalri
jkstzi
jn. Van Straal-

bediende men zich van deze duitsche rekeningwi
jze nog
meerdan tllans,en destads-ambten rekendenjhetzi
j naay

m enten.

wisselsoorten,noteertmen hiera1s volgt:

sund varen ook in geregelde beurt stoombooten naar
Ystadt in Zweden. overigens heeft ook Straalsund een
hoofd-tolkantoory eene munten vier boekhandel-etablisse-

ponden van 20 schellingen of esealins à 4 sols of naar
uldens van 10 schill.à 24 pfennige,hetgeen nu natuur-

lljkerwi
jzenietmeermag plaatsçri
jpen.overhetalgemeen
had men hier de volgendeverhouding derrekeningmunten;
1 pond = 1) Jcl ofdaalder= 2 gulden = 4 livresfovrnozv

chill. = 30 balzen = 80 sous = l20 kieuzer
-ç = 20 s
= l80 pfenn.= 960 deniers fp?frzz&ïl.
Als grondslagen voorde herleiding der 24-gu1den waarde

en derfrancswaardezi
jn dehiervolgende aan tenemen:
80 Nvres fpzlzwpi,
s = 81 francs,
24 livres = l1 gulden in dea 24 guldenvoetj of
640 francs = 297 gulden.

Afwi
jkendevan detot dus verre gebruikeli
jke pari
jssche
0p Amsterdam plmin.212)francsvoor100guldensned.

Alunten en koers,alsin Berli
jn en geheelPruissen.
Straalsund wisselde vroeger op Amsterdam,Hamburg en
Stokhollsj en op laatstgemelde plaatspl.m.136 rthlr.jvoor
l00 speciethlr.
M ateyt es n'
ewoten. ZieBzltlzy. Deoudehier,ge-

courant.

Augsburg pl.mçn.99 fr.in Straatsburg voor 100 fr.

in Augsburg, waarbij echter, als vasten grondslag,
256 fr.= 99couranlguldensin Augsburg gerekend
worden.
Frankforta/)Ipl-mln.2!3) francs voor 100guldenin
den zoogenaamden z4-guldenvoet.
Frankfort zIM.,of ook pl.min. 99) gulden iq den

li
jk in W olgast,Greifswolde en op heteiland Rfzgen,gebruikelijkematen eng'
ewigten waren lubische;zieLv:scx.
Afwijkendeisde
Graanmaat. Het last ij8 drömt,of 32 tonnenj of96
scheyel à 4 yehrt of vievtel à 4 metzen. Het schelkl
houdt38,959 kop = 0,7088 pruiss.scheFel.
Inhoudsmaat w//m natte wcrt''?. llet okshoof
l wijn
houdt1) ohm (aam) of6 anker,of 108 kanuen à2 pott

z4-guldenvoet in Straatsburg voor 100 gulden van

den zl-florijnvoetin Frankfort.
Frankfort a/3I., ook welpl.min.99) fr.in Straatsburg voorl00 fr.in Frankfort;hetzijbetaalbaar in
werkelijke s-francsstukken, of640 fr.alsgeli
jk gerekend met297 llori
jnen in den kronthlr.voet.

à 4 pe&el. De kanne houdt I,94396 ned.kan) = l,6977

pruiss.quart.
ge tonne bier houdt 192 Pottj= l63 pruiss.quart.

Iuyonj Pari
js enz.pl.min.99) à 99$fr.in Straatsburg voor l00 francs in de onderscheidene fransche
plaatsen.

STRAATSBURG. Dezevoormalige (tot1681)vri
jeduitsche ri
jksstad en hoofdplaatsvan den geheelen rijken Elsas
(deFartementvan den Neder-Ri
jn), i uur van den Ri
jn,

Neelalworden deze laatstvermelde koersen ook enkel bi
j

aau de lll en Breusch gelegenj en met meer dan 30,000 wi
jz
'e val verlies-procenten aangeteekend;alzoototpl-min.
inwoners,heeft niet slechtsin deouderehandelsgeschiedenis -),.
) àj proc.pertc ('c.p).
van Duitschland eenebelangri
jke rolgespeeld,maarisook STRAND Lschp-vt-t noemt men dat gedeelte van deu
nog tegenwoordig, bi
j degoedeligging alsgrensplaatsdes oever. hetwelk door den vloed,in deszell's hoogsten stand,
ri
jks,en wegenshettezamen loopendergrootestraatwegen; bedekt wordt.
STRANDI
NG. onder het s
tranden van een schip u(f
r.
voortswegensdeszelfsverbinding doorhetRtjn- enRhone- Jcât
lfx6'
pzt
?z,/; eng.stranding ,
.du.Strandung; ital.d'
r.
kanaal met het zuideu van Frankqjk, en doordein den

emeenschap metderi
jn-stoomboûtjongsten ,tàjd ingerigte
vaart over Kehl(metwelke badensche plaatsaan den regter
oevervan den Ri
jn,Straatsburg door eene schipbrug isverbonden) noordwaarts naar Xeintz enz., en zeer onlangs
(1838)overdezelfdeplaatsook zuidwaartsnaarBazel,eene
belangri
jke expeditieplaatstusschen guitschland enFrankri
jk
die tevens btj de levendige kunstklàjtharerbewonerseen'
aanzienli
jken eigen handeldri
jft. De stad heeftdrievoorname, door den staat onderhouden etablissementen,
j eneene
nameeene grootetabaksfabqjk,een
e eschutgieteri
m illioen francs zilvergeld
m unt, in welke in 1836 voor 6

in terratverstaatmen iedervastgerakenvan een schipop
dikwerf nog verscheideneuiterlijkewaarmerkingen alvorens
me
n het begrip van stranding aannam ;bi
jv.onmogeli
jkv
heid om de reis voortte zetten, of om zondervreemdehulp
Te
enaf te komen, aanzienli
ike schaden en dergeli
kgwe
rf
jke. di
:'
Engeland en Hamburg,
eenen grond. In hetassurantie-regt vorderde men vroegel

'

woordig wordt vooral ln
beslist, dat zoodanige uiterli
jkewaarmerk-ingen tothetbe-

rip van stranding nietvereischtzijn,maarhetveeleertoe-

.

reikend is,als een schlp slechtsmetterdaad ten gevolge van
een zee-ongevalheeft aan den srond vastgezeten.- sYordt,

jwtllig oJ)
werd gemunt voortseenemenigteleerlooi
jeri
jen,maroki
jn-, een schip, om een grootergevaarte ontgaan,vri
handschoen- en koetsenfabrijken,en drijl'
thandelmetder- hetstrand gezet,zoo behoorteene daardoor ontstane schade
zelver voortbrengselen, a1s ook met elsasser wijnen, met totavaràjgrosse.
hennepj meekrap, olie,mostaard en klaverzaad enz. Bi
j- STRANDEEGT Lschp.vt-t. Alen kan dit regt voegzaam
zondere vermelding verc
lient een nieuw etablissementvoor in dri
evoudigen zin beschouwen. 1) Beduidthetdegeregmechanische werken, oader welke nevens andere artikelen tigdhei
d overalles,watzicllop heistrand bevindt5 2)het
inzonderheid voortreffeli
jke brug- en andere weegschalen regt van den regent des lands,zich alles toe te eigenen.
een aanzienli
jk vertier ook naar buitenslands verkregen watop deoeversaanspoelt,ofgevonden wordt;3)demethebben.
Hier zi
jn ook 4 boekhandel-etablissementen, die
voor de duitsche letterkunde aanzienli
jke zaken bedri
jven.
overigens heeft Straatsburg twee,tegenwoordig echter zeer
onbeduidende missen, eene kamer en eene regtbank van

terdaad averegtsche bevoegdheid,om zich vau alle goederen
of voorwerpen meester te maken, welke zich op het gestrande vaartuig bevindt.
In E ngeland werd te dezen opzigte deeersteparlementsakte, die als wet verscheen,uitgevaardigd onder koningitl

koophandel, en van wctenschapgelijke instellingen. eene
vroegerberoemde hoogeschoolmetrijke verzamelingen,een
koninglijk kollegie? eene goede lati
jnsche school en eene
artillerieschool,alsook eenemaatscl
aappàjvanwetepschappen.
landbouw en kunsten.- B-i
j ditallesverdientnoggenoemd

Axxw j 2,c.18.
Uitdeinleiding blàjkt,datdestàjdsheteenszooalgemeene

maar laaghartige gebruik, om schepen, die nan strand geworpen waren,te plunderen,en alwatmen slechts magtiy
kon worden, als regtmatig eigendom in beslag te nemen,

STRAXDREGT.
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nog niet geheelbad opgehouden, ofdat,indien den

naar zijne goederen wederterug gegeven werden,de
vpor strandregt of bergloon zoo zeer overdreven was, dat
4e onvermi
jdeli
jke ondergang des koopmans daarvan het
gevolg moestzi
jn. 0m voorhetvervolg dit misbruik voor

STRANDREGT.

ebragt wordenj of we1 in eenig nabi
j gelegen tolhuiaof
eenige andere plaats? alwaar dezelven Teilig bewaard wor-

den;zook wanneerhl
j onmiddelijk daarop bi
jeenig vedegeremy magistraatl tol- of acci
jnl-beambte,aanglftedoet
waarheen zoodanigegoederen cfelrecten wederregteli
jk gete komen, werd besloten : pBat.als een schip aan den bragt, verkocht ofverborgen zi
jn geworden - zoo zaleen
oever geworpen of gestrand is, zullen sherillkj regtersj zoodanig persoon, of personen, op eene gepaite belooniqg
mai
jors,konstabels o1*tolbeambten, die hetnaastaan den voor zoodanige diensten aanspraak hebben,en ingevaleenig
o
e
v
er zi
jn, zoo vele menschen, a1s zi
j totbtjstand noodig misverstand wegens de betaling van dezi
jdedeskapiteins
echten, te zamen voegen en te werk stellen,en voor de ofder eigenaars van zoodanige schepen of goederenontstaan
bewaring van zoodanig schip in nood,en voor de scheeps- mogt, zoo za1 het op jel
jk
ewi
jze alsten opzigtevan Net
lading zorgea; en data1s een schipj om het even oorlogs- bergloùn beslist en betaaldi
worden, volgens de verordening
ofkoopvaardi
jschip,in denabi
jheid waarhetgevaaris,voor van koningin Ax>A,ofook op volgendewijze:
anker mog'
t liggen,zoo moeten detolbeamhtenenkonstabels pEn zi
jhetverdervastgesteld,dathetbergloon,hetwelk
de oëcieren van hun schip om hunne sloepen en zoo veel moetbetaald worden, beter bem ald wordenkanjtengevolge
manschap als zij ontberen kunnen,aanspreken;mitsgaders dezer en der vroegervermelde verordeningy en daarmede
dat, a1s de bevelvoerdervan zoodanig schip zi
jnen bijstand gezegde verordeningen in ruimere werking treden,zoo za1
mogtweigeren,hi
j in eene boete van z st. 1000 zoude de vrederegter, mayor, bailluw fnailtf ),tol-ontvangerof
vervallen.''
'
opper-konxabelLchie
lèonstanlet,diehetnaastbàjdeplaats
Nu komt de afdeeling,het bergloon betreFende, en dus isj waar eenig schip. goederen of elrecten gestrand of verluidende: l
ydat alle lieden, die terredding van een schip s
lagen zi
jn geworden, opentli
jk bekend maken, dateene
d Van eenig'vaartuig ia nood, ofvan derzelver ladingen, vergaderi
ng van den sherifr of zi
jnen afgevaardigde, den
ebruikt worden, binnen 30 dagen voor hunne bewezene vrederegters of andere hoofd-magistraten van verbondene
diensten eenevoegzamebelooningverkri
jgenvandenkapiteinj Lcorporatsdjsteden,beambten derkrooa *),commissarisofanderebevelvoerders,zeelieden,of eigenaarsvan het schip s
en van 'slands belastingen - of 5 ofmeer hunner, geofvaartuigin
'nood,ofwel van den koopman, wiens vaartuig houdenworden;deze zi
ja daardoorgeregtigd,en wordthun
ofgoederen op dezewi
jzezi
jn gered geworden,en bi
j ge- in last gegeven, de voltrekking dezer en der vroeger verbreke van dien,zalhetgeredde vaartuig ofschipj hetwelk melde verordening te handhaven, en geschikte lieden tot
(v dezewi
jze isgeredgeworden,inbewaringdertolbeambten redding'der in nood verkeerende schepeu te gebruiken, en
verblijven.totalleswatdaarop te laste ligt,betaald zi
j,en van zoodanige schepen, vaartuigen ep eFecten die gestrynd
tot de tolbeaznbten en de kapitein of andere oëcieren van of verslagen zi
jn. 0ok zullen zi
j de lieden. die daarbi
j
het vaartuig ofvan het schip, en alle anderenj die totred- bet
rokken zi
jn, wegens het bergloon en het te bepalen
ding van het schip hebben bi
jgedragen, op eené billl
jke %uantum den afte leggen eed afnemen,hetzelve onderde
wi
jzevoorhunnen bi
jstand en hunne moeitezi
jn scNadeloos lleden die daarin aandeelhebben, verdeelen, in hetgeval
gesteld ;ofzulksza1doorgoedeverzekeringopeenevoldoende datonderdepart
ijen ofde gezegdeliedenmisverstandmogt
wàjze gedektworden. Indien tusschen de lieden wierschip ontstaan; en dat ieder zoodanig magistraatenz.,die eene
of goederen zijn gered geworden,en de tolbeambten eenig dergeli
jke vergadering bi
jwoont en daarbi
j werkzaàm isj4
misverstand mogt ontstaan,wat hetloon aangeldvaneenige sN.daags voor zi
jne kosten betaald moetea worden, van
daarbij gebruiktepersonen betreft, za1 de commodore van de goederen ofefrecten,die door hunnezorg ofleidingzi
jn
hetdus geredde schip of vaartuig,ofde eigenaar der goe- ered geworden.''
(
leren, of de daàrbti belanghebbende koopman,en even >Zoo dikwerfhetechter het gevalis9 dat de uityaven ea
zoo ter andere zi
jdedetolbeambten,ofeen van wege het belooningen voorderedding,geli
jk qjvolgensde vroegere
tolbestuur afgevaardigd yersoôn.wetteli
jkerwi
jze3 derna- s
t
a
t
u
t
e
n
e
n
v
o
l
g
e
n
s
d
e
t
e
g
e
n
w
o
o
r
d
ggeevwo
erorr
ninogfvvaos1tIo
eest
ld
b
urige vredegeregten Qustices oy'thepeacejkunnen be- ijn, hiet geheel vol zi
jn betaaldi
dd
ee
n,
ne
de
noemen, die in dit gevalhet bedrag of quantum des gelds s
zekerheid daarvoor, binnen 10 dagen kan gegeven worden,
ef van hetbe/gloon bepalen zullenjvan hetloon nameli
jk te rekenen van af den dagyop welken de dienst begonnqn
hetwelk aan onderscheidene lieden,diebijde redding van is bewezen te worden,zoo zal, volgen: de wet,de tolbehet gezegde schipr
.vaartuig ofgoederen werkzaam zi
jn ge- ambte. die met dit bergloon te doen heeft,zoo veelgel;
weest, of gebruikt ztjn geworden. en deze beslissing zal leenen ofopnemenkunnen,a1snoodig is uitte geven en beverbindendekrachtvooralleparti
jen hebben,en tenproto- looningentebewerkstelligen en te betalenzi
jn.Indien echter
Ylle worden ingeschreven ; en in het gevalhet gebeure, eenig gedeelte daarvan nog niet betaaldj of naar de hier
dat niemand ainspraak op alle of eenige goederen maaktj boven omschreven wi
jze nietgewaarborgd isdoorofopeene
welke kunnen ztjn gered geworden.zalde opperste tolbe- of meer verkoop rekening of verkooprekeningen metonderembte der naaste haven v&n de plaats,op welke hetgezegde teekening en zegelstempelin: van het geredde schip ofvaarRhip of vaartuig dusin nood wal,zich aan 3 dernaastbi
j tuig of lading, of een zoodanig deeldaarvan,a1s kan toeelegene vredegererten wenden,dle hem ofeenen andrren reikend zàjn om de geleende ofopgenonzen som en de invertrouwde persoon ln hetbezitder gezegde goederenzullen trestea derzelve,naar den maatstafvan4procentperannum ,
gtellen; de vredegeregten zullen ook een'schrifteli
jken in- weder te vergoedeny zoo kan hijinsgeli
jksdeze som opventaris van de goederen opmaken,die door den gezegden
.

tolbeambte za1 onderteekend wmrden. Rn als de gezegde

goederen in hetti
jdsbestek van 12 maanden doordenregtmatigen eigenaar niet worden terug gevTaagd.zoo worden
dezelve bi
jpublieke v'eiling verkoch't. Zijn daaronderpoederen, die vroeger moeten verkochtwordenyvermitsziJaan
bederf onderhevig zi
jn, zoo wordtalleswatbi
jzulk eenen
verkoop geïnd wordt. na aftrek van alle onkosten, in de
koningli
jkeschatkamergeslort,alwaarhetalseigendom des
regtmatigen bezitters, indien hi
jzich aanmeldt,wordtbewaard;diedoorverklaring ondereede ofdooranderbewi
js
qjn regtjofalsermeerderen zijn,hun regtop deneigendom,ten genoege van een derheeren bijzittersderschatkamer *). geldende maakt, en op diensbevelde geheele
- uit de schatkamer ontvangt.''
3i
j eenelatereverordening 26 Gz0.2.c.19,werd vast-

nem en.

Eeneverordening 53 Gzo.111,c.87 voortgezçten uitgebreidy door de verordening l en 2 G:0.IY,c.76,bevat
eengge punten door welke nader bepaald wordt,hetgeen in

de vroegere statuten nog ontbrak. Zij bepalen, dat &
Aoederen,dieaan bederfonderhevig,ofderwi
jzebeschadig4
zljn. dat zi
j nietkunnea bewaard worden,op hetaanzoek
van eenen daarbi
jbelanghebbenden persoon,metde toestemming des geregts.kunnen verkocht worden. Het geld
moetechter in handen van den geregtsheer Llord o/'fâe

ma
norj en een i.
nventaris van verkoop in die desafgevaardigden van den vice-admiraal nedergelegd. worden
.

Deze zelfde wetten geven ook hetverlofom paarden,karren
en voertuigen naar dat gedeelte der zeekusten, Faar een
vaartuig heeft schipbreuk geleden, o4er de aanliggende
landeri
l
'n te voeren,waar een weg derwaarts gaat. tegen

eene retributie van 100 st. Indien eiterparti
jen het
lo
eo
st
reldd:
en@d
kat
piti
e
ningd
evea
rls
ec
eh
nee
ppesr
mso
aonn
sc
jho
ap
f,per
n
en
dgieenn
ie
os
fo
de
nj
ei
aa
rt
, daaromtrent nietkunnen eens worden,zoo moetdeschadeof eenig ander wetteliik geautoriseerd persoon,tewerk is vergoeding doortwee regtersbepaald wprden''(1en2Gze.
esteld geworden tot bergin; van eeniq vaartuig ofcargo, IV,jj 27,29en 30).
of van den mondvoorraad,in afwezigheld van den daartoe poor de zelfde statuten is aaqbevolenjdatgeen geregtsaangestelden of gepagtigden persoon - eenig zoodanig heer, noch iemand anders, die op de goederen, welkedoor
vaartuig, goederen ofeFecten redt,en veroorzaakt,dat de- schipbreuk aan land zàin gekomen, aanspraak heeft,zich
selven tot voordeel des eigenaars of bepilters in de haven dezelvetoeëigenen ofdaaroverbeschikken kan,ten zi
j men

erbijzondere pligthetis.plotselijke en gewelddadigesterfgq*)l
?aronso/ /A: 0?
/,ofqgtoif l
hethoofdhulsel),dusgenoemd we- AjWi
gen: de paruiken,waardoorde regtsgeleerdqn zich onderxchtiden.
vallen te onderzoeken en te btoordeelen.
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alvol'
ens den vice-admiraal, 'die overdit gedeelte der kust kiezen, om over de belooning te beslissen, die in eenig
l
gk is,na dat men deonderj uietmeerdan 50 gegeven gevalvan berging billesteld is,ofzi
jnen apenten,wanneerzi
mi
jlen daalx
van verwàlderd wonen, eea berigt ingediexld scheidene omstandigheden behoorli
jk onderzochten beoorlzebbe, hetwelk eene naauwkeurige en speciale beschzx''ving deeld heçft.
dergoederen,bevat,welke bijde schipbreukgexondenzi
jn, Totzoo verre doet onsXxc'Ccttocu verslag vandewetten,
en betrelrende de plaats en den ti
jd,waaren wanneerzi
j verordeningen en gebruiken,die in Eugeland op het stuk

gevonden zi
jny of zich daarop werken bevinden en andere
nadeve bi
jzonderheden, die den eigenaar kunnen ia staat
/tellen,dezelven tevinden;insgeli
jksbetreFende deplaats,
waar zii
ergelegd zi
ja;zij kunnen door niemand, d'
ie
:# ne
voorgeeft,daarop een regtte.hebben, onderzocht worden,
eerjaaren dag,terekenen van ditingediend berigt,verstreken is. A1snu hetgevalbestaat,datde vice-admiraal,
ofzijue agenten op eenen afstand van 50 mi
jlen wonen,
zoo moet het berigtaan de corporatie yan Trinity-house
ingediend worden. De afgevaardigde vice-admiraal,ofzijn
agent, is binnen 48 uren na ontvangstvan een dergelàjk
'

strandvonderi
j geldende zi
jn;daar echter in den jongsten
tijd hetafschuweli
jke strandrec
rtvoorhetberging-regtheeft
moeten wtiken,en dustyranaiekemisbruikenuitoudeti
jden
zi
javervangengewordendoorwetten,op billi
jkheid gegrond,
die tegenwoordig in alle landea en ri
jken gelden, welke
aan dezeeliggen en zeehandeldqjven,zullen wi
jhiernog
slechts het wezentli
jk-ste derwetten van deonderscheidene
landen opnelhen.
Zoo bepaald,alsdeengelsche wettenygeli
jk men uithet
boven aangevoerde heeftkunnen zien,zijn die deroverige
landen in genen deele;daarom ook vindtmen nergenseelz

berigt verpligt, een afschriftdaarvan aan de corporatie vau Inaatstaf, naar welken het bergloon en alwat verder de

Trinity-house in te zenden,en we1zulks op verbeurte van strandvonderi
j betreft,zoojuistkan bepaald worden alsbi
j
de engelseheu. Niettemin hebben hieroaltrenttegenwoordig schier alle aan zee liggendelanden,inzonderheidFrank-

50 z st.voor iedere veronachtzaming daarvan,welke som
een iederontvangtdielletgeregteli
jk bewi
jzen kan;en de
secretaris van Trinity-house is verpligt, deze berigten op
zpodanige wi
jze te doeu openbaar stellen, dat een ieder
daarvan inzage nemen en dezelven onderzoeken kan.''(1en
26).
2 He
GEt0.is1V,
.r
75,j
verc
de
door de zelfde statuten bevolen, ))dat

rijk, nieuwere instructièn, bijwelkemetnaauwkeurigheid
de redding en berging van schip en goederen.even als in
Ell
geland onderscheidenlijk omschreven zijn. Eene wezentli
jke afwt
jking van de engelsche gebruiken is in andere
landen deze, dat hetbergloon niet naar procentdl ofderloodsen en audere lieden,die zich ankers,touwenofandere
maatstafvaststelt,maarletzelvenaaromstandiqheden
voorwerpen toeiigenen,welke door schipbreuk op de kust,
wordt. Nergensechterzi
jn zoo zware strahen op
van het geyondene gesteld, als in Engeland;
of in eene haven, rivier of bogt gebleven zi
jn, daarvan
binnen 24 uren aaa den naastbi
jl'
esiderenden vice-admiraai en hetware te wenschen,datook in andere landen regters
of aan zi
jnen agent aangifte doen,en de voorwerpen op aangesteld wierden,die lletbergloon bepaalden, daar kapieene hun aangewezene plaats leveren zullen,of anders a1s teinen dikwerf het gevorderde loon tel
'
looggestelflgelooveny
heelers vnn gestolen goederen zullen worden gestrah. De en daarom hetzelve niet willen toestaan.
vice-admiraalofzi
jn agentisook bevoegdom opartikelent In Portugatwordthetbergloon bepaald naar den rnaatWehem nietzi
jn v
zï/geîewdrd gcworden,beslag teleggen, staf der verleende hulp, en ter bewaring der gestrande
en is gehouden, dezelve ia bewaring te nemen,endaarvan, goederen zi
jn goede verordeningen ingesteld.ook bevinden
opvoorzegdewijze,aanTrinity-houseverslag tedoen;neemt zicll in de zee-arsenalen gereedschappeny waarmede men
)an
ll ze, zonder voorafdoor llen gedane aangiftej in beslag, schepen in nood kan le hulp komen.

zoobekomthi
j )van derzelverwaarde;in hetanderegeval Spanje heeft reeds vööreeuweo alles,watdoorschipde
elthàjdit) metden aangever. A1sdeartikelen binnen breuk aan de kust komt,den eigenaars toegestaan,enalleen
'
3aar en dag niet worden terug gevorderdyzoo worden zi
j wat van vi
jan4eli
jke schepen komt, behoort den vinder.
verkocht, en met het geld gehandelz,zooa1sbi
j de ver- Het bergloon, hetwelk daarvoorvermeld wordt is zeeronordening van koningin A:SA (I2 A:x. 2 'c. l8) voor- bepaald qcodt
ko dicommercio li6. lIItotlY,art.985).
geschreven is.9ebevelvoerendevice-admiraalofzi
jn agent Het geregt,aan hetwelk de goederen moeten worden overen de persoon die de aangifte gedaan heeft, hebben ia gegeven, verkooptterstond die goederen,welke aan bederf
zulk een gevalhet bergloon te vorderenj zoo a1s hetzelve onderhevi
g zi
jn; binnen jaaren daq kan zich deeigenaar
bijnietterug gevorderden eigendom toegestaan is. En het aanmelden. W at echter van den vl
jand komt,wordtals
is verder bepaald,datindien watbetrefthetberglooneenig goeden pr
i
j
s
v
e
r
k
l
a
a
r
d
.
Kn
ni
ng
l
i
j
k
e
o
orlogschepen verkri
jgeschil zich tusschen den redder van een gevonden goed, en geen bergloon ; echter betalen neutrale schepen het
hetwelk nedergelegd, en waarvan als boven omschreveh, een-derde deel aan koni
ngli
jke > heteen-vi
jfdeaan parberigtgegeven is, en de eigenaars mogtvoordoen,hetzelve ticuliere schepen.- overigensgeldtreciprociteit.
door de uitspraak van 3 arbiters za1 beslechtworden; of Frankr#k komt door zi
jr
le nieuwere wetgeving op de
indien ook deze zich nietvereenigenkunnen,zoobenoemen stranêvonderq en hetbergloon hetmeestEngeland nabi
j.
Al
l
e
s
chi
pbr
euk-goede
re
n
s
t
aa
n onder de besckerming.des
zi
j 'zelven eenen scheidsregter, die een naan moet zi
jn,
ervaren in zeezaken. Geene dezer voorvermelde verorde- konings,en allen onderdanen is bevoleny aan schipbreuke-

ingen hulp en bi
jstand tebieden (ordonnancedela maningenheeftkrachtvan wetin dewï
p/
' havens (zie Cznocs l
#0nTs), maar debevelvoerendegeregtsheer Llord v/cA'
A zll rï4e,art.1,nqu.fra&es (lY,9) - ).sviezich aan zoois door statut l en 2 Gz0.4 c.76,in last gegevet), drie danige goederen Aergri
jpt, wordt deordewetlen metden
of meer des bevoegde mannen in iedere dezer steden te dood gestraft. De admiraliteit moet van ieder ongeluk in
jny
benoemen, die geznagtigd zi
jn, over vorderingen wegens kennisgesteld worden,en dedaartoegelaste personen zi
diensten van allen aard te beslissen, die aan eenig schip ingevalzi
jhetverzuimd, voor de eventueeldaaruit voortzijn bewezen doorhetredden en in hetgeregtsdistrict be- vloei
jende schaden verantwoordelijk gesteld. Yan hetgewaren van goederen die tengevolge vanschipbreukaanstrapd reddeofgeborgenemoetinsgeli
jkseeninventarisopgemaakt
gesppeld of verslagen zi
jn, of door,ankers, touwen enz. worden. Yoerlieden en matrozen, die daartoe opgetiischt
wor
den,
moe
t
en
op
ve
r
be
ur
t
e
van 25 francs daaraan geaan den oever te brengen.- Geea commissaris kan voor
eenigen anderen iets dben, dan voor dengene, waar hi
j hoorzamen. De aan bederf onderhevige goederen worden

woonachtig is, of binnen eene mi
jl afstands van daar.
Iedere derparti
jen kav binnen 8 dagen vöör de uitspraak
zi
jn besluit te kennen geven, of hij de zaak voor een
bevoegd admiraliteitshof wi1 brengen, en datgene uitkiezen,hetwelk hi
j voörhetbestehoudt,hetzi
jdeadmiraliteit
van Kngehnd ofdiedervi
jfhavens. Dezetoevoegselen eu
ampliatlén derstatuten zi
jn doorlord TzxTsnnzw naar verdienste geprezen, vermits zi
j op eene gemakkelijke en
goedkoope wijze de beslissing derzaak teweeg brengen.
Het is onmogeli
jk, zoo als de heerJrsTlcs PARX heeft

onmiddelli
jk verkochtyen daaruitdearbeidersbetaald;he1
ovez
-bli
jvendegedeponeerd. Alsbinnen jaar en dag geen
regtm atig eigenaar zich aannaeldt,vallen de goederen aan
de kroon toe. Yerberging van zoodanige goederen wordt
a1s diefstal aangemerkt en a1s zoolanig gestraft;doch ankers, die niet binnen 2 maanden terug gevraagd worden,
behooren den vinder; voor andere goederen bekomt de

vinderhet); alsniemand zich alseigenaaraanmeldtjbekomtdekroon de overige.
j.
In Zweden eigentzich de kroon alleen dan schipbreuk-

aangemerkt, (lqw /./'insurancec.8.)bi
jschipbreuken of goederen toe, alszi
jden vi
jand ofzeeroovers toebehooren.
jn directeuren aangesteldjdie op de strandingen aan
andere zeegevaren, die steeds zoo geli
jkvormig zi
jn,twee Er zi
voorbeelden aan te nemen,in welke de moeitej hetgevaar de kusten hebben toetezien,waartegen een uitsluitend beren de kosten voor den redder of berger volkomen zouden ging-regt betaald wordt. 1)e goederen komeu onder toe-

gelàikzi
jn.en hetzoude derhalve tegen deeerstegrondbe- zigt der beide duiker-kompagnjén, die sedert 1805 vergrippen van regtvaardigheid stri
jden,indien men vooralle eenigd zi
jn. Be goederen aan bederfonderhevig,worden
mogeli
jkegevallen van berging eeneen dezelfdebelooning verkocllt. na dat in de dagbladen daarvqn is aangekondiwilde vaststellen. Xen lleeft ook daarom geenen anderen ging gedaan. Na aftrek der onkosteq wordthetbedrag der
uitweg te dezen evonden, dan bevoegde mannen te ver- opbrengstbi
jhetLandrenten-ambtneêrgelegd,van waarde
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eigenaar binnep jaar en dag hetkan afhalen;ander valt
hetzelve dit ambtten '
deel.Zen iweedsch schip betaalt,naar
omstandigheden 6 à8 pr. 6t. bergloon. W ordep duikerklokken en machinen aangewentl,zoo betaalt een zwçedsch
schip 20, een vreemd schip 25 pr.6t.van de waarde des
t'
jeborgenen.
In. lleytemarken, z
j'
câîet'.
çYl
p
r.â en 2101stcie hebben
strandvoogden het opzigt over ilet strand, aan wie de
strandbewoners van ieder voorkolnend ongeluk moetea kea-

STROOP--STROObVAREX.

STROOP,zieSrlxl:ll(laatste gedeelte).
STROOW AREN (eng.straw-wares;fr.mavehanêi&es
depaille) du. Strohwaare,; ital.mann
yàttuvein'artiaj. Het stroo, d. i. de van de bruikbaregraankorens
ontdane halmea der hoog opgroei
iende gras-soorten,vormt
:'
wegensdeszelfs veelvuldig gebrulk bi
j de veeteelt in de
landhuishouding, lt
l
ij de landhuishoudeli
jk-e kpltures enz.
een

zeer behngri
*
ik prodnkt Yan den landbouw: hetwelk

tu eigen verbruik,deels,reeds in den
deels hetvoorwerp vl
jde redding ofberging. ruwen toestaud, het voorwerp vau eenen tameli
jk aanziennisgeven,en wierb#veletlzi
j, bi
moeten gekoorzamen. Van laet geborgene mag op ver- li
jken, echtqr OP min groote afstanden zich uitstrekkende
jkelengte
beurte van 5t10 ri
jksclaalders'ofop strallb van dwangarbeid handelwordt. De soortenj welkebj aanmerkeli
jk aan het
in i
jzers, niet zonder attestvan hettolbestuur weggevoerd eene vaste gesteldheid hebben,en zich gemakkeli
worden. Ligtelijk bedervende goederen worden terstond verwen ea bleekeu laten onderwerpen, dus vooraltarweaan de meestbiedenden verkocht;de opbrengstwordt gede- en rogge-stroo,worden, het
zi
j reeds in den onbewerkten
toestandj of wel reeds als gevlochten voorwerpen die uit
p
o
ne
e
r
d
,
e
n
v
a
l
t
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j
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a
r
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opdoet, na aftrek van het bergloon den koning toe. 9e het
zelve vervaardigd zi
jn, handelsartikelen, en onderdeze
beambten belkomen 3 pr.Ct.van de waarde. Hetbergloon stroowaren nemen de metbàjzonderekunstvaardigheid bewordtbi
jovereenkomst en naarbilli
jkheid vastgesteld;het werkte stroohoeden,zoo we1naar kwantiteitalsk-waliteitder
prod.uktèn,de eersteplaatsin;buitendienzi
jndegevlochten
)wordtden vindertoegekend.
De pruisshehe staat bezit in hetpruissische Zandrecht stroo-dekken, stroo-scherm en, stroo-m atten, stroo-gazeny
de doelmatigste verordeningen, en heeftzich ieder voordeel korf
jes, bloemen enz. enz.en de uit verschillendsoortige
ook van het strandregt ten beste der S'erongelukten ont- st
roo veaaardigde overtrekselsofdoosjesToorkleinegalanzegd. Niemand heeftin ditopzigt voorregten;slechts te- teriewerken enz.te verlnelden.
gen staten,die het strandregtuitoefenen.werd hetregtvan
In Italië werd van den vroegst
en ti
jd afaanyde kunst
retorsie voorbehouden. 9e berging isvolgensbeschikking van hetstroovlechtea gecul
tiveerd,en alpzich hetti
jdpunt,
der strandbeamblen te bewerkstelligen; de eigenaar heeft waarop di
t nijverheidsbedrijf voor Italiz gewigtig werdj

de kosten en een billijk bergloon te betalen,hetwelk het zich nietmetvolkomene zekerheid laatbepalenyzoo,chi
jnt
) derwaardevan hetgeborgene nietovertreFen mag.Ver- toch uit de letterkundige overleverinren te mogen worden
duie
stering of verberging als ook de aaakoop van gestrande opgemaaktj dat vöör meer dan 200 Jaren reeds de'Sjnste
gobderén wordt als diefstalgestraft. Pe aangever van zoo- stroohoeden in Italië vervaardigd werden ;tegenwoordig is
danige heimelijk ontvoerde goederen,bekomttotloon het inzonderheid Florence, Pisa, Siena en hetArnodal in het
Groothertogdom Toskanen,a1sook de omstreek van Yenetië
1 vau derzelverwaarde.
9e Ilanse steden oefenden reeds vroeger geen strandregt door het stroovlechten beroemd, en men kanberekenen,dat
uit, en hunne verordeningeo met opzigt totde berging. nagenoeg 30,000 menschen daarin xarbeid en onderhoud
diendenden overige staten totvoorbeeld.Alles wordtaange- vi
nden. Alleen ten gebruike dezer fabri
jken werdt eene

wend om ontrouw en heimeli
jke wegvoering teverhinderen. aoort.van zomertarwe aangebouwd ftriticum turgidumjop
er schralen, droogen grond, het zaad dezer tarwe onderA1s na jaar en dag zich geeu eigenaaropdoet,valthet zsceh
eidtzich door de rxknde en korte gedaante van hare kogeborgene aan 'slands geldmiddelen toej tot daartoe wordt
alles bewaard , hetaan bederf Qnderhevlge wordt verkocbt. rensy en gedi
jdt alleen in de omstreken van Florence en
Be bergers ontvangen het 1 der waarde Qtxc/vr. of in aan de beidezi
jden van hetArno-dal. Proevenyom elders
geld. Naar omstandigheden wordthetbergloon veelal door methet zelfde zaad een even geli
jk goed stroo voort te
ja tot dusverre mislukt,en dienvolgens wordt
de oudsten derschipperi
j ondergoedkeuring desambtmans brengen, zi
in Ritzebuttel en der regtbank van koopbandelin Hnmhurg van den in het toskaanscbe vergunden uitvoer van dit
vastgesteld. Den eigenaars doetmen op hunne reclamatiën strooj inzonderheid door Kngeland gebruik gemaakt. Be

j in Xaartgezaaid wordt,in hetitanietdeminstebemoeijeli
jking aan;zelfsbi
jgoederen zon- tarweheet, Termits zi
der eigenaaris hetfskaalbeheer zeer liberaal.
In Rusland staatal hetgeborgene opderde beseherming
des keizers. Niemand mag zich uit schipbreuk geredde
oederen toeëigenen, maar moet van dezelve,langs vooreschrevene weg, berigt gedaan worden aan hetgouvernement. fet geborgene wordt in verzekerde bewaring ge-

liaansche marzuola, of marzolano. Als de,met geheel
digte halmen gegroeide,tarwe uitgegroeide airen heeft, die
noggeenekorensbevattqn, worden de halmen metde hand
uitgetrokken,op dcn grond ruitgespreid,aan de avonddaauw

en demiddagzon blootgesteld,doch tegen regenwaardoorzi
j
vlekkigzoudenworden,zorgvuldig beveiligd totzi
j behoorlijk
ebleektzi
jn. Totbossen gebonden komen zi
j in demabragt, een inventarisdaarvan opgemaakt,en plaatsen ti
jd guf
actuqry alwaar van iederen halm het bovenste tusschen
van het ongeluk metjuistheid opgegeven. Binnen twee n
jaren kan de eigenaar zich aanmelden;na ditti
jdverloop halm en eersten knop zich bevindende gedeelte wordtaf-

valt hetgeborgene aan 'slands schatkisttoe. Het bergloon gescheidenj'dat alleen tot vlechting wordtgeschikt geoorbedraagthet1 der waarde aan de bergers en even zoo veel deeld;het overige wordt a1s onnut bejchouwd en.is enkel
aan den strandvoogd, die de berging verordent en bestuurt. afval., De bovenstehalmens
tukken verkrijgen nu totvoortHeimeli
jke ontvoering of terughouding dergoederen wordt brenging der schoone witte kleur,de eerste zwaveling, op
welke, in den loop der bewerking: nog twee andere voldoor de strafwet bereikt.
-and gen. T'
öör de bearbeiding worden de halmen op hetzorgIn W ederland valt het strandgoed, Tan den vil
voortkomende, den staat toe. A1het eborgene moet der vul
digst, hetzij met bi
jzondere sorterings-werktuigen of
overheid uitgeleverd geworden, en kaq den eigenaar niet 'emeenl
jk met de hand, naarden graad van hjnte,in 8

jkesoortto$
worden onthouden, indien hijvoorbergloon borgtogtstelt .a20 soorten verdeeld, en dehalmen van geli
ofbetaling doet.ook moet door de beambten een inventa- vl
echtwerken van onderscheidene Sjnheid, tot banen of
risdergeborgene goederen opgemaakt,en onmiddellijkaan reepen of tottressen ofkwasten (fr tresses;ital.treccie)
den gouverneurberigt ingediend worden.Daarop moetter- omgebonden, die doorgaands dertienhalmig zijn. Dé halstond al hetaan bederf onderhevige verkochtworden. De men moeten bi
j het vlechten steeds vochtig onderhouden
eigenaars worden door middel der dagbladen opgeroepeny

On1hunne regten ie doen gelt
len,en bekomen hunnegoederen tegen betaling van het bergloon terug. Wa verloop
van 10jaren vervaltllet, a1szondereigenaar,aan hetIlskaal beheer. Het bergloon wordt naarhet aantalder bergers,naargelang dergevaren,daarbàjdoorhen uitgestaan,

worden. 9e afvalisdeste grooter, hoe lknerhetvlechtwerk moetworden;bijdefjnste banen,tremandate ge-

noemd, wordt zelfs niet de geheele lengte van het bovenste halmenstuk te nutte gemaakt.maar alleen een zoodanig
groot stuk,hetwelk driemaal over de breedte derbaan gaat,

ten einde doorhet,alti
jd naarhetbeneden-einde ietsdon-

en paar de waarde vqn hetgeborgenevastgesteld.Geschillen kerkleuriger woxdende, halmenstuk geen kleurenverschil te
over het bergloon worden ter plaatse derbevrachtingbeslist. weeg te brengen. Be gereed vervaardigde stroobanen of
In de Aoord-omerikaansche FereenigdeStaten weet reepenj die ook welpnbewerkt&uitgevoerd worden,moeten
men niets van regten van s'lands kasop schipbreuk goe- eerst eene tweede maal gezwaveld en daarna geperst worderen. Het bergloon wordt aldaar naaralgemeene grond- den,al
vorens'
zi
j schroefsgewi
jzekunnen tezamen gevouwen
stellingen bepaald. Als eenmaal de bemanning het schip worden-In dezeligging,waarin zi
jden hoedluifelvormen,

jzondere eigenaardigeligging der
verlaten heeft,kan zi
jlater,wanneerzàjaandereddingmede waaraan zich de, door bi
arbeidt,even a1s alle anderen op bergloon aanspraak maken. banen gevormde,bo1aansl
uit,worden zi
j derwi
jze,datmen
ui
t
we
n
di
g
de
dr
a
d
e
n
ni
e
t
zien kan,te zamen genaaidjnogSTRANBVOWDERBESTUUR, zie STIAFIIIEGT.
alsgezwaveld en nogmaalsgeperst.Bijdezwarte hoeden
STRIJKEN Lsehpvt-t, zoo veel a1s de zeilen (ook de ma
valt hetzwavelen weg, en wordtbetzelve door een verwen
vlag)neêrlaten. Hettegendeelvan hi
jschen.
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vervangenJ bonte hoeden worden uitbereidsgeverfdestroo-

banen tezamen genaaid. ge âjnheid vandea hoed wordt
naar het getal schichten oflagen der stroobaan bepaald,die
op de breedte van het scherm ofdenJand gaan;daarbij
wordt de breedte van den rasd voor dames-hoeden èp
0,215 ned.ellen Lmêtres),
yoor matrozenhoeden. . ..

. .. .. .0,185

>
meisje'
shoeden. .............0,165
p kinderhoeden.. .. ... .. .. ... .0,125
> de kleinstesoortLôolivart .. ....0,l05

STIOOW AREN.

slechts stomp aan el
kandergestoteq,zoodatzj
eenigzins uitgetakte vlakkeraùden wederkeerig

naaid, maar slechts stomp aan elkander gestoten, zoo dat zij
met derzelver eenigzins uitgetakte vlakke randen wederkeerig
eenigzins over elkander tatter (ft . engrener), en in deze
ligging to zamen geperst en glad gestreken worden, weshalve de vastheid natuurlijkerwijze niet die der stroohoeden
evenaren
,at kan. De rondo bladen worden zoo greet tervacedigd,
zij den hoedrand en het hoofdhulsel green, en
dat tussehen beiden slechts een dergelijke vervaardigde breede
reep (fr. bordeau) behoeft ingesehoven to worden, die de
cylindrieke oppervlakte van den bol de, heeds vormen meet .
De vereeniging deter drie stukken gesehiedt dan op dezelfde
wijze, sin diC der stroobanen, of wel worden zij to zamen ge-

elkander vatten (fr.engrenerj.en in deze
vastheid natuurli
jkerwpze nietdiederstroohoeden
kan. De ronde bladen worden zoo groot vervaarzi
j den hoedrand en hethoöfdhulselgeven,en
beiden slechtseendergeljkevervaardigdebreede
bordeautbehoeftingeschoven te worden,die de
OYer

te zamen geperst en glad gestreken wordenjwes-

oppervlakte van den boldes hoedsvormenmoet.
vereeniging dezer drie stukken geschied! dan opdezelfde

als di:derstroobanen,ofwe1wordenzi
jtezamenge-

ned. ellen erekend, zoo dat een dameshoed van NQ. 40
9e doormeter derbanen bedraagtgemeenli
jk 0,56
diegene is,welksrand door40 lagen der stroobaan gevormd ned. 'ellen, de lengte en lloogte eener baan 0,6 en 0,19
is.Degewonenommerszjn N3.20 totNô.60;m
en heeft ned. el
len. 9e bladen en banen wbrden perdozi
jnjmet
,
echterookdegrofste hoeden totNo.15 en de fknste zelfs band van onderscheiden kleur, naar gelang van derzelver

totN0.80 en meer. Degereed bewerkte hoeden van ie- onderscheidene Ejnheid omwikkeld,in vloei- enbordpapier

pakt;derzelver fjnheid wordt,alsboven vermeld,aanderen ëntegraad worden in 3 kwaliteiten gescheideny ge
waarbi
j voornameltik op kleur en voltooi
jing aan bearbei- geduid.Van zoodanige houtspaan-reepen vordenookhoeden
ding geletwordt;ueeerstekwaliteitisgeheelvri
jvan ge- velvaardigd,totwelke slechtseen enkelvoortloopendreepje
brekkige plaatsen, de laatste isdaarvan het minstontheven. ofbaant
jegebezigd wordt,hetwelk om den boltevormen,
Hetjaargeti
jdejstofen vingerzweetderarbeidersheeftden tweemalen regthoekig moet worden omgebogen. 9e dus
frootsten'invloed op dekwaliteitJhetvoorjaaris hetgun- gevormde hoeden heeten geperste hoeden (fr.chapeauœ
stigxte saizoen tot het vlechten. De hoeden worden met detressesragrez
zleq
:lintegenstelling vandegenaaidehoeden
derzelver ënheidsnommers voorzienjvan 10-20 dozi
jn in (fr.cltapeauœ e/.dv<#). geappretuurdergeperste spaan-

kisten gepaktj en tot eenen,uitallen getrokken doorslags- schorshoeden best
aat,hetztjin zwavelen,sti
jfselen en gladjken of klanderen,waardoordefraai
je witte hoedengepri
jsverkocht. Pri
jzen totwelke goede waarkan verlangd stri
4ormd worden, die echter door invloed van lichten lucht
wordenjzija naarde verschillende kwaliteiten.
weldra geelachtig,vervolgensroodachtig en ten laatstebruin
voor 140.30:11 lire, 10 lirej 8 lire.
worden;ofmen dooptze eerstin verfkuipen of overstri
jkt
* > 40:21 > 20 * 18
zemetverwen.UitXodenawordenjaarli
jksongeveer4oyooo
X
45:26 >) 25
33
dergelijkehoeden uitgevoerd.
De zwitsersche stroovlechten ten deele uitgespleten halmen vervaardigd,'die in âjnheid aan de italiaanschehet
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mchts gering,voor hooge meest nabi
j komen, en inzonderheid doorgoedkoopteziclt
nomïersdaarentegen zeer aanmerkeli
jk, zoodatxelfshoe- aanbevelen,worden in tameli
jk aanzienli
jkekwantiteitenuit
Freiburg, Aarau: Glarus en Geneve naar Engelandj Frankde
n'
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worden, welker fabrikatie zelfs de bekwaamste handen we1 rijk,Duitschland en naarhetnoordenvanEuropauitgevoerd;
meerdan een halfjaarbezighoudt. Hetvlechten geeftal- de banen zijn uitgespleten stroo,gemeenlijkmet7halmen
jfzoodanige
thansbi
jmiddelbaarfjneen grovesoortqn eeneuiterstge- vervaardigd,en vormen stukken van l8 ellen;vi
ringe verdienste,die daardoor zeer isverminderd gewordenj stukkenwordentoteenen hoed vereischt. Freiburg levertde
dat zelfs veel ruw stroo naar Engeland uitgevoerd wordt, Njnstest
roobanen.Behalvedegewonestroobanen,enhoeden

om hethoogere inkomend regt op gevlochten strooen hoe- komen ook metâgurengewerktestroovlechtwerkenensnoeren
den te ontduiken. Yolgens de begrooting van een engelsch in den handelwelke men ook we1erwtenstroo noemt.
handelshuisjhetwelk in dezeartikelen aanzienli
jken handel Frankrijk voerde vroeger voor 12 à 15 millioen francs
dri
jft,kan bi
j hetstroovlechten dageli
jksverdiend wordenj stroovlechten wuit het toskaansche in,fabriceertechtertegen-

woordig ook uitinlandschstroo,inzonderheidin'
Parijs,Lyon,

l
n hetjaar1817:1 &h.6p.
van 1819- 1820 :- p 8 n

Alençon enz. stroovlechtenf die veel goedkooper dan de

Ilorenti
jnsche kunnen verwerktworden.Deinvoer van fljne
geperste hoeden ismet 15 fr.op hetdozi
jn,diedergenaaide met 12 fr.,of2 fr.40 c.,alsnaarzi
j :jn ofgrof
zijn, voor inkomend regt belast;voorden uitvoerworden
premiin betaald. Yoor :jn wordtdaarbi
jhetstroovlechtbijhetbeugelen dagelijks4 &h.,bi
jhetpersen en wasschen werk van 14 ofmeerbanen-rtjen over0,lned.el(mêtre)
1 &h. 6 p.tot 2 dJ; bi
jhetuittrekken en voorbereiden breedte, en hetstroovlechtselmet hguren of open gewezkt,
alle breedte gehoudea.
v
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h.2p.-- 9eNnstestroovlech- inVo
ten komen van Brozzi;de Signa-vlechten behooren totden
lgens de opgaven van Xwc'ccttocE wordt in Engeland
hetzoogenaamde stroovlechten voornameli
jk bedreven in de
2
e
r
a
n
;
;
F
l
o
r
e
nc
e
e
n
Li
v
o
r
n
o
(
l
a
a
t
s
t
g
e
me
l
de
i
n
z
o
nd
e
r
h
e
i
d
voor Engeland, alwaar van daar ook de italiaansche ttroo- graafschappen Bedford, Hersford, Buckingham, alwaar tot
hoeden van Livorno heeten) ziju de hoofdmarkten voorde dat einde een âjn tarwe-stroo kah worden aangebouwd;
:7 1823- 1825: l )> 6 tn
)> 1826- 1827:- l
y 9y
p 1828- 1832:- p 5 >>;

italiaansche.
stroowaren;van daar noemtmen de italiaansche maar ook, indien ook minder uitgebreid, in SuFolk en
atroohoeden ook welhoeden van Florence, van Brozzi; de Xssex. ofschoon ook vroeger i1z Engeland stroo.vlechtsels
uitvoer, die gerekend wordt,jaarli
jksvan 6 tot8millioen vervaardigd werdeny zoo poogde men toch eerstvöôr 70 ,à
guldens te bedragen, gaat inzonderheid naar Kngeland, 80 jaren met de voortref
reli
jke italiaansche produkten te

Frankri
jk. Duitschland en Amerika.en bestaat xhier gehee
l
u
i
tlage en middel:jnenommers.
Van de tot dus verre beschrevene hoeden ondersclleiden
de
jv.
zich
insgeli
jks in sommige streken van Italië, bi
omstreeks Xantua en Lodi vervaardigde sehorshoeden,valschelijk rgststroohoeêen genoemd (fr.câcweczd.
z'de'cifle
deriz; ital. wegens den uitvoer naarFrankrijk,cqpelli
a
/fa franccset,zoo weldoorderzelvergeringereduurzaamheid, als ook door derzelver minder schoon aanzigt. De
grondstoftotdezehoeden bestaatic geheelIijne,metbi
jzoader daartoe gesehikte schaven en ani
jd-i
jzers bereide
houtspanen uit takken der gemeene of witte weede die
aueeJ in de zuidelàjke streken detotdeze fabrikatie noodige volkomenheid verkri
jgt. De jenge takken worden
eerst lang ingeweekt, van de bastontbloot,aangepunten
ln spanen gesneden;van debehoorli
jk gesorteerdespanen
Worden er7 of9 doorvlechtengeven alsbi
jdestroohoeden,
tot eeae baan ofreep vereenigd, en uit de banen (ital.
tveccie dï truceiolit worden alsdan,doorschroefsgewi
jze
te zamenlegging, de in den handelkomende schorsbladen
gerermd. Debane. worden echterlziprniette zamen ge-

wedi
jveren;sedert hetjaar1820 nameli
jk,wilde men den
door invoering dermachinalefabrikatievernietigdeni
jve-

heidstak van hetkantklotsen door het stroovlechten vervanen, en slaagde daarin izl zoo verre,dathet dragen der
dzdzzdfcé/e-stroohoeden,di
etrouwensinschoonheid,âjnheid,
kleur ea duurzaam heid tegen de l
lorenti
jnsche stroohoeden
s
t
o
nden,
i
n
g
e
ke
ren zin a1s eerezaak beschouwd
achterli
jk
wierd. Sedertis het, aangemoedigd door de van wege de

society oy'art&uitgeloofdepri
jzen,verscheidenefabrllkant
e
n,
b
i
j
v
.
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t
.
he
t
h
jnere
vlechtsely doorhette nutte maken van hetingevoerde onverwerkte italiaansche strooj tamelijk nabi
j aan hetitali-

aansche te brengen. Yolgens eene zeer geloofwaardige berekeuing is tot 20 yards stroovlechtsel een pond stroo, in
den staatzoo alshetvan den boer gekocht wordt, noodig;

iedervlechterkan,bj doorslag,dageli
jks15yardsvlechten;
dienvolgens worden in de vermelde graafschappen Herford,
Bedford en Buckingham van den arbeidvan 15,000personen

dageli
jksch 200,000 yards ter marktgebragt;in Kssex en
Sul
lblk echter van 3000 personen dageli
jks40,000 prds;
4000 arbeiderszi
jn buitendien noodig om hetstrooWechtsel

STROOWAREW.
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tot hoeden te verwerken. Xen kan dusaannemen,dat in
zi
J0 Jewekeeheel Engela'
nd tegenwoordig nagenoeg 30,
00
ln de venaardiging van stroowaren werkzaanl 'n. ersonen

li
jksche arbeidsloonen stijgen daarbi
j van l p.tot10 sh.
overhe1algemeen zi
jn 7 soorten van stroovlechtselsin gebruik,nameli
jk:
1)K holedvpdfclleyheteerstingevoerde vlechtseluit7
feheele halmen ;
2)Splitd/rc-,metgespleten halmen;
3) Patentdzlndfclleofdouble 7,uit14 gespleten
men gevormd waarvan 2 l 3 genat en
worden;

eTROOW ARE#.

Uitrevoerd.
In 1826 .
.Pouden 964
> 1828 .
282
> 'lR-R0 .
.
656
p 1832 . ....
1,605

F erbrulkt:

In 1826 . . .pondeh 6,916
> 1828 . .. .x. >
5,100
* 1830
p
7:884
> 1832 .. . . p l7,911

4)Devonshireuit7 gespleten halmen;
5)dIat
on ylcï/jeenenabootsing
van heteerstevlechtselj
och grover dan patent #ll,
xfclfe;
ge r ldswaarde netto, van deze zamengeyatte hovveel6)Bedlord-le&âorn uitlldubbele halmen gevonnd en heden bedroeg
even alshettoskaansche gevlochten;en eiadeli
jk
7)
It
a
l
i
an
pl
a
i
t
u
i
t
l
1
g
e
s
p
l
e
t
e
n
ha
l
me
n.
ln 1826 . tcst. 5,884
Buitendien heeh men verscheidene soortea van gefatsoeneerd stroovlechtseljminder tot inlandsch verbruik dan tot

den uitvoerJbi
jv.
Barkbone,.
Iastre,..
K ave,. ..
biamond,

.

met 7 halmen
> 17 n
m 22 p
p 23

>

De opbloeiderstroomanufactuuria denjongstçnti
jdheeft
ziclznietblooteli
jk totEngeland beperkt. In hetjaar1823
werden op de orkney-eilanden streoxlecht-werkplaatsenop-

gerigt,4n welkeeen op slichten rrond aangebouwd roggestroo zich tot een z0o voortzvFell
jk fabrikaatlietvormen,
dat hety met het toskaansche vlechtsel geli
jk,komende,
volgens het oordeel van deskundigen, hoeden opleverde,
,
die in nietstegen deitaliaanscheachterli
jk stonden. Zelfs

heeftmen aldaarvlechtselsvan zulkeeneâj'
ntevoortgebragt,

> 1828 . .. .. >
* 1830
.. >
p 1832
>

4,335
6,669
15,174

Aan onverwerktstroo werd ingevoerd :

In 1826 .
ponden 435
> 1828
*
4,199
n 1830 .. .. . p 18,586
> 1832
> 48,054

sEaarvan de gaamgevatte geldswaarde bedroeg:

I
n 18'
26.....zs
t. 420
36
* 1828 . ..
>
> 1830 . . . .. m
> l832 . .
>

I,859
8ll

dat hetzelve het nommer 80 nog schier ovedrof. W e1is In oost
enrijk wordt het stroovlechten op vele plaa- n
waar de oràner-:troohoeden laten zich, ondanks de be- bedreven ;W eenen lever!hoedenj die Teelvooritaliaanscu
vchermende tolregten,zich nieteven goedkoop als de itali- verkocht worden, men verwerkt daartoe deels inheemsdhe
aansche fabriceren, vermits de meteorologische gesteldheid stroohalmen, deels boheemsche, zwitsersche en saksische
dezer eilanden een verlies aan stroo van 50 p6t.bi
jde stroobanen. Bohemen produceert(volgensKRzczBzRcin 14

voorbereidende werkzaamheden onvermi
jdeli
jk maakt. - etablissementen)jaarljksmet400 arbeidersvoor160,0* ;.
W at Engelands handelsbetrekkingeh met opzigt tot stroo- conv. stroohoeden. In Tirolen W eenen vervaardigtmen
jkestroovlechtselookvelevoorj
waren betreft,ishetinkomend re> op hoeden van minder buiten en behalveheteigenli
werpen uit zamengesteld strooj datals versierseldient, ind
a
n
2
2
d
u
i
m
d
o
o
r
me
t
e
r
o
p
3
z
s
t
.
8
s
h
.
e
n
v
o
o
r
d
i
e
v
a
n
meer dan 22 éuim doormeter 6 st. 16 sh.perdozijn zonderheid uit geverf; gespleten stroo;voorts strooranden
'

vastgesteld;stroovlechtsels betalen l sh.perpond ;onver- ea strooweefsels (patentst
oFen) bi
j welke descheering uit
werkt stroo, van 1820- 1825, 20 pct.; van 1825- 1832, zijde en de inslag uit gespleten stroo bestaat,en die tot
10 pCt.;sedert 1832, 1 p.-per centenaar. Erwerden echter vervaardiging derzoogenoemdepaèent-strooâoeden dienen;
van italiaamsche hotden in Kngeland
eindelijk deàierook medeterekenen,uitSjnehoutreepja
geweven zeef&laden in onderscheidenegroottejgemeenli
jk
Inreroerd .
van 30 tot40 voetin hetfierkant,diedeelswerkeli
jk ot
In 1826 .
. stuks 23l.607
> 1828 .. .. . > 384,072
p 1830
..
p 162,660
> 1832 .. .. . >

169,433

Uitgevoerd .
ln 1826 .
p 1828 .

. stuks 13,433
. yy 8,377

m 1830 ..
> 1832 ... .

> 34,l32
> 35,271

Fer&ruikt.
In 1826 .
> 1828 . .
> 1830 .
> 1832 .

stuks 204,974
p 274,906
> 168,525
> 60,830

zeeven gebruiktwordenjdeels,alszi
Jdigterenwelzelf:met
ingeweven patroonen: geweven zi
jnj onder den naam van
spqrterie ia den handel komen. De daartoe gebezigA
grondstof is populier- ef weede-hout. Het weven geschiedt op ween
lstoelen. die aan die derlinnenwevers vol-

komen geli
jkvormig ztjn. Gebruikt worden deze dusvervaardigde stoFen deelsonmiddeli
jk totgmverehoeden,Je
'
we1ook geverfd of verlaktworden, deelstotbinnenvoering
in dames- en heeren-heeden, en tot velerleiworwe/ envah
weelde.
d In Saksen houdthetstroovlechten in degewestentusx> n
de Elve, boheemsche grenzen, W eiserig en Gottleube, in
e steden Altenburg, Geising, Liebstadt,Bërenstein,Dohnw
Krefscha en de omliggende dorpen eene groote menigtevan
handen werkzaam. De hooger liggende gebergtestrekenleve-

r
en âjner,dedigterbi
j gresden liggendeplaatsen grovex
stroobanen uit inlandsch tarwe- ook weluit roggestroo met
gespleteh halmen,vermitsdegeheelehalmen nietâjn genoeg kunnen aangebouw; worden,zooalsdittotdeâjnex
vlechtsels vtreischt wordt. 9e jaarli
jksche productieisin
De &eldswaarde van deze zamengevatte hoeveelhedenbe- Saksen niet onaanzienli
jkjen dekwaliteitvan hetprodqkt
droeg nettoj
heeft zich in denjongsten ti
jd wezentlijk verbetetd. A11a
I
n
1
8
2
6
.
zs
t
.
6
8
,
l
4
5
wo
r
d
t
ge
d
a
a
n,
o
m
d
o
o
r
ku
l
t
u
urvan Ejnhalmigegassoorteng
> 1828
> 77,784
behoorli
jkebehandeling van hettarwestroo,zorgwldigekeuze
> 1830 .
> 47,760
derhalmen,behoorli
jkeinrigting derbleek- en appretuur> 1832 . . .. > 17,280
toestellen, enz.dekwçiteitvan hetprodukïteverbeteren,
Aan stroovlechtsels werden ingevocvd .

In 1826 .
.ponde. 8,836
> 1828 . .
>
5,502
> 1830 . .
>
6,183
x 1832 . ... . y l9)100

waartoe de ten deele van de staats-gezagvoerder:uitgaande

instelling van stroovlechtscholen in hetertsgeberme en het
Voigtland nog te rekenen is, die met het hoofddoel om
aan de behoeftige volksklasse een bestaanmiddel te verschaFenj'tegelijkerti
jd ook datverbinden om de kunstvaardigheid in het stroovlechten meer en meer tothoogere wlkomenheid op te voeren.
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l)e productieinSilezié,Bei
jeren,Badenenanderegedeelten
xau Duitschland is minderaanzienli
jk dan diewelke wijin
het bovenstaande hebben vermeld. Belrië bezitinsgelijks
eenige manufactureh en voert ipzonderheld stroohoedennaar
Frankri
jk uit. l:
zNoord-Amerikaschijntdefabrikatieder
met de stroohoeden zeernaauw verwante palmhoeden sedert
den
jongsten ti
jd van onge
meen belang teworden.
Niln.Twnlxy. Gllvtocul'
sxSTMOO,ookSparteriegenoemd:

SUIKER.

en schietgeweer van allen aard en van bi
jzonderedeugdel
i
@
i
X
k
h
e
i
d
,
v
o
o
r
a
l
v
e
l
e
j
a
g
t
r
o
e
r
e
n
e
n
a
n
d
e
r
e
jn
ewa
ges
we
re
ent
pistolen. Hetbloei
jendsteti
jdvak dezerfabl
mj
lt
va
nnhe
midden der l6e eeuw tot omstreek-s hetmiddeu der l7e
eeuw,a1swanneerzi
j de eeuigewapen-fabri
jkvan Duitschland was, van.welke ook verscheldene andere landen van
Europaharegeweren ontboden. Toen later in Thùringen in

hetnabàjgelegen Rlasiën-zellaen Xehlisin het Golhaische,
te Schlualkalden en op andere plaatsen van Duitschland
STROP Lschp.vt.jnoemtmeneene,uittezamengewonden geweerfabrijken ontstonden, geraakte hier dit bedrijf aan

Inl'.2 p6t.;uitv.1 pCt.;doorv. l p6t., ad valorem.

touw gevormde, lus, strik of open ring, die naauwer en hetafnemen, echter is hetzelve,indien ook nietde aftrek
ook geheeldigtkan worden toegehaa.ld.
der geweren zoo sterk is als vroeger,tocllsteedsnog bloei-

ST.SALVADOR (SA:Sàtvz.
D01I)zie BAIIIA.
jende en staat in het techniek-e opzigt op eenen hoogerl
STûBCHEN,inhoudsmaat voornatte waren in hetnoord- trap. De fabri
jken hier, even als die vatlSchmatkaldea,
westelijk guitschland.ZieBnrxswlzx(Aanhangsel),BllExzxj leveren staaf-ijzer,staal,blik,naetaaltlraad,klingen,Aijlen,
EWCRT,HAMBDRG,LU::cK'en RosTocx.
n1essen, tangen, sloten, gespen, schroeven,booren,spi
.
jSTùBER,zie STrlvER.
kers, weegschalenj chirurgicale ibstrumenten en ahdere
ST.UBES, zie Sl:Tc:wt.
i
*
jzer- en staalwaren,die ten deele ollderdebenaming van
STUCK, eene garenmaat van onderscheidene lengte in schmalkaldener waren verkochtworden. Nevens deze fa:remen, Breslau enz. Zie op die artlkelen en ook het ar- brikatie isin Suhla hetti
k-weven aanzienli
jk,e11 WJSdit
-i
tikel Vtwssplslxllz.
V
e
d
u
r
e
nd
e
d
e
r
l
j
o
ng
s
t
e
n
o
o
r
l
o
g
no
g
v
e
r
r
e
weg meer,ver.
STUW ER tdu. S'
il-f desti.lds nleer dan 700 menschen bezig
tûbev; oostfr.stûvevlteene bekende nlits dit bedr
:- meerdan 60,000 sttzksti
jk leverde. 0ok
reken- en zilvermunt, zoo alsdezelvetotin den jongsten hield,en gaarlpks
ti
jdbi
jonste lande en in onzeltoloniën (den gulden à 20 zijn deleêrlooi*i
#eri
*
i
een hiernietonbelangri
jk.
stuivers)porkwam,en nog?ooknahetnieuwemuntstelsel SUIKE11,?(lat.saceltaz-zzza.:eng.sp/q;ear,.fr.sltcre,.du.
circuleert,-en soms in de rekeningen nog gebezigd wordt. Zt
zczt
-t'r; ital. zucclteroj. Gesehiedenis. Mcanneer de
(Zie AMSTSRDAM);voorts ook in oost-Yriesland (Emdenj suikerheteerstden eurojeanen isbel
tentlgewordeny heeft
me
n
metgeen: zekerheid kunnen nasporen. 5Ye1gelooft
Leer), in depruissische ned.provinciën,waardestùberme
n
d
a
t
he
t
r
i
e
t
,
wa
a
r
#
a
n
Ns
x
l
l
c
l
l
r
s
,de vloot-overste varz
rekening (den thalerà 60 stùbern)in Keulen,Kleef,Krefeld, Dusseldorf, Elberfeld,Varmen enz-,wel zeer gebrui- AtsxAxntn dc Gloote, zegtdatde macedonièrshetiu Indië
kelijk wasjsedert1825 echtergeheelafgeschaftis;inZwe- gezien haddeu,en datuithetzelvehonig voortsi
jpelde,even
den, waar men de oere in zilver ook stiber pleegde te zoo goec
l bamboe a1s suikerriet kan geweest zi
jnqalthans
noemen ;in de deensch west-indische koloniën,alwaarmen s
ijpelt uit heteerstgemeldewerkeli
jl
keene zoetesap voort,
vroeger ook almede naar stûbern rekende. Zie de aange- het
welk bij het suikerriet ni
.et het geval is. Intusschen
voerde landen,koloniën, steden enz.
schi
jnt de grieksche naam eenerzoetewaar,sakchar,die
STUK (du. Stiickfaszj, in den wàjnhandeljvooralin uit lrabië en Indië kwam,te bewijzenjdatdezelvewer; want
deze heetin hetsansguitschland aan den Ri
jn, een groot vat wi
jnjvan eene keli**ik onze suiker Ag.#'eweestzi*l'' '
bepaalde grootte. Zie I'
RZAKFOûT a/)I.
critsch sakhara, ea allezinls schi
g.nt het saccharltm,hetSTPKGOEBEREN,zie YnzcnTcoxTnwc'
l'.
welk Ptlylrs (70 jaren vt'
)f
srCHllls)rsgeboorte)bescllri
jfty
STUK YAN ACIITEN isdenog dikwi
jlsvoorlkomende kandi
j-sui
ker te zi
jn geweest;ditbleefechter tot op de
benaming van den spaanschen en mexicaanschen zilverpi- ti
jden der kruistogten derwàjze schaars,dathctenkela1s
aster, of péso d'
l:zo, naardien men deze zilvermuntin 8 artsenij werd gebruikt. Gedurende dezetogten ontdekten
reales (recfe.
qmeœicanostindeelde,en dezeindeeling:>R de kruisvaarders op hunne marsch door Syri-e inzonderheid
8'' zelfsop demexicaanscheen sevillasche (spaansche)pi- biWeiTripolis,dat tletzelfde suikerriet,aldaar zukra genoemd,
astçrs stempelde. 0ok den ouden wisselpiaster fpeso A aangebouwd werd;ook moetdaarvan het gebruik in ditlaud
Flatq .
antzglc)
' deelde men in 8 realen Lreqtest& plata reedsdestijdsnietgeheelonbeduidend zijnvernaitsdekruisqntiguaj,welkepiasterechterslechtseeneingebeeldemunt vaarders den mahomedanen elfkameel-ladingen suiker wegvoorstelt: naar welke,bi
j dewisselverhoudingen dikwerf namen.Tegeli
jl
tertig
'd zeggen deeuropeanen,dathetsuigerekend wordt. - Eene dergeli
jkereken- en wisselmunt kerrletinSyriëinvi
jzelsgestamptofonderpersen uitgedrukt
.

is de toskaansche piaster van 8 realen,die inzonderheid in
Florence en Livornp,tot in den zo'
m ervan 1837 gebruikeli
s, en aldaar,npezza da otto reali''genoemdwerd.
%i
Fk wa
Xen zie onder X.
à.
DltlI),Ftolz,ci
l en Llvnnxo.

werd, en dat men vervolgens hetdaardoor verkregen sap

inkookte tot dat het suiker werd. bit is de eerste maal
dat in de geschiet
lenis de aanwending van hetvuurtotbereiding van den suiker vermeld wordt. Alle deze berigten

STPREN Lschpvt.jaan hetschip derigting.geven.het- uit de krijgslogten dagteeltenen van de elfde eeuw. l)e
venetianen: die destàjds de grootetusschenlzandelaarstusschen Europa en Azia waren, haalden van des af aan,sui-

zelve besturen. Ditgeschiedtdoor middelvan het aau het
achter gedeelte van hetvaartuig aangebragte roer.
STUTGART,zie W CSTâMBEIIC'
.
STûTZE, inhoudsmaat voor natte waren in hetgroothertogdom B aden.,en in hetzwitsersch kanton Solothurn.
Zie op die artikelen.

ker uit (1en Izevant, en bragten ditprodukt gedurende et-

teli
jke eeuwen naar deonderscheidene landen van Zuropa
over. Zoo voerden zi
j in 1319 eene lading van 100,000
pond suikeren 10,000 pond kandi
j naarLonden.Deeerste

suikerinvoer in Venetië,van welken men weetj gescbiedde
STUURBOORD Lschpvt.),zie BAKBGOnD.
STUURXAN (OPPER-) qschpvt-jbezorgtmeteenofmeer reeds in 996. overal, waar de m allomedanen henen kwamen,bragten zi
i het suikerrietm ede, en 'van daar is m en
maats (2e.3e,stuurman),de besturing van het schip.
4A

STùVER.zie STclvl
lR.
SUCCABANO.zie B0n>z0.
SUCCILA,oliemaatop hetïonische eiland Xaura.
SUKLDO, eene spaansclle rekenmunt van versclzillende
waarde, al naar gelang der onderscheitlene spaansche provinciën en derzelver rekenmunten. Zie AIIRAGOwIë, BAllcst0FA.Cwnlx,XAnnI:,PwxpstcxA en Ywtllwclw.
suzz zie AtExwwnnlë.

oolt aan hen de verspreiding er van in hetgebied derXiddellandsche-zee verschuldigd;zoo kwam de suikerdoorhen
naar llgypte, Chyprus, Rhodus, Kandia,Alalta, Sicilië en

eindeli
*
7
ik naarlzetzuiden van Spanje, alwaarzi
jin Andalusië,Yalencia, f
lranada en Xurcia groote suikerriet-plaatagipn en zicdeqien hadden. 0p Sl
ciliL wasreedsin l148
overvloed van suikerriet,en reeds destijdswaslletvoorde
europeesche kooplieden voordeeliger suilkeruit Sicilië tehasuHtk,aanzienlijke mtjnwerk- en fabrijkstad van het len, dan uit Egyple. Uitdie tijden stamt ook de naam

voormalige graafschap Ilenneberg, in den kreiLs Schleusin- melissuiker af,wantXalta,heette toen ook Alelite,weshalve
gen van het pruisslsche regerings-district Erfurt, in een de aldaar geteelde suikermelitesisclze gexloemcl werd;daardiep dalvan den Yâpringerwat
'
d aan de Lautcrgelegen, uit ontstond door afknotting,Letwoord melis. 0p Sicilië
met 7000 inwoners, isde zetel van een mijnwerk-ambts- wordt alleen nog meliille en A'vola suik-errietgebouwd en

district,en bezitbelangri
jkegeweer-,staalwaren- en i
jzerwaren-fabri
jken,bekwame wapensmeden en zwaardvegers,
slotenmakers enz.als ook vermaarde staalgraxeurs en lithografen. 1n.de nabi
jheid der stad vindtmen verscheidene
groote ijzer- en staalsmeedwerken benevens baar-y sli
jpen andere molens xoorde suhlqër-kunstvli
jt. Degeweermakeri
j alhler is echter reetls oud, en verkreeg reedsin

in Spanjealleen nogbi
jXelezyXalagasuikerbereid. llet

suilterriet was zelfs tot naarde Provence overgebragty docll
men moest de aanplantingen staken, om datreeds aldaar

somttjdszeer strenge wintersheerschen,diealhetsuikerriet dooden. In 1420 werd het door IIEXIIIIIK, prins van
Portupal, naar Xadeira gebragt;van daarkî
vazn hetop de

Canarlsche eilanden en op het eiland St. Thomas in den
hetJ'aar 1563 van den graaf El
lzs'
r Gsoltc: #A> IIEwXEBI
IRG, golf van Quinea. Peze eilanden te zamen voorzagen van
deeerste gildeinstelling Llnnungj. Zijlevertsnaphantn nu af aan) totop de invoering der suikerteelt in âmerikay

SUIKBR.
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schier geheel Xuropa met suiker. 9ie van de Canarische aangezien hebben. De gemeene bastaardsoort, van welke
Eilanden was de beste, en no& tegenwoordig noemt men alle andere afstammen, is geel, eene andere paars(4ccnu en dan de Njnste raënàden canarischesuiker,ofschoon charum violaceum Tcsszz),eenqderde overlangs afwisse-

zi
j in hetgeheelnietvan daarafstammen.Sederthetmid- lend geelen paars?en dqrhalvelintvormiggeteekend(vooral
den der l6e eeuw,na datmen inBraziliëdesuikerbereiding op de Anti
lles sulkerràjk); eene vierde is het suikerriet
door negerslaven goedkooper bedreef,staaktenlater echter de van ot
aheite Lsaccharum otaheitenset. insgeltks paarsy
bewonersdercanarischeeilanden allengsdezen nijverheids- zeer suikerqjk, grooteren sterker dan deandere bastaardlvltt: van otaheite naar de Antak,zào dat ertegenwoordig hog slechts2 inmenios(sui- soortenjwerd door BorGzlx
kermolens)aldaarz'
tnjen we1op heteiland PalmateArg- tilles gebragt,en wordt thans vooral in oost-lndië zneer en
nalen Fazacort'
e;en wordt aldaar nog slechts op 600 naor- meer aangebouwd;eenevi
jfdeis het chiûesche suikerriet
g
en,suik
-errietgeteeld. PSTSR vww Aass'jx eindeli
jk,bragt Lsaccltarum dfzzepde R0xB.) in China aangebouwd en tot
<
rbereidingbewerkt.Daarmen hetsuikerriet in hetwild
1n 1506 hetzelve naarHaïti,alwaarhetderwtjzewelgelukte, suike'
dataldaarin 1518 reeds28ziederi
jen bestonde'
n.A'
u breidde groei
jende aan den Eufraat gevonden heeftj houdt men
zichdezenni
jverheidstakinhetheeteAmerikauit,hetmeest de oevers van dezen stroom voor deszelfs oorspronkeltik

echter in Bralilië,zoo dat ditland op het einde der 16een
betbegin der 17e eeuw Kuropadaarvanverzorgde;ookishetzelvetothedennogeen voornaam productieland van den suiker. Sederthet midden der l7e eeuw trad W est-lndië a1s
mededinger vaa Brazilië op ;Barbados voerde-het eerst in

vaderlandy en gelooft, dat hetzelve in den loop der eeuwen allengs van daar naar oost- en westisovergebragt geworden. Toen de europeërs naar Xadagascar, Malabaarj
Coromandel, Ceylonj Bengalenj naar de Xolukken, naar

1646 suikeruit;op Jamaicavonden de engelschen,toen zi
j
dit eiland in 1656 van de spanjaarden veroverdenjslechts
3 suikerplan
taadjen, die zich echterspoedig vermenigvuldigden. 9i,t zelfde greep schier op alle overige west-indische eilanden plaats.Xexico bouwde insgeli
jk
-shetsuiker-

reeds aldaar voorhanden.- Aanplanting . het suikerriet
heeft onder de insecten zeervele vi
janden,bi
jv.in Ame-

Alanilla, Japan en otaheite kwamen, vonden zi
J hetzelve

rika eene bi
jzondere sûort van bladluizen, de rups van
den glimmenden snelkever Lelater nocticulusIz1w>.),de
rups eener witte mot,de boorer genoemd, eenen gehoorùrietaanj en in de Yereenigde Staten werd tlezekultuurbe- den kever, voornameli
jk echter de suikermier qformoa
dreven door I,ouisiana, Florida, Georgië en :lississippi. saccharivora LI>x.), di
e op Granada in 1780zoo groote
0ok Peru produceert suiker. Aan de 3liddellandsche zee schadeaanri
g
t
t
e
,
da
t
2
0,
000 zst. op
de ontdekking van
d werkiaam middel tot na
' re uitdelging werzi
jn, gelijk wi
j gezien hebben, schier alle plantagiën een beproel'
doorhetopbloei
jen derzelven op de Canarische eilanden den uitgeloofd; deze mier vreet niets van het riet,maar
en later in Amerika te niet gegaan; de pacha van Egypte doodthetzelvedaardoor,datzijonderdeszelfswortelhaarnest
neemt echter sedert eénige jaren de proef om deze legt; in Guinea maakt eene m ierensoort Lformicsa analir
kultuur in zi
ja laud weder in te voeren, en heeft te LATI
t.)harewoning in hetrietzelven,en vernielthetdaardien einde te Badamonn eene suikerziederij aangelegd. door. Besniettegenstaande breidt zich het suikerriet zeer
.

Van de russisch-kaukasische p
'rovinciënjhebben Grusién in sneluit. In de wèlgeordende plantagiën in Amerikawordt
en Taglysch in 1833 en Lenkoran reedssedertvroege- hetzelve door stekken ofloten voortgeplantyd.i.door het
1830
,

ren tijd,de su.
ikerkultuur begonnen;dldaarza1echtervermoedeli
jk alleen voor de plaatseli
jkebehoeftekunnen gezorgd worden. In Persië bouwt3lusanderan suikerrietaan.
op welken ti
jd in geheeloost-lndiëtin Uhinaen op ota-

bovengedeelte van het riet;dit gedeelte bevathetminste
suik-ersap ; aan deszelfs knobbels, zoo wcl als aan die der
benedengede
elten, vormen zich donkerkleurige steppen,de
.
teekenen van kiemen;deze ontwikkelen zich ook metnieuwe
heite de aanbouwing van het suikerrletbegonnen is, daar- planten a1s de knobbel in de aarde komt. In W est-lndië
van is niets bekend,en toch is in de beide eerstgenoemde legt men de stekken vöör hetinval
en van den regenti
jd
landen deze kultuur van oudsher bedreven geworden. Door in luchtige gronden; gedurende de el
erste 4 of5 maandeu
wien en waar het zieden en raKneren <an deu suiker is groei
t de jonge plant zoodanig op, dat zi
j harqn eersten

gevonden geworden, weten wi
j even zoomin,a1sbi
jzoo
menige andere nuttige dingen.- Bep lant; het suikerri
et tdcccâcrvzzloy cinarum Lll>.3eklasse2eorde)behoorttot de grassoorten,en isonderdezeneenreus.Dewortel
bestaat uit eene menigte zuigwortelen, is overjarend, en
schiet verscheidene halmen (het suikerriet) opwaarts uit.
Deze qjn rond, l of2,,
in hetvoorspoedidstgeval3 duim

knobbel vormt;vervolgens vormt zij er wekelijks eenen
nieuwen,tot datzàjervan 25 tot40 heeft. Eenen wortel
laatmen aldaar4 of5 jaren in den grond,oogstahoo nagenoeg even zoo veelmaalervan iny steekt denzelven dàn
uit, en legt eenen nieuwen ptek. In onordeli
jk gehouden
plantaadjen,bi
jv,bi
jPampayaco in PerujplanthetzicNdoor
rtel-uitspruitselen derwtzevoortjdathetzelfsbuiten de
in doorspede dik,en 8 à 12y onder gunstige omstandighe- wo
Plantagiën uitgroeiten dewegen verspert.NergensinAmeden tot20 voethoog ;een riet kan meer dan 20 voetzwaar rlka wordt het suikerriet doorkaden vermenigvuldigd;dit
en,alworden. Even alsbi
j alle grassoorten,isdehalm van af- eschiedt slechts op sommige plaatsen in oost-lndi-

stand totafstand met knobbels bezetjdie denzelveninleden waar
van een totverscheidene duimen lengte deelen. Aan iederen knobbel zit een smal, 4 à 5 voetlang,aan den rand

sni
jdend scherp blad. Van den bovensten knobbelschiet
een gladde, tot3 voet hooge bloeisemstengelin de hoogte,
die eene pyram iedenvormig uitgebreideykwastigejzeergroote
knop draagt; deze bestaat uit een zeer grootaantal kleine

echter ook meerendeels stekken gebrùiktj of de
het afgesneden riet nieuwe uitspruitsels ofloten

In oost-lndië geschiedtgemeenli
jk de aan-

omstreeks het einde yan Xei, omdat alsdan de
door deovers
troomingen week geworden zi
jn. In
oost-indischen archipelheeftmen drie inheemsche en

eene vreemde bastaardsoorten: l) eene lichtgele, met 5
bloeisems,en heetin defransche kolonièn Ioyêche. Het duim lange geledingen; 2) eenegroenachtig gele,kleinej
bestaat in zàjn binnenstj over deszelfsgeheele lengte, uit nietbovexr1duim dikke;3)eene bruineofpurperkleurige
een zeer rullig, tlallig en sapri
jk merg,hetwelk meteene veeld van 2 duim in doorsnede,daardoor datdesuikerderdi
gte,vaste,gladde,blinkende opperhuid Lepidermisjom- zelve gekleurd is,weshalve deze so- niettot de suikerbea
geven is.In hetmergsap vormt zich digt.voordenbloeisem rei
dingwordtgebruikt;4)den vreemde,doordehollanders
de suikerstof; deze echter des te weiniger naar mate het ui
t de W est-lndiën gebragte,wegens hare ri
lkeltjke opt'
iet verdervan den equatorverwijderd groeitjzoodat het- brengst het veelvuldigstaangebouwd. Xerkwaardig is het,
geen voorbij 40O breedte groeit nietmeertotuittrekking dat verscheidene bastaardsoorten in sommige landen ont.
van den suiker kan gebragt worden. Naar mate het riet aarden, d. i.minderrijk aan suikerwordeu;alsvoprbeeld
steedshooger opgroeit,vallen allengs de bladeren een-voor- willen wi
j Louisiana aanvoeren, waar men 3 bastaardsoorten
een van onderen af, en in sommige koloniën rigtmen zich heeft:1)canne de Bourbon.uitXalabaaringevoerd,tegendaarnaary vermits men het rietalsdan voorri
jp totafsnij- woordig schier geheel ontaard, en daarom schier geheel
den houdt,wanneer een zeker getal bladeren afgevallen is. opgegeven;2)canne d'pfcleïfï,zeergevoeligvqorkoude
Xen beweert dat bet suikerriet in Amerika zeWen zaad begint tegenwoordig te ontaardeni3) eanne Ye Batavia
draagt; dit zoude metlerdaad zonderling zi
jn;intusschen of 4 rubans, is saceharum'-tàsctolatum,minderteergeschijnt deze.belering daaruitvoorttevloei
jen,datmen er voellg, en daarom sedert omstreeks 1821 algemeen aangehetrietvö6rden bloeisem afsnijdten hetzelve dus,in het bouwd.- Inzameling:deti
jd derzelvein hetjaarisnaar
geheelniettot zaad laat kèmen. Bijeene zoo veelvuldig gelang van den ti
jd derplanting verschillende. In oostaangebouwde plant'zoude hety ofschoon het eene grassoort Indië snàjdt men het rietin Januari
j en Februarij,d.i.
is, en de grassoorten door de kultuur zich minder ver- reedsin de 9 maand nadeplanting;in Amerikabi
j woranderen dan andereplanten,echter bevreemdeM zi
jnjin- teluitspruitsels ll à l2, bi
j stekken eerst15 maanden na
dien er ook van hetsuikerrietgeene ontaardingen waren. dezelve,endikwerfnoglater.Het riet.wordt doormiddelvan
Deze bestaan ook werkeli
jk doch met zoodanige bepaalde eengrootsndeimesofhouwer(fr.eoutelas;eng.sugarkn@ej
kenteekenen in de kleur van denelver opperhuid, dat nabi
j aan hetbeneden einde afgehouwenjvan de bladeren
sommige krùidkundigen dezelven voor bi
jzonderq soorten bevri
jd) hetbovenstegedetlte totstekken tergi
jdegelegd,
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en hetoverige riet in stukken van 3 à 4 voetlengtegesne- huis. ge inrigting van beide is in de onderscheidene suiden.Deze stukken bindtmen in bondelsenbrengtzemeestal ker-kol
oniën nietgeli
jk,vermitsdehandelwi
jze bi
jdebeop met ossen bespannen karren in hetsuikerriet-perk (fr. reiding Aan'den suiker zelven verschillend is. Ia de efl-

parc & cannes;du.Zuckerrohrsehuppenthetwelk naast
den suikermolen gelegen is.- Snikermolens(eng.su&armi
lls; fr.moulins t
i sucre; du. Zuckermûhtenj. 9e
suikermolen beslaat in een pletwerk,hetwelk uit3gevoorde
ef gegroefde,loodfegtgeplaatsterollen bestaat;zi
j zi
jn 30
â 40 dm lang en laebben 20 à 24 duim in doormeter. Alle
koloniën der europedrs ontbieden dezelven uitEngeland en

Nederland (Amsterdam Pxctnw VtlsslwGsx en DrDOK vA:
Hxztenz.);een molen-stelbestaatuit5 rollenjopdatmen
in gevalvan beschadiging 2 derzelven door gave kunnevervangen;de 5 rollen wegen nagenoeg 90 centn. en kosten

gelsche W est-lndiéu bevat het kookhuis (eng. boilingJov,
sc, fr. nucreriej tweederlei koperen pannen,klaringen kook-pannen. 9e klaringpannen (eng.clar@ ersjzl
zn
driein getal,waarvan eene gemeenli
jk 3 à400 gallonsinhoudt;elke derzelve heeftharen eigene stookhaard,op dat
ztjniet4ewerking deranderestoore. Zi
jworden methet
uitgeperste suikersap gevuld, waàrbi
j hetzelve door eene
houten,met lood gevoerde gootuit deszelfs vergaderbak ln
de klaringpannen geleidwordt. In deze ontvangthijeene
toevoeging van gebluschten kalk)gemeenli
jkvan )piutop
1
00 gallonssap. Sedertden jongsten ti
jd neemtmen,instede van den kalk, dikwerf'-beenderenkool of gedroogd

pl
doo.mi
n.400 zst.De rollen worden in beweg'ifng
gesteld of
r dieren, ùf door water, èf door wind,o
door stoom. bloed, welke beide klaringsmiddelen uitEuropa getrokken
Ztjzi
jn op eeneri
j gesteld,zoo dateenederzelven in eene worden. Het vuur wordtnu aangestoken,en de hitte a1regte lijn tusschen de beide anderen geplaatstis;zàjzi
jn lengsversterkttotdathetzelye rxo; ettelijke graden benedoor raderen en rondsels zaamverbonden. Een neger

den l00Q 6.3s. Dit erkent men daaraan, dathet schuim
steekt het, uit het perk aangebragte suikerriettusschea de hetwelk-zich door het heeten van hetsap op deszelfsope
erste (sugarroller)en detweedeefmiddensterolj welke pervlakte geyorlnd heeft,door opborrelende blazen of bellen
beide het meeste sap uitdrukken;een neger,die op de Rn- doorgebroken worc
lt; gewoonli
jk doet ditverschàjnselzich
aat,neemthet eenmaaldoorgegane voor, 40 minuten na het aansteken van het vuur. Het
derezijde der rollen setn
suikerriet in ontvangj steekt hettusschen de middenste schuim zelf beâtaatuit het grootstgedeelte der boven veren derde rol Lmohosrollerts welke beidederhalvemoeten nlelde 4 deelen eipgt, gom, enz. die zich met den kalk

digterbijeen geplaatstTi
jn. Ret op dezeli
jzetwee malen
u
i
t
ge
pe
r
s
t
e
r
i
e
t
(
e
ng
.
c
a
ne
f
r
cd
;
;
f
r
,
b
a
gas
setwordt0nder een afdak gedroogd, en totbraqdstofverbruikt. Het
uitgeperste sap (eng.caneJvïce; fr,vesout loopt langs
de rollen af en valt op eeneplaatoftafeltfr-tabletdie

v
erbonden hebben,en welkejuistdaarom eraanwordttocgevoegd. Vertoontzich die opborrelingj dan wordt terstond
het vuur uitgedoofd, dooreenen i
jzeren klep (de demper,
eng.thedamperjin den schoorsteen toeteschuiven. l
%ell
laat de massa een uur lang in rust,om haar den ti
jd te
metlood overtogen en metranden voorzien is. Yan daar even, noJ meer van de gezegde deelen aan hetschuiln
loopt het sap in geulen ofsleuven naar eenen vergaderbak af te geven. Het onder ditlaatste staande,Shans geklaarde
(
eng.receiver;fr.reservoirj,die nabi
j de ziederàjisaan- sap wërdt thans door middel vaa eenen hefrer door het
gebragt. Nooit wordt meer riet afgesneden, dan op een' schuim ,ofdoor eenen aan den bodem der klaçingpaB geen den zelfden dag kan verwerklw'
orden; want liet men plaatsten kraan in eene goot of geul gelatenj'die hqt

het langer liggen dan zouden bi
J de heerschende keer- in de groote ziedingpan (engelsch n'rand e/yyer) leidt.
kringshitte hetdaarirl vervatte sap spoedig totgisting over- ln dezepan doethetgeklareerde sap zich bi
ja:ofvolkonzen
gaan en daardoor zich ontbinden. Dit zelfde is hetgeval water heldervoor, alsbptsuikkerrietgoed is geweest.- De
met het sap, hetwelk reeds een halfuur na deszelfs uit- grootste zledingpan neem het geheele geklareerde sapeener
persing begint te gisten. llen laathetzelve daafom slechts klaringpan op,hetwelk nu zoo lang gekoqkt en metbreede

ettelljke minuten stilstaan,op datdedaarmede vermengde lepels afgegchuimd wordt tot pe tweede zi
zedipgpan (eng.
houtvezelen en een âjn witpoei
jerten bodem kunnen zin- seoond cowwrr) helzelve overnemen kan. Iq depe dûethet
ken,welk laatste men vroeger voor een zetmeelhield,doch zichschieralsmaderapi
jn voor,en ishetreedseenigermate
hetwelk van de opperhuid derhalmen voortkomt. Hetsap, verdikt;is hetzelve alte dik, dan wordthetdoor eea bi
jte voren troebel, is nu helder, groenachtig graauwjschui- mengselvaykalkwat
erverdund,teneindebl
q
jhetaxdermalige
mig, :maakt zuiver suikerachtlg .en riektaangenaam, even zieden hetschuim totaan de oppervlakte tedoennaarbovea
*ls het riet. Geven 13 gallons sap 16 W (8 ned. pond) stijgen. Als hetsap goed is,zooborrelthetschuim in dq
'
ruwen suiker,zooheet het suikerràjk;riet, hetwelk niet tweede ziedingpnn ia groote blazen op. onder voortdurend
z
oo suikerqjk is,leverttot8 ponden (4nederlandschpond) afschuimen wordthqtzelve ingekookt,totdat hetiudederde
afwaarts. Hoe drooger de weêrsgesteldheid en ten laatsten wederom klei
nere ziedingpaq (eng.thc fâfrdcowper)overdegrond geweest is,hoe meer het rietaan de zon isbloot- aat. Irldezepan kordthetsap even zoo bewerkt,eneirz%esteld geweest,des te meer levert hetsap suiker. 0ve- deli
jk neemtdevierde en kleinsteziedingpan (eng.teacltet
mgensgeven de top-einden van hetrieteqn verreweg 4ui- hetzelve op;deze laatste pan kan van 70- 104)gallons in.

.

verder suiker dan de worteleindeq ;dezelve worden echter nemen. In haar wordt hetsap zoo lang ingekookt,tothetbi
j de persing nietvan elkandergescheiden. gaarnietal zelve dik genoeg geworden is,om het te ktlnnea kristalli-

het rlette geqjker tàjd.qip wordt,zoo duurtir
lAmerika
de inzameling dikwerftan Januarijtotin April.Hetia Januari
j gesneden riet geeftvan 100 gallonssap 48 gallons
xuiker en molassen;dat van Februartj 56-64; dat
Xaart 64- 72 en dat van Aprilzelfs tot80 gallons. geszei
fs speciGek gewigt wisselt .
dienvolgens af van lj04 tot
1,1. W egens het scheikundig gehalte van hetsaz,hebben

wàjuitLouisiana nadere berlgten betrelrende het sap van

hetotaheite ea het gestreepte of lintvorm ig gekleurde riet

aldaar;lliter(ned.kan)van heteerstgemelde weegt1067
grammes(ned.wigtjes)en bevatin 1067deelen 895deelen
water. l19 kristalliseerbaren suiker, 49 deelen met voor
kristallisatie geschikten suiker en droesem ;deoverige%dee-

1en zijn eiwit. gom,chloor-kali,zwavelzurekalien
z
ure aluinaarde; 1 liter (ned.kan) sal)uithetgestreepte
riet woog 1062 gram m es, en bevatte in 1062 deelen 898
deelen water, 113) deelen kristalliseerbaren suikery46) niet
voor kristallisatie vatbaren suiker en droesem ; de overige
4) deelen bestonden uit dezelfde deelen a1s de 4 overige
deelen bi
j hetvoorgemeldesap.Hetuitgepersterietbevatte

veelvezelenstof en zeer weinig chloorophyll,vette oliejgele
harde hars, stearin en kiezelaarde.- Z''ereiding van den.

seren. 9e kooker onderkent ditti
jdpunt,hetzi
j aan den
aard der korreling, welke hatingekookte sap aan de rugzi
jde van 4en omroerlepelvertoont,ofwelaan de vingerp
roef (eng. touch,fr.preuve#?
zJletj. Breektqameli
jk
de draad,welken het proefsag tusschen duiln en voolvinger
vormt,eerstdan.alshj )duim lang is,zooishetdejuiste
ti
jd voordestrikinm,d.i.om hetsapindenkoelbak(eng.
coalerg fr. valH ïchissoirj te brengen. Deze bak is 7
voet lang, 5 à 6 voet breed, en 11 duim diep,en houdt
een vat (eng. hogsheadj suiker ia. Gewoonli
jk staan in
ééne ziederàj 6 koelbakken, daarin korrelt zich desuiker
Lthesu&armrainst,d.i.hi
jkristalliseertonvolkomen;hm
langzamer h1
J zich bekoelt,des tegroverkorrelthi
j. De
nietkristalliseerbaresuikerscheidtzichdaarvauaf,bli
jftvloeijende en ismetde gezegdekorrelsvermengd. Isdemasx
zoo verre bekoeld. dat men den vinger er kan insteken,
zonder zich te branden,zoo wordtzijin het lekhuis gebragt. Plantagiën, die de voorschrevene iurigtinghebben,
leveren gemeealtjk 15 à20 vaten suiker.In Demeçaràjheeft
men in den jongsten tijd in stedevan deze i
z
nrigtingeenen
door Howwlt
o uitgevonden toestel(eng.vaccuum .
,c4) ingevoerd, d.i,eenen zoodanigen, rfletwelken niethet sap
ia deluchtverdunde ruimtejdusbi
j verre weg lagere temperatuurdan btj de vri
je toetreding derdampkringlucht,

rl
ztt/t'x suikt'r//-muscovado's (eng.vaw ,
vzd#.
cr,ofmuscollado; fr.sucre Jrvz/ of moscovade,
. du. Rohzuoker of
J'
luscovade;ital.zutcâeroI'
ngranaofmoscavàtot.gezekan door middel van stoomhitte inkookt;deze manier heeftdit
alleenin hetoorsprongsland gescheiden worclen,om dathet voordeelige, dat nlen brandstof bezuinigt, ea zeer weiaig
sap in hetriet en uitgeperstz0o spoedig aan gisting onder- niet-kristalliseerbaren, daarentegen meer kristalliqeerbarea
hevig is. Te dezen behoeve heeftmen behalve deu suikerbekomt. wantdoor grootere hitte verandertzich een
znolen twee gebouwen noodig, die in tlerzelvernabijheid
van den eerstgemelden iflden tweede genpemden. Ia
xtaan:hetlieding
' ofkookhuis,deziederi
j eu hetdrupping (1e ziedinghuizen der frauscbe koloniënjbeerqchteene ge-
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lleel andere lnrlgtlnœ; aldaarheeftmengeene bijzonderq ixl :d of 3 stukken geslagenj wantdaarhetwaterbj het
kiaringpannen, maar eene ri
j Léguv'cge)van 5 naaste1- doorsijpelen metmolasse verzadigd is,alshet'inden potof
kanderstaande gietijzeren,somsookkoyerenziedingpannep, hoedaankomt,laathetin 4ezen nog molasse terug,waardoor
van welke iedere Yolgende telkensklelner isjen metden hetbrui
n (fr.ttond)bli
jft;dezebruinestukkenhetensucre
Y venrand l) duim hooger staat dan de andere: naar de fdle,deanderewittestukken petit dvcre,sucre ferrénlanc.

xi
j af, heten zi
j:Jc rrande,tazr/yrc,tey/czzlrrcïl,te Een vorm van 60 pond ingekookt sap inhoudende levert40
scrop en la 6atterie. In de eerste mordthG vers
'ch uit- pond broodsuiker;.alzoo bedraagt het verlies ), hetwelk op
t;eperste sap,die uit het réservoir is geleid gewo
rden,met j slinkt,a1s de bi
j het dekken verkregene molasse, die
,
kalk aangeroerd,en daarmedevoortgepaan,totdeviereerste omstreeks 40 pct. suiker bevat, omgekookt wordt, om
Pannen vo1 van hetomgeroerdesap ztn;in de vi
jlde pan dezea eruitte bekomen. Deze manier van dekking ls itz

komt aanvankeligk
. water; onder llaar bevindtztcilook de de fransche kolonién te huis,ofschoon nietin den uitgehaard,welks vuur zich echter ook onder de eersteuitstrek-t. breidste njaatstaf. ln Brazilië en op Cuba del
itmen ooky.
lleeftmen eenewijltàjdsgekooktenafgeschuimdszoowordt doch qldaar geschiedt het in groote, beneden doorboorde
devi
jfdepan ontledigd,en methetsap uitde twee naast- troggetà. Het sap daarin bedektmen met eenen doek,op
staande gevuld,dqze uitde volgeflde enz.,methetindam- welken men de thoon-aarde strooit en denzeiven natmaakt.
pen voortgegaan,tot dat het sap in devijfdepan tothet l)e bovenste laag leverta1s dan naarde eaardheid van het

korrelen ri
jp is, a1s wanneer het in den eersten koe'
lbak
komt;middelerwi
jlwordtde grooteofeersteketelwetleroln
met versch sap gevuld,hetzelve gekalkt, en in-eens voort
gearbeid. Ilettweede kopkseluitden vi
jfden ofkieinsten
ketel schudtmen lnet den eersten in eenen tweedea koelbak,roert0rn (o4 mouveten hetkorrelen begint. Deze
pliJ-verscheidene eltqpliswordenineenen
rnaSSa lleeteen enl

sap terrL blanc of frrrl blond; de benedenste laag bli
jft
wegens hare vele molassen vochtig en bruin en heetook
muscovade. 9e engelschen dekken schier in het'geheel
nietj vermits zi.J
' veel moiasse tot rulltnoodig hebben en
hetdekken hiet voor winst aanbrengend houden. - B'ert'ï#fpgz van den dfzcz'd clairee. beze heeftplaats il'tde

fransche kolonièn. Xen handeltdaarbi
j geheela1sbijhet

trog of bak van 10 voetlengte, 6 voet breedte ep l voet dekken;alleen met het verschilj dat men,ia plaats van de
dieple geschud, uitwelken de massa in het lekhuise
gebragt thoon-aarde ofklei,water neeznt,waariq sqikertot op verwordt. Het lekhuis druppinghu's (eng.ct
xring-ltouse,
. zadiging opgelostisgeworden;dus lost men alleen de mo-

fr.purgeriet iseen grootgebouw,datin de engelschekoloniën meteenen onderaardschen vergaderbak (eng.cistern)
voorzien,waarvan de wanden gem ètseld ofm et trasbestre-,
ken zi
jn.Deze bak ismeteeù rasterwerk van sterkëbalken
bedektop welke ledige, van boven opene vaten(eng.ltogs/lrcd'
ç;fr.6arriguest geplaatstworden. la derzelverbeneden-bodemstuk hebben zi
j 8 à 10 gateu,inwelkemen
steelen van pisangbladeren derwijze plaatst,datzi
jm'ethun

lasse op, en wascht dezelve uit den suiker. - Bikwi
jls
wordt muscovade in de koloniën nog eenmaalopgekoolkt,
en gedekte suiker nog eenm aal,of verseheidene nzalen ge-

dekt; daar4oor verkri.jgt men daarvan ligtere soorten.-

Aal heriny. Daardoor verstaatmen het verdere zuiveren

van den ruwen suiker,betwelk men ovèr grooter: schaalirl

de europeschesuik-erfabrijken,ofraënaderijen (eng.sugar
rd
yznu'
rze.
ç; fr. ray nerins; ital. vqmaeriesj ten uitvoer
beneden-eind totonder de balken, en metderzelverboven- brengt. De eerste die in Europa is in werking gebragt,
einde buiten uithet vat steken.A'
u 4olgtdepotting', d.i. was in Yenetië opgerigt geworden; omstreeks het einde
men schudt in deze vaten hetuitdekoelbakkenaangebragte, der l6eeeuw bestonden reedsdergel
i
jkeelablissementen in

ingekooktesap. De vloeibaarbli
jvende,nietvoorkristalli- Augsburg en Bresden. Spoedig daarop,werden zi
jook te
g
a
t
i
e
v
a
t
b
a
r
e
s
ui
k
e
r
L
mo
l
a
s
s
e
t
v
a
n hetzelvedringtindepo- mburg en Bremen en y
bij ons (te Amsterdam)in J65t)
rieuse bladstengels en druptuitdeze beneden in dengroote Ha
de eerste opgerigt. In Engeland vindtmen dè eerste suik-elderbak neer, en na verloop van drie weken bevindtzich kerraënaderijen omstreek-s 1659 vermeld. ln Kopenhagen
noch slechts in de vaten de kristalliseerbare suiker;ditis begon de eerstej i
n hetjaar 1621te arbeidea. Deeerstr
de ruwe suiker.In de fransclze koloniën ishetdruppinghuis in Spanje ontst
ond 1782Nte Sevil
la. Tegenwoordig vindt
70 voetlang en 20 breed;'de vergaderbak daarin isinver- men de meeste suikerraKnaderil.en in Engeland, 1101scheidenekommen ofebe
kkensL6assinsf
imLtassejverdeeld, land, Noord-Duitschland, sedert den jongsten ti
jd ook in
het daarop aangebragt rasterwerk heetplancher.overigens Zui
d-Duitschland. In de jaren 1823 tot 1835 werden in
wordtop dezelfde wijze gehandeld a1sindeengelschekolo- l'rankri
jk 27J suikerraënaderi
jen opgerigt. In Xilaan zi
jn
niën,met slechls dit verschil,datmen in plaatsderpisang- sedert 1823 vier ontstaan, te znmen met een kapitaalvalt
blad-stengels suikerriet neemt. De ledige ruimte in desui- 4,772,000 lire; zi
j verwerl
ten.aan ruwesuiker:muscoval
servaten,diedoorhetafvloei
jeu dermolasseontstaatjwordt den,Bahia,witte Havana en Portorico,welke z!)
- uitTriiist
.

.

metruwen suiker uit de overige vaten aangevuld, de vaten of Alarseille ontbieden, en leveren Xelis, Bastard en l)e1'
digtgekuipt en de houten afvloeigaten methouten devikken d
gea
unee
gemel
enisI,deva
rde
)rstd
er den 1
*r,van den tweeden â
1r en van
toegestopt. ln dezen staatzijn zi
jtotdeverzending gereed.
r Ae
ele massa. 0ok in Yerona bestaat
.he

Een vathoudtbijdoorsnede 16 centnrsruwensuiker,waartoe20;'
0 gallons'versch uihgeperst%ap noodigzi
jn,welke,bi
j
goede hoedanigheid van het sap, hoogstens 60 gallons molassen,mogen opleveren. Deze zoo wela1sookhetbi
jhet

eene groote raënaderl
g.Hetduitschetolverbond teldereeds

in 1836: 86 suikerralnaderi
jen;7 in Beijeren,2 in Saksenj tBresden); 2 in Koerhessen tcassel); l in HessenDarmstadttollblAbachl;28 in Rijn-pruissenq4 in W estphazieden gewonnen sclzuim , van welke 7 gallons uit l00 gal- 1en;12 in het pruissische hertogdom Saksen ;3 in Silezië;

lons versch sap ontstaan,worden oftotrum gedistilleerd, of 'l7 in Brandenburg;2 in Pommeren ;8 in oost- en W estverm its molasse en dchuizn een gedeelte van den kristalli- Prui
ssen. Deklelnsten daaronder ververken jaarli
jïscirca
seerbaren suiker met zich voortgerukt hebben,omgekooktj 1000 centnrs.
de aanzienli
jkste plwm:
*4.45,000 centnrs.
om deze te gewinnen. De molasse bevat 20 pCt.water,40 De 18 ramna,
deri
jen, die in 1837 in Keulen bestonden,
P6t.kristalliseerbaren,35 p0t.-nietkristailiseerbaren suiker, verwerkten van l october,1836 tot30 September 1837
5 pct. andere niet wezenxlilke
: deelen.- B ereidin& wczz l8I,212 centnrs.aruwen suiker en lom pen. Deze worden

dnn &roodsuikerofvan de cassonnade(eng.c/cye# sugar,
voormaalsZis&oytdz/gcrgital.zucchero ïz:rottancet.Deze
geschiedtinsgeli
jksin Amerika. Iletdruppinghuis daartoe
is grooter dan het boven beschrevene en door latten in verscheidene deelen Lcabanest gedeeld. Daarin plaatst men

door alle raflinaderi
jen van hettolverbond voornameli
jk uit
Hambvrg,:remen,llolland en,Belgiëontboden. Dehandelwi
jze is zeer verschillend; voormaalsvervaardigde men in
alle raënaderi
jen eerstEjneraKnaden,vervolgensuittler-

zelver nevenprodukten en geringere ruwen suiker melis
roote trecbtervorm ige aardewvken, gesplitst, aan den top uit de nevenprodukten van deze en nog geringeren ruwea,
met een ongeveer J. duim breed en digtgestoptgatvoor- suiker wederom bastertq tegenwoordig geschiedt dit nog
ziene vorm en b'-formest op, en vultzemetingekooktsap slecht
s in weinige fabri
jken, de meesten rigien zich naar
uit den koelbak; zoodra het na opgeveer 12 uren koelge- de meest in vraag zi
jnde soorten,ofnaardeorderswelke
noeg geworden is,valthetmiddenindeoppertlakteeeniger- ZiJ-ontvangen.
mate in ;dan trektmen beneden den stop of devik er uit, ' Even a1s in alle takken van ni
jverheidjheeftindelaatste
zetden vorm op potten,in welke de molasse 12 à 24uren Jaren ook ia de suikerbereiding eenevvranderdewi
jzevatl
lang afdruipt. Illerop strooit men gepulveriseerde,zoo veel bewerking plaats evonden, en thans is nietzelden eene
di
e
va
n
s
t
o
omkr
a
c
ht
en
de
vo
r
der
ingen
mogeli
jk van kalk-en ijzerdeelen onttlane klei- ofthoon- enkele raënaderi
jj
aarde (eng. clayj overdebreedevlakte suiker,bevochtigt in de scheikunde behoorâijk weet gebrui'
k te maken,in
dezelve metwateryen plaatstden vorm op eene andere pot. slaat met hetzelfde aantalwerkliedenj eenetiendubbelehpeHet water sijpelt allengs door de kleien vervolgensdoor veelheid van het produktte leverenjwaartegen sommigen
den suiker,lost in dezen de molasse volkomen op en voert door eenen verkeerden nai
jver gedreven, we1 een aantal
meer daarvan in den pot dan in de vaten afvloeit,weshalve bezwaren te berde brengen, mette beweren,dathetvoort
br
e
n
g
s
e
l
mi
nd
e
r
i
n
kwa
l
i
t
e
it is, m aar waartoe men tocl.
de broodsuiker zuiverder is dan de muscovade. llet dus
l
ontstane suikerbrood wordtuitden vorm uitgenomen endan ten stelligste gehouden is,ZOO meB niet genoodzaakt wil1
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zi
jn,alde voordeelen,die daaruitMoortspruiten,aananderen
De tegenwoordigestoom-raKnaderi
jen bestaan gewooii
jk
in een aantalgebouwen, waarin alde bewerkingen achtervolgensverrigtworden,eu bi
jhetbeschri
jven van dezelve,
zlzllen wi
jaannemen,dateen vatofeenekistruwesuiker
aan de,fabri
jk gelogtis,en dezezelfstandigheid dooralde

a1-te staan.

volende bewerkingen volgen.
anneer het vat, in hetgebouw is grbragt,dan wordt

hetzelve gewoonli
jk gewogen,en vervoigensde ruwe suiker
opeenhoutenvloeruitgestort,waarna dezelve in groote ronde
pannen wordt geschept,die men de blaasketels zou kunnen
noemen, waarin de zelfstandigheid door middel van stoom

eene zekere voorbereiding ondergaal. gezeketelszi
jn gewoonli
jkzesofzçven voetwijd b!)omstreeksvi
jfvoethoogte,
en dienen voornameli*Aik om de suiker te smelten, voor
dat men dezelve van aardachtige ofaudere onzuiverheden
zoekt te reinigen;wantlloezeer de hierzoogenaamde ruwe

suiker in W est- of oost-lndiën reeds eene gedeelteli
jke
zuivering heeftondergaanyzoo bevatzi
jnogtanseenigezelfstandigheden ofstotren dieverwijderd moetenworden,vöördat men in staat is een wit en greinig of gekristalliseerd
voortbrengse1televeren. Dezeverontreinigendestoffen zi
jn
aard- en andere deelen, kleurstof, en hetonkristalliseerbare gedeolte ofde zoogenaamde stroop. Heteerste datbi
j
het raëaeren in aanmerking komt,ishetverwi
jderen van
alle werktuigelàjk bijlvoegde vreemde deeleuy waartoe de
suiker in de blaasketel wordtgebragt, en met water,hetwelk men in de groote raënaderi
jen uiteenen bijzonder
daartoe ingerigterl hoogstaanden bak toevoert, of met het
stoomwerktuig oppompt, gesmolten wordt. Bi
j ditsuikerznengsel wortlt eene geringe hoeveelheid kalkwater gevoegd, waarna eene stoompi
jp, die metden ketelin ge-

SIJIKER.

bak aanwezig zi
jn. 9e suikeroplossing vloeit nu uktd!
blaaspannen in eenen ondiepen bakjwaarmededestofbuizenverbonden zi
jnj en vervolgens door de zakkeu in degenoemde buizen. Daar deze zakken van onderen gesloten
zi
jn, zoo bestaat er geen uitgang voorde stroop dan door
de openingen en het weefselvan het doek, datdubbelen
weer dubbel genomen is,zoodatdevloeistofontwi
jkta1g
een helder en klaar vocht, waarvan al de werktuigeli
jk
bi
jgevoegde onreinigheden in de buizen en zakken ztja
achtergebleven.
W anneer de zakk'en en buizen nietvan ti
jd totti
jd gereinigd werden,dan zeker zouden dezelve spoedigonbrul
Ykbaar zijn, waarom deze deelen dan ook worden afgenomen en gewasschen. Bit waschwater bevat daardoor natuurli
jk nog een gehalte aan suiker, en ditisde reden,
waaro
'm men hetzelve opgaarten dan bijmassa uitkookt,of
hetzelve aan de zoogenaamde suikerwaterstokersjdie ereene
sooftvan rum uitstoken,verkooptjterwi
jldelaatstoverblijvendevuilnisalsmestspetie,waartoe hetzeeruitmuntend
geschiktschi
jntte zi
jn,gebruiktwordt.
De ontkleuring van de dus bereide stroop wordtgewoonli
jk ia eene andere afdeelingvan defabri
jk verrigt. Ten
eiade dekleurstofteverwàjderenywaardoorhetsuikethoudende vocht bruin gekleurd wordt, bezigtmentegenwoordig
dedierli
jkekool,waartoedan ook bi
jdefabri
jken op eene
groote schaal, afzonderli
jke beenbranderi
jen zi
jn opgerigt.
Keedsgeruimen ti
jd ishetbekend geweest,datdegewone
'

houtskool de eigenschap bezitom in mee/ofminderengraad

in staatte zi
jn,debedorven luchtvan alleplantaardigeen
dierli
jkezelfstandighedenjdiein eenen staatvan ontbinding
verkeeren,te vernietigen; maar de duitsche scheikundige
Lowll,z ontdekte naderhand,datdezelfde zelfstandigheid de

kleur verdreef van de gewone azi
jn en een aantalandere

meenschap slaat.geopend wordt,zoodat de stoom met ge- vloeistolren, waardoor men spoedig op hetdenkbeeldkwam,
weld door de vloeistof blaast, en zoo doeùde dezelve bin- om de kooltot hetklaren van onderscheidene scheikundige

nen een zeer kort ti
jdsverloop, verhit, hetwelk een der preparaten te bezigen,en daarvan insgeli
jksbijhetraëneren
voordeelen is,waardoor eene nieuwe, met stoom werkende van den suiker gebruik te maken. Voor ongeveer dertig
fabri
jk zich boven eene andere onderscheit
lt. Zoodrahet jarea geleden,ontdekte Flcnlnz van Xontpelliernogbovenwater toereikend verhit is geworden, lost de suiker zich di
en, dat de dierlijke koolnietalleen even werkzaam was
jveelgeringere hoevee'
lheid,dan men vandeplantenkool
spoedig op, waarbi
jmen het mengsel gestadig met roer- bi
noodig had;maardat deze ook in staat was oIn vele vloeiSpanen om roert.
9itgedeelie vaa de zuivering iseene van die bewerkin- stolren te ontkleuren, waarop de laatste geene de minste
g
en,waaraan in delaatstejaren vele verbeteringenzi
jntoe- werking uitoefende. Spoedig maakten nu de suikerbakkers
gebragt, hoewel dit trouwens met de geheele suiker-raë- zi
ch deze ontdekkinq ten nutte,en sedertdien ti
jd ishet

nering het gevalis. Bi
jdevroegere handelwi
jze werd de gebruik van de dierll
gkekoolinde raënaderi
jen op ondersuiker in kalkwater op hetopen vuur opgelost, waarvanhet scheidenewi
jzen gewi
jzigd geworden.
gevolg was, dat de verschillendehittegraad veelti
jdseenen Zoodra de heldere vloeistofuit de âltreertoestellen komt,
nadeeligen invloed op de hoedanigheid van het produkt l
oopt zi
j door pi
gpen naar andere bakken,waarin dekool
had. Toen ook Werd de suiker geklaard. door het toe- bevat is. Dezebakken ofkuipen zi
jn gewoonlijk vierkant,
voegyn vân eenegrootehoeveelheid ossenbloed,waarbàjeene vierofvi
jfvoethoog en voorzien meteenen dubbelen bolaag schuim van eenige duimen dlk in den ketel ontstond,
die met eene soort van schuilnspaan werd weggenomen.
Xe werking van het bloeê bestaat daarin,dat hetzelve,even
a1s hetwit van een ei, in de warm te stolt, en dan m etde
daardoor ontstane vliezen,alle onreinhedenuiteeneofandere

dem , waarvan de bovenste metkleine gaten doorboord is.
0p dezen doorboorden bodem legtmen een kleed,hetwelk

men met Il
jn gemalen beenderkoolbedekt,terdikte van
nagenoeg drie voet. De suikerhoudeude vloeistofwordt nu
op deze beenzwart-laag gelaten,waardoordezelvelangzamer-

vloeistof bi
jhetnaarboven dri
jven medeneemt. W anneer hand heendringty en op den bodem door het kleed en de
zoodanige klaring twee of drie malen herhaald was, dan aten in de ledige ruimte van onderen wordt opgevangen.
m oest de suikeroplossing door eene houten goot in eenen Debedoel
ing van deze wi
jzevan llandelen iszeerinhetoog
langwerpige vergaarbak loopen, die meteen doorzàjgkleed loopende; want daar de vloeistof we1helder,maar bruin
gedekt was, zoodat de vloeistof in eene andere pan werd van kleuris,zoowordtdezelvebi
jditdoorzijgen,doorde
doorgezegen,waarbi
jnog veleonreine deelenwerdenmede- ontkleurendewerking van dekoolbi
jnazoohelderalswater
gevoerd.Tegenwoordig nogtanswordtditdoelop eeneveel gemaakt. Deze behandeli
ng leverthetbewàjsop,datmen
betere wi
jze bereikt;wantdetemperatuurvan dqfloeistof door eene oordeelkundige toepassing van de scheikundige
is niet veel hooger.dan dievkn hetkokend water,en de ontdekkingen in hetfabrijkbédri
jf,debesteuitkomstenvernadeeligeklaring methetbovengenoemdemiddelwordtbi
jna krtjgt. en detegenwoordig gevolgd wordendebehandeling
geheel achterwege gelaten, doordien men hetzelfde doel, oneindgg voordeeliger en beter is, en ook spoediger tothet
nameli
jk hetzuiveren van de oplossing op devolgendewi
jze doelbrengt.
bereikt. De suikeroplossing wordt nameli
jk in hetgeheel Ineeneofandere plaatsvan deraënaderijbevindenzich
niet afgeschuimd; maarlooptbi
jzekeren staatvan de be- een aantal retorten m et de noodige fornuizen, en andere
werking uit de klaarpan (de blaaspazz), in eene z'
eeks van noodzakeli
jke werktuigen, die alleen dienen om de YOOrfiltreer-ketels die in eene ruim te beneden dezelve geplaatst trefrelijkheid en het uitgebreide nutvan de dierlijke kool
zàin,en waarde vloeistofals eene dikke ondoorschi
jnende in nog klaarderdaglichtte stellen. W anneernamelijk de
zwartq stroop inloopten dezelvein eenen klaren doorschj- ontkleuring van de stroop door de kool bewerktis, endeze
nenden staat, hoezeer roodgekleurd.verlaat.Deze toestellen daardoor onzuiver en dus veizadigd is gewordenjdan spoelt
zijn op eene zeer vernuftigewi
jze ingerigt. onderscheidene men eerst de massa in de bakken met water goed uit,tot

kuipen van gegoten i
jzerbevaften ieder een zestigtalbuizen
van doek, die nagenoeg drie duim wi
jd zi
jn,en vastgemaaktworden aan kortemetalen pàjpen,die in hetbovengedeelte aan rondegaten zi
jn geschroefd,zoodatzi
jloodregt
naarbeneden hangen. lederebuisbevateenen wi
jden zak,
van eene digt geweven katoenstof, die zoo ineengerold is,
dat het geheel eene vaste massaschijnttevormen. gaar
deze z>kken iedervoorzich tweevoetwijd en zesvoetlang
zàjn!zoo ishetgemakkeli
jk teberekenen,dateromstreeks
vi
jftlen honderd vierkantevoeten dôek in iederen llltreer-

dataldeoplosbare onzuivere deelen van desuikerzi
jnweggespoeld, waarna de kool uit die bakken wordtweggehaald
en in dei
jzeren retortenjdie iedervoorzich tameli
jkgroot
zi
jn, gebragt, om op nieuw gebrand oflevend gemaaktte
worden,waarop dezelve,na dezebewerkingtehebbenondergaan,wederom bi
jnaeven goed is#alsofdiekooloorspronkeli
jk van beenderen gebrand werd. Hierbi
j worden nameli
jk alle vreemde deelen verbrandj zonderdatdaardoor
de ontkleurende eigenschap van het beenzwart veel verminderd wordt. 0p deze wi
jzekan men lang van dezelfde
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koolgebruik maken.die slechtsvan ti
jd totti
jdmetnieuwe' naarboven in deketelsgeperstwordt,waarbi
jdusdezelfde
behoeft aangevuld te worden.
werking plaats heeft, diemen bi
jeenegewone zuigpolzlp
lletisbekend,datde broodsuikereenenbi
jzonderengraad zien kan. Hierna wordt de stoom in de ledige ruimte bevan witheid heeft, en dat ook de losse suikers meer of neden de kookpan gelaten. en insgelàjks door buizen in
minder blank!. geelof bruin zi
jn, vaarnaar zich de
dezelve rondgevderd, waardoor de vloeistof reedsbtjêene
r
el
DezalWl
men deze verschillende
geringere warmte,dan de gewone kookhitte,aan hetkoken
JZe,
veeg
rk
rt
i
j.>,
in
het5Vv;
R
r
O
P
olgeude beschreven worden,
wordtgebragt,hetwelk een gevolg isvandetameli
jkeluchtelleen nog hebben doen opmerkèn, dat pen slechts uit
verdunning, die boven de suiker is daargesteld. Bi
j het
beste suikersoorten de broodsuiker vervaardigen kan,daar voortgaan deruitdamping,stroomtde damp dooreenewàjde
de andere steeds eene meer en min gele kleur behouden, i
jzerea buisineenenkoud-waterbak,waardoordezelveoogenen dat de kennis der vermenging van de onderscheidene bl
ikkeli
jk verdiktofwederom totwaterovergaat,en erdus
west- of oost-indische soorten ter betere vervaardiging van bestendig eene ledige ruimte boven het kooksel bestaan
broodsuiker en kandi
j, voorden suikerralnadeureen on- blàjft. Door dit koken verdikt zich natuurli
jk de stroop,
misbaar vereischte is.
zoodatgedeelteliik desuikerdeelen meerofmin totgreinen
Nadat men op de boven beschrevene wi
jzeeene
of kristallen schieten. Ten einde zich te verzekeren van
den staat der suiker in de pan, dieyzoo al: ligt te denken
mogeli
jk blanke verzadigde suikeroplossing verkregen
valt,van rondom gesloten moetblijven,wanneerhetluchtï&at men tot de gewiptigste bewerkingen over,
het koken. geze oplosslng iszamengesteld uitkristalliseer- ledigezalblijven bestaan,bedientmen zich van eenenver,

bare suikerdeelen, uit stroop, ofsuikerdeelen die niet tot
kristallen aanschieten,en uit water.Hetdoelnu is om een
edeelte van het water in den vorm van stoom aftevoeren,
en dus de vloeiptof totkristalschieting geschiktte maken.

nuftlg uitgedachten toestel, de zoogenaamde proefstang,
waardoor men in slaat gesteld wordt, een gedeelte suiker
uit de pan te nemen, zonder daardoor hetluchtledige te
veqstoren. Deze proèfstang zou men kunnen beschouwen
In de oude suikerraKnaderi
jen was men gewoon om de als eenen sleutel, waarmede eene kleine klep in de pan
vloeistof in groote koperen bekkens of pannen te gieten, geopend wordt, en men eene geringe hoeveelheid sul
ker
en dezelveboven een open vuurte koken,totdatzi
jeenen uit den ketel neem t, en dan wederom de klep toesluit.

hittegraad verkreeg van 230 tot250gradenFAHn.jenwaarbi
j In depan bevindtzich nameliik eenehollebuisvastgehecht,
de gesmoltenesuikermassaeene li
jvigheid aannamjwaarvan waarvan het eene einde buiten uitsteekt, en hetandere in
men zich doordeondervindinj
'moestverzekeren,ofdezelve de vloeistofreikt. Ditinwendige uiteinde bestaat uit eene
besc
zh
oi
ok
gt
eno
af
amd
gae
arkw
oeal
s
v.
ateU
nitge
dg
eo
zt
eenpannenwerddesuikerin pijp metsluitkraan,op dezelfdewijzealseenegewonewater,waarindezelvemeteenen kraan, en is m et twee openingen voorzien, waardoor de
spaan duchtig door elkander geklopt wvrd, waardoor de vloeistof kan uitloopen. De proefstang bestaat uit eenen

suiker zoo ver van de stroop gescheiden werd,datzi
j
greinen kon aanzetten.ofgedeeltelijk totktistallenovergaan.
:i
j deze bereidingwi
jze vond men nogtais datdesuiker,
behalveandere nadeelen,doordehoogeteluperatuur,Faarop
de koking'plaats had,van eene minder g:edehoedanigheid

regten koqeren sleutelmethandvatsel,waarvan hetuiteinde
meteen ultsteeksel voorzien is,die ln de buis gestoken en
rondgedraaid zijnde,debinnensluitkraan opent,en daardoor
aan de suiker gelegenheid geeftdoor de openingentevloei-

jen in eeneholte,die zich totdatoogmerkaanheteindevan
werd, doordien er bi
j dezelvereedsop ll2tkookpuntvan de stang bevindt. Na deze bewerking wordt de sleutel
waterj neiging totontleding bestaat,diebtjhoogeretem- wederom rondgedraaid, waardpor de kraan gesloten wordt,

peratuur vermeerderd wordt. geze omstandigheden gaven en*men met den sleut
eleen proefje suikeruitden ketel
aan den heer H0+u p aanleiding tothet denkbeeld,om de gehaal
d
he
e
f
t
.
Di
t
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r
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j
ewordtnu doorden man,dlehet
suiker in hetluchtledige te koken,daar, zoo als bekendis, opzi
gt over hetkoken heeft, onderzocht, waarbj hi
jeen
ditkokep dervloeistoTen,bi
j eenen yermeerderden,
lucht- wein'Ylg tusschen den duim en vinger neemt,en nagaattot
druk .
op eenen lageren warmtegraad plaats heeft, zoodat welken graad van taaiheid hetL-ookselgevorderdis.W anneer

men daardoorgevrijwaard wasjdatde suikerdoor tegroote
hitte bedorven wierde. Indien men dusdoor middel-van
de luchtgomp gedeeltelàjk de lucht boven dekookpannen
kondeverwijderen.dàn zoudedeuitdamping reedsbàjeene

hierbi
j blijkt, dat de suiker nog niet devereischtedikte
heefty dan moet zij nog eenigen tàjd worden aan dekûok

naderi
jen,alwaarmen de nieuwewtj
xe volgt,hetkoken in
een meerofmindervolkomen luchtledigplaatsheeft,waarbi
j
iedervoorzich van eenen gewi
jzigdeu toestelgebxikmaakt,
naardat de omstandigheden zulkstoelaten!
Gewoonlijk zijn de kookpannen ronde,gewelfdekoperen
ketelsvan 6 tot7voetmiddellijn.ennagenoegvandezelfde
hoogte. onder deze kookketels ontwaaqt men geen het
minste vuur.datm en voorhetoyerige in veleraënaderi
jen

Potten wordtopgevpngen.W anneerop dezewi
jzedesuiker
uitvloeit, dan wordt men gewaar,datzàjeenegrootever-

gehouden; doch zoo de proef. goed uitvalt, - en hetbeoordeelen hienan moet men door ondervinding leeren hitte van l30 of 150,en dus 100gradenlagerplaatshebben. dan opent men aan den bodem vaq de pan eene klep,
Dkt denkbeeld vap HOwAIID is naderhand totzekeren graad waardoor de suiker door eene.
buis in eene benedenruimle
verwèzenli
jkt geworden,zoodatin devoorname suikerraë- ofeen veqtrek loopt,alwaarzijin eigenaardigepannen of
andering heeft ondergaan5 want tbans bestaatdezelve uit
eene znassa kristalle:, die in eene donkerkleurige stroop

gewikkeld zijn,doordien uitdesuikerhoudendevloeistofzoo
veel water in den vorm van stoom is afgedrevén. dathet

overbliivende overzadigd is, ea dus reeds een gedeelte los-

laat.fotontwikk-eling vaq den stoom,die totkoken en tot

niet ziet, daar hier alles,zoo welhetwater koken en het andere doeleinden diént, bekindtzich een grootestoomketel
suiker koken in hetluchlledige, a1s het verwarmen van de op eenegeschikteplâatsin de raënadertj,vanwaardezdve
stoofof droogvertrekken, door middelvan stoom geschiedt metbuizen naar alle oorden gevoerd wordt.

die met pi
jpen overal wordt heen'
geleid. Iedere pan is
luchtdigt gedektj maar staat door middelvan buizen met
onderscheidene andere vaten ofketelsin gemeenschap;terwijl door de eene buisde vloeibaresuikerin depan gelejd wordt, die door eene anderewederom wordtwegge-

Eene der meest in het oog loopende bi
jzonderheden,
waardoor de nieuwe wi
jze zich van de vroegerin gebruik
zijnde onderscheidt, bestaat daarin, datvoorlzeen detem-

pératuur, waarop de verdikking eerst kon plaats hebben,
zoo hoog moestgedreven worden,datdaardoorgeenekristalvoerd, eene derde den stoom toegang verscbaft,waarm ede len konden aanschieten,vöôr datde vloeistofaan eene opdb suiker gekookt wordt. en eene vierde dient, om den volgende verkoeling wasonderworpen geweest,terwàjldoor

stoom tedoen wegstroomenjdievan desuikeropstijyt.Aan de handelwi
jze.die heteerstdoorHnwAlo,vo'öromstreeks
deze kookpannen bevinden zich onderscbeidene deelen die dertig jaren geleden werd voorgeslagen,diekristalschieting
zeervernuftig zi
jn uitgedacht,en daartoe dienen om zichte Werkell
jk reeds in depan plaatsheeft. Bi
jheteerstegekunnen verzekeren kangaande den staat van de hitte der bnik maken van deze wtize in hetgroot,verkreeg men
vloeistof, de hoeveelheid die in de pan aanwezig is enz. eene zachte, zwakke en weinig greinige ofgekristalliseerde
Daardezewerkmigeli
jketoeMellengrootendeelsmetdie,welke suiker;doch na eenige verbeteringen,die aan de toestellên
aan denstoomketeltothetzelfde doeldienenj overeenkomenj en behandeli
ng zi
jn aangebragt, is men ook deze onvolsoozullen wijdebeschrijvinq van dezelveachterwegelaten. komenheid te boven gekomen,zoodatmenthansopdenieuwe
De bewerking, die de sulkerhoudende vloeistof in deze wijze even goed geraëneerdesuikersvoortbresgt,alsdoor
Parznen ondergaat,bestaatnu in het volgende. Zoodra na- de oude hetgevalwas. Howwzntrok van zi
jne uitvinding
meli
jk de Woeistofdoor de laag koolgedrongen is,loopt eentameli
jkvoordeel;wanttoen de londen
'schesuikerraënazi
j in eenen vergaarbakj die eenige voeten beneden de eurszich van zi
jnewi
jzebegonnen tebedienen,moestenzij
P-annen geplaatst is, en bevindt zich daar in gemeenschap d
eene jaarlàjksche pachtaan hem betalen voorbetregt,om
met eene pi
jp of buis, waardoor dezelve
zich van qjne uitvinding,waanoor.hiieen patentjenomen
w anneernu de luchtdoor middelvan eene
had, te bedienen, en het totaalbelrag daarvan beliep in
de pannen pehaald wordt,dan veroorzaaktde
eenl
'ge J'aren meer dan veertig duizend pond sterling of
480,000 gulden.
da dampkrlngsluchtop de vloeistof, dat zi
j door
144+
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Nadat de suiker behoodi
jk gekooktofzoogenaamd gaar
is,vloeitzijin eenige pannen ofbekkens,waarinzi
jverhit
wordt. Ia dit puat verschilt de volgorde der nieuwe bewerking dus aanmerkeli
%
jk Van de oudere wantj
k
z
h
i
ë
q
jdeze
laatste wi
jze'werd zi
jnagekooktte zi
jn,juistia de koelPannen afgekoeld ià plaats van verhit. In deze bekkens
wordtnu desuiker,dieoorspronk-eli
jk op de hitte van l35
tot 140 graden .
gekookten uitgedampt is,t:tde temperatuurv&n nagenoeg l80 gebragtjwaarbijdezelvevoortdurend
wordt omgeroerd, zoolang,totdatzi
j eenen zekeren staat
heeftgekregen,waarbi
j eene verdereverhitting gestaaktkan
worden. llet doel van deze bewerking is minder o$n de
suikertedoen kristalliseren,(wantditisreedsin dekookpan gescl
aied),dan we1om dezelvetoteenenstaatvanli
jvig-
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b,
en gade geslagenj naar boven klirnmenjtea eint
le dezooenaatnde wasctà- en klaarzolders te bezoeken, die hler,en

ook in de meestesuikerbakkerijen eene groote ruimte innemen.geze trafi
jken zi
jn gewoonlàjk zeerhoog en bestaan
uit een groot aantal zolders boven elkauder,waarvoorwi
j
tllans de noodzakeli
jkheid zullen inzien. Iederevorm met
suiker moet eenige dagea staan,vöör datdeinhoudgeledigd
kan worden. 0m -d
e reden heeft men ook een grootaan.i
ta1vormen noodig, en zoo veel ruimten '
of zolders om d'
ezelve te plaatsen. Ia soznmige etablissementen heeft men

somti
jds van vi
jftien'tot twintig duizend dezervormen in
gebruik, zoodat eenige droogzolders digt opeengesloten met
dezelvegevuld zijn.
Aan despitsvan iederen potbevindtzlcheenkleingaatje,
heid te brengenywaarin dezelve beter geschiktwordtom de zoodat,wanneerzi
jop de puntin de stroopbakkengeplaatst
nog lolgende beùandeling te ondergaan,en debroodeneene
eenigen ti
jd in rustgelaten wortltydiestroop langzaarn
dool
'
zakt en ia den onderstaanden bak vloeit. W anneer dit
uitlekken tot zekeren staat gevorderd is, dan worden de
potten opgenom en, en de uitgelekte vloeistofin eene g0Ot
zen OP
of buis btjeengegoteny ofn beneden in de stookhui
d
nieuwem etruwe suiker te worden opgekookt, ewi
jlernog
eea tamelàjk gedeeltekristalliseerbal-e suiker medeuktgelekt
is. Deze gekookte suiker,die van eene minder goedehoedaniglzeid ls, ondergaat de zelfde bewerking, en levert a1s
daarvan te bevqjden. Te dien einde wordtdevloeibare uitlelksel de bekende stroop op,

vastere zelfstandigheid te geven.
AYanneer men de totdusver evorderde werkzaamlteden
nagaat,dan wordtmen gewaar,dat de suikeralleen van de
vaste vreemde deelen, de kleurstofen eea edeelte van het
water, waarmecle dezelve gesiolten is geworden, beroofd
is;-doch dat de melassie, stroop ofonk-ristalliseerbare zelfstandigheid, nog in hetproductaanwezig is. De volgende
behandelingen hebben derhalve alleen ten doel om haarook

suiker naar een andergedeeltevan deraKnaderi
j gebragt,
alwaar dezelve in een aantal ijzeren potten van nagenoeg
twee voethoog en zesduim wijd aan hetwi
jdstegedeeltey
wordtgegoten. geze potten staan allen naastelkander met
depuntnaar omlaag. lngfootefabri
jken.moetmen honderden en somlàjdsduizeqden van dezepotten hebben,en
hoezeer m enwYroeger, en in sommi
ge raënaderi
jen nog

lloezeerbi
jdituitlekkeneengrootgedeeltevandestroopzich
afscheidt,zoobli
jftnogtanseen gedeeltez'
ondom dekr$istallen
hangen,diedooreene alkonderli
jke bewerkingmoetworden
weggeruimd.Ditheefttegenwoordig opeenebi
jzoaderewijze
plaats. Yroeger maakte men hiertoe gebruik van eene soort
van lijnewittekleiaarde k
'rouaansclle aarde),diemet water

ti
jd gekooktewikerin depotten te bretzgenjti
jdensdezelve
in eenen zekeren staatvan temperatuur en greiniglzeid verkeert,zoozi
jn gewoonlijk een zoo grootaantalknechtsmet
dit bedrijf bezig, dataldepotten in eerlhalfuurgevuld
zi
jn. W anneer dithet geval is,en terFtjldesuikernog

a1 de stroopdeelen zi
ja uitgewasscllen,en ereen volkomen
wit suikerbrood, of we1 naar gelang der k-waliteit van het
ralnaateen meerofmindergeelgoed overbli
jft. lletgebruik van suiker in plaatsvaa klei,isinsgeii
jksheteerst
doorllowkaoingevoerd.en een van deaanzienli
jl
tevoordee1endie daaruitvoortvloeijen,bestaatdaarin,datmen btjde
nieuwe handelwi
jze het drievoudige van den ti
jd uitwint.
somti
jds bezigt men totdezedekking ook wi
jngeest,eene
oplossing van aluin ofvan kalk welke onderscheidene handelwijzen allen hunnebijzondereToor- en nadeelenhebben.
Zekere middelsvort van suiker wordt veel gebruikt;en
hierin heeft men een aantal soortenjdie in pri
jsmetde
m indere of m eerdere blankheid afwisselen, en basterden

aangeznengd,enindienstaatopde suiker gelegd werd, waartegenwoordig daartoe van aardewerken potten gebruikmaakt, doorhetwaterdoordeszelfs eigen gewlgt door de suikerheen
zoo verdienen de jJz
*eren,zoo men zegt,toch in zekerenzin drong,en zoo dpende de stroopdeeletlnaarbeneden voerde,
den voorrang.Hetis een vreelud sohouwspel,wanneermen, diedoor de opening oader in den potwegvloeiden.Tegenti
jdens de vulling plaatsheeft,eenesuikerraënaderi
j be- woordig gebruiktmen echter tothetdekken desuikerzelve
zoekt;wanttlan zi
jn deknechts,welkemetdie werkzaam- in plaats van de aarde. Te dien einde schraapt men de
heden bezig zi
jn,allentotop debroek nanaakt,endragen, ruwe en onefl-ene oppervlakte van de suikeraan de grondin bekkens, de heete suiker uit de verhittingpannen,naar vlakte van den kegelvorm af, en mengtditafschraapselmet
er totden staat eener pap, die men op de broodenlegt.
debroodpotten,hetwelk een verbazendzwaarenverznoeijend wat
werk is.daar die bekkens meerdanhonderdpondinhouden, W anueer deze dekking tot zekere droogte is overgegaan,
en alles spoedig van de hand moet gaan. Zoodra een >an dan gi
et men eene heldere oplossing van Iljnesuikerof
de werklieden het bekken in drie ofvier potten geledigd kaadi
jstroop op dezelvej en laatdezelve er op staan. Bi
j
h
e
t
l
a
ng
zaam doordringen van deze vloeistofdoor deonderheeft. keert hi
j terug om hetzelveop nieuw tevullen,en
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den zwaren lastin deoverige potten uitte storten.Ilierbi
j
ar ook tevens eene hoeyeelheidgoedesuikermedegevoerd,
moetmen waârlijkverwonderdzi
jn,datnietmeerongelukkell ma
gebeuren; doch door oefening en de bi
jzopderewi
jzevan ea deze alloopende stroop,dekstroop ofzoogenaamdetweede
loopen, verkri
jgt hetwerkvolk hierin zulk eene hebbeli
jk- afloop, wordt andermaal gekookt en bereid, ten einde de
heid, dat allesmetde grootste orde en zonderspillingplaats kristalliserende suiker van de melassie te scheiden. De
jd tot tijd vernieuwd,totdat
lleeft. Daar het hierbi
j van belang is,om alde op diea suikeroplossing wordt van ti

in vloeibaxn toestand is,röert m en de oppervlakte om ,en
schraapt vgn de kanten de suiker los1opdat dezelve zich
niet aan den rand vasthechteyom aan de kleine kristallen,

die zich vormen, gelegenheid te geven,zich geli
jkvormig
door de nzassà te verspreiden.
W anneernu dezevormen metdeheete en lijvige suiker
en stroop gevuld ztin,dan blijftdezelvetotden volgenden
dasin den zelfden staatyopdat twee omstandigheden m ogen
pljats hebben, nameli
jk: het verdikken van desuikerbàj genoemd worden. Te dien einde brengtlnen de daartoe
het afkoelen, en de gedeelteli
jkescheiding van destroop. bestemdesuiker,na gekookten zooveelmogeli
jk geklaard
âlsdittotzekeren graad het geval is,dan worden de vor- tezi
jn,in grootevormen,waarin zich in de benedenpunten
men een?voor een'opgenomen,naar de bovenverdiepingen gatea bevinden, die zoe lang de suiker nog in vloeibaren
van de ralnaderi
jgebragt;gewoonli
jk worden depotten of sLaat verkeertj met eene prop gesloten worden gehouden.
vormen daarbi
j,om zoo te spreken,opgelnaud. Up zekere doch naderhand worden geopend, opdat de stroop in de
plaatsbevindtzicllnemelijkeenesoortvan doorloopendekokez. onderstaande stroopbak kan uitdruipen. Nadat deze suiker
jze gedekt is#blijftzijeenige
van vi
jftig totzestig voethoog,waarin van afstand tot af- op eene overeenkomstige wi
stand eenigeplanken oflatten gelegd zi
jn,waarop deman- dagen staan, na welken ti
jd dan debrooden een meerof
schappen de potten een'voor een'opmannen,opzoodanige minder helder aanzien hebben. naar gelangvandegebruikte
wi
jzeydatdevolgendeman den vorm van den onderstaan- suikersoortj terwi
jl ook het bovengedeelte van den vorm
den opneemt, en wederom eene afdeeling hooger plaatst. minder donkere suikerlagen bevat, die naar beneden to.
llaarnogtansdevormen in grootte verschillenken de kleinste bruiner en natter ofstroopiger worden.
gevuld zi
jnde,slechtsongeveervi
jfen twintig pondwegen, l)e hoeveelheid stroop, die uitdeonderscheidene potten

terwijldegrootstevoordemindergûedesuiker,welhonderd druipt,isnietonaanzienli
jk,en hoezeerbtjdetegenwoordig
en vi
jftig pond gewigt Eoudenjzookan dezehandelwi
jze, in gebruik zi
jnde handelwi
jze de kristalliseerbare deelen
Onldepotten naarboven tebrengenjnatuurlijk slechtsmet beter uit de suiker gehaald worden,dan vroeger het gewal
de eerst genoemde plaats hebben, en moetmen 4oor de was,zoozi
ju de suikerraKaadeurstoch genoodzaaktom aangroote zijne toevlugt nemen tottouw en blok ofandere zienlijke partàjen aan dezoogenaamde stroopmakersenkmideniers te verkoopen.Yoorhetoverige is desuikerbakkershulpmidlelen.
Terwtjlhet werkvolk met deze popmanning''bezig is, stroop aanmerkell
lk lijviger dan deanderejen die,welke
xullen wi
jin deraKnaderi
j,waarin wi
jdebewerkin;heb- uitde blankste suikers vloeit)heefthijdehelderheid van
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water,de gewone li
jvigheid, en is onder den naam van
kandi
jstroop bekend.
De oppervlakte in de suikvrbroodvormen wordtnatuurlijk
Mj het verharden ruw en onelren, hetwelk doorhetongeltjkmatig inet
enkrimpen van de vloeibarezelfstandigheid

SUIKER.

delld wordtj en ten anderej welken invloed daa/oorop
hetalgemeenj zoo verbruiker a1j verkooper wordt uitgeoefend. Ten aanzien van hetraëneren geschiedtditnaar
de nieuwe wi
jze voordeeliger dan vroegerj en ook isbet
product bi
j eene goede behandeling even deugdzaam ;en

veroorzaakt wordt.W anneerderhalve het wasschen ofzuive- metbetrekking totden gebruiker,verschaftdeR zichtegen-

ren tdekken)is afgeloopen, dan gaatmen tothetelreney
van dieoppervlakte over. Te died eindelegteen werkman
den vorm zi
jdeiings op eenebank oftafel,ea schraaptde
grondylakte van het brood met een klein werktuiggeli
jky
hetwelk afschui
jeren wordt genoemd, hoezeerhierbi
j geen

woordi; de witte suiker voor slechts twintig ten honderd
hooger, dan.de bruine of ongeraKaeerde,terwi
jlvroeger
hetonderscheid welveertig percentbeliep,hoeookdepri
jx
van het ruwe product,die natuurli
jk van staatkundigegebeurtenissen voor- ofuadeelig gewas.en den staatvanvrede
Khui
jerofborstelhoegenaamd gebquiktwordt.Hiernawordt ofoyrlog afhax
ngt,wezen moge. In Engeland rekentmen,
hetsuikerbrood nog een paardagen in den vorm gelaten, datJaarltksongeveer 18 millioen gulden bijhetvolgenvan
odatde grondvlaktehard en vastworde,en zoomen dan de nieuwewi
jze van bewerkingwordtuitgewonnen.
met dien vqrm een paar maal tegen eenen houten steun Thans blijft ons nog over om eenige-aanmer#ingen je
slaat,laatde suikeroogenblikkelijk los,en ismen in staat maken betrekkelijk dewijze,waarop men de zoogenaamde
l
xn hetbrood bijhetomkeeren overeind teplaatsen,nadat kandi
j ofklont
jesvervaardigt,hoezeerdie bi
j vroegerejaeen
hetzelve eenige dagen in den vorm isgeweest.Indienstaat te rekeneh aanmerkeli
jk linder in gebruik zi
jn. Zelden
kau men ten duideli
jkste de uitwerking van aldebehande- wordtde kandijgemaaktin destoomraënaderi
jen;dochde
lingen gewaarworden;wantdan isdesuikerhard,greinig wi
jze van voorafpaande behandeling komtgrootendeelsmet
4 gekristalliseerd en meerofmintlerwitjnaaryelang vau de vorige beschrl
jving overeenj
.daardegeklaarde suikerde h'oedanigheid derruwesuikerjwaaruitdezelve bereid is houdende oplossing,diehiertoevanbi
jzonderesuikersoorten
L
seworden. 9ebestemelisbrooden zi
jn veeltijds:oo wita1s beteid mèetzi
jn,ia yormen wordtgegotènjdie op ondereeuw.
scheidene hoogten en in kruisende rigtingen metdraden
W anneerzoodanig brood uitden vorm komt,dan ishet- garen dxrregen zi
jn,waalaan dekristalschietingplaatsheeftj
zdve nogtans niet op alle plaatsen even blankjdaar hetge- wanneerde potten op eene koele plaats worden nedergezet.
deelte aan de punt,methetwelk hetzelve paarbenedenge- Naverloop van negen oftien dagen worden dekandi
jpotten
keerd in de strooppotten gestaan heeft,eenigzinsvoclltig, naar de stoof gebragt,'
waarbi
j van onderen in dezelve een
eu van buiten geelgekleurd is. 0m ditonzuivere gedeelte gat geopend wordt, opdatde stroop kunneafdruipeu. W ann.
u van de brooden teverwijderen,maaktmen gebruikvan ïleerde stroopdeelen zi
jn uitgelekten desuikerkristallen of
een bi
jzonder daartoe ingerigtwerktuig. Driesni
j-messen klontjes droog zi
jn, dan wordt de inhoudjwelkegeheele
djn te dien einde in eenekegelvormige stelling geplaatsty massa, oader den naam van eenen potkaudi
jbqkend is,
en worden doormiddelvan een rad in ronddraai
jende be- er uitgenomen en '
in papier,mandjesofkistjesgepaktom
weging gebragtJ wanneer men nu in de holtej die door verzonden te worden.
deze snijbladen jevonnd wordty den kop van het brood ooed geraKneerde suiker is beter naar gelang deze
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4 geschaafd. en d.us schoon ea gelt
jk of eFen wordea. '
W aùneermea dezelve in zuiverwater oplost,dan moetdit
Bi
jdeminderQjnesoorten,die ook gewoouli
jktotgrootere niettroebelworden, en er eok op de oppervlakte geen
brovengebragtworden,worden de vochtigekop-einden a1- schuim te worschi
jn komen,noch op den grond zich een
leen afgeslagenjwaardporeene gedaante als een afgeknotte bezinksel zetten. somti
jds loopt de kleur van de broodkegeloverblàjft. Al de suikerj die bi
jdezebewerkingen. suiker eeniyinsin hetblaauwe, en ditiseen gevolg van
afvalt,wordtgewoonlàjk totlletwasschenofdekkengebruikt. eene indigo-oplossing, die men om degelekleurte verNadatde suikerbrooden tot dus ver klaarzijn)worden mommen bi
jgemengd heeft.
z( in den oven ofde stoofgebragt. gezestoofiseen be- ln de laatste jaren ishetsuikerverbrukk belangri
jk toelangrijk deelin eene suikerbakkeri
j,en bestaatuiteenrneer genofnen! en uit eenen staat! dieoverde waarschi
jnli
jke
of minder grootyierkantvertrek,lletwelk bi
jdewi
jdte te consumptle in Europa in hetJaar1836 isopgemaaktjont.
rekenen, eene aanmerkelijkehoogteheeft,en van tweeof leenen wi
j deTolgend'
e npgaaf.
drievoetafstands metri
jen planken voorzien is. Ia dezen In Engeland meteenebevolking van 16)millioenzielenj
ma zoo te spreken langen koker bevindt zich een aantal heeftmen gebruikt360) millio
'en oudepondenjzoodat,mer
deuren boven elkander, om in onderscheidene afdeelingen hbofd ruim 22 pond gerekend moetworden.
te gemken. In het benedengedeelte van de'stoofziet men

e>emeniglestoompijpen,die,vereenigd zijnde,eeneaanmerkeli
jkelengtezouden beslaan.Dewarmte,diedoorden
Moom aan dezebuiz- wordtmedegedeeld,stroomtofstraalt
van deoppervlakteuit,en verhoogtdaardoordetemperatuur
derluchttotop epnewarmtevan 149 ofl50 graden,waar-

bev.mill.mill.
Ierland.....>
y 8 35* ;dusmeerofmin
Frankri
jk....p33200 p yy p p p
Pruissen ....> 14 62 p > p * p
Bei
jeren ....p 4 llp p m y m

door veroorzaakt wordt, dât er bestendig een laeete lucht- Zwitserland . .> 2 14 )y p

p > >

strtx)
m van onderen naar boven plaats heeft. W anneer den
eenen ofanderen ti
jd eenegrootehoeveelheidsuikerbrooden
n destoofmoet,gebragtworden,dan worden dezelvedaardoor aanmerk-eli
jk afgekoeld,waardoorhetwerkvolk in de
gelegenheid gesteld wordt, hetin die ruimte tekunnen uit-

België ... . .p 4 67 >
Holland.....> 2) 39 p
genemarken..tt 2 11 p
Zweden eaNoorwegen .
'.. .> 4 14 >

p
p
a
p

houden. Bi
j het plaatsen van de brùoden op deondere eidene planken, staan de werklieden op dwarsplanken,
die ep verschillendehoogten aangebragtzl
jn.In dezestoven
bli
jven de brooden zoo lanq tot zi
jdoor en door droog
wi
jn,waarnazi
j er worden ultgenomeny in blaauw papier
gewikkeld en opdebekende wxlze mettouw omwonden.ln
dien slaatkan men zeggenzdathetsuikerbrood klaaris.
.

Door eene stoomsuikerraKnaderi
j, die op eene groote

>
p
p
p

Spanje..
>y14 97n >
Portugal.. .. p 3) 18Jy
>*
Tolverbonds-st.p 8 45 >> @
Italié .. ...* 18 40 > >
oostenrijkschestaten (tolverb.)> 19 45 > >
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jkschesta-
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>
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m 16 p
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g en aan, van boven naarbeneden en omgekeerd,terwi
jl

m

p

p
)
y
p
>
p

ten(buitenv.)> 15 28 > p p > p 1) p >

e aal is aangelegd, loopen eene menigte buizen naaralle Rusland ... .> 14 45 > p p > é

zigtingen. Kenige van deze voeren het benoodigde water

412 p.hoofd.
6 y l
y
4) p p
21.p ly
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Bezeopgaafheeftalleen betrekkingopdekolonialesuikerj

e ere den stoom naar de ketels,pannen!stoven enz.ge- en daarbl
g is de ialandsche ofbeetwortelensuikernietmede-

l
eiden,en eeneanderereekspi
jpen de sulkeren stroopuit gereken'd,waarvan men deproductiein datjaargemi
dde?
de eene pan ofbak in de andere leidtyin de stoomkracht op ongeveer 90 millioen pond rekende.
wxdt gebezigd, om een aantalwerkzaamheden te doen, In hetWed.A cgczYl ter rerz rdz
W sgvan,kl
getneene
die anders door menschenkracht verrigtmoesten worden. en Ak//vke Kundz
'
y'
J6'
& sjjaargang 1841 bladz.217-04
% dehierbeschrevene wi
jzewordtderhalvederuwesuiker vindtmen eeneeénigzinsnog meeruitgebreide en metqfgeraëneerd en tot eene meerofminderwitte greinigeen beeldingen der werktuiien en behandeling-wi
jzen oplgekristalliseerdezelfstandigheid gebragt. W anneermen de. helderde beschri
jving derSuikerôereiding,naaraanleidlng
voordeelen nagaatjdiehetgevolg zi
jn van verbeteringenen van welke wi
j dit gedeeltevan onsartikelhebben nledeuitvindingen in dewerktuigkundeen hetfabri
jkbedri
jf,dan gedeeld.
komtdaarbi
j vooreerstin yanmerking tothoeverdefabri- Fervalschlngen. Deze zijn ovev het gelaeel genomea
kantd- hetaannemen van de nieuwehandelwi
jzebevoor- zeldzaamj daar zi
j wegens den suikersmaak, w:lken deze

SUIKEE.
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waarheeft,ligtelijkteonderkennen zi
jn.Hetmeestkomen X,wc/Ccttocx daarentegen geeftdezamengevatteuitvoeren
zj nog bi
j gestooten of geraspten suiker voor. Ten ti
jde voor dejaren 1831-1833,jaarlijksch gemiddeld berekend,
der vastelands-afsluiting werd dnartoe veelmelksuikérge- volgenderwi
jzeaan;

bezigd. Verdenkt men blaauwe raënade van vervalsching
met smalt, hetgeen echter tegenwoordig hoogst zelden of britsche W est-lndiën en Guiana
.. 190,000tqu.
volstrekt nietmeer voorkomt,zoo behoeftmen dezensuiker Xauritius. .. ..
.
30,0* p
slechts in water op te losteny en dan te laten stilstaan; Azia en Bourbon.
.. . .... . .. 60,000 p

de smaltzinkt dan ten bodem. Toevoegselvan kalk ont- Cubaen Portorico.......... ......l1q,0()0 >
dektmenjalsgestooten spikermeteen geli
jkgetalsalmiak fransche,hollandscheendeenscheW est-lndién 95,000 p
zaamgewreven en vervolgens zacht geheet wordt; is kalk. Brazilië. ..
.
...
a 7b 0G) >
daarin, zoo ontwikkelt dezehierbj ammoniakalische dam,6t)()(
s ton,
pen;of: men voegtbi
jdewaterigesuiker-oplossingeenig
'
zuurwaardoordekalk neerploft. Alsbi
jdebereiding van = jjjalljlxltljcx ponden,derhalve 115millioenned.ponden
den ruwen suikerteveelkalk isaangewend gewordenjzoo miuder dan bi
j ltons'
rjhetgeen zich tendeeledaaruitveri
s
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erendeels nieuwere dato hee
'ft.
,
eene oplossing van den suiker met water, de neerploKng verre- weg hetmeeste;Tgame
atnaar Europa,voor welks invoer
d
jksverscheideneberekeningenheeft. Xwc/cvttocu
lierkalk.Xenigwerfkomen geraKneerde suikersvoor, die meaissgeli
gteli
jk in deopen luchtnat,week ofzelfvloeibaarworden. bearoot dezen op 1000 millioen ponden. Een hamburgsch
Di
tisniethetgevolg van eene vervalsching,maarontstaat jjaudelsberigt levert te dezen opzigte voor hetjaar 1836
waarscbi
jnli
jk daardoor, dat de in den handel komende ajsook overdevoorraden in Europavoorheteindevanhet
,
beenderenkool, die voor de raënaderi
jen bestemd is,be- zejfd:jaarj de volgende opgaven in millioenen ponden:
halve de stikstofkool,en de elementair(bazische) phosphorzure kalk,ook nog zouten bevat,die in watersmeltenj
en van daar we1 aan den suiker de eigenschap mededeelen

o
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kolenzuur natron en zwavelcalcium.- Gebruik. Daarde
'

= iker sedert de ontdekking van Amerika den llonig zoo
zeer verdrongen heeft, is ook hetverbruik toegenomen en
no; steeds vermeerderende. Behalve datde suiker tot het
z
en van gewone spi
jzen en dranken gebezigdwordtjdient
loet
zi
jook totveleeinden indebanketbakkerijenindeartseni
j-
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Totalen
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bezigd,vermits daartoe veelminder noodig is, en desuiker

(door het uittrekken der vochtigheid) het bederf weert, Xen ziet, dat dç.
zeopgaven nietvolkomen volledigzjn.
zonder de voedzaamheid ofhetsmakeli
jke van hetvleesch Rekentmen nu nog de voorzekernietgeringekwantiteiten
te verminderen. Yoorts bereidtmen ook suikerkalk, ver- daartoe, diej door de hooge tollen gelokt, a1s smokkelwaar
m its in eene waterige suiker-oplossing verreweg meerkalk ingevoerd worden, zoo gaat de invoer van Europa eerder
zich oplost dan in enkel water;men neemt daartoe ge- hetmilliard ponden te boven,dan datdezelvedaarbeneden

stooten suikerlmet 25 pct.kalk. 9e suikerkalk dienttot zoude blàjven.
verdikkingmiddel b9
j gereduceerden indigo totscllilder- of
kastenblaauw.Dat uitde afvallen van densuiker,hetsuiker-

ofspoelwater enz. in de raKnaderi
jen azi
jn bereid wordtj
valt zeldener voor.- Ilandel. Yerscheidene malen heeft
men gepoogd eene berekening te maken,hoe grootdehoeveelheid van den ruwen suiker is, die tegenwoordig in de
geheele wereld in den handel komt. Dit kan trouwens

slechts eeneberekening bàjtoenadering zi
jn,daarmen van
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nejuisteopgaven
heeft,en men eerst laatde zamengevatte getallen kan verzamelen,die zieh op hetzelfdejaarbetrekken.RODSTgeeft
voor hetjongstb tientqljaren hetbedrag van alle uitvoeren
na aftrek derwederinvoeren,opjaarli
jks675,0120,000ned.
ponden. De amerikaansche uitvoeren bedragen volgens hem
in millioenen ned.ponden,voor:
engelsche koloniën .
Cuba .. . .. ..

230
l10

franschekoloniën

80

Brazilië
Louisiana .. .. . .

75
. . . 60

.. ..
Hollandsche koloniën.. .
.. .. .. .. .. .. . 32
Portorico .. . .. .. .. .. .. . ..* . .. .. .. . 25
deensche en zweedsche koloniën .. ..
. . 10
622Af weder invoeren .
. ... .. 28
Netto uitvoer
. . .604

Alsaziatischeuit4oergeeftht aan,voor:
Java . .
Bengalen .
Xa
nilla . .
.
Chi
na.. .. . ..... ..
Cochin-china,Siam ..

lfweder invoeren .
Netto uitvoer
ll

.

40
X)
. 13
. 7

. .. 3
&3
. .. 12- ,
71

aarbi
j voormeldeamerik-aansche.....604

= 6t5

millioen ned.por
/dcn.

puitsclt/o/k?:sJox:.

ne inyoervan ray naden.
1834 . . . . centenaars 6,752
1835 . . . .
p
)aj79g
18:$6 . .
.
7,970

)837 ..
s
9,6:4
1838 ...
m :7,498
van vuwen suikep en lompen.
j834 .... centenaars 550,849
1835 ..
1836 ..
1837 ..
,838 . .

p
yy
nt
m

8;Ij60()
986,810
873,A27
j,049,63a

I)e uitvoer,ras naden.
1834
1835
l836

.

centenaars 2I:595
s
:4,694
p
35,679

yan r4*e* dN'.gop eyy tomyoyg.
l834 .. . . centenaars l2
jg:
;5 .. . .
.
s
6
1836 .. ..
>
8

I)e doorvoer:ray naden '
jaay . . . centeuaar:% 4,581
)8:
$5 . .. . . p
zagjl97
18:$6
.
p
6zj5)4
Ruu)e zl/fâdr en lompen .

j
j * *** ceuteaaars62'631*
ly
8a
35
.
p
67*407
l836 .
>
32,713
ge aangevoerde lompen van de aongevoerde ruwe zuikers

scheidendeyzoo z(n van deze ingekomen:

sI7lKZR.
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centenaars 130,540,ponden 98
>
237,458, > 86
p
422,349, p 72
â1s de twee voornaamste haven,vanhettolverbondkunnen
Keulen eu Stettin worden aangemerkt. Eerslgemelde plaats
voerde in 1837 stroomopwaarts in

Hetvoerde aan geraKneerden suiker uit.

ruwen suiker . . . .19l,738 centenaars
lompen . . .
8,636 >

De invoer bestaat enkel uit ruwen suiker, waarvan (1e
gedekte eene kleine kwantiteit uitmaakt. Soe gering (1

1834
l835 .
1& 6 . .

mei
jersuiker.

263

melisse

p

4,381

>

kandij
3,455 y
In hetzelfdejaarvoerde Keulen uit.in centenaars:
stroonbopwaartn.stroomafwaartn.

ruwen suiker
lom pen . .. .
* N2ersuiker
melisse .. .

kandi
j.

19,343 ..
-385
. . . .
. 16,388 .. .
. . .1,262
. l18,833
. 4,027

35,651

. 1,460

Uitden aanzienlijken invoervan nwen :uikerenlompen
als xk uit den aanzlenli
jken uitvoervan melis,kandi
j en
i
jersuikerzietmen hoe belangnjkvoordezestaddesuikeri
raënadezijen aldaarzàin.
ne invoer van stettin ter zee,in 1837 w droeg:

Ruwen suiker .
Lompen . . .
RaKnaden ..

142,231 centn.
687 >
490 *

1834 kilogradmen
1835
>
1836
p
1837
>
1838
*

2,746,150
4,199,882
7,423,576
4,131,096
5,576,367

laatste is, ziet meD uit de volgende opgaven der Sta-

tistigue de la France voor 1836.

B
ourlyn..
..469862'kilogrammen.
Xartinlque..
..
.. 4,715
>
Guadeloupe . .. . ...
. 3,978
y
Zngelsche oost-lndiën ....
22,283
m
Spaansche Antilles .. .
Brazilië. .. . .. ... . . .
geensche Antilles. . ... . % .

6.259
4.4
38
2'
,41
9

>
A1hetoterige wasbruine muscovado's;daarvankwamen

in 1836 uit:

Guadeloupe..
.
-.28,269,372 kilogrammen.
Xartiniqua.
.19,638,766
p
Bourbon..
...16,534,295
y
Cayenne. .... . . .. . . l,690,610
p
spaansche Antines . .. .. .
Brazilid ... . .. ... .. .. .
Vreemde oost-lndiën zonderhet
engelsche. .. .. . ... .

552,162
99,229

m
m

97,319
73,281
65,,656

>
*

60,
209
11,830

p

China en Cochinchina . .. .
Engelsch oost-lndië . .. .
e
n
we
r
de
n
i
n
da
t
z
e
l
f
de
j
a
a
r
a
l
l
e
e
n
v
a
n
da
a
r
,
t
e
r
s
e
e
,
u
i
t
An
tilles......
gevoerd 242 centnrs-? en welnaar Denemarken.
Xauritius ..
zamnurg voerde ln 1837 in :83,500,000 ponden;Bre- Chili
men,ruwen suiker 12 millioen *, raKnaden 4 millièen *. Haïti. .. .. .. .. .. .. .. .
Vereenigde Staten van Noordrriëst verkochtin 1837 :
A-.-twfbruine
12,656 kisten Brazil.witte.
2*'**U*'At
'* * * *'kwitte
4,054

>

muscovado.

12,397 vaat
jesen zakken,wit,
5,994 y s )> blondeen muscovados.
7,465 kisten Cubajwitte.
16,920 p
y blonde.

p
,,

m

2,250
2yl14
560
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Deinvoeruitde fmnschekoloniinbli
jven zich verrewez
meergeli
jk dan dieuitvreemdelanden; zooook verxhiF-

len de uitvoeren,die eenig en allee: uit raënaden bestaan;
in 1836 gingen van deze, naar

2,155 matten Batavia, bensaalKhe en siam.

3,286 > Java.
14,630 p Manilla.
10 raten ramnadeM.
877melis.

Turki
je ..
....1,363,189 kilogrammen.
oostenrijk .......... ...l496,290
p
zwitserland . . .. .. .. .. . .1,242,739
>
Toskanen en dekerkeli
jkestaat. 807,1%
>

6,768 p gestoten.

Petern&urg.
ninvoerbedroeg in puds.
1936
1837
'

Havana l,353,325 1,439,191
Brazilië
32,735 44,718
oost-lndië 24,304 84,628

odena voerde in 1837 inj voor eene geldswaarde van
1,528,l92 roebels.

Napels .. .. . .. ... .
.
Sardinische Staten.. . . ..
Algiers. .. . .. .. .. ..
ygypte . .. .. ... . .. ...

656,940
394,369
387,829
318,247

>
>y
>
>

Ba
rbari
je,behalveAlgiers.. . 205,813
griekenland . . . . .. .. .. 127,37:

p
p

lusland. .. . ..
. ... . .
senegambië . . .. .. .. ..

64,917
29,545

>
>

guitspr
chl
and, behalvesoo
stenlijk,
uixen, de Han'
estedén en
Hanover . .. . . ... .

> ,787

Aenemarken,Z-eos en Woorwegen worden jeschatte zweden en Noorwegen . .. .. . 12,646
verbrulken 200,000 centnr. F olland en Bel&ie 600,000 de Hanseateden en Hanover. .
3,177
centnr.Spanje en Portugal1.000,000 centnr.vermitsal- Denemarken ...... ... .
854
-

daar veeltot chocolade wordtverbruikt;die van den Ze- pruioen
vant en de overige Xiddellandsche-zee opl,400,000centnr.
Srevisonde doqt zeer weinig in suiker; zoo voerde het
in 1D 7 slecht: 1,277 colliin, en 191 colliuit.

Franknjâ verbruikteuitzi
jnekoloniën:
1834 kilogrammen 66,475,430
1835
*
69,339,548
1836
y
66,188,958
1837
>
66,489,668
1838
>
67,974,636

Vreemaden suiker.
1834 kilogramraen
1835
p
1836
>
1837
>
1838
>

4,366,804
3,292,480
1,012,833
3,342,966
3,278,833

.

. . . .. ..

=7

Z nreland voerde in#uit:

1831 centenaars 4,103,746

Brilch Anzerika 183:
1833
1831
Xauritin: .. .. 1832
1833
1831
oost-lndië. .. 1832

*
>
>
y
y
y
*

1833

@
>
>

507,547
366,432

1833
1831
Znmengevat.. . 1832
1833

>
>
>
p

346,018
5,366,26:
49867,748
4,732,749

1831
Andere landen . 1832

3,784,243
3,648,026
517,553
541,771
529,256
237,416
175,252

309,449

::.
52 -
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Ongeveer J) daarvan kwamen uitengelKhe lzittingen; Engeland gekristalliseerd,doch nietin goedekwaliteit,ver-

bi
n 1832 lzit:
*l
Fv.i
.

431,689 centenaars.
J
ama
caar.i @
. 1,
De
meir
736,561
* @ @ @
527.904
xaurl
'tl
'u: . .. . .
Trinidad.
@ * @ *
312,265
266,464
Barbados..
Grenada. ..
188,231
186,812
St.Vincent. .
143,336
Antigua. .. . ..
Berbice .. ..
137,457
Tabago . . ... . . . 108,100
88,238
eng.oost-lndië. .
80,6412
St. Chri
stophe
Dominica .. .
:8,270
St.Lucia . ..
47,965
43,415
Singapore'. ..
*

Xewis...

fontserrat.
* *
Tortalo.. . .. .
Kaap de Goede Hoop .

39,843
20,855
14,999
8,743

T'
atzvreemdekoloniën kwamen in hetzelfdejaar,uit:
210,843 centenaars.
Cuba .
Brazilië * * @ @* @* @* 147,315
p

Philippi
jnsche eilanden. . 28,924
14,653
Java. . .. .
2,027
Portorico. . .
1,559
St.Eustache. ..
*
Vereenigde Staten Tan
518
Noord-Amerika.

>
))

mits daarvan het verbruik in Engeland uiterstgering is.
9e Noord-AmerikaanscheVereenigde Staten verbruikten l<1
à 160 millioen ponden, doch produceeren daar ook zelven,
inzonderheid in Louis.iana,60 à 80 millioen ponden ruwen
suiker ia het overige benoodigtle wordtdoor den inw er
uit sYest-ludië voorzien. Daar ecbter Louisiana voor hd

suikerrietreeds ietste veelnoordeltjk ligt,zoom isluktde
oogst,a1sia eenig jaarde weersgesteldheid tekoud is,en
als dan m oetschier al het benoodigdeworden ingevoerd.
Buitendien produceren soznnaigenoordeli
jkestaten eeneniet
onbeduidende hoeveelheid ahornsuiker (zie beneden).De
uitvoerisonbelangràjk;zoogingen van den loctober1831
tot den 30 September 1832 enkel voor 74,673 dollars
geraëneerden suiker uit. In 1836 bedroeg de uitvoer
aan waarde in francs voor ruwen erl geraëneerden suiker
16.047,400,de invoer daarentegen,aan suikeren rùolassen,
88,435,400 francs. C'
uba voerde, in 1836: 208,381,228
ponden uit, Portorico in 1837:42,000,000 pouden, waarvan omstreeks34 millioen ponden naar de YereenigdeStatea van Noord-Amerika gingel. Ilàiti, hetwelk in 1789
nOg 93,573,31)0 ponden ruwen suiker en 47,516,531 POnden Poedersui
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kostenarbeid,en de llaïliérszi
jn daartoetetraag;hetwei-

nige suikerriet,hetwelk nog wordtaangebouwcl,wordt
et
. ni
t
r,rnaarhtotrum aangewend. Cayenne heeft N)
zoitedseui
ri
jke
en.
In et engelsche Guiana heeftde suikerltul-

tuur aanmerkeli
jk toegenomen;z0o beliep de oogstalleen
in Berbicej in 1826:5071 hogsheads,in 1838 eehter reeds
1l.220 hogsheads. In het begin van hetjaar1839 waren

l00 maltesers op Berl?ice aangeltomen, om negerslaven te
vervangen, en er werden ook duitsclle arbeiders verwaclit.

llrazitië's uitvoer isaanzienli
jk gebleven. NaarDuitscll-

In 1833ontvingEngelanduitW est-lndië3,843,683 centnr. lancl wordthetmeeste uitgevoerd;iIA 1837 ontving ditland
en uitXauritius 537,455 centnr. alles ruwen suiker. Voor 24,024 kisten en 4604 vaten ruwen suilter; wat Engeland,
Hollant
l er
l Belgié invoeren,wordt uit deze landen weder
eigen verbruik behield Engeland
geraëneerd uitgevoerd. In hetgeheelwordt de vel'zending
1831 centenaars 3,787,391
van Braziliéjaarli
jksop 6,500,0(10 arrobasà7 sh.gerekend,
1832
>
3,653,534
t
e
r
wa
a
r
d
e
v
a
n
2,
275,0P0 z st. Chiliontvangthetbenoodigde uit Peru, Xidden-Amerika,Buenos-Ayres,Xanilla,
1833
n
3,658,694
Canton,Calcutta en door de Noord-lmerikanltn uit Havanah en Braz1-l1
-a
i;. Peru bouwtsuikerrietaan,zoowellangs
9it land voerde uitvan
Ruwen s'
uiker.

de l:ust a1s bij Pampayaco;bijlaatstgemeldeplaatsgroeit
hetotaheitische suik-errietderwijzewelig,datlletbruikbaa

1831 centenaars420,720
1832
p
368,095
1833
365,676

rietplanten metderzel
versap eene botrija,d.i.een 48gewonewi
jtliessclen inhoudendvatvullen;datmen het6à7
maantlen na de eerste'Pl
anting arsni
jden kan,terwi
jlmerl

gedeelte 5 à 8 voet lang wordt, dat 12 it15 uitgelezetï

de ltust 3 volle Jaren wachten moet, en dat bet om'streeks 20 Ja
''ren .,j
'j
y,
.ang uit den zelfden wortel zicll weder voortbrengt. '
W el wordt hier het nleeste suikerriet
tot rul
h aangewend, echter ook tot muscovado/s, hier
cllankaka genoem4,die op c1e Anden,in groote hoeveelheaan

RaytnaA z
?.
1831 centenaars 989,l20
1832
y)
774,939
1833
>
417,069

den schieralsvoedingsluiddelgcbezipd wordt.0p dePhi-

Be 3 laatste getallen, die hier a1s geraëneerden suiker

/@wf
p7?zy:â: Eilanden li
jden de sulkerplantagien dikwetf
als bijv. in.18l9, derwi
jzedoor sprinkhanen,datzij

ééne nacht door dezelvea vernield worden. De
aangegeven zi
jn, stellen niet dezen zelven,*maardehoebrengen den suiker ruw in groote aardewerken
TOelheden ruwen suiker voor,die tot bereiding drr in de3
jaren uitgevoerde rafnnaden noodig waren.Yan de in 1& 2 vaten, 3 van welke éérzpikolinhouden,naar de stad Xa-

nilla,alwaar dezelve in gebouwen der Voorstad,camarina's
genaamd,geraKneerd wordt. Yan 1815- 1817 voerde Xa-

uitgevoerde hoeveelheid gingen

Ruwcn duïlwr.

naar Duitschland
. . 50,835 centenaars
p Italië.. .. ... . . 67,461
>y
>, Pruissen .. . .. .. 37,568
p
p de Nederlanden. . 126,439
p
> Rusland
.
34,961
>y

p Turki
je ... ... 3.310

p eng.Noord-Amerika. 2,808

p
p

Ray yïaden.
naar Duitschland .-. .. .177,110 oentenaars
> Italië.. . .. . .130,900
p
p Pruissen. . . .. . 77,420
>
> de Nederlandpn .. . 3,646
p
m Euslant
l. . .'. . . 9,240
>
p Turki
5,803
*
@i
@'e .. . . .. 1
> engmNoord-Amerika. 14,021
y

nilla,btjdoorslagyjaarli
jksch 75,000 pikolsui
t. Deuitvoer
heeft sedert toegenomen. Zoovoerden de pllilippi
jnsche
eilanden in 1834: 133,000jin 1835 : 197,000 en in 1836
218,000 pikols uit. ln het zuidelàik gedeeltevan China
wordt veel suikerriet gebouwd,en Canton zoude veelmeer
kunnen uitvoeren, dan hetwerlteli
jk doet,indien slechts
devraag aanmerkeli
jkerware. Xen heefthierenkelruwen
suiker en kandi
j,dezelaatsteechterzoovolkolnen a1snergens elderster wereld,de twee hoofdsoorten daarvan OP
alarktvan Canton zi
jn de Canton-kantli
*
i
#,produkt,
derpvovincie Canton, en de Chinchew-kandi
j.produktderpyovincie Fokièn, 50 pct.duurder dan Cauton-kandi
j. De
uitvoer-hoeveelheden zi
jn zeerongeli
jlt;zoo laaalden deengelschen, in hetjaarvan lApril1830 tot31.Xaart1831:
143,464 pikols,in den zelfden lijd van1831-1832:92,906
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câfnclïz?c leverttegenwoordig,wegensinwendigeberoerten,
niet meer zoo veel als vroeger;zoo bedroeg de uitveer vall
het gewas van 1819 slechts 200()pikols. 0p Jova heeft
De overige onbeduidende hoeveelheden glngen naarZwe- de uitvoer, in 1826, slechts 19,f15:() pikols bedragen;door
den,Noorwegen,Denemarken,Frankrijk,Portugal,
panje, hetstelsel van regerings-contracten, hetwelltdegraafvaxn:>
-s

llalta?Griekenland enz. Kandi
jsuikerwordtwe1iswaarin Boscs ergedurende zi
lngouverneut
--generaalscht
tp,(van1829
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tot1834) invoerde. (zie BArAv1A en JAn )gteeg echter de pen en naar vreemde landen toestond,zcudedeze kolonie
jk geholpen zijn. Zeer gewigti: voorden suikeru
itvoerderwl
jze,datdezelve in 1836: 509,514 pikols ter gewisseli
waarde van 9,083,l4l ned. guldensjbedroeg. Fltalles i, handel i: het beginsel om detolreren op den suikertot
ruwe suiker, want hier wordt evenmin geraKneerd als in een' aanzi
enli
jken tak'der staatsinkomsten te maken;dit
het overige Azia. 0ok de aanvoeruit oost-lndiê',heeft beginsel geldtin'Xngeland,Frankri
jk,Rusland,oostennlk
e
n
he
t
d
ui
t
s
c
he tolverbond. Dat deze staten genoodzaakt
in Rngelgnd toegenomen,zi
j bedroeg 1835:76y6l7centnrs.
1836 : 102,401 centnrs. en 1837: 154,979 centnrs;allès zi
jn,'
daarop een waakzaam oo& te houden,bllktdaaruit,
ruwe spiker.I)e iuiker, welke de engelschen in deengelsch- dat in Xngeland de netto-opbrengst der inkomende regten,
oost-indische koloniën verbruikèn, bestaat geheeluit chi- d.i. na aft
ak #an den terugtolLdrawbaokjin dejaren
nesche kandi
jsuikersj die welook in Bengalen wordenge- 1821-1833jaarli
jksbi
jdoorslag 4)millioen2 st.,'
inFrankfabriceerd.doch deze is van zeer slechte kwaliteit. In Bk
.ut ri
j
k
v
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n
1
8
31
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l
94francs
vindt men allerwege suikerriet-akkers. Aldaar bereidt men en i
n hetduitschetolverbond in dejongstejaren bi
jdoorveel ruwen suikerj van welken slechts een gedeelte over sl
ag jaarli
jks 5 millioen thlr. bedroei. In Engeland bezee wordt uitgevoerd;hetprootstgedeelte'wordthier,een taalt de guiker aan inkomende regten nog altpd ettelijke
gedeel
te ook in de noordeli
lke gedeelten deslandsverbruikt. pct.meerdan hi
j
wa
a
r
di
g
i
s
;
i
n
Fr
a
n
k
r
i
j
k
na
g
e
no
eg75pCt.
welkerklimaat reeds minder warm is. 9e suikerriet-akker derwaarde,en in het duitsche tolverbond bedroeg in de 3
van Biga (40 schreden in hetvierkant)moetaldaarjaarlijks jaren van 1833- 1835 de opbrengst van den tol op den
12 ropei
jea belasting betalen. In den Pend&cha& wordt suiker (met inbegrip van hen syroop)btjdoorslag 25jze4
insgelp
gk: suiker tot den uitvoer gefabriceerd. Egypte's pct.derzanmgevatt
e inkomende,gelz
gk dèkoKj-tol18,:9'
staats-inbrengsten van 33,000 centnrs.suikerwordtjaarli
jks pct. en de wi
jn-tol l0#z.e pct. Engeland, Frankrljk,
op 1 millioen piasters geschat. 0p de Canarinehe eilanden Moll
and en België betalen ook aanzienli
lketerug-tollen en
levert alleen Palma nog suiker;'de opbrengst beliep vöör uitvoerpremiën, voor geraëneerde suikers;deze bedroegen
1815 jaarli
jkswnog 100,000 ponden zeermiddelmatigemus- in Engeland 1821- 1833, bijdoorslag;jaarli
jkslmillioen
covade en gedekte ruwen suiker?benevens 60,0* ponden 2st
., derhalve ?rvan den bruto-tol,in Frankri
jk,1831g roop. Tegenwoordig is de productie geringer,doordien 37 jaarli
jks gemiddeld, 8,956,925
. francs;dusnagenoeg )
j onstelandeverslindtdeterug
men nog alujd naarden ouden slendervoortwerkt.- W at van den bruto-opbrengst,bi
nu den suikerhandel in het algemeen betreft,zoo bevindt tol-vergoeding genoegzaam het geheelbedrag der regten op
hi
j sieh thans in eene geheelbi
jzondere gesteltenis;deze den invoer der suikers,zoo dat met het overschotnaauweisdaardoorteweeg gebram geworden,datEngelandinqjne lijks de administratie-kosten worden gedekt. Intusschen
amerikaansche'kolonién de negerslaven heeftgeëmancipeeR , hebben in :ngeland deuitvoerenderraënadennaarguitschdatin Europadefabricalie van den beetwortelsuike .sleeds -land afgenomO , aangezien bi
j hetduitschetolverbond het
meer toeneemt,en 4atmen iu verscheidene staten den tol centenaar raënade, lompen en gestooten witte suiker 11
hlr.?hetcentenaar ruwen suiker en meelsuikertotonmidop den suiker lot eene aanmerkelijk
-e staatsinkomstheeft tde
lli
lk verbruik 9 thlro,hetcentenaarruWen suikerechter
g
e
ma
a
k
t
.
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loniën heeft, zoo men weet. behalve de edelmoedige gede
-

.

voor

raënaderi
jen van het tolverbond slechts5 thlrs.

zindheid van menschlievende britten,ook inzonderheideene invoertol betaalt;dienvolgen: heeft men ook in Zngeland
slaatkundige beweegreden medi ewerkt; deze,namelijk. in 1838,de dqawback voor ordinaire raënade op 6 dJ. 10
da
t Kngeland voor hetgebeurlijke gevalvan eenen oorlog p.en voor dubbele op 6 sh.7 p.verminderd,omdat men
met de Yereenigde Staten van Noord-Amerika,eene aah- gezien heeft,datalle tolregten-vergoeding tegen de groote

zienlijkemagtin de nabi
jheid zoude hebben,en dezemagt begunstiging derraënaderijen bijhettolverbond nietworzoudein regementen vrije negersbestaan. Dus isdaardoor steleo kan. ln Engeland is men van meening,dat men op
hetxuiden der Yereenigde Staten bedreigd.9e emancipatie het vasteland eene veelte hooge industrieële waarde op de
heeft het gevolg gehad,dat in de engelsche W est-lndiën raf
linadedj
enlijt;ditmogein Frankri
jk hetgevalzijn,doch
de suikerplantagiën afnemen, deels omdatde planters hun zekerl
tik niet in guitschland, vermitsin het tolverbond de
kapitaalnx
letmeerin eeneonderneming willenstekenjtlet- aaniienli
jkeopbrengstvanhetregtop den suiker hetleidende
welk metopzigt totdeszelfs opbrehgst voordeeerstkomende beginselis. Van hoeveelgewigt,in zulke zaken:de regeu
jaren onziker is.Op Jamaicaaieen heeftde suiker-uitvoer rings-maatregelen qjn,bleek uitdebepaling in hetpruisz tarief van 1831,volgens hetwelk lompen suiker,die
in deweinigejaren van l%2 tot1836,33pct.en jn1837 stoistcldu
s verre 10 thlr.percentenaar invoertelbetaald, even
nog meer afgenomen. 0fmen de trage negers doorpolitiejen op 6 thlr.verminderd.
maatregelen totarbeid za1kunnen dwinjen,dan we1ofde als raënade,nu voordeziederi
planters hunne bezittingen verbrokkelen, en bi
jperceelen en dus met den ruwen suiker geli
jk gegteld werd. Tot
aan de negers verpachten zullen, ofdatzijdesuikerriet- desqidswerd delompen suikerinEngel'
anduitmelis-syroop
.

plantasiës steeds meer en meer zullen laten vervallen,is geraëneerd, en deze was reeds beter dan de franscNe en
ljog geheelonzeker.1a het engelsch Guiana heeftdeeman- duitsche lompen suiker. Daar echter het tolregt op lompen
cipatfe eenen voordeeligen indruk gemaakt;wantdeuitvoer i
nhePnrudi
sesnevnoldgue:
adaenme
rke
làjk
snve
rnmjnadae
enijkdeenepnfg
eelkstr
/
lgt voortdurende, zoo als die van engelseh-oost-'
lndië s
c
i
ns
zeke
rhe
idwa
va
ee
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tr

aldaar verkregen haddeny smolten zij nu de ruwe suiker
in opzetteli
jk daartoe ingerigtevaatwerkenomjendroogden
die naar eene meer bespoedigende manier;aan ditnieuwe
produktgaven zi
j den naxm van patentlompen5zi
jlonnen
daarbi
j, omdat zi
j daarop dea terugtolbekwamen even zoo
wetvan dezer koloniën moederland haarverbiedt,harepro- goed alsop raënadejen omdatgi
jveelafzetteden,wanthet
ducten anders dan met fransche sehepen, en elderx,anders werd nu voorde pruissische raënaderi
jen gemakkelàjk,'
uit
daq naar Frankri
jk te verxkeren. âân deze omstandig- de patent-lompen. die den melis zoo geli
jkend zi
jn,dat
heden gafmea op
*Bourbon deschuld,dataldaarinJanuari
j men beide,gestooten, niet van elkanderonderscheidenkan.

insgeli
jks m-t toene>en, vermit: aldaar hetarbeidslôon
verreweg minder aanmerkeli
jk is dan legenwoordig in de
w est-lndiën. De fmnschekoloniën zi
jn wederuiterstbekommerd wegensde gootevoortgangen welke defabrikatie
van beetwortelsuiker ln Frankrijk maaktyen vermitseene

1837 : 6 millioen kilogr.suiker onverkocht bleven liggen; raënaden met minder kosten te fabriceren. Het daardoor
ten van hetverbond toegebragte verliesy
ook is het eene waarheid, datmen den beetwortelsufker, tlan de tol-inkoms
@
welken in hetjaar1839 door370 fabrjken zi
jn bereid ge- bedroeg in het Jaar 1835:186,000.en in 1836:331,00R
worden,op 90 millioen kilogr. heeft begrootJzoo ook is thlr. Derhalve gin; men in het tariefvan 1837 wederom
:et eene daadzaak, dat.de fransche planters tegenover de van den nieuwen tax af, en stelde mendenbovenvermelden
naburige engelsche koloniën, metopzigttotde slaven,in '
tax in. Alleen voor Holland is hierin door het nog in

eenen nadeeligen toesland geraken;maarhetbll
jftdevrnag werking ztjnde, en thans (einde 1841) tot zoo hevigen
ofditalles de fransche planters veelschaden zal,en of het stqid derduitschepublicisten aanleiding gevrnde handelsden willekeurigen maatregelverontschuldigt,door den gou- traktaat van 1839 de wi
jziging ontstaan,datdooronsuitverneur van een W est-lndiscb eiland genomen,zdie den gevoerde raKnaden slechts 10 thlr-,en emeltlompen slechts
uitvoer naar vreemde landen, veroorloofden. W ant onbe- 5) thlr.betalen. Uitalles voorgezegde is nu de slotsom op
twistbaarheefthetverbruik van den suikerin Frankrijk l
*n te maken,dat indien ook de plantagiën in de engelsche
delaatste jaren merkeli
jk toegenomen;waarvan het dui- en fransche koloniën van Amerika zieh in eene krisismog-

deli
jkste bewàjste zien isdaann,
'
i datsederteen paarjaren
nog steedsin Frankri
lk de zelfdehoeveelheid ruwensuiker
wordt afgezet, als vroeger,(zie meerboven.detabelvan
Frankrijksuitvoer). Datop Bourbon eene restgebleven is
van 6 millioen kilogrammen,isbijeenen uitvoervan dat

ten bevinden, die aln enkelen zeer hard valt;echterde

Indien slechts hetmoederland den uitvoer in vreemdesche-

W at onzen suiker-handel betreft, zullen d
ide vol. e be

.

suikerriet-kultuuroverlwtgeheelnog merkeli
jk toeneemt,
vérmits de welvaart der volken aangroeit, onbeschaafde
volken op den weç derbeschaving voortgaan: en dus het
verbruik van een ln denieuweregeschiedeniszoomajesturus

eiland van 16) millioen nog niet zoo zeer ontmoedigend. optredend handelsartikel grooter moet worden.
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geppestatistieksopgaven,in hettegenvoordige oogenblik,

vpor den der szake-kundigen stof tot menige beschouving
en overweging geven.

Janvoeren wcFzruwen dzliârr te zzzld/erdca &edurende

dejaren JdJ; totJ840.
JAAEN.

'VATIIF.

KISTNS'.

1814
1815
1816

8,939
13,535
20,071
16,873
19,323
14,950
19,794
20,322
16,:62
1.
4,222

7,l70
14,163
9,718
13,425
14,622
7,244
12,389
20,73'
14,285
13,521

1817
1818
1819

1820
1821
1822
1823

CAXASSZAS, ZAKK:> :1 MATTZI.

7,937
8,555
32,420
47.973
36,572
32,520
26,404
27,918
21,081
19,107

JA1l;:.

YàTZF.

KISTZF.

1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831

16,509
16,475
l6,190
18,600
21,345
19,935
23,608
21.104
17,796

11,303
8,127
20,424
11,837
12,125
23,703
14,981
25,087
29,138
27,400
23,282
25,268
23,310
51,433
46,400
34,800
66,900

1812

1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840

17,328
19,177
28,535
25,860

17,550
26,400
28,500
23,524

CA.
FASSKRS, ZAKK:> :.l MAITEAv

32,035
11,009
1:,903
3,277
11,177
6,505
26,113
28,192
29,957
25,635
45,524
59,043
118,432
69,684
125,800
27,900
112,368

Kergelvs'
kende&gcwt
lderprp
''
aea in demaand Januari
j d:r volgendeJ'crrx,in Wederlhnd.
1831

8u,rinaamsche
W itBrazil..
Xoscovados..
W itHavana .
Xoscovados..
oost-lndische

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

J'23â34 .
f28à35 y'30â37 J'24:32 J'30:36 J'35à45 ,.f22:33 J'28:36 J 26:34 J'22:29 J 26:32
> 30p42
y)18,
)32
yy40p58
) 30,:39
>
)21,)36

>>29p37
>26p33
> 38*b1
p 33137
>
)28p38

tt33):0
y 31p35
y>41p50
p36,
:40
p 32)
,39

* 32,
:39
p29:35
yy40p48
>34,
:39
p30p39

tn37:,43
n 32*39
p 45p51
p 391
)43
p 32p43

yy41>>53 p 35p41 )y35):15 )y35))46 p30:40 p 30):10
p 39p48 p 26p35 >y25p37 *28)
,35 p 25*32 > 25,
)32

p 5àp69 )42*56 p 46p57 p 45p66 > 38p52 > 38:51
p 47>
,52 p 35:
)41 p 35)
:45 p 35*42 >)28:37 p 30*37
n 36:
)53 > 25*46 ))27,48 ) 27*47 >
)23,)39 p 26p40

STlI00p ofmolassen (lat.syrupusc/pavkvniâJ fr.&irop, naam zoeteren dun vloei
jender dan dè gedekte. ;oevermklassç) eng.&irup,zz//fcdded, treacle; du.Syrup oder schillende de onreine suikersoorten in syroop gehaltezàjny
-le
fcdq
r
e; ital.Sciroppo, dcïîozz/,melassat. Hetwoord toonteenigermate de opgave,dat 1l0 poaden
syroop is van arabischen oorsprongj en luidt in hetarabisch
serepb in hetm rsisch Aher6et. lletwoord molasse,melasse
suiker. dyr/oz. a/vallen.
.

stamtblkkbaar.van.hetlal.woord mel(honig)af.Hetishet patentlompen .. . .. .. .96 * - 14 * zoete sap, hetwelk bijde bereiding van den geraëneerden

ruwen suiker afdruppelt. Yan daarheeftmenmudcova4en- Gewone smeltlompen . ..92 m - 18 > -

*
>

syroop (eng.Sugqrhouseplo/cddt
'd)jmeel-,lompen-,melis- W itte ruwen suiker....83) p- 22 yy- p
yy .. ..75 > - 33 p - 2 > Sefen.
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uiker-syrooj;inzqnderheid Bruine yy
de eerstgenoemde heetmolasse.llet wezenthlke bestanddeel
van alle deze soorten is niet-kristalliseerbaren suiker,die 0p plaalseb,waar de consumptie van den syroop gterk is,
noch door behandeling met alkohol, noch door indamping reikt dikwerf de meelsuiker-syroop niet toe;daarom geeft
tot kristallisalie kan gedwongen worden. Daarvan zi
jn in men aldaar ook lompen-syroop en ongedekten melis-syroop

debovenvermeldesyropen lweesoorten;namelijk zoodanige in den handeljmengt dien echter vooraf;ogmetdetezamen

'

niet-kristalliseerbare, die reeds uit de natuurzich in het
guikerrieten dus ook in het daarvan uitgeperstesapbevindt,
qn voorts zoodanige, die gedurende het zieden,uit kristalliseerbaren suiker in nietkristalliseerbarenveranderdwordt;
soûrtvormt alsNTare hetde stam van deze. Laatstgego
n
ee
ne
mde
soort kan echteralleenlijk mettoelating van lucht
gexhieden;vandaar brengtdezelve zich niet'
œvoort in den

geschrapte suiker afvallen,metsuikerschuim en methetinekookte wasch- of spoelwater van hetbeenderenxwart der

voorvermelden toestelvan H0wA:D. Diegenevan opgrmelde
syropenj welke in de raKnaderi
jen voorkomen, worden
insgelijks wederom in tweesoorten ingedeeld;eerstensin
die,welke men vöörhetdekken verkri
jgtjtweedensin die

llet rebruik der onderscheiden soorten bestaat in de toebereiding van gedistilleerde wateren, suikersoorten, ingelegde vruchten en wortelen, vele suikerbakkersèaren en in
de toebereiding van vele tabakssoorten. In de W est-lndiën

Nltrering; eene dergeli
jke syroopmakers-sgoopj heet fr.
mèlass'eK'l/czorle.9e kooplieden zelven mengenooknogden

s
uikersyroopmet(aardappelen-)sti
jfselsyroop aan.Retal
'/ily
molassen, d. i. kramer- of winkeliers-syroop, noemen de
engelscben alle syropen,dievoorden handelbestemd zàjn.

welke na het dekken afdruppelen.Gene noemt menrroene (waar men al
leen in de engelsche koloniën jaarli
jks 16
enongedektesyroop(,
fr.sirop werë,gros,Ac/vwer/,.eng. millioen gallons molassqn wint) distilleertmen den besen rum uitsuikersap en molassen,eene geringere soortuit
rreen sirupj dezen gedekten (fr.sirop co?zwer/ofJn) t
eng. trcacle)). Beide worden hetzi
j te zamen gegooten, molasse, en de minste soort uit de overige afvallen. ln

jen
of elke op zich zelveafzonderli
jk ingezameld. Dienvolgens Engeland distilleert men uit den syroop derraënaderi
heeft men redekte- en ongedekte melis-jlompen- syroop den ordinairen rum ; men voert aldaar in onzen ti
jd ook
enz. â1s meermalen gedekt wordt, zoo onderscheidt men
wederom die, welke na hetlaatste dekken af4loeitjonder
de
an naloop ofdrupsel(eng.drups;fr.sirop
d'n
Jg/na
v/
a)m
.v
De gedekte heeft steedi meer waarde dan ie
ongedekte en de naloop wederom meer waarde dan de
overige gedekte. Deze meerdere ofmindere waarde berust

vele molassen uit(lost-lndiën in,om het meelsuiker er uit
te kooken ;1 centnr.molasse levert aldaar8 gallons proefhoudende spriet. 0ok vermengt men bier daarmede. De

duitsche raërladerijen verkoopen derzelver alkallen aan
brandewi
jnbranderi
jen en azi
jnmakeri
jen;inzonderheid het
vormtrogwater, van welken 1 oxhoofd gewoonlàjk 4 à6
namelàjkdaarop,ofde syroop meerofminderkristalliseer- guart brandewi
jn à 5t)pCt.Fs.levert. Hetgebruik van
baren suiker opgelost inhoudt. Daarom worden de syropen den syroop voor tabaksbereiding isinzonderlzeid in Duitschl
and
ze
er
gewoon.
- Jlanêel..in hetduitselte tolver&ond
herhaaldeli
jk zoo lang verkookt,totzi
jvan dezen nietmeer
inhoudqn;zoo gebruikt men den naloop van raënade,den is het verbruik in de pruissische provinciënSaksen enBranoverige gedekten raënade syroop totmelis- en kooksuiker; denburg het aanzi
enli
jkst; daarentegen in Baden,Bei
jeren
den ongedekten raënade syrooptotkooksui
kerenmeelsuiker en W urtemberg hetm'
instaanmerkeltjk. Alzoo in de tolden melis- en lompen-syroop totblonden ofbruinenmeel- verbondst
atèn gedurig meerdere raënadeqjen ontstaan zi
jn,
suikerJen demeelsyroopjeindelijkjisdie,welkegewoon- is dienvolgens,de invoer van vreemde syropen er ook ge'e driejaren van 1834- 1836 bedroeli
jk in den handelkomt,vermitsQi'geenen ofuiterst ringergeworden.In d
weinipen kristalliseerbaren.suiker inhoudt. In dezen staat gen
zieth1
j erzeerdonkerbruin uitjriekteigenaardigensmaakt
welzoet, doch eenigermate branderig.Dk
e raënaden naloop
is daarentegen licht van kleurjveel'zoeter, en bevat schier
louter kristalliseerbaren sùiker;de gedekteraënaden-syroop
is schoon licbt
geel ofg elachtig bruin,steeds nog aange-

1834 centenaars.47,926
1835
m
43,858
1836
>
23,007

SUIKEE.

:4.
& 6 -'
-

desvï/tl/erea.
1834 centenaars.1,604
1835
p
486
1836
l,022

en de d/or:/t'rep.
1834 centenaars. 10,248
l835
p
10,3811
1836
>)
12j745

SUIKER.

tend is9 en het l
aatzich redelijkerwi
jze uietonderstellen,
dat zi
jzich op datgene,watdesttmpelenhètkenmerkhunner verlaging uitmaakte,metdie zelfde krachtsinspanningen
zoude toeleggen,tot welke vroeger de zweep hen pleegde

op te 'wekken. Voorls dient relet tewpvden daal'
op,dat
de behoeften dernejersvergeligkendeçwtlïe'Weinigeen geying zijn, en dat zl
J deelswi
jze of ehèe
'1kùnnen voldaan

wetor
den,dporhunnenarbeidopgronj
.e
,jn
;,waargeensuj:ay
eeld wordt, en waar de arbeidveelligteris.Bezeomstan.

J

digheden kunnen we1 ls waar, ook we1 nietden invloed

hebbep, welkk.e men daarvan vnatuurli
j
wi
jze zoude ver-ke
'r

gzp door andere omstandighewgcl,tten,qn MJ mogen .deelspi
Keulen voerde in 1837 uit: stroomoqwaarts47l6 centnr. den worden opgewpgen; doch na alles wel overwogen te

stroomafwaarts 13,4,
00 centnr. Frankrûk heeft,in dezeven jaren van 1831- 1837, 22,557,l42 kilogr.pitgevoerd;
dus jaarli
jks bi
j doorslag 3,2.
92,447 kilogr.;echter is in
18?7 de uitvoer eensklaps op slechts276,419 kilogr.gedaald.9euitvoerpremie kostte in die7jarenaandestaatskas2,6729923 francs;derhalveperjaar,gemiddeldj38l,844
frs. In Engeland bedroeg de

invoer.

hebàen,i:hetonzeovertuiging,daterne zeer grooteverm indering kaa voorspelp.worden. Vit,de hierna volgende
stateny. dat '
de pilvoer van .suikervan Jamaica verminderd
is, van,l,256.99lg
cqntnr.4n 1833, .pp 90,3,933
entnr.in
. c

1837!En degeheelè
'oybrenrst'derFesqt-j.inaischç koloniën
%
en yan heteûand Xau.r
tius
,ln4 +1
838,
8Q.
:00 ton aans.l
..*- p
'p
e 1
.
o;, .
nemendey'begrootde llr.UOOK de verrpoetlel
.lgke verminde''

4

ringop dqnSoevoeryan het.loojende jaar(183.
9)op niet
minder dan 30,000.ton.
pe equqlisAtie dek regten. op.d.e ,post- en w#qt-indische
nderlieid te wseg g.ebrql d
suiker's, met,schra,
,oordewetten

1830 centenaars.250,648
1831
n
332,876
1832
p
565,683

6 en
.
.eft,dp
. .,
li'7
k 'W lttyx IV't'.cap.26
, he
. o(tot
,eenen aan-

uitvoer.

aanleidlng te g- en'
l in àoo verre mede gçperkt om den
invloèd dèr vèdminderde invoeren .
vancl
dé'W
''est-lndiën te

1830 centenaars.4,824
1831
>
656
1332
p
ljl20

doorvoer.
1830 cèntenaars.337,588
1831
*
348,626
1832
p
566,689
Bavana voerde in 1635: l,270,650 arroba's uit.
9e K ölnische Zeitung deel
dedit'jaar(1841)hetvolgende berigt mede uitHamburgj29 Xei. ge voorraad
suiker in de zes voornaamste entrepôts van Europa bedroeg

op*1Xei728,300centnrs.meerdanverledenjaar,beloopende
nameli
jk l,916,000 centnrs., waarvan 764,500centnrs.op

hetvasteland en 1,15l,500 centnrs.in Engelandliggèn.1)e
onzekerheid,welke ten opzigte van ditartikelvoor de toekomst in Engeland bestaat, en detlobberendewettendaarop.
zelfs ten vastelande, gepaard met de voorzekeruitermate
groote aanvoeren, llebben den suik-erhandel d1e vastheid

benomen,welkebi
jkoopmans-ondernemingen zoo volstrekt
noodig is. Xen kan nietzeggen,dater eene onevenredige
boeveelheid suiker aanwezig is,omdat de genoemde kwan-

titeit naauweli
jks gedurende 40dagen in de behoefte van

zien .) çn verm
'errderden uitvoerran .oost
kers
.-lndi
,sçhe sui
.

neutraliserqn.Hetisechtevtwi
jfelachtig ofdithulpmiddel,
onderden nieuwen staatderlakep,za1toereikende zi
jn,en
ofhyt
'xjietza1 noàdig'wà#din,'
odzb haiens te ope:eh voor
den .
inyoer,van vreemd
uikers,. onderzoodanige bepalin.ae p

gen,,plizullen woidè.
hu,
iilijh.èkohdbnrom '
dervjtenen

belan'gen vah all: par'ti
jèh te'
.ttrzek'
eren. W ijllooven,
zegt âl'Cvttncuj dat zulk een maatregelvan grootgewigt
zoude zi
jn, en datdezelve nietslechtszoude bi
jdragen om
den pri
js vaq een deq:e.
er.te.levensbehoeften te verminderen,maarook grootelijtsonzen handelmetBrazilië enandere landen spoedig in belangri
jkheid zoudedoen toenemen,vermitsde suikerheteenigeartikelis,hetwelk zi
jin
ruiling tegen buitenlandgchè.
poederen,hebbeh aanjebieden.
Be consumptie van qutkerlsgpoedigtoeafmeaf
le op '
het
vasteland qn.in Amerika..Xaar ln heteèotgemelde werdt
die vermeerdering gmotqlijks ie gemoetlgekomenrdoorkde
fabrikatie van beetwortelsuiker. 9e geheele consumptievan
suikerin Frankri
jkwordttegenwoordigbrrekendop120,000
ton.doch.hiervan.woien.gezegd in 1eV nist.min/ r'
dan
80,000 tpn door.dei'
beetèortellkbxikatietd'
xijn e1+ve3'
d.w.
In
18'
32 overschreed..
d# ,
:beetlortelfabrim ie.'
géenek
aloj,o0û 'of
12,000 ton ;en hare verbazendeuitbreiding nadattljdperk
moet toegeschreven.wêrdên?aan de.:zhdtàhdigheid, datde
koloniale suiker i.
n Fmnkrlik met een xkttvan 18 fl.per
cwt.isbelast,terwi
jltotop jl.jaar (1838)de beetworlel-suiker vri
j van a
*llet
olreg
en was. Tege
edig
4echter
-t
- nwo
v 1
./

Euçopa zoude voorzlen ;doch groole, nieuweaanvoerenwor- dezelve met een règj #àh 9''sh.per cw.t., bel
ast;en bli
l.ft
den verwacht, en de laatstvorige oogst is overalzeer goed te bezien, of'dézç 'iùduqtde ohdèr deze nieuwq belàstin:

''
4die haar.trouè'
ensnog,
geweest. ln Engeland verwachtmen ditjaaruitdeeigene zich bijvoortdufing za1uitbklfdpd

bezittingen 10 pCt.m eer'dan de hoogste behoefte deslands tegenover de kolonialé pùikefs, ép éenen zeer voordeeligea
vereischt..en de berigtenuitHavanasprekenzelfsvan100,000 voetpl
aatst;doetzl'diij'da: zJ1dezefabricatiemogenbe-

kisten,diemeerdan verleden jaartermarktzi
jn gekomen, schuuwd worden als vasteli
jk
, te zi
jn gevestigd, en a1sin
waarvan hetbedrag op nagenoeg 700,000 centnrsisgesteld. s'
taatte zi
jn zich tegen demededinging derfranschekolo-

Xwc-Crttocu deelt nog metopzigttotden suikerhandelin niën te handhaven.
Engeland de volgende belangrlgke beschouwingen mede, Xaar de produdie vap béetwortelsuike'
r bepaaltzich niet
welke welverdienen hier te wordenovergenomen,eensdeels, enkel tot Frankrl
jk,zi
J neèmt'intègeédeel>etrasseschrea1szi
jnde van een laterti
jdperk dan de bronnen uitwelke den toe, in België.. Duilsqhlaùd, Prulsskn en zell-s 91: nus-

wi
j het voormelde hebben geput.anderdeels.om dathier land. 0ok behoeftmen hletovernletvefWondèrd te zi
jn,
Kwc-crttocu over den franschen en engelschen kolonialen daar deze fabrikatie'overal #ah bellstingen is'
ohfheven,en
suikerhandeleen belangqjk lichtverspreid:pDesuikerhan- in mededinging optrèed -tègèn'èe'n buitenlandsèû artikel,

de
l,zegtdezeschri
jverj isop ditoogenblik (1838op1839)
in eenen zonderlingen en bedroevenden staat. Ten gevolge
>an de bemoeijingen derabsolutionisten-in ditland,heeft
hetapprcntice-stejsej, hetwelk tot 1840 moest duren,met
j.1.Augustus(1838) opgehouden;en de negersin deverschillende totGroot-Brittanjebehoorende eilandenzi
jntllans

datmet zware regten.is'belast'
. Xaar iùdien'de
' suikersxan
Cuba, B,razilië op de vastelandsmàrkten Wiefden toèg'
elaten

zoude voorbarig ztin,in vooruitzigten tetreden.metopzigt
tQtden eindelllken invloed welken deze groote verandering
zaluitoefenen.Intusschenkan erweinigetwijfelbestaan,dat
in de eerste plaats,de emancipatie dernegerseeneaanmerkelijkeverm lderingindekultuuren den uitvoerdersuikers
xa1teweeg brengen.Hetzoude metterdaad hoogstzonderling
zi
jnindienditanderskonde zàjn.Dearbeid in deplantagiën
is totdus verre,in hetgemoed der zwarten,verbonden geweestmet'
alleswatvoorhetmenscheli
jk gevoelmeeststui-

iederen dagtoenemezidrr Doch.onafhankelàjk zelfsvanllet

op den zelfden voetalsdebeetwortelsuiker,zi
jnwi
jgeneigd
te gelooven,datwi
J ni
'etveelmeervan deslaqtstgemelden

vooruitgang zouden vernemen.
# De consumptie van suikér in Amerika, âustralia en.meteven vri
j en hebàen hetzelfde regtop devrijebeschikking terdaad) in alle beschaafde of zich beschavende,zich aan
oyer hunnen arbeid, a1s ieder werkman in Engeland. Het den staat van bàibâarikhheid onttrekkende volken, is met
ni
euwe en'belangdl
ëke.tplpmiddel,
van.denbeetwortelsuiker,

breidtzich deprodùciie van hetahikel.derwijze isBrazilië,
Cuba,Java,dephhippijnseheeilandeâen..ui
t,datergeene
reden bestaat ozn eene zeerxnmerkelàjkeverhooging van
den pri
js teduchtenyzelfsalwerden de.meestongunstige
vooruitzigten verwezenli
jkt metopzigt totdeproductfe in
de britsdhe W est-lndiën.''
Hierop deelt XAc'cvttocl de volgende opgaven medevan
145*
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kzpisgrï
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zlen #t'
neerxettinren in A F n&t-lndin'
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PtAXTAGI:-SCIKNR,
11 GROOT-SRITTASJ: 1FGXYOZRD,U1T

Antigua. . .. ., ..
Barbados . .. .. ...
Dominica .. . .. ..
Grenada . .. .. ...
Jamaica . .. .. . ..
Montferrat .. . .. .
Nevis .. ... ... .
St.Cristophe.. . .. .
St.Lucia .. .. .. ..
St.Yincent. ... . .
T.
obago . . .. .. .. .
Tortola . . .. . ... .
Trinidad . .. . ... .

-s-uas-u .. .

..g..

1833.

129,519cwt.
384,971 >
47,372 >
204,074 >
1,256,991 >
15,*
507 )>
42,287 p
80,390 >
46,548 >
194,889 >
86,527 >
14,969 >
286,301 >

Xemerari
j........ 752,474 ,
>
Berbice .. .. ., . .
Xauritius . ... . .. .

101,736 n
516,077 >

.

1834.

...-----.

..
-u...s-uu-u...y -

1835.

........
. . .... y

1836.

1837.

257,178cwt. 174,818 cwt.
394,427 >
344,689 >
54,876 >
25.014 p
194,542 p
170,280 p
1,256,253 > l,148,760 p
26,630 >
16,262 n
59,748 >
39,637 p
105,355 p
86,754 p
63,3t16 >
54,732 >
213,016 >
195,057 *
79,018 >
77,26t) *
:1,926 >
393,615 *

135,482 cwt. 62,l70cwt.
373,428 >
445,713 >
35,213 >
33,724 1
156,310 >
16l,922 >
l,054,043 p
903,933 >
l2,l53 >
5,695 p
23,028 >
24,269 >
64,418 >
73,270 1
38,058 >
51,430 >
186,482 *
20l,19l n
l17,643 >
90,802 n
13,821 >
13,510 >
13,534 p
289,392 >
312,l4l p
295,367 %

686,566 >

760,376 p

90,699 p
553,890 >

126,485 h)
558,237 >

864,134 p
213,714 >
497,302 >

792,852 >
150,536 >
537,445 >

Toulen...... 4,168,*
573cwt. k,à97,145cwt. 4,081,575cwt. 4,09t,084cwt. 3,843,4ààcwt.
pe invoeren van oost-indische suikez in Engeland vermeerderden, van 374,306 cwt.in 1837, tot 609,9,9 cwt.in1838.

staatvan &. ,.fâ,rin zsgdlcxd-ïsgero,rd tot lï....l..d,,J verbruik, g'd'
are,'de het#cc' van 5 q'cnvcr;
dk9 totJ Janwqr# z#O ,metcczldvïdïlg Tqn JefLedra& der daarTan fe'
fclldlinkomenderegfes.
HO:VX:LEEB:F
IAGIVOERD FAAR
BEDRAC D:R
BIIIZFtA#DSOH
DAARVA>B:TAA:D:
YZRBîUIK.
IFKOM:ID: EKGTZF.

TA' WAAR TûûRTG:EQXZF.

Suikerderbritsche bezittingen in Amerika .... . .
>
>
>

..*.... cwt.2,790,295 T st.3,347,286

van Xauritius. . ...-.. .. .. . .. .. .. .. .. . ... . .. ... .. >
598,356
p
707,228
der britgche bezittingen in oost-lndii . . .. . .. .. .. . . . .. ..' >
478,002
>
573,681
van alle andere soorten
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . >
60
*
l60
Totalen
.. .. .. .. . .. cwt.3,857,702
cwt.4,628,335
Afte trekken betalingenjgedaan uit de bruto-ontvangst,wegens betaalde regten op den invoervan geraëneerden suiker, mitsgaders teNgbetalingen van beschadigden suikeryvoorte hoog belaste suikers .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .
@* * *@ @@ @. @ 11445
462,835 cwt.
4,568,910 >

Be volgende statistieke opgaven, het artikel suiker be- 0pheteindeyan 1825wasdevoorraad op de voornaamste marktre/ende zullen voegzaam ditonsartikelbesluiten.
folgens de meest naauwkeurige opgaven wordtde voorteu van Europa,aan suiker .178,000,000 )ned. pond.

vaad vc> zuiker, op het einde Jerjaren 1826 en 1827 Gedurendehetjaar
op de voornaamste markten van Ruropa begrooty alsvolgt: 1826 zi
jn aange1826:

Nederlanden .. * @ * * * * . 6,900,000 ) ned *
Engeland ... . ... . .. . 97,000,000 >>
Hafre.. . .. . .. .. . .. 10,500,000 >
Xamburg .. ..'
.. ... .. 7,500,000
p
*
Bremen ... . .. . ... .. 900,000
Kopenhagen . ... .. .. . 1,700,000
Rusland. .. ... . .. .. . 6,000,000
*
Triëst @ @ @ @* @@ @#* @* 5,800,000

komen:inEngehnd . . ... ...
360,000,000 *
0p het Vasteland 156,000,000 >
516,000,000
Te zamen.
@
*
*
@
@
l Decenlber
.694,000,000 ) ned.pond.
De voorraad op

1826 bedraagt . .. .. .. .156,300,000 ) ned.pond.

9us was in hetjaar 1826 de
consumptie..........537,700,000 .
l-ned.pond.
0p den 31December1826was
devoorraad .........136,300,060 ) ned.pond.
De aanvoeren in 1827 in
Tezamen ......136,300,0* ) ned.pond. Engeland. 328,000,000)ned.k
1827:

Nederhnden . .. . .. ... 9,700,000 ; ned.pond.
Engelan; . .
'.. . ... .. 88,000,000 *
llavre . ... .. .. .. .* 15,700,000 >
Hnmburg .. .. .: ... . 13,000,000 >
Bremen .. ... .. .. . . 2,000,000
Kopenhagen... . .. . .. 4,200,000
Rusland . ... .. . ... . 5,700,000 >
Trlest .. . ... ... ... 12j000j000

0phetYaste-

land . .. .185,000,000

513,000,000 jned.pond.
Te zammn....... 649,300,0001.ned.pond.
Af, de voorraad op l December1827 .......... .150,400,000) ned.pond.
Blijftvoorconsumptiegedurende
hetjaar 1827.-........ 498,:00,000)ned.pond.
W aaruit bli
jkt dat de consumptievan suikerin Europa
in hetlaatstejaar58,800,000 ponden minderisgtweestdan

Te zambn ......150,400,000 ) ned. pond. in hetjaar 1826.

- .
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Staat T;B aanYoer en Voorraad Van suiker op de Toor- suikerj in dit W .B. behandel
d,(manna-,a::/Jov/4vïnaamsteplaatsen van Europa (in ) ned.ponden)gedurende ker,olïelorfonder de artikelen XAx>A, Z0xTx0cT en Zsxl'
vermeld9sli
jmsuikerisxyroop,zie hetartikel SCIKXR aan
hetjaar1828.
h
e
t
e
i
nd
e
)
,
zpo dat nog slechtshieriets over deze beide
suikersoort,en te zeggen valt.- Deahornsui
De voorraad OP ultimo December 1828:
ker(engelsch
maple dlgcr; frànsch nwcrn d'drcsp ,. duitsch S horn-

Nederlanden ..
EngelAnd.. .. .

8,800,000 ) ned.pondén.

95,000,000
24,000,000
frankrijk..
30,000,000
Hambur; . .
:remen. ..
5,500,000
Kopenhagen . . .. . 5,500,000
Auslan: . .. .. .* 10,000,000
Triëst.. .. . . .. 8j000j000

Totaal

m

#

>
*

.. . 186,800,000 1 ned.ponden.
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Federlanden ..
fngeland. *
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133,000,000 ) ned.ponden.

43l,000j000
146.000,000

Hamburg .. @@@@@ 98,040,000
Bremen . .* **
16,0(50,000
18,000,000
Xopenhal n * * @
Rusland .. 4 * * * @ 34,000,000
Triëst @ * * * @ @ @ * 4,000,000

>
>

p

>
>

Totaal.......88ly000,000 ) ned ponden.

zuckerj vindt men in het sap van verscheidene ahorn-

bxmen,hetmeestechterin datvan densuikerahorn Laoev
dlccâcrïx- Llwwwzrs polygamia, monoecia), waarùit in
zi
jn vaderlandy Noord-Amerika, de suiker in het groot
gewonnen wpzi. Behalvein Canadageschiedthetooknog
voornameli
jk in ohio, Vermonty Kentuckyj Virginia ea
Pensylvanië. Hetmeestesap ltverthijnatuurlijkerwtizeia
hetvoorjaar op9 als hetzelve uit den wortelin den stam
overgaat.Daarom geschiedthetaankoppen ofinsni
jden der
boomen eenige dagen vöör hetsap van zelven uitstaat. Dit
moetdaarom in de zuideli
jkegewesten dierlanden vroeger
dan in de noordeli
jke geschieden;in opper-Kanadabegint
mea in de tweede helftvan Xaart. Xen boort l à 2 voet
boven de aarde één of twee gaten door hetsplinthenen.

en steekt daaria vllerhouten of rietenpi
jpjes,doorwelke

het sap ia daar beneden geplaat.te vaatwerken afloopt.
Hooger aan den stam verknlgt men we1 zoeter sap, doch
om den boom aldaaraan te booren is voor denzelven scha-

deli
jk,en alsmen hetsap doormeerdan l of2boorgaten

afkapt, sterft de > om geheel eu a1. Het sap vloeithet
best, alsde dagen helder en zacht,de nachten daarentege:

koud zijn. Het sap iseven helderalshetzuiverstebronNzpzMtwlnscl Tz.
:Is:.*)
SclxxA. Ruwe,vorm-en kleisuiker,inr.y 0,80,uitv. water,heeftzeer weinig smaak, en weegtspeciNek 1,003 à
1,006,alnaar hetland, de weersgesteldheid of den ouderZ ly00,doorv.l,50 perl00 pond.
Xet nederl.schepen aangebragt: Lnv.y 0,109 dom van den boom. oude boomen leveren het sap zoeter,
doch in geringere boeveelheid. Hetmoètbinnen 24 uren
uitv.f 1j00Jdoorv.f 1,00 per 1* pond.
Geraëneeyde en ruwe metgeraëneerde gemengd verkookt worden, omdat het anders in de weinige gisting
inv.y'36,00;uitr.J 0,05;doorv./ 2,00 per overgaat. Het aftappen duurt zoo langjtot de boom groea
wordt. 5i
J het inkooken scheptmen hetschuim (de op100 pond.
Sraoor. Xol
e
l
o
s
t
e
e
i
wi
tstof) af, en giet allengs zoolan: ersap b4,
a
s
s
e
(
o
n
b
e
we
r
k
t
)
,
r
e
g
t
s
t
r
e
e
k
s
me
t
n
e
d
e
r
landsche schepen van buiten Europa aangevoerd: tot dat de ketel vo1garen syroop is. Alsdan laat men hem
y'3,00 c.y 0,50 c.enf l,00 c.per 100 pond. onder,aanhoudend omroeren boven een zachtvuurbekoelen
Van elders of andersaangevoerd :inn.verbo- en gitthem in schotelsuiti
,waarinhàjtoteenenvastenkoek
den;doorv.1 pct.
wordt. Xen kan ook dea syroop Lsirop deCanadatlaten
lloopenj even als bi
j den rietsuiker. Xen bereidtdaaruit
Xolaspe (bewerkteliinv.verboden;uitv.ln,l0c. a
ook ln Kanada meelsuiker. Het meeste wordt echter als
doorv.2'0,10 c.pef l00 pond.
Keuken- en alle andere syrpop :inv.verboden; ruWen suiker verbruikt. W at de Producenten nietzelven
jia,hetland;meen alorn-kuiker
uitv..# 0,10 c.;doorv.y'0jl0c,perloopond. consumeren, verkoopen zi
Gebrande syroop :0 ..2 pct.,uitv.1pct.,doorv. vordtbuitenslands verzonden. In opper-Kanada kiestmen
eene zoodanige plek landsj waar vele groote ahornboomen
1 pct.van de waarde.
staan; dit vlek heet het suikerwoud. gaarna vervaardigt

SUIKKR-SOORTEN lsvlxzl
tz.
Axnrc:PtzlTxw). Desuiker a kleine bakken uit pi
jnboom- ofessenhout,in'
welke
i:wel in hetplantenrijk nietzoo veelvuldig aan tetreFen, me
men het sap uit eene insnede onder welke men een stuk
alsstijfsel,gom en plantenli
jm ;doch er zna desniettemin gespleten houtaanqebragtheeft,laatafloopen;hierbi
wordt
weinige planten, die daanan althans geene sporenbevatten. echter de boom nlet aangeboord. 40 pond s&p levj
eren l
De bloeigems van genoegzaam alleplanten hebben inzich een pond sui
ker,een boomjbi
j doorslag,200 pond sap. Een
ge
deelte (hethonigbakje).waarin zich een zoetsap vormtj
hetwelk suiker inhoudt. Yele planten hebben suiker inhare huisgezin gewintnagenoeg 300 pond suiker;doch erkomel
ok gunstigejaren,zoo a1sin hetjaar 1837 hetgevalwas,
bladeren,in deu stengel. in den worteljdoch hoogstzelden o
arin het sap zoo ri
jkeli
jk vloeit.dathetzelve800pond
vindtmen dien in hetrljpezaad. In oozeeeuw heeftmen wa
oortbrengt. Hetgeheelebedrag wor/top 7 à 1: millioea
nameli
jk gevonden,datde suikervanonderscheideneplaaten v
po
n
d
b
e
g
r
o
o
t
.
I
n
Ka
n
a
d
a
bereidt men ook eenen voozx k vetschillende eigenschappen 'heeftyen dat de suikervan
t
r
e
Fe
l
i
j
ke
n
a
z
i
j
n
ui
t
he
t
a
ho
r
nsapydoorhetoplintekooken
velerleiverscheidene planten wederom zich zoo zeergeli
jkt, en het in een open vat met
een weinig zuurdeeg te laten
dathi
j dan vooreenen en den zelfden aard vansuikermoet isten.In Europaheeftmen alleen in Hongarijêenoostenworden aangezien. Alle suikeraardige voorwerpen komen ri
oeven genomen,doch men heeftdezaak wederlateu
daarin overeen, dat zi
j eenen zoeten smaak hebben,hetzi
j vajrkenpr
. De ahornsuiker heeft overlgensalle eigenschappep
dezesterk offlaauw zi
j;zich oogenblikkeltjk oflaterop de metden riet- en beetwortelsuiker gemeen,en maaktdaarom
tong te kennen geven;zuiverofnietzuiverzoetzi
jn.Schei- t dezea slechts eeae zeifdesuikersoort uit, welke door
kundig zi
jn zi
j nog bijverre na nietzooonderzochtydatmen me
formeelvaste algemeene stellingen daarover zoude kunnen Bxnzstlcs rietsuiker is genoemd.- l)e kruémelsuikervoçàk
jin vele vruchten
epmaken.Voorloopig heeft men dezelve in zoodanige inge- ook vruchtensuiker genoemd, vermitshi
t
e
v
i
nd
e
n
i
s
.
9e
z
o
e
t
e
,
l
i
c
ht
kl
e
u
r
i
g
e
kr
u
imeltjes,bijv.die
deeld die voorwi
jngisting vatbaarzi
jn,en in zoodanigedie itgedroogde pruimen en gedroogdevi
jgen voortkristallînietdaartoeztjn geëigend. Totde eerstgemeldenbéhooren u
jn kmimelsuiker.Xen
deriet-,beetwortel-.ahorn-, melk-, kruimel- en slijm- seren,ofaan de rozijnen uitslaan,zi
suiker;totlaatstgemelde de manna- en zoethout-suikery als vindtdien ook van naturein de appelen,peeren,genever-.
aal- en kruisbeziën, in de meloenen en eetbarekastanjes
o
t
ie
ooeot.
onnd
ett
elà
ivkeede
arntikaeho
len
zijn
buel
an!n aardappelenyin de maïs-stengels en in den honig';ja
ro
àjk
ksh
tee
deo
zl
e
rz
s
rte
re
er
edo
sp
jz
be
ha
l
rnende
kr
ime
- e
mea kan hem zelfs kunstmatig uit stijfsel, linnen,stroo
enz.voortbrengen. Voor den handelzi
jn van alle deze
*) Tarra rcl dendllïâd':
Kisten, met uitzondering van die van Havana,20 pond per 100 soorten all
een de druiven- en stijfselsuiker merkwaardig.
?ond.
Derzelver bereiding kan hier,vermitsdezelve eeigzins iagewikkeld isjniet beschreven,weshalve wegens beidesoorLeder,matten,manden,zakken en anderesoorkelijkeemballagiën ten hier qlechts een en ander zalaangestlpt worden. ge
8 pond'per 100 pond.
uivensuiker (eng.zvgcr of grcze:; fr.sucreA vaiBi
j de nitvoèrvan inlandschegeraëneerden suikerisdetarra 12 dr
zfn,
q;du.Irauben zuckerjwordtuit druiven gewonnen
Kzsten van Havana,18 pond per 100 pond.
Vaten,15 pond per 100 pond.

pct. van alle fasten, gemaakt van.hout, zmnder onderscheid;en 8
pct.van alle andere emballagie,behoqdens beToegdheid om de fus1enofemballagietedoentarren.- In ditlaatste geval wordtvan het
gewigt der brooden.omwonden metpapieren touw,voortarradaar-

welkemenaanden wi
jnstok heeftlaten droogen;diegeneuit
welkedegeestri
jkewi
jnen ontstaan,geven meestalweinigea
dusnietalti
jd dezoetsten. Hoe ri
jperzi
j zi
jn,hoeheeter
van 21 pct.afgetrokken,en.op hetdocumentvermeld. Voorkandlj al
and tn hoe drooger hetjaaris,deste grooterisde
'moet hetretto gewigtworde-n aapgegeven,en op elkekistdezwaarte het l
van dezelve gesteld worden.

opbrengstaan suiker;hetonderscheid is evenwel nietaan-
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j debereiding40pond geleid wordt. 9e bloeisemhuls wordtalsdan niet verre val4
merkelijk,50 pond druiven geven bi
most, deze 10 pond syroûp,en deze 7 poad ruwen,of 3 de plekjwaarzi
jaangegroeid is,afgesneden en hetnuuità 3) pond.meel-druivensuiker. 9e druivensyroop smaakt
zuiver suikeraclltig en hat zich tot spijzeu en conâturea
oed gebmiken. Ten ti
jde der vasteland afsluiting werd
xn Frankri
jk veeldruivensyrxp bereid,en nog tegenwoor4ig dienteerstgemelde.in lletzuideli
jke Frankn'
jk onderde
onbemiddelde klassen a1s vervanging middel van den rietsuikersyroop. De stijfselsuiker tengelsch starch dz/gcrg
fr. sucre de la.flt'
zf&,ofd'qmidon;du.GtârkeZuoker;
ital. z.
ucchero diykco/c) wordt uitsti
jfselbereidjdoordien dezelve metzeerverdund zwavelzuurgekookt,zich ia
deœtrin (eenegom,dieveleovereenkomstmetdeaccaciagom heeft) en suikerverandert. geze merkwaardigechem ische werkzaamheid wer: in l8l1 te St. Petersburg door
KlllcllEoy: ontdekt. gaar de uittarwe bereide stàjfselzemelen inhoudt, is daartoeaan den stàjfseluitaardappelen
den voorkeur te geven,vermitsdezedaarvan vrijls. 0ok
hier verkri
jgt men eerst eenen syroop (stijfselsyroop) die
eigenli
jk wP
2n- of goudgeel is; wordthijbruin verlangd,

si
jpelende sap in aardewerken potten ofin bamboe opgevangen. De boom levert2Jaren lang dageli
jks bi
j doorslag
3 quart. Hetsap wordt6î aan gisting overgelaten en alsdan a1seen roesverwekkendedrank (pall
nwi
jn)gedronken,
ùf, en we1hetmeest algemeen,totsuiker iàgekookt. Deze
is donker van kleur, vettig en heeft eenen eigenaardigen
sm aak.
SUXIK (eng. sumach; fr. nMlt%qc, du. Scltmaek,
'
Sumaclt;
ital.sommacoj zàja de gedroogdeen totpoeder
vermalen bladen van verscheidene. nader te verm elden,

plauten. Devoornaimste soorten zi
jn:l)de echteyt. Deze
stamt afvan den rums
uhma
kZui
Lhhus
eorfcrfc Izlyx. se
i
n
g
e
e
e
l
dl'
luropa en in Aziatisch
klasse3eorde) die
j wordt gezegt
l ook in
Turkije tot aan Syrië groeit; hi
Ukraine te worden aangebouwd;bi
j onsen ookin Xiddenguitschland gedi
jdt hi
j nietj omdat hi
*
j onze wintersniet
kan doorstaan. Hetis eene 8 l
'
t 12 voethoog opgroei
jende
s
t
r
u
i
k.
we
l
k
s
g
e
v
e
de
r
de
b
l
a
t
l
e
r
t
j
e
s
v
a
n
on
d
e
r
e
n
r
ui
g
bezoo verft men hem met gebranden suiker,ofkookthem groei
d zi
jn. In lugustusworden de loten of uitspruitselsj
'aarlijks schiet, afgesneden of afgemaaid; deze
zoo lang in,tot hij van zelven bruin wordt,waarnamen welke hij J
hem metwater aanmengt. In Duitschland dient eerstge- laatmen versclleidene dagen in de zon droogenJ dorschtde
melde dikwerf bi
j de kooplieden tot vermenging onder bladeren door middel vaa derl dorschvlegel er af,of we1
den rietsuiker-syroop;hi
j wordt echterook wel, hier en laat men ze door paarden aftreden, waarnazj in molens
daar in kleine huishoudingen tot eigen gebruiken be- vermaletl, gezeefd en, tot verzending, kn zakken gepakt
reid.0ok in Frankqjk.wordtdeze sti
jfselsyroop uitaardap- wordea;2) de zoogenaamde triëster- ofvenetiaansche.
pelen vervaardigd.Zooverkregen aldaarvan den jare 1823 Hi
j stamtaf van den verfloofboom Lhhus c/r/z
'rzv/w
ç LIxtot1835,12 fabri
jkea patenttotdefabricatievan sirop de wxscs)die in allelanden van den Beneden-Donau endiens
lay'
écv/edepommesdeterre.Desti
jfselzuikerzelfwordt neven-rivieren, van af oostenri
jk overvloedig in hetwild
voornameli
jk totvermenging onderden gewonen rietsuiker groeitj inzonderheid omstreek'sLugosin Hongarije. Hetis
gebruikt. Dedruiven- en sti
jfselsuiker,even alsdeandere eene 4 à8 voethooge,zeertakken-ri
jkestrui
k,welksgeheel
lermelde kruimelsuikers(allendoorBznzztlvsdruivensuiker getandebladeren geenehaart
jeshebb'en; demidden-ribeu
genoemd)hebben geli
jkeeigenschappen,en vormendaarom de steel van het blad,is dikwerf rood. Deze soortkomt
even goed'slechts eene eakele saikersoortals dq rietsuiker in zakken en vaten;3) de onechte of van de provencc.
van Bslzstlrs. 9e kruimelsuiker schiet uiterstmoei
jelijk Deze stamtafvan denznyrthenbladerigenrunboom Lcoriavia
tot eenigermate onderseheidbare kristallen aan, maar hi
j myrti
lhlia LIw>.iiocnia #t
kcl4#rk
'll,die inZuid-Frankvormtrolvormige ofhalfkogelrondekloœpjes,dieuitnaald- ri*i#k groeit. 9e beste nevensoort daarvan is nerêe of donvormige of ongemeen Nnbladerige kristallen i
j1tezamen- mLre;redo'?pudisen rouœzijnmiddelsoortigeengeringen;
gestelp zàjn (van daar de naaltz kruimelsuiker). Hj lost 4)de bei
jersqhe. Xen neemtdezen,i: den omstreek van
zicl in water zwaarder en in alkoholveelmoei
jelijkerop Landau tbei
jersche Beneden-Donaukreits) van deduitsche
t van des- Tamal'
dan de rietsuiker. Koudwaterbehoortdaartoe lA
iske qtamariœ Jdrzz?caït'
c LIww.5eklasse.3eorde),
zelfsgewigten de oplossing volyteerstna eenvlerde-uurs. eenr 3 lk 6 voethooge struik,welker graauwachtig groene
9it is eene oorzaak,waarom hi,)aanvankeltjk enkelmeelig bladeren,leliëavormig en zeerflaauw gestippeld zi
jn. Ge(daarbj fenigzins stekend) smaakten latereenigzinszoet, lA.?4il-.
' in de leerlooiieri
j in stede van galnoten,vermits
daarbi
j vchter eenigzins sli
jmig. Hijkan daarom eok niet tusschen.
hetlooistofzuurvan beidegeen onderscYidschi
jnt
voegzaam tot strooisuiker gebruiktworden,en staat in dit te.bestaan,in deverweri
j en in dekatoendrukkerijvoorde
opzigt tot dezen in verhouding a1s 1 tot2). De druiven- graauwe kleur. In oost-Gallicië en in de Buckowina, nasyroop smaakt zoeter dan de druivensuiker zelven,en zoo meltjk te Kutty bi
j Mrischnitza,verwen grieken en armeweldeswegens,a1swegensdemoeijeli
jkeoplossingvanden niërs veelsafrraan geelmetdetweede soort,welke zi
jvan
laatstgemelden ishet voordeeliger,den syroop tegebruiken. Lugos i
n Ilongarije,ontbieden. TeIsmid (in Nicomedië)
Laatstgemelde wordt overigens nooit zoo dikvloei
jendea1s in Kfein-lzia looit mea met behulp der schors.van den
rietsuikersyroop.- Uitwatermeloenen wordtin 6hi1ikrui- paruiken-sumak, het leder tot muilen fraairood; voor het
melsuik-er bereid;de maïsstengels houden bijzonder veel donkergeel bezigtmen aldaar eenen vhamnus,die den gedaarvan in';dezelve isin dezeechtermetveelplantensli
jm meenen kruisdoorn LrhamnltseantharticusLI#>.)zeergeverbonden, en dienvolgens ishetgeenszinsvoordeelig hem lijkvormig is. 0f de bladeren deronechtesoort(van cor.
daaruit te bereiden.- Tot de kvuimelsuikers behoortook z
ayr/k
y'
.l vergiftigend zi
jn of nietjdaaroverzi
jn de meewaarschijnli
jk de Palmsuiker,die door de inboorlingen van ningen verscllillend,doch iszulks daarom van gewigt,omoost-Ind
-ië bereicl en, merkwaardigerwi
jze, den rietsuiker datmen de senebladeren we1 er mede vervalscht vindt. De
voorgetrokken wordt. Hetsuikerrietzuigen zi
jlieveruitof bezién ziin werkelijk vergiftigend.- Goedesumak moet
drinktn deszelfs sap. 0p Ceylon neemtmen den toddy d. groen en versch zi.ln.- S andel. Onder de echte soorten
i.het sap van den kokospalm. Hi
j wordtin zuiverevaten staat de siciliaansche boven aan. Engeland verbruiktschier
gezam eld, en,om deszelfs gisting te voorkom en,gietm en enkel italiaanschen. en voerde in 1831, in het geheel,
ereenig sap van den banjanboom er toe.Xen :ltreerthem 133,799 centenaats in debinnenlandscheconsumptiebeloopt
fl
oorlijnwaad waarnabijin eenemetalen pan srerkgekookt 127,821centenaars. Frankri
jk voerdeaan sunlalkenandere
ert wederafgeschuimd wordt. Xen vermindert allengs het kleurstof houdende bladeren de volgende hoeveelheden in
vuur en neem thet sap weg.als hetschuim witwordt,wapt uithetkoniugri
jk derbeide Sicilien
'lsdan is het kleverig,en trektzich bijde vingerproeftot
à
dui,nlange draden. Xen giethem in een ander vat,en is
kilogr. 988,164
ln 1834
n 1835
p ),471,527
hàjdaarin laauwwarm geworden,zoo voegtmenereenigingri
n 1836
n 1,58f',839
du.Zuckerkand bij.Alsdan wordthtjin een,vatgedaan,
plithetwelk de palmx syroop door een beneden lletzelve
aangebragt en toegestopt gatkan afdrugpelen.Na een week
neemt men het stopsel weg, opdat de overige syroop nog

?lloopen kunne.Nadetweede week,doetmen t
len suiker

Uit Portugal:

ln eenen zak, en zet hem nevens hetvuur, oln hem te
droogen. Brengt men het noodige gereedschap niet in

In 1834
kilogr. 3,525
p 1835 . .. >
4,423
p 1836 .. . p
18,670

rekening,zoo komteen pond palmensuikerop 1) pennyte
staan. 0p Java en de overige eilanden van den archipel
wiut men den toddy uitden sagwireofgomuti-wjjnpalm,

Buitendien verbruilite Engeland veelinlandsche :umak-

g
eworden, als dezelve den ouderdom van 10 jaren heeft
bereikt. Zoodra aan denzelven de eersle vrucht zich vertoont, wordt debloeisemhuls3 dagen lang meteen stokje
eslageny waardoor het sap naar de verwonde plaats heen-

In-1836 .
pud 17,180 e!
t
> l837 . ... > 17,043;
Stettin in 1837,centenaars 15,301.

welke in dit werk reeds onder hetartikelsago is vermeld

St.Petersburg voerde in ;

SUMAK.
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Bij Lugosjin Hongari
je, zamelen de W alachen veelvan Indië aan ons afgestaan,die buitendien nog aan de westde ze soort in, verkoopen ze aan grieksche handelshuizen kusthetgouvernementPadanr en aan.
dooo,tkustàetri
jk
der naburige steden tegen kontantgeld,en deze verzenden Palemkanr metde geli
jknamige hoofd:ledcn enbelangri
jke
dezelvenaarServië,W allachi
je en Galicië.
handelsplaatsen aaa demondingen derrivieren van geli
jken
Uiantiê'
l. Jmsterdam verkooptnaar tarief)met 3pCt. naam b'
èzitten. Denoordelijkstepuntdeseilan4.bevathet
tarra in balen ; xoegekomec beschadiging door makelaars koni
ngri
jk Atschin,heteenige deslands,hetwelkeenigerte regelen; verkoopt echter naar oude usantie met2 pct. mate eene historische ro1heeftgespeeld.vermits alhierhet'

gg
ew.,2 pCt.kortingjpeeftbi
j o Porto in gakken 4 pond eerst(reedsin hetbegia der.16eeeuw)Jeportugezen zich
tarra, rafactie 4 pond biJ siciliaansche in den tarra 3 pond ;
vestigden, die daarop in hetbegin. der 17a eeuw door dq
hollanders verdreven werden, die t
schin tothunne
. oep At
kerljn bruto.- Frank/ortaIM tarra la
'pond.- Gi- voorpaamste kqlonie maaktùn,deze echlerlater naar Padang
nraltar per zak,geene tarra.- k ambur&.o portoy sici- verlegdea, waar nog tegenwoordig een nederlandsch gouliaansche, triéstsche,fransche,per l00 pond l p6t.ggew. verneur zi
jnen zetelheeft. Ia hetbilnlaland bevindtwich
uitslag per waag 3 pond. - ântwerpcn 2 pct.tarra.-

l) pCt.courtage, in banco mark;in zakken van I40 à l50 hettri
jk.A rxcxyâcJvjhetwelk metop&lgttotmagteninpond. Tarra 2 pond perzak,tarrabi
jtriëstsohe in vaten 4ustriè aàn de spitsvan alle anderen staat, en als hetmidvan 700 à 800 pond tarra gemaakt. - Ravre 4 fnaanden kenpuntvan maleidschekultuurheschouwdkordt,engeheel
ti
jd, in enkele pakking 2 pct.tarra,bi
jscheepsladingen in het zuiden, aan de Sunda straat, hetland Iampoenn,
1001 kilogr.= l tonneau.- Ziverpoot3 pct. tarra. - welkecbei
de&taten doordejongste,onsdoordiebevolkingen
Iivorno geene tarra.- Zonden,tvarra l pond per centnr. tegea hen
veçoorzaakte oorlogen, iYgeli
jks ten deele zta
ew. 1 pond per zak.- M alaga pe# zak van lquintalm- ci
jnsbaafgeworden.
u'
œarseitte geenetarra,5000 pond = 1) last.- alessina Yan de nabi
j.Sumatragelegene,en insgeli
jksonstoebeper salma van 280 rotoli- Patermo even zoo in zakken hoorende klei
nere eilanden, zi
ja Banca en Billiton het
van ) salma.- Parg'nsiciliaanschebi
jenkelepakkingtarra meest vermeldenswaard: Banka wegens deszetfs tin, het
guivere bi
j dubbele pakking 2 pCt.- 0 Portoih zilver- beste der wereld, en in den handel'onderde benxmin:
geld perarroba.- Rotterdam per50 pond l)en 1 pct. van Banca-tin bekend,waarvan jaarli
k, reedsnagenoeg
ggew.en uitslag 4 pCt. en 2 pond tarra, 1 pct.korting, 3 millioen ponden gewonnen worden,j
en Billiton wegen:
3 stuivers courtage per zak, 3 maandenti
jd. - Rouaan deqzelfs belangrijke i
jzermi
jnen.

zonder tarra, korting 3 pCt. - Btettin percentenaar.
follen . Wvf/q
sc/l tolverbond. Per saksisch ofpruissisch overzirtvcs den Jcadrl op d: westkuntvan lx-cfrg.
centnr.j inv.5 zilvergr.? uitv.5 gilvergr.of per tolcentenaar. Inv. 17 kr. rheln., uitv. 17 kr. oostenrqk per In de eerste plaats komtonder ditopzigtin aanmerking
eentnr.sporco, invk9 kr. uitv. 1) kr.doorv.2 kreuzer. de uitgebreidhêid der xoogenaamde ats-chineesche peperGtadertol per #atof zak ) sch-,perpak ofdubbelebaal hqvens; te weten van de noordpunt d.es eilands, of van
2 sch.- Sondsche tolper 400 pond 9 stiber.,- frank- Atschin tot Baroe:; ditgedeelte der westkustvan S'zmatra

rù'k per l00 kilogr.bruto in bladerenj ri
js,schors,met strektzi
ch uitvan 20totbi
jna 60 N.B.Yan gezegdehavens
fransche schepen l fr.;metvreemde schepen 1 fr.10cen- wel
.
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arlijk:circa200,* 0pikolapeper
tlmes; gemalen, in het eerste geval 15 fr-,in hettweede uit
gevoerd. De voornanmsten ZiJa Boulonnéà-l9.X'rou15 fr.50 centimes,uitvoer 50 centimes;totelkedezertaxen man. K ivalq Wlf/e, Assahqn.é'qwl DoèanZeo ' cvj
nog het ?w gedeelte daarvan. Kngeland l sh.percentnr. Ioeboankqoi,2ncA Za&oeen Poeloe Aadja)demeeate
SUXITRA, eene der 4 grodte Sunda-eilanden in den dezer havens,ofriviermondingen,hebbeneeneslechtereede;
oost-indischen archipel, meer dan 6t00 o mi
jlen groot, hetlossen en liden gaétmetgrootemoei
jeli
jkhedenpepaad.
door den equator doorsneden en door de straatvan Xglacca Xen heeftAldaar twee peperoogaten ;de eerste eindygtmet
van het schiereiland generzi
jdsden GangesofvanAchter- ultimo Waart, en is êe bestej de tweede met ultimo Seph dië gescheiden,metverscheidenehollandscheneerzettingenj tember;deze l
aatxe levert eene mindere soortop,terwijl
gchoone haven aan de westkust, en met veledeelsnogwerk-. al
sdan -ook de mousson gevaarli
jkervoer de schqpen is.
zame,deels doode vulkanen.Het eiland isongemeenvrucht- Deze uitge:taktheid der kust maakt een gedeelte uit #an
baar, en hier gedi
jen alleindischeproduktenjvan welke, hetri
jkderau-chinesen,doch de meeate derradja'g,die
behalveri
jst,sago,suiker,koëj,tabak,hennepjspeceri
jen eigenli
jk slecht: K qkils, of stedehouders van den radj.
(onder deze ook kaneel?muskaatnoten enkruidnagelenjwelke van Atxhint/jn?hebben eeneonafhankeli
jkehouding aanbeidelaatstgenoemdehlerdoordeengelschen,in 1798,zi
jn genomen; want, xendt deze zi
jne afgevaardigden om de
overgeplantgeworden)voorden handelvoornameli
jkpeper, ci
jnsen te ontvangen, zoo worden zi
j slechts met eenige
die hier in groote hoeveelheid,(jaarli
jks25 à28 millioen eerbee zingen terug gezonden.De voornaamstedezerwakil:,
ponden) gewonnen wordt, en hethoofdartikelvan uitvoer ofonder-radja':isdievan Troumon.
uitmaakt; voorts den besten kamfer,lrzzzoe-g4w en het De natie,welke tetdus ve/e den meegten peper hebben
Ejnste roud, belangrijk zi
ja. Baitendien teelt men hier uitgewerdj.zi
jn ontegenzeggeli
jk de amerikanen;dezebeook gember, kardamom , aloë, kurkuma, kassia, gomlak, talen hem doorgaands mttspaansche matten,ook welmet
palmoli
e, eenige indigo en katoen, spaansch (ofindisch) levantschen opium en wapens, doch deze laatsten worden
riet,vele soorten van verfhout,ijzer- en ebbenhout,elpen. doot hen ook m eniswerfalsgesehenken aangebragt.
been (of ivoor), schildpad, amberjvogelnest
jes (eetbare) Yân Bombay, de kustvan Coromandqlen Xalabaarwordt
voordeq handelqp China (Cantonlywas,ti
jger- enandere aldaar onder engelsche vlag handel gedreven,meestalmet
velleh;eenig zilver.tin,koper,ijzer,zwavel.salpeter;veel #ulia's (dus genoemde vaartuigen); zi
j brengen allerlei
rotskristal enz. Devli
jtigstebebouwersvan heteiland zi
jn behoeften aan,als:zout,opium,ri
jst,li
jnwaden enz.;ook
de chinesche volkplantelingen ;de inzameling van hetgoud de chinezen van Poeloe-pinang en Singapqre komen ermet
uit hetzand derrivieren en uitmi
jngroeven in Padang en hunne wanâano ,en deelen den kusthandelin hetklein
Alenangkabu isschiera1seen previlegieden malei
jersover- met de chinezen en maleiiers van hetzuideli
jkstgedeelte
gelaten.
der westkustvan Sumatra.De waarde van den uitvoerwordt
x
De kunst en ni
jverheid hebben in hetbinnenland nog erekend die van den invoer te overtrefen.
eene grôote vorderingen gemaakt,maar de steden aan de
Van Baroesj dat nagenoeg op 20 N.B. ligt, begint de
kust bezitten hare fabqjken en werkplaatsen; er worden residentie van Sumatra's westkust,en eindigt aan denvlakkatoenen en ook zi
jde stoFen geweven;hethiergewonnen ken hoek op 63 N.B.;binnen deze grenzenl3ggendehaven:
i
jzer en staalwordttotgoedewapenen en werktuigen ver- van Tapanoeliej Natal, Padang en Benkoelen, alwaar de
arbeid, met name tot voortreFeli
l'ke dolkklingen;er wordt schepen mogen laden en lossen. 9e geheele uitgèstrektheid'
suiker en buskruid gefabriceerd; met kunstvaardigheid in dezer kustlevertjaarl
ijks slechts eenige duizende pikols
hout en ivoorgewerkt. en met ieer eenvoudige werktuigen peper op, die in de nabi
jheid van Natal, Indrapoer en
goed goud- en zilverdraad, en bewonderenawaardig goud- Benkoelen wordt ingeoogst. 0ok wordter,en we1te Paen zilvér-âligreinwerk vervaardigd.
dang,eeatsedertettelijkejaren,koëjuitgevoerd,ofschoon
De bevolking van Sumatra iseenmengselvanverscheidene ersedertl
angen ti
jd ia hetbinnenland dekoëjboom grpeit
volken en bi
jiondere stammenjen men teltop heteiland en, instede van deh boom,het blad ertotalgemeengebruik
verscheidene staten, die meer of minder onder onze heer- di
ent *). gezelve groeit grootendeels in hetom Patlang
schappij staan, daar reeds onze vaderen in 1666 begonnen
zich op de westkust te vestigen en er volkplantingen aante
malei
jers rukken dejongetakjesvan den boom,maken er
leggen. Hen volgdt'n in betjaar 1683 de engelschen,die o*s)chDe
jes van,en droogen of schroeijen die overhetvuur,waarna
'zich te Bencoolea aan de zelfde kustneerzetteden; echter b
dezelve in de bazars door de vroawen worden te koop geboden. ln
hebben laatstgemelden in hetjaar 1824hunnebezittingen kookend waterafgetrokken,leverenzij een'aangenamen drank,die
t

.
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op Sumatra tegen hollandsche koloniën op Voor-enAchter- eenenkoëjsmaak heeltytn langs de wegenverkochtwordt.

SfMAK.

-

::@@ -

SUMAK.

Selegene gebergte, op eenen afstand van 5 dagreizen,en tair
e postqn bezet),verderde 13cotta'sSungie-pago,Cer#ordt bi
j enkele vrachten van 50 à60 ponden afgebragt. rintje enz.handelen gezegeld op Padang.
nkoelen is de eenige ofvoornaamste handelsplaats van
Allengs is de uitvoer tot nagenoeg 50,000 pikols 'sjaars XoBe
kko totaan den vlakken hoek;hetzelve levertechterdien
toegenomen.
9e koëj, die ondernederlandsche vlag naarNederland handel niet opj welke men wegens de uitgestrektheid der

ja lieden.
wordt uitgevoerd, heeft insgeli
jks sedert de jongstejaren aangrenzende gewesten zoudeonderstellen. Erzi
j Benkoelen gelegen, evenwelnaar
ia kwantiteit toegenomenj ofschoon meerendeels eigenli
jk die,alhoewel nader bi
als een artikel van ruilhandel. Baroes, Tapoes en Siagkil, Palembang ten handel gaan, omdat dezelve van oudsher
tusschen Tapanoelie en de hierboven bedoelde peperhavens daaronder hebben behoord, en Lun de gemeenschap met
gelegen,leveren kamferen bejuin (benzoe);daarvan komt Benkoelen niet geoorloofd voorkomt; overigens hebben de
alechts een klein gedeelte, met die van Natal,op de markt bewoners van die binnenlanden, zoo het schi
jnt,minder
van Padang, omdatvreemde'schepen dezeproducten,zonder behoeft
e aan li
jnwaden,daarzàjzelverlkatoen tvan geringe
betaling van regten op de drie eerstgemelde plaatsen zelve, kwali
teit) aanplanten en daarvan stoffen weven. Benkoelen

inruilen of koopen;terwi
jltevensop deze driepunten de
batta's hunne benoodigdhedea inkoopen.
Pontjar iaeen zeerklein eilandjfn deschoonebaaivan
Tapanoeliegelegen;op hetnoordêli
jkstgedeelte deseilands

heefteen'geringen uitvoervan peper9tijdenshetzelveaan
Rngeland behoorde, werden er we1 is waar,scheepsladingen
van daar uitgevoerd, maar deze werden, ia de hierboven
bexhreven atschinsche havens opgekocht, erlop het Rot-

is het nederlandsche etablissement gevestigd;hetzelve ligt eiland opgeslagen. Dadeli
jk na hetvertrekderengelschen
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kamfer,rottiag enz.yvan den vasten pa1 van Sumatra.Het gaven hunner oost-indische kompagnie, is Benkoelen in
xeut van de westvan Indië i, aldaar een voornaam artikel armoede vervall
en,en hoezeer,ettell
gke jaren geleden,-'

zan invoer,ten behoeve derbatta's;vroegerwasde invoer de opperhoofden duizenden in voorschotgegeven zi
jn,om
de kultuur aan te moedigen, zoo werd erzelfs geen rijst
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residentie, verboden;tegenwoordig mag echter ditzouta1- genoeg voor de plaatselàjke consumptie geteeld;weshalve

daar worden ingevoerd tegen betaling van een inkomend dezelve vaq Bengalen moestworden aangebragt. Aan eigen
ikende midd.elen overgelaten. en door noodgedrongenj
regt/ lperpikol,en van daarwordenvervoerdnaarPoeloe tzoieetrede
bevolking thans geene behoefte voorzich meer. om
Ely,10 uren bezuiden Pontjar. Langshetoverig gedeelte
der kust zuidwaartsop, is de invoer van vreemd zoutver- hareeerst
elevensbehoeften van elderste ontbieden,z'
tlegt
er zelfs zich op toe, om ook allengs de vervallen peperb
o
d
e
n.
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bruine,witte en blaauwe salempores van de westvanIndiè' tuinen weder in herstel te brengen. De specerij-kultuur
zeer gewild, alsmede doeken en sitsen, opiumj ambalo, van Benkoelen,doorde engelschen aldaar metzoo velezorg
osten-overgebragt, is van weinig aanbelang,en bestaat
chinesche zi
jde, ijzer, staal, koperdraad (ter dikte eener euintk12
000 uoten- en nagelboomenjwaarvan 13,000 aan
penneschacbt) enz. op Pont
jarbevinden zich eenige ma- hetgo0,
uvernement behooren;de uitvoerkan begrootworden
leijers,die echtergeenemiddelen bezitten;zoodatdehandel
m eer noordwaarts fn de verschillendehavensgedrevenwordt. op 100,000 ponden. Be invoer ter westkustvan Sumatra,
Natalheefteene onveilige reede;de hier bovenvermelde kan gesteld worden als volgt:

goederen worden çrmeestalvan Padang aangebragt,enztin
daardoor zeer bezwaard;ook is aldaar niemand van toereikende middelen voorzien om, indien regtstreeks goederen

wierden aangevoprd,daarvan grooteparti
jen tekunnenaanter gemelder jlaatse kooplieden gevestigd waren, zou de
llaan. ge handelwordter dusin hetklein bedreven.Zoo

bevolking der binnenlanden van Raahw en Xandaheling,

welke metnog30 kl'
eineregewesten zeeraanzienli
jk isjer
ten handel komen. Deze omstandigheid, gepaard methet
ztreng en onbestendig bestuur der Padries,waaronder die

menschenleven,isoorzaak datzi
jthansteLiak,enandere
a.
aa de oostkust gelegene plaatsen handeldri
jven;dezelve
is echter voor hen zoo belangri
lk nietmeerj vermits de
uitgraving.van het gpud in die gewèsten aanmerkelijk is

Java'szout*).
Padang .. .
Benkoelen. .

18 à 20,000 pikols.
8 à 10,000 >

Vreemd zout:

Pont,
ar......10 à 15,000 pikols.
Tabak :
Voor60- à 70,000 guldens.

Batiks en boeginesche li
jnwaden,chineschegoederen.

verminderd.
Uit de westvan Indië 4an 2 tot4000pikolsruwenkatoen,
Padang is de voornaamste handelsplaats derwestkust;behalve de agent dçr factorie van de nederlandsche handel- van 70 tot 80 kisten opium,waaronder levantschen;ben-

gaalschelijnwaden,meestalsalempories,voorJ'500,000.
De nederlandsche en engelsche sitsen en Iijnwaden zi
jn,
metelkanderin stri
jd;de inlandererkentdedeugdeli
jkheid
der eerste boven de laatste;delagepràjzen derengelsqhe
manufacturçn doen deze echter nog alslàjten. Hetdebiet
sitsen islinderaanzienli
jk,dan datdergrovekustldnwaden ; verder bestaat de invoer uitkoperdmad,zweedscb
i
jzer,staal,gouddraad en eenige europescheprovlsiën.
m on-Balang, Assé enz.; vroeger behoefden zp echter niet 9elijnwaden en goederen van depestvan Indiëworden
verder te gaan dan Poele Chn
lnio en AirHadji,bezuiden betaald metbejuin (benzoë). rotting enz..en metzilveren
ntspeciën;alsmede metjapansch koperen hollandschen
padabg,alwaarzi
jallehunnebenoodigdheden uitdeeerste mu
genever, zoo die artikelen voorhanden zz
ln.

lnaalschappi
j, zi
jn ervi
jfofzeseuropeschekpoplieden gevestigd;voortsettelijkegegoedechinezenen twaalfsudogars,
of
maleidsche kooplieden,die zaakgelasti
gdenzi
jnvandeonderscheidenebinnenlandschestaat
jes.ln vroegertijden handelde
deresidentalleen methen.Bi
jnaaldelandschappengelegen
tusschen de linie en 3e Z.
B., tot5 à 6 dagreigens van het
xtrand handelen op Padang,geàeelteli
jk overlandengedeelteli
jk overzee,zooa1sdievan Corrint
jie,Sungi-pogs,Le,

hand konden bekomen. onderscheidene afgelegene gewes1en noord.oosten van Padang.welke er weleer handelden, M unten en koers. Al naar de verschillende staten en
jpen erook
worden daarvan nu terug gehouden, tengevolge van den afdeelingen,in welke diteiland verdeeld is,gri
haat en het mistrouwen,welke langs de grenzen tusschen meer of minder verschillende of van elkanderafwi
jkende

demalei
jers en de Padriesbestaat. Langsdegeheele ui
tgestrektheid is hetland veelalwoest erlverlatenywaardoor
bovéndien de gevaarli
jkecommunicatiezoo goed alsgeslo1en is; evenwel wagen hetsommige padriesen maletiers
op zekere punten metelkandereenlgen handelte dri
jven.
Xogt de haat,welke nog door voorname padriesche imoms
(uitgewekqne malei
jers)levendig gehouden wordt,eeneinde
-..

rekenwijze en betalingverhoudingen plaats.
ge rekenverhoudingen van den staatAtschk'
n (zcleAzl)
zi
jn even a1sdie in Benkoelen.reedsonderdezeartikelen
afgehandeld. gierhalveblàjven nog onzevolgendebezittingen in het bàjzonder te vermelden,waarbijook Natalen
Sinkel, geli
gk ook de, het naastbi
j Sumatragelegen eiland Banka,mede za1opgenomen worden.

Banka even a1s in Palcmtang en hetgrootste geneëen, dan zoude alleswatdaartoe gelegen ligt, nu meer dee0p
lte van Sumatra is de spaansche zilverpiaster tot dus
dad ooit aan de westkust ten handel komen, omdatalle
erre en is ook nog tegenwoordig de meest gewone en ook
monopolie opgehouden heeft,en de oostkustaan vele hin- v
derpalen onderworpen is, ondanks de rivieren, welke uit meest verspreide handelsmunt. Buitendien komen in den

de binnenlanden derwaarts bevaarbaar zi
jn; een voordeel gewonen omloop en iu denkleinhandelzoogenaamdezïeNdd,
Lpi#es ofpetis)voor,eenemetlood vermengdelandsmunt
hetwelk de westkustmist.

A1de landstreken,daarentegen, westwaarts van de groote met een gat in het midden,om deze soortvan kleingeldbergketen gelegen, alsmede datgedeelte beoosten dezelve, *)Erwordtop eenigepunten langsdekustëenig zout gemaakt,
hetwelk dePadangsche-bovenlanden genoemd wordt(sedert hetzelve is echter niette vervoeren,en van ligte kwaliteit;ook is
1822 onder hetnederlandsche gouvernementen door mili- hetklimaat te onregelmatig voor de bewerking.

s'
creacihGA-srraA (rT).
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ofwisselmunt,bij500 stuks,toteene &o& ofaan .ensnoer
te xamen te ri
jgen, juist op dezelfdewi
jzealsin China
met deKësj (6ash)gebruikeli
jk is.- men rekende vroeger8 zoodanige snoeren = 4000 pietjes,op denspaanschen
piaster.
Vroeger rekende men hier, even als in alle onzeoverige

SUEATF.

uitdrukken moet; doch is echter beslist, dat de woorden

utretro en xf nupra den datum betrekkingswi
jzekunneg
Yervangen.
SURATE, oude en voormaals aanzienli
jke,thans echter
zeer vervallen zeehandel- en fabri
jkstadjin zeervruchtbare
landstreek in hetbritsche presidentkchap Bombay in Voorlndië, etteli
jkeuren boven de monding van den Taptigelegen, metongeveer200.000 (volgens anderen z
net 400-.,
zelfsm et m eer dan 600,000) i
nw.van schierallenatiën,
die belangri
jke fabri
jken onderhouden.en eene menigte
zi
jden- en grove en lijnekatoenen stolren,gebloemdesitsen,gewerkte meubelbehangselen entapi
jten, shawls,bro-

oost-indischebezittingen naarrnksdaaldernvaa48stuivers
çsdfdcâ (zie BATAvIA.), en in den wissel tusschen dezen
ri
jksdaalderindisch en den spaanschen piasterkwamen gemeenli
jk 5 stuks der eerste munt op.4 stuksderlaatsten
te staan.Tegenwoordig en sedert 1827 wordtwqtteli
jk naar
ruldens en cent& nederlandsch gerekend,even a1s in het
koningri
jk derNederlanden,ofschoon devroegeremunt-en caten, indigo,pronkwaren van perld'amour, goudenzilverwerken en ebbenhout enz. leverenj en eenen steeds nog
rekenverhoudingen n,og dikwerfvoorkomen.
oveiigens circuleert op Sumatray even alsop Javajeene aanzienli
jken handel, inzonderheid naarden persischen eu
groote menigte koperreld, in zoogenaamde duz
'/en, envol- arabischen zeeboezemj naar de kusten vanXalabaarenCorondelen zelfsnparChinabedri
jven,terwijlvelegezochte
ens een berigt uitgjilat
jay,van 18369isoverhetalge- ma
meen in Neerlandsch-lndiëj zelfs bi
jbetalingen van ver- waren uithetbinnenland van oostxlndië over Surate gaan.
scheidene duizende guldens,grooyndeelskopergeld(duiten) Toen de eurppeLrs in oost-lndië kwamen,was Surate de
.

in gebruik. Kopergeld verliegt echter tegen zilvèr en dit
tegen goud 20 procent.
en en g:Yz
ér/:s. 0p het eiland Sumatra heeft men
uHat
in hetalgemeen de zelfde maten en gewigten alsinBatavia.

eerste handelshaven, ieder van welke millioenen omzette.
Xaarherhaalde oorlogen en verwoestingen dezerlandstreeky
zoo a1s ook vooralde verlegging van het presidentschap .en
van alle openbare instellingea naar hetmeteene veelbetere

Zenrtemaat.Derijnlandschevoet,deoudeamsterdamsche haven voorziene en voorden handelvoordeeligerrelegene
e
l
l
e
,en deeng.prd zi
jn ook hieringebruik.ZieBATAVIA. Bombay. bragten Surate in verval. 0p den Taptlvinden
In Benkoelen heeft,men eene lengtemaat. depo of deppo vele europesche goederen hunneu weg in hetbinnenland;
genoemd, die circa 2 eng.yard lang is, en in 2 ltailoos à
2 esto& of ettas ingedeeld wordt.
De chinezen bedienen zich van e'
ene lengtemaatydie/vpg
heet,en 2 depo's of4 engelsche yard lang is.
Het handetsgewî&t is op Sumatra overal,waarzich chinezen ophouden,hetchinesche? en ook de europeërseven
als de handelmaat
schappij bedienen zich van den chineschen pikol van l00 cattiys à 16 taëls. Hetzelve wordt

echter kunnen slechts kleinere vaartuigen ia de haven van
Surate komen,en grootere worden te Sunal, een marktvlek,aan de monding dezer rivier in den golfvanCamboya
gelost.oBehalve de genoemde manufactuur-artikelen bestaat

de uitv ervan Suratevoornameli
jk in indigo,katoen,rijst,
peper, salpeter en inzonderheid ook in edelgesteenten en
parelen. - De vroegerhier bestaan hebbende hollandsche

en franschefactorijen zi
jn tenietgegaan.
M unten en koers. Even a1s in Bombay wordt hier naar
hollandsch trooisch? pond of60,48 ned.pond geschat,en is ropei
jen van 16 anna'sà 4 pices gerekend, de numerair.
gevolgelijk circa 1.
2.procentligterdaninBatavia(ziealdaarll; wa
a
r
de
is derwi
jze bepaald,dat sedert 1818 juist21,9047
stuks, doch sedert 1835, toen de nieuwebepalingdermuntalwaar de pikol op 125 trooisch pond gerekend wordt.
Ri
jst,inzonderheid in Palembanr,wordtnaarcovangsof verhouding vandeengelsch-oost-indischekompagnie21,910:8
qopangs van eo bali's à 10 ganjon of gantang à 6
- catti's stuk;dezerroyei
jen op lkeulsch mark :jnzilvergaan,eene
vera
xoc
-ht.ge coyang wordt à 6000 pond hollandsch trooisch zoodanige ropeljheeftalzoodezilverwaarde vanJ l,Ilned.
gewigt,waarnaar de pikol= 125 pond berekend.
9e alhier werkel#k gevzvlf: geldspeciè'
n bestaan in de
ge coyang der hollandersls overigens op dit eiland ver- moltursofgoud-ropei
jen van 14zilver-ropei
jen;voorts.in
:chillend, en wordt gewoonli
jk à 3400 pond of1lastvan z
ilver-ropei
jen waarvan men beele, halve en vierden heeft.
Zie BOMBAT, Cxtccl'
l'A en XwplAs.
2 tonnen gerekend.
Buitendien heeft men hierpezas ofpices van koper of
Demaund ri
jstbevat21bamboes,en weegtcirca75enp
avdps.pond = 34,02 ned. pond.
lood,waarvan men gemeenlijk 64 op eetle zilver-ropeijrePeper wordt naar den pikolvan 125 holl.trooisch pond kent. Daarneyens komt hier nog eene soortvan scheidsmunt, onder den nàam van padens of naddamsvoor,diu
verkocht. l goelak peperis l) catti.
hiereven a1sin Chinajop l331-eng.avdpn.pond= 122,9

In Benkoelen gebruikt men den bahar van 4)plkols à eene soort van bittere uit Persië komende amandelqn is,
100 catti's,die 500 eng.cwdy,
x.-pond of 254 ned.ponden waarvan men meestal 60 stukken derzelven op lpicerekent.
weegt. In Padang heeft de bahar 220 maleidsche of330
V isseltn'
ekking.
en beperken zich hier voornameli
jk op
ehinesche catti's = 412) 11011.trooisch pond, of 203,02 Bombay, en men trekt op die plaats lkort zigtà l en 2
Procent verlies. Yl issels op 3 en meer maanden zigtverned.popd,of 447,58 eng.ct/dyd.-pond.
Kene maat voor zout, sal.
up genoemd,weegt circa 2eng. li
ezen natuurli
jkerwtz
.e evenredig en naaromstandigheden
meer, zoo dat de wisseldiscompto hierdjkwerfop 2 en 3
avd
ps
.
vo
n
d,
=
9
07
,
2
ne
d.
wi
g
t
j
e
s
.
Hetgoud- en zilvergewigtisdeelshetoudehollandsche procentpermaand sttjgt.- W issels,die hierinsgeli
jksop

trooisch mark (zieAxsl'
xllnkM en BATAVIA),deelshetchi- Londen en Parijs voorkomen,worden naarde in Bombar
nesche g:wigt (zie Cz>T0>);de taëlisechterop Sumatra gebrûikelijkekoersnoteringenverhandeld.
nietoveralvan gelàjkezwaarte.In hetnoordeli
jkstgedeelte

des eilands, inzonderheid in den omstreek van Watal;beJlaten en érdzt
/ïék/ex.
dienen zich de inboorlingen als goudgewigteenerscharlaken
boon m etzwarte vlek, hetwelk hetzaad eener plantis, die
Zengtematen zi
jn de engelscheyard,de co&id ofcubit
botanisch a'rus zreccforivd of glyciae clrvzd genoemd van een halfeng.yard,en de guz van 28,2 eng.duim, =
wordt,en van eene grootere roode boon zonder vlek voort- 716.3 ned.streep.
komt. Bijonssomtijdswees- (weeg-) boont
jes genoemd. Goud- en zz/weréyt'xïy/. 1 lola heeft32 valls ofwalls

Yan eerstgemelde zi
jn 24 = 1masen 16 mas = l taël; à 3 ruttees ojrutties.
&an laatstgemelden worden 100 op l taëlgerekend.
82) valls maken l ons eng. trooisch gewigt = 31,104
Xen zie ook hetartikelATsculx.
eng wigtjex.
SUPERCABGA. (sehP.'
vt.) heetop koopvaardi
jschepen, Hethandelagewi6vt is de maund van 40 seers ù'30kleine
diegene. welke het opzigtover,de ingeladen koepgoederen of20 groote pice,diegeli
jk wordtgerekend metdehalve
heeft, er den inkoop of verkoop van bezorgt,en daarvan factori
j-maund in Calcutta. De maund weegtdienvolgens
rekening en verantwoording aflegt.

37) eng.avdps.pond,of 16,931 ned.pond.

8UPRA (UT),alsboven;EETRO (UT)a1sop de keer- De dubbele maund heetpucca-maund,die derhalve met
zi
jdeja1s op den rug dezes, a1sop ommezijfle; uitdruk- d: factol'
i
j-maund in Calcuttageli
jkis.
20 surate-m aunds of 10 pucca-maunds maken 1 candy,
kingen waarvan men zich bedientom in eene acte van één
en Ben zelfden'
dag den datum niette herhalen.Zi
Jworden diegevolgeli
jk 746) eng.avdps.P,of338,7ned.* weegt.
veelalbi
jhetendossementgebezigd.Naarhet-franscheregt Bij vele koopwaren wordtde lhaund à41- 46 seers inkunnen echter deze uitdrukkingen den datum in het en- stede van à 40 seers gerekend. 0ok heeftde candy gedossement nietvervangen,en bedientmen zichyandezelve, meenli
jk meerdan 20maunds. Katoen wordtverkochtper
soo is hetzelve slechts een endossementparprocuration candy varl21 surate-maunds;peperen sandelhoutpercandr
@:r procuraj, een .volmagts-endossement, hetwelk geen vàn 21 bombay-maunds; metaalper maund van 4o-seers;
eigendomsregt op den wisselverschaft. Ilet pruissische regt metaalin Comboya per maund van 40 seers, l1) picej ea

schri
jft wel'ook voor, j 82l,datbi
jhetendoss- entde bovendien met.tprocentrabat#an hetbrutogewigt.
tijdj op welken het is ge:chied,naardag,maand enjaar WWf en tranen worden verkocht per pher1ra1GofparRlj

SrRCHEAXCE--FCAINAXZ.
#an
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'IIRINAME.

20 palliesj Z= C*
lrca 75 engelsch le#zd-pond of circa later heefthare welvaart,ten gevolge van den zoo lang ge-

zonken pri
jsstand der kolonialeprodukten,wedermerkeli
jk
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afgenomen. 9e planters, evenwel,zi
jn overhetalgemeen
veistaat men de gunst,welke de regering aan eenenschul- nog gegoede l
ieden,!tjleven eenvoudig,en vanbankrotten

34suh
kilo
cyr
gkAxcs

denaar, zelfs tegen den wi1zi
jner'schuldeischersverleent, hoortmen bi
j hen zelden ofnooit, hoezeer het Terbazentl
dekwijze dathij,binnen zeker bepaald ti
jdverloop, het zi
j moei
jeli
jk isgereede'betaling te erlangen.
volstrektnietgeregtelijk vervolgd,ofindienhi
jditalkunne, Yergeli
jkt men 'de gesteldheid van Surinamey met.die
echter geen tegen hem verkmgen vonni: ten uitvoergelegd der aangrenzende franscNe kolonie Carenne, dan doetzicll
mag worden. Niet,in alle landen is deze maatregeltoege- ten nadeele dezerlaatste een aanmerkelijk Aerschilop. Irz
laten, en déâr, waar zi
j hetis,heeftmen denzelven aan 1819 telde Cayenne 13,369 en Suriname 57,300 slaven. In
zekere gewigtige voorwaarden onderworpen, nameli
jk,dat Suriname werden gewonnen 5.479,678 ponèen koëjj
de schuldenaar bewi
jze,datnietslecht:zijneactiva toerei- 15,393,875 ponden suiker, I,274,332 * katoenj 34,301 é-)
kend zi
jn om zi
jnepassivate dekken,indien hem tot af- kakao, en de kolonievaarthad 68 eigene sehepen. Cayenne

,

doening dezer laatstgemelde een 'zeker bepaald uitstelvan

leverde-in dat zelfde jaar 59,940 pondén koëj, 197.
,978
tijd wordtvergund,maarook dRthem alsdan nog zoo veel ponden suiker, 383,246 ponden katoen en 58,588 ponden
zaloverblàjven,datzijn verderbestaan.isverzekerd.Inzoo- kakao, en bezatslechts 22 schepen. Alleen watde kakao
danig gevalkan de koopman .
of industrieel, die surcheance betreftbragtCayenne meer op ;maar Suriaame gaf90maal
verkregen heeft, niet beschouwd worden als insolvent, veel merr koëj,75 maalmeersui
keren 3) maalmeerkatoen.
minder alsbankrot.
gochin 1827bezatSuriname 63,450 slaven ea 85 SurinaamsSURINAXE, belangri
jkehollandschekolonie in ha
etdoor vaarders, en de oogst had opgeleverd 6,21ljl17 ponden
zijnevruchtbaarheidzichonderlcheidendezuid-amerikaansche koëj,15,699,196 ponden suiker, 1,376,140 ponden katoen
land Guiana, en we1 de middenste;nagenoeg :0 mi
jlen en 80,967 ponden kàkao.leder die Suriname bezoekt, staat
jkheid die aldaarheerschen.
langeen doorzi
jne veleen oudsteplantagiëq voorkoloniale verbaaâd overde orde en zindeli
produkten beroemde kuststreek van dit land: tusschen de De hoof
dartikelen derkultuurzi
jn desuiker(1825uitv.
rivieren Corintin en Xaroni, die het hollandsche Guiana 33 millioen ponden),dieoqk veeltothetstooken vanvvm
#an hetengelsche in hetw'esten en van hetfransche in het wordtaangewend;voort
sdekomj (6 à 8millioenpoaden),
'
oosten scheiden;overigeàs iR het.binnenlandbesproeiddoor katoen (omst
reeks Imillioenponden),kakaotruim l00j000
de rivier Surinameg met hare neven rivier Commewijne, ponden).lnminderemate ta6ak,indigoen .
veeerqen.De
en in het noorden door den Atlantischen oceaan bespoeld. kqndetisdien tea gevol
ge hierzeergewigtig,eahi
jneemt,
.

.

De grenzen in het zuiden tegea het nog woeste en met even a1s in hetengelsche Guiana steeds meertoelzoodatdè
ondoordringbare wouden hedikte binnenste ofbraziliaanyche kèlonie, die in 1829 slechts68 eigene schepen in de vaart
hieldj er tegenwoordig 100 heeft. De invoer van levensGuianazi
jn zeeronbepaald.Debevolkingmag
meer dan 70,000 zieten (daarondertotdusverre negenoeg behoeften komtmede grootendaels'uitdeVereenigdeStaten,

60,000 negrrslaven)bedragen. 9e koloniale gmnden zi
jn
ten deele heteigendom vanparticulierehandelshuizen,maatschappijen,hypotheek-houdersdiehunnebilangen aanbi
jzonderw directeurèn hebben opgedragen,of personenteAmsterdam, terwi
jl hetmoederland de belangen derkolonie
door eenen gouverneur beheeren laat.
Het eerst vestigden zich hier engelsehen, in 16341 en
spoedig daarna nevens hen-ook hollanders, aan wie in 1667
ook het engelsche gebied afgestaan werd,en die hu dùor

va
'n waaralleenjaarli
jks30 à 40 schepen binnen loopen.
H:t voor den handel voornaamste punt van Suriname is
de eenige, geheel naarholtandsche wi
jze jebouwde stad
Paramarz
'J@ aan de rivler Suriname,ettelpkemi
jlen van.
haremondin: gelegen. Zi
j wordtdoor3 forten verdedigd,
is de zetelplaats v&a den gouverneur:enteltmeerdan30,000

iàwoners.- Indianen.dorpen,plantagiën en militaire postqn liggen door geNeel het land verstrooid. 0ok ligt aan
de Suriname, niet verre van Paramariboy hetuitaluitend

hunnevlàitdegeheele kolonie wel
dratoteenen Eoogenop. doorjoden bewoond dorp,Savana.

bloei verhieven, ofschoon dezelve door de nevens hen xich
M untnn'ea koers. Sedert 1827 bedient men zieh hier
welken
a1s l
*n het moederland, van gtttdens à 100 cent..
neergezet hebbende fransehen, Dleer nog door herhaalde efen
invallen en verwoesti
m en vr
oeger en deels ook nog tegenwoordig in 20
ngen van de gi
jde der troepsgewi
jze
in de ondoordringbare wouden ontvloden, soo genoeide stuivers à 16 penn. ook welin 8 of 12 duiten rekende.
nu
raeid
re
wa
boschnegers, 4ie nog tegenwoordig hier als b'i
jzondere 9ehe
tme
mo
erl
ana
drde was oorspronkeli
jk geli
jk aan die

Stammen en horden ondereenevri
jerepublikeinsche staats- Va?
(Ho1land). De steeds toenemende
regeling leven, hard isbedmktgeweest. In hetjaar 1799 schaarschtevan gereed :eld, echter,en hetwe1daaruit ont-

werd,zoo als ook allengs alle onze overzeexhe bezittingenj stane hoogere aannemen onzer nederlandscheenookvreemde.
ook Suriname ten gevolge van den oorlog tusschen Frank- muntsoorten (bi
jv.

ri
jk,Holland en Rngeland,doordebritteninbegitgenomen,
en wel bi
j den algemeenen Trede ons. onstegenwoordig Begulden (hollandsche à lgl?4 stuiverssurinaamsch.
Suriname,terug gegevea,doch waarbijhetwestehlkgedeelte > rjksdaal
der(h011.)àJ'3 surinaamkch.
dezer bezitting, de provinciën Demerari
j,Rssequebo en de > blt à 5 stuivers surinaamsch.
Berbices aan de engelscilen verloren ging,dat sedert, nevens Suriname, zich ongemeeu heeftopgebeurd ; en,even

a1s dit laatste) eene der bloei
jendste europeschekoloniën
eworden is.
De natuurlijke gesteldheid,hetklimaaten deprodukten
qjn de zelfden als in het engelsche en fransche Guiana
(zie DsxlllAlllz en Cwlzswyz),doch Suriname isbeterbebouwd. Be oorzaak dat onze kolonie Suriname zich nog
Altàjd in eenen staat van bloei bevindt, dagteekentreeds
van den tàjd haars bestaans,toen zi
j bij den vnwde.van
Mrestmilaster in 1674 in ruilvoorNew -York doordeengelschen aan onzerepubliek (derzevenvereenigdeNederlanden)

@
*
#

spaansche piaster à.f 3- 3 stuiverssurinaamxB.

gouden dukaat(ho11.)àJ'6-6 stui
verssurinaamsch.
p rijder (ho11.) à/'16- 16 stuiverssurinaamzcb.
spaansthe dublonea àJ'42 totJ'44- surinaamsch.

bragt spoedig een onderscheid van 20 pct.te weeg,welke
hetsurlnaamsche geld minder waardwasdanhethollandsche.
Eene anderey iets later ontstane, verminderin: der surinaamsche numeraire waarde,had haren oorsprong in eene
steeds grooter wordende hoeveelheid surinaamsch papier-

gefd. Ditpapiergeld,hetwelk reedsten jare l760 zi
jnbe>
gin nam, in den eerstea ti
jd slechts weinig p6t. tegen

wert
l afgestaan. Sedert bleven daar. in weerwilvan vele klinkende munt verloor, en ook nog tegenwoordig,maar
gevoelige staatsberoerten,de zelfde koloniale inrigtingen in in grootere menigte,circuleert, is van tweederleiaard
kracht; men deed met zaakkenni: de vruchtbaarste landl)Klein voorhetdageli
jksch verkeeringerigt,uitkaartenstreken bpbouwen, en aan de eerste planters werden aan- blad vervaardigd,papiergeld, en wel:
zienli
jkesommen voorgeschoten;volharding.liefde totorde c)Z-schellingskaarten,aan waarde10 stuivers (50 cents)
en spaarzaamhcid, kortom hethollandxb nationaalkarakter,
of.
)gulden.

wasdea bloeiderplantaadjen zeerbevorderli
jk;deregeting
deed van haren kant metwl
jsheid àllesom de kolonie te
doen opluiken-:zi
jzorgde vooreene gemakkeli
jkegemeenschap methet binnenland,voor kanalen en wegen,en deed
behoorllke vestingwerken tegen vi
janden vanbuitenentegen
de inlandsche wilden en weggeloopen negers aanleggen.De
veldbouw werd metoverleg'en huishoudeli
jkheid bedreven,
welke hoedanigheden op de meeste west-indische eilanden
vergeéfschelijk gezocht worden. Tot in httJ
'aar 1771 had
de kolonie in eene gouden eeuw geleefd. De inkomsten
derkompagnie bedroegen destijd:2,400,000 guldens, doch

1
) 4-schellingskaarten,aan waarde20stuivers,oflgulden,
Deze beide soorten van papiermuntbestaan uitde hplft
van een onbedruktgewoonspeelkaartenblad,zi
jnmet'slands
klein-zegelbestempeld,.bovenaan methetnommer.beneden
met'de naamteekening van eeu' derregeringsradenvoorzien.

e)lo-schellingskaarten,of50 stuivery= 2) gulden;
d44o-schellingskaarten,of200 stuivers= 10 gulden.
speelkaartenbladen en zi
jn aan debeideeerstgemeldesoorten penoegzaam in alles gelijk;slecht: zi
jn zijdoortwee
De lo-schellingskaarten bestaan uit geheel onbedrukte

regerlngsraden geteekend.

SURLO- SYXDICAAT.

-

::la -

FY<DICAAT.

Be 40 schellings- of 10 guldenkaartenj bestaanuiteenig- eene wet uitgevaardigdjkrachtens welke geheelhetamorti-

zin: grootereonbedrukte speelkaartbladen,zi
jngenommerd,
met 'slands grootzegel gestempeld endoortweeradenonderteekend.0p iederzegelis6etjaartaluitgedruktytekennen
gevende in welk jaarzi
jvervaardigd zi
jn.

satie-stelsel op nieuwe grondslagen werd gevestigd. Bi
j
deze wet wel'
den de tot dusverre amortisatie-instellingen
afgeschaft, en dezzelver fonds op eene nieuwe instelling
overgedragen, die den naam van amortlsatie-syndicaat
zoude voeren. De verpiigtingen van ditsyndicaat,hetwelk
in de geschiedenis onzer ânanciën eenezoo grootejdoch

Yoortsheeftmen :
ongelukkigerwi
jzenietalti
jd eeneschoonerolheeftgespeeld.
ren van verschillenden aard. Behalye deeigenli
jk ge2) adiignatenjter waarde van 30 tot500 ulden. Beze wa
adsignaten bestaan ùfuitpergament,èfuitgewoon schri
jf- zegde amortisatie der schuldjwerden aan deze inrigtingook
papier, ongevee.r ter grootte van 1 vel,met nommer,stem - nog versclaeidene operatiën opgedragen,die tendoelhadden
p delelve de lasten en verbindtenissen van den staatover
pel, 'stl
ands grootzegel, en het jaartal der vervaardiging o
voorzlen,en insgeli
jksdoor2 regeringsradenonderteekend. te dragen. Hetamortisatie-syndicaat moestaan de publieke

9e waarde van iedere adsignaatis behalve in getalmerken schatkistzeeraanzienlàikesommen leveren voorde betaling
obk in letterschrift uitgedrukt.
derrenteop de domeinen van den staatLdomeintosrentent
n voor de kwi
jting van meerandereverpligtingen;voor
Xet ditonderscheiden papiergeld werd in den jongsten e
etover groote schaal inrigten van een gemeenschaps-stelsel
ti
jd allesjzellïde openbarelandskassen betaald,dievroeger h
hetzelve tot de volle waarde aannamen. Slechtj in het te water en te land ;voor het organiseren dervlooten het

moederland,zelfsbi
j onze west-indischehandelmaatschappij
was dit papiergeld niet geldende; dies moet hetzelve in
Suriname terug blijven, en aldaar met verlies van 4 à 7
pot.tegen wisselsop Holland oftegen koloniale produkten
verhandeld worden. W ierd trouwensde op Holland (Amsterdam of Rotterdam) getrokken wisselnietgehonoreerd.
:oo ging daelve met25 pct.verliesvoor den trekker met
protgst terug. Alle dergeli
jke wissels moeten, om ze in
gevalvan protesttedoen gelden,op dè kanselarijteSuri-

voltooi
jen van hetdefensiewezen op degrenzentegenFrankri
jk; voor de liquidatie van vroegere achterstanden van

Gjngehaltevan 13 lood lI
sgrein = 2351
5 grein keulsch(zie
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op
de voorzàide voeren
deze munten hetborstbeeld van den regerenden koningvan
Groot-Brittanje, en op dekeerzi
jdedewoorden colonies
oy Zssegueboand Demerara Toârzz.
Aangezien op Suriname de meeste wissel-ôetrekkipgen

en daarvoordooreene toewi
jzing van verscheidene gedeelten der ri
jks-ontvaugsten en andere bezittingen #an den

onderscheiden aard;voor de inrigting van een nieuw muntstelselJvoor het beschikbaar stellen der nobdige fondsen tot
hetuitbetalen en voorts het uitbetalen zelven van alle bui-

tengewonepensioenen,li
jfrenten en andere van tijd totti
jd

uitte delgen verbindtenissen. 0m aan alle deze verpligtingen te voldoen, werden aan het syndicaatde belangrl
gkste
en ruimste middelen te diensle gesleld;als daar zpn: de
name geregistreerd worden.foor uitgaande goudmunten of opbrengst van een grootgedeelte der publieke landwegen
geud moest men totdus verre 159voorzilver10pCt.missen. en kanalen;eeneaaeienli
jke menigtestaatsdomeinen,welke
Kmchtens eeue nieuwere verordening der regering.moet bi
e
j
t
a
h
mo
r
t
i
s
a
t
i
e
s
y
n
d
i
%a
t
d
eelsverkoopen,deelsa1shjpotheek
nu wel allengs het vermelde papiergeld ingelost worden,
et aangaan vau leeningen gebruiken kon;onderscheijvingen pp hetgrootboek derwerkeli
jk,eschuld,
doch niettemin,zoolang betin omloop blijft,in devast- deneinschri
geslelde verhouding vau 3l0 surinaamscheguldenssurinaam- en welke inschràjvingen tezamengevat94 millioen gulden
sche papierwaarde voor l00 gulden ned.in handel enwan- bedroegen,gelijk voortsook de bevoegdheid teruitgiftevan
4'
) pCt. recepisseu kn bedrage van l16 millioen gutdens,
delaangenomen worden.
Hier valt nog op te merken, datin 1809, toen Engeland mitstgadess 13 opcenten op de ihdirecte belastingen. 0p
ook Suriname bezet hield,in Londen de volgende zilver- deze wijze werd ditsyndicaat,van deszelfsoorspronkeli
jke
munten voor Suriname, Berbice, Demeraràj en Essequebo bestemming, a1s loukr eene instelling ter amortisatie der
geslagen,.en in ,
deze koloniën in circulatie gebragtwerden : publieke sehuld, a1s .ware hettotstaatsbankier aangesteld,
Stukken van 3, 2, 1, J en J gulden,en we1tot een die de verbindtenissem der publieke schatkist op zich nam ,
staat, als ook door deszelfs kredietwerd schadeloqs gesteld.
Voor zoo veel ook, van uithet ânancieële en uit het ad-

ministratieve staudpunttegen eene dergeli
jkeinstellingaante merken valt, heeft echter dezelve hare groote en onpethet moede'
rland, inzonderheid lnet Amgterdam,onder- mi
skenbarevoprdeelen,btjeen ânancieelstelsel,gelàjk dat
houden wprden,op welke plaatstraittes op zigt, van 6 w. der Nederlanden t
i
jdensde oprigting van hetamortisatieyndicaat,behoudens echter onder de eenige en uitdrultketot6 m.,is ned.courantuitgevaardigdworden(ziexboven), s
!ooisdekoersofwisseldisconto hiernaar,evenredigerwi
jze, lz-lke voorwaarde, dathare operatiën, behalve aan eene betamelijk hoog,vermitshierverreweg hoogeren interestNer- stendige en geheelbijzonderecontrolevan zaakkundige en
door de kamer benoemde commissarissen,ook met opzigt
;oed wordt. dan in Eul'
opa.
.W a
t het wisselregt betreft. zoo vindt opk hieronssedert tot de resultaten aan degrootste openbaarheid zouden zi
jn
1826 bestaand'
e, sedertkorteling aan eeneherzieningonder- onderworpen;maarjuistdi
tpuutontbrak bi
j deorganisatie
van hetamortisatie-syndicaat. Gesteund op de bepaling der
worpen,W etnoek wcx Koophandelzi
jne toepassing.
grondwet, houdende,dat aan den koning het opperbestuur
De maten en é=:v/f#./:Azzpn de oude amsterdamsche, zie
der geldmiddelen van den staattoekomt, onthief men het
AMSTXRnAM.
syndicaatvan alle vemntwoordeli
jkheidjegensiedereandere
sv:I.0 zie zcaso
s
us
p
E
gs
l
s
I
l
l
l
l
l
f
l
s
l
co
.
Volgensden,bi
jhetassurantie- overheid dan den koning. 9e president en de secretaris
wezen schier algemeen aangenomen en in de polissen uit- der instelling. in welker handen de opperste leiding der

d'
rukkeli
jk vervatten regel, bli
jftall6zeeschade,uitwelke zaken berust,zi
jn alleen aan hethoofd van denstaatrekenoorzaak ook,voorrisico van den assuradeur. Erzi
jnechter schap verschuldigd,en zoo welde handelingen alsde ware
op dezen regeleenigeuitzonderingenvoorgevallen,in.welkey gesteltenis van het syndicaat zi
jn, in derzelver geheelen
ter gunste der assuradeurs,'eene schorsing der risico plaats omvang,naauwel
ijksaan tien personen in hetri
jk bekend.
gri
jpt,overwelke alsdan laterkrachtensdewetten,ofwei W e1moeten metdetienjarige staatsbegrooting,tevensoverjkwordt zigten van den staatdesqnocaatsen een oveaigtderuitondershands dooruitspraakvan arbitersdeGnitieveli
beslist.lliermM e in verband,zie mèu onze artikelen 60>- komsten van deszelfs velrlgtingen aan de kamers worden
rsAcT, AssrsxsTTzj Rlslco,Rzls enz.
'
voorgelegd; doch w&t kan nietalbinnen een tijdvak van
tienjaren geschiedes,en buitendien ontbreken aan de kaSW INEMUNDZ, zie STS1'TI..
ym de juistheid der haaraangeboden
SYNBICAAT IAMOIITISATIZ-).De wetvan 14Xei1814, mers de middelen t
krachtens welke de nederlandsche staatsschuld werd gepon- wordende bescheiden te onderzoeken. Reeds van den aanstitueerd, stelde insgeli
jks eene amortisatie kas in,aan Vang afy heeft het hiet aan stemmen ontbrokenjdie zich
welke een aanzienlijk vastkapitaal,en bovendien een jaar- door middel der drukpers,en in de kamerjtegen de onli
jks subsidum van 2, latervan 2)millioen guldenswerd wettigbeid en hetgevaarlijke eenerzoodanigeinstellingliej deszelfsinstelling veroorzaaktede
verzekerd. Aan deze instelling waren épgedragen dejaar- ten hooren. Terstond bi
li
jksche amortisatie van 4 millioen werkeli
jkeschuld,de creatie eener leenin: bij uitlooting, ten bedrage van 80
conversie van 4 nlillioen uitgestelde schuld in werkeli
jke millioen, welke het syndicaatzonde: de goedstemming der
schuld en overigensverscheideneoperatiën terinstandiou- staten-generaal had geregistreerd, eenen levendigen tegending van hetopenbaarkrediet.0m detienjaren,tegeli
jk stand. De regering,ten einde hare lievelings-creatie tegen
me
t
de
a
a
n
bi
e
di
ng
v
a
n
he
t
t
i
e
n
j
a
r
i
g
bu
dg
e
t
,
z
o
u
d
e
d
e
s
t
a
at eene herhaling dier aanvallen te behoeden. dreefin 1824
dezer amortisatiekas aan de staten-generaalworden bloot- eene w:tdoor,waarin de middelen, aan het syndicaattoegelegd. Xet en benevens deze instelling bestond het,in gewezen. tot deszelf:vri
je besckikking werden gelaten,en
1810 onzerde franscheoverheerschingopgerijt,syndicaat, voorts deze instelling gemagtigd werd, om die mlddeled
hetwel'
k met soortgeli
jkq,totdepubliekeschuld betrekke- aan te wenden tot zoodt
anige doeleinden,alswelkez1
jin
li
jke operafiën gelastwas.0p den 27 December 1822wierd het belang van den,staat nuttig en metden geest harer
x
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eigene inrigting overeenstemmende zoude achten. Hierdoor tractaat toe te treden. W at hiervan ook zi
werd hetgyndicaatalseeneonafkankeli
jke,alleendekoning stelling, welke de kamer na den vrede tegenover de regerekenschap verschuldigde, Snancieele inrigting boven alle ring aangenomen heefty het eenparig geuite, steedsheraldej ten laatste met zeldzame geestkracht doorgezette
tegenspraak verheven en gehandhaafd. In hetjaar 1829 ha
verlangen naar reformen in hetfnanciëelbeheer en naar
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kamer een staat der gesteldheid van het syndicaat mede- herziening der grondwetj heeft de regering daarin ge-

9edeeld, uit welken bleek,dathetteqoed van den gtaatl noodzaakt te bewilligen,waarbii,alseen:hoafdvoorwaarde
za deszelfs rekeningm ethetsyndicaatJ 520,762.589- 93, de afschaëng van het amoortisatie syndicaatisvastgesteld.
bedroeg, met inbegrip van 246,369,000 uitgestelde schuld. ge abdi
catie des ouden konings, de troonsbesti
jging van
ja daarop gevolgd;en isahoo hetsyndicaat
Degebeurtenissen van hetjaar 1,
830,endetoestandywaarin W lttsx II.zi
tich het ri
jk, gedurende de negen daarop gevolsdejaren in ditjaar(1841)afgeschaft.
bevond, werden oorzaak, dat het voortduvend bestaan des SYRA (vroeger SYROS),,
tegenwoordig hetmeestwelsyhdicaats, niettegenstaande detegenstandjgeenegelegenheid @varende eiland ln den griekschen archipel.welksbevolking,
jke vlugtelingen
ongebruikt liet voorbi
jgaany niet konde in kwestie gesteld sedert den vri-iheids-oorlog, door de talri

worden. Nu werden aan hetsyndicaat vèle gewigtige operatiën aanvertrouwd, die ten doelhadden. de buitengewone
behoeften de#schatkist te dekken,en een gedeelte derlasten over te nemen,waarmede de gevolgen van de politiek
4er regering haar overstelpten.Zoo betaalde om slecht: iet:

van de doordeturkenverwoesteeilandenChios,Psara,Candia
enz, die zich hier hebben neergeiet, zich van 6000 tot
50,000 inwoners heeftvermeerderd,ea wierhandelin het
oosten van Griekenland en metden Levant,evenbelangri
jk
is als die van Patras voor het westeli
jke en noordeli
jke

te noemen,hetsyndicaatverscheidenejaren achtereenvol- Griekenland.Zi
jisditgeluk voornameli
jk verschuldigd aan
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18n31heaa
nt die weldra de gunstige ligging van Syr
.r
Xe
ef
a bevroedden, en
beweerd dathet syndicaatinsgeli
jksuitgaven,ten bedrage aan deszelfs oostkust eene nieuwe havenplaats R ermopolin,
Tan verscheidene millioenen, die nietdoor de kamers be- (ook Sura'sw.
ïevwestqd genoemd)stiehttden,ditsedert
willigd waren;
, en die tot bestri
jding van buitengevone 10 jaren de bloei
jendste stad van Griekenland en deszelfs
oorlogskosten en andere geheime doeleinden aangewend gewigtigsthandelspunt,a1s ook deszelfs voornaamste stapelwerden, bewerkstell
igd heeft. Hetblijftechteronmogeli
jk plaats voor den levantscNen handel is geworden,welke door
dezwegens iets met bepaalde zekerheid in het midden te de koopvaarders van alle naliën bezochtwordty pnopwelker
brengen,zoo lang niethetamortisatiesyndicaatin hetopen- wenen ni
etzelden 12 & 15schepen tegeli
jkertl
ld gebouwd
baar rekening en verantwoording wegensdeszelfs handelin- worden.Texen:isdezelve eene aanlegplaats voor degroote,
gen za1 hebben afgelegd. De oorlogstoestand metopgim #an uit àlarseille eu Triést onderhoudene, stoombootvaarttotBelgië heeftaan het syndicaatgrooteverliezenberokkend, liniën naarden Levanten naarEgi
jpte.Hierzi
jnookreeds

velke bi
j de liluidatie tusschen de beide landen wellim verscheidene assurantie-maatschappijen opgerigt. Geheel
bezwaarlijk zullen kunnen vergoed zijnyen diedoordere- nabi
j Hermopolis ligt de tweede stad, oud é'yrl', oud.
gering op meer dan 70 millioen aangeduid werden. Het ntad,die insgeli
jksveelhandeldri
jft. ZieATH:xz)GRIzlraktaat van 15 November 1815 haddeparticuliere liquidatie KzltAyn en PATRxs.
van hetsyndicaatuitd-kkeli
jkvastgesteldjvermitsgedurende SYRIë,zie Atllppo en Dwxwsxcs.
4e vereenl
xging de belgiscNe provinciën tot4e dotatie dezer SYROOP,zi
e SrlxsR (laatstegedeelte).
instelling vooreen aanzienli
jk gedeelte hadden bi
jgedragen. SZRGEIIIX,in Hongari
je.M aten:4#'
ewig/jziePllzssslhç
ir is gezegd geworden, dat deze bepalin: eene der voornaamste beweegredenen heeft uitgemaakt, die den ouden

Lw#nmaat,alsDebreczin).
SZNUR (S>0zR, K:Tz>) Iengtemaat in het koningri
jk

koning zoo lang hebben doen weigeren,totdit scheidings- Polen ;zie W xlsclz.
c.

T.
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T. Deze lette beteeken
enj
dat zi
jk dat de eurepeërs reeds völr de ontdekkin;
Ko
mtv
oaons
rts
in
sche
idene
jte waarschijali
Nanteszi
jn geslagen.abbre- van Amerika hettabaksrooken in Azië, en welinzonderheid
Tiatiën voor, a1s Tc.of Sar.(tarra), Sa6.(tabel
le),Tï;. in China, gezien hebben; want onder de chinezen en de
Als oud'-romeinsche getal-' mongoolsche natiën i
s- vokensopgavevan Pallas - dit
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letter beduidt T 160.
gebruik zoo algemeen,zoo ultgebreid-en onontbeerlijk,de
TABAK (eng.'o&acco; fr. 'aôac; due .
Ta&aâg ital. tabakszak aan den gordel een zoo noodwendig stuk der
jpen naarwelken onzeMllandsche
tosacco,en in meest alle europescbetalen geli
jkluidend). kleeding,de vorm derpi
ge belangrijkheid van ditgrootegoederenartikelnoopt ons (goudsche) fabrijken derzelver modelschijnen genomen te
jk ook de toebereidingder
om iets meer uitgebreid dan gewoonltik van deszelfsge- hebben,zoo origineel.en eindeli
acâïedenf: te spreken,vooralvermitsdezelve in meer dan gelebladen,dieenkelverwreven in depi
jpgestoptworden,
jzonderen
lgendommeli
jkjdat
één opzigtalsongemeen belangrijk kan genoemd worden. en deaard van hetkruid zoo bi
Ia deze geschiedenisstooten w1J op zeer grootehinderpdenj men onmogel
i
jk ditallesvaù overRuropauitAmerika afdie de uitbreiding van dit handelsartikellangen ti
jd heb- leiden kan, vooral daar tusschen Persié en China hetvan
ben beletoftegengehouden;zondernog hierbàjte denkep het vele tabaksrooken niets wetende Indië,in het midden
aan hetprohibftiefstelsel,zien wi
j den pauszi
jnebanblik- ligt. Tot deze opgaven pastook die, welke dezberoemde,
semstegen het booze kruid uitschieten,en leeraarsjvanop nog tegenwoordig onovertrol
ren schri
jver fstow, in zijne
den kansel,tegen hetrooken en snuiven,als tegen de af- neri
&tex &efre#ezldeAmerika nopensden tabak Ranvoert:
schuweli
jkste .
m isdaden, prediken. Xaardebelustheid der pXen kan nietaannemen, dat de europeërshetgebruikvan
tong en de smaak van hetmond-verhemeltezi
jnevenweinig den rooktabak uit Amerika 'ontvangen hebben ;want verjin deoosterschelanden zeeroud i:ymoestMj wel
te dwingen, als de geestzich hatin ketenen boei
jenjen mitsài
in weerwil van alle tegenkantingen beeft hetverbruik van natuurli
jk van aldaarpijn bekend geworden,sedertmetdeze
den tabak eene verbazende hoogte bereikt.
gewesten van uit de Xiddellandsche zee werd handel geIn wçlk werelddeel het tabakrooken voor heteerst inge- dreven. Nergeas, zelfs ook nietin die gewesten vaq Amebruik is gekomen,en van waar deze gewoonte isontstaanj rika, waar de tabak in het wilde groeit,ishetgebruikderwagen wi
j nietmetgeschiedkundigezekerheid te bepalen. zelven - en we1 slechts tot kaauwen, het zoogenaamde
Ofschoon doorveleschri
jverswordtaangenomen,datAmerika pr.uimen, - niet zoo algemeen,noch zeer veelvuldig.
het eerst heeft tabak geteeld, en aldaar de inboorlingen
Zeernatuurli
jk dringtzich onshierdevraag op,waarom
geszelfs verbruik qitgebreid hebben, zoo is hetechter zeer dan onder zulke omstandigheden,hetgebruik nndentabak

TA:AK.

''@J -

niet v4ör de ontdekking laxkAmerikaisbekendgeworden?-

Moogstwaarschijnli
jk ligt de oorzaak daarin,datdetabak
destlds zelfs in Azia nietzoo algemeen noch zoo sterk was
als'in lateren ti
jd. W elligt ook, datde europeërs nog
%eenen smaak daaraan vonden,zooalsdannogeengeruimen
ujd na de ontdekking vaa Amerikaverstreek,alvorenszi
j
sich daaraan zoo veelgewenden.
9e naam tabak is,indien hi
jook verqcheidenlijk word
jt
afgeleid, in allen gevalle van amerikaansche oorsprong.

TA*AK.

Naar êuitnnhland,wordthetge,bruik #an den tabak ge-

zegd,heteerstdoordekrijgslegersvanKAlzt Y uit Spanje
gekomen te zi
jn. Aanvankeli
jk wllden de europeirs zich
no; nietzoo regtaan het nieuwe gebruik gewennenjhet-

welk het eerst bi
j de zeelieden meeralgemeen werd.-

Enmeland werd door Flwxs Dawxz ofveeleer door Rktrx
Lzxz,die zich op de vlootvan 9l
txu bevond,ia hetjaar

1583 metden tabak verri
jkt, doch eerstin 1585 zagen de
engelxhen uit leem ofklei-aarde gebakken pijpen bijde

Yelen leiden hem afvan hetin de mexikaanschen zee iig- wilden in Virginia en leerden van hen hetrooken. Kenige
gende fabago; anderen van de stad I'
abasco ofwe1van matrozen bragten eene groote hoe4eelheid in hun vaderde provincie Sabaca in Yukatan. W aarschi
jnli
jkerechter land,verspreidden hetgebruik van den tabakjen bragten

isde naam afkomstig van hetriet, waaruit de in/
boorlingen hoogstwaarschi
jnli
jk te weeg;dat hunne landslieden de

van St.Bomingorookten,en hetwelkzi
jtabacosnoemden.
Zoo veel is zeker, dateen spaansch geordend geesteli
jke,
met name pater R0xA> Pwxx ofPwxo,wien C0tcMBrS,bi
j
xi
jnen tweeden terugkeervan Amerika,tothetonderwi
jsder
wilden had achtergelaten,den tabzk,dienhi
jopSt.gomingo
had leeren kennen,in hetjaar1496 heteerstheeftbekend
gemaakt. Hi
j noemdeden tabak caho&a ofmuioja,d-i.een
dronken makend kruid,ea voerde denzelven a1s wonderen godsdienstig-kruid aan,wàarvan voornamelijk dewaarxeggersbi
j hetdoen hunnervoorspellingen zich bedienen.
Deeerste,meerjuiste,kruidkundige beschri
jvingvan de
tabaksplant heeft men te danken aan Hslxwlnsz 0vIsnp,
#an hetjaar 1535. De.europeërs, zegtmenj zouden desti
jds den tabak als een de vochtiyeid derluchtwerend
mi
ddel gebruikt, en hetzaad zelven,heteerstin hetjaar
1559 naar Portugalgezonden hebben.
Mrie eigenli
jk het eerst den tabak u;t Amerika heeft
medegebragt,is twijfelachtig. Velen schri
jven daarvan de

verdienste toe aan den franschman AwollzAs TI1sv:T,die
1555 eu 1556 in Brazilië was, en den tabak, die aldaar
petum genosmd werd,, ter li
efde van zi
jne geboorte-provincie Angoulême, den naam van herbe angoulême gaf;
enderen geven de eer der invoering aan FzRxwlnzz '
vzp
Totzpox die in 1560, OP de kosten van Pllltlps 11 Xexico
doorrelsde, om aldaar krui
den in tezamelen. Hi
jlieta1-

eersteaarden-pi
jgen in Europa vervaardigden; van dezen
ti
jd afaan, werd het gebruik van den tabak in Engeland
zeeralgemeenyzoo datmen,nevensbier- en wi
jnkroegen,
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de steden aantrof. Vooral naln de gewoonte van hettabaksrooken bi
j de hovelingen ongemeen toe, hetgeen in
hetjaar1601den koning JxcoBnsIjbewoog den tabak a1s
een.schadelijk onkruid,methoogetolregten tebelasten.la X'
urkgewerd detabak in 1605 ingevoerd en in 1610
washi
j in Konstantinopelreedsalgemeen in gebruik. 0fschoon Sultan AMCRAT lY, hetrooken op de doodstrafverbood, en,om helzelve verachteli
jk temaken eenen turky
dietabak gerookthad, metde tabakspijp doorqjuen neus
gestoken, in de straten deed rondleiden, zoo gelukte het
echterniet, deze nieuwe gewoonte te onderdrukken.- ln

1615 werden bijonstelande Lâmersfoortj de eeiste tabaksplanten geteeld,en weldra legden zich ook de proyinciën overijsselenGelderland op dezen nieuwen takvanni
jverheid toe. onze vaderen geleid doorhunnenuitmuntenden
handelsgeest,wisten al spoedig door eesten en mengen van
hun landprodukt met amerikaansche bladen, den tabaks-

handel derwàize voordeelig te maken, datzi
jdaarbi
jmillioenen gewonnen hebben. - la E ngelqnd verordende
koning JAcoscs 1, ten jare 1619 datgeen planterin Yirginia meer dan l00 ponden tabak vermogt aan te bouwen;
daar1200 nieuwe planten teekenen,en merktein zi
jnwerk ook schreef hij onderden titel misocapvoseen werk,in
aan,datonze plantgindsyetle ol pycietl werd genoemd, hetwel
k hi
jzi
jn volkjmetharteli
jken i
jververmaande,zich
terwijl eene anderesoortguaubyettheette,en dathetta- van hetgebruik van tabak teonthouden. In hetjaar1631
bakrooken door een holrietgeschiedde. W athier ook van werd het tabaksrooken door de zweedsche troepen in het
zi
j,zoo veeliszeker,datzekere JZAF Nlco',dieinFrank- meisnische bekend,ofschoon de gemeene man in Zwedex
rijk maîtrn&#veguèteswas,envanzi
jnensouvereinl'Rwxs eerst onder de konintin CHIIISTI>A den tabak begeerde;
lI, in het jaar 1558 alsgezantnaarLissabon werd afge- ba
wanttoen, korten ti
jd tevoren uiteen gestrand schip tavaardigd, in hetjaar 1560 van eeneu vriend eenige uit ksrollen aan land kwamen,zoo hielden de boeren dezelAmerika (met name uit Florida) gekomen .
tabaksplanten ven voortouwen en wilden daarmede hun vee Tast binden.
vond we1 het rooken vele liefhebbers, doch
ontving. NIc0T plantte dezelve in ztine tuin, alwaar zij In husland
@
welig opgroeidenj tn spoedig zich overvloedig vermenig- het werd 1
n
1634 op sscu
tràffveev
an neusafsni
jding verboden,
XlcExxt FEnllllowll,
rnieuwde dit verbod 1@n het
vuldigden.Pebloedverwantvan eenenzi
jnerpagesgenaszich en
@
toevallig eene reeds verre gevorderden neuskanker en de Jiar 1650.- Toen men @
ln het jaar 1661in Bern eene
gezantschapskok eene snede in de polsader doorcompressen nieuwe naar de lo-geboden afgede
elde politie-verordening
ofomwindselvan tabaksbladenjwelkehtjvan denhuishof- had ontworpen, schreef men onmiddellijk na het:>##
meester ontvangen had ;hetgeruchtMan dezemerkwaardige zultnietecâflr,âel '' hetverbod '
tgi
j zultgeen'tabak
kuren verspreidde zich spoedig door geheel Lissabon,de rooken.'' - In het,markgraafschap Brandenôurg wilden
zaak baarde grootopzien, en Eet volk gafaan hetkruid in hetjaar 1676 eenigejoden detabaksteeltixwoeren,doch
den naam van rezantenkruidbxïeo/fczzc of herba fegc/ï. hunne pogi
ng bleef zondergevolg;eerstin hetjaar 1687
Nlco: bewerkte de eene genezing na de andere,en zond begon men aldaar den tabak aan te bouwen.- ln lfongadit wonderkruid naar Frankrijk aan zijnen koning,aan de r#ewerd nog ia 1689 een vreegerverbod vernieuwd,op
koningin moeder, KATEAEIwA Dz Xsplcls,en ayn verschei- boelenstrafvan 2-à300 gulden den tabak aan tebouwen.dene hovelingen,benevenseeneaanwi
jzing,hoedanig het- Reeds in 1624 had depausUIIBA,nSVIlIden kerkelàjken
zelve aan te wenden. De koningin deed hetterstond in banvloek uitgesproken overallen,die gedurende den kerk
haren tuinplanten;envereerdehetm etharen eigenen naam . tabak zouden snuiven.In hetjaar 1690 herhaaldeIxxocsxHetwerd a1s modekruid, onderden naam herne dela reise Tlvs XII ditverbod. In Jlesscn en de Palts had reeds iu
mère naar alle landen gezonden,en bekwam nu nog cene 1607 detabaksteeltaanmerkeliik toegenomen,geli
jkookin
menig.
tè andere namen, zoo a1sonder anderen indiaansoh den El
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r
(
1
71
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)
v
a
n
wegede
wond- of wonderkruid,fxd?rccstçcâ &ilsemkruid.genees- straatsburgsche overheid verboden werd,vermitsmenvreesde
ârvïd, kruid wczzhet âeï/?
r
ge kruis enz.Bitkan lnen als datzi
jaan den graanbouw zoude hinderli
jk zi
jn. omstreeks
den ti
jd der geboorte van deatabak in Europaaannemen. het einde der17eeeuw schàjntoverigensde tabakspolitiek
de
r
s
t
at
en
ee
n
keer
punt
t
e
hebben
ge
no
men.
Zoo, bi
Zbkere groot-prior, uithetjeslachtIz0nRAI>,droeg zeer verbood reeds Zweden in 1687, ofn deninlandsche
v.,
ntabajksveel bi
j tot de verspreiding van den tabak. Dezekwam
op zi
jne reizen ook telzissabon,bekwam uitdeu tuin van bouw te verhelren, den invoervan vreemden tabakopstrafrç
NlcoT vérscheidene tabaksplanten en noopte door de ver- van verbeurdverklaring en geldboete van 24 oer in gereed
ld. In 1690 was echter de invoer van vreemden tabak
szreiding derzelven zi
jn vaderland,dathetdaaraan ook den ge
naam van herbe 8v grand-prz
-ezzr, (groot-priorskruid), doch onder hooge tolregten,geoorloofd. In Romewerdmen,
gaf. Uit Frankrijk verspreidde zich nu de plantspoedig insgeltiks toegevender en BExEnlc'
rcs Xlll vernietigde den
in de naburige landen. De bisschop Nlcotwzs TORXABO>A, door llxocExTlt!stotstralreverordenden ban.In Duitschland
gezant aan hetfransche hofyzond dezelve aan zi
jnen oom, begonjomstreeksditti
jdperk (in hetbegin derlaatstvorige
denbisschopltyowzvs,naarltalië,en gafzoodoende gelegen- eeuw) de tabaksteel
t vooral in de Ri
jnpaltz,ia Ilessen,
heid, dqtmen den tabak,welks indiaanschennaam mennog Frankenland, in hetneurenbergsche en maagdeburgsche,a1s
nietkende,tornabona noemde. Naar Rome kwam dezelve ook in Neder-saksen en Brandenburg aanmerkelàjk zich
door den pausselijken nuntius aan het portugesche hof, uittebreiden en nog tegenwoordig zàin degenoemdelandPlospzR Pzt
Btlcntw rll SAwTA CEocs, of ST. Cnolx, van streken de belangri
jkste derdea tabak aanbouwendegedeelwaar de plant ook den naam vaa heilèenkruis kruid ten van Duitscllland.
(/leri, de St.Crpïa)ontving.
Zoo a1swijin hetvoorgaandedehandelwi
jzeder ôtaats-.
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znagten tegen den tabak aangevoerd hebben,qihetonsook
nog vergund, enkele gewigtige bemoei
jingen :an invloedri
jkp schri
jvers en kanselredenaars, om den tabak teverdri
jven,hiermedetedeelen.Scxllzt,I
een (verend duitsch
godgeleerde uitdelaatate helftder17eeeuwjzeideinzi
jn

TAAAK.

slechte bladerea
NA het afbreken der kroon komen
t
engevolgevanlen
veg
ne
.sto
ordenomloopvanhetvoedingsap,

xj-takjes tusschen de hoeken derbladen en van den steel
voort,die,a1smen ze ongehinderd laatvoortgroeijenysnel

opwassen en ook in bloeisem scbieten. Deze worden uitwerk Seelenschqtz onder anderen:>Xen xie en hoore het gebrokens welke arbeid men hetgeizen noemt;daarmede
toch Aan, hoe hetop zon- èn feestdagen in de bierhuizen wordt voorl
gegaan,zoolangnog dergeltjke zi
jscheuten zicll
en kroegqn toegaat;daar vult pfoAervultmenzichmetdezen vertoonen. Soms wordqn ook deze afzonderlijk gedroogd,

of genea drank, ea om alti
jd nog meerte kunnen zuipea doch zijgeven eenen zoostechten tabak,datnaauweljksde
maakt men zicY de keel &/ e6n ,râ:/r,
çfees, en &tookt daaraan bestede arbeid vergoed wordt. Na de eigeuljke
men den #vïwef een wf
jrooiwvlr aan.'' - Pultxxnza bladerenoogst,schietde tabak veplalnpgmaals bladerenuity
va> SzTrz.gwitp, die met hetbegin der 18e eeuw predi- welke men als een midden-produkt of halfgoed nog ter
kRnt te N
epberg was,zegt:ptoen ik eenige menschen fabrikatie van tabak gebruiken kan. De opbrengsthangt
. eur

zag tabak 4rinken *),sprak deHeertotm1
) onwaardigen: bijden tabak veelafvan de wijze op welkede aanplanting
jzeook 4andengrond
mensehenkipd! ziet gi
J den gruwel der verwoestingj die wordthedreven,zoo alsnatuurlijkerwi
zich in #et menscbeljk hartheeftverscholea,en zich als en van deweersgesteldheid desjaargeti
jds.
eeaen God laataanbidden;door hetviervoudig verdoemde De tabak wordtnietop eenmaalmaar allengsingezameld,
tabakdrinken en tabaksnuiven, waaraan zich spoedig alle naar matede bladeren ri
jpen,hetgeen alsdan hetgevalis,
menschen doorbedreg en listdes duivels gewend hebben, als zi
j, inzonderheid aan de toppen ofpunten geelachtig
die dezen stinkenden tabaks-afgod zonder onderscheid aan- bruine vlekken bekomen en derzelver groene kleur doFer
bidden, en vereeren. Bedenkt het lieve menschenj hoe wordt. Slechts zelden komen aldebladeren totrijpheid.
W athetchemischevandentabak belangt,zoo heeftmen tot
gi
d
1s
taeb
sb
tabnatkszziuet
st
esnz
,ilj,adail
ea
nlle
drolo
ej
nad
uiv
iak
be
dr
ro
oe
gd
ee
nrs
gi
le
tn
;wa
,er
zs
ooal
al
l
el
er
i in onze eeuw toe, we1 geweten,dat eene giftige stolre in
sptjzen vreteng waarvan zi
jdik ea vetworden.een getui- den tabak berustte;doch watdit voor eene stollb was, en
gqnis qfleggen, dat de buik hun God is, zbo hadt ook
van waar het kwame, dat bi
jregelmatig goedebereiding
door dit onkruid hetwezentli
jk deel van het vuurin van den tabakj hare werking enkel prikkelend, maar niet
binnen en blaastden rook Tan Uj tot teeken uwer'
ver- doodeli
jk was, dâarover bleefmen totin 1821geheelin
doemenis.wederdoor qwen mond 1:it.'' - enz.
het duister. In ditjaar ontdekte nameli
jk de duitscher
Xaardetabak heeftook zi
jne lofredenaarsgehad.lnHjm Hxlxslën: daarin het nicotiu;niettegenstaande het sedert
en onrijm hebben zi
jne vereerdershem geprezen.Zoo von- doorverdere proefnemingen wederom twijfelachtiggeworden
jzondere plantenstohb is,verden wj in een oud duitsch werk overden tabak een zoo- is#ofditmetterdaad eene bi
genaAmd tabakslied, waarvan een vers aldu: luidt

Chter csex ncâönen W ccrex,
W ie -Jx uns zeï; vielen J'
cârex
> u& zmerïâ. rebvacht,
e vz, &eiJ'
vsgex =nd J:ï Sltes

#'clgâ einet.W er/â &ehaltenn

We> dev N vf? uu cltatzbar -ceâfg
3 er ./eJ &ei A r W acâweltdelï--erf
*i& A r E rd&qlldïeâ zeitrgmmert.''

mits men dezelve slechts zeerzelden heeft kunnen uittrek15 toch door deze ontdekking de oplettendheid
ken, :00 @
der scheikundigen ook op den tabak gerigtgewordenjen
had ditten gevolge: dat de duitschers PwssxzT en ltsIxA>>
in 1827 eene stofin den tabak ontdekten, welke men nu
reedsdoor nieuwe methoden uitiederen tabak trekken kan.

zi
j heetnicoti
'1,isbijgewonetemperatuureenekleurlooze
vlugtige vloeistof, welke men bijeenezorgvuldigebehandeling ook in zuivere kristallen kan voortbrengen. Zi
jis
metterdaad vergiftigend, riekt,sterk naartabakjen maakt
vetjige vlekken op hetpapier. 0ok de wortelen hetzaad

0ok herinueren wi
j onseene franschv vertaling 4an hvt der tabaksplant bevatten nicotin. Aanvankelijk geloofde
n, dat deze stoFe eerstdoor hetgisten en eesten weM
bekendelieveduitscheversje van den baron v0> 6A>zTz. me
te weeg gebragt;doch men heeftontdektjdatdezelvereeds
>Wv Zaôsalvefler ntllle Wsâ'y

Su lir:stâ vauckend''ykzycâex,'x?''

dus luidende:

zzDoux charme de ma solitqde,
Pllmante pipe,ardentfourneauy
Qa
ibannitmon inquiétude,
Et quime purge 1e.cerveau,
Tabac!dontmon ame estravie,
Lorsqu'aussivite qu'un éclair?
Je te vois dissiperep l'air,
Je vois l'image de ma vie;
Tu remets dans mon souvenir,

Cequ'un jourJ
i dois devenir,
N'ftant.que cendre allumée;
Et<siblementjem'aperçois,
Quand des yeuxjesuistafnmée,
Qu'ilmefautEnircommetoi!''
Zoo veel van de geschiedenisvan den tahqk.W i
jkunnen
oos hier niet inlaten met nadere aanwi
jzingen derkultuur,

en verwi
jzen tedezen op dedeswegensopzetteli
jk geschreven werken. In Amerika pleegt men de planten nietop
deplaatstelaten staanyop welke zi
juithetzaadontkiemd
zi
jn. 0ok in Duitschland en bi
j onstelandekweektmen
dejonge plant
jesop bjzonderebedden,van welkenzi
jlater
als zi
j reeds eenigermatesterk zàjn,op deakkersoverge-

in de ontoebereide bladeren aanwezig is. Een sterk licht
pver de zaak verspreidden de navorschingen,door de franachep BsAl:T en BocTltgl 6HAt:ln bewerkstelligd op 7soor-

ten van bladeren,en aan bereiden rook- ensnuiftabak.Zi
j
bevonden dat dezelven aan nicotin in duizendste'
gedeelten
bevatteden :

Departement du Nord .. .. .11.28
p
Isle et Yillaine.. l1j20
Virginia
. 10k00
Cuba . ... .. . .. . ... . 8.64
Departement Lot et Garonne.. 8.20
pn
Lot.. .. .. .. 6,48

Xari
jland ..........,
. 5.28
Rook- ea snuiftabak .. .

3.86

Daaruit bl
i
jktj dat de kwaliteit Van den tabak nietvan
ZiJ*n meerder of minder gehalte aan nicotin afhanrt,daar

van de beste soorten virjinia10 en rnari
jlandblootelljk5.28
duizendstgedeelten aanwl
jstjterwijl dein Frankri
jk voortebragte soortenjdie echter tegen beide genoemde soorten
ln kwaliteitachterli
jk staan,tusschen 6.28 en Il.28 nicotin
bevatten. Xet is derhalve in dit opzigtmetde tabak a1s
plant worden. De tabaksplanteu vereischen eenen nxllen, met den wi
jn.van welken die met hetmeestealkohol-

warmen grond, met 30 à 40 pCt.gehalte aan thoon-aarde, gehalte ook nietsteedsde beste is. lreeleer wordt het nidie r=n van onkruid en ri
jk aan ouden humusis,welke cotin in den tabak door eene vlugtige specerijachtige stoFe
laatstgemelde beter voor den tabak geëigend is dan uit de vajt
gehouden,dieden eenen tabakyvermitshijmeerdaarfrische mist getrokkene voedingstof. In eenen zandigen van bevatyzàjnevoortreFelijkheid boven den anderen geefty
grond gedi
jdtwelook den tabak zeergoed,doch vereischt en eene soort van bouquet vormtJdeze stofkan men ech-

jden wi
jn ofbi
j den
hi
j alsdan veel mist. Ren nattej koude en diepliggende ter.even zoo min alshetbouquetbi
rum,afzonderlijk voortbrengen. Yerderbli
jktuitdeze on-

bodem is voor den tabak zeer ongunstig.
Zoodra de tabaksplanten eene hoogte van 2 à 3 voet bereiks hebben, hetgeen omstreeks de 5eof 6e week na de
aanplanting het geval is, breekt men de zaadkroon en de
overtollige bladeren af, om het geheele voedingsap pich
meer te laten concentreren. A1smen de planten naarder-

derzoekingen het merkwaardige resultaat, datde toebereide
tabak veelminder nicotin bevatdan de ontoebereide,.daar-

door zoude het duideli
jk worden,datdoordegisting vaa

de. tabak geen nicotin wordt voortgebragt, zoo a1s men
vroeger zulks geloofde, maar dat de ammoniak, die zich

zelverwillek-eurwildelaten voortgroeàjen,zouden zi
jrasin gedurende de gisting uit de eiwitstoFe en vezelen vyrmt,
bet zaad schieten en wel groote, maar gewigtloozeyen dus het nicotin, van de stoFe die hetzelve vasthoudt, afscheidt
endusdaarvanvri
jmaakt.âan hetnicotin isderhalveygeljk
*)Zflo noemde men in DuitschlAnd in h*teerstktttabakrooken.

boven gezegd is)de kwaliteit4eronderscheidenetabak,ioor-
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ten niettoe
Wa
tt
enu
sa
ucewe
n 1 echter derzèlver prikkelende Vereenlgde Staten zelven verO lkt. 0ok wordeu in Ylr.
schde
ri
jve
n,
werking.
aanbelangt,zoo heeftmen zure i
nia en Kanada de bladeren der:pgeblazenelobelieLloneliq

(metazi
jn,citroensap,tamarindeen dergelàjke),zoete(met
rozi
jnen, honig,suiker),en zoutachtige (btjv.metjzervtriool,welkeu men inzonderheid bi
jden zwarten tabak bezigt);om de geurigheid of den aangenamen reuk te bevorderen,voegtmen ermenigwerfeene ofanderespeceri
jaohtige a'
an toe. De saus zelve is echter hetmiddel om
den tabak in gisting te brengen,waaruitalsdan de boven-

vermelde chemische veranderingen daarin geschieden. Bij

z
s #ata,LI>>.5eklasse leorde)jeenernietoverjarende,
voethooge en slaapwekkende plant, als tabak gerookt.
M exico heefthet monopolie aangehouden,bouwtveelaan.
ofschoon schier enkeltot eigen verbruik. Cuba m:t debzelfs
beroemde bruine cigarenbladen voerd'
e van Havana en Xatanzas uit:

'

*

'*

.- .

--

verscheidene buitenlandsehe soorten komt de reuk Man de
..
lasse Van het stelselvan Tabak .. .
igweria ir?Wrrwïc 6xv. (l'.Cukma
(
J
i
g
a
an
.
.
.
.
..
na
ph
i
l
o
d
e
nd
r
o
n
gr
a
nLllyAEvslalsoqk hoe men in

.
...

- ..

1835.

LV

29,297
7l,l47

Z-..

1806.

- .

51,991
95j458

.

...

.

..

1831.

N z
..

47,388
138,857

J'
r
/b&v>l (2le klasse), aldaarvanillagenoemd,onderden
tabak mengtilaktstgemelde plant had eenen reuk,die tusschen selderlj- qn vioolwortelstaat. Behalve de vermelde 9e tabak is naar arroba's gerekend,,de cigarennaarkigten
vereischten bi
jdebereiding deronderscheidenetabaksoorten per 1000 stuks. In 1820 werd hetmonopolie opgeheven
besteedt de fabrikant ook nog eene groote opmerkzaamheid de aanbouw verhief zich daardoor nietveel, vermits suike
bp de geschapenheid der enkele bladeren,vermits een paar en koëjplantagi
ën meerwinstafwerpen.9elagere standen
:lechte bladen eene aanzienlijke kwantiteittabak bederven op Cuba rooken noord-amerikaanschen tabak.Ifaïti, '.rkunnen,en ook dienvolgens,termitshi
jalleenli
jkdooreene torico,F'
ezlelle/c,metzi
jnevarinasA'
cscdf,r en Bra-

strenge sortering derbladen in staat gesteld wordt,om door JïJïê'verzenden voortdurend hunne bekende soorten. 6'/zï/ï
menging der '
bladeren van.verscbillende deugdelijkheid de voert alleen in en welzulks van Peru,VirginiaenHavanna;

soort te kri
jgen welke hi
j te bereiden zoekt. overigens dezerepubliek heefthetonderdespaansche heerschappijin
misluktzelfs den meestervaren man, dezeberekeningmeer- 1674 i
ngevoerdetabaks-monopoliebi
jbehouden,waarb'
Y
ljde
malen, en wel uit dien hoofde, vermit. de tabak op het regering 400 à 500 pct.wint;daarom isechter de tabak
zelfde veld,ten gevolge var
lwisselvallige weersgesteldhei'
d, tegenwoordig heteenige artikel,hetwelk in Chili binnenin een jaar niet altàjd loll
tomen juistdezelfdekwaliteit gesmokkeld wordt. Peru daarentegen heeft in de revolutie

heeft, als in een vroeger oflaterjaar;van daarhetver- hetmonopolieopgehevenjwaardoordepri
jsvan dentabak,
schi
jnsel, datztjnetabak,.
indien hl
jook daartoe dezelfde vcor het zevenvoudige achteruitging ;vandaary datde prosoort neemt. niettegenstaande hijdien met de zelfde zorg vincie Xaynas.deeenige,welke ten tijdevanhetmonopolie
behandelt als vroeger,dien echter nietin de zelfdegoede onder gestreng opzigt mogt aanbouwen,thanszninderaanu
kwaliteit a1s Troeger erlangt; *l
@n het omgekeerde eval bouwtr-ofschoondeeoortsteedsnogzeergezocht is;men plant
@
bekomthijdaarentegen tegen ilgne verwachting een beter aldaarin gec.en oogst in Xei. Na dat de gesorteerde bladen uitgezweethebben,geperst, gedroogd, en wederom gefabri
jkaat.
K andel. Vermits hethier de plaats nietis#in alle en- perstgeworden zi
jn,worden zi
jin stangen Lmazos)van 2)

kele bàjzonderheid van den wi
j; uitgestrekten tabakshan- pond gedraaidjmetdebastderatadya (Jvlr/-c roneum
de1 te treden, zoo kunnen hier Alleen de Toornaamste en Pozpp.polyadel
phia decandriaj ol rozenkleurige osseneenige mintler bekende daadzaken aangevoerd worden. Bo- vreter, omwonden, en nog 6 weken lang in den rook gevenaan moet Amerika staanjals hoofdland van den tabak, hangen. De Ejnstesoovti
sin den vorm van karottenjheet
vermits het altijd nog ,
de bestesoorten levert. In l622 dienvolgensandulto.
q(datis;worsten)jwordtenkelinXeprodllceerde Virginia slechts 60,000 ponden doch de op- beros en wel zoo digt te zamen gedraaid, datmen in het
brengst nam derwi
jze toe,dat de koloniale vergadering, midden geen blad van het andere onderscheiden kan,maar
om dea tabak nietsl:chter te doen worden,en hem niet alleen eene zwarte massa gewaar wordy. Sedertdenvalvan
totlagepràjzen temoeten verkoopen,voorieder der jaren het monopolie wordt ook omstreeksCochero tabak aange'

1639 tot 16414niet meer dan 120,000 ponden aan te bou- bouwdj doch tot du: verre nog niet uitgevoerdjdaarde
wen veroorleofde. gaardoor verhiefzich de tabaksteelt in kust van Peru zich metHavana voorziet, en de lagere stanzoodanige mate, dat 1772-1775 incl.jaarli
jks,bij door- den den tabak van Sanna en Bracamores gaarne rooken.
:l&g, * ,474,:85 ponden naar Zngeland gingen, hetwelk Zoo welde maepias- als cuchero-tabak heeftzeer veelgeudezen h@ndel geheel Mn zich getrokken had, en gebeel rigs, doch is voor europeërs veelte zwaar. In Portural
Ruropa mettabak verzorgde. Gedurende de geheele revo- is de tabakshandel monopolie; de regerlng heeft hetzelve
lutie werd alechts zoo veel aangevoerdy a1s <
1n een eenig aan eenen pazhter-generaal, en deze wederom aan onderder vermelde jaren. Na den vrede, 1783.
, verhief de Pachters verpacht. Laatstgemelden geven hunnen te zamen
aanbouw zich wederom derwi
jze,datde uitvoer, in 1788, gevatten verkoop naargoorten volgenderwi
jzeaan (pri
jsper
wederom 88 millioen pônden bedroeg ;vervolgens nog toe- pond in reis):
nam. doch door d.
e Tastelands-afsluiting. 1810 .
en 18ll,
en door den onrlog metRngeland, 1812- 1815, wederom

x derbroken werd. 1815- 1835 inel.beliep dezelvejaarli
jks bi
j doorslag 82,760 vaten, hetwelky 12f
)0 pond per
vat gerekend, 99,312,000 ponden geeft, derhalve weinig
mipder d&n vöör de amerikaansche revolutie;echter is de

:OORTX'.

Amostrimha .. . .. .
Cidade,in hetklein .
p in hetgroot
Silnonicj in hetklein.
p
in hetgroot.
..
treden ; eerstens de hooge europesche tollen,tweedens de Rooktabak
zoo wel daardoor a1s ook vroeger door gebrek aan toevoer Cigaren . .. .. .
gedurende den oorlog en de handelscrisen in Europa ont- ordinaire snuiftabak.

prks
- perpond van 15) centstotop 7) gedaald. Alleenli
jk
daardoorheeftzich de uitvoer op de zelfdehoogtederkwantiteitstaandegehouden.Daarbi
lheeftdezelveechtermoeten
toenemen,vermitsi? Europa de bevolkingveelaanzienli
jker
geworden is;slechtszi
jn driehinderpalen in den weg gewaakte landbouw ;derdens de monopoliën van Frankri
jk
en oostenrijk. In 1834 gingen 87,979 vaten uitdeYer-

PRIJS.

2,000 rei..
1,920 >
1,000 >
1.330 p
l,200 p
800 *
800 >
800 p

VKR3RUIK.

30 ponden.
8,500
>
12,500 p
183,000 >
380,000
>
450,000 k
400,000
bt
500,000 p

Te zamen ..l,934,630 ponàen.

eenigde Staten, waarvan 30,650 naar Rngeland, 20,611 lederesoortgelijke hoeveelheid bi
j doorslag enkel berekend,
naar de hansestedeng 11,0l1 naarHolland en België,5,430 geeft als gemiddelde pri
js voor hetpond overhetgeheel
v
e
r
br
u
i
k
9
3
8'
r
e
i
s
,
he
t
g
e
e
n
a
l
s
s
o
m der ontvangst circa1816
naar Fraukràjk enz. Duitschland neemt l
aet meeste,want
ontos geeft. lls men nu hoort, datde pachtersvoorpacht
behalve datgene. wat de hansesteden invoeren, gaat veel kr
over Engeland, Holland en Belgiëderwaarts,zoodatDuitsch- en inkoop 1577, voor administratie en fabrijkkosten 400

conlos uitgeven,zoo moesten zij een aanmerkelijk dehcit
hebben, en echter worden zi
j ontegenzeggelijk ri
jk. Bit
raadsellost zich volgenderwàjzeop:depachtersgeven nameli
jk niet al den tabak aan, dien zàjinvoeren;nukan
men Portugalswerkeli
jk verbruikjvermitstochschieriederaan ;tegenwoordig echterproduceeren ook Kentucky, ohio, een van beiderlei geslachtrookt en snuift,op 3 mill
joen
Tenessee, Indiania en Xissduri even zoo veela1s de beide Ponden aannemen, z0o datden pachterseeneenorm ri
jke
gezegde staten. Het daardoor ontstane overschotj hetwelk winstvan 767contosoverbli
jft. Spanjcverzendtthanswel

l
and voorzekeromstreeks40.000 vatenjaarli
jksuitdeYereenigde Staten betrekt. Naar de oostzeehavens en Triëst
gaat weinig;zelfs de oostenri
jksche tabak-sregiekoopthet
haar aaa noord-amerikaanschen tabakbenoodigdein Bremen.
Yroegerbouwden alleenli
jk Virginia en Xaràjland dentabak

dt in de niet meerzoo Aeelsnui
men op 100 millioen ponden begrooten k
ftabak (2u.mqniol;eng.manish
. an,vor
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zwup en anderen tabak alsvroeger, doch isdeszelfselga- De l
zoeveelheid, in 1835 inqevoerd,verdeelde gich o:
renfabrikatie zeer aanmerkeli
jk;Xalaga draaitiederen dag detolverbondslandeu volgenderwl
jse:
1
0,000 en sevilla 650,000 stuks cigaren in twee soorten,
yrukssen.. .. ... j16,750 centnr.89 pond.
d4
eadeevrist
pe
Bei
jeren.. . . . . . 30,471 > ag s
bl
re
ginl
aheel uitHavana-blad,deanderen hetbuiteninnensthavanna. Daar de cigaren in
Havannaecht,erhveetrrb
eweq goedkooperverzonden worden,zoo

vo
telten daarvan in Spanjebinnenges rden groote kwanti
mo
k
ke
l
d.
Fr
a
nkr
k
j
k
bouwtwe1 zeer veel;maar voert
ook in;dus in 1834:2,921,698;1835:2,561,954en1836 :
:,085,618 kilogr.;daanan kwamenin l836uitdeYereenigde

xoer-Hesses .. .. 14,280
Hessen-parmstadt. lojrpj
yjzurjsgru.. . . . . ojrga
w
krtemb
v erg. . . . 59617
K

s
m
p
>

75 p
68 p
ga s
:6 p

oningrijk 8aksen. 5,374 >

80 p

staten van Noord-Amerika 2,747,819, uit Holland 55,364,

ln Keulen kwamen in 1837 aan: 37,855 centnr.stroom-

uit Toskanen en den kerkeli
jkeh staat54,565,uitdesarkjk.
: en beo
*erkt zich tot gnuiftabak.
- waaronder.
' die van
PArts de beroemdsten zi
jn,en onderdezen hetmeestdie
van RcBlttwRp aangegeven, die op andere plaatsen, met
name in Straatsburg, nagemaakt wordt. 9e echte wordt
niet op zich zelven alleen geenuifd,maarmen mengt een
of twee snuifjes daarvan in eene doosmetandere. 0ok
ClvzTrzinPari
jsiseeneberoemdeârma.In Gyoot-Brittanje
en Ierland mag lolstrekt geen tabak gebouwd worden.
om '
den staatuitden to1desbuitenlandseenenaanzienli
jken
atvangstte verzekeren. In 1833 voerde datri
jktotzi
jn

opwaarts en 19,143 centnr.stroom-afwaarts. Stettin voert
teelt veel.voornameli
i
'k in de Uckermark.
' alwaar op
' het
e
inde der17eeeuw doorde gevlugte franschen detabaksaanbouwzwerd ingevoerd.De landman kan in Pruissen, sedert1828,6 D roeden,met tabak tot zi
jn eigen verbruik
beplanten, zonder daarvan de consumptie-be'
lasting te betklen. l11e grootere tabaksvelden zi
jn belastbaar,en in di1
opzigt,naargelang van devruchtbaarheid derakkers.in 4
klassen verdeeldj waarvan de eerste 6 thlr. de tweede 5,
dederde4,devierde 3 thlrebel
,asting permorgen betaalt.
Deoogstbedraagtpermorgen in een gemiddeldjaar,nqar

dialsche staten 20,998 kilogr.eng.De uitvoer is onaanzien- niet veel in ; zoo in 1837 slechts 3832 centnr. Pruissen

eigen verbruik 20,770,806 pondqn in,en wel 20,626.800 gezegde 4 klassenj9,7),6,4l
- centnr.gedroogde bladen.

Pond bladeren tabak, 143,868 pènden snuiftabak. geze ln 1835 waren in Pruissen 39,204 morgen lf)
5 D roeden

gaven to1en acci
jnsen 3,155,550 2 8 sh.3p.,eeneenorme
:om vooreen enkelartikel!schierde geheelehoeveelheid
van bladeren kwam uit de Vereenigde Staten van NoordAmerika,cigarenjdemeesten uitHavanna.Pitztjne westhdischekoloniën trektEngeland ongemeen weinig;zoo in
1% 7 slechts l,920 ponden onverwerkten'en 1509 ponden
,

belqstbaarmettabak beplant;rekentmen degezegdekleine
belastingwijze grondstukken hierbi
j, zoo kan men hetgeheele tabaksland in Pruissen op 5t'j000 morgen begrooten,
hetpeen iet:meerdan 2) jruissische o mijluitmaakt. In
Prulssen komen hoofdzakelx
gkjaarli
jks3v:
spondalsverbrui
s
k
in Groot-Brittanjeen Ierland echterenkelve
vpond. llen-

Gefabriceerden;over hetgeheelbouwen deengelsche ân- sen-Darmstadtbouwt ook veel.en heeft29 tabaksfabrijklleszeerweinigtabak aan. Folland heeftzi
jnen alonden ken, van welke die te oFenbach, garmstadt, Giessen e'
n
roem in goedetabakssoorten,welkeditland zelfaanbouwt, W impfen aanzienli
jkzi
jn. BadenbW #r/e-lerg en Beigehandhaafd.Noord-amerikaanschentabak voerde 1837 Am- jeren (hierheteerstin 1630 aangeplant)hebben insgeli
jks
sterdam in: 13,075 vaten in bladen en 976 vatea s'
teelen; eeneaanzienlljketabaksteelten vele'
fabrijken;bekend1sinRotterdam 12,485 vaten in bladen en 1,336 vaten in stee- zonderheid de pallzer en neurenberger tabak. Thùringen

len. Bremen waardetabakshandelsedertden pari
jsschen heeftalleen aanbouw bàjW asinjen (aldaarheteerstin1659
vrede vàjfvoudig gestege
n is,'voerde in 1837 ln:l)aan aangeplant)en Salzungen;deoogstbedraagtj
aarli
jks599:
abrikatie vaL
bladen 23.025 vateny 250 kisten,9.691 balen,3,279 se- centnr. die deels naar Leipzigj deels tot l'
roenen, l2,343 manden en 698 rollen;2)aan steelen : eenen boerentabak (kneller) naar Brotteroode gaan. Het
4,450 vatenj1,274 balen;3)aan cigaren 2,600,000 stuks. koningri
jk Saksen heefttabaksteeltbijLeipzig en KönigsHamburg voerdeuitNoord-Amerikain 1837in:4,895va- brùck,en heeft19 tabaksfabri
jken. ln oostenr#k isbeln in bladen, 340 vaten gteelen en groote kwanti
teiten halve Siebenburgen (Zevenbergen).Hongari
je en Tyrol.de
kavann:-cigaren.Eetduihehef/lwrrlps: heeftingevoerd: tabakshandel monopolie;aldaar zi
jn 8 keizerli
jkefabri
jken
.

onverwerkte.
1834 :
1835:
1836:

. .. ... 148,422 centnr.
.
.. 173,836 p
.. 167,970 >

gefabriceerde.
1834:.
. ..29,351 centnr.
1835 :. .. .. .. .14,675 >

1836:
H.t xqerde uit:

19,937 >
onverwerkte.

1834:
1835:
l%6:

8,348 centnr.
..42,381 y)
71,999 >
efabriceerde.

1834 :. .

. .13,195 centnr.

1835:........20,459 >
l836:........40,608 r
Doorwer:
Onferwerkte
.
1834:.
. . . 1
4
8,
6
0
7
c
e
n
t
n
r.
1835:. .
. . . 21
8,&94 >
1836
: ..

72,829 y

gefabriceerde.
1834: ..

1835:..

$.
:36: . ..

.. .25,595 centnr.

..12,988 >
6,94: p

te Haimburg,Sedlez, Göding, Fùrstenfeld,W inikijXilaan.
Venetii en Ragusa,die meer dan 200,000 centn.bladeren
verarjlejdeu,eu eejje zujvere.wknstvan nagenoeg 2,500,000
t
werpen. Bekend is de hongaarsche tabak. Runthlr. af
heeft,tabaksbouw in de Ukraine, waar de tot rooken
:apd
t
esealde tt.tuyt ejl de tot snuiven bestemde takun heet,
en jn de duitsche kolonién btj saratow, vooralaan den

linkeroeverderW olga;dekoloniën leverenjaarli
jks250,0*

pud, zoo we1van nlcotiana tabacum, alsbok van p.runtica ;laatstgemelde wordtmeestaan de kalmukken, kiruisen en tartaren afgezet; x.tabqcum wordt doorde russische opkoopers van de boeren genomen,of naar Saratow

verkochty waar 3 tabaksfabri
jken zi
ja, die aan duitscher,
t
o
e
be
ho
o
r
e
n,
e
n
v
a
n
we
l
ke
d
e
gr
o
o
tejaarli
jksvoormeer
dan l2l,000 roebelsnaarXoskou ts
, en St'
.Petersbur; voerd.
in 1837 van buitenslaads ih : 48,886 pud in bladen, en
33,248 pud in steelen. odessa voor 264,494 roebels.

X'
Mrkgebouwtin iederevan deszelfsprovinciëntabakaan;
Syrië echter voorziet alleen het halve turksche ri
jk met
tabak,zoo dataldaarschieraldevelden tabaks-plantaadjen
zi
jn. l)esyrischetabak gaatoverSaïd,TarablusenLatakia
naar buitenslands. 0ok in hetoverige Azia is de.handel
en aanbouw aanzienlijk; Java alleen voerdein 1836 voor
769,850 gulden uit.
Xet opzigt tot onze inlandsche tabakskultuurdeelen wàj
hiernog devolgendebi
jzonderheden medeuithetalgemeen
verslag dercommissie van denederlandsche plcc/q
selcyy#
ter lt'r/rdt'
ri/zF t'an 'l#l/6'
râe?
êd,overdejaren1837en 1839.

In heteerstgemeldjaarwasin deprovincie Utrechtde
t
ndg,
kdiwa
ns
gevwi
gtfui
eoytallen. Deprijsvan hetaard- en
oiu
ergoooe
an
8tgt
fnd
10
n van hetbestgoed/l4,
y.j: toty 18 de50 nedkp.o
ene
. - Ee
even gunstig ber
i
g
t
we
r
d
ui
t
Ge
l
de
r
l
a
nd
ie
de
ge
d
eeld. nDe
d
prijzen werdeu
itjaar nagenoeg 10 pct.hoogeropgevoerd. >
yZyso- en
tasak niet onvoordeelig geweest;en zelfs boven verwach-

Awhpcozp, kwaliteit middenmatO
lg;kteur goed. Door den
spoedigen groei en het buitengewoon gunstige en warme
weder valt hetwatdun van bladen, die echter daarentegen

bi
jzonder lang en breed gewassen zi
jn. Hoeveelheid 650 à
700 ned.pond per bx der.BnTçpxo, kwaliteitextragoe;
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buitengewoon lang en breed Van blad. K ieuv volmaakt. meer ongeli
jke kleur, vaaldoor het laatste gewild wasin
! oeveetlteid 1825 tot 1950 ned.pond per bunderjteroor- den handel, d'
ienende de bladerendaarvanmeesttotdenbui-

zake a1sbi
j 'taard-en zandgoe4 vermeld;wi
jdersvallen tensten omslag van cigaren. lletcndergoed istotbijzonder
hieronder enkele blaauwkleurige en dunne bladen,waardoor hooge pri
jzen 4an y 12 - y 14 de :0 ned.ponden verde beschadiging is veroorzaakt. Janmerkinr. De kultuur kocht; later zi
jn de pri
jzen Ilaauwer geworden; zoo dat
heeftzi
ch door eenen allezins gunstigen uitslaggekenmerkt, men geen f 14 voor de beste bladeren kon makeny en de
waarvan totvoorbeeld kan dlenen, datonder'het bestgoed zuigersni
etmeerdanJ 5 àJ 6 konden.
opbrengen. over
enkele bladen voorgekomen zi
jn van ruim 1ned.el;eene het gelleelkan men evenwelzeggen,dat de tabaksbouw dit
uit&ondering echter op den algemeenen regel.''
jaarvoordeplantersniet onvoordeelig isgeweest-''- ln

De.proevemetde tabakskultuurin hetvorigejaar(1836) deprovincie Gelderland wasook deprijshoogendekultuur
genomen, was ditjaar, wegens bijzondere redenen, niet voordeelig uilgevallen, hoewel in enkele streken de hagel

veelschadc heeftgedaan. Het berigt dercommissie luidde
voortgezet.
In 1839 berigtte de provinciale commissie van Utrecht aldus: tZwwD- en Awlocollp. K waliteit. lang en breed
hetvolgende:yyHoewelde tabak nietdan laatisaangeplant, van bladJ zeer rnooivan kleur. F oeveellteid. van 650 tèt

wegens de langdurige voorjaarskoude,heeft dezelveechter
deoronweersbu'
l
jen ofhagelschadenietaanmerkeli
jkgeleden,
dewi
jlop den 18'
Junijde bladeren nog weinig ui
lgegroeid
waren. 9e koudevan halfJuli
jen hetregenachtigeinden

:25 ned. pond perbunder. Doorden hagelslag (l9 /ug
ustus)isatleen hetaardgoed beschadigd geworden;daardoorjen nog meer door de sfloedig daarop gevolgde stormvlaag kan men aannemenjdat ruim )
. van deze tabakssoorf

naxomer deden aan het gewas geen voordeel. 9e plant is zeer veel geleden heeft. BzsTcosp,kwatiteit goed ;matig
echtEr later goed voortgekomen;dan de bl
aderen zl
'
jn wel van lengte en breedte,zeermooivan kleur.W /et/rt'lâe'ïd .'
vrijgrootvan stuk,doch nietzwaarvan gewigtuitgevallen. van 1585 tot 1720 ned.ponden per bunder.'' 9e uitbrei0ok vertoonde zi
j zlch bi
j vele meer, dan gewoon, llet ding der tabakskulluur werd vermeldj als in verschillende
googenaamde p rikkel, waardoor het uitschot nog alaan- dorpen t
oenemende, vooral te Druten en Ayerden, en

merkelijk,dat,terwàjlde eersle pluk ofLetaardgoeddoorgaandsop zi
jn besttwee-derden van den prijsvan hetbest
goed kan opleverenj thansomgekeerd hetbest goed naauweli
jks tot twee derde van het aardgoed verkocht werd,
hetwelk waarschijnli
jk moet worden toegeschreven aan de

geeftalspri
jzen van hetaarggoed opy'20 en van beslgoed
y'16 de 100 ned.ponden.Te frcllvrg steeg hetaardgoed
tot de buitengewone hoogte van .f 40 de lC0 halvened.
ponden)en gold in naburigedorpenJ'30.

Ntozl
ttixnscll Twnlsy.
Twswx,in rollen ofbladen.
per

'*Fl'
:Gf/r.

Ukrainetn andere europesche ...................... l00 pond. J 0.65

Brazil. .. ... ... ... . .. ... .. .. .. ... .. .. ... . . 100 >
Virginia en verdere noord-amerikaansche behalve de Xaryland. .. . . l00 n
ilaryland .. ... .. ... . .. ... .. ... .. .. .. . ... .. . l00 >
Portorico, St.Domingo en Havana .. . .. .. ... .. .. . .. ... 101) >
oronoko... ... .. .'. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. ... .. . 1(
l0 yy
s'arinag . .. .. .. .. .. .. .. .... .. ... . .. .. .. .. .. l00 >> ,
oost-indische . .. ... .. .. . .. ... .. .. .. .. .. ... .. l()0 p
lnlandsche .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. 100 p
Audere tabak,in rollen . .. .. ... . .. .. ... . .. .. .... . 1t)0 p
in bladen .. ... ... . ... .. ... ... .. . .. ad wcl/rrzzz

steelen ...........................

> geplette . .. .. ... .. .. . .. .. .. ..'.
Gekorven tabak, karotten,snuif en andere gefabriceerde. .. .. .. .
Cigaren,ingevoerd van eenige haven buiten Eurofla . . ... .. ...
p binnen Europa..'. . .. ... . .. ... .. ... .. . .. .

y 0.50
yy ().70
p 0.80
p l,
00
)
y 2.50
)y 6.00
yy 0.30

uI*ttoer. #J/rr/f'r.

.
f 0.20

>y0.l0
p 0.10
h
)0.10
l
y0.40
) 2.00
p 1.00
p 0.l0
y)0.10

J 0.20

p 0.50
p t1.65
> 0.86
p l.34)
p 2.00
p 5.00
> 1).20

* l.00
2 pCt.

l p6t.

l pct.

l00 pond. J- 0.84
)

y-0.20

wf 0.46)

n I.5t)

)y 0.10

p 0.511

p 12.00
p l2.0()
y)24-tj0

p 0.20
p 0.20
y)0.20

p 4-11()
p 4.01)
yy 8.t3t)

100 à
100 >
100 n
l00 p

.

Reedsgederteen geruim aanlaljaren hebben Amsterdam
en Rotterdam hetgrootste aandeelgehad in deaanzienlijke
loevoeren van tabak,die uitAmerikanaarEuropazi
jnverzonden geworden. Daartoe Lebben ongetvijfeld voornameli
jk aanleiding gegeven, in de eersle plaals,onze uitgebreide commissiehandel;en ten andete onzegroote en bijsondere kundigheden in derzel
ver onderkcheidene sorterin4
gen. en wàjze van bewerking en bereiding, om die tot

dende lloeveellleidjewoonli
jk nogeen minstensevengl
'oote
o
o
r
r
a
a
d
(
11
.
mi
n.
6
5
,
0
0
0
v
a
t
e
n)
i
n
de
p
a
k
h
ui
z
e
n
v
o
o
r
h
anden is. lli-igeloofde niet,datdeconsumptievan ditartik'elverminderen konde, en had opgemerkt,datzi
j,gedurende dat li
jdvak van 30 jaren, nimmer de boeveellleitl
vnn 7(1.t'(10 valen was le boven gegaan;ten ti
jdezi
jner
opm aking Ledroeg die nietnleer dan 65,000 vaten)waat'
:an gewoonlijk door

Tan handel ook mogen verminderd zi
jn,Leeftdetabakshandel bi
j onsnog ecn'aanzienltjken rang behouden,zoo
datvan al de toevoeren naar Europa, die naar ons Vaderland nog devoornaamste zi
jn. Een koopman te Liverpool
die gedurende een tijdvak van 30 jaren den omvang en
den loop van den tabakshandelheeft nagegaan, heeftvöör
eenige jaren een overzigt van de iaarl
ijkscha consumptie
>an'tabak in Europa bekend gemaakt, waarvan ontvangen

?r#0p1J . . . @ @ @* @@ @@@35,000
N aryland... .. . . .. . .13,000 vaten
Xkntucky en de overige staten 15,000
eleverd werden.
Dat de aanvoeren, nnar gelang van den uitslag der ge-

rook- en snuiftabak te fabriceeren. Hoezeer andere takken

ltebben :

llolland. ** * **@ 4 ** @@ @24yY 0 vaten
Engeland. * *@ * @*@ @@@ *10j500 >
Bremen... .. . # : @ * @ @ 7,500 *
(j
aran1,
(1-,.
.
1
. . .. 7,I00
*.
#k.. ... ..
>
>
pan'
Je en (libraltar . .... . 6,500
lerland.. . .. . .. .. .. . 5.500
Vlaanderen. * * * @ * @ 4 * * 2,000 >
llamburf
qr. ... .. ... . .. 1,5(:0
Ilet overlge van Europu. ... 2,000 Y

@

* @

wassen en naar mate van bàjzondere omstandigheden,het
eene jaar door hetandere genomen,we1eensin hoeveellleid aanmerkeli
jkkunnen verscllillen,za1we1doorniemand
worden betwist. Er komt echter in de opmaking van den
liverpoolschen koopman eene opmerkel
i
jkejuistheid voor,
inzonderheid m et opzigt tot de aanvoeren naar Nederland ;
degemiddelde aanvoernameli
jk te Alnsterdam enRotjerdam
gerekend over een ti
jdvak vantwintig iaren,te weten vau

1820- 1840 levert op een getaltusschen 23 en 24j ofnagenoeg 24 duizend vatenjzl
lnde ditook hetgetal dercalculatieve begrooting van den koopman te Liverpoolgedu-

reude30jaren.
Er zàjn echtertàjden geweestvan grooteraanvoerzoodat
z
i
e
h alleen te Rotterdam in één jaar30,000 vaten Virginia
en Xarylgnd tabak in de eerste hand bevonden,zonder nog
Totaal.. .64,600 vaten
den aanzienli
jken voorraad in de tweede hand daarbj in
aanmerking te nemen.- In Xaryland is ook de tabaksteelt
Hj voegtvrbi
j,datbehalvedezejaarli
lkgverbruiktwor- niet soo aanzienltk meer a1s x'
oorheen. Degronden zi
jn
,

14t
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dpor aanhoudende kultuur te veeluitgeputgeworden. In Planters daarmede naar ei
gen vri
je willekeur, en op het
andere di
stricten)zooalsin Kentucky,heeftz'
l
jdaarentegen verband van soortvolgen: merk,werd in hetgeheel geene
toegenolnenj en alles hangt veeldaarvan af, iu hoe verre achtmeer geslagen.
hét debiet en de stand derpri
jzen,.voornamelijk op onze geze geheele ommekeer vah zaken was dan ook oorzaak
m arkt, de planters., tot de al of niet Terdere uitbreiding dat deze voorheen voor ons soo uitsluitende,handelvoor
lmnnertabaksteeltzulleh aanmoedigea.
Amsterdam verloren ging,en Hamburg een aanzienlijkaanXen heeft w41 eensberekendjdatalleen in Amsterdam deeliu denzelven verkreeg,jadathi
j zelfsvpn 1799- 1800

en Rotterdam detabaksfabri
jken aan 24,000 menschen een
bestaan opleveren. Hieronder zi
jn echterook dekarottenen andonOllle-fabrijken begepen.- '
Hetfabriceeren vaa
karotten tot snuif-tabak wasvéörruim 100jaren,bi
jons
te lande.nog niet bekend. W at wi
j daarxaa benoodigd
waren werd ons uitsluitend van guinkerken ea St.omer
toegevoegd. De eerste karott
en-fabrijk hierte landewerd

bi
jaa gel
zeel derwaarts verlegd werd. Yooaeker heeftde
stremming onzerscheejvaartten gevolge vanden oorlog,
waarin wij van 17* -1784 gewikkeld waren, hier niet
weinig toe bi
jgedragen;ook is hetnietonwaarsclzi
jnli
jk,
dat de bij onstoenmalige en no& ten âaïd?'
grzzdage,i?
ebruik zl
jndeveelvuldigestille ultslagen en kortiagenjde

inzenders de hamburger marktboven de onze hebben doeh
g van dezen
door een duitscher XccxzysclelllBsn'genaamd,te Qotterdam kiezen; zeker is het intusschen, dat Hambul'
opgerigt,en hetisbekendmet welk eenen grooten roem deze voormal
igen vooroaszoo belangri
jken handelzneesterwerd,

j.onze aanzienli
jkeverzendingen naar oost-guitschfabri
jk later doordeheeren Dcgsxtzlen Jn>Gvoortgezet, en wi

zich se'
dertheeftstaande gehouden. - Geen wonder dan land,Saksen enz.geheel en al verloren hebbende,onszelfs
ook,datdoorzoo veleberoemdekarotten-fabùjken enz.a1s later genoodzaakt xonden de voor onze eigene consumptie
er sedert dien ti
jd zi
ja opgerigt,de rotterdamsche markt benoodigde varinas tabak vaû Hamburg zelven teontbieden.

eenen aanmerkeli
jken invloed verkreeg,nietslechtsop de
aanvoeren van Amerika.maarook op die van andere rijken,blàjkensdatin hetjaar 1773 alleen van Engeland en
Schotland'meerdaa 29 millioen ponden Xaryland- en Yirginia-tabak, meestal naar Rotterdam zi
ja verzonden geworden.
Behalve een zoo '
groote handel in Alagland-, Virginyr
en Kentucky-tabak, hadden wi
jvoorheen ook een'uitsluitenden handel in de Varinastabak. - Dit voorregt viel
Amsterdam nog te beurt van het jaar 1750- 1775. 9e
spaansche compania rrclde Gaipuscoa consigneeqde hare

Het is er echterverre van af,datbi
jdeverlegging van
sorteringen zich zouden verbeterd hebben; zi
j bleven zoo
slecht, dat men ze in Hamburg zelfbi
jna nietverkoopen

dezen handel naar Mamburg, de kwaliteiten en derzelver
konde. De gemeene soorten werden met groote partnen
aldaary en vervolgens weder herwaarts aangevoerd, hetgeen

depri
jzen zooaanmerkeli
jk deed dalen,4atmen weldratot
16 à 18 stuiversper pond koopen konde, zonder nog hieronder de bovengenoemde grove en zware of or/noco-tabak

te begri
jpen,dietot9 à 12 stuiverste hekomen zijn.
Ia hetjaar 1800 kwqm ereeaige hoop op herstel,doch
i
j wasnietvan langen duur.- .:000 kanasserswerdeaous
meestegoede en fjnekwalileiten van Yarinasaan hethuis z
van 0AsAsen eomparniealdaar. Zijwerden aangevoerd in uit Noord-Amerika en van elders toegevoerd,waarvaa de
canaxsers onder de bepaalde en bekende merken 'an M.B. beste soorten tot21 à 23 stuivers en de ordinaire tot 16 à
A.en G.Dezemerken gaven deonderscheiding en bi
jzon- 18 stuivers per pond werden verkocht.Deze stand Tanzaken
dere soorten van kwaliteiten te kenuen. 9e spanjaarden bleef voortduren tot aan het noodlottige jaar 1810! als
waren in dien ti
jd aan deze merkenensorteringenderwijze wanneer,metde inli
jvingvanonslandinhetfranschekelzergetrouw,datdikwerfzonderbezigtiging de partijenjenkel rijky alle tabakshandelten eenenmaleophieldyen duizende
naardieaanwi
jzingen van hetmerk ofcognossement,geheel ingezetenen van hunne middelea van bestaan beroofd werter poedertrouw werden verkocNt. In dattijdvak wareu de dea. 'sLands herstelling in 1813 deed onze nationale ni
jgeplddelde pri
jzen van 22 tot 28 stuivers per pondyen verheid en ook het artikeltabak herleven. W at den handel
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slechts bàj groote schaarste ofoorlog,zoo alsvan hetjaar
1756 of1763,werden 30 à 31stuixelsbesteed. Xeqheeft gesloten vrede tusschen Kngeland en Noord-Amerika niet
ook weleensdepri
jzen toteene laagtevaa 14 à20 stuiv. weinig bi
j,om ons nieuwe aanvoelen van dien tabak te
gezien, hetgeen uit de aauzienli
jke toevoeren zijnen oozw doen verkri
jgen. 9e pri
jzen stelden zich in den beginne
op 36 â4l)stuiversyen vervolgenseen'geruimen tijd tussprong had.
de
n echter de schen 40 en 50 st
uivers,totdatzi
jeiadeli
jk doorhetachNa hetjaar 1775 ea verder 1785 begIonnne
canaslers, terbli
kwaliteiten allengsk-ens te verminderen.
jvea der aanvoeren totde ongewone hoogteklommen
jk datdeze
Welkermerken alti
jd voorheen den inhoud der kwaliteiten van 70à 8'stuiversperpond.HG wasnaluurli
t het verbanf
l gebragte prijzea eene Inerkeli
jke
te kennen gifenjvond naen die T:n mindere soort. Had geheel ui
zulks voor eene tnkele reize plaats gehad, men zoude het dali
ng bi
j eenigen toevoervan belang moestenveroorzaken,
slechts als een misslag van den merker hebben aangezien, zoo a1
szi
jook reedsgeen stand kondea houdeabijdenaanmaardezeafwijltiugea bleven voortduren,en daardoorwas voervancircall5t1kanassers in 1828 tot op 32 â 35 stuivers
dan ook het vroeger daarin gestelde vertrouwen geschonden zi
jateruggeweken;dochwelkeprijzen zouden erdan nu we1
en verbroken geworden. Xr wqrden ook niet meerdan op te wachten zi
ja.indien de gemiddeldejaarli
jksche aanvoer
enkeleti
jden nog eenigegoedeaoorten van lutriasen Gu- zich nog eens weder verhief tot circa600t)canassersy zoo
anava Varinas,door het spaansche gouvernementover Cu- als tijdens oaze betrek-kingen met de eompznia realde
raçao ons toegezonden, en schoon de engelsche oorlog we1 Gaipuscoa.
j dan ook hierin opmerkenjdatandere zedenel
z
eenige rijzing der pri
jzen ten gevola'
ehad,wareu dezelve Laten wi
voor de beste soorten niethooger geklom m en dan tot35 à gewoonten ook ander
e tilden ea omstandigheden kunnen te
37 stuivers per pond. la het herstel van den vrede in weeg brengen. 9e handel in varinas-tabak moge zich ver1784 daalden de pri
jzen allengs tot22à 28 stuivers.'In levendigen en op nieuw belangri
jk wordea,weinige verde sorteringen had geene verbetering plaat:;zellb werd het wachti
ng iserechterdathijzi
ja vroegerstandpuntwederom
merk G zoo slechten grofydathetnietmeer naar Yarinas bereike. 9e oorzaak hiervan hebbea wi
j dageli
jks voor
geleek, ea daarom ook alseene bi
jsoort:oaderdebena- oogen,bi
jhetzien vaa hetmeeren meertoenemend geming vaa oronoko, die daaraan totheden isbi
jgebleyen, bruik van cigaren,welkewi
jvöör 40jaren nognaauweltlks
kenden,en dtethanseen handelsartikelvan mode zi
jn gewerd onderscheiden.
Xen heeft lang naar de oorzakea gezochty waarom het wordea. ge meestgeliefde en ook metterdaad de besteder
spaansche gouveruement van deszelfs vroegerenaauwkeurig- spaansche cigaren zl
-n die vau Havanaah (zie aldaaren op
g

'

heid en vastgestelde orde in de merkèn en sorteringenisaf- het art
ikel 0n:A). Xen onderscheidt dezelven exenwelin
geweken, doch men kan die nietanders vinden dan in de betere en mindere kwaliteiten. ge kostbare en pretieuse

jen alleen irz
omstandighedenj waarin dat gouvernement tedierti
jd bi
j bladen van eene heldere goudgelekleur,groei
hetvervoer&an den tabak uit'
deamerikaansche bezittingen een klein district va: het eitand Cuba. Yaa deze uitgeverkeert
l heeft. ge geyaren waaraan de verzendingen door lezene soort werd in vroegere ti
jden eeaassortimentvert
len engelsehen oorlog waren blootgesteld,en de besparing vaar
di
gd.
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ning van Spanje bestemd
van hooge vrachten en a>urantie-premiën.bragtendatgou- was. Een bepaal
d getalvan deze cigaren verteelde de
verment in de noodzakelijkheid om deszelfs parti
jen naar koning a1s een geschenk onderzijnestaatsbeambten. Gehandelsplaatsen in Zuid-âmerika te verzenden,en doorparticulieren te doen verkoopen. Xen sloottot dat einde contracten mét de yredes-vorsten. Noord-Amerika verkreeg
eea groot gedeelte,en de betalingen geschiedden gedeelte-

beurde het nu, datonderdezen zich bevonden,die vandit
f dit oorzaak,dat
geschenk gexn gebruik maakten, zoo ga
,
deze kostbare cigaren we1 eens in vreemde handen over-

gingen, en door welke zi
j alsdan,a1szeldzametoevalligjd totimportante pri
jzen tenduurstebetaaldwerden.
li
jk in piastersgedeelteli
jk ook in produkten. 9e neutrale heid,alti
I
n
gr
o
o
t
e
me
n'
)
g
t
e
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dt
men op het eiland Cuba ,de
schepen maakten hiervan èenvoordeeliggebruik,en,daarbi
j
die verbindtenissen nietmcer de vorige bepalingen vansor- brui
nere bladen, die veel zwaarder zijn en ook veleliefteringen vûorwaardelijk bedongen werden, handelden de hebbers vinden.

TABAK.
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TAEL- TALK.

ln de Havannah neemtmen nietanders dan uitgezochte del teuen den honger''uitgevent,maar spoedig bleek het,

en tot rijpheid gekomen bladen;deze worden regelmatig, dat deszelfs gebruik het getalder hypochondrieke en teeen we1 zoodanig,datzi
jhux enatuurli
jke krachten geu- ringzuchtige menschen aanmerkelijk had vergroot-'' 0okde
righeid behouden,totcigaren gefabriceerd.
Geheel anders is het met de havannah-bladen,die naar
buitens'lands veaonden Worden; zi
j zi
jn van eene veel
mindere soort,ook gaatdoor het vele natlnaken envochtigheid hetgrootste gedeelte van derzelver kracht en geurigen
smaak verloren.
Het voormalig koningli
jk magazijn (Estanco) alwaar de
opgekochte bladen en de daaruitgefabriceerde cigaren bewaard worden, is hetprachtigste gebbuw opHavannah.Hier

beroemde Ccttzw zegt, dat hetbestendig tabaksrookee of
vooral hetzoogenaamdepvuimen den eetlustverderft,door-

dien deze gewoonte hetmenscheli
jk gestel van te veel
sPeeksel beroofd.''
Terwi
jl wi
j hier deze aanmerkingen van detegenparti
jders des tabaksmededeelen, is het zeer verre van ons,de
verklaarde vijanden van den tabak tezi
jn,ofook zelfs,ili
een klimaat als het onze, het gebruik er van te wraken,
maar, bi
j het meer en meer toenemen van ditgebruikj
worden de-cigaren,hetgij op staanden Toet verkocht, ook methetwelk onze voorouderseerstin hurl25ejaaraanvinde uitvoertegen betaling der tolregten veroorloofd, of zi
j gen, doch dat nu bij onze jongelingen vall12 à 14jaar
komen in handen van detolbediendeninSpanje,diedezelve reeds is in zwang gekomen,die zonder cigaar in denmpnd
1os(clrranelten bi
jponden verkoopen.Xeestalgeschiedt niet schtneq à teur lïd: tezijn,meenden wijdeze aanechter de verkoop in caa'as ofkisten,die 2, 4 of 8 pon- merkingen T;n zoo beroemde mannen,we1aan hetslotvan
den inhouden.
ditonsartikelte mogen plaatsen.
Er moet nog eene ,
bi
jzonder grpote en overgeli
jkeli
jk TAEL, TâIIL, Talz, TAIL,TALE ofLIANG. Xunt,
schoone sool van cigaren zi
jnj die niet dan metmpeite als ook goud-, zilver- en handelsgewigtin China, Japan
alleen van geesteli
jken op Havannah te verkqken ztjn. De en lndiën. Zie ATscllxjAMBOIA'A,BATAVIA,B0lt>E0,6x>oorzaak hiervan is, datde plant
ze
rsaan degeesteli
jken van T0>, lxnxsb Llwwc, Xwpxciscwl,Xwtwccw, Pllss W wttlshunne parrochie de allerschoonste bladen ten geschenk ge- EltxwD, SIAM,S1â'cAP00R,SUXATAA,Tzxon en TO:QcI'.
ven, van welke deze laatstgemelden alsdan zelven decigaren
TAGANROK. 47* l2/N.B.en 38O 58'0.L., vri
jhaven en hoofdhandelplaats van het meer van Azof, in
vervaardigen.
Het monopolie en de.verbindtenissen van dezen handel, het russische stadhouderschap Jekaterinos en tegenwoorzoo a1s deze vroeger ten voordeele der spaansche kroon di
g ook eene belangri
jke oorlogshaven met scheepswer-

hebben bestaan,thansvervallen zi
jnde,ishetvanhetmeèste ven,citadel,marinehospitaal.karanti
jne-inrigting en15,000
belang metde planters overeenkomsten te trefren,teneinde inwoners, grootendeels grieken,als ook met leder-, wasin de gelegenheid te geraken tothetbekomen vandiekost- doek-, zeep- en kaarsfallii
jken. touwslageri
jen, aanzienbare en pretieuse Havannah-bladen van goudgele kleur, li
jkevisscheri
j,een hoofdstllpelplaatsvoorde rivieren Pon,
waarvan de gefabriceerde eigaren veorheen alleen enuitslui- Donez en W olga,op M'
ell
ke aan dezelve veel granen. talk,
tend voor den koning van Spanje waren bestemd. Reeds ijzerwaren en andererussische produkten toegevoerd worlrachten de engelschen zich dezelven eigen te makenj en den. - Hier stierf keizer Ati
lxlxnl;n op den l gecemdeti
jd zalleeren in hoeverre zi
jhierin zullen slagen.Dit ber 1825. Gedurende het.
jaar 1827 waren in de haven
belette onsechternietook van onzqzi
jde daartoe pogingen van Taganrok aangekomen 31/8;en uitgçzeild 313,schepen;
van eerstgemelden 174 in ballast,laatstgenoemden alienmet
te doen.
De spaanschesel'illanos-zivçen zi
jn dezull
ke.welkenog kooplnansgoederen bevraclzt. Yan granen waren uitgevoerd
314,662 tschetwert. ge tolgelden hebben bedragen, ln
heden in de koninkli
jkefabrig
'k te Sevilië in Spanje
briceqrd worden. 0ok wordt aldaar de bekende
1822desom yan 485,587 roebels,13)kop.,in 1827 daart
a&acco eoloradobereid. Een pakje,in het'
spaa'
nsclzun entegen eene som van 2,l73,418 roebels89) kop. I)otn'
arado de cïgcrod geheteny houdt5l.stuks. Xen vermag het gouvernement i
sin laatstgezegdjaardeoprigting van
geene anderen dan wirgïsy-bladen daartoe te gebruiken. tweejaarmissen teSimferopoltoegestaan,waarc
looraan den
Ieder ander blad is in Spanje contrebande. Hetisaldaar handelalhier eene gemakkeltjkegelegeaheid gegeven wcrd
gewoontej dat het dekblad van de Havannah-cigaren, van om de produkten der binnenlandsche gouvernemententegen
de regter naar de linker,en datder sevillaschedaarentegen algerlei soorten vau li
jnwaad om te zetten. De tot het
van de linker- naarderegterzi
jdegewonden wordt.
houden dezer jaarmarkten bepaalde tijden,eindeAprilen
De spaanscheindustrieheeftook kleineacéJ@:â#e:met begin ootober.zi
jn.
degunstigstevoorhetli
jnwaad.
cfgcrel-wcmïer te yoorschi
jn gebragt. In dezevindtnlen TAILLE,oude lengtemaatin België,zie AwTwsnrxx.
e
ttelijke honderden voor cigaren gesnedene blaadjes, in TAIX, lengtemaat in het birmansche rijk, in Achtereenen bonten of kleurigen band ingebonden. De cigaren Indië,,zie RAwc0s>.
rookerdraagthetboekje bi
jzich,en scheurtja1shjrooken TAKAXIHAK (1at.resina fccczaclccc:;fr.tacamaguej
wil, daaruit een .
blaadje,waarin hi
j den tabak, die het werd vroeger in halve kleine kalabassen naar Europa ge-.
meest aan zi
jnen smaak voldoet, naar eigen goedvinden bragt;hetstamdeafvan den benaangerboom Lcalophytlum
ihwikkelt.
inophyllum LIw>.l3ekl:t
sse 1eorde),welkeboom inXaLlwwwzcs,degroqte-natuurkennerheeftons,behalvezi
jne labaar groeit, en oy de zuidkustvan Javageheele wou4ep
beroemdekunstmatigeklassiâcatie:ook nogeenenatuurli
jke vormt. Tegenwoordtg ziet men hetvolstrekt niet meer Fn
soortverdeeling der natuurprodukte.
n aangegeven. In de na- den europeschen handel. De hars,aan welke de droogisten
tuuriiike verdaling heeft htj den tabak onderdelaridao thansdiennaam tkeven,iseerder de gom-anime ofeene soort
erangsehikt, hetwelk bleek,akelig.loodverwig, treurig en van olibanum, en wol.
dtook veelalals anime verkocht.Het
noodlottig beteekent. Tot de zelfde onheilspellende klasse zijn meestal platte nzassa's, uitwendig zwart, inwendig

behooren ookno: dedolle kervel,doodelijke nachtschaduw sehichtsgewi
jze donker- en lichtgeel. lletisondoorzigtig,
en eeneanderevergifsoortigeplant,dieden ontzaggeli
jken ot poeller verwrijfbaar,heeft geenea smaakyen riektals
naam van eene der helsche furiën atropasvoert. Laat ons t
arnikawortel. De afstamming is geheelonzeker. llet wordt
sien watmet eene dierplantsoorten,den tabak op te mer- alleenli
jk in de geneeskundejen ook daarslechtsa1sberooken valt,metbelrekking totdeszelfs'eigenschappen enzi
jne king naiddelgebezigd.
uitwerkselen op de menscheli
jke gezondheid. Het eerste TAKELAADJE (schp.vt't noelntmen alles,wattotde
uitwerkselvan den tabak op heny.di
eden natuurli
jken qf- uitrusting van een schip behoortgtouwen, zeilenj zeilstenschuw van denzelven ztjn te boven gekomen,en die niet gen,ankers,enz..Yandaarheet a/takelen degezegdevoorslechts geleerd hebben hem te verdragen,maarzelfs hem werpen van het schip afnemen en in bewaring brengen
te genielen,en die reedsdewalgeli
jkegewoonteaangenomen optakelén daarentegen, een scllip met alle 'maslen, zeilen,
hebben, hem te kaauwen of te ptuimen, is.of eene ver- stengen enz. derwi
jze in staatstellen dathetonmiddelli
jkspilling. of eene bederfaanxteking van het speeksel. Ilet kan zee bouwen.
speeksel heeftvele overeenkomstmethetmaagsapj en desTALARA (gAztnzs),beteekentdevan 1794 tot1814 in
selfsgewigtigen invloed op de spi
jsverteering kan begrepen Polen geslagen zilvermunt van 6 -gulden poolsch,waarvan
w:rdea, wanneer men op de woorden van den grooten men ook j
-en ) talaraheeft,dieechtertegenwo.lrdig niet
:t
llillfwvzlet.*A1swi
j ot eenekwistendewi
jzehetspeek- meergemuntworden. Zie Xrwrzw ovn IIIT A'Iaclxllx: en
se1 uitspuwen werpen wl
J eenederhôofdorganen van dèn 'W' wllscllwr.
eetlust en despijsverteering weg. Dechi
jl,die zonderdit TALK k
'fr.en eng. talc; ital. talcoj wordt door de
vochtbereid wordt.isontaard,en hetbloed wordtbi
jge- droogisten venetkaannthe /c?â (lat.talcum venetumjgebrek van hetzelvebesmetteli
jk ontstoken. Hettabaksrooken noemdg omdat hi
j vroeger over Yenetië ontboden werd.
is derhalve hoogst nadeelij voortengereen teeringachtige Het is'die delfstof, welke in de natuurli
jke historie gemenschen. dewx
gl het hunnen eetlust vernielt en hunne meene talk heet. Zi
jne kleur is wit, schieraltijd in het
spi
jsverteering verzwakt.Toen allereerstdezevermaardeplant groene vallende,destreek iswit;deglausbàiujtnemendin Europa wasgekomen,werd zi
ja1seen ponfeilbaarmid- heid parelnloeraclltig. Zeer dunue bladen zi
jn doorzigtit
;,
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dedlkke stukken in den handelsterk doorschi
jnenle. Hi
j
ià xeer vettig op het aanvoelen, van daar zi
jne uitfclg
(smeer) verbasterden naam. Hi
j heeftde hardheid, en
dievtzelfs a1s vorm voor dezen hardheids-graad;hi
jlaat

gich dienvolgens door alle andere mineralién ritsen, ea is
dus in ditopzigthet volstrekte tegenbeeld van dendiamant.

Hij bestaat schier gehèel uit kiezel- (62-62,8 p6t.)ea
talk-aarde (30,5-31,9 p6t.). Hi
jishethoofdbestanddeel
van schier alle blanketsels, omdathàj de huid volstrekt
niet benadeelt, en de roode verf gemakkeli
jk aanneemt.
Fetwordttot dat einde in heete serpenti
ja-mortieren gewreven,gewasschen en hetënstebezinkselgebruikt;moet
het blanketsel rood '
wordenc zoo kookt men dit in water
metkarmi
jn.YolgensXwc'Gv
qttocg zoudè hi
j ook in China
ea oost-lndiëalsvensterruiten dienen;zi
jne weinigehardheid moethem daartoe echterongeschikt mak ,ookwordt
lqjnietin toereikend grootebladengevonden. aarschi
jnli
jk isdeze opgaveduseene,uitonbekendNeid'
metde natuurli
jke historie te weeg gebragtey verwisseling methet
g
o
o
g
e
naamdemoscoviscâ glc,ofmica(du.Gtimmertvermits
in Engeland het siberische vensterglimmerindenhandelinsr
gell
jks, verkeerdçli
jk,muscovy r:# tqlc genoemd wordt.

TANGA- TAEAATO.

ananassen en andere.vruchten desl
andsaan;harezindeljke

enfraai
jekleederdragtbestaatuiteen sneeuwî
vitfljn linnen

hemdj een schotsch gestreeptkleed van ialandsch fabrikaat
en eene blaauw- en witgestreepte shawljdie haar om het
hoofdgewikkeld is, en kruisselings op de bol'st wordtvastgehecbt. AYat verderontmoetmen kooplieden van beider
kuane, tot onderscheidene inlandsche volksstamm en behoorende, die op biezea m atten, moesgroenten, m aïa el

allerhandefruittekoop spreiden;hunne,eenigllkmeteen

hemd gekleede kinderen dartelen in hetrond,en europeanen, mulattenjkreolen en negers komen daar het benmdigde inkoopen. onder de overdekte wandelingen lang:
de huizen zietmen manspersonen kaart spelen; eene verlustiging, waarvoor het gemeene volk eene groote zucht
heeft. Even zorgeloos als lui, geeft hetzichjzoodra het
eenig geld verdiend heeftjaan hetspel ofaan andere losbaddigheden over,en honger alleen is in staat, het weder

aan den arbeid te brengen.- Kene oenigtekanoosbreno
dageli
jks suikerriet, bamboes- en palmboombladen naar
Tampico;anderen voorzien de stad van zoetwater,wanthet
rivierwater is ziltig en nietdrinkbaar. Alle morgen wemelt

de watermarkt van jonge dochters,die grootekruiken op

De in den handel komende talk vormtlagen ofschichtO hethoofd dragen,hetvoorden dagbenoodigdewaterkomen
in het glimmer- en thonschiefer van de sàltsburger-, ti- hal
en,en daarbi
j in hunnebestmogelàjkekleedi
jverschi
jnen.

roler- ea zwitsersche alpen;op laatstgemelden,bijv.in den De gezellige genoegens zijn hierbijzonderschaars,vermits
&. Gothard.
hier een ieder alleenli
jk bezield is metdezorg om door
Nzp.TzRlzy,lnv.Z 0,80;uitv..
/ 0,30;doorv.y 0,60 handelte dri
jven,zijn fortuin temaken.
Per l00 ned.pond.
De stad telt tegenwoordig 2600 inwoners,zi
j heeh eene

TALLIRO (DAwtnzR) iseenezilver- en rekenmunt,die kleine haven aan de Ponuco.',foormaals bedrevea de 1nonder dezen naam en ook onderdien van ragusina, f ï:- wonerseenelevendi
ge visscherij,thanshebben zi
jzichmeer
op dekatoenteelttoegelegd.Zi
jligtoverigensaan hetmeer
l
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werd. onderde benaming taltaro of tallero sloegvroeger Tanuagua, en behoorttotde proviacie Vera-cruz.
ook de republiek Venetië eene zilverrnunt;zie YswsTlë en
T àNGI. eene reken- en zilvermunt in de portugex>
KcxTzw ovsl MzT Atcsxzzy.
bezitting Goa. zie aldaar.
TALON noemtmendeaanwi
jzingendie,inverscheîdene TINGERXûNBE,zeer oude en merkwaardige stad inhet
land
ho
oreen,
ndeaan de staatspapieren,ofliever aan de daartoe be- pwissischeregeringsdistrictXaagdenburg,aan de uitwatering
couponbladen toegevoegd wordeh. tegen welker der Tanger in de Elve, metnagenoeg 4000 inwoners,heeft
overhandiging nieuwe couponbladen bi
j de desbetrelrende
autoriteiten kunnen ontvangen worden,alsde couponsqllen
vervallen pn ingelostzjn.
âNG,
ewi
AcTAXP
hter-ln
dië (ztii
en ag
lda
arg)t.op het schiereiland Xalaccain
tNiet Siampanm, xpo al:het
4aar,dooreene drukfeil,heet).

eene suiker-raënaderij, aanzienli
jke brouwerijeny welker
bier,wegensdeszelfpèeugdeli
jkheid uitgevoerd wordt;verscheideneraap-enlijn-olie-a1sook tabaksfabri
jken enbrandewi
jnstookeqjen;voortsscheepsbouw;scheepvaarten graan-

handel op de Elve.0ok is hier één der7 elve-tolkantorea
van hetregerings-district Xaagdenburg gevestigd.
TAXPICO 911 LlS TIXANLIPIS. 22@ 16'N. B. en TANK, paarlengewigt in hetbritschepresidentschap> mxik
aans
cha
ea
nn den Oever der Pamiço,
.n
L.meTa
mpi
co
bay in oost.Indië,zie aldaar.
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vôör
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hetdesgol
tijdf'
scge
helNen!
mexlka
che eerst TAPIJTEN,zie à'V'ostzswz.Asx.
gouTAPIOCA.Debitterecassavastruikfjatropâalnjcxf
wl.
een tieqtal jaren door

manihot,Kc>TEq
'monodel
phiadeoandriajdieiùW est-lndië
delshaven verheven Lc%udad maritimq legï/izzzal. 0p e
n Zuid-Amerika tehuisbehoort,ea aldaari
jverig aangeden zelfden grond, waar men,weinige maanden te vo- bouwd wordtj heqfteene dikwerf tot3(1pond zware worrenjnietsdan etteli
jke ellendige huttea ontwaarde, ver- tel. Beze wordt van hare schors bevri
jdten grofgeraspt
hieven zich sedert, met elkea dag, naar'een geregeld i
n een dikwerfvademlang mandwerk van palmbastLtiplt:
-)
vernenaent totden rdng eenerZeestid en bevoorregtehan-

phn, gebouwde huizen. Zoo werd deze plaats tot eene gedaanyhetwelk in de hutwordt opgehangen. Zoodra het-

aan hetbenedeneinde bezwaard wordttrektzîchdaarjoro
te
rkandi
teesota
aaengr
all
jpl
deenineme
reas
gtl
j
i
geelastr
tnen zdeolovrehe
oo
rs
nev
di
ee
n,
pd,
twe
oe
otz
et
n,t
pl
si
an
d
ca
o
t mandvlechtsel te zamen, en persthet giftig sap
z/ïfvcioa en plazza A ta& crzlc, uitloopen. In weinig er uitj hetwelk in een ondergeplaatst vat loopt. groogt

ti
jds was een groot aantallmizen volbouwd ea maakten
allerwege de m orsige hutten der indianen plaats voor sierli
jke en hechtegebouwen. Demeesten diernieuwehuizen
hebben slechtsééne verdieping,en allen zi
jn platvandak-;
demuren zi
jn van steen opgetrokken,enbestrekenmeteene

menden inhoud van hetmandwerk op hoiden;en roostert
m en het vervolgensop blik.zoo bekomt m en hetkruim elig, en noemt het alsdan cottactic; wordt het echterop

heete blikken ia dunrze koekea (Jeyv) gevormd en >droogd, zoo heeten zi
j cassave. Conactie en cassave te
soort #an schitterende schelpkalk, die zoo glad wordt a1s zamen genomen,heeten mandiokkanmaniok, manihot, in
marmer. W at de inwendige beschikking der woningen Brazilië fariytha #e pao, d.i. broodmeely het is eea
betreft, deze is, over bet algemeeny smaakvol, noch ge- menrsel van tapioca en plantenvezelen. Het uitgeloopen
ap ls wegens deszelfs gehalte aan blaauwzuur giftig;de
makkelljk tenoemen;daarkoophandeldeuitsluitendebe- s
sigheid der ingezetenen vau Tampico is,zoo is meneenig- wortelriektvan daar ook naar bittere amandelen. Xen laat
li
jk bedacht '
op de berging van koopmansgoederen; de hetsap staan,waafna zich een uiterst âjn zetmeelop den
bodem yerzamelt, hetwelk m en uitwascht. W ordt heta1laenscjen behelpen zich dan zoogoed zj kunnen.
Tampico's bevolking is samengesteld uitlieden van allp leen aan de lucht gedroogd, zoo heet het moussache of
o
orden derwereld,men vindtdaarspanjaarden,duitschers, clpipaa
. droogt men het op geheeteplatenjzoo verkri
jgt
fmnschen, hollandersj engelschen, afrikanenj noord- en heteen begin vaa roosting ea heettaploka,wordtk/ui-

guid-amerikanen ; men ziet erblanke, gele,koperkleurige melig, zeer hardj zet zicN in het water evenzeer uita1s
ea zwarte gezigten. 0p hetmarktplein treftmen alle deze mandiokkaea Cipipa. ge cipipawordtia Europadikwi
jls
volksstammen bijeen, en hun door elkander woelea 1e- a1s arrowroot verkocht, vertoont echter onderhetmikrosverteen vreemd en belangri
jk schouwspel op. Hier ziet koop veel kleinere kogeltjes'dan dit. 9e tapioccawordt

men'dene,metdebeenO kruisselingsonder zicll (op de
l
mrken) op den grond gezetene indiaansche vrouw, die
eenen grooten, met chocolade gevulden, ketel over een
kolenvuurjeen schoteltortillos teene-soortvanmaïskoeken)
ea eenen pot met sauce, bestaande uitcayenpe-peper en
sap van suikerrietj voor zich heeftj en devoorbi
jgangers
1en ontbi
jtenoodigt,daarbi
jmetwelbehagen haarcigaart
je

ook dikwerfgeheelverkeerdeltjk wittesagogenoemd;waar-

entegen men wederom aardappelenmeel voor tapiocca uiteeft, die niet van elkanderte onderscheiden z!
-Jn. Kris

ln àmerikaook eenezoetecassavastruik Ljani
pha Z/ey'
tingu, Kc;Tu) welks wortel in het midden houtvezelen
heeft,bi
jhetkooken week wordtjook alsvoedingsmiddel

dient.doch op verre na nietzoo overvloedig a1s de bittere.
Nsp. TARI:F.Lnv.2 pct.,uitv. l pCt., doorv.l pct.
rookende. Tegen haar over zietmen vleeschhouwers versch
ofgedroogd vleesch verkoopen. Eene naast hen gezetene ad valorem.
îudiaansche vrouw uit de hinueulanden biedt u bananen, TARANTO (Tz:z:TQ),voormaal
sberoemdegtat
lop een

TIRARE- TATTA.
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Pe
ndi
rss
lc
e.
heof nnar Candahar en Kabul waar de engelsche en
door eene brug met den vasten wal verbo
innde
he
ntv
rr
ouc
tse
hntba
er
ie
- i
goederen boven die, over Buchara komende rusland, aan den.geli
jknamigen zeeboezem
landschap Ap.ulië (previncie Serra #ï otrantoj van het sische, allezinsgroote voordeelen behouden zullen,zichwekoningri
jk Napels, met eene sompigeen verzande haven, der opbeuren. over het algemeen is hetland doordes-

en tegenwoordig met18 & 20.000, in den ouden ti
jd met
300,01)0 inwoners,levert.uitden omstreek voor den handel
goeden wi
jn,olie)granenjvi
jgen en lljn wit zout, hetwelk hier uit twee kl'.
inr meren gewonnen wordt, bedri
jftaanzienlijke visscheri
j, inzonderheid op oesters en
mosselenJookoptonynvisschenjansjovis(sardellen)en koralen,bezit eenigeweveri
je: in manchesters,kousen,handKhoenen enz.waarbi
j ten deele de baard vaa de pinna
ofhamdounlet (ecne mosselsoort)diehiergevangenwordt,
dienstbaar wordt gemaakt.
TARARE, stad in hetfransche departement du Rhône,

zelfs natuul'
li
jke ligging tot een voordeelig llandelsverkeer
bestemd, en alleenli
jk deoronlusten gezonken. De voornaamste produkten van Letzelvezi
jn:rllst,indigo,salpeter,
potaschyleder,zi
jden en katoenen stoffen. l)esalpeteromstreeks Tetta en in andere districten iszeerbelangri
jk.en

Sindhy heeft ook den roem, het beste buskruid in Inditf
te hebben.
ge hooft
lstant
l van den nog onafhankel
ijlken sta
:atSindhi
is Ilydranad,m etcrca 20,000 inwoners, die zlch inzonderheld door de vervaardiging vangoedewapensonderschei-

den. 9e vorst, ofemirdeslandswordtook gezegd tvol-

met9- & 10,000 inw.,ismetharenomstreekdoorbloei
jende gecsBcnyls),in dezezijneresidentienietslechtseene der
jken bekend. ri
jkste wapenverzamel'ngen,maarook aanzienli
jkeschatten
katoenen- vooralbelangri
jke neteldoek-fabri
TIRIEF, zie T0tTAnl::.
inzeerkostbarejuweelen tebezitten.
TAURIS (TwBsIs of TzBsl
TARJA, TARXI, rekenmunt der spaansche Provincie
s)7 hoofdstad der persische
Navarra.zie PàxpEtcww.
provincie Adserbeidschan,metwljd omvattende bouwvallen
van
vr
oe
ger
e
gr
oot
hei
d
e
n
me
t
nog ongeveer 60,000 inwoTARNOW ITZ,belangri
jkemi
jnwerkstadin hetregeringsdistrict oppeln, van de pruisische provincie Silezië, en ze- ners, wier nllverheid voornamelàjk in zàjde- en katoentelplaats van het opper-silezische mi
jnen-en smeltoven- wevertjbestaat;ook vindtmen hiervoortrelreli
jkesagri
jnambt,met3000 inw.ea aanzienli
jkelood-,zilver-,kqlmei-, en vloerkleeden-fabrijken, eene groote geschutgieterp
- dee
i
jzer- en sleenkoolenmtjnen, hagel-gieteràj,salpeterziederi
j lands, eene buskruidmolen en een arsenaal. overigens
enz. ln de nabi
jheid vindtmen verscheidene nletaalgiete- verheugt zich Tauris in een'uitgebreiden handel,en wordt

14j-werken.onderwelkedeEönfshûtte,eenekoninglàjke

i
jzer- en zinksmeleeri
j. die jaarli
lks70- à 80,000 centnr.
ruw i
jzeren circa 15,000 centnrs.zink levert,en deinsgeli
jkskoninglijke Friedrichshiitte, diejbi
jdoorslag,jaarli
jksl2- à 15,000 mark zilverj*- à l0y000 centnrs lood,

nog steeds a1s een der eerste persi
sche steden beschouwd,
vermitsalhier eene groote hoeveelheid indische, levantsche
en europeesche koopwaren door karavanen van Bagdad,
Sèhiras,Ispahan,Tillis,Erzerum enz.te zamen koïen, voor

welke destad talri
jke.karavanserahsen groote bazarsheeft.

TAYOLI,vlalitemaat in ltalid. Zie lllt.
tlsjXon:xw elz
en even zoo veel centnrs glitoplevert, ea met welke ook
een looden- en zinkplaten-pletrolwerk verbonden is. Tarno- Tcnlx.
TCHEN zie Tslsy.
witzj zoo wel als de genoemde en nog andere smeltovenwerken liggen in het gebied van Benthem, hetwelk den
TEcllxlsx: I-EEagEsTlcllTEx.In deinleidîngvan
flaaf Hxwxst v0> gollllllsxwltx toebehoort.
ons artikel Hwxni
ltssclotilx, hebben wj bereids overde
TIRO. eene voermalige zi
lver- en rek-enmunt van het algemeene geschiedenis en het doelderindustrieële opvoe-

koningrijk Napelsen Sicilië,waarvan in Napels (tot1818)
5 tariop dedukaatLducatodireq
j-/),doch in Sicilië30
tariop de onza gerekend werden. De taro van Napels en
Siciliè'hield 20 grani-- 0p Xaltakomtinsgelàjksdetaro

ding gehandeld, eu wi
j kuanen ons hier vergenoegen.
daarop te verwi
jzen, en daaraan eeneschetsdermeestbelangrl
gke, niet der mereantiele maar dereigenli
jketech-

nieke, industrieële opvoedingsgestichten daaraan te vervoor, a1s reken-. en zilveren scheidsmunt,de oncia op 30 binden.
In voormeld artikel werd
gcudo van 12 Iarià 20 n'rani gerekend. Zie XAtTA.
ro
en
ede
sreve
ra
me
,e
da
tnd
re
irl
bi
jz
st
atsl-ddo
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roegeren ti
j; enkele,voor
TARRA (TAaA,Tsx:w) (fr.en eng.tarre;du.Iarra; v
stemde opleidings-inrigtingen voorkwamen. De voorloopers
i
t
a
l
.
t
a
r
qt
.
Al
s
e
e
n
k
o
o
pwa
a
r
me
t
h
a
r
e
p
a
kk
i
ng
o
f
e
mballagie gewogen wordt, zoo noemt men llet gewigt van van alle anderej eene meer algemeene strekking omvat-

qc/ldof
beiden te zamea Jrv/o-gewigt. Het gewigt, hetwelk voor tende,instellingen wasde beroemde polytechnieke .

te.
rcr#z. Zi
j iseigenli
jk nieta1seene eigenli
jkehoogeschoolofacademie voordekunstvli
jt,maaralseenevoorbereiding totzbtjzondere inrigtingen tebeschouwen.In1794
werd zi
j.onderden naam van ecolecentrale #e# 'ravaur
vl/icl, onder medewerking van Aloxcs en Focscaor opqerigt, en bekwam in 1795 haren tegenwoordigen naam.
sedertheeft ZJ
i* meni
ge uiterlijkehervormingen. inzonderheid rnet opzigttotde discipline,ondergaan. Hare.kweekelingen bereiden zich in degewone m'
lddenscholen Lcolbruik aan iedere handelsplaats eene bepaalde tarra inge- î
egcd royauœj voor, en worden nietvöôrden ouderdom
v
a
u
1
6
,
n
i
e
t
n
a
d
i
e
n
v
a
n
21
,
i
n
d
e
n
r
egel metdien van
voerd,diehetzi
j naarhetstuk,ofnaarprocenten isvastgesteld. Als behalve de tarra, op het netto nog iets als 18 jarenj opgenomen. Het getalderkwqekel
ingen isbetarra vergoed wordt,hetwelk inlonderheid bi
j buitengewone perkt en wordt naar de behoefteu van den staatsdienst
pakking hetgeval ià, gooheetzulks boventarrq ldf
zz4rc- afgemeten. De aanneming geschiedt naar den maatstafder
tqrraj (fr.nurtarret. Behalve deze gewigts-aftrekkingen in degrootere steden van hetkoningrijkingerigte examina
komen ook no; voor,hetgoef-ge-zkz(fr.nonpaids,A zz), deraspiranten. Hetgetal der vriiplaatsen is zeer gering.
ya,
nti,aftrek vooronzuivere deelen aan eenekoopwaar(stof, Debetalende kweekelingen voldoen jaarlijksl.000 franc:
en voorzien in de kosten hunner ultrusting (=
t50 francs).
gebroken goed)enz.
TARRI,graanmaatin Algiers,in Afrika. Zie aldaar.
Zijleven ih hetgestichtondermilitairetncht. HetonderTARTABIJE,zie Bcclwnlz Twnxi,zie TARIA.
wtjs wordt door 9 professoren, 6 andere leermeestersen
TATANCY,lengtemaatin Japan, zie aldaar.
een aantal repetenten, in eenen tweejarigen ltursus,over

depakking (vat,kist,pak,mand enz)van lletbruto-gewigt afgetrokken wordt, heet tarra (een oorspronkeli
jk
spaansch woord). Trekt men de tarra van hetbruto af,
zoo verkqjgt men het le///-gewigt. geze aftrek,nadat
de verpakking afzonderlijk gewogen is, heetnetto tarra
(fr.tarrexrffe). Iletwegen Ltarrerent gescllietlt,ùfalvorensdekoopwaaringepaktwordt, ofnadatzi
juitgepakt,
ui
tgeschud (gestert) isgeworden. Voordemeestegoederen, die naar het gewigt verkocht worden, heeftlzetge-

TATTA, voormaals beroemde hoofdstad van den staat
Sindhy ofSind in Voor-lndië, iets boven de mondingvan
den Indus of Sindy thans echter, ten gevolge harer verwoesting door de portugezen zeer ontvolkt en nog slecht:

analysis en hare aanwending op wiskunde, werktuigkunde
werkdadige geom etrie, geodasié, machinen-kunde,politieke,
arithmetica,pliysica,chemie, bouwkunde, fransche, duitsche en engelsche talen gegeven. De kweek-elingen treden

met20,000 (volgensanderen wederom met40,000)lnw..
zi
j
wordtgezegd,zich doorharebloeijendenijverheid eneenen
uitgebreiden handel te onderscheiden, en vele duizende
weveri
jen,van welke ertegenwoordig nog eenigeweinigen
in katoen hieraanwezig zi
ln, en even zoo velekooplieden

daarop,hetzija1s2eluitenapts,bijhetlegerin dienst,of
zi
i
an over in de Afz
s
ische afdeeling der school van
*'
P
' c
A.#a
#eo%
l.ral
stafoëcieren te Pari
js,olin de artillerie- en genie-school
-

te Xetz,of in de Lcole dwécfc/ du plzzfe maritime ou
dest'
?zl'lzziefzr: constructeurs te Brest,of in de schoolvoor

binnen hare muren geteld te hebben.Ten gevolge der op- den bruggen- en wegenbouw tePari
js,ofin die voorde
neming van het handelsverkeer op den lndus, doormid- bergwerken, aldaar.- Bui
tendien bestaan er koningli
jke
del van stoombootvaart, nn de zi
jdederengelschen,die kunst- en handwerkscholen LLtolesdesarts etzzlg/ïrr.
çlte
in dejongste jaren ook hierhunnen invloed van hetzui- Châlons en Angers, welker doel is arbeiderste vormen.
den tot aan de perzische grenzen uitgebreidj en reeds
met de belangr'
ljkste theoretische kennisuitgerustzi
jn.
factoràjen te Xithancot(stad aan dezamenvloei
jing van den Hier worden de scholierenj geheel often deele,op kosten
SedledscN met den Indus)opgerigt hebben, za1 vermoe- van den staatonderhouden,wonen in hetgesticht,en wor-

dellk de h.ndel van ooxt-lndië over Tatta naar oost- den deelswijze ilz de werkplaatsen geoefend,deelsin den

'
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'arifen kursus 1
@n de fransche taal, rekenkundej nadat verscheidene bemoei
4 of 5 J
jingen reedsafzonderli
jkqvooral
grondbeginselen der geometrie en trigonometrie,de werk- in Neurenberg waren bewerkstelligd geworden. In iedere
dadige geometrie met harq toepassing op timmermanswerk kreitg is eene volledige industriescltoot gevestigd metdrie
en machinenbouw.'de belangrl
gkste gedeelten der natuur- kl
assen en drie-jarigen kursus,in welkearthmetica,planokundeen scheikundeonde- ezen,waarnazi
j'
in defabri
jk- m etrie, sterometrie,algebra,werkdadige geometrie,natuur-

inrigtingen overtlaan. Bovendien zi
jn in Pari
jsen in ver- li
jkç historie.natuurkunde,grondbeginselen derscheikunde.
scheidene andere'stedeq vele middelen voorhanden, door voorbereidingen tot de machinenleer,tçchnologie, duitsche
-' geschiedenisj boekhouden, handteekenen,
welke de reedsin hetpraptisqhebedrijf overgeganeindus- taal, geograhe,
trie-werklieden, zich met opzigttot vele hun wetenswaar- modell
eren en boetseren te leereù zi
jn. Buitendien zi
jn in
flige zaken kunnen onderrigten. Xen geloeft echter, dat eenige kleinere steden industriescholen van minderen omdaarbi
jmeerschijn dan wezentli
jkheid bestaat. In hetplan vang, hetgeheelberekend om de algemeene vorming van
van onderwi
js der hoogere burperscholen, van welke in den handwerkersstand van uit de beroepsleiding te doen
iedere stad van r
nee,
r dan 6000 lnwoners er eene moetbe- voortkomen. Yoorts te Xunchen, Neurenberg en Augsburg
staan,ztin hetregtlàjnig teekenen,demeetkunstea andere polytecltniekedcJ:?:>voorhethoogere industrieeleonderrigt.
gedeelten der werkdadige geometrie noodwendige vakken Hi
erzi
ja in 3-jarig
enkursusdezuiverewiskunde,werkdadige
z
lke bouwkundejwerktuigk,unde, machlvan het onderrigt.- ln E ngeland heeft men ook,met eometrie,burgerlopzigttotdeindustrieëleopvoedingywezentli
jk op den bi
j- nenbouw, natuurkunde,technieke scheikunde,geschiedenis

zonderen iiveren denatuurlijk'
egeschiktheid desvolksver- derkunstvlijt,handteekenen,boetseren en modellerentotde

ctrouwd. De wiskunde wordtbuitendien in de scholen a1- meestmogel
ijk wetenschappelljkeen kunstmatigehoogteaan
daar veelonderwezen. Dezorgvoorhetal
gemeen welzi
jn te leeren. Hiertoe is ook nog te rekenen de cameralistixhe
lleeftoverigens in Londen en elders een kosteloos onder- f
aculteit te Xunchen met hare ri
jke hulpmiddelen-- In
Btuttwartwerd ln 1832 hetvroeger met andere inrigtingen
wi
.
js' tot verdere opleiding van volwassenen ingerigt. Tot ve
r
b
o
nd
e
n
e
t
e
c
hn
i
e
ke
o
nd
e
r
r
i
g
t
t
ot eene industrie-school
vorming van bul'
gerli
jkeingenieursbestaan staats-instellingen.w- 1n Dailsehland gafPMU G het voorbeeld, alwaar, uil
gebreid met3-jarigen kursus,voor den ouderdom van14

door de bemoei
jingen van den ridder v0> GsmsTxzRjop tot17jaren berekend. betoegang isvrij,devöorwaarden
kosten der boheemsche stenden, sedert 1806 eéne tecn- zi
jn zeer matjg gesteld. Als voorafvereischte kennis be??,
'eâe schoolwel
'
d opgerigt. Deze is voor de'vorming van schouwt men de duitsche taal,de eerste ronden der re-

bekwame kunstvlàjt- en ,fabràjkbeambten bestemd,en leert
iflà-jarigen kursus.in den regelvan hetl4etothet l7e
levensjaar, de zuivere wiskunde, werktuigkunde en machinen-leer.burgerlijke.genie,water- en wegen-bouwkunde
en teekenen. (lok kunuen de scholieren overtheozetische
en praktische. chemie,physica,mineralogiejlandbouwkunde

1
!n houtvesteri
j voorlezin:en hooren. lletgrootstegedeelte
'ler kweekelingen gaat-in de dienstvan den staatover.Het

kenkunde en meetkundeen eenigeaanvankelàjke oefening

in het handteekenen. onderwezen wordt er de leerstellige
Zeometrie, stereometrie, trigonometrie, algebra, analyse,
verktuigkunde en machinenkunde,werkdadige meetkuude,
handteekenen, natuurkunde,algemeene en tecllnieke scheikunde, bbuwkunst. vuurwerkerkunst, mineralogie,geograâe,botaaie'en zoè'
logie,technologie, geschiedeais der uitvindingen,kunst-geschiedenisjmythologie,godsdienstqduit-

vermaarde potytechnieko ïxzff/vv/ te V eenen werd in gche,fransche en engelsche taal,koopmanssti
jl, schri
jveny

1815 gesticht.Setis verdeeld in de Realnchule;harevoor- model
leren,boelseren.(Een ri
jk programmavan onderwz
js,
bereidings.
-inrigting, die kweekelingen opneemt, welke doch welligt te veel en te vroeg om grondige resultaten

minstenshun l3elevensjaarbereikthebhen,en hen,in 2- de
oprete
leveren). Hier,even alsin Bei
jeren,Saksen en an'gtaten wordt ook door zondagsscbolen en dergel. voor

jdriqen kursus,in:godsdienstjduitsche taalen sti
jl.schoonschrl
jven,grontlbeginselen derwiskunde,rekenkunde?geschiedenis, teekenen en eenige talen onderwezen; in de
cemmercieële afdeeling, die ln eenen éénjarigen cursusy
handels- en correspondentiesti
jl, handelskunde, handels-

hetverdere onderrigtvan handwerksliedenjdie den eigen-

li
jken schoolti
jd ontwassen zi
jn, gezorgd - In Ifanovei'
werd in 1831 de hoojereindttstrieschoolgesticht. Haar
kursusis,naar gelang derbehoefte,op 2 of4 jaren vasten wissel-regt, koopmansrekening, boekhouden, handels- gest
eld. In heteerstejaarworden degrondbeginselen der
geographie, handels-gegchiedenis en goederenvkenni: on- wiskunde, het teekenen, de zoölogie en botanie9 in het
t
we
e
de,voor alle kweekelingen,technologie,teekenen,miderwi
jst; en iu de tech
.niekeafdeeling; deze heeftynaar
den maatstaf der vakken,haren kursusvan lj2 en 3 ja- neralogie en natuurkunde,daarentegen voor bouwkunsteren, en onderwàjstdaarin de zuivere wiskundejwerktuig- naàrs, ook nog de hoogere en toegepaste wiskunde,voor
kunde en macllinenboup, landmeetkundej genie, bouw- scheikundigen ook nog chemie; in het derde voorwerkkunde, chemie, physica, mineralogie,technologie.. land- tulgkundige kunstenaars, lnaellinenleer, machi.
nenteekenen
houwkundeen houtvesteri
j,teekenen en boekhouden-- Het en miaeralogie, voor bouwkunstenaars werkdadige geomekoningl%
jkeïldvq
ç/rfe-ïndzffzlsf teWerlz
lp, voornameltk tz'ie, machinenleer,machinen- en situatie-tpekenen;in het
door BxcTq opgerigt, heeft de vorming van bouwkundigen, vierde voor bouwk-unstenaars bouwkunde, bouwkunstig teehandwerkersjwerktplgkundige en seheikundige werklieden kenen en boekhouden onderwezen.Eene mechanieke werkten doel,en bestaatsedert 1832. Het neemtgeenen kwee- plaats geeftgelegenheid totpracticalen arbeid-- In Rrunn-

k
eling vöör zijn I7e levensjaaraan. Bouwkundixg
e handwerks-lieden m oeten reeds practicaal geoefend zgn. Het
onderwi
jsgeschiedtkosteloos,hetgetalderzcholieren istot
slechts weinige bepaald. In de benedenste klasse wordt in
2 half
jaren geometrie,arithmeticaj physica en handteekenen onderwezen;in de hoogere in 3 half
jàren: wiskunde,
.

natuurkundige wetenschappen,chemie en handteekenen.
.Da
armede worden menigwerfpractische proefnemingen verM nden. Yoor de scheikundigen komt nog een zesde half-

jaarvoordewerkzaamheden in hetlaboratorium.Dekweekelingen wonen niet in hetgesttcht, ontvangen echtervri
j
onderrigty en worden deels door den staat, deels door eene
stiehting ondersteund. Buitendien vindt men in de hoofdplaatsen der regerings-districten en eenige,andere groote

steden bàjzondere leergestichten voortoekomstigehandwerksl
ieden, ia welke scholieren van afhun 12elevensjaar,en
het rekenen,de geometrie,werktuigkunde, scheikunde, in
het teekenen en boetseren 3 jaren lang dageli
jks2 uren
onderwi
js bekomen. - Het tecànieke /,w@6'
#ïzzg:âvï.
çtq

vr
z
Jé- iseenebi
jgondereafdeeling dervereenigde instellin.
gen, waarvan reeds in ons artfkelHwwnzz.sscuctxw isgeaproken,,aan de technieke vorming gewi
jd.- De potyteehniekeschoolte Karlsruhewordtgezegd bi
juitnemendheid gecompliceerd en scherpzinnig berekend tezijn,ea
sedertharejongste organisatie in 1832,aan zeerverscheidenaardige doeleinden tebe'
antwoorden. Afzonderli
jk van
haarj.doch onder de opperste leiding harer directie,heeft
de Realschule de bestemming om aan jongelieden,die
eerst de voorbereidende kennis verkri
jgen willen, deze
te verschaFen. Deze Realschule neemt hare leerlingen met
hu
n voleindigd I3ejaaropjvordertvan hen eenigegrammaticale kenuis der duitsche taal,eepige oefening om zich
bi
j geschrifte uittedrukken,en onderhetin depen geven te schrijven,voorts eenige oefening in de fransche
u&l, en leert hen in 2 klassen godidienst, duitsche en
fransche taal, arithmetica, geometrie, volkswerktuigkundey

eenige natuurkundige oefening, uitdenatuurli
jke historie
hetdelfstollen-en plantenri
jk,wereldgeschiedenis?schoonêresden,ter welks > nstvoor d: metgoede getuigschrif- schrijven en teekenen. In hetpolytechniek: idstituutzel-

ten ontslagene kweekelingen, ook de banden van den gil- ven maken de wiskundige klassen den grondslag uit. Deze

dendwang zi
jn opgeheven,heeftveleovereenkomstmethet klassen xijn 2 in getal. In de eerste wordt tot aanneming
berli
jnsche gesticht, doch staatvooreen'meervrijen toe- gdeewo
r ne
kwe
ekelingen het voleindigde 15e levensjaar en de
'schoolkennis, vaardigheid in het gewone rekegang open.'Buitendien zàjn in Saben,te Zittau,Chemnitz en Plauen middelbare industriescholen,in verband met npn, eenige wiskundige kennis gevorderd; zoo als deze in
de burgerscholen aldaaryen voox'
tste Dresden, Leipzig en de Realschule verkregen wordt, en zij onderwi
jst arhh-

Chemnitz bouw-handwerksscholen opgerigt. - Eene zeer m etica en qlgebra, geometrie en platte driehoeksmeting,
uitgebreide prganisatie bekwam het induslrieschool-wezen hand- en meetkunstig teekenen, fransch, wereldgeschieia Bev'kren,doorde verordening Tan 23 Februadi
* 1833, denis, natuurltjke bistorie. 9e tweede klasse vordert
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he
tbereikte l6ejaar metbekwaamheid in de vakkeu der reikend om vloeibare deelen uit het hout uit te braden,
eerste klasse en onderwi
jst: analyses en hoogere equa- die door de vermelde geulin hetvatafloopen. geze llantiën,trigonometrie, kegelsnedeny leerstellige en practieale delwijze isderhalve eenedrooge.neergaandedistillatie,en
geometrie, gronden der statica,physica. duitsche en fran- wordt teerziedern genoemd. Veelal wordt ook de geul
sche talen en modelleren. Van daargaan ,nu de leerlingen bemetseld. In Zweden, waar deteerziedezijinzonderheid
tot hetwerkdadige leven, ofin de onderscheidene in het
langs de kust der bothnische zee bedreven wordt, neemt
instituutte zamengevatte vakken over, welke laatste alleen- mea daartoe gaarne de wortelsvan zoodanige boomen,die
lijk kweekelingen opnemen, dieallekennismedebrengen, op moerassige gronden gestaan hebben, vermits deze den
welke in devùormelde klassenteverkri
jgenzi
jn.Hiertoebe- meesten teer opleveren;a1s doorde geulhetvatvolgeloopen
hèortdegenieschoolvoordeburgerli
jkebouwkunde,waarvan is, wordt hetzelve terstond digtgekuipt,en is dan totver-

dekursusin 3-jarigen,dusmetdegezegdewiskundigeklas- zending gereed. 0p de zelfde wijze handelt men in de
xen,in s-jarigen,metde Qealschule in 7-jarigen (vaa 13 heiden van Bordeaux,slechts metditonderscheidj datmen
totzojarigen ouderdom)leerti
jdbegrepen is,en welkeana- hier heuvelen ofaard-ophoogingen oprigt,dievanwoningen
lytisihe geometrie,sferische trigonometrie,diFerentiaal- en eu wouden moeten verwi
jderd liggen, om brandgevaarte
integraal-rekeuing,gronden der'werktuigkunde en hydrau- verhoeden. De lheuvel is uitgehold,hetgeen eeue grib of
l
ica,hooieremechanica,leerstellendeenwerkdadigeg.
eomê- groeve (cïrr) van 10 à 15 voetin diameter vormt, uit
trie,machinenkunde en machinenbouw,algemeenetechnieke welker bodem eene l
oodregte i
jzeren buisin een scheefehemie,mineralopieen geograNe,wegen- water- en brug- liggend houten goot Lgouttibre) gaat, die in eenelanggenbouw,burgerhjkebouwkunde,technologie,hoogere'
ge- werpig vierkante rnet balken uitgelegde en overdekte, l
odasie, encyclopediq van het industriemachinenwezen on- ned. el diepe groeve çcave of réci
pient) uitkomt. De
derwi
jst.en in hetmodelleren,teekenen enpr
t actische wer- opening der buis meet5 tk 6 centimeterd in doorsnede.He'
t
ken oefent. W ie zich niettotde dienstvan den staatbe- geheelwordtoyen Jourjgenoemd. Hethoutwaaruitmen
xtemt, kan den kunus naar willekeur bekorten. Voorts de hier den teer ziedt, is het stamstuk der zee-denneboom,
bouwkundige school met een's-jarigen kursus,diein de van den wortel af, tot 12 voetopwaarts; hetbovenste stuk
beide eerste jaren met de wiskundige klassen ten deele vau den stazn zaagt men tot planken en scheepsbeslagen.
overeenstemt, ten deele voornameli
jk in de behoeften van overigens kiest men voordeteerziederi
j Ldépak
îsaget algewone burgerli
jke bouwwerklieden voorziet, in de drie leenli
jk zoodanige zeedennenj die bi
jna geen terpenti
ja
laatste jaren echter het hoogere en kunstmatige gedeelte meergeven. Zijporden dan 15 Novemberen l gecember
derbouwkunde eraan toevoegt. gehoutvesterijschool. 9e gevelt. Den winter over, blijven de stamstukken in de
h
oogereindustrieschool.In dezewordeh in de3 eersteja- opene luchtliggenjworden in hetvooljaarin tweestukken
ren :algemeene technieke chemle,elementaire ltatica,leergezaagd en in 8 spanen gespleten,welke men geduren&
stellige en werkdadige geometrie, geschiedenis,boekhou- den zomer in de lucht laatdroogen;in September worden

ding en handelskunde, franseh,schoonschri
jvea,handteekenen onde-ezen,en. even alsin den volgenden '
ti
jd,in
werkplaatsen en hetlaboratorium gearbeid. In hettweede
jaàrkomen bi
jzondere technieke, scheikunde,elexentaire

zij nog eenmaalintweestukken gezaagd,en dezetotéén
duims dikke spaant
jesgespleten,waarmede de oven wordt
gevuld (os le clczge). Het hout wordteerstmethout-

spaneu, deze met drooge bladeren of stroo, en ditlaatste
znechanica,machinenàunde en machinenbouw, mineralogie metaardkl
ui
ten en zoden Lgazesjuitdemoerassigeganden
en geognosie, bouwkunde,water- en wegenbouw, techno- gedekt. go
or 5 of6 kleine openingen, welke men gelaten
logie, physische geograâe, ethica, aesthetica. Ren derde heeft, wordthet hout,na verloop van 24 urena= gestoken;

jaar kan nog door den 2ekursusovermachinenkundeen 8
ogo
en
fbl
1ik
0kma
eltj
n
knd
en
ess
ct
h
ae
au
nrer
londig
omlj di
de
heuvont
el,ste
nn.stolp
eef
nt
machinenbouw en door encyclopedie van hetindustrie-ma- o
en
soms
aa
ohinenwezen aangevuld'worden.Eindelijk dehandelsschool, de brand zi
jnen geleideltjkengang genomen,zoo bli
jftalmet voorlezingen over handelskundej boekhoudenj koop- l
een de teerzieder(dek
passeurjmeteen zi
jnergegellen temansbriefwisseling,goederenkennia,handels-geogra:e,han- rug,en onderhoudtden brand tothi
juitgaatjhetgeen gedelsgeschiedenis,fransche en engelsche taaljschoonschri
j- woonlijk in 5 of 6 dagen geschiedt. l'
zen oven, die 45
vqn en teekenen. In het gebrek van eenen kursus over karren (= 220 centenaars) hout bevat, levert 15 tonnen
staatshuishoudkunde, hetwelk nog alti
jd bàjdezepolyteeh- teer, iedere van l50 ned. ponden. 0ok de stronken der
nieke schoolbestond,isjzegtmen,zeeronlangs ook voor- zee-dennen worden tot teel.
bereiding aallgewend,daarzi
j
zien eworden.
den besten opleveren;men laatdezelven.echter3 à 4jaren
Wi
J hebbea deze buitenlandsclle inrigtingen tot bevor- op den wortelstaan,opdateersthetsplintverqaan kunne.
dering en bevestigiug derni
jverheid inderespectivelanden, I)ebtjdeteerbranderàiverkregene houtskoolenzlja nimmer
vooral ook door het opkweeken en vormen van bekwame geheel van harsbevrtjd;ook wintmen daarbi
jverderniet,
techniekers, opzetteqjk daarom eenigermate uitvoerig be- dan teer en koolen. Dienvolgens heeftmen andere handelhandeld, vermits het te lueer en beter daardoor kan uit- wi
jzen aangenomen, die inzonderheid in Duitschland en
komenj hoe zeer hette betreuren is,datbi
jonste lande Zwitserland ingevoerd zijn; daarbi
j wordt, even a1sbiJde
nog tedezen opzigtezoo luttelofeigenli
jk nietsgedaanis, branderi
j, ùf de dampkringslucht afgehouden, ùf dezelve
en te dezen gelden volkomen onze aanmerkingen deswegens wordt toegelaten. Naar het eerstgemelde beginsel heeft
onder ons artikelHAlnstsscuotzx in het midden gebragt, men l) ovens gebouwd'
, van welke de eeneirldeandere
welke wi
jthaqs ook metbetrekking totonzebinnenlandsche steekt, de binnenste wordt met droog harsig hout, houtkunstvlijten nl
jverheid terbehartiging onzer vooraame in- spaaqders en de stroo-overbli
jfselen derhars-enterpenti
jndustrieklen aanbevelen.
bereiding gevuld.De ruimten tusschen beide de ovensworTEER (
lat.pix'Syl
zïdc,ook cedria,en cedrium g fr. denmetbrandstoFen gevuld,welker hitte de teer-grondslof,
toudron)eng.tar,
.du.Sheev,.ital. eatramej kan uit ofschoon onvolkom en. verkoolt. Eene sleuf of geul vaa
natuurvoortbreugselen van het dieren-. planten- en delf- hetm idden der ovenm onding uitgaande,leidtdevloeistoFen
stoFenqjk getrokken wordea. Dedierli
jke isvolstrektgeen in vaten,diein eene groeve naastden oven staan;2)onvoorwerp van handel;dieuithetplantenri
jk wordtuithet geli
jk dikwerverdan deze ovens,worden.uitgrooteplateh
hout, der stam en den wortel van harsachtige hoomen van gegoten i
jzerofuitàjzerblik te zamen geklonken,kasen uitde bovenste of buitenste schors van denberkenboom ten, of gieti
jzeren cylinders gebezigd,die op roostervuren
getrokken. over de minerkische-teer is reeds in het ar- liggen, na de vulling geheel gesloten worden. op eene
tikel Aa
tl
tplils gehandeld,zoodathieralleenli
jknogslechts i
jzeren buisna,diede gassen en rook dooreenebekoelingde houtteer ln aanmerking komt.
buisnaareenertj4an vergaderbakken leidt. 1a deeersten
Bereiding.9e landen,waar demeestehoutteergewonnen vergadertzich de meeste teerjin de beide volgendeminder
wordt, zi
jn het europesche Rusland en Zweden. Men be- doch reeds met eenig houtzuur.in den vierden scbierenkel
handelt hem aldaarnog geheelzoo alsbi
jdeoude grieken houtzuur. 9it en den teer brengt men door pompen of
en romeinen.Xen graaftnamelijk,aan de Ilank vaneenen hevels in grootere vergaderbakken totbewaring.80 centnr.
berg eene groote kegelvormige verdieping, uitwelkerope- houtgeven 6) centnrs.teer. Na hettweedederopgem elde
ning eene geul onder de aarde tot aan den voet desbergs grondstellingenj
-'namelijk datmettoelating derdampkringsalloopt, alwaarzi
j in een daartoe geplaatst vat uitkomt. lucht, bouwt men langwerpig vierkante ovens znet boogHet gekloofde houtjmeestaldennenhout,wordtin de ver- gewelven;aan dezi
jde van den oven zi
jn kleineopeningen
dieping, tot aan debovensteopèning,laagsgewijzeop el- voor de toetreding der lucht,en in het booggewelfeene 6
kandergelegdjmettakken en veelaardetoegedekt,endeze duim wi
jd koperen buis die de gassen en den rook door
daarop vervolgens vast aangeslagen. Als nu het dus inge-

de verdigtings-ruimten voert; of men bouwtde ovens insloten houtaangestoken wordtjzoo slaathetnietin vlam, wendig ovaal, zoo a1s in hetkanton W allis,brengtdeluchtvermits de dampkringsluchter nietkan doordringen? maar gat
en insgeli
jks aan de zi
jtle aan, doch de afleidinqsbuis
.he
t verglimt elechta; de daardoor ontitaande hitte ls toe- echter op de monding ea terzi
jde van dezelve. Bi
2deze
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Vxntlelswi
jzea aan het eerstvlugtige deelen over, en vor- teer bij den scheepsbouw,doordien rnenhem daarbi
jheet
mea eea xuurwaterLteer&alleofzweet,ofzweetwater ge- op alle houten touwwerk oplegt;bijhetkalefateren,wa:rnoel
nd), hetwelk reeds eenige braaderije olie inhoudt; toe men er scheepspek aan toevoegt;als wagensmeermet
daaruit scheidt zich allengs eene hars af, die boven op vetverboaden;bi
j muurwerken als vxhtigheid werend.
dri
jft.slechtseen spoorvan gele kleur.vertoont, dunvloei- en den salpeteropslorpende;bi
j hethouttegen wormsteek
e
n
v
e
r
mo
l
mi
n
g
;
de steenkoolen-teer ook nog tot lichtgas
jend is,aetherischeoliebevaten afgescheptwordt. Neemt
de hitte toe. zoo volgen vloeistofren na, die niet meer en a1s brandstofmetkleine steenkoolen gemengd in de gaszoo duuvloei
jend ea reed?bruin zi
ju; oy dezelven dri
jft licht-etablissementen;bi
j Tarnowitz ia Sileziëmengtmen
insgeli
jks eene hars f&ele teerj,
.eindel
ilk gaatdevloei- hem meteenige kleien bestrijktdaarmede deplanken daxtof a1s zwartej dikvloei
jende teer over. AYordtde witte ken tegen brandgevaar. Ia Loaden bevindtzich naast d.
en geleteerafgeschepten gedisstilleerd,zooverkri
jgt men oost-indischedokken eenegrootefabri
jkjdieuitdensteendaaruit de zwartsel-olie (zie TzRpzxTIJ>0tIz). Zoo we1de koolenteernaphta, een zwartvernisom daarmede hetijzer
eerstovergaande, vloeibaardere branderige olie (fr. huil6 tebestrijkenyen zwartseltrekt. Steenkoolenteer-oliedient
e-zyreyr
acfïgve;eng.empyreuntatieoïJ),alsook denavol- als oplossingmiddelvoor den kaoutschouk,totvernis en als
gendedikvloei
jendegewoneteerbestaan beidejalsbalsems, brandstof in straatlantarens. De teergalle is hetberoemde
uitolie,dieharsheeft opgelost;slechtsmet ditonderscheid, middel,hetwelk deoude egyptenaren aanwendden om li
jdathethierbrandigejolién? (rieken doordringend onaange- ken tot mummiën te maken. 9eberkenteergeeftygelijk
n.am), smaken scherp, zign vlugtig,liglgeel,oplosbaarin bekend is,aan hetjuchtleder(fr.euir deWaq
çdïr)deszelf:
xlkohol, aether en aetherische olie,branden methelle vlam eigendommeli
jken reuk,wordtechterook doorhetrussische
* walmen sterk)en brandigehaoen ztin. Laatstgemelden volk,sedertonheugeli
jken tijdjmenigvuldig alshuis-artsevi
jn bruineen donkerbruine,op zich zelven nietjmaarwe1 ni
jmiddelaangewend. In degeneeskunde komtook bruipin verbiuding metde gezegdebrandigeoliënvlugtigeharsen. koolen-olie voor,welke men door distillatie langs dendmogeteeris,èfzuurjd.i zi
j bevatazàjnzuur,èfisvqjvan gen weg.uit den bruinkool trekt. - F andel. De versuur,laatstgemelde ishi
j,in hetgeval.a1sbi
j debereiding maardsten zi
jn de zweedsclte eu russisoheteer,eerstge4&n den teel- veel ammoniak overgaat, het*elk de zuren meldewordtnamel
i
jk overStockholm en Colmar,laatstgemet zich wegneemt. De nerkenteer (#4gg:r?, da6wet'
t melden over Archangel uitgevoerd. Yan den stockholrner
tlat olea?n rldcf,of&etulinum;fr-.golfdrol de5/l/6'
cv) heeft men dunne, middelbare en dikke,van den colmarvordtalleen in Rusland bereid,en wel.hetzi
jdoorbran- schen dikken en dunnen. 12 tonnen werden = l lastgederi
j,ofia tweeop elkandergesteldeketels,die goedmet rekend. Archangel verzond in 1836:71,305 en in 1837 :
klei gekleefd en door middelvan eene doorboorde i
jzeren 96,487 tonnen,van laatstgemelden gingea alleenldk 83,273
plaat van elkander gescheiden zija. Deeeneketelisleeg naarEngelandj8.666 naarIlolland;naarDuitschland(Hamen komt in den grondJde andere is metde witte boven- burgj Bremen, Emden) slechts 975. opgel
egd blevenj
ehors van den berkenboom volgestoptjen steektbovenden einde 1837, in lrehangel: 18,620 tonnen. Hetgouvernqgrond uit. Rondom laatstgemelden wordtvuur aangemaakt. ment AYolagda leyerde in 1836 van de domeinen der
en na beëindiging vpn den brand vindt men den dagger kroon 87,475 pudberkenteer,van dezelfde goederen23,
373
ia den benedensten ketel.- Destnenkoolenteer(fr.g'
oudron wedro, en van de particuliere goederea 3,000 vaten à 15
#:liouille;eng.coal-tar;ital.catramemineralejwordt wedro. ge amerikaansclte teer is dikker en veelalnog
bi
j de bereiding van den coake (of koke),vooralin de met water en zand vermengd,ofschoon men zich ia Noordm slicllt-inrigtingen, als nevenprodukt gewonnen. In de lmerika moeite geeft. deze ongelegenheid te verhelpen.
laatstgemelde inrigtingen bevinden zich nameli
jkjonderde balmatiL:levert teernaar Triést. Z ngeland voertsteen1x'
oducten, die bP
J de klimmende heeting der retorten uit koolenteeruit;bi
jv.naarStettin ;Bremen voerde,in 1837,
'le in deze vervatte koolen uitgedreven worden en vervlie- circa 660 tonnen in. In het duitsche folwerlpp# bedloeg
ren, ook ammoniak met versclleidene zuren en teer. Beide van teer, dogger en peky de
vm amelen zich *ln de distilleerkolfof'het (ecipient (een
Ineoer.
vlinder van gegoten ijzer), en alszijdaarlnweenezekere

hoogtebereikthebben,gaan zàjuitdenzelvendooreenebuis
in een ruim,we1gesloten,i
jzeren ofhouten vaatwerk (de
leer-vergaderbak,engeldeh tar-cisternj. Bezexergaderbak
heeft in verscheidene hoogten kranen tot het afvloei
jen
van beide de produkteù. 1 chaldron New-castle steenkoolen geeft 1) à 1) centenaar steenkoolenteer. geze
vordtôf onveranderd verbruikt,ôfmen distilleerthem met

vater,waardoorhi
j2 pCt.steenkoolenteer (fr.essenced:

eoudron d'huile; eng. coat oi/, of s
piritof coaltart
geeft,èf men stoomt hem af,waardoorlli
j46 à48 pCt.
pek levert. 9e steenkoolenteer-olie is zeervlugtig,dràift
op het water,riektdoordringend,isaanvank-eli
jkligtgeel,
vordt echter door lucht en licht donkerrood.
Irz het
neâeLkundig opzigt heeft men in den teer,om het evea

uit welk natuurri
jk hi
J getrokken isjbijzonderezelfstandig-

1834 centenaars86,705
1835

.<

80,654

18.
)6

>

99,285

Uitvoer.
1831 centenaars 5,552
1835
))
4,559
l836
>
6,359
D oorvoer.
1834 centenaars 6,614
l835
>
4,584
1835
kt
3,926.

heden ontdekt.welke menparaln,cepion,creosote,pikamar
enpittakalgenoemd heeft,vanwelkedecreosotearsenn
llmengkunde is opgenomen, de pittakal, die eene merkwaardige
Yan den invoer kwam schler alles uit Prui%en, xermit:
overeenkomst metden indigo heeft,is blaauw,geeftkoper- Saksen,Thûringen,Beijeren en AYurtemberg als binneniooden streek af.en kleurtden katoen duurzaam ,weshalve landen een'teervoor ç'len scheepsbouw bezigen,en daam m
hi
j eenmaal in de verwerij za1kunnen gebezigd worde
'n. in de wouden hunner gebergten genoegzaam geheelin het
Vergcheidene der genoemdezelfstandigheden vereenigenzich hun benoodigde voorzien. Ia Pruissen is de productie zanniet met elkander, en-konden daarom in den teer niet merkeli
jk vermeerderd, derwi
jze datin 1834,ditland l)9l
vermengd voorkomen, 1ndien daarin nieteene stofvervat teer-ovenst
elde,waarvan voorhet koningràik Pruissea a1vare,die dezelven all
ynoploste;ditisdeazi
jngeestqm@ tj, leen 200 en in datrtikvoorhetre'geringsdistrictXariindie niet met het azv
xjnzuur behoort vermengd teworden, werder 101 kwamen. De invoer van Stettin in 1837 beln Keulen kwamenj 1837,stroomketwelk insgelijks in den teer vervatis. Laatstgemelden droeg 30,390 centnrsj *
levatdeteerin grootere hoeveelheid: alshj uithoutge- opwaarts 6287 centnrs in en werden stroomafwaarts uitgetrokken is,hetwelk weinig hars bevat.- Goede teer riekt voerd 3104 centnrs.In alle zeehayens ishetjwpgensbranddoordringend, niet geheel onaangenaam , is bruin en zoo gevaar verboden,den teer ia de stad op te leggen,enlleeft
dikvloei
jende,dathi
j van eene plank,dieeringestoken en men daartoe buiten de stad ofop meer afgescheiden plaatveder uitgehaald wordt, draadtrekkend ofzoodanig alloopt, sen grooteteer-magazi
jnenaangelegd.
dat dunnesluàiers vormt,die,alsmen erdoorhenen ziet, Nsnznt. TARIEF.Invoer./'1j0G;ultvoer.
/ 0,60;door-

eenedonkerbruinekleurhebben,weshalvehi
j ook,ih water geroerd, eene rozenroode kleur aannemes moet. Hi
j
vermengt zich met vet, en lostzich ia alkohol, aether en
mlucktige olidn op. Xetwaterovergoten,geefthi
j aan dit
hatste azi
jnzure en eenige andere deelen af,waardoorhet
water eenen teerachtigen reuk.en smaak verkri
jgt(teerwat<y ip de geueeskuude gebezigd).- G'cbruiktvordtde

w/er .f 1.00 de 13 ton of2000 W

netto gewigt.
TEGELTIIEE, voornamelàjk als mongolisch geld. Generzi
jds het meer Baikal wonen Buraetenj een staxn dee
mongolers,die den zoogenaamden tegelthee niet enkel a1:
koopwaar (znet water. melk, zout en boter, alsdageli
jk:
voedins
asmiddel)maar ook alsgoed,zeergewild geldbeziGea. De aldaargebruikeli
jke tegeltheebestaatuitdejosgq
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uitbotting van den gemeensten theelleesler,diein China Pene waarnemers van midden-stations de mogeli
jkheid te
nemen,zich ia kennisvan de geseind wordendedepeche
ln eene sterkepers, geli
jkvorzuig aan eenea vierhoekigen be
dakpan,toereikendtezamen geperst worden en door derzel- te stellen. De snelheid eener correspondentie door tele-

vereigen sap zoozastte zamen kleevenjalsofzi
jaan-een
laenlj
lm
d
w
a
r
e
n
.
Z
u
l
k
e
e
n
t
e
g
e
l
w
e
e
g
t
3
p
o
n
d
,
i
s
5isjduoi
mk
eed,l duim dlk, en daarhi
j zeervast1
o
, 7) br
gemakkelijk te transporteren. Ili
j dient, geli
jk gezegd,
gewoonli
jk alsgeldad.i.alseen dermeestbegeerde rul
lartikelen,om schapen,pelteri
jen enz.te koopen,werkvolk

rafen is:.

Yan RàjsseltotPari
js(60uren) .. 2 minuten
p CalaistotPal
'
ijs(68uren)... 4 > 5 second.
) StraatsburgtotPari
js(l20 uren) 5 p 52 p
> Toulon totPari
js(21)4 uren).'3 p 5 >
en paardeu te huren. Zen zoodanige teçel geefthonderd > Bayonne totParijs(250 uren) 14 * - *
portiën.
> BresttotPari
jstl60 uren).. 6 p 50 p
Zene kisttegelthee, zoo als men hem uitChin;ontvangty
bevat40 stuks en kost90 roebels in bankatlsignatiën; per

Kort na de oprigting der fransche telegraaf-linie werd irt
stuk verkochtwordendejkost echter het stuk Ql- à 3 r(,e- Engeland de telegrafle met veranderde middelen ingevberd.

belspapiergeld, hetwelk daar, tegenwoordig de bankroebel ëen bediende zicll van een', bovea op hetobservatie-lokaal
op J 0,519s1 ned.kan gerekend wordenj bi
j de geheele opgerigten toestelmet6 beweegbare kleppeny die naarwilkistJ'lj17,perstuk echterJ'1,30 è./ 1j56 voorhetstuk lekeur geopend of gesloten kunnen worden, en zoo doende
tegelthee bedraagt; of er gaan, naar den maatstaf dezer naar de orde en hetgetalderin beweginggebragtekleppen
verschillende waarden, dienvolgens, in geheele getallen, 6î verschillende teekens laten voortbrehgen. In Duitsch-

l6,19 en 21siukstegeltheeop lkeulsch mark hjn zllver.
TEIIERAN, de tegeawoordige hoofdstad van Persië of
Iran, aan de zuideli
jke flank van hetgebergteElbrusirl
de provincie Irak Adschemi,we1 eene der schoonste steden
deslands!maarvooràunstvli
jten handel van geen groot
belang;z1
jheeftverscheidenekaravanserahsen61,
-à70,t0t)
inw.,diezi
jden- enkatoenwaren,plsookwollenvloerkleeden
en e
enigeijzer- en staalwaren fabriceren. Van meer belang is de vroegere hoofdstad des lands lspahan, zie
Pssslë.

TZLEGRAAF. De hehoefte om berigten ofli
jdingen
schiellkst op aanmerkeligke afstanden te vergpreiden,gaf
reedsin zeervroege ti
lden aanleiding tothetbezigeneener
sein- ofteekenen-taal. PotyBlcs besckri
jft eene door de
grieken uitgevonden intlien ook niet in prakti
jk gebragte

manier, om de letters door teekenen voor te stellen, en
CzsAa en YkczTlcsvermelden,datde galliërstothetmededeelen van verscheidene berlgten vuursignalen en balken,
die in verschillende rigtingenaantorensvastgemaaktwerden,

gebezigd hebben. ofschoon nu in dezelaatstehandelwi
jze
reedj'desporen der,in denjongsten ti
jdjtothettelegraferen qanjevende middelen schi
jnen ontdekt te zi
jn,
erstreek echier een reruim ti
jdperk alvorens men erop
bedacht w#rd, die mlddelen in aanlending te brengen,
en al: de eigenli
jke ùitvindervan den telegraafisCtwcps
ClAI,
:z te bejchouwen',vermitshàjvan de doorhem in'zijn
'

land isin den jongsten ti
jd eenetelegraischegemeenschap
tusschen de ri
jnprovinciën en Berli
jn opgerigtgeworden,
bij welke door hetaanbrengen van hetmechanismuseene
zeeraanzienlijke verveelvuldiging derteekenen meestmoqeli
jk werd, vermits aan de loodregtboven hetobservatlehuisje zich verheFendezuildriepaarbovenelkanderstaande
bewegeli
jk
-earmen'aangebragtzi
jn.
Zoo voordeelig nu ook telegrafenjnaaropgemeldewi
jze
ingerigt, werken kunnen,en hoe ook proefondervindeli
jk
goed zi
jderzelverdoelbereiken,even zoo aanmerkeli
jkzi
ja
nog de aan dezelven overbli
jvendegebreken.onderwelke
men voornal
ueli
jk tellen moet domogelijkheid van ylotselijke hindernisdoor de duisternis van den nacht, lndien
zi
jniette gelijkerti
jd op licht- ofvuursignaleningerigtzi
jn,
oi
'ook zelfs slechtsdoorregenachtig v
feder,nevelachtige,
donkere luchtsgesteldheid; voorts de mogeli
jkheid eener
storenis in de linie door onvoorziene voorvallen,onoplettendheid ofmisverstand aan eenig stationspuntjeneindeli
jk
de noodwendigheid om de geheele correspondentielangzaam
te voeren, daar ieder enkel teeken zi
jnen bepaalden ti
jd
vereischt. Xen heeftdaarom verxheidene vervanging-middelen voorgeslagen, onderwelke geen zoo groote opmerk-

zaamheid schi
jnt te verdienen &lshetelectro-magnetismus.
W e1 heeft men voorgeslagen. de goede geschiktheid van
hetwater totvoortleiding van hetgeluid en van vaste lig-

chamen totonmiddelli
jkeoverbrenging dergesprokenerede

sterkere klanken aan te wendeh;hetisechter niette
lar
at
ri
h
cu
ei
l
d
iertg
ùe
tbe
az
lg
ij
ed
me
ee
wni
j
ezeope
yanb
n'
b
eerigdtomee
diendde
eenlinegrkdeende
br,uikin- of
voorzien, dateenvoudiger en goedkoopere toestellentoteene
ar
le

,m aar vooralteonderhouden
1792 aan de nationale vergadering te Parijs,hetplan tot telegra:e deelsaah te'schalren'
oprigting van telegraNsche liniën indiende, en in l793hem zouden zi
jn,dan welke voordeelectro-magnetischetelegraal'
de oprigting der eerste telegraNsche'lidie werd opgedragen worden vereischt. Reeds vroeger hebben eenige natuur9eeerstetl
gdingjdiedoordevoltooihe telegraafwerd aan- kundigen de gedaehte uitgesproken,electrieke stroomingen
telegraNschv werkingen aan te wenden,en SöMxzRI>c
le
ob
orad
gt
ejcw
onas
venht
e
it
eme
inntem
denhe
dre
dr
oos
pt
i
andgC
do
er
ns
dté
ad
,i
w
neNo
lkert
dijt
dii
tn
rg
e tinotXu
nchen gafreeds in 1808 eene electrieke telegraafaan.
'
beantwoord werd. l)e telegraafvAn 6/11::: bestaat in een van welke de mogeli
jkheid der aanwending in hetgroot
niette miskennen is;maar de door oerstedten Faradayuitv
r
i
j
e
n
ho
o
g
g
e
l
e
g
e
n
o
bs
e
r
v
a
t
i
e
h
ui
s
j
e
,
b
o
v
e
n
o
ve
r
we
l
k
s
dak zich eene zuil verheft,op welker boveneinde een balk gevonden tezamenhang tusschen electriciteit en magnetis-

derwi
jze beweejbaar is; dathi
jhorizontaalotin verschei- mus,maakte eersthetmogeli
jk,inrigtingen uittevinden,
dene'rigtingen tegen den gezigtseipder staan kan. Aan metwelkeeeneop zekereplaats in de'pen gegevene rede op
iedeq uiteinde van'den bdk lséen arm aangebragt,die op eene andere,verwijderde'
,plaatsin teekenen werkeli
jk kan
jn.Iieelectro-magnetischete
'legraaf,deeefste
'eli
g
jke wijze alsde balk in rigting kan veranderd worden, afgeschreven zi
en'dpshetzi
j metden balk eeùeverlenging vandenzelven werkeli
jketelegraaf,vermitszi
jook zelvehetxberigtschri
jft,
kunnende maken, of met denzelyen verscheidene hoeken is door de vernuftige berekeningen en de onvermoeide povorm en. Brengt m en de drie versclzillende deelen in alle ri
ngen van den hofraad GAcszen professorW .W EBER in
geli
jkevan elkanderverschillende'gesteldheden,zoo be- txöttingen en van professorSTzI>u:It in Xunehen in eene
'mo
komtmen 256 geheelwezentli
jk van elkanderverschillende zeer groote volkomenlaeid zonder echter nog in hetgroot
vormrn. Hex stellen der byweegbare deeleu g-chiedt uit
gevoerd te zi
jn, ontstaan. Te geli
gker ti
jd zi
jn door
bin'
nen het observatie-lokaal door middel van draden of dergelàjke bemoei
jingen in Frankri
jk,Kngeland en Noord:nàeren, die met een eenvoudig m echanismus verbonden Amerika inrigtipqen ontworpen, diq echtertegen dievan
zi
jn,en binnen hetgebpuw aan eene,kleine telegraafjuijt d
ouitsche vindinj ln volkomenheid merkeltjk achterli
jk zijn.
de zelfde veranderingen te weeg brengen,welkedegrootere nderde wezept
ll
jkevoordeelen dezertelegraaf,dieop de
ondergaat. Twee met elkandei in eene linie correspon- natuurdervoortplanting van electrieke stroomingenberusten,
derende telegrafen zi
jn nagenoeg 3 à4 uren van elkander zullea wi
j hieralleen aanvoeren,dathettelegraferen volTerwi
jderd, zoo dat iedpre telegraafdoorde naastvolgende strektonafhankeli
jk is.vau'weersgesteldheid en van den ti
jd
duidelijk kan gezien worden;in hetobservatielokaalzi
jn van den dag; datbtjdezelve vooralleaards*he afstanden
bestenèig twee verreki
jkersnaardevoorgaandeennaastvol- niet het minste tijdverlies plaats gri
jpt,vermitselectrieke
ende telegraaf gerigt, en telkens, wanneernu door eene stroomingen zich noch sneller verbreiden dan het licht;dat
derzelven een teeken wordt opgemerkt,zoo wordthetzelve deop el
kandervolging derteekensderwijze snelis,alshet
in den ti
jd van 4 seconden nagemaakt, en nu zoo lang ontstaan van een woord onder de hand des letterzetters;
(nagenoeg 20 seconden) onveranderd gelatenjtotdatook dat volstrektgeene tusschenstation noodig is, ofschoon aan
de n>astvolgende telégraaf hetzelve nagemaakthebbe. ge een ofmeer tusschenstations een teeken te geli
jk metde
bpteekpnis der signale is alleen aan de beide eindpunten telegréfering voor den eindstation kan waargenomen worz
der liniebekend,wordtookjbi
jbetgrootaantalbeschik- den; dat het overuemen der teekens door het gehoor
baarvoorhanden zi
jndeseinteekenen,dikwerfveranderd,enis geschieden, en in weerwil daarvan de depeche ook door
ook wel voor verschillende plaatsen en lot verschillende het mechanismus zelven kan ter neder geschreven worden
jdstip, waarop de overbrenging eener depechq,
epgmeryen bijzonderonderschçiden,ten eindeaanongeroe- dat het ti
14y
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gee
t
:k
ahi
ene,,dendoo
mo
r ehe
t,tdoor een zich den opziener opdrlngend
alloopea van eenen wekker aangeduid
wordt,en dattusschen de beide eindpunten nietde minste
aanduiding eener tclegraische verbind. ing zigtbaar is, ver-

I'IZRPENTIJA.

i:wèlgebonwd,hepftvene fraai)e qa,grpnlscnekerk,eeplge

pracl
ztige gebouwqn, onder wvlk.q zicN het gou4ernemenlaNotel onderscheidt, 400 huizen eq 2,091
0'
lnwoùers. llet
ommeland kan door sluizen wor4en onderwater,ge4et?,.mitsbi
jdezetelegraafnietsanderdan eentusschendebeide uœel, verlterkte'gtad op een omdi
jks,eiland,hetwelk d
s.gor
ekndpunten ia de aarde gelegde metaaldraadvereischtwordt. een,ui
t de W ester-schelde voortkpmend kanaa)gevorm/
oader de middelen, om 'zich, door een bepaald getal wordt.i,2,600 inwoners,a
die z
een winsjdjkeq,
.handql,met

seinen of teekens, naar verwijderde '
punten henen, verstaanbaar temaken,zi
ja no4 tevermelden hetseinen door
middelvanvlagjeavanverschlllendekleur,diedesnachtsdoor
lantaarnen vervangen worden ; op enkele schepen of geheele vloten;voortshetsein geven doormiddelvanvaantjes

mosieles dri
jven,van welkehierhet;strand eçaebl
jzondqr
oede ,oort oplevert. - Saa wl> Gent.verstprktstadj:,
aan eene bogtder W ester-schelde,het Sassengatjmet800
inwoners. - Philnàpine, versterkt stadje aan het water
Béaakman.
öf lantaren door de bewakers #an spoorwegen,om berigten
TERPENTIJN (fr. thèrébentine; eog.
.turptntim;dxu.
over bepaalde voorvallen 'tot aàn, den naasten spoorwegsta- ferpentin; i
tal. trementinaj is hetzich ultde patuur
tion overté brengen,en het'
aanwenden v&n geweerschotea in tranen onderde schors verzamelende,of dopr.ic neden
ofJvuursignalen tot aanduiding van'whetplaatsrri
jpen van ea inboring afgqtapte .gap van verscheidene Korten vap
zek,e/ ker
schi
jnselen efgeb:urteniesen.
pi
jnboomen, ea .
eene .
soortvan pistache,dîe nithary pn
eene vluchtige.
olie bestaat,en dustotde baliemsbehpnr
.
T-EXAN (T0MxA>p)graenmaatin Arabig,zieX0KKz.
.t
TEXEN,graaàYaat'in .
Tripolîi'in.Afrika,zie aldaar.
I)e vlugtige.olieverduntten deele van dç luçht:..dee
is
TIIN, inhoudsmaat in het birmanschb ri
jk,in Achter- verandeu dezelve in àars, en alsdan verliestLetprod.ukt
Iadië,zie RAlcoix. ,
dea naam van terpentija. De soorteB zr
ln:l)deduilkqh,e
TENKM FFR,zie Cz.
:Aalsc/â '
KIsAspz>.
ur
p
e
n
t
i
j
n,
d
o
o
r
i
ns
n
i
j
d
i
ng
ui
t
de
r
o
o
d
e
pi
jnbopm LP.
%
'nu&
TZNGA. reken- en zilvermunt in Turkostnn, zie al- cé,
=e,
: LIzx.) monoccia ploa.
cdeyâfc, en uitdpn zllverdaar.
<a
pi
jnboom (p-.pica.L.),getrokken, die beide in hetNoo4TERCEIRA.Dit,kideromeinen onderden naam.Ter- deltike en Jliddqn-Epropa gGeele woudea uitmaken;llj
tiâria bekende'
, eiland,van den Atlantischeû ocraan,,ishet isgeelachtig wit,honig dik,troebel, riekteigendomweli
jk
voornéamste der azorisohe'eilanden. Hetheeft l5 mi
jlen ttrppnti
jnacNtigj smqgkt eenigermate bz
itterj.mip pf meer
in lengte, 6 in de.breedte en.22 in den omvang,en is scherp harsaclztig en trekttussehen vingerstotdraàen. ln
doorsteile rgtsenomringd,diëhetzelveontoegankeli
jkmaken, wijngeest lost lli
jzich in kleineronde korzelgop,'4ie,kls
uitgenomen op'tweepunt:n,welkeechterdocrsterkeves- erwa'terwordt bi
jgegotem hetvochteerstmelkaçûilg matingwerken verdd igd ,
worden. Het inwendige van Terceira kea, waarna zich aladan daaruit zuiverebalsem at,sc:eidt,
is '
hg
-zonder aangenaam.
. ge grond is zeervyuchtbaaren welkeboven opdeopmrvlakte dri
jit;de harsploftwitper
i
j
k
e
l
i
j
k.
v
a
n
wé
t
e
r
v
o
o
r
z
i
e
n.
.
9e
wi
j
n
v
a
n
Te
r
c
e
i
r
a
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z
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e
n
d
e
v
l
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e
i
s
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o
f
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us
s
c
h
e
n
be
i
d
e,
isnugeheelhelder.2)
mede tarwe, maïs,booneu en gierst'worden in grootehoe-i De dfrcc/dlvrger-terpent
i
ja (lat.qrrent.
qrhtensls;fr.t.
h.
veelheden uitgevoerd. Xen vindterook kastanje-,moer- dbtsStranbourr ox.du é@'i>).
stamtafvandenzilyercp'ijqbezlë-, citroen-, öranje- en appelboomen in overvloed. boom,die,metnameiq 4. Yogezenjjn Sayoyep,iaZ
t, vi
Det
h
weiden leveren kosteli
jk vee. overigensbehoören ooy'l serlan;,en T.
yrolkq 4en.gomeronder4e sphor! gvoptehuidtoogeverfstoFen en werkhouttotbelap ri
jke artikelen vaàë lea vormt,welke deq ti1
rpgnti
ja bevatten;zi
j wordea,open
ùitvoer. De >wonlrs van.Terceirazi
ga van geesten ligu gexokea,hetzi
jC
met,,
dqspltsqopen.
e puntvan eenen o#sepyhaam we1 gevormd,en overhetgeheelmatig en arbeid-' horea (in de Yogegep),
x of met de opene pudt:van eene
*

v
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.

v
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.

,
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zaam. De bevolking des eilaM s bedraagt 60,000 zivlen. trechter;de grooteopening derhorepholtr,is 41gtgçs,lotrn;
Ia de geschiedenisvan Portugal is diteiland beroemd ge- is het,werktul; gevujd, zoo woà
dthetzelve in eqn vaatwerk
worden door de ballingscha? van AtrtlxzvsVI,4ie.
iq het qitgele4igd;deze terzeitijn iszeergeachtJhijisdoorzig'
.

Jaar 1563 overleed. 0p hetelland liggen tweesteden,Angra .t
'
lg,witofheldqrligt
geèljveeldunvloeijenderd#n dd,
4ulten Praya. Eerstgenoemde ls de hoofdstad van alle de a@m- .àckej riekt sterkr.eenigermate citrpenachtig.smaakt bitterj
rische eilanden, heeft eene goede'haven,,
6000 inwonexs, doch nietz
yscherp,,
ea bexat33,5,,tqrpqqti
jn-oliçj46,tpinipea wordtdoor twee sterke kasteelen verdedigd. 'Praya,is en .sylvinmzuûr (harsl..gqer wgiqiç baynjtecnzuur. 1a de
eene door den handel zeerverlevendigdehavenplaatsmet Vogezen,
nogmtapen;!
h- poiœ .c/czrv,jn,tçgemstql
ing ,.!ot
tl
4000 zielen bevolking.
,dieqi..welkeapznea alpaa4,insgelâ
jkjin 4qn zorpqrutt.
4en
TKR G0K8'(of Gaxs). .
Arrondissement.der provincie roodpi
jhbqmm,
tlpt.hj.
,,
bqlrqwschetirpentl
ln(1at.,/.gnlliqa,
Zeeland.Hetzelve bevatde eiladden Zuid-,0ost-enNoord- fr.th.#:..Bor4eayœ :#,4ut'f
.
a)sstamtafvaq.den zeem,of
Beveland en W olfertsdijk,alsook hetoosteli
jk gedeeltevan méer-pi
jnbxrztLptnusmqrv'
xg Pozpsrlj die
,.
voornametl
jk
staats-flaaaderen,ea bevat-de kantons:Goes,Hemkerzand, ..
overvloebi: fin hqt zuid-westvli
jk Frankri
jk groeit. #en
Kruiningen:Kortgent,H11sten Axel.
'
houwtmeteene'ài
jl, ytetvetrtvap den voetegn 3 duim
Het en
lland Z'
uiduBeveland, hetgrootste der zeeuwKhe breed ,en l duim hoog.gat in de whorlg.8 4agea haarna
eilanden, dikwerf doo'
r overstroomlngen bezocht, heeft .eqn dgrgeli
jk gaterabovqn;in 4 jaren.ismen 8.4 9 voet
slechts ééne .tad, de hoofdplaats van het eiland en van hoog gekomen, en doekdan op de anderezjdevan den
hetarrondissement Ter Goes of Goes. Zi
j ligt aan de boom desgeli
jks. De boom wordt gezegd,op deze wijze,
schenge, een' arm der ooster-schelde, die tegeli
jk d: van zi
jn 30etot zi
jn 100ejaar bmikbaartezP
'
la. De terhàven derstad vormt;de stad is met vestingwallen ver- penti
ja loppt aan den.voetvan den boom in eenegeulof
sterkt,heeft4kerken,een oud kasteel,een aanzienli
jk raad- groeve af, die.iedere'
maand in kurken-emmers1e4lg ge,
lzuis, 790 huizen en 5000 inwonersj 4ie zoutraëneren, schept wordtv uit wel
kedeterpenti
jn ia groote verga4erhandel en scheepvaartbedri
jven. opmerkenswaardig is'de ,bakkea woidtovqrgegotealom hem tebewaren. Hi
lvàlgt
kruiskerk met een kunstri
jk gelegd gewelfdak en eenig: op de straatsburgxhe.in kwaliteit. 4) De venetiqansclle
gtafgesteenten, àls ook schutters vereeniging (sehutters-.terpenti
jn (lat./.,veneta,fr.th.de Fémise ofdu pzd&ae,
doelen) metdebelangri
jkeafbeeldingen van wapentuig uit eng.venice/v;ital.fr.de Feseaïc) stamtvan den lùrv
erscheideneeeuwen. Behalveetteli
jkewelgesteldedorpen, kenboom LpinunlcrfœL.)af,die een voethoog boven den
ià op het eiland nog sleehts het fort Bath op te merken, grond uitgeboord wordt;in het geboordegatsteektmen eene
belangrijk doordeszelfsligging,vermltshetzelve hetpunt buisofpi
jp:doorwelke4eterpenti
jain een beneden gxplaatst
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Schelde splitst.
bleekgeel,doorzigtig. riekt als straatsburger, smaakt bitter
Heteiland'Woord-kevelandbdoerhetkanaalZuidvliel en scherp. In alkoholloathi
j zich geheelhelderop,zenvan het kleine eiland W olfertsdi
jk gescheiden,isbuiten- 4ervroegerkorrelste vormen.Voormaalsontboodmenhem
emeen vruchtbaar,wordtechterschierjearlàjksdoorover- enkeloverYenetië,vaa daarden naam ;thansbekpmtmen
stroomingen en stormen bezocht,die nietzelden,desland- .hem ook uit Tyrol.Kene geringere soortwordtuit dewinmans oogst vernieleh;hierligthetkleine stadjeKortgene ,
terharsvan,den lorkenboom uitgestookt.5)9esyrischeof
en.eenigewelbebouwde dorpen.welkerinwonersdoorhandei cyprisclteterpenti
jnyof/.vqn 6'âï/:(lat.'.cypriq ofde
en visscheràizeerwelvarende zijn. 9e aangrenzende kleine chz
'/;fr.fJ.deJJio,.eng.chion t.ital./r.greca ofh
eilanden W olfertsdijk en œ st-Beveland bevatten:eerstge- cçprojstamtafvan de terpenti
jn-pistachejpiîtaciae,fâeMelde slechts 1 dorp, oonterland; laatstgemelde slechts rebixthusj L.3ioenidyeez/clêrz'
c)een boom.die in heï
eenigeverspreide polders.
zuid-oostehjk Europaj in Voor-Azië en op deNoordkust
In he tothetarrondissement,Goesbehoorendegedeelten van Afrikagroeiy;hetis de boom,diereedsdoordeoude
van staats-flaanderén zijn devolgende plaatsen op temer- griekea Ihere&tnthe genoemd werd, en van zijnen naam
ken: F.
u1st,versterktestad.die dooreene haven methet z
'
O
l
jn de woorden afgeleid, die in de nieuwexe europelche
Helleg'
aten dooreen kanaalmetGentin verbindingstaat, talen terpnnti
jn heeten. Xen tapt,inzonderheidop Chios
,
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en Cypris, daaruit den terpenti
jn door3 duim van elkan- vett@catumj,
.aanvankelijk gaatzijwel,wegenseenig inder verwi
jderde gatenj.en vangt hem in daaronder ge- houdend watertroebelover,doch wordtspoedig waterhelplaatste aardewerken potten op. HI
J
' is wit, flaauw geel der. Zijweegt0,9056.In de genaskundewerktzi
j tegen
met ljgtgroenè tintj doorzigtig,dikkerentaai
jerdan de den lintworm, en als tegengiftegea hetblaauwzuur. Het
anderel'
soert:njriykt:jn citroenachtig:smaaktweinig bit- wegens den handel bij den terpesttin aangevoerde,geldt
teren gcherp.lli
jisvoortreFeli
jk;doch vermits eea boom ook metopzigttotdeszelfsolie. Frankri
jk, hetwelk erde
jaarli
jksslec
'hts 16 à 20 lood opbrengt,komt hi
j zelden grootste hoeveelheidvanverzendt,voerdevan 1830- 1836uit:
tot ona. 6) l
)e amerikaansche terpenti
jn komt..
van.des ..Naardellansestedea en llannoverl,965,338kilogrammes,
Pinus z/r/lz/: 1, vaa Llxwxsvs die toch hem slechts dusjaarlàjks280,762 kîlogr.
.
in de jongere takken bevat;'zi
j groeit in deVereenigde Naar Denemarkeu 193,281 kilogr.dus jaarli
jks 27,61l
Yrv
-'staten van Noord-Amerikaj'alwqar een neger 3 à 4000 kilogr. en naar de engèlsche oost-lndiën 144,691 kilogr.
stammen tot uittrekkin; van d,eh.terpent
ijn opder zijne dusjaarli
jks20.678 kilegr. terpenli
jnolie;watn>randere
behandeling toekomt. geze is aan de volgende soorten landen ging is,niet noemenswaardig.
geli
jk,doclzz'
i
jkeraan elie. 7)'Be terpenti
ja van Boston IletDuitschetolverbond voerdein 1836 terpenti
jnendito
wordt a&n den Xississippi en in'Florida uit den moe- olie in : 1.
3.3:3 centnr.uit: I57 en door:2l3 centnr.
raspi
jnboom Llgnun;:/s,/rï.
:.'AIm.)getrokken.
.en isin iN:n.Txltlzy.inv.y'l,005uitv.f 0,20; doorv..J 1,00
Engelandj inzonderheld totharszeep,zeergéwlld. 8)ge per l00,ned.'
ponden.
Kanadascheterpenti
jn oft
balsemf valschelijk in den handel TsnpslTzzx-obls en W lzwcxzs', als ircxd.
s/o.
/ k'oor
ook &alsem wJl Gilead gènqemd. '
v elke naam elleen aan lampen. Hoezeer de toebereiding van dit middel,hoogst
den eeccabalsem toekomt. Hi
j stamta:
fvan twee.
boomen eenvoudig is, is echter aan den uitvinder. Jl.Jzlllscs,
die beide in Kqnada qn Viruioia groei
jen. Bebalsempi
jn- te New-York, in .october 1830, te dier zake een ocboom qpinun .
:l&e-ec Lk),.en de haaekam-pijnboom trooiverleend. Degeoctroi
jeerdezegt:men vermenge 4eLP
,ïxv, canadennis L.). Deze soort is roodacbtig geel, li
jke of,ongelijke deelen alkohol en geestvan terpenttn,
doorzigtig, taai en dikvloetiende,verandertligteli
jk geheei sciluddehetgoed,en late hetdan een' korten ti
jd staan;
in harsjwordtderhalve spoedig vast,riektaamgepaam spe- de alkoholza1zich'met een klein gedeelte,ongeveer 'geest
ceri
j-achtig ensmaaktbalsemiek bitter;100 deeles'bevatten van terpenti
ju vel'
binden,en kan erdan afgegotenworden,
18$6 ter- nti
jn-olie,40,0 oplossend en 33'
:4 neergeplofte waarna naen hetgebruiken kan. ge oplosbaarlzeid derterhars. HiJstaatchemisch metden venetiaanxhen schierge- pentijn-olie in alkohol,hangthoofdzakeli
jk van de sterkte
1I
Jk#en wordtvoornog ënergehouden.- Zooals,
deter- desfaatsten af,zoo dathetgemakkelijk ist en meer van
penti
jn uit den stam si
jpelt ofvloeit,heethi
j'ruweter- de eerste met den laatsten te verbinden. en eenet
geheel
peuti
jn;den franschen noemtmen in dezentoestândg/zazar klare oplossing teverkri
jgen. Een dergeli
jk mengsel wezd
molte. 0m hem van schorssplinterseu.dergeli
lke tereiv dan ook in het jaar 1835 aangewend in dezoogenaamde
uigen smelt men hem zachten laatmen'
hem doorstroo gaslalllpen,die aan de maatschappij ter bevordering van
d
oorzijgen;indenzomerbezigtrnenbi
jden fransehen.tot volksvlv
tt,teBerlàjn,warenaanbevolen. Beze lampenidzj
n
guivering groote,vierhoekige.houten kqsten met'vele'kleine zamengesteld uit eene buis, welke ) tot1.duim wi)s,
.

'

.

gaten;'deze plaatstmen in de zö:, welker stralen den.ter- en waarin eene pit van 1oskatoen gestoken wordt. Beze
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ven in de kast terug;'de op'dezewtzesezuivfrde wordt buisisafgesloten dooreene koperen schi
jf,welke,bàjwi
jze
hoogergeschat.dan die,welke overohetvuur'i'
&'smolten. van deksel,er.
kan afgeschroefd worden, eq aan den omGeôruiktwordtdtterpentijn tot haruzeeep,,brie4enlqk in trek bevinden zich verscheidene gaten. W anneer dit bode stopverf,in degeneeskunde,totberelding der terpen- venstegedeeltedooreene.vlam van wàingeestverhitwordt.
tjn-olfejvan den gekookten terpenti
jn.tot'
hars- of,lmrpars 'komtdedamp van hetmengsel,hetwelk doordepitwprdt
Lcolophoniumj enz. tot terpenti
jl-vernissen,totoplossing opgetrokken,doordezekleine openinyn henen;,
plgvlamt
van kaoutscheuk en tot vervalsching der Mrdaolie..welke .en geeftnu,even als eene gaslamp,5, 6 of rneer,vlam'edriegerijgemakkeliik daardeor'
b
teonderscbeidtnt
is,datlwt men. Depitverteertniet;onldatdezelve altàjd met,het
salpeterzuurdooraard-oliein dehitte slechls,'eene.jeletint vochtdoordrongen isy.en metdevlamj
nietinaanrakingkomt.
bekomt,tezvi
jlhet door de terpenti
jn ree4s in '
weinige 9itmengselgeeftin eene Argandschelamp.(zie dat arminuten bruin wordt. In den jonjsten tàjd heeftmen ant- likel)eeneheldere,digte,
en glinsterende vlam. De vlam
dektj dat, a1s glasgeboord,gezaagd ofgevijld moetwor- :laat zich veel sterker maken dan die#an olie,zonderdat
den, het beste middel is om de werktuigen alvorens in daardoor de minste rook ontstaat.
terpenti
jn te doopen.- Pemeestelanden.produceeren ge- t.'ge uitvindermerktopjdathetliehtvan ditmengselniet
noeg terpenlàja tot hunnebehoeftej''slechtsKngeland voert meer,kogtjdan datvan spermaceti-kaar:en. 9epitwordt
in,en welschierallesuitde Yereenigde Steen4:n Noerd. door'
làetbranden naauweliikszwart.
en delam.
p wqr4t
.noclz
Amerika. Zoo voerde Eng'
elan'
d in 2 jaren 1831ea 1832 nat,noch vuil. lli
j gebruikte.pitten van g#ren, en.vond
zamengenomen 642,478 centnr.in.
.i .
jdezelvezeergoed;maar4ie van xezelig bergvlas tamîant)
Nzs.TAl1:F.inv.10,30;uitv.Z0,l5;doorv.J 0.3
-0;1
.zouden'waarschàjnlijk de voorkeurverdienen.
.
perl00 ned. ponden;'venetiaanscke'invv.y'
t),80; uite. b.e eenvoudigheid derzaak maakthet nemen van proey 0.40;doorw..f 0.811per.100 ned.ponden.. ' '
ven gemakkeli
jk,en erzullen ook nietvel:proean,
pq/ij
TERPES'TIJN-?
OLIKtIAt.oleum fâerelel/fxce;fr.huile, zijn,om te.beslissen,ofnîvtdeze wi
jzevan yerliçhtàng!b!)
essenct,zerï/de''J
'.,
;'engkoilofspiritoy'
''
/.;du.,fer- verschillendegelegenheden,zooingezelschappknalsaqpprzms.
pentinöltital.olio 8e''rentbntinaj, kan'uitiederesoort zondervermeerderingvankostenygebruiktkanAvordepgemaakt.
van terpenti
jn ryetrokkeh'wozden,en welzulk:doordistil- TERIIA DISIENA (fr. terre di Sienne; eng. Sinna
latiemetwater. '
Het'geschiedtin aarden pannen metgla- ecrfl),is,eenf
ontaarding van den bolua der wetenK@apzen helmen, of'iu kmN eu distilleerketels, die beneden peli
jkemineralogie,die bi
j Sienai4 Toskaneq uilgegrpven
eene opening hebben'p
bm 'lletbezinksel(den gekookten ter- wordt.' Zi
jiskastanjeeuin,hard in kleine stukktp,-pp.
de
pentijn) te verwl
)deah'.'
100 deelen terpenti
jn geven bi
j breuk schelpaobtig.
,..
ondoorzktig, op.de breuk mat,dgch
doorslag 21à24 p6t.tëm
'enti
jn olie. Demeestgeachte is doorhtt.bevoelen vetglansinhoudende,en hangtr
sterk acn
d
i
e
ui
t
d
e
n
f
r
a
n
s
b
h
e
n
t
e
r
p
e
n
l
i
j
n.
ll
l
e
t
e
r
pe
n
t
i
j
no
l
i
ë
n
z
i
j
n
d
e
t
o
ng'
.
a
a
n.
,
.
Ee
n
.
o
nd
e
r
s
c
h
ei
d
e
n
d
k
e
n
me
r
k
i
s
he
t
.ki
dat,zàj,
'
meerofminder'wàter=heldek. zeer dunvloei
jende.
,worden ondereen knetterend ofknerseqd geluid in hetpat:r uitaan de lushtgeelachtlg ep dikker,rieken zeereigenaqrdig e> vqlt,zonderdatzàjzich.in hetwater.
oplost.Behalvedat
scherp,smaken'
insgehjks.niet scherp,maarhitteverwek- qftotùetzelfdedqelverlangd wordtsa1sde zegelaavdq,dient
kend,wegen 0,8832.5vermengen gich met alleetherische zijook nog.alsverfstofof4rukinkt,hijkoperenplaatsneden.
oliën, vlammen hevig metsterk walmende vlam op,vor- TERSCHELLING,nederlandsch,eiiand, ten N8 .Q van

'

'

.

men met chloonuur den zoogenaamden kunsttamfer;ont- Tdxèlin de Noordzee gelegen,met.2032 inwoners, meest
steken zich met rookend salpeterzuur, en klepren!wegens bouwliedenjvisschers ofzeevarenden. Hier groeit de zoo
derzelver inhoudqnd barnsleenzuur, ofschoon ook dltzslechts nuttige helm ,.die z
tegen hetverstuiven van het zand op de

ering is,hetlakmoespapierrood. Zi
j'isvrM van zuprstofy duinen geplantwordt..Heteiland isgedeeltelàjk doorduieven a1sLecitroen-'en Jeneverbesben-oliç,pit88146 kool- nen.gMeeltelijk doordi
jken tegen de zee beschermd, en
stof en l1,54 waterstof te zamengesteld. Vermitsde ter- wordt verdeeld in oostrr- en kFester-scheltine. In het
Penti
n-olie in den bandel nimme: geheel versch is,zoo eersteheeftmen dekerkdorpehKoornenM idland(waarbi
j
.j
lleeft
zich daarin reed: hars gevormd. 0m dezelve daar- .
de buurt ooslerend.In lletandere is K esterschellingbet
vgn te bevri
jden moet men dezelvenogmaalsmet-waterl
vin aanzienlijkstedorp van geheelheteiland,waarniet.slechts
11evobe ke
tels distilleeren, alsdan heet zàj&ezuiverde of dehervormdon,maarook dedoopsgezinden hunne kerken
,

T6rect@
7êeevlq,terpentijn-olie (lat.oleum frrelïnfâïAkce fhebben. zan de noordzi
jde van ditdorp staat
een toren,
148*
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& brandarisn 2l8 voet hoog,die reedsin 1594isgebouwdj wi
ens schuld het voorval te wi
jten was,schade vergoeding
en thans,bi
j dagjden uitzee komende schippers nog tot moestversehaFen,dochdezeechterwer ieljwaarde aanzeiling
eene baak.verstrekt. Men graaftnog op diteiland de zoo- hetgevolgeenerbl
ootetoevalligheid was. gaarvan zi
ja de
genaamde zand -zzlozze/el, die naar de noord-hellandsche latere zeeregten wezentlijk afgeweken. Naardeoorkonden
lnolens verzonden worden om er stNelpzand van te maken. van hetzeeregt dermi
dbeleeuwen kan men eenerepartitie
ln de vaderlandsche gexhiedenis is dit eiland bekcnd der toevallire schade nu eens enkelover de schepen dan
door de landing,welke,in 1666, de engelschen er dedea, weder ook over de lading,nu eens a1savaràj-grosse,tot'
vele woningen uitpldnderende of brandeade, eene verra- regelaannemen. Dit beginsel ofsehoon onderscheidenli
jk
derli
jke daad die lxter door px RclTzx iu hetgezigtvan gewi
jzigd,wordtnog tegenwoordig algemeen toegepast.
Londen trelfend gewroken werd. Reedsvroeger,lnhetjaar De aanzeiling verdeelt zich in l)dedolose,die alsdan
1373,wasditeiland op dezelfde wijze bellandeld gewor- voorhanden isja1s een schipper dezelve willends ofopzette41en door W fttux vA> Nwxtpwlzx, stedehoutler van graaf li
jk vêroolvRaktheeft;waartoe o0k hetgevalgerekendwordt
àVltteM IT !en ofschoon ookxlater opvolgende graven aan dat een schipper zi
jn schip tegen dat van derl anderen
de terschelllngers vele vri
jdommen schonken, werden zi
j schipper opzetteli
jk in den weg legt;2) in de culpose,
doordig van Enkâuizen en M edemblikzwaarqjkgeplaagd. aan welke een schipper, ofbeide de schippers schuld hebLqterwerd Terschelling eene afzonderli
jkeheerli
jkheid,ge- ben;3)in de toevs
allire,dieaan hetgeweld derelernenl
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-R, ten, of aan anders onvermi
jdeli
jke toevallige omstandigzich noemende Ileer wca ferncâellixr, een verbond van heden toe te schri
jven zi
jn. In schuld kan een schipper
vriendschap en koophandelmetRncwln IV,koningvan Xn- op velerlei verschi
llende wijzen zi
jn. Intusschen zi
jq de
geland,sloot. Vervolgengkwam diteiland bi
j verkoop aan volgende gevallen bij sommige wetgevingen bàjzonder als
de Staten van Holland en W est-Friesland.
zoodanig aangeduid geworden toegerekend: als hij zija
9iteiland heeft,bebalve wei- en bouwlandenjvele TO- scbip slecht bestuurt, als hàj geene boei of ton op zijn
gelkooijen. 0ok eenegoedehaven.
anker heeft,a1shi
j zi
jn schip tedigtbi
j an4eren legtya1:
TERTIA-W ISHEL,zie W lssxt-gcptlcu T.
hi
j met volle zeilen de haven inloopt, als een schipper
TER YEERE, kleine versterkte stad, aan de oostkust, met zi
ja schip terwi
jl een ander in dehaven haalt,niet
niet verre van de m onding der ooster-8chelde, die hier wachtt
othetvaarwatervrijis;op dereede ofvoordein.

het Veersche Gat vorm t; levert #an uit :ee ezienj,met vaartder haven a1s hetkleinere hetgrootere,hetuitgaande

zl
1nevestingwerken en eenen ouden hùogen toren,een zeer hetbinnenloopendenietuitwi
jkt*)ja1seen schipper, die
bekoorli
jk gezigtop,heeftlreede,2kerken en 1500 iawoners, die eenigçn handel dri
jven. Het oude gothieke
raadhuisbezitverscheidêae geschiedkuadige schilderwerken
en een smaakvot-skqrltik gewrochten verguld-zilverenbeker,
dien keizer XAxlxltlxxa aan de stad heeftvereerd. l)e
hoofdkerk heeft sierli
jke zuilen; ràike, zeer kunstig gebouwde gewelfdaken,en eea'heerli
jken,zeerhoogen toren
van witten hardsteen.
TESI (KtAJ'
Tss,Ytpsx)lenqtel
naatiuTurin. Ziealdaar.
TESSIN.zwitsersch kanton,zle Lrczxo.
TESTON (T:sTo>z)zi
ston is ook,eene
To
eo.inslc)heetege
zilver- en reke
nmuntvanehe
ts
rt
oame
bied, en wordt
in Rome à 30 bajocchigerekend. Zie Roxs.
TZSTONO, voormaalseenewerkeli
jk geslagen zilver-en

des naehts varen wil, nietbi
jdag de haven uitloopt;ab
hi
j niet liet uilki
jken, of zi
jn scbip zonderwachterliet,
a1sl)ehijtoz
i
jn schip nietbehoorqjk vertuideofvastlegdeenz.
evallige aanzeiling is, op zich ielve genomen, aan
diegenegeli
jk te acNten,bi
jwelkehetnietkanuitgemaakt
worden, of één dqrbeideschippers,en wievan beidein
schpld (ï> eulpqj ls. Daaromtrent is echterdewerking
der'wetnietoveraldezelfde. (Zievprderbeneden.)
Bi
jdedolose?zoo welalsbi
j de culposeaanzeilingmoet
diegene der schlppers,wien een dolus of eene cul
patreft,
den anderen schipper diens volle schade vergoeden. Ilet
romeinscNe regtzoude hem,vermits hetzelvehierhetgrond-

beginsel der leœ aguilà toepast,reedsbi
jden geringsten
graad der schuld daartoe moeten verpligten. Hetis intusrekenmunt van het groothertogdom Toskanen.alwaar de- schen echter opmerkeli
jk, datdebronnen .
van hetzeeregt
.

zelve op 2 lire of 3 paolie werd gerekend. Zie Fl.
ollxlcg. hier eenen anderen loop genomen hebben, en verlangen
TEXEL, ned. eiland, ten N. 0. vaa Holland,hetwelk dat de schipper met >voornemen''of pwillends?'of met
aan deW .en N.zi
jde doorduinen,aaa de0.en Z zi
jdq >voorbedachted rade en goeden wil'',of, zoo a1s het rotdoor d.i
jken is omgeven. met 6 kerkdorpen,a1s:Burrb terdamsche zee assurantie-reglement zegt: )>met opzet o.f

hetaanzienli
jkstejomtrentin hetmidden deseilands, met
een weeshuis, een oudenmannen- en vrouwen huis, een
r
aadhuis met een fraaitorent
je,eea boofdschoutshuisme
t
eene prachtige poort, ea eene vuurbaak;den
de
geboorteplaats van den dichteren romanschri
jxer
Looszzs. Het oude é>â1
'
lG aan de zee,datmeest
loodsen bewoond wordt, en waar veelvertier en drukte
door de aankomende zeeliedtnj die ter reede van
liggen, heeft eene goede reede, en haven,en men

éï
J' werkeli
jke dc/zxfd''moetaangezeild llebben,alvorens
hem die toepassing der wetbereikea kunne.
Bi
j de toevallige aanzeiling, éven a1s bi
j die, waarbàj
nietopte,
m aken is, wie van beide de sehuld draagt, wordt
in den regel de repartitie der schade over beide achepen

vastgesteld, waarbi
j echter twee verscheidenî
leden zijn op
genoegzaam overaldan plaatsgrijpt,alsbeide'
schepen zei-

te merken : de eerste is die, dat de verdeeling der schade

lende waren, ofa1s beide schepen vastlagen en losgerukt
werden ;voigens sommige wetgevingen wordt echter ook
xoude,.om hare grootte m ede a1seen dorp kunnen aange- de schade tussohen hetzeilende en stilliggende schip verm erkt worden. oosterend,door geboomte en tuinen om- deel
dj terwi
jl volgens andere wetten alleen hel zeilende
gevent de F aal, een liefdorp,datzeeraangenaam ge- schip aan het stilliggende deszelfs halve schade vergoedt,
legen ls, en K oom,dat meestdoorvisscherswordtbewoond. maar zi
jne eigene schade geheelalleen draagt. getweede
Xr worden op Texelvele,naar gissing we120,000,schapen verscNeidenheid bestaatdaarinjdatvolgens sommige wetten

vele herbergen.Denabi
jgelegen buurt,hetWieuwe

gefoktj die fjnen wol. goed vleesch, en dezoo bekende alleen deschepen totdeschadewederkeerigbijdragen.tertexelsche ofgroene kaas leveren. Xeo heefter bestbouw-y wi
jlnaar andere wetten de schepen en ladingen dezelve
wei- en hooiland, zeer zwaar rundvee en eeno bevolking deelen. Daarbi
jkan echteralleen deredezàjn van de den
Tan 4784 inw.die zich, behalve met deschapenfokkeri
j schepen of dezen mitsgaders hunne ladingen toegevoegde,
en den landbouw, ook veelmetdescheepvaart,visscheri
j directe ofregtstreeksohe schaden, en demogeljkerwi
jze
en het loodsen der hier binnenloopende schepen onder- t
taar op tevolgen z#detingscheofindireeteschaden tals
houden. Totditeiland behoortook E#erlqnd,datzijnen bi
jv.dooroponthoud)daarbi
j in geeneaanmerking komen.
naam ontleent van hetonnoemeli
jk aantal ei
jeren,vooral Yoor deze schadebli
jftdan ook hetschip borg,en in dat
van zeemeeuwen, hetwelk men ervindt, hetis door eepe geval contribueert ook de lading;ofschoon,vermits alleeu
landtong aan Texel verbonden,en heeftgoede weide voor hetvoorwerp centribueert,bi
j de toevallireen bi
j de met
deke geli
jk gerekendeaanzeiling iederschlpperzi
jnevordeschapen,en hetduin veelkonijnen.
TEZAXENSTOOTEN VAN SCBKPEN of AANZKILRN ring tot schadevergoeding alleenlijk zoo verre kan doen
(pnchepcn Weelkanderé:#cJlWgt
,w.)''. In verband met gelden,alsdes anderen schippers schip en .lading strekken,
en tot aanvulling van onsartikelAANZKILXN,geven wi
j terwi
jlbi
j de dolose eneukosetezamenstootiug ook de
aan hetvolgende hier eene plaats.
schipperpersoonli
jk aansprakellik blijft.
Volgens hetromeinsche regtwerd in het gevalvan eol- Hetmaanscherertlaatde doortoevalligeaanzellingont-.
lïgf/ nqvium (tezamen stooting, ook aanzeiling ofjals stane schade door lederen der schippers drageny zoo ver
een der tezamen stootende schepen te gronde gaat, ook hem dezelve treft, zoo dat hier de repartitie der schade
overzeiling genoemd; eng. runnénr ybvl; fr.abor- verworpen wordt. Als echter de aanzeiling door kwaadYcge; du. Zusammehstossen 8er SchWrg italinvesti- willigheid of nalatigheid van den eenea schipper of van

mentede #?f:naviyrc loroof*a&ordagriogsp.anordoj
eenvoudig het grondbeginselvan sGadeloosstellinr volgens *)Tegenwoordiqsteltmen doorgaands tQt regel, dat ieder xchip
de le& 2y4ï/c toegepastj derwi
jze dat de schlpperaan regu moetqltwijken.

TZZAXEXSTOOTEX YâN SEHEPEN.
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tlh volk geschiedde,sooheeftdeze den anderen ztnevolle vracht respectievelijk verdeeld. Kvenwelzi
jn de reeder:e*
ychade te vergoeden.
eigenaars derlading nietverderaansprakeli
jk dan voorzo*
HetIranscheregtbepaald,datdeuitschuld deseenen verre,de waarde van schip en lading reikt.
scbippersontstane schade door tezamen stooten derxhepen, Bi
j onste landeqjn in hetW etboek wcs Koophandel
ook door dezen Khipper alleen moet gedragen worden. De de fransche grondbeginselen bijbehouden ;slechtsmetdexe
loutere toevallige schade draagt een ieder, voor zoo verre wàjziging,dat,waareeneverdeelingderschadeplaatsgrijpt,
zij hem treft,en daar,waarnietuittemaken i:,ofeen ook de lading tot de schadevergoeding bijdraagtjdie hYler
der schippers, en wie hunner, de schuld hebbe, draagt

over de waarde der beide schepen en ladingen wordt opSederschip de schade voor de helft.
gemaakt alg havaq** oese.
Engeland weet, naar desgelfz nieuw zeeregt,niets van
TEA, (BMA of wMBozu),l
engtemaatin hetbirmanache
eene verdeeling der schade. De toevallige schade draagt ri
jk,in Achter-hdië,zie llxxcosw.
ieder,voor zoo Rrre hem die treft;de culpose scNade verTHEK teng.t.q;fr.thè;du.,de.en zw.Shee;r
u:s.
tschai; sp.thé,fd;port.chà;i
yoedtde schuldige.
t
a
l
,
f
c
)
.
Al
l
e
d
e
z
e
euHetmeest ecompliceerd is in deze materie het assische ropesche nnmez van datpr
oductzi
jn afgeleid van hetjaregt. W ie schuld aan het aanzeilen heeft, draagtook hier Pansche en teve- chinesche woord tetn;in deze beide tade briderzi
jdsche schade. Stooten twee zeilende gthepen 1en heetechterditproduktmenigwerfook tschhaoftbcga.
loevallig te zamen. zoo draagt ieder hunner zi
jae eigene Geschiedenin. pChina is hetvaderland van den thee;de
Rhade. Geschiedde m lks, doordien beide elkander niet berigten v&n het gebruik derzelve aldaar gaan totin de

wilden uitwijken, zoo is het even zoo;echterhebben zi
j oudstegeschiedeni: van hetmerkwaardigevolk,zoodatwi
j
dan de schade,welke hunne ladingen geleden hebben, te omtrent het eeate begin van hetgebruik van thee enkel
#ergoeden, en wel in de eerste plaats de schippers uit eene f
abelbi
jhen aantrelren.*)
hunne eigene middelen, en de schepen slecbts sub:idiair. 9e heer v0> Slx:otp,te Leiden,die op 'slands kosten
Stooten twee schepen tegen e
'lkanderj en heeft geen der een'ti
jd lang in Japan vertoefde, en vele en belangrijke
beide gerucht gemaaktydoor roepen, schieten,luiden enz. ontdekkingen gedaan heeft, trachtin hettweede stuk van
zoo valtiederbunnerzi
jne eigene schadetelast. Doetde zijnen Rippon de.telling te verspreiden,datook in China
éene deze seinen, en slaatde ander ze in den wind,zoo de thee niet oorgpronkelnk wild wasy maar in 127 inge'ergoedt alleen deze de schade. A1s beide alhetmoge- voerd is uit Koomï;dit echter heeftKtzploTl Lstunk li
jkegedaan h'
ebben om deschadeaftewenden,dochzulks vx# Sperner-Zeïfvxg, Berlyn J##4,J4 Decemôerj,
niet gelukte.zoo wordtde schade over beide schepen pro stelligtegengegproken. Deze geleerde toont nameli
jk nnn.
rata van derzelver waarde, doch zonder deelneming der
ladingen verdeeld. Stiet een zeilend tegen een stilliggend
p, zoo moet het eerste aan hetlaatste alle schade ver#cbi
goe.den; de halve schade echter slechts, indien A tonder

eenen storm en terwi
jlhetschip eenehavenzochtjgeschied
si
j. 9it laatste is ook hetgevala1svan tweeva:tliggende
gchepen heteene door storm losgerukt en tegen hetandere
edreven werd.

Hetpruissischeregt wil, dqtindien twee zeilende sche-

datde ùudste G rigten over het gebruik van thee in China
tot 265 en 4l9 gaan. In het chinesche geschrift,schidcllîvindt menj 4.tin de helftder lVa eeuw deminister
van openbare bouvaeerken? AVAxc-MvaG, de theeplant gebrMiktheeft die in het chlneesch ming genoemd wordt. In
hetjaar 600 i: daeplantdooreenen Priester aan eenen
keizer#an 6hin&,diehevige hoofdpi
jnen leed, aanbevolen,
en daar de ziekte hierdoor genas,verkreeg de PIant groote
vermaardheid. Ieltâa beteekenthetzelfde als min&,eu
onderdien naam Wn degedroogdebladeren heteerst door

pen toevallig en zonder erge nalatigheid der schi
ppers,tegen elkander stooten, de daardopr ontqtane schadedoorieder deport
ugezen en :panjaarden verspreid geworden.
voor de helftgedragen worde. Als een zeilend sohip een
In China wordt de theeplanttotaan 40O N. B.gevonvastliggend schip beschadist.gesch,i
edtalleenlijk derepar- den, even a1: in debergachtigestreken van hetzuidelijke
titie der schadej wanneer het eenebewi
jst,datgulksten gedeelte des lands,Tooral op de bergen,die China van het

gevolge van een volstrektonoverkomelijk toevalisgeachied; birmanxhe r4k afKheiden. Zi
j is dâa
'r,volgensH00xzn,
lùders moet het zeilende schip alle schaden vergoeden. overeeneuitgestrektheid van l,37
2,450 D zuijlenverspreid.
W aar echter boos opzetof erge nalatigheid van den eenen IIITTZ:heeftdooreen zeer naauwkeurig onderzoek in zi
jne
schipper, en wel vooral ook van dien des vastliggenden 6veo6vrapâie tl/s Jniè'
n, 2e deel,aangetoond, datde kulKhips plaats grijpt, indien hi
j,ondankshetin zi
jnemagt tuur van chinexNetheeook in Awa,hetràjk derbirmanstond, niet uitweek. Zoo heeft deze alle schade te ver- nen en aan de oosteli
grenzen van Tibet bedreveu
goeden. Stooten twee schepen tegen elkander,die beide wordt,en onlanj:heeftjke
men ook in hetaan de engelscheu
van hunne ankers werden weggerukt,dan heeftinsgelijks toebehoorende asebied van Assam ,waar de bergen boven f$
dedeeling derwederzijdsche schade plaats.
duizend voetNoog zi
jn, de theeplantin hetwild geNaarhet zweedsehe zeeregtwordtde schade,welketwee ào8
nden.(W Az,
tIcx iiscovery @9thegenuine teaplantïa
zeilende gchepen elkander door aanzeilen toebrengeny a1s v
U'
pper-luem ,ïa the JournatoJ'the .
zdz
'c/ïc Society,
havari
j grosse over beide schepen, derzelver vrachten en
ve men ook diirveelhoop op eeu
ladingen verdeeld. Hetzeilende schip, hetwelk door toeval January z& J),veshal
een vastliggend schip beschadigtj vergoedt deszelf: schade
en draagtde eigtne schade geheel, indien niet het&eilende
Rhip da'
ardoor etnigzins in culpa is,dathet,indieu het
konde, nitt uitweek. Even zoo is het, wanneer van twee
vastliggende schepen h'
et eene losgeruktwordt,en nutegen

gelukkige theekqltuur voedde. 0ok in Cochin-china en
Tonkin wordt eene groote hoeveelheid gewone thee verbouwd;doch i: men diir met die kultuur zeer ten achteren. Sedert 810 is de thee in Japan bekend, en sedert
828 in Corea verbquwd. Reeds in de VlIIe eeuw moet de

kultuurin 6hinaz.
eeraanmerkeli
jk geweestzi
jn,wantreeds
hetanderestoot. Echterwordtin dergeli
jkgevaldeschade in 783 werd,toen de regering in groote geldverlegenheid
door ieder der schepen voor de helft gedragen,als beide was,op den tbee 10 pct.belasting gelegd, en sedertdieu
losgerukten tegen elkandergedreven worden.opzetteli
jkof
culposeaanzeilingverbindtiniedergevaltotschadevergoeding. tijd heeftderegering daarvan groote inkomsten ontvangen.
0ok het deensche zeeregt laat de schade, wel
ke twee
zeilende sclaepen elkander toevoegen, door iederderzelven
voor d'
e helftdragen. Geschiedde de aanzeiling in hetgeyal, dat een der beide schepen vertuid lag, a1s ook in het
geval,dateen vastliggend schip,door storm losgeakt,zich
zelven en een ander schip beschadigt,zoo wordt de beider-

Thaus is dezelve ddus geregeld, dat geen landbouwer zonder voorafgaaqde vergunning, thee mag verkoopen ; dea.
e

p
ermissie-biljetten ontvangtmen aan detolbureaux,en we1
twee vx r iedere te verkoopen som , waarvan de verkooper
en kooper i
eder-één ontvangen) ten einde zich te kunnen
legitirneeren.

zi
jdsche schade door zaakkundigen evenredig over beide
i
jisdeze:DAR/XA,een zeergodsdienstigpringen derde zoon
xchepen verdeeld ;werd echteralleen het aan:tootendeschip #)Z
van den konixg dez Indiën,Kosluswo,kwam naar China, in het
ar510 der.chrl#olijketijdrekening,en trachtte,metonyermoei.
beschadigd,zoo draagthetzàjneschadealleen5beschadiging ja
den i
jver,dekel'ls van den eenigenGod aldaarte verspreiden,
door culpose aanzeiling wordthier door den schipper die
in culpq is,door hetschip slechts subsidiair vergoed. De
lading neemteen deeldaarvan.
ln Ramburr verpligtdolqse en culpone aanzeiling.voor
welke laatste nog de wetten de uitdrukking vorst.
tzliche

(opzetteli
jke)ofmitwïl/ex (willendsjmoedwillig)gebezigd

hebben, onvoo- aardeli
jk totschadevergoeding. 9e schade
door toevallige aanzeiling moet a1s avarij grosse verdeeld
worden; d. i. ieder der beide schepen vergoedt aan het
andere de helft van deszelfs schade,en hetreen daarnaar
ieder hunner te dragen heeft,wordt ov schlpjlading en

eu hi
Jwi
jdde dx: ennachtaan hetgebed; doch na vele jaren
aldlsAleefd tekebben,overweltligdehem devermoei
jenisenbi
j
vielin slaap;hq'geloofdehij,tegenzijne plegtigebeloftegehaudeld te.hebbœ,en om dezelvein hetvervolg getrouweli
jk op te
volgen,snee;hijzijneooghaartjesaf,en wierp ze op dengrond.
Den volgendeh day terug komende, vond hi
jdezel
vein eenen
heestervera:derd,zoo a1s totdusverre de aarde er nog geen'
hattvoortgebragt;hijatvandegzelfsbladeren,en dezemaakten
hem vrolijk,en gaken hem zi
jnqvorigesterkteterug,en daarlli
j
dezelve ook aaa zi
jne discipelen aanbeval,verspreiddezich de
roèm vaa den thee alom. De beroemde reiziger KEMPSR heeft
ditverhaal en hetportret van dezen heiligen prins,die in China
en Japan nog zeer bekend staat,medegedeeld.
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nanz reeds op de rei
svan lord AkgcasT,datdeverschillende

THEE.

3)de stg
jve eâï?xyelc thee (T.c.stricta);:i
j ver:qhilt

theesoorten van eene en dezelftleylàntafkomstig è4ren. .door zneer.
regt opstMnde takken, en meer lancetvormig
De eenmaalberelde thee kon ecldtr,zooalsRuzWigdpmerkt, spitse bladen ; draagt'eele bloemen. Deze is misschien d.
niet. meer vefanderd worden, teh

minbte zo rte '
nletin oorspronkeli
jkwilde:
lleester,waaruitde twee'oorgenoemde
groene,groeneechtergedeeltell
jk in zwarte.In Japan kent doorkultuuronlstaan tijn.
men, volgens KAtxp/ell, T:t:::IG en #0: SlsBctnT, inaar
:éneh theeheester. Verscheidéuhedln zi
jn overalbdkend.
la den baotletonderseheitltmea:
:oo a1s'ditmetalle gbkultiveetde plantên 'lletge#al is. 9e
beroemdeNdzsv0k ZSg,B:CK hieft dedborv0> SlsaotbT .
1). '
Zwartc thee. geze wordt volsens ABKI,, voornaùitJapan mêdegebragte'exemplàtennaauwkeurigondenocht, melijk in de provincie Tokion,tuaschen.
270 en 28*N.5.
en vond daarin.laar éébe lôört,hoewelhi
jeene.groene '
aak de zuid-oostebjke zi
jde van eene'bergketen,die .
Toen biuine v'
erkcheidenhéi'
d naar de kleur der h
bladeren -king van Kiang Afxheidt, verbouwd. A1s ondersoorten
énlerscheidt. Rszvsséchièr,iegtstellig, ddtde'iwarte en tloelnt men .
'

roene tlee van twee ondetscbeidene heestirs'afkomstig
-g-

c)depeeco,langwer:iggeroldebhadjes,zwartachtiggri
js,
.

r
J-n. 91$'jeiègde,an èenenman,die1ab:8uljd:lsthee- metvitte,punjes:kbn
li
jkbàarzj
ia,lletjongeblaadjes,soms
p
'
:rdever'ie Cantön +'oopde,moet we1eenige veo ondering gG eele untlulkende'
ogpen, veelal nog znetdewitteharelï

'

'b'aren. doch.'fsïli:'
besihuldigthvin.dathi
j.
deiheeluinen tbedekt.

bi
j Cantén hooitbezochthàd,'ên nietiu de'
kinnehllàden 1) de souehon, de meest gewone bruine thee, meer
d
blngen derbeidetheesooden ln LgnnlcEs.kotaninst6:/- c) de &ea, de ge-eenste soort, ukt grootere doukere,
înet, Tab. 226 èn 227, waur de'groene ep zwarte tbée .vneer zamengeschmeide dan gerolde bladeren bestao de.
geer duideli
jk verschillend afgebeeld zi
jn. 0ok llôt
lxxAy'''
Hierv- 'is 4eœpygo bi
jkans niet te onderscheiden. In
die meti
f
t'
een'k
b
ùn'éàam onderde bdtànisteh '
hgeeftj' China ènderscbeidtmen. naar de verscbillende staken,
*ê
vt
vr
eöt
'' * %
T?n ChinaWâs>geweest. R1sv
'ksberoeptzich op de'afbeel-i groenachtig-bruin en lossergerold.

wilst. in het BotahicàlWfcgwazfxe,Tab.3148,twee ver- waar.
thee verbowwd,wordt, aehthoofdsoorten,en#aniedere
-khillende theeioirten aan. Het verschilechter,dbor dezen weer vtle ondersoorteu, waarvan YARBT 57 opnoemt.

le
la
onbt
r
kduen
el
d
ài
a
gre
sto
epgeg
ri
en
vg
env
,oozr
ak
1ome
aann,doemme
eao
pwe
art
jd
e en2we
).rd'
Btev'
yoe
.tbxe
e.ingde
ezepri
eu
i
l
earnd
etuzw
ten,
dae
as
rt
na
rn
t
ei
vi
eg
reg
ll
nn
se
Aq
t,
os
vkg
nc
ier
Ke
ga
-n
nad
n,
gAa
cr
be

schillende aoorten van tltee te onderschèiden. 9e veelvul- .290. 400 N .B..&an de noordwesteli
di
jke4i
jdevaneenebergge overgangen, de invloed der kultuur in hetalgemeen .keten,die 6,he-Keang v&n Keang-naa alïcheidt,gekweekt.
gevea voldoende redenen, deze twee soorten voorenkele a)Peberoefùde.keizerthee,uitdekleinsteyjongste,niet
verscheidenheden te houden.die iedereop zichzelvegroene gerolde blaadjes.bestaande,en de&epareldetbeejuit.duben zwarte thee kunnen oden
pleveren, hoewel de eene meer '
G le in ronde korrelt
jes geroldeblaadjes.Eiervan verschilt
bepaaldeli
jk tot het berei van groene. de audere van de k-tbare poudre ti <anon. (Fz4>,4Yder) #lico-t'
ar gebruine thee gebruiktwordt. *). Hetverscllil,alzoo,van nxmd,.döor'kleinere korreltles.
groene en zwarte thee is gelejen in de verschillenllebe- 6jlle.haysin en kaysan-skin sjn degewone,
groene
reiding, doch moetmen hierbi
j éietvergeten,datmen in thee uiteenveudije, langwerpige,gerolde,groeneblaadjes
h
eteqne gewestmeer dan ip hetandere die soortbereidtj bestaande. Hiermede kolxlt de schw-lanr zeer overeen;is
.

en daartoe ook we1bepaalde verscheidenhedenvandenthee- echte:'
geuriger.
heester kiest. De groene nu wordt bereid op de bo#en
sommigen hebben de stelling verdedigd,datmen,door

vermelde wi
jze.Dezwarte daarentegen.op denzoog'
enaam- vreemdebijvoegselèn,aan iedere theesoortden eigeneardiden natten weg. De versche bladeren wordèn op groote gea geurgafjal
s,bi
jv.doordekleine bloempjes van den
zeeften gelegd,en deze boven kookend watergesteldjop- welriekenden oli
jfboomj.olea fragrans;detheeroos,rosa
dat de bladeren eerstvan de heete watefdalpen doortrok- indica od4raffd:ï?ar, Camellia xgc#cngv. enz. Nieuwere
ken, en alzooo sterk geinfundeerd worden. Hierna worden en naauwkeurige onderzoekingen hebben dit. echter nietbex k deze bla/. ren,zooalsllierioren vermeld is,in ijzerea vestigd, hoewel in China de thee-liefhebbers dergeli
jke

kqstea gedroogd. XllzuR meent, dat doorde infusieaaa
deversche bladeren he(zamentrekkend beyinsel!ibâonderhçid het.gplnotenzuur en de looistof zouden 6nttrokken
wprden. A'
Yaardoor tij geschikt zouden worden jemaakt,
om naderhand veelmeer vlugtigebestanddeelenteverliezen,
d
an de groelle thee '
1). olutrenthetverschilderondersoorten van groene en zwarte thee komen bovendien nog
andere invloed. en in aanmerking,nameli
jkyzoo alsdeheer

geuren bijlmnnetheevpegen,eu XulzsR Terhaaltdatdaartoe aanzienli
jkehoeveelhedea bloemknoppen olea/ragran'
in China in den:handel gebragtworden.
slèchtereeoort
en.
van.thee.welke nietinden handelkomen..muartoteipen verbruik in hetland bli
jven,worden
bexidy'door.van œ a gewonen.heesterdegeheelelakken
en spm iten aftene%en,en .
de bl
adea deels metstengen af
te strdopen.
.Ilienan wordtdegewonebaksteen-thee,nrick-

XvsnEn zegt, b1. 7.. >datwel verschil iù grond, en dus tea,.be:eid, die onder den vorm van harde brooden ixï
inhProvincie in China tot ket bekùmen van eenige ver- d.
en'
'.handelkomt,eh hoofdnkeli
jk in hetnoordçli
jkeChinl
t
sc eidenheid in de'ondersoorted van den thee aanleiding in de binnenlanden van Azia en. door de nomaden in de
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staat, vau verscllil in ti
jd afhangt,op welken de bladeren
van de plantgenomen worden en van de bereidingswi
jzen,
welkemen dezelfde bladeren doetondergaan.Indegroene
thee vinden wi
j heinlinstveranderde tlleeblad,indezwarte
een sterk gedrooqd blad weder, en de uitkomsten onzer
ontleding zullen dltop'vele jlaatsen bevestigen.''
. Nz
Esv0> EsswBscK onderscheidtde driehoofdvereischten
lan den theeheester:
l)de &ruinecll
'
zze,
sçlethee (theachinensis'bohea);de
takken zi
jn van deh dtam verre verwi
jderd; de bladeren
stomper en eenigkips'qif
ùpelig;de bloenlen ietskleinerdan
bi
jdevolgende;de iadefl'hebben tweeverdiepte likteekenen; de zaadlobben vleugelvormig en langer dan het
PluimPje.
2)de&roene câlr
ledrFlethee(T.c.veridis);de bladen
zi
jn meerlangwerpig,spits,vlak,bleekgroen;de bloefnèn
grooter; de zaden zonder likteeken; de zaadlobben scheef
en korterdan hetpluimpje.
-

-

bragtEn metwaterofmelk,metIueeleu Netgekookt,zoo
a1sTl,cxowjxr, in zi
jne reisnaarChinaberigt. 9e chineschesoldaten aan de noordeli
jk'e.grenzen ontvangeu deze
theealssoldi
j,en watzi
j zelven nietverbruikenwordtnaar
Kjuchta verhandeld. RITTSR heeft zelfs aangewezen, dat
dezetheekoeken in Xongolië en in degauriin alshandelsge
ld in gebruik was (Geogvaphie von Adïca 1).Groote
karavanen van kameelen,metdezen thee beladen, trekkeu
doordéwoesti
jn van Gobi*).
In Europa is de thee nog nietlang bekend. Alshet
oudste geschrift, waarin in Europa over de thee pesproken wordt, noemt men AlA>-Fill historica ïxdjcc,
Leiden 1583, en de eerste tlee uit Japan zou,in 1610.
doorhollandscNe kooplieden naar Europagebragt zi
jn.*)
De conspmptie nam spoedig toe,waartoedelofspraken valt
. . -wj
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xclfLGrundrissderallgemein'nökonomlsclten.

*) cexat,EsMlïl-sv,diebij defactori
jin chinageplaatstwas,zegt Tecltn.Botanil
i1,pag.18,Heidelberg 18361. bczigt men thans
ook, dat er twee verschillende theeheesters bestaan, doch dat
ook, om spoedig thce te zetten ecn thee-extract en eene theeronghebstroop. Dejapanezenen somsoo'
k de chinezen gebruiken het,
groene en zwarte thee enke1in de bereidingharenoorsp
ben. In 1826 zond de factori
jgroenetheevan de bruine theein eenehandmolengemalen poeder.
heesters naarEngeland.
*)volgeasolsRsxcn kwam detheein 1636 tePariis en werd in

1)De HeervoxHuxsoTo.
rbevondin zi
jnenasporingen,datdeop
dennatten weg bereiie thee ligtgroen was,terwijldedroog

Hollanddoorde0.1.Kcmpagniein1660ingevoerâ;dochscheen
mendéurnogweinigvandatuieuweprodukt te houden, want

b
ehandeldemeestaleenedonkergroeue,naarhetbruiuezwemendt. ' v
olgens vatxxTTax, was hct in 1673 teDordrechtnaauwelijks
kleurvcrkreeg.
bckuad.

YHEE.

Tctrlcs, C0q>.,BowTxxos (wcx heteaeel
lenf
!'Gravnnhage J67:) en andere menschen veel
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Th:E.

thee thee zoude deze kultuur van kethoogstbelaN lm ken.
Rngeland rekent men op ieder ïnwonerjaarlijks 1) <
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thee. In China is de consumptie nog veelgrooter,daar
ieder,die hetdoen kan,den geheelea dagdoor,tl
zeedrinkt;

xpoedig begon men alletheeuitChinatehalen,terwi
jl'
kde docb indien men ook hier sleehtsop ieder hoofd 1) * rekentj dan zoude welligt de som van 450 millioenen poneer
ste uitJapan afkomstig was.:)
Niet lang daarna beproefde men nu ook levende thee- den thee, voor het oosteli
jk Azia niettehoog berekend
heesters naar Kuropa over te brengen,hetwelk echter niet zi
jn (X:1zsl t.a.p.). Xen heeftverderuitgoedegrondan metgrootemoei
jeli
jkheid geschiedde. W antvooreerst den berekend,dattot1830 'sjaarli
jksûitCanton45,000,01
*
zouden de chinezen dit niet gaarne gezien hebbenjen het ponden lhee ui
tgevoerd waren. Hierbij moetnu nog die
wasnietgemakkeljx eene evendeplantop eenezeerlange gevoegd worden, welke over land naar Rusland vervoerd
reis,toen de scheepvaartnog minder snelwas,gaaf en ge- wordt,welke in 1830 nietminderdan5,405.990pruiss.poaz* d te houden, vooral daar zi
j de grootste afwisselingen den zouden bedragen hebben. De groote hoeveelheid thee.
van temperatpur endergaaa en tweemalen de linie,asseren
moest. Ook de zaden kwamen nietlevende over. LlxlAxvs
tracht
n
ar tEu
et
rwi
opnt
aigtejaren tevergeefseqnen levendentheeheester
laten overbrengen. Herhaalde malen had

waarvan China over land de indische gewesten voorziet, is
nietbekend, doeh kan men opmaken,datdezelve'zeer aan-

&ienli
jk zi
jn moet. In geheel Thibeten Nepalistheede
gewone drank. 9e geheele hoeveelheid echter, welke te
lande naar Indië gaat. aftrekkxende,verkmi
jgtmentoch 5*
millioen ponden alleen voor Zuropa en deszelfskoloaiën,
waarvoorJ
'aarli
jkseene som vanomstreeks18,000,001)pruis:.
daalders naarChina gaat (4:Izz:, t.a p.en Iêeise xw
die.
#r#,II,p.382*z.).
Hetz&l nietonbelangrijk zjnjhiereenigepunten mede

bi
j zich heestersen zaden laten brengen,doch allen waren
in Enropa komeude, dood. Hi
j venocht zelfs profesaor
Gxzzlx, dat hi
j hem door moscovische karavanen,zaden
loude laten medebrengen, docN dit werd door de waakxaamhei; derchinezen veri
jt
leld. Soms,waxmeermenzicN
reeds verheugde eenen levenden theeheester in Zuropa te
bezitten, zag men,alshijbegon tebloeijen,4atmen be- te deelea uithetverdqr bpven'vermelde werk vanG.J.Xc:.

drogen was,en sleehtsé#ne soort van kamillen of ietsder- I)'II; scheik',undïg onderzoek *ç4. cltineschem en ZJvcgelplks van de listige chinezen hadontvangen.CwntGcsl'
Av thee enz.
KcxBsRG echtéry een zweedxh scheepskapitvin, bragt, op jav
ol
t
deui
ot
xe
reev
no
kl
o
ms
teip
ug
si
st
chc
nauwk
cài
che
-abe
ql
n:
Ho
a-e
thegerob
ijkt
de
ge
nd
hoto
na
ene
ursig
et

verzoek van lzlxlwzvs,zaden mede, die hi
j kort nazi
ja
vertrek uitChina, in eene aarden potplaatste.zoo datzijy
nadatzijde liniegepasseerd was,doeh vöèrzi
jueaankomst
in Gothenburg, ontkiemden, waarvan een plantje den 3

odober 1754 in den plantentuin te Upsala gebragt werd.
Reeds vroeger had een fransche abt deR theeheester uit

clllxsoH:

Iz 100 nxyt:
.. '

zxvw
>

China mede nqar Trianon ia Frankrijk gebragt,en alsd
.e
HYSANT
COXGO
Hrszl' coxco
eersteaan den'koning van Frankri
jk aangebbden;Llxxwxcs
zoehtdaarvaneengedroojdbladteverklijgenjen ziende,dat
ditookdeeehte theenietwas,handlmafdehtjzwedensaan- Etherische, o1ie .. 0.79
0.60
0.98
0.65
lpraak op dleeer Làmoen.zcodtVH p.252). 0p eene Bladgroen . .. .. 2.22
1.84
3.24
l.28
se
'ortgelàlke wi
jze, nu verschaften '
zich alheelspoedig ook W as .
0 28
0.00
0.32
0.00
d.eengel
schen veletheeheesters.dieechternog langen ti
jd Hars. . .. . .... 2.
22
3.
64
1.
*64
2.44
in hobgen prijs bleven,zoo dat nog omstreek.s l785 een Gom .. .. , .T . 8.5
6
7
.
2
*
1
2
.
20
l
l.0
bloeijende theeboom met l00 guinjesbvtaald werd. 'lea Looistof. ... . . 17.80 12.8$ 17.56 14
.*
qchl
jntreedsin dieti
jden erop gedachtte hebben,om aan
ïne . .. . . .
0.43
f0.46
0.60
0.65
de cbinezen het monopolie van den thee te benemen,door The
tractstof.
. 22.88
19.88
21.68 18.
64
!ein apdèr:landen te kweeken. Mczllbwy,(App.Ged.lY. Ex
tNekna .. .. . sporen
1.48 sporen 1.64
pag.215)meént, datdeengelschen doordegroote onkos- Apo
e-zoutzuur extract 23
. .60
19.12
20.36 18.24
fen met deze kultupr yergezeld gaande,daarvan afgeschrikt Ze
witstof., . .. .
3.00
2.80
3.64
l..
1
varen.Feskalvezi
j'
ook geene zwarigheid gemaakthadden, Ei
zelstof. .. . .. l7.08
28:32
18.20 27.00
kaa de frànschen theehèesters te verkoopen, die daarvan Ve
5.24
4.76
5.36
eene kultuur op Corsi
,ka wilden aanleggen; deze zoude Zout. . .. ... . 5.56
reeds op Xartinlque thee gekultiyeerdYebben,waarvan naar
Frankri
jk yroeveù gezonden'waren,die van de chinesch: ge deu. idzaamheid van den thee, en dus ook depri
s
nietverschllden LNouèelles cozzdïArc/ïox,
ç&wr x
$'/. W/' an ditprddukt,hanjtvandemeerdereofminderehoj
eminigue1.p.177)'
. De chinees zelfmoetdetheekultuur v
eelheid stofleù af, d1e ip wateroplosbaarzi
ju. opmervxr een zeer moei
jeli
jk werk houden,datnietveelver- v
keli
jk te dezen aanzien ishet, datde uitkomsten derarladienste oplevert.
lyse hier zoo wel iet'de'algemeene opinie overeenkomea,
Dit een en ander schi
lntvooralin opzen ti
jd waar men
>bli
jklu'itdehi
ernavolgendetabellen.
0p,eene nederlandsche kolonie thee kultiveert, die metde zooa1
*
bèste chinesèhein waarde en pri
jsgeli
jk staat,nietonwaarZwwltTs Txxe.
k
dz%'9om naderonderzocht te worden,ten'einde op te ma.

,

.

en, waar men met voordeel thee kan kultiveren,en of
deze kultuur nietmisschien voor eene meer winstgevende

qplonô
,aqr ix waterfx 100 deelen.

zalmoeten wi
jken.
Degroot: en dageli
jks nog toenemendeconsumptievan
Turœlvs, burgemeester van âmsterdam en kundig gqnqesheer,
zegtydat niet'
s gqzonder was.dan dit kruid.daarhet het leven
totden hoogstzen oud.prdom brengen en alle kwalén genezen kan.
Onze geneesheeren tr>chten laVrhunne lofBpraken doorphysiolog
îschegronden te schragen;hetleven bestond nameli
jk in den
omloop van het bloed,en'hoe dqlmer en vloeibarer ditwas, des
te gezonder was d,f men'
sch, en daarom washetvooralnuttig
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PRIJSVAl

D11X 6E-

hetzelve door thee te vprdunnen;enBONTEKOE schi
jntergeen 6one . . . 108 & l35 cents l40 cents
gevaar in gezien te heebben,iedereen uitte noodigen,om iederen Pecco.... l75 & 350 p 350 >
4agzooveeltheete drinken,a1smaarmogeli
jk was, en '
smor- ouchon .. l08 à 220 > 175 >
rens met10 koppen te beginnen.- In 1121 werden in Frank- S
ri
jk,Engeland en Holand 41,
d00pond theeingevoerd; in 1776, Kempoey.. l08 à 180 n 120 >
'
volgens RXVAL, 17,4* ,000 pond? waarvan 4,500,0* pond naar Boey .... 90 à 100 > 95 >
Holland kwamen. STAUNTON berekent de hoeveelheid,die in Caper-cingo 75 à 90 p l00 >
1783naarEuropa gebragtFerd,op 31,206,44
nd,en in 1790
. 3 po
kield de engelsche 0.1.Kompagie fe Londen eene veiling van

:,000,000ponden.
j) Tot verc
lediging van het zeeralgemeen in gebrni
k zijndetheed
rin#en kanmen toch aannemen,datin Chipa,EngelandenHolllnd,hetdrinkwater over hetalgepeen zeer slecht i:, weshalve
len goedkoopedrank,een bijvoegselwaârdoorhet onaangename
yan onzuiverwaterbedektwordt?welkom zi
jn moest..LINXAEI
;S
-eent, dét de europe'ër: ook doorde bevallige ehineechg theeS.egtellen nog meerdaartoe verleid wareh.

ZXTKACT.

BRUIKT:F EXTRACT.
P HAFDZL
THEZ PXR
ZR 0PD POXD. 0UD POID.

'

36.7

33.9

34.5
3
4.0
30.5
29.5

48.0
44
.1
36.9
07.1

29.
0

-
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-
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Gaczxz Tlzz.

THEK.

2 gram thee, getrokken met 10 gram

kokend water,pedurende5minutenjge- Hysant Congo.

oplo&baar fn water f4 JX deelcn.

Ven extract . . . . . . . . . . . . . . . .
CHIFZSCH:.

FAXX'.

GEMEEFLIJK
yuxxs Ix p:>
HAFDEL
PER 0PD POFD.

'RIJ:MxM
zxvw
9SX GZEX
BRUIKTEF ZXTAACT. TRACT.
THEI PER
0UD 'OFD.

Hysant . .. 200 à 240 cents225 cents
Uxim .
l60 à l85 p 160 m

Joosjes... 2l5 à 260 > 380 >
Tschin . . . l20 à 130 >> l35 p
Thunkay . . l25 à l60 > l40 >
Songlo . .. l20 à 135 p l40 >

44.4
41.6

40.
8

37.6
36.5
35.3

Chine&câe

37.2
45.7

37.4

34.8
34.0
-

Idem,gedurende 7 minuten ..
p
>
9
y
..
1
p
1l m
13
15
*

2.85
2.
87
2.
92
2.86
2.85
2.99

2.31
2.51
2.81
2.87
2.90
2.95

Daaruitbli
jktdusjdatvoorgroeue thee5 minuten trekkensvoldoende zi
juyterwi
jlzpartetheeten minsten 9 minuten noodig heeft. Bi
jminderen warmtegraad desdampkringsza1deze.ti
jd veranderen.
10) Er bestaatverschiloverden aard van hetvaiwaarin

men het beste aftreksel maakt. Xaar eenvoudige kennis
van de wetten, welke de warmte volgt, kan leeren, dat
aarden, van buiten glinsterende, en witte vaten de beste

zàin; dat metalenj zelfs zeer goed glinsterende zilveren
vaten een minder goed thee-aftrekselgeven moeten. Zi
j
Xen mag duswelveilig den Javathee metdenchineschen geven.door geleiding'en straling te veelwarmte vaa zich.
ly del. Tot op onze eeuw heeftalleen Chinathee tot
uit een x
qcheikundig oogz?
zl/,geli
jk stellen. De hoofd- el
n ultvoer gekultiveerd ,thans echter dreigen Java,Assam
bestanddeelenj waarin het eigenAardige vandentheegevon- d
e
n
Brazilië deszelfs mededingers te worden. 0p Java i
:
Wordt, komen bi
jkansgeheeiovereen. opmerkelijk echter
e aanbouw vöör ongeveer een tientaljaren,geli
jk hierishet verschilis zouten,hetwelk de analyse in China- en d
Java-thee heeftopgeleverd. Heteenvoudige onderzoek der voren gemeld,ingevoerd,en door hetkoloniaalgouvernent met i
jver en krachtpndersteund en bevorderd geasch leertonsyofwi
j China- ofJava-theevooron:hebben. me
worden ; tot den kultuur-arbeid ontbreekt hetpldaar niet
De Java-asch is veel rooder, de chinesch.e ligt rood van aan chinezen. In 1836 voerde reeds Java 9,016 ponden
kleur.- Daar deze stoFen uit den grond,waarop de plant

uit, en het heeft allen schi
jnj datde uitvoereerlang tot
veel hoogeren trap za1 sti
jgen. De belangri
jkste ontdekkingen hebben in dit opzigt de engelscNen in zz4czzz
gemaakt. Tot hunne niet geringe verbazingy vonden zi
j
ln de wouden aldaar de theeboom in menigte,en terstond
trokken zi
jdaarvan partij. In de assamscheprovincieSudy
hebbeh zi
j reeds eene volkomen ingerigte thee-plantaadje
emeen bekend,meded
len.
, ee
teenen hoofdoppienqr;xi
j hebben chinezen totzich ge1)Hetvatmoettevoren warm gemaaktworden.Daarom, me
lokt, om aan de assamesen de theekultuur te leefen. De

groeitj worden aangevoerd,blijktdaaruitten stelligsteydat
de grond,waarop de thee op Java gekweekt wordty onderRheiden isvan dien,waarop hi
'
jin China groeit.
0m een goed tkee-aftreksel te bereiden: worden door
gezegden schrijver de volgende regelen opgegeven,welke
wi
j hier a1snietalgemeenyofnietin derzelvergeheel,al-

en niet alleen om hette zuiveren,isde gewoonte in gebruik gekomen, om ,vöör men thee zet, heetwater in den ma
nipulatiën zjn, op zich zelven genomen,ueie
nvoudig,
doch m oeten m et zöö groote zorgw ldigheid x
tgeoefend.
Potte doen.
2)Xen moetkookend heetwaterop debladeren doen: worden,datnogjaren zullen verloopen,alvorensdeassamdaardoor coaguleertmen de'eiwitstofytrektalleolieuit.enlo'st sche vrouwen,van welke m en zich daartoe bedient,daarin
chinezen Kullen gelàik komen. Zoo moetbi
jv..bi
jde
de meeste oplosbare stofren van den thee in hetwater op ; de
zoo doende lostm en den tannastheïni,oflooistofjop,die op elkander volgende drooging werkzaamheden,dewarmte-

r
aad bijuitnemendheidjuistworden waar:enomen:ook
andersin den theeterug bli
jft. Bi
jhetbekoelen zietmen 6
l
jn aldaar de chinezen ulterstbevreesd,een blad,gedueen thee-aftrekseltroebel worden. Het bézinksel isvri
je â
rende hetdroogenrin het vuuete latsn vallen, omdatdogr
looistofen looistof m ettheïne verbonden. Daarom m oetm en
den thee ook nietkoel afschenken. Doet m en dit,zod lost
men hetbezinkselin het tweedeaftrekselOP,en dit wordt
er door verbeterd.
3) Alhetwater,datmen afschenken wil,moet in-èens

de reuk daarvanyde geheele hoeveelheid thee,d1e op dat

oogenx
blik gedroogd wordt,qjnen goeden geurverliest. In
hetbegin van hetjaar 1839isreedseen kleinepostassamsche thee naar Londen overgebrary en tot zeer hooge
in het'
vat wezen. Dan ishetlaatstekopjebeterdan het Prijzen verkocht geworden, waaruit men ephter nog niet
jkheid dersoortbesluiten mag1vantonjeeerste; anders heefi men in het eerste meer olie,theïne totde deugdeli
en looistof, in hetlaatstem eer gom en extractstoftewach- twi
jfeld heeftook de nieuwsgierighéiddeprijzen doen sti
j-

,en; anders smaakt het eerste zamentrekkendjhetlaatste
zachtraaar :aauw.
4) Nuttig is het intusscheuy1 van degeheeleXoeveelheid water eerst op den thee te doen, de bladeren tedoen
doorweeken, en na eenige m inuten hetoverige er aan toe
evens hetaftakselomte voegen. Zöö wordt daardo
. or t
eroerd.

gen. Tot dus verre bereidt men in lssam zwarten thee,
en de aldaar aangestelde chinezen beweren,dat hetniet op
de varieteiten der plant,maar welop de behaùdeling der
bladeren aankomt,of men groene dan'welzvartetheedaaru1t maken wille.Xerkwaardig is de twistover deassamxhe.
planttusschen DR. GMz#ylTl en 9B.W Attlcl;beiden geven toe, dàtde assamxhe plantvap de zelfde soort is,als

ge
ie
zie
inC
en
hin
oa
nd
;e
Grz
RoIc
FhFt
ZThHe,
ef
e
tc
hter,dIehaaropdeylaatszelve
, beweert, dat hetgesacht theq
het minstgoede, welwater. Alle kalkzouten in wate: prae- d
cipiteren de looistofen maken den thee troebelen minder geene bi
jzonderesoortis,maaralmedetothetgeslaclztder
camelias behoort, hetgeen W xttlcl, een zeer vermaard
xmakelàjk.
5)Het bestewatervooreen thee-aftrekselyisregenwater;

botanicus,niettoegeven wil,ofschoon hi
j even a1sallebotanicil toegeeft datyonder alle planten, de camelia: het
meestmetden theegelijk komen.
Yolgensde berigten nopens,
de Assam-thee, in hetAsic/fd Journah had de aanplant dier thee nog metvele
moetjeli
jkheden tekampen. Dientengevolge had de vervoer
vat eiudigeny maar in het midden. Andersschenkt men naar Engeland in 1840 slechls 10,212 pond bedragen. ir
eerst het onderste vocht af, dat het verste van de tbee- zi
jn than, 7000 acres land metthee beplant. Indien de
omen derzelver vollen wasdom zullen hebb'
en en goe:
èladeren verwi
jderd,en dusmindermetdeoplosbarestoFen bo
dragen.xa1men van eén derde van die acres312,000pond
#an denzelven doortrokken was.
ekomen. Er was eene khine stoombootaangekomenydie
8)Hetvatbehoeftnietaanhoudendverwarmd teworden. b
dienst tusschen Calcutta en Assam onderhield. Xen
enveelaangebragtewarmteiszelfsschadeli
jk vooreen goed de
wacht in 1841 reeds een afvoer ian 40,000, in 1842 van

6)llet vat moet breed, niethoog wezen. Droogethëe
drijft op het water. ls de thee dus over eene grootere
oppervlakte uitgebreid.zoowordtzi
j spoedigdoorhetwatbr
doordrongen, en verbreiden zich de uitgetrokken stoFen
gemakkeli
jkerdoordemassavloeistofheen.
7)0m die reden moetdetuitnietgeheelonderin het

aftreksel.De te beetgeschonkene theemoetmenin deopene
koppen laten bekoelen,en daarmede gaat veelolie verloren 80,000, in 1843 van 160,000 pond theej enaldusverm eerin den dampkring.
der
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9)Xen moet dus den thee zoolang laten trekken,tot had
o
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r bereiding van
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ltetaftrekseltevenskoel genoeg isyom gedronkenteworden.
. uw en t
Zie hier, wat proeven ons geleerd hebben overden tijd, den thee laten overkomen. Tot 1825 scheen het resultaat
jn;sedert echter heeftde kultuurderdien men thee moet laten trekken, in eene temperatuur niet gunstig te zi
Wi
jze verbazende vorderingen gemaakt,datreedsbetgrûotsl
van 12 C. 4an den dampkring:
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y deelte der bruiliaanxhe marktdaumede voorzien wordty
en du: voor Canton verloan i:;tegenwv di:kultixeertmen
hem in ouro-preto en ia de provincie st.paul;de'
aaubouw
strekt vicN echter reeds in de provincie Nimasuit, ea is
in den plantentuin te K o-laneim overg- tescNaalbeproefd
geworden. De franxhe regering NeeftGcltpxxll,eea'der
azilië gezonden,
curatoren van den Jardin du rof, naar B
,r
om aldaar de kultuuren de G reidin; vandentNeeteleeren

kennen;bi
jisin octoberl%8 ia ;io Janeiroaangekomen
en beeft reeds goede hoop g
'egeven op heteerlangs overplaaten Tan den thee> m Ia Frankrjk..-'Dechinezen
der provincie Yu nan halen ook met muildier-karavanen

thee uit de suten Shan (Zimmay.en Lo%ng, vanSiam
afhankelijk;Kiang-hung 200* 'N.B.1œ o39'O.L..vaa
Greenwich, aan den Aekhong, vaa China afhankeldk),
welke tusschen China,Siam en Birma liggen,en op beide
xjden van den Mekhong lang: uitstrekkende theewou.

den hebhen. Aldaar verstaat mea xicN op de bereiding
van eene soort van zvarten thee van geringe kwaliteit,
velken de chinezen naar rûnnan halen. De voornaamste
kalantvan Chiaa is E nreland,alwau detheehandel,sedert
deszelfsaanxang,monopolie der engebche 0.1.kompagnie
is geweest,totdatin l% 4 x k aaa partituliere kooplieden

toegelaten werd,theenaarRngelai tebrengen,waardoor

de invoer aaamerke%k ateeg. Dezel'e Adroeg in 1%5,

36,600.0* W ;1% 6 :* ,251,œ 0 * ;1D 7:37,556,* W.
Verbxiktwerden ia 1> :4,1* ,% W; l% 7 :4,600,%
ponden;voorraad bleeftaan hete'
zndev*n1> :61,7ljj0*
ponden,einde l% 7:57,* ,% pondea. Het bedrag der
tol-lnkomstea beliep, van 6 Apri1 1% 6 tot5 April 1837:

4,603,*0 zst. Xen giet,d&t hetverbraik onder alle

atanden in datri
jk zeergrootmoetzi
ja. gityen dedoor
het monopolie der kompagnie Troeger hoo; opgevoerde
pri
jzea bramen het daarhenea, datZJ..'jzarli
jka5 mill.
m nden sleedoorn- en ee Nen-bladerea vxr chineschea
thee verkocht werden. Kleinh:n4elaars iu iee telde Engeland in 1832:76,713, Schotland .
13.701,Ierland ll,273.

#JJr1834 waren nagenoeg D acci
jnawbeambten,alleen bi
j
de theeverkoopingea der kompasuie, in hare dokkea ea
9e
we
ma
gazti
j
neendewerkzaam.
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industrie eene enkele phnt voor ditberoemderijkuitmukt,
maar tevens ook, datEet nog langen ti
jd zalkunaenduren,
alvorens Java, Assnm en Brazilië dexen cNinexhen handel
aanmerkelijk zullen afbreA kunnen doen. - Pqkkinr.
Xen heeft Neele,halve, vierdedeelenz.kisten. Hetgewigt

wi
jkt eenigermnte af;bi
j doorslag kaa men een heelekist
gp 4* pond xhatten, ea zoo Terminderenderwi
jze naar
evenredigheid. 9e ki:ten gi
ja met bladeren vaapâaru.
ol cfxllis (LAx:zaTs G klasge l.
eorde)inwendig belegd.
Ia de grootere kistea wod t de thee met de voeten vastqetreden.Hoe âjnerde theeis)metdeste meergieradiën
sl
ja de kisten Txaien. De thee,inzonderheid de oene,
moet zeer zorr uldig tegen het licNtbewaard wo en. Gebruik. de thee wordt i
na en Japan sedert on.n Chi

heugeli
jke tijdea gebmikt;in Xuropa wordtdeszelfsnaam
het eerstin eene engelsche parlemenu-akte #an 1661 vermeld, ofschooa het welontegenzeggeli
lk isdatonze voor.
vaderen den thee vöôr dien ti
jd reedshebben ingevoed.
Buiten China wordthi
j enkel als aftrekselgenuttigd,en
deze wi
jze Tan gebxik iswegensharealgemeene verbreiding zelfs in staatgeweestom hetwoord thee a1ssynoniem
metaftrekseltedoen bezigen;zoozegtmen vlierthee(thee
#an vlier),knmillenthee(tNee van ka
-millen enz.).Dachinezea en japaneRn drinken hem insgeli
jks alsaftreksel,
maar nooit met melk en suiker;ziJbe:laan hem ala het
ware ook onderkookend water of verwzijven hem in het
Geeschoteltje;de arme lieden kxken hem. Ia sommige
provinciën stooten zi
jhem ook ia kleinemolenstotpoeder,
ofbereiden uithem een extract,waaraaa zi
j den vorm vau
koeken ofrol
lea geven. Eakele zwartesoorten,bi
jv.onf4eâ? gebruiken zP
J totzwm verwea. Be mongoliërs pulveriseren dea baksteenthee. menpen hem met tsoet-sjir,
datvermoedeli
jk onzuiverenatxn ls,en voegen daa totj
het
aftreksel nog een weinig melk ea bnter. Een bi
jmengxl
vaa een weinig thee-aftrekseltotde schri
jGakt, weertvan
deze laatste het beschimmelen;ditzelfde uitwerksel heeft
de thee bi
ja taMjk;
j den ubak.- Surrorqten:Dezezi
het voor den l
landel belangri
jksteisde pararuay /â::.
Zie OP dat woord.
Nzn.TAaIz:. Theeën, welke bli
jken zullen,regtstreeks

kalant van China iq theexi
la de Vereenigde en met onaangebroken lading pit China of uit de oostStaten Tan Noord-âmerika, die niet slechts zelven veel indische bezittingen van den staatte worden ingevoerd :
verbruiken,maarook veelnaarXuxpabrengen. Zi
jver- :oeien grovecongo;inv.f l8- ;uitv.Z 0.359door..
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kene 4.50;per l00 pond.
behoafte 18,771,761 ponden, en voor :uropa 2,254,948
Alle anderesoorten van thee:inv.Z31- ;uitv.y 0.359
Ponden, te zamen ia geldswaarde 7,198,356 dollara be- doorv.J 8.
50;per100 pond.

dragende. Frankr#k voerdein 1835 in:l19,823,en in Doch metxhepen,inàetkoninKlk geMuwdj'ingevoerd
1836: 139,370 kilogr., xoo dat dit land eigenli
jk glecht: wordende
weinig verbruikt;schier de geNeele hoeveelheid kwam vln
Boei en grove congo:inv.J 7- ;uitv.Z 0.359door..
Canton.De invoervan Kolland wordtjauli
jksop2,800,000 1.75 per 100 pond.
pondea e schat;buitendien voeren de hollandxhe schepen
Alle anderesoorten van 1ee inv.y 12- ;.f/r.10.35;
rv.J 3- ;per100 pond.
van Canton naar Java (zoo a1: i: 1RV)4350 kisteu.- doo
Theeën, van elders aangebragt, ofmet aangebroken 1aTremen voerde in
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Van gewone theekisteo,wegende 55 ned. * en daar'
F am&urr zette af, in l% 6:. 9e uitvoer beperktzich bOven> 18 pCt.
totbinnenlandschen kmi
deniee;bi
jv.meliasen-thee;daar- Vaa gewone theekisten, weende beneden de 55 ned.
van werden 1834: 494; 1835: 1136 en 1837: 1905 centn. Ponden, 25 pct.
uit de tolverbonds-staten uitgevoerd; di
envokeus heeft Yoortheeboeiofgrovecongo zalalleenlijkerkendwordea
dezelve toegenomen. Runland.. gaar de russische koop- de tNee le onvermengd wordtingevoerd in heele kisten

liedçn het een-derde gedeelte v&n dea thee,welkezi
jin
Kjachtakoopen.metlaken betalen,ende925,522archinen,
xe
lke zijop die wdzein 1835 aan deiinezen oxergaven,
2,266,641 mebels, en de 1,100,l73 amhinen laken, van
hetjaar 1836:2,651,l49 roebeb m ard waren,zoobedroeg
de
waarde van den gekoiten thee, in Kjachta zelven,
1835:6,799,923 roebels,en 1% 6 :7,953,447 roebelg. Be
waardevan dezen theestijm natuurli
jkdxrdewinst,welke

(vaa circa200 ned.ponden),en zonderdaarin in kleinere
kisten ofenveloppesgepaktofbesloten te zi
jn.
A1s grove congo zal niet worden toegelaten, zulke tllee
welke, ofschoon zicN ia heele kisten bevindende, volgens

den loopendepri
jshiertelande,ten ti
jdederaangifte,eeue
waarde heeftvan J 2 hetned.pond ofdaarboven,enzal
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de kooplkeden nemen en door de vracht; zoo werd, alleen derzelver verhooging en restitutie, omAchreven in de artiin 1837,opdejaarmisteNischney-Nowgorodvoor17,949,050 kelen 263 en volgeude der algemeene wet over de heëng
roebelsafgezet.odessa voerde in l% 7 vxr 407,1* roebels der regten van in-, uit- en doonoeren van deacctinsen,
in. China voert ook nog te land over Chassa naar Leh, overeenkomstig de andere voorschqiften derzelven,voor xoo
de hoofdstad van Ladack,jaarli
jk:vooromstreeks 250,960 verre zi
jop hetgevaltoepasselijk zi
jn.
guldens thee uit, die vaa lzeh naar Cazhemir, Afghanistan
THI
3ZT
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)
o
f
de
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a
ke
izervan Chinaci
lnsbare
en dea Peadschab gut. overhet geheelkan men den uit- staatvaa galaiLama. een den europeërs nog weinig be-

voer van China op 1* millioen ponden berekenen;aange- kead bergland ia Midden-Azia,tusscNen China, Hindostan,

J,ea metde hoogste bergen
zien ùu ditlandjaarli
jkszelfnagenoes 4* millioeak ver- Kaboul, Bucharijeen Xontoliù
lvuikt, zoo zietmen daaruit,welk een belangrijke tak van deraarde ilzde Ilimelaya-Keten,iawelkealle.hoofd-rivierea
.
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van Zuid-Azia hare bron hebben,heeft we1de europesche bekend. Hetkan ook zi
jn,dathierde chineschematenen
graansoorten, in d.e dalen ook ri
jsty kan echterdoorden gewiglen gehezigd worden,welke men in dit W .B.op het
landbouw li
jnebewonersnietvoeden,vanwaardan ookhier artikelCAATOX aangeduid vindt.
de veeteelt het meest alrmeene bedrijf is. I)e bersen TEIEL, nederlandxke stad ip Gelderland, hoofdplaats

worden gezegd,ri
jk aan V erleimetalen te ztin,H hwordt van het arrondissement en kantoa van dien naam ;zM is
voor deaelverûitwerking nog luttelgedaan,niettegenstaande gelegen xo
p de W aal,indevruchtbarelandouw deiommeterde inwoner: gezesd worden,boog in kunstvli
jtea bexba- waard.Er is eene regtbank vaneergtenaanleg,eneeneregtving te stx n. De thibetanen vea aardigen goede 1.1-n:, bankvan koophandel,eenelati
jnsche Rhool,eenweeshuis,
tapf
lten, tapi
jtbehangselen.verxheidene wollen-en si
jden- hetpraalgraf van den graaf#an W xt:zlxl in de rroote of
ztoFen,papieruit boomxhorsjwapenen en andex gmad- S'.N aartennkerk ,
.eene groote:drok G zxhte markt van
waren,maarinzonderheid belangri
jk voor den handelkhier eetwaren;leerlooi
jeri
jen, eenezoutgroeve,een'vri
j levengijn devolgende artikelen:de xhoone wolderao upenj digen graanhandel, scheepvaart op de W aal; buiten de
stad eene publieke wanA ling,e noemd de plantage; omd
iei
ncd
eigheools
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arstr
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rennr
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nt,evt
is,lkheetbe
vx-e
Feili
jokhn
ste streeks 4,400 inwonera. Deze gtad i:gexhiedkundig merkëde
na
ht
ide e
k
naarhetnabi
jgelegene 61: emkr (zie aldaarlveaoerd,en waardig door den veldslagjdi* dea > Xei 136r tu- hen
kdaar tot de koztbaarlte geweven :toFen met name totde den hertog Rz1l0Up IH en zl
jn'b- derZpczsp gelevee
bekendeshawh geozil worden;voolsm'uku:,rhabarber, werd;a1sook qoorhetbele: xn 15* .onderdeberoemde
G rax of tinkal, die mich hier in xm-'r m eren korstig mannen, in deze stad geM ren, teltm4n Apztlotp YIT:
enxet, ea gout, van welke be'a- m lelen g- te winatea bisxho un Utrecbtyde klœ ke :e--'n LA*yxArEzlnlrls,
r trokken vorden,aluinjrotlG hlexeenigeedelgesteenten, bijgenaamd Xoel LA- XIT en de Rhildee Dlax %ïM
vooralturkoixn. Het aamienli
jkx i: het handelnerkee oosTzlltlcT.
met Cbina, en +el dx r karavanen. G xk met CubeTm EM , fabHjkMe in hetH -che depa- menl 'xy

mir,hetwelk emer4- de nrgpaagen xeer nmoei
jeli
jkt de Wo-, (provincie Auvev e)mu ll- àlhe invoseu,
wod t.
en ver- rd door de fabrikat
''
le #apY.gRnmW ea-easu ere
M unten - keern A choon Thi> t, a1: bexhermlaad, kra- ri
jen, die ten alhn ti
y exk eea alnhenldk vertier
emeenli
jk tot het chi- herijk rrekeM .wozdt,en h1r naar den Levant hebben ge- dem Kz gi
jn ook vele en
even m in a1: in Cbina goe en en xilvermuwten r m gen rede papi
ermelensen veleleerboije es.

vorden, Term ita de grx tere betaling- ia den rer l door
THOLEN, nedelandx: eiland dez provinel a el--a, in
of zilver-Maven nanr he gewigt worden het arYndi-- ent Zierikzee. Hetalve vordt d- eenes
bewerkstellig , is desniettemin het rekenxelsel ia Thibet a= de œ Ke- N helde van de pmfineie loord-m pu nd
t*n deele geheelve- hillend van het chineseke.
eden en 6
n.De kW dpllay
Het in Thibet gevonden goud wordt in G enoemde gescheiden,- b-at2 at
e :ee itw tering in
P triezofpotrihn (kleineGuaen ofbuidel:volstofgoud),
, di
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,en ea>ienWk madbuie,vaa +itheë:tan,.en
4er - -11V- :ea kebbenA , ia w lko*( gv tea+* .n. eene b- lkin: m 2* h- % die m- ee eel: dDe kwantiteit van hetmetaalin N - ..- a
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Pe1d is. Bebalve kleinere zilve= ssa's van dezen aard en des eilacds wonlt hetnlatte &H van Tâele- r xx m ,
vorm worden ook verxheidene derzellen gezegd van 40-

en is zeervruchtbaar in alle voertbrengselen de

50 engelsch pond.tyooixb te wee nyhetgeen echter,bi
jde
xoo strakste vermelden waarde de> lven,noodwendig eene
dwalin: isy en Ki
l baar 4 à 5 ens. pond trxisth moet
zijn. De qri
j: van het zilver in zxdanigeklompen,natuurlijke- z
lze afwiaRlende, naar gelang van het gewigt
en hjngehalte desmetaals.igechtergewonli
jk van 450 à

<
in meekrap. 0ok de
> ei
jn & vermaard. -- #- * #> - ep diteiland dervermeldin:
hiervaardig St.A ccr/eaad#â,steedje om de zuidwestku< m et l,5* inwonas, P oortvliet, leâec ee zze en
xç/
cwexïzde zi
jn aanzienli
jke dorpen, het laetste met eene

Volgens S.Tcswrh koerseel eigesli
lk >1d in Thibet
bestaat, nameli
jk xermit: Tbiotnietgelflaatmunto,in
de vermelde indeo iltiknn eepe gilvermunt van Ripal in
Oost-lndië,dieongeveerhet) eener:iccA-mpeti(van1819)
waard is, en in Thibet, totgemakkeli
jkerbi
jpasgingnog
in 2,3 of4 stukken versneden wordt. Aang
'ezien nu van
de gezegdevroegeresicca-ropeijderengelscheoost-indische
kompagnie 20,507293 stukken op het keulgeh mark Sjn
zilver gaanjzoo bedraagthet) derzelve,alsnabi
jkomende
waardevan deindermitlik,circay'0,* of y'0,41 ned.

aarde daarin,doordien zijzieh dooruren eigen reu: *rbestaat de thoon alleenljk uittho-- e,maar i,dezelve
alti
jd minder of meerder met'kiezd-,k**- en t.lkude
vermengd, gemeenli
jk ook met i
l-rerde, heteeA haar
% re mode en g:le kleur geeft. Xier ter pl.atde.kan geene
sprake zi
jn van de gemeenethxnaarde-sxrten,dieallerwege hetvoo- erp van een'kleinhandel uitmaken,en wel
alleenli
jk tusschen den bezitter derthoonroevea ea dengenen dieden thoon gebruikt. In dh v '
&r heel mtn 1)
v
uur
r
a
s
t
e
j
f
r
.
ar
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l
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>r
e
rley);zi
j smelt
door het heetgte ovenvuur niet, maar verandert slee ts.
Da
artoe behoort c) de porcelein-aarde, J) de wrm
thoon, die zeer taai, kneedbaar i:, ea dx r brandrn > :t
wordt. Eene zeer Njne, vette,Tan dzeren kalk T'
Hje?in
hetvuurzich witbrandend: badaardxortdaa>anheetplpaarde (fr. 'erve 4 yz
yeg eng.pi
pec.
&yl;2)nmelt6are
(fr.argil.yv,ï1?e).DaartoeGhoort1) de Tollereaarde,:)
de.gemeenethoonaarde,ofpoftebakkerz.arde,e)hetkoo-

e,

goede haven.
5* indermillihz voor één tarimàh van het gezegde gewigt
THOLEN nederlandsche stad in de provincie Zeeland.
vaa 4 of 5 * g. trooixh Fond,ofvan 6,3= tot 7,9829 Zie hetlaatstvorige artikel.
keulsch mark. overigensworden de kleinerezilverstukkenj THOONAARBK ofLzzxAxznz(Kz>)lfr.œrgflei.
eng.elly,
m
die gezegd worden,behalve de tarimëbsin gebruik te zi
jn ital.aro-lla;du.Shonj'vindtmen in xhier alle le en '
19 à 20 o< o wegen, ketus gene md.
g-otere ofkleinere lagenofschiehten.A no-dektde1= -n-'

slechts in geringe hoeveelheid en van gerisg rhalte. Het raadt,als men de thoon aanademt.Wegens ep den aardbol

Deze eenige munt'dient, volgens Tnewzeytin Thibettot
aankoop van levensmiddelen, en over hetgeheelin hetgem eene leven.

VolgensHixltTp:heetdeinThibetkoe- rende munt(hetmag aangemerktwoyden),tank (tanga),waarvanmenheele
enhalvenheeft;zi
j maaktde scheidsmuntuit,en isvan de
grootteen hetmaakseldersicca-ropei
j,doch slechuweinig
llver inhoudende.De tank,tanka of once ishoverigenseene l
enschiefer, dat met bitume Uodenpek) gemengd en
muntspecievan Klein-Buchari
jë, die aldaar op 100pnlof vandaar zwart is; 3) &ruisende (fr. c # ervrne- te)die
oel gerekend wordt.
kalk-inhoudendeis;m arom bijmetzurenopbruiM idaartoe
Arolgensnieu&pere berigtgevvs vindtmen in Thin tgrx - behoorea c) de mer
gel,1)delegm ;4)okerêelttt
ke (fr.
teR en kleinere inlandsche gilveemx ten waaaan negen ocr
evcej,dieveeli
jzergx/ e (ijzer-oke)bevM ;hiertoebeofachttien kleine eene once guiverzilver uitmaken. hooren:c)de roodaarde,#)degeelaardeofgeeloker,$ de
lr
eooMn
te tenworden Khter gesegd aan eenen koersteZjs groenaarde.Hetkoolen-hieferworitlansin Franknl
*k tot
onde- orpen, zoo dat men, naar gelan: ketzilver ofhet lichtgasgebruikt;depomeleinaardebl%ftoveralbinnenhet
koperuitdeRn ofgenen m nd.in prijssti
e ofdaalt,nu land, uitgezonderd in Xeijeren (zie e eden)ea depijpjk van Keulen,Luik,NamenenForgeseensmeerdan eensminderToord- lianr ofhetonce:jn aardegaatsewoonli
silfer ontvan#A - welke laatxe omstandi eid Rhtez les-eaux (departa ent der Nee-seine)in klompen naar
H
i
t
e
n
s
l
a
nd
a
,
v
e
e
l
over Amztedlm naar Stetfin. In het
uit:luiten: totChinaRhi
jntbekeàkins teheb n.
geen we1eerder a1s voor eenem ovincievanThibetgeldende

W er- thih tenRhe maten :. rn-irten is nietânz e: duitgehe oherM nd wed- nn pomeleih-aarde:
1.49*

l'aslAx-TaiialzGzx.

- ::&* -

*nrcvoerit
1834 centenaar:, 44ll
1835
>
6,689
1836
>
3,865

TIBEAO- TIIZ:URG.

hetHartsgeberme in het noorden, de Saalein hetoosten
eà Bei
jeren in hetzuiden liggende,behalve degenoemde
rivierea door de Unstl tj Helmey Bode, W ipper,Helbej

Eörsel..Schmalkalde,Ilia, Schwm a enz.doorstroomde,en,
metuitzoadering van den thùringerwald ongemeen. vrucht-

bare land, vroeger een magtig ri
jk, omvat tegenwoordig

wltrevoerd *

onder dezen co1lectieven naam de duitsche staten sveimarRiseuach,Coburg-Gotha,Xeiningen-Hildburghausen, Saal-

1834 oentenaars 2:009
1835
*
3,071
1836
>
1,084

feld, de vorsteùdommen Schwarzburg en gedeelten Vr

ddorrevocrd.
.
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landen,en is wegensdeszelfsovenloedigehandelsprodukten:

granenj weede, vlas, wi
jn, olie en andere.zaad#ruchtenj
ani
ls, komi
jn, medicinale kruiden,wol.hout,bruiasteen,
1834 centenaars 19039
i
jzer, koper,zout enz., en wegensdelevendigefabrikatie
1835
y
2,053
van glas, porcelein,aardewerk,i
jzer- en staalwaren,goede
1836
>
952
schietgeweren: hout (witwerkersl- en papiermaché-waren,
kamgaren, beddeti
jk, wollen- en kousenwarenj voerts van
De uitxoer heeftschier alleen betrekking totde Passauer olie, brandewi
jqj verfwaren, vitriool, aluin,pekjzwartsel

Pomelein-aardey waarvan in lV 4: 1942, en in 1835:2707
centenaars uitgeYoerd wed en.
THSIAN of XAS, chinexhe rekenmunt,waarvan 10 op
den taël.gerekend worden,zie OA/TO>.
THURGAU, een der vlakste,maar ookvruchtbaarm kan-

enz.,welke industrie zich sedert de aansluiting tothettol-

verbond, hieren voorylin den Thuringerwald vanjaartot
jaarzigtbaar verheft, voorden duitschrn handelvaa geene
geringebeteekenis. Vooralbelangri
jk isdebruinsteenhandel

gevorden? welks middenpunt Ilmenau in het groot-hertogdom W eimar is, en waar ook de voornaamste eigenaars
van groeven wonen. Men zie nopens I'
âûringen, de artikelen RR/CAT, GOTEA, XjllxlxGxl,Rcl
ltA,ScExxsxztnzl,
ScxwwlznchGx Soxwzwsshc, scEti en W zlxza.
zelve door de Tlmr,die Mer de Sitter en Xurg opneemt, TIBZRO, jgraanmaat in den noord-afrikaangchen 'e at
dx rstroomd wordt.. m èr wo/t het meeste en beste vla: TripAli,zie aldair.
in Zwitserland geteeld,àetvelk ook grootendeelshier ver- TICA, goud- en zi
lvergewigtin Banjer-xassing op #et
werkt wordt; vooru graaaM uw, nog meer echter boom- eiland Borneo, in oost-l
ndië, zie aldaar.
vruchten en evervloedigen,deblsgoeden wi
ja (zoogenaam- TICAL ofKIJIT,is nietslechts de reken- maarookdq
den meerwijn),die,even algd:dderen mostuitappelen munt-eenheid, als ook tevens het goud- en zilvergewigt

ton:van Zwitserland, in :etnoordxsten van hetzelve(met
nagenoeg 80,*0 inwoner.)omgren:d doorBaden,vanhetwelk het door den :i
jn gee eiden wordt,hetmeervan
Constanz en dekantonsSt.Qallen en Zùrich,terwi
jlhet-

en peren,de gedroogdevachtea,#etslagtvee,talkyonge- van het birmansche rijk (zie RxxG0z>);maarook in het
looidq huiden, leder en Koortbrenggelen der manufactuur- koningri
jk Siâm beteekent Tical de aldaar gebruikelijka
industrie,welke meer.daa het derde gedeelte derbewoner: rekenmunt, die ook gemunt voorhanden isyen we1zulk:
#a< het kanton bezi< houdt,,in aanzienlijkehoeveelhedea inThIe
KND
tgou
Zd
RLen
in hetsilver(zie SIAx).
uitgevoerd wordt. Xen onderhoudt hier, metname in de
IG STNLSRL,zie DzclxzAt.
hooNstad Fraanfeld aan de Xurj (met 2* inwoners) TIEN GULDZNSTUK in goud.koninglijk nederlandsche
verxheidenekatoea- en vlaopinuerijenennietonbelangri
jke gedert1816,en dergeli
jkevi
jfguldenstukken,sedert1825in
katoen-,li
jnwaden- en xjdeweveëen;ook heeftdezeplaats hetwetteli
j
k
âj
n
ge
ha
l
t
e
v
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n
::
v = 21karaat7)grein. Zie
een'atoomcylinder- ofpletmolen. naarwelks model die te AXSTXRDAM eR XUFTXF 0V:E E:T AIGXXKXF.
Xeintz en elders in guitxblxpd Wn gebouwd geworden. =jLzehnruldenstûckefl Gold)duitsche:en welmees!
De Rheepvaart en de venendin: der over het meervan i
n het âjngehalte van het duitgche pistolengoudybestaan
Constax komende:en derwaart: gaandekoopwarenigleven- eemt sedert 1816 en 1819 enz., in devolgendemuntslagen :
dig,en brengtinsgeli
jksgoedewinsten op.
1) Groothertoglijk-badenscheZeân&uldenntûcke,gemunt
M untnn en koers. Men rekent hier gemeenli
jk naar van 1819 tot18*
27,in hetwetteli
jkeSjngehaltevan21karaat
rnldenn vaa 60 krtuzern, à # an&perofp/enni&e, of 8 grein,waarbi
j men ook geli
jktijdigookhalveofs-guldenxk naarzwitnerncney'
rlv,van 10 6atz6n à 10 vappen. #fxcâ, geslagen heeft, zie :Anzx en XclTzl Qvza usT âtDe numnralre wcgrde i: iq den zoogenaamden 24- G:M::>.
guldenvoetgegteld,den nieuwen louisd'dorà 11 e den of 2)Groothertogll
jk-hessigchedito,insgeli
jksuitdennieuwe16 zwitgerxhefrancs gerekendy'waarnaarmen 24,4739(dus ren ti
jd (l8:6) in het wetteli
z-k âjngehalte van x% = 2l
nagenoeg24j)gulden op hetkeulsch mark âjn zilveraan- karaat 7) grein. ZieHzssxx (Groothertogdom)en Xcxrzx
nemen kan,xoo dat.
de gulden de waarde heeftvan0,57204 OV:R HsT Atczxzsx.
pr.thlr.of/0,99*%ned.Neemtmen,zooals'bi
jdenzuid- 3)Koningli
lk wurtembergsche dito (als ook s-guldeudu
it:chen muntvoet, 24) gulden op hetkeulsch.mark âjn tukken) sedert 1824, bestaan alleen als proakmunten of
zilver aan, dan heeft de gulêen de waarde van ;pr.tkr. s
medailles,tot pri
jg-uitdeelingen,en zijn daarom .slechtsio
of10,99 .ned.;hetwelk :lechtgeeneonbedui
dendeafwi
jking zeergering getaljvermoedelijk in hetEjngehaltevan x.
q.of
van de voormelde numemire vaard: uitmaakt.
21 karaat 71 grein,en dusook waarschijnli
jk ia dezelfde
Van ev
'
ges:reslagenn-xsfeeç:'
l'
a heeftditkanton(in- waarde alsde hessische geslagen geworden.
zonderheid van hetjaar 1808) glechts zilveren kleingeld-, De tienguldenstukken,inzonderheid in ieergrootemenime
xheid:-ofbi
jpassing-munten van lkreuzer,),lensbatzen. onze nederlandsche,circuleren in Frankforta/X en in het
Deze gerlngere muntsoorten zi
ln echter reeds, of
noordeli
jkeDuitxhlandjmeestalvolkomen in dewaardeder
nog,doorde onderscheidene w iuersche kantons
dùitsche pistolen of 5 thalerstukken.
en versmolten.
ERCE, wi
ja- en brandewi
jnmaat in Engeland. Zie
Freemdeezzllfeecïê'
s hebàen hisrden zelfden koersen LoTI
wplx,vergeli
jk TlxRçnx.
hetxelfdetariefalsin St.Gallep ;ook bijwizselzaâenrigt TIERCON (TIzRcz),oudefranschewijnmaat,ziePzRlzs.
men zich gemeenli
jk na'ardezeplaats.
In Bordeaux maken 1) tierce (aam)eenebarrique(oxhoofd)
M aten ea rewigten. De nleuwe zwitsersche maten en en 6 ti
erceseen tonneau (vat)wi
ja uit. Zie ook AxsTxhgewigten.zie men onderhetartikel Zvzrszatwlp. Van de pAx en lh xsvnc.
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oudere, nog niet geheklin onbruik zi
jnde,laten wi
jhier
volgen;
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d)jzie K00p- en STXAT&Zengtemaa'.als in het kanton Jppenzelh ziealdaar. PAPIXRK'.
0ok bediende men zich vav de ellemaatvan St Gallen.
TIJGERVNLLZN zie Pztrxalzzx.
Grqqnmaqt, l vt
krtel houdt 4 möszlein. De oude TILX RG?ned.fabri
jkstad indeprovincieNoord-Braband,
viertels waren echter niet overal van gelijke grootte. In met 12.000 lnwoners,voor hetmeerderdeelhun onderhou;
Fraunfeld bevatte het viertelvoor gladkorrelgranen 24,7, vindende in de lakenfabrikatie, totbeddjving van welke.
.
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voor ruigkorrelgranen 28,9 ned .
kop.

Inâoudsmaat w@@r natte Ylres.

De elmer heeft32 man = 1:59683 ned.kop.

niet minder dan 80 etablissementen alNier'hunne werk-
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maard wegensderzelver uitmuntende kwaliteit. Deze stad is
hoofdplaats van een kanton,heeft een lakenhal,eene we-

Fandelsrewot,alsin hetkanton kppnnzelh :iealdaar. keli
jksche markt en vier groote jaarmarkten;zi
j bedn'
jft
THûIIINGKN. 9it tu:xkea d'
e W erra in hetFeaten, hv4bouw en v#eteelt. 9ekatoen4rukkeri
jmaaktnog eene

Txu k- Tzy.

-

lxâo -
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andere tak harerni
jverheid uit;de stad heefteen'leven- ontstaan,zoo wordthetzelve door wasnh- of vloed-werkea
digen doorvoerhandel. Hier werden geboren de schilder (du. S'eq'
enw6rke; fr. mines d'gzcfs d'allavion,ofde
Gzsxn: vwy S1'AAyD0xx,de godgeleerde A>r0>z: vAw Gxts, tavagea
.eng.ntream-worksjgewonnenydoordien men de
ni
e
t
t
i
n
b
e
vattende gebergtedeelen dooreenen op de aarden den kerkeli
jken geschiedscirijverDroxxsxrsXcnzozaTs.
TILLA,reken- en fioudmunt in Turkostan,zie aldaar. massa geleiden waterstroom van hettin-inhoudendegedeelte
TIXBAXG, graanmaat te Batavia, in Oost-lndië. Zie afzondert, en na behoorli
jke afscheiding het tin-ertsme4
houtskoolen in blaasbalg-ovens aan eene reductie onderaldaar.
TIXBKR, noe
men
n;Londen
40 d
su.
tuks Pel
tinmt
ofpe
wteir
fr.étain;
terj-werk. werpt.-Het dus gewollneu vloed- ofwaschtin (du.S'eiTlN (eng.
Zinn;de.fin,. y'exzixxgfr.étqin #>g//ewz-oa ofde lava&e;eng.streame
*F.tenn z'russisch otowo3 sp.estanozeîfz'
jzonderezuiverheid,daarhetindeopgeschichte
egyort.estan- fï>)isvan bi
ho; ital.stagnot,een reeds van ui
tdeoudstetkdenbekend aardmassa voorkomende tin-erts, zicN génoegzaam zondeç
metaalyhetwelk door de phenieiërsuitSpanje enEngeland eenige vermenging voovdoet. Met beste engelsche tin is
gehaald en reeds vöör den ti
jd van Xosssisverwerktge- stream-tin,en ons,wegens d-zelfsuitstekende zuiverheid
worden. Hetzuivçre tin heeft eenezilverachtigewittekleur, bekendeBanka-tin schijntook grootendeelsvloed-ofwasehzterken glans en eene tusschen het goud en :et loodinhet tin te zi
jn. In Rngeland gietmen hettoereikend zuivere
midden staande hardheid ; het is zeerzweek,buigzaam en waschtin Lstream-tint
'in blokken'van l20 à l30 *,ofwel
smeedbaar, laat zicà tot dunne bladen van xvyv duim en men vervormt het daardoor in greinen ofk-orrels, dat men
du
nner nog uitkloppen en tot niet zeerâjnedraden uit- heeteblokken van eene behoorlHzjkehoogtelaatnedervallen;
trekken. Het heeft 7.28 speciâek gewigt. en wordtdoor in het eerste geval komt hetals nloktin.. in hettweede al:
verwerking weinig digter; deszelfsuitzettlng ofopzwelling korrel
- ofdruptln (fr.éta4n en lavmes;engelsch&raéntusschea hetvriespunt en ziedingpunt bedraagtwlvvan des- tinj in den handel- Is het druppeltin nog eenigermate
ntreinigd, zoo wordt hetzelve nog eerst aan eene smelzellb lengte; hetsmelt.bi
j2300 derhonderd deelige ther- o
mometerschaal: kristalliseert lijteli
jk bi
j hetbekoelenjeh ting en eene loutering onderworpen 9 hetniet gesuiverde
venlugtigt 'zich in de witgloelhitte. Het tin heeft eenen heetookcommon grcfl tén.Hetin aanliggende lagen ingeeigenaardijen reuk en smaak,en geeftbi
j hetbuigen een groeide tinerts kan natuurlijkerwjze niet anders dan met
knarsend geluid Lcrid'
,
d/cfzz),hetwelk opdekristallinische de bergaarde vermengd, uitgegaven worden; men moet
9esteldheid berustyen nameermalige herhalingyofnahet dairom door hetzoogenaamde stoksverk- ofweitunr.gnau,
zn rollen leggen ophoudt.De zuiverheid van den tin wordt mçt beEulp der uitzettende kracht van het vuur: of door
voornameli
jk aan dekleur,aan den klank en op debreuk- metbuskruid tedoen springdn,aanzienlijke massalsuithqt
vlekken onderkend; buitendien is er behalve de schei- erts-inhoudende gebergte 1os maken en ùitdelven.en voort:
kundige proef neg eene gietproeve;eene in het graauwe doormechanieke mi
ddelen:dxrstampen en slemmen (afen blaauwe vallende kleur verraadt eene bijmengingvan wasschen) hetertsvan den,dooven steen ofsintelafscheiSekend zi
jn de sedert 1400 en..1458 uitgebouwde
koper,lood,ijzeren antimonium ;arsenicum maakthetzelve den. '
witterel harder;zuivertin geeftbi
jhetbuigen een'ster- Stockwerken bij Geieren Altenberg in hetsaksischeertsken helderenj enkelen klank; onzuivere eenen zwakken, gebergtejdietotop eene zeeraanmerkeli
jkedieptetezamen
gnel zich herhalenden. Zuiver tin i:ophet'
breukvlekwiten gestort gi
jn. Het van den dooven steen afgescheiden ert:
wo
r
d
t
ge
r
o
o
s
t
e
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o
m
de
me
t
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t
t
i
n
e
r
t
s
v
erbondenezwavelmat,meteen breiacbti: aanzigt. Xetloodjkoperen i
jzer
verontreinigd, wordthetlfgter verbreekbaar,en hetbreuk- metalen te ontbinden, en in hoogovens of vlamovens gevlek graauw en korrelig. -- W aj de scheikundige eigen- smolten. Is het 11n hlerbi
j toerelkend zuiver,dan wordt
Mbappen betreft, zoo wederstaathetde lucht,hetwater en hetzelve (voorali
n Duitsehland)op koperen platentotdunne
verdunde zuren, wordt echterdoor zoutzuuren koningswater bladen van 10 à 11pond gewigtsuitgegoten,die dan tot
gemakkeli
jk,doorzwavelzuurtmgeli
jk opgelost;aalpeterzuur rollen (:c/Jes)opgerold, met houten hamer:digtgeshgen
jk in den handeltekömen.Het
oxyAertlletzelve schieli
jk, door plantaardige zuren wordt worden,om zoooneiddelli
:et aangegrepen en doorazijnzuuropgelost. Hettin heeft nog te zeer onzuivere tin,als ook de slakken worden aa'n
drie trappen van oxydatie,verbindtzich in drieverhoudin- eene zuivering-bewerking, door middel van uitsmelten en
en met den zwavel, en laat zich met de meeste metalen raKneren, onderworpen, alvorens de blqden worden geferbinden,waarb: hetde rekbare,smedige,brossermaakt. vormd. Eehalve hetbladtin bereidt men ook ff> in &&ââex#
Foorkominr en nereidinr. Hettin wordtniet gedegen door ingieting in halfronde lange vormen ; beide soortex
maar voornameli
jk als oxyde, tinsteen,tinerts (fr. étqin worden op de plaatader fabrikatie meteenstempelvoorzien.
owyA g eng. tinntonrj gevonden, en bevat meerendeels In Xngeland wordthetnietuitgeifenwerken gewonnen tin

eene bijmenging van i
jzeroxyd'
e,koper-jijzer-,arsenik-,
m moniak-ertsen en zinkblende, waarvan het door geene
werktuigeli
jkemiddelen althansnietvolkomen kangescheiden worden. De tinsteen wordt gevonden in het oorspronkeli
jk gebergte in schichten en lagers,en alsmengseldeel
van onderseheidene rotasoorten;valtbi
jv.ingraniet,quartzy
ohloriet. De tin-erts in het saksisch ertsgebergte te A1tenburg,Johangeorgestadt, Gei
jer, Ehrenfriedensdorf enz.
bevatteden van 4totlpct.tin-ert:;geli
jk ook die in het
boheemsch ertsgebergte te Zinnwald, JaaghinsthalySlackenwald,bijLiegnitzin Silezië en teKrobsdorfin hetReuzengebergte,van welke de laatste tegenwoordig niet meervoor
ùitgraving geschikt zijn. Tinsteen vindt men wi
jders in
Cornwallis en Devonshire in Zngeland bj St. Austle en
Redruth;in Frankri
jk,zonderde ontginning te beloonen,
te Baulry en Pyriac (dept.dersoven-Yienneen indeBreagpe); in Galicië en Spanje; in Groenland en Siberië;
't
voorts in A
'zia en China, siamj Pegu op hetscbiereiland
Malaccay en heteiland Banka (opditonseiland hetbeste
tin van den aardbol); in Amerika in Xexico en Chili.

hetwelk,ter.onderscheiding van hetzoo evenpezegde6err-

tin (-fle zfx)heet,na hetraKneren in gletvormen van
graniet tot blokken v&n nagenoeg 3 ientnrs.gegoten,en
heetdan &loktin (fr.é'ain ex nqumons;eng.6tockt:
1).
;'
het Njnste daarvan is het geraëneerde bloktin Lr@ned
lfocâiïa);lletgewoz
nebloktin (ookordinaryffngenoemd)
bevat 0,5 pct. vreemde metalen, en daaronder ook 0,l
p6t. koper;hetkomt hetveelvuldigst in den handel,verw

miu de Sjnere soorten meestaltotinwendig verbruik bestemd zi
jn. Hety qlaccq-tin wordtin afgeknoltévierzi
jdige pyramieden ) à 1 pond zwaar, maar hetkanka-tlu

in staven van 40 à 50 en van 120 à 130 ponden in den
handelgebragtJvolgens Bzlt:lzxa bevathet engelsche kor-

reltin geen koper,en slechtseenspoorvani
jzerifjnengelsch
bloktin '0,0024 koperen een spoorvan dzer;gewoon eng.
bloktin 0,0116 koper en 0,002 i
jzer;volgynsTloxsowbevatteden 14 proeven cornish tin geen lood en geen arsenicum ;bi
j doorslag 0,0001 koperen 0,001tot0,0001 i
jzer;
volgens Scxaznsa zoude echterhetslechtsteengelschebloktin
0?00l arsepicum bevatten. Deoost-indischetinsoorten zi
jn
Buitendien vindt-m en ook tin-erts in soodanige bergen, bl
j uitnemendheid zuiver.Hetduitsche 1injj
evatjzerjkoper,
die door verwoesting van tin-inhoudende gebergte ontstaan arseni
cum,molybdanum,wolfram,en bismuth twismuth).
dg
'n;in het saksische .ertsgebergte bij Kibensteck.in het K oeveelâeid wcs productie. In Engeland bedraagtvolJdoorslag dejaarli
jksche opbrengstvanhet
boheemsche ertsgebergte, in Zngeland bi
j Cornwallis,bi
j qensW xzxxa,bi
l
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eindeli
jk vindtmen in gteenachtigeofpuin-grondennogdratotdegeldswaarde vap 401,048 z st.In 1837 werden
dvrigtinertsofhouttin(fr.étainJe&ofw,dzln
zxœyloide;eng. ton,
fs 5,316 ton tot eene zamengeyatte waarde van 41l,990
w/od-fïzz.corninâ 'ïx-ore)in Cornwallis,BraziliëyBuenos- zzels
Ayresen Xexico.- De mi
jn-uitgraving van hettinisnaar t.gewonnen; en van 1822- 1829 bedroeg dehoogste
mate van het voorkomen van hetzelve zeer verschillende, pri
jsvoor 1centnr.tin 5 zst.5 sh.6 p.,delaagste pri
ja
en onderscheidtzich wezentli
jk van deandere ertsen daar- bedroeg z st.3,sh.l3.Detin-uitvoerultRngelandbedroe;
door, datgroote massas van hetgebergte, in welke hettin i
nlaatstgemeldjàar2,620'ton,de invoerl00tongen dienvenatis mede moeten uitgegraven worden.Bevindtzichhet volgenshetbinnenslandsverbruiktetin2,796ton.Sedertis de
jze etin-erts in toereikende hoeveelheid voorhanden in eene op- uitvoer van hetverwerkteen onve- erktetin derwi

gqschitkte Aardmagsa, die uit eeh tinbvvattend gebergte is stegen,datdezelve in 1& 7 eene waarde vRn 425,405

.t.
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aaa de gezondbeid nadeelig wordt,best#an ia verKbeidene
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op lu des w paalde Toorscbriftea over de verhouding. in wele
70,e ceatna.gesckat worden.

hit.e

Saksen pro uceerdv:

bi
jveheteven:een bepaald merk deverhouding derGi@ e xxnduidt.Iaguitxlkland.onderandereainBrandenbu/,

In 1825 centenaau 2,799)
> 1830
>
29936)
* 1835
> 1836
p 1837

>
>
>

a&n hettia mag toegevoegd wordeng en heeftmea

to$ 4at vindt eene atempeling dervaatwerken Terordend,

en x k in andere oorden onderscheidtmea
4 sttmpelig tkn
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29575
2,451
2,651

Met centnr. h:4 op de phau der pe ucti:eene v:arde
vo > < 4 t> .# in D hemenwerdO in18M ,v )œne .,
ia lO 7 d--ntegen l% : ceatnr.gepre '- eri Volgen:

Kgzczgxxc'sopgave voztdegemiddeldetiq-pe etiejav1(b op 12* centeMm gex'
aat.- Iu # ' werden
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Eetpxef- ofkeur-tin iy oogtenri
jk bevattt op 10deelea

ia 1*V a.n tia ingevoerd 1.* ,7% kilv ,en Kwc nl- ua l deel lG . 0m de grootte 4er lood-toevxgiag te
had: Terbxikt 1,7% ,634 kiloy .
lnz-m, h n men :1N vo de gietprxf bedienen,<: men
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gevl een de: te g- ter of kleiner toewemel#an le

venaaMken van tafelvaatwerken,tegenvxe ç m--ktmen
n- uit tin keteb vx r verwer: en apot
h- - di:tl eerln Nkxlins-apyaraten, buizen tot Te/rlei obmik (die
tuns even al:delxden buizen ofpi
jpeajia oe er-h.ideae nommer:vxrkomen),totlelerNaad.e adiën,phat-

opm.ak: nur mate xi
j meerderofminderzwaarzi
ja;of
x k '---lge men de hrdrostatiwhe proef door weging ia
lv-h, * vater,ea vergGjking vu hetrezultaatmeteene
+ * - lgerigte tahlle;çeae p- f, die ia Frlnkrjk
vetteljk :. - overbetgebaik xan NG tin totfabriatie
vaa ::tblik Lwei&ablqck)i:reed:,onderon:m ikelUu.
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kea, vodt het tin. wegens de:zelf: knehaAlei . . t h.t
':te gezegd,weshalvevi
jNitidecNtsbtbbea aao
1Y vermengd; daardx r wordtheaelve'apeci& k zv---aer. te Tx rqp, dat men sedert 1814, naar de uitviadiN va
ea althan:bj ve- heidqne meng:dxerhov ie a
k.- 1&u p, k t blik vx r TelerleidoeleiH en moirnert.d.i.
liâkvr:meltbaar (wuhalve mea xk allia#u #aa 1* el 4.1 m.a beuelve met eene kristalliuixN uitgen ten 1ti* tot soldeersel aanvendt); het lood o-- mt un het T- i4t. Tùt aAnw lling van het ov ergezegd m ikd metin deuelfgfrui
je witœ kleur.verxnuklltW elve -.n k
44* .-12,,latea wi
j hierTolgen de 1 Kngdand vxz% lucNtlimeli
jkaaMlaat,dxh maakthee ve xk ge--b- emvM e blik- rten Ltin-platenj, beneven: opgave va
ke%kergietbur.Vere t:eene toevoeging v.n u-a,R ven bete v der platen in eene ki:tea vas het gewigta d.n
akere Npakde gren:,bi
jhetgebaikTankeeenr reM-bap e :tearkiatin Londen in hetjaarl&V.
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Buitendien Tertint me? blikkea- ea e m eede lem lg,
Neuwieder keuke% erei, koperea vaatwerk, .ujghugel:,
gespen enz.;mea G tioeertqelf:m#tNjnetinfxlfehettot
verpakken #an den tauk n kee e lx 4blik. tea eiM e
eenen vxr degezondbeid -.
bodeli
jk- invbed on- geli
jk
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dener dal van den kreit
sBotze'
n steeds meer opbloei
jend
TIOO-GIN (TIc0-GI>) ZIAGAXIZ, ZIA-GI> (bij *ns te bedreven wordende houtnnihelen en vervaardlgen vaa v2e
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ande ook we1scnuitgeuoemd)iseenejavaanschezilver- houtwaten uithetIl
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TIPPRKR,graanmaatin Bombay, in britsi oostilndië. Amerika verzonden worden.Hetmiddenpuntdezerfabrikatie
.

W R, 0L, vorsteltjk graafschap en gedeelte der dnitsche is de hoofdplaat: van dit dal, St.Ulruh, alwaar omstreeks
e
r
l
hnden van den keizerstaatoostenri
jkyeene voortxtting hetbegin der l8e eeuw heteestdoorhetsnitselehvan schilvan Zwitserland, nez hooge alpenketenen doortoKeh,die derl
jlijsten de grondslag totdezeindustriegelegd werd,en
door de rivieren Iller, Lech,lsar.lnn,brau,Zi4ak,Brenta, voorwelke in den jongsten ti
jd op bevd derregeringook
Xtsch en derzelvernevenvloeden in meerdan 30 daleà ge- eene teekenqchool is opgerim geworden. Hetw orbeeld van
lplitstvorden. Daarbij wordthetland in hetwiden door a kele in Venetië 4ot kunstenaars gevormde Grödener
hetGarde-meer,en in hetnoord-weeten doorden Ri
jn en werkte op hunne hndslieden, het deed eene geest v.n
hetmeerv&n Constanee(2W eszee)b'
apoeld. DeAlpen- nijverheid ontwaken. en spoedig legden zich.allen op het
dden hebnn heerli
jke weidegronden,en dienvolgen:ook houtsnitselen tx. Xeer dan 1* jonge tirolerszi
jn altijd
vxrtrelrelijk vee, httwelk hier meestal naar zwitgersche buitens'hnds,om handelmetdezewaartedri
jven.envele
vl*i
xe oaderhouden wordt, en even als de noter en kaq&, Grödener hebben zich ook in andere landen,zelfs in AmA#
gelijk in Zvitserland, koofdprodukten zijn. Yoordever- rikapeergezet. De aanzienli
jkstestaprlplaatsen van Grödeedeling derschapen-fAkerj en marden-stoeterijistotd.g ner waren vindt men in de groote stedea van ltalië en
verrenoK weinig gedaan. Xerkwaardig i:de (vroegerveel Spanje, te leurenberg, teipzi: en Philadelphia. X,en
meer aanmerkelijke) t
e lt van Canarie-vogelen in deom- ander handelsartikelvan ditda1zijn dekantennd1ehietotreek van Imst,die voxmaal: tot eenen handelaanleiding met kunxtvaardigheid geklotst worden. Overigen: heeft
gaf, die tot Xusland en Konstantinopel zich uitbreidde. Tyrolgoede Ioo#er#en teInnlpruck, :overede,Botzen tn
Gra-n worden nietvoordeAhoeftetoereikendbebouwG Triënt, ook verucheidene pap'
zer- en glasfabdjken.in het
vuantegen boomvrcâtenninzondeieid omstrxksTrien: Stubay-dal (kreitsInnspruck)
., en teSterzing (kreitsB>Botzen,Xeran en in *etEtscNdal,Tlan en âennep in het necken) vele i
jâersmelteri
jen ên (metname te Fali
jmes),
Boven- ea onder-lnndal en in hetP'
ugterdal,en tabak, beroemde messen- en andere %
jzer- en staalwaren/a&ri.
welksaanbouw in Tiroltotop denjongsten tx
'
jdvri
jwag, katie,hierook;envooralin hetZillerdaljkreitsInngpruck)
e
n eerst sedertkort,
ook hiermonqpoliederkroon i'
sge- goede neizenfabr#kennin de
n zelfden kreitsjteAchenvorden, in de Triënter- en meer no& in de Xovereder- rqinyeen grootmes&inrverk ,
en te Hallaan den Inn,in:kreits. Bet zuideltik ge4eelte deslandsgeli
jktin luchts- geli
jkseen nalmiakwerk.
gegtel, produkten, klimaat en levenswi
jze reedsveelnaar De handetvan TirolTerheftzich steedsmeeren meer,
hetaangxnzendeItalië;hierbedrijftznen, nevenstabaks- en wordt door goede, ten deele nieuw en metzaakkennl
kultuur, in de Triënter-,Xovereder- en Botzener-kreitsen door ket staaubestuuraangelepdejstraatwegen zeerbevoraanzienlijkez#leteelt,diejaarlijkg omstreek:3000centnr. derd. Inzonderheid gewiptig ls vporhetlandhetgoederuwe zijde totden uitvoerlevert,en bouwtmen ook veel rentransport en de expedltie-handel tusschen Duitschland
vj. (vooral in het Etsch-dal)alsook zuidvruchten (gra- en Italiëynaarwelk laatstland eene hoofdstraat van lnnnaatappelenjoli
jven,kastanjesjamandelenyen zelfscitroe- spruck door het Silldal 4100 voethoog oyerden Brenner
uen,oranje- en sinaas-appelen totden uitvoer).9emeeste voert. Andere belangri
jke kunststraten, die in denjonTolijven worden aan hetVarda-meer gebouwd. Degroote sten ti
jd overdegrensgebergten naarItaliëaangelegd wervouden leveren eene aanzienli
jke opbtengst aqn timmer- den, zijn: de uithet Pusterdal van Tobbach boven over
en ander hout en schoone masten worden in groote hoe- Belluno en de beroemde 8000 voethooge,en dus dehoogTeelheden op deKtsch,de Brenta en andererivieren naar steberi
jdbare weg in Europa,uithetEtschdalbovenover
hetvenetiaansche vervoerd. Ook sumak tot verwen en hetW ormser- ofStilfserJoch (in 1825doorkeizer FIIAAZ
looi
jen wordtin de zuidelijkegebergtea ingezameld.- De voltooid) naar het Yeltlin;ook perteene andereuithef
m#noitginnlnm van Tyrolisnog slechtseen sclladuwbeeld opper-lnndalin hetzwitsersch Engodinjen eindeli
jk eeàe
de'reenmaligebloeien grootte.Dezilvermk
jnenbijSchwatz straatweg over den Arlberg naarhetmeervan Constanœ.
aan de Inn hadden in de 15 eeuw een europeesch belang: Van de rivieren in Tirol,wordtde lnn van Innspruck en
en verschafte aan de familie l'ccGzllharen qjkdom ;want de Etsch van Branzoll bijBotzen afwaartsbeyaren. Yan
dej&arlijkscheopbrengstdezerbergwerken bèdroeg destijds meergewigtisechterde scheepvaartop hetmeervanCon.

.

tu- ken 60- à 80,000 mark, doch is sedert1564 *teeds
me
'er en meer gzonken,zoo datdezelve thans nog slecht.
s
ongeveer + 0 mark bedraagt.. Bui
tendien gewintTirolter
zelfd.
er plaatse ook nog kepèvn doch i-gelp
-ks veelminder

stance en het Garda-meer; metname bevaren de schepen
#an het Bregenzer schippergenootschapjhetvelk tot op den

jonmten ti
jd velevoorregten genoot,hetgeheeleConstancer
meer zeer levendig.
dan vroege ;voortslood,âcfczaïlël,ç
jzer,steenkoolenenz. Totdevoornaamste nitvoevartikelen van Tirolkehooen sedertequwen veelzoutuitde zoutgroeven bijHallaan ren: z#den waarmede inzonderheid Roverede en sotzen
deIun.
(zie aldaar) voordeelige zaken doen; voorts zôutj i
jzer,
:,
e kunntvhjt des lands is niet onbelanpri
jk, en niet staalykoper, messingjlood,sli
jp- en molensteenen,verfslechtsdezk
jdes
pinner%
jen en z%
jdewever# ln hetzuiden, aardenjvruchtboomen,verscheen gedroogdevruchten,wi
jn,
in en omstreeks Roverede,Triënt,Botzen (ziedie artike- hennep,vlasjhout,horenvee,kaasyboterenz.van fabri
jklen), en inzonderheid te â1&jalwaarook veelgoedeI1u- produkten:tapi
lten,vloerkleeden,katoenenwaren (katoenen
weelgemaaktwordt,maarook de touwslageri
jen nogmeer en geborduurde mousselines) uit Vorarlberg,kanten,ook
de wolweverij zijn gewigtig, en een eiqendommelpk en Iluweelen en eenigezi
jden stofren van Ala,lederen lederalom bekend fabrikaatqjn dekalfwollen tnrolschedcpfjfex waren,ijzeren staalwaren;lzonderheid seizen en houtwadie (welomstreeks 10,0:0 stuks)inzonderheid in hetPus- ren en kuipersgceedschap. De voornaamsteuitvoerneemt
terdal,teLienz,W elsberg,St.Sigmund,TeFereggen enz. zàjne rigting naar Italië en de naburigelanden :ei-jeren,
eweven,en nevensandere dingen, alshand.
schoenen,ten W urtemberg en oostenrijk, granen krpgtTirolhetmeest
deele van geitenleder, en anderelederwaren (inzonderheid uitBei
jeren.
5ordelsofgestikte lijfgordels,die insgeli
jkshier,maarook Innspruck,de hoofdstad de8lands,in de grootste breedte
xn =enigtete Innspruck en Betzen gefabriceerd worden; van het lnn-dal aan deinvloei
jing derStillin den Inn,
voortsprenten, landkaartef,houtwaren enz.deor de tirol- tusschen 7- à 8,000 voet hooge en ruwe gebergten geles1e marskramers zelfs buitenlands rondgevent worden. gen,heeft12,000 inwonersjeenehoogeschool(sedert1826),
#en rekent op 30- l 40,000 hetgetqldiermarskramers. een vaderlandsch museum metaanzienlijke verzamelingen,
Alaarook katoenmanu/aet%ren heeft hetland in desxlfs eenige zijden- en handschoenfabri
jken en een'levendigen
hoordwesteli
jk gedeelte, aan hetmeer van Constance,of doonoerhandelvan en naarItalië.
jll Vorarlberg, alwaar in den jongsten ti
jd de ni
jverheid M unten,vcfex en gewzk/
ew zie B0TzEw.
merkwaardige vorderingen gemaakt heeftj en zich tegen- TOD, wolgewigt in Rngeland,zie lz0>9:>.
woordig omstreeks Bregenz, A4J:xe&l#j Bladenz enz. T0E8A (EsTAE0 ofBsAzA)klafterjvadem,lengtemaatin
versoheidenespinneqjen metnietminderdan60,000 spin- Spanje,zieXwpqln.
dels,zeerveleAeverijen in katoen,mousselines(neteldoek) TOILETVRIIREN (Paowxvzzasx; eng.yancy .
p c/â,rl,
enz., voortreFelz
jke drukkeri
jen en verweràjen,ook eene ofornamentalykcfl,rdjîkwplumenêzc/:r,
-du.Z'oâmuckmelaniekepapierfabri
jk en andere werkplaatsen inbedri
j- J'
tderng ital.penneplv-, da />fc)l
aeeftmen ruw en
vigen gang zijn. Nog moetaan eenen bi
jzonderen indus- geappreteerd, geverfd en ongeverfd. Dentruhveeren (fr.
juetak hiergedacht worden;nameli
jk aan hetin hetGrö- >l.d'cv/rïeâr, eng.ostriclt/cathers;du.Strausg/aes
,
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smaragdgroen, bi
J detweede zwart,de keelgmaragdgroes:
ital.p.ffïntruzzoj komen van den afrikaanschen stmls- bo
kop en hals geel, de overigevederenbruin. ZI
Jdienea
vogel Lstrutâio c/-elx: LI>>Axvs), diein Afrika leeft. aanvende
dames tot kapselversiering, doch kunnen slecht,
De beste zi
jn zi
jne.vlerkvederen;daarop volgen destaart-

vederen. Zi
j worden .uit alle europesche havens verzon- kol
-ten ttjd gedragen wordeny vermits hetfraai
jegeelder
den; die uit de havens der middellandsche zee gaan âjne vezel-vederen spoedig, zelf
s doer kaarslicht verschier alle naar Livorno,alwaarzi
j gesorteerd worden,de bleekt. Erzi
jn'zooveelvan deze vederen naarKuropagewitte (ital. &éanehet zi
jn deduursten en hebben de vol- bragt geworden, dat een stukj hetwelk bijv. in LeOlpxlg,
gende ondersoorten:prima zi
ja de volkomene vlerkve- v4ér 1830, nog 50 & 60 lhlr. kostte,aldaar tegenwx rdlg
deren;seconda de minderrjke aan baard en waarvan 2 voor 10 thlr. tebekomen is. Zi
jkomen dnoronzeh hoïzooveelwaard zi
jn a1slprimq; Terwg zi
jnvlerkvederen, landschen kolonialen handel naar Europa.
waaraan de top ontbreekt,4 zi
jn.sooveelwaardalsjprima. TOISR (KtuTs:,VApxx),franschelengtemaat.
Coda zijn,zooa1sreedsdenaam getuim staartvederen,10 TOKAY,klein marktvlek,van omstreeks 4- à 5,000 ingelden l prima. De witte van Aleppo zi
jn de fraaiste, woners,aan de Theiss, in het hongaarschgespanschapZemvermiti zi
J
' zeerzddeachtig en uitde natuurgekroesd zi
jn., plen, en hoofdplaats van het gewest, uithetwelk de beDievan Barbarqe.
zàjn ietsgrover enhebben eenetintnaar roemdste en edelste der hongaarsche wijaen, dezoo zeer
het rood;gelden daarom nietzoo veèl alsdie van Aleppoj gewi
lde tokai
jerwi
jnen, komen,die hierop den Hegpalla,
doch'meer d>n die uitW'g#>fe(dezoogenaamdeSenegal eenen10hongaarschemi
jlen langsdeTheisszick heenstrekvederen'
),diewelfraaiwitzi
jn,maar geene ri
jke baard- kende wijnbergenstreek geteeld, in Tokay voorden handel
xezelen hebben,en overhetgeheelgenomeneen'tebreeden in groote hoeveelheid opgelegd, en naar alle oorden der
en efl
enen vorm bezitten. Xinder dan de witte gelden de wereld verzonden worden. 9e beste wordt gezegdj 1)ài
zwarte (ital. nere), minder nog de graauwe (ital.&igiejj hetdorp Tarczel te groeijen, alwaar ook de mousserende
die beide in balea of kisten komen,xnaar het gewigtver- wi
jnen voor het hof bereid worden. Bi
j doorslag'wordt
kocht worden, en met tpuwen totbossen :4a gebonden: de opbrengst van den Hegpalla op 180,000 preszburger
zoo dathettouw 8 à 10 pct.van het gewigtbedraagt. De ei
mer geschal. gepri
jzen hebben geenen maatstafJalleeu
struisveêren zi
jn vooralwegensdenelvergolvende'beweging bij.opgelegde wijnea #anahoogeren en middelbareouderzeer gezochtj die nog da&rdoor bevorderd wordt, d&tde dom,zi
jn zi
jminderdobberende. Zoo betaaldemen in de
baardvezelen reeds uit de Mtuur nigt aan elkanderhan- J
lonpstverloopene gelukkige Fi
jnjaren voor goede l0- tot
gen,mgariederderzelven vri
j öp zich zelven beweegt.- zo-larige tokaijer-essencej waaronder men het voortreFeDe rein.
ernvederen (fr.Pl. de Jdrol,de wittepl.d'ai- lijkstegewasdezerwijnsoortverstaat,van 70- 100 dukaten;
ouden goeden tùkai
jer-ausbruch 45-65 dukatenjen
g
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idR
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tenit
alIe. vV0o0ror ma
.
zlasTan eli
jken ouderdom 20-35 dukaten. 9e
sehqonste zi
jn de witïe ragvederen v&n den grooten zilver- prijzen,die nietzoo zeervan schaarschtederproductie,dan
reiger Lardea ep<e//c),die in Amerikathuisis,ennoord- welvan den aanzienlijken uitvoerjvooralnaarSilezië,Galwaart: totaan New-York zich onthoudt;naar New-orleana licië,'olen en Busland,afhangen, hebben verooaaakt,dat
brengen de indianen geheele buidels dezer vederep ; in de tokai
jeryinzonderheid deausbruch.ln verbazende hoeBrazilië worden wi
J niet gebruikt. gekleine.zilver-reiger veelheid nagemaakt wordt,waarin dekunstderwi
jn-speculanten hetongemeen verre gebragtheefu
q
ar
de
a
gc
r
v
e
/
/
c
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l
landsche zee, en ia Azia in de zelftle klimaatstreken tot Afunten ea koers,zie PpxszBcllc.
oost-lndië leeft,levert insgeli
jkszeerfraai
jewitte rugve- M aten en gr-ïg/ex. K #nmaat,hetgewonetokai
jer
deren, die even alsde vroegervermelde losse baardenheb- wà
invat,en ookhetaldaarkleine wijqvatLantalaktisonder
ben;deze wordea inzonderheid in Hongari
je gedragen, Preszburg aangeduid.
zoo als ook die der worgemelden in Turkije. Geheel l bouteille = 3 weener seidel.
anderszi
jn dezwartereigersvederengevormd;bi
jeenelengté 9e overige maten a1s Prnszsur&; gewigten alsK eenen..
van verscheidene duimen zi
ja zi
jnaauweli
jkseenpaarstree- zie beide artikelen.
TOLA, (T0tAH) oost-lndisch oud- en zilverrewigtyzie
la
ngeb
eme
edt;eelnkanbdueig
i
zz
eerZi
st
denba
d
edle
an
ur
ren
tez
zc
al
me
n.
jer
sk
ta;
mme
aa
fr
vv
ae
nz
en
n BOXBAT,CwtccT'A en Scnw'z; a1sook goud-enzzjdegewigt
gemeenen vischreiger Lardea cisrrec L.)dieechterde- op het philippinen-eiland XAllttw,zie aldaar.
zelven slechts in zi
jn volwassen staat draagt;zàj hangen TOL-BKLASTINGKN (BZSTITrTIZ u>) gràjptalleenli
jk
hem van het achtergee elte van den kop naar beneden af. phats in twee gevallen, nameli
jk ten gevolge van overHetdier leeft in geheel Europa eu âz
-ia,inzonderheid veql é,fg.
vfïxgex,diedoormisvattingen van beambten zijn verin Siberië,alwaar veel op hem wordtjagtgemaakt,ver- oorzaakt geworden. - eigenltk restitutiënb - ofom
j den uitmitsde vederen bi
jderussischevrouv een veelgeliefdetooi aan sommigefabrikaten uitde verbondslanden bi
zijn..- D.
emarabou-vederen komen voortvan den reus- voer naar buitenslands door terugbetaling der van de ruwe
of marabou-oojevaar (ciconia zacrcl. T.)in oost-lndië, rrondstoFen betaaldetolregtenjde mededinging tegen geea van den Argola-ooi
evaar (C. krrola T.)in Afrika; ltksoortige voortbrengselen van buitenslandsteverzekeren.
.j
het qjn de staartdekvederen dezer beide vogels, witof overbelaste tolregten worden in den regel, in de duitjop grond derherziene tolhlaauwachtig groen,bi
j de eerstgemelden;steedswitbiJde sche tolverbonds-staten,hetzi
laatstgemelden.Een van 12 duim lengte en 7 duim breedte registers van ambtswege,zoodra de over-belasting een thaweegt slechts8 grein;wegensdeze buitengewone ligtheid, ler en meer bedraagt, of ook zelfs beneden dit bedrag,

ea doordien zi
j gesplistzi
jn.golven zijbI
J de minste beweging. :i
jdehindoo'swordtdezevogelheilig gehouden
en dienvolgens niet gedood ; de bewoners van sommige
dorpen onderhouden dezelven'troepsgewijze,om metderzelver vederen handel te drijven: hl
j gaatgetemd zi
jnen
laeer overalna,weshalve de engelschen in oost-lndië hem
den adjudantnoemen. De marabou vederen staan in eenen
hoogen pqjs, en worden dienvolgensnagemaakt. Dezoogenaamde valschemarabou-vederen zi
jn deonderste staartdekvederen van den ooijevaar,den paauw enz.- Yoorde

op voorafgegane schriftelàike reclamatie van dengene, die
de
tolregten heeftbetaaldjbinnen den qjd van één jaar.
te rekenen van af den dag der tolbetaling gerestitueerd.
Na verloop'van één jaar, is echter alleaanspraak op terugbetaling van teveelvoldane tolreren jegens den staat

dtisvogels (fr.olseauœ & paradis; eng.bird.
nVllrcWde;
du.Paradiesvögeln;ital.uccelliW paradisotkomen hier
lweesoorteninaanmerking,degewone LparadiscaapodaL.)
en depapuensischeofnieuwguinescheLp.papuensz
-,
:L.).Zi
j
leven op Nieuw-Guinea,endewestwaartsdaarnevenliggende
eilanden. De inboorlingen sni
jden hen de pooten en de
vlerken af, om ze beter te kunnen inpakken,nemen er de
îngewanden uit, stekqn een stokjeofspit
jedoor den bek
llenen in hetii
jt,en droogen hen aan hetvuur. In dezen
staat:gaan zi
JnaarChina,oost-lndië en Ruropa.Alleende
ma
nnetjeséi
zonderdezen slechts,die,welke meerdandrie
'
1aren oud ltjn,hebben deprachtigejlangejsmalle,gelej
gesplitste buikxderen. 9e vederen van het voorste geçleelte van den kpp zi
jn fluweelachtigybi
j de eerstegoort

mende beginselen vastgesteld. Zi
jwillen noch sluikhandel-

.

verloren.

TOL-CARTEL. Alle tot het duitsche tolverbond behoorende staten hebben onder elkander tot instandhouding
van hun tol- en handels-stelsel, en tot onderdrukking van

den aan hetalgemeen handelsbelabg schadelàjken sluikhan-

militaire pluimen ofvederbossen neemtmen de halsvederen de1 een zoogenaamd eartetgesloten,en over de tot bereivan den huishaan (eng.âackleyeatherst.- Van de para- king dezer doeleinden te nemen maatregelen overeeenstem-

ondernemingen, of vereenigingen van sluik-handelaars tot
dat einde,noch gtapelplaatjen tot hetuitsmokkelen van iq

enkele der contracterende staten verbodeneofbiiden invoer in dezelven belaste koopgoederen dulden. De hoofd-

en ondergeschiktebeambten in allede tolverbondstaten zàia
nietslechts gelast, elkander wederkeerig in alle wetteli
jke
maatregelen tot bereiking dezer doeleinden krachtdauig te
ondersteunen; maar ook zonder bijzondere opvordern
lng,
overtredingen of vergri
jpen tegen de tolwettenj ten nadeele van welken der verbondsstaten dezelve ook gerigt
zi
in,teverhoeden oftotoyenbaarheid en totbestraëng te
@#
brengen. Te dien einde ls hun ook de bevoegdheid geexen, pm de sporeq van beganq tolwet-nvertrd ingea ip

ToL< ûx*'EaENcIëx.

foL-plltEcrlè'
x- ToL-KwITA:T1r.
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het naburig gelegene verbondsland te vervolgen, om onder langs den diplomatischen weg, de des betreflknde zaken
inachtneming der in dezelven bestaande wetten m etopzigt behandeld.
totde huiszoekingen,iû beslagnemingen enz.zich beh
TOL-DIRECTIëN vorm en in de ptalen van Letduilsche
. oor-

lijk van hetbestaan desdelictste verzekeren,en den over- tolverbond eene aidden-instantie tusscllen de plaatselijke
treder,in gevalzi
jne gevangenneming overigens gewettigd tol-bestureo en ontvangkantoren en de hoogsteEscalelandsen het bewtjs des vergri
jpszonderdezelvenietverzekerd depvtementen, Enancie-ministeriën. Tot derzelver werkis echter onder voorwaarde van uitlevering aan de naast- krlng behoort het uitsluitend, de dienst der plaatseli
ke
bi
!
lgelegene
- overheid van het vreemde verbondsgebiedy aan tolbesturen te leiden, en over de voltrekking der gemej
ente houden. De overtreder wordt, na voorafgaand requisi- 'schappelig
'ke tolwetten tewaken. Ten eindezulksalti
jd in
toir, aan dien staat overgeleverdj op welks territolr de alle verbondsstaten volgens overeenstemmende grondbeginovertreding ten wve heeft plaats gehad;dan dathi
jaan selea geschiede, wordtdoor gevolmcgligden,die dooriedeeenen derden staattoebehoorde,en door deze totbestraëng ren verbondsstaat in eenen auderen verbondsstaat afgevaaropgeëischt wierd. Het geregteli
jk onderzoek en de stran
l digd kunnen wolden, en door een gemeenschalipelijk
geschieden in het laatstgemeld geval derwi
jze, a!s of het overeengekomen dienstreglement daarin voorzien. Aan deze
vergri
jp op heteigen territoir en tegen de e'
lgene wetge- gevolmagligden is het opgedragenj van alle voorkomende
aangelegenheden van bestuur kennis te nemenj die tot
ving begaaa waren.
. I
edere 'door het bedrijven eentr tol-overtreding bena- contractmatig aangegane verpligtingen betrekking hebben;
deelde staat'is, a1s de dader op deszelfsterritoir gevatisj en alle voorkomende botsing en meening-verschillenop-zootothetaanleggen van hetgeregteli
jk onderzoek,totgevan- danige wi
jze uitden weg teruimen,a1saan lletgemeengenneming en toepassing der straf bevoegd. W ordtvan schappeli
jk doel en de gesteldheid der verbondene staten
deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt,zoo bli
jven de beantwoordt.
,

m etbeslagneming bereikte voorwerpen,ook als debeschuldigde niet in hechtenis genomen is, aan den benadeelden
staattoegekend, tot op de in regten geldendebeslissingvan
dien verbondsstaataan welken de uitlevering van dendader
heeftplaats gehad.
Tot ditoorspronkelijk door Pruhsen,W6'
1
J:r:s,W urzrzaôerg,de beide Kessen, Saksen eu dethiirinyschever-

geze tol-directién, aan welke alle verzoeken ofaanvrage

tot tolvermindering, wegens loepassing vau twi
jfelachtige
tarieftaxen, wegens over-belasting enz., en alle bezwarrn
of klagten wegens handelingen der plaatseli
jkebeambten
moeten gerigt worden,voeren in de blzonderetolverbondsstaten ouderscheidene benamingen, walneli
jk in Pruissen:

provinciaal ée/qdfïpg-dircc/ïts van wellie in iedere pro-

bonds-staten gesloten,cartelzijn buitendlentoegetreden:de vincie eene bestaatynameli
jk:
vorstelijk Schwarzenburoche regeringen met opzigt tot
1n oost-pruissen .
. te Koningsberg
hunneonderhebbende heerli
jkhedenJdegrootheltogli
jksaksische regering met opzigt totde ambtsdistricten u tlstedt

en oldisleben, het hertogdom Saksen-Gotha met opzir
tot hetdistricts-ambt Folkenrode; de Auhaltsche hertog- '
dommen, het keurvorstendom Llppe Detmold. met opzigt,

)
>
p
n
>
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W est-Pi
-uissen ...
))llanlzig
Posen . . .. . .
> Posen
Pommeren .
> Stettin
Silezië ... . .
> Breslau
Saksen .. ...
. >)llagdeburg
'
W estphalen. .. .
p Xunster en

tot de gemeente Zèperode,W'@.
,'6'
/ en Gravenhq&en,
het hertogdom X 6'èklen&urr-3chwerin metopzigttotde
gemeenten Rossout, A '
e/welcsd en Z'ehönnerg ; de land> de Rijnprovinciën. p Keulen.
grafeli
jke Hessen-llomburgsche regering metopzigttothet
ngen te
opper-districts-ambt M eisenheim, devorsteli
jkwaldeksche In de provincie Brandenburg vervullen de regeri'
regering metopzigttothet vorstendom R'aldeckbhetgroot- Potsdam en Frank/ort a/X.voordegel
i
jknamigeregehertogdom Badeh, hethertogdom ATassau, de vlije stad rings-districten de plaats eener toldirectie;
Franklhrt.het groothertogli
jk oldenburgsche vorstendozn
I irkcn/eldbdevorstendommenWohenzollcrll-<girlnarinKcn In Bei
jeren onder debenaming van generale toladministratie . ... ... .. .. .. .te Xunchell
en k echlngen.
Buitendien hebben zich de staten llanover, Brunswi
jk In Saksen onder de benamipg A'an generale tol- en been oldenburg,zoo we1 metopzigttotde gebledsdeelen die
lasting directie ... .. .. .. . .te Dresden
iu llet duitsche tolverbond ingeli
jfd zi
jny a1s ook met ln Mrurtemberg onder de benaming van tol directie te
opzigt tot derzelver hoofdgebied tot het tol-cartel des'
Stuttgard
duitschen tolverbonds, onder geli
jke voor*aarden aange- In Koer-Hessen onder de benaming van opper-toldirectie
A
te Kassel.
gloten.
w naTOL-CONFERENPICN,vinden contractmatig'ja
arlijk:in In hetgroothertogdona Hessen bt-llhein onderdebe
de staten van hetduitsche tolverbond eenmaalp
laats. 0p
ming van toldirectie . . .. .. ..te Darmstad.
dieconferencj:n worden bàj voorkeur de velgende onder- In Baden onder de benaming van toldirectie inCarlsruhe.
Iù Nassau onderdebenamingvantoldirectie inW iesbaden.
werpen in gemeenschappelijke beraadslaging genomen:
In (
le vrije stad Franklbrj a/Alonderdebenamingvan
c)
De
v
e
r
h
a
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de
l
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r
a
l
l
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z
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die mct opzJgt tot de volvoering van hrt grondverdrag
toldirectie.
en der bi
jzondere overeenkomslen,totdie dertolwetvan
het tolreglement en dertarieven in den eenen ofanderen
Voor de gezamentli
jke thûringscheverbonds-staten ververbondsstaat waargenomen en nietreeds in den loop van vultde generale inspectie van Let thùringsche tol- enhanhet jaar,ten gevolge van daarovertusschen deministeriën delsvelbond te ErlhvtdeplAalseenertoldirectie.
en hoofd-àdministratiën gevoerde correspondeutiënj uit den
TOLERANTIE bi
j de munten, maten en gewigten,zie
IJxt,>,AIAAT en Gswlcl,,Mv>Tr> enz.en IIEMSDIE.
veg geruimd zàjn geworden;
J) De definitieve afrekening t.
usschen de verböndsleden '
I'OLEIIDACK) eene.rekening-munt in Bucharije. Zie
'
overden gemeenschappeli
jken ontvangstop grond derdoor aldaar.
de opperste tolbe
'a
-mbten opgemaakte,door lletcentraal buX'OLGEW IGT. De staten v'
an het duitsche tolverbond
reau verzamelt
le en voor te leggen bewi
jsstukken,zoo als hebben zich contractmatig daartoe verstaan, om in hunne
jk mupten-, maten- en gewigtenstelselin
dezedoorhetdoelvan een methetgemeenschappeli
jk be- lcnden een geli
lang overeenstemmend onderzoek wordtvereischt;
toepassing te brengen. Ten gevolge dezer overeenkomst
c) De weuschen en voorslagen,diedoor enkelestaats- laeeft men in de eerste plaats de grootste opmerkzaamheid
regeringen, tot verbetering deradministratiezijn geopperd 'op hetin de verscheideneverbondslandengebl'uikelijkeversclzillende gewigt besteed, en is na vele onderzoekingen
eworden;
dtDe verhandelingen oververanderingen dertolwet,van besloten, om tothet fransche metrgeke gewigtslelseltoe te
'

'

''

'

'

bet tolreglement, van het tolsarief en vandeadministl'
atieve treden,door igemeen den vroeger reeds in het grootherorganisatiej die dooreen dercontracterende staten worden togdom Jlessen ingevoerden honderddeeligen centenaar aan
voorgesteld. in het algemeen over de doelmatige ontwikl
iew te nemen. Behalve dit nieuwe tolgewigt van het duitling en uitbreiding van hetgemeenschappeli
jktol- enhan- sche tolvel.bond bestaat er tegenwoordig in Duitscllland,znet
delsstelsel.
.uitzondering van oostenri
jk,nog lzettol- ofbelasting geIedere verbondsstaatheefthet regt,.
om totdezeconferencie wigt der nlet Hanover verbondene staten. Z1e t
le artikelen
eenen gevolmagtigden af te vaardigen ;uithetgetaldezer Hwsov1
;I
len 0t::,BrRG.

gevolmagtigdeu wordtbi
Jmeerderheid vanstelumendevoor-

sitter gekozen, Avien ecllterjboven de overigen geen voorregtis ingeruim d.
:i
j buitengewone gelegenheden worden,bellalvedegewone,ook nog buiteugewone tol-conferenciën geheuden)of

TOL-KM'ITANTIE (du.Zollguittirunnj. â1sbi
J'den
belastegoederen onmiddellijk op degrenzen wordtbewerkgoedereninvoer in hettolverbonds-gebied, detolbetalingder

stelligd, zoo bekomt de goederen-vervoerder,na beëindiging der herziening en betaling vau den iuyoertol,wegens
150
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TOLREGELIXG.

deze laatstgernelde eene kwitantie,:a wel,.1sdetolu t
xla- deels den invloed OP hetvertier en het verbruik der ç
hoeratie schrifteljk en in dubbele expeditie heeft plaatsgehad, tlerea te vermi
jdensdien hooge tollen ten allen ti
jde eb;boveldienw- dteohter ben moeten;deels om het lokaas totontduiking te verwil'op de eene expedi
tie der dechratle'
noè, in het geval, al..over goederen v:n ohXrxheideue deren. De ondervinding àeeft overigens geleerd dateene
nelnersslechtsééhe delantie afgeltverd ks,oytijabi
jze er vermindering der tolregten in den regel eene verhooging
verlangen,uog op iederen enkelen.vraubtyriei4anhetsom- A r ontvangsten tea gevolge had.,9e regtvaardigheid echter
mier bedrag wegetjé den vaa dedaaria vermeldekoopwaren vordert, dat de tol-taxel
zzicllnaarden pri
j:dergoedereu
betaalden invoertol. In hetgekwiteerde exemplaar der de- rigt
ea.ta datdeonontbeerljkelevensbehoeften tolvri
jbli
j-

claratie wordt dea goederen-vervoerdergeli
jkt
'l
'
jdig voorgeschrevea,binnen welk ti
jdtbestek en overwelkenlandMraltweg ll
ijzi
jne wagenlading doorhetgrensdistrict voeren,en
btj welke station van conttëe lai.
idezelvt aantueltlen moet,
irlgeval de goederen niet 'oor het gren/ istrict bestemd
zi
jn, helgeea alsdan insgeli
jks in dedeelaratiewordtop-

Ten. Tolresten op den uitvoerzi
ju eigenli
jk nooitteregtvaardigea. W oMt eene koopwaaœ bianeusland'
s stel'
k gezocht, zoo za1zi
j ook binnenslands goed betaald worden,
en gevolgelàjk alleen de overvloed naar builenslands uitslrooltlen. W il m en eehter de binnenlandsche consum ptie door uitvoertollen begunstigen, doordien men den pro-

:eteekend.
ducenten den uitvoerverzwaart,en gevolgelijk eenen door
.
Ileeftde goederen verkoerder wegéns degerkngetolwaarde kunstopgedreven overvloed der goederen iuhetbiunenland
zijnergoederen alleenli
jk eeneschrifteli
jkedeclal'
atieineene te weeg brengt, zoo versehaft men den consumentea een
enkele expeditie :tl te atellen, ofwe1slecht:mondelinge voordeel, niet ten k'osten van lzetbuitenland maarten kosverklaring ofaangittetedeeu,zoo bekomthi
j wegens het ttn der inlandslhe producenten,en mistdesniettegenstaande

betaalde tolbedrag eene afzonderli
jke kwitantie,op welker qia doel,vermits men door deze maatregelen lletbelan:
ommezijde Insgeli
jks het noodigewegenshetvervoerdoor hetwelk de producenten bi
j de productieh'ebben verandert.
hétgrensdistrictopgeteekend eordt.
goorvoertollen hebbeu eene louter Iinancieële beteekening.
Geschiedtde tolbetaling eerstop de plaatsderdestinatie, Zi
j zi
ja gebrekkig en nadeelig a1szijzoo l
aoog gesteld zi
ju,
zob wordt dengenen die de tolregten betaald, als hj de dat zij tot het eigenll
jkedoelvoorhetgoederea-transpoa
wo
r
d
e
n.
betaling derzelveonmiddellijk nadeaankomst.dergoederen
bewerkstelligt,insglli
jkseenebi
jzondere,ingevalvanopen- TOLEEGELING of het tolreglement, hetwelk in alle
bare oplegging echter op de,doordengenea diede gou e- duitscketolverbondsstaten geli
j'
kWdig en overeenstemmend
ren ontvangt overgegevene, aanmelding kwitantie verleend; is uitgevaardigd geworden, bevat de voorschriften wegens
dergeli
jk'e handelwàjze heeft ook plaats bi
jden doorvoer- de voltrekking der i.n de tolwetslechts in hetalgemeenopea den uitvoer-handelmet opzigt tot de betaling dertolbe- genomene bepalîngenj en bevat derhalve in alle verbonda
lastingen, echter naar dien maatstaf,datde uitvoertolkwi- staten, even als de tolwet, krachtvan Fet. ge inhoud der
tantle bi
jhetkantoorvan.uitmng,ingevalaan de betaling vel'bonds-tolregeliag, die hier, Voor :00 Xerre niet reeds

.&n den uitvoer-tol bij het laatstgemelde siet wordt de enkele punten daarvaa in andere onzerartikelen zi
ja bevoorkeur gegeven, moet vertoond worden, opdat de uit te handeld,naaruitzetting van hetmeestwezentli
jkeza1wordeu
voeren goederen met dezelve kuanen vergeleken worden. aangevoerd, is a1s volgt:
Xoet van de.goederen eerst bi
j hetkantoor van uitgang De invoer van tolpligtige ofin besbtene collizich btde tolbetaald worden, zoo dieatde door hetlaatstgemelde viudendetelvrije warea in hettolverbondsgebied,ma& a1aan den vervoerder der r ederen, op het door hemj 4en
lo
et
enzlè
ijn
kson
gd
ed
eu
rg
ra
eng
de
n
jndov
de
gts
zon
sofkg
eaw
ng
,ed
ne
allt
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e
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trf
aav
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op
we
behoeve van hetTervoerdoorhetgrensdistrict,bi
jden sta- t
tion van contrôleaan de binnenlinie xtvangen bewi
js van onveranderd naar de naaste greng-tolpozt moeten gevoerd
legalisatie, uitgereikt: kwitantie tet inlossing van het bij worden, geschieden. De vervoerder der goederen overhanden station van contrôle nee/gelegde ondeeand. - 1)e op digt aan (.
elaatstgemelde de#oRrzi
jnelading sprekende,
de grenzen afgegevene kwitantiën nkoeten de goederen papieren,diea1sde tolregten op dezelve,Fegensverwi
jdesteeds begeleiden, opdataan de zich als telbeambten legi- ring van hetnaastegrens-tolkantoorbi
jeenenaandeirensju, door eeneu
timerende pmrsx en ten al
len'
tijdeop.
hunne aanvrage het linie opgerigten aanzeggingspost,betaald zi
bewi
jsvan hettolgerçgtigde >enoer dergoederen geleverd de goederen begeleidenden grensbeambte aan het grenstolkàn wor4en. Zoo ook i: Ket geraden, de tolkwitantien kantoorbezorgd worden. Aan laatstgelnelden heeftde vergedurend
'ed*n qid van '
een jaarte b- aren.
voerder der goederen eene dedaratie over zi
jnelading af
TOLLKN ofTOLREGTEN zi
ja belastingen,die van ze- le geven,die totop aanwi
jzing totaf- ofuitlading onaankere àdhpgoederen moeten voldaan woleu,xoodra zi
j op reroerd moetbli
jvenyen op grond van welke declaratiede
zeker punt de: Iands aankomen. Z4 zi
jn ook voorname- tolambteli
jke herziening dergoederen geschiedt. Hoeverre
zelve uit te strekken is, rigt zich naar de bestemming
li
jk daaruit ontstaan,4at'
de lands-rer nten de toelating de
' r war
en en naar de keuze des tolpligtigea metbetrekking
der goedereh van bet '
betalen der tolregten afhankei
jk de
de vervordering dergoederen.
maakten. Laogen '
ti
ld bthielden detôllen Hooteli
jk eene totNa
volbragte hergiesing en ,
na voldoening deriokomende
Enancieëleetrekkinr,waren matig geMeld,en werdenzonder zorgvuldi; toeztgt op de w&ardexler goederen
tolregten, waarvan de vervoerder der goederen eene kwiderd. fn vele staten stegen z1
Jtegelijk metdeopenbare Santie ontvangt, (zie TcsRwlTTnIxe,
) komen degoederea
terstond aan degrensscheiding ia hetvrdehandelsverkeer,
behoeften, terwjl anderen het voortrokkeny de tollen
hunnen lagen atand te htexl, eu daarentegen de directe be- ea de doer.den vervoerderder waren overgelegde,metdeu
lastingen, methame dp grondlâsten,te verhoogen. Onder ambteli
jke tolstempel loorziqne, vrachtbrief en ladinggpapieren worden hem terug gegeven. Hiermedeheeftde vold
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men echter. dat de '
tollen een zeer gesehiktmiddelvoor doening aan de tolwettelllke verordeningen haarvollebeslag.
deszelfs maatregelen Aaren,'
en weldra werden zijdaartoe overtolvri
je voorwerpen bekomtde vervoerderderwaren
js'
vaa legitimaueyom hetzel4e in hetgrenzdlzkitt
h:t voo'
rnaamste l ddel. Vanlieverledekomtmen echter een bewi
-

'

wederom van het begrip terug,de tolleu te beschouwen a1s te vertoonen.
A1s de voldoening dertolregten nietterstond geschieden,
middel om de nationale huishouding te regelen en te beschermen.Uithetgeeh door ons,onder het artikelmercan- maardelading bijhetkatoorvan ixang,zondertolbdalin;
tiel ,/<&eJisaangemerkt,me'
enen wijbetoogd te hebben, totop nadere beschikking moetnedergelegd worden,zoops
tlatde proefneming,om delolregten te geli
jkertàjd a1sre- te onderscheiden,of de plaats hetvolle stapelregt,dan we1
Rulateurs en beschermmidde'len van het innerli
jke mate- slechts een gewooa tol-entrepôtbezit. In hetderste geval
neëleleventegebruikenjniettebilli
jken is.Reschermende geschiedt de aanmelding der waren en derzelververvordetolregten zi
ln hoorstens dan alleen aannemeli
jk, &ls een ring naar het voor deze plaats verordende stapel-reglem entq
n het a.
ndtre geval?echter,opnemin; in hetentrepôt, na
wi
jd uitgestrekte blnnenlandsche ni
jverheids-tak doorden i
plotslkken opbloei de'
r zelfde industrie bui
'
tenslandsj met voorafgaaade speciale herziening op gron; der declaratie
ondergang is bedreigd,en men hopea mag, dathetvoor- vanxinvoer.
btjgaande,kunstmatige duurdermaken,vanhetbuitenlandsch Bi
j b-temming derwarln .
u#areene in betbinnenland
rodukt,den iiandschen nljverheidstak in staatzalstelleny gelegeae stapelplaats tot opneming in hetzich aldaarbevin:lch voor de toekomst zelven staande '
te houden;ook kan dendse entrepôt van niet den to1betaald hebbende waren,
hetdoelmatigzijn,bàjden overgang dervreemdegoederen wordthetinkomend regtaan de grensscheiding in zékerheid
in het binnenland,een verschilin debelastingopdeweder- gest
eld (geguarandeerdly de ladl
'àog echter,ln den regel,
zi
jdsche goederen tevereFenen. Daarentegen behoortmen slechts aan algemeeae herziening onderworpen, en onder

nimmerhetontstaan va-n nienwe industrieëlebedri
jvendoor plombering en geleibiljet-controle naar hare bestemmings
beschermende tollen te begungtigen. '
Xen heeftoverigens plaats afgelaten. De plombering bli
jft achterwege,indien
de ïn-, uit- en dpore4erfollea te ondersdheiden. 9e de waar onmi
ddelli
jk aan depiaatsharerbestemming deu
eersteu behodreu zoolaau mpgeli
lk gehouden teworden,om tol gal betalen;daarentegen geschiedt,bzstede #an de a1-
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gtlneene eene speciale hetziening der waren en vaslstelling den. datzi
j in het enlrepotis onlstaan,geeftregtop eene

door
van den te betalen to1in hetgeleibi
ljet. 9itlaalste word.
t tolvermindering;hiertoe wordtechterde verminderinp
Jnatte
eG terover het algemeen slechts dan uitgevaardigd,a1s het indroogen,slinken,versluiven en uitdampen ofoekbi

inkgmend regt op de onderhavige waar meerdan 3 thlr. waren de lekkagie nietgerekend.
bedrangt.
Ilet entrepot-bestuur blàjftborg voor de veiligheid van
zi
ja de inko:lLende waren tot onnliddellàjken doorAoer het opgelegde goed, van het oogenblik afaan dat hetzelve
bestemd, zo'o gesclliedtde herziesir
ng op g'rond der decla- in entrepot is overgenomen. Voor ieder entrepot beslaat
ratie >an invoer;voorls voldoening derregtenvandoorvoer, een, met i
n achtnenling derplaatseli
jke omstandigheden.
va erheidsstelling vtmr de op de waren rustende regten van vastgesteld regulatie over de nadere voorwaarden wegens
invxr,plombering en afgifte van hetgeleibil
jet,inwelker het gebruik maken van het entrepot, en over de speciale

jdeafvaardi
gingderin entrepotkoluende
plaats, bijdoorvoer.goederen,op welke hetinkomend regt voorschriften,diebi
heoger .
is dan het regt op den doorvoer, eene dedaratie en ui
tlletzelve te nemen goederen zi
jn in achttenemen.
Behalve deze 'ccâlo-/-entrepols,die metdezoogenaamde
wordt afgegeven, die enkelde vereisohten van een geleihallen enJ'
reihöfen in hettolverbondsgebied gellk staan,
bil
jetin zich bexat.
methoofdtolkanlolen,die nietlletrégtvan entrepôtbe:i
j den uitvxr van goederen kan de tolbetaling,herzi
j
aan het grenstolkantoor :eschieden;de uitvoermag 6aarzoogenaamdezoll-lagcr(tolstapeljllaatsen)verbonden,
eqtegen alti
jd slechls orereen grenstolkantoorgeschieden. waarvan het,tegen de bovengemelde pakhuishuuralleenden
Verkiest de vervoerder der goederen den tolaan hetlaatst- ter plaatse woonachtige kooplieden en spediteurs is toegeAemelde tevoldoen,zoo moethi
jzijaelading,iu zooverre staan,gebruik te maken.
ederen, die reeds in een entrepotzi
ja opgelegd gemj nietuithetgrensdistrictafiomstig is,telkenmalebàjden weGo
contxlepostaan de binnenlinie aaamelden,van welkenhi
j, est, worden in den regel,in het zoll-kiger nietopgeten behoeve van den dxrvoer doorhet grensdistrict,eene nomen;ook mogen de goederen in het zoll-lager slecllt:
legkimatie Gwijsontvangt. Yoorwerpen,vri
jvanuitgaande dan worden omgepakt,als zulksdoor derzelvergoedllouding
regten zi
jn eenigli
.
jk aan degewonewaren controlein het wordt vereischt. 9e overige zich naarde plaatseli
lke gefrensdistrict onderworpen.
steldheid rigtendebi
jzonderevoorschriften voorhetgebruik
Alleenli
jk in de zneest aanzienli
jke, voor den handel maken van hetzoll-lager vindtmen in regulatieven,dkeia
meest gewigtige steden of plaatsen van het tolverbonds- ieder met zulk eene stapelplaatsvoorzien hoofdlolka topr,
gebied (stapelplaatsen ofentrepolstedg
en)zi
jn openbare op- voor iedersoog in de bureau ter inzage liggen.
l
e
p
g
i
ng
i
n
r
i
g
t
i
n
g
e
n,
e
nt
r
e
p
o
t
s
(
pa
k
hu
i
z
e
n,
v
ri
jkavens)inge- 0ok goederen, die tot verbruik en geleibiljet uilge.teld,ln welke vreemde koopgoederen,waarvandetolregten voerd worden, is bi
j de betalit'g van den invoertol, de
niet zi
jn betaald,ondertoezigtderregering mogen in be- opleggillg inoM
. nbarestapelplaatsen- krediet-opleggingenvaring gelegd worden.Ilet regtolu vteemde goederen,die onder tolambtell
jk slot toegestaan, de termi
jn van oplegde tolregten nietvoldaan hebben,voorbepaalden tàjdînhet ging isvoorzoodanige goedel'
en gemeenli
jk slechts6maanentrepotneerteleggen,heethetregtvanentrepotLmieder- den; bi
j uitgezonderde gevallen echler ook den geheelo
i
jd tot op hetsluiten van hetkalenderjaar,waarin deinlcgerxâ/, Paekholsrechtj,de tàjd ofdetermijn vanen- t
trepet Ld1
', Zagerfristt en ,
de te betalen h.uurvoorhet voer heeftplaats gelaad. In zoodanige slapelplaatsen is echterdegelijkti
jdige oplegging van metgeieibil
jet19lvoorgrbruik van hetentrepolgeld (#cdZagergeldj.
Iletregt van entrepotwordtalleen aan kooplieden.spe- xiene goederen niettoegextaan.
diteurs en fabri
jkantem,en alleen op zoodanigefabri
jkaten Buitendien zi
jn ernogpaytieultkreoz/twéyfpges,inwelke
bewilligd, van welke de doorvoertol geringer is dan den goedel'en,van welke de to1nietis betaald,die,6ît*tveztier
dstelling der getein- ofuitvoertol.ofdan beide te zamen, en die nietadoor binnenslands bestemd,wegen: zekerhei
de 1)i@l
-zondere entrepolsreglementen van de neerlegging in diteerde invoer-reglen tot% derzelverbetaling neergel% /
.

enlrepotsuitgesloten zi
jn.
(krediet-opleggingen),ôften behoeve vanafzettklgbuiteus0p wi
jn beeft llet regtvan entrepotdan alleen plaats, iandsbewaard worden ttransito-oplegging) onderbfDIWa1s dezels'
e geene bàjzondere behcndeling vereischt,en er llotdertoladministratie mogen worden oppelegd. 9e oqev
geschikte ruimte in lletentfmpotvoehanden i,.
Tigenstenallen tijdeherroepbarebewilligvng van'
eenezool)e termi
jn van entrepotnlag hetttidsbestek van 2jarcn tlaaige particuliere okylyggïxg isvan hetoppersteEnancieniet te boven gaan. Fa denzelven wordtde eigenaar.zoo departement afhankelpk. 0ok hier i
sde termi
jq der.
op'og,in den regel.6 maanden.
lli
j bekend is,opgevorderd,overbetgoed binnen 3 dagen leggt
te beschikken. Yoldoethi
jaan dezeopvordering niet,zoo over de behandeling van den vreemden wi
jn,in Parliworden de waren publiek verkxht. en de opbrengst, na
aftrek der kosten en belastingen,aan den eigenaarterhand
esteld.
ls daarentegen de eigenaar cnbekend,zoo wordt!lang:1ens, na verloop van een jaarjalsdeonbekendeelgenaar

culiere oftransito-opleggingen,zie men het arti.kel W zJ>OpsucclAc.
Behalve deze lotbegunstiging van hetverkeermetvreezude
koopgoederen, waazvan 'de tolregten niet.
zi
g
'? voldaaq.ge-

trollbne maatregelenazi
jn aan den handelsstand nogdevolop de twee, op Aerschillende tijden uitgevaardigde op- ende verligtingen ingeruimd.
roepingen, binnen den tàjd van 6 maanden nietisopgem 1)De verzending van inlandsche ofoverhetalgemeen
kornen, tot den verkoop overgegaan, de opbrengst na af- in vrijvertierslaande goederen ukthetverbondsland,door
tl'ek der kosten en lasten, 6 pnaanden lang bewaard, en, het buitenland wederosn naar het verbondsland geschiedt
xlsde eigenaar dezelve nietkom tvorderen, aaneenofander tolvri
jonderambteli
jkecontrole,teu welken einde aan het
fonds Tnn liefdadigheid overgelaten. Artikelen! die aan tolkaatoor in de plaats der verzending,of aanhettolkanloor
een spoedig bederf onderhevig zi
jn,mogen reedsvroeger der uitgangs-statïon eene declaratie moetwordenafgegeveu.
ve:kochtworden.
op grond van welke herziening en p'om bering deruitgeDeoplegging huur(Ia.
qver&eldtvooriederop koslenvan voerd wordende goederen,bijden brandewàjn nog bovenden staat opgerigtentrepot,naardenplaatseli
jken maatslaf dien proef deralkoholsterkte.en bàiden wijn vulling en
vastgesleld, mag maandeli
jksbi
jdroogewaren A thlr.bi
j verzegeling van proejllescbjes kan plaats grtjpen. Bi
j het
kantoor van wederuitvoer wordt alsdan nogmaals eene herâangezien het in entrepotneergelegde goed onvoorwnar- ziening bewerkstelligd. en de waar tot hqt transportdoor

naltewaren ),:thlr.nietteboven gian.

delijk voorde daarvan le betalen belasting,naarhetopden het grensdistrict geznerkteekend, van waatzàjwederom in
dag derentreposering geldende tarief,in onderpand bli
jft, het vri
je llandelsverkeer treedt. Bi
j dergelijke verzending
zoo laatmen ook betgoed eerst na de bezigliging van het van artikelen,die aan uitvoerlolonderworpen zi
jn,moetde
belast:ng puntuit het entrepot weder volgen. Xxatl'egelen, uitvoertolgeguarandeerd,en biideverzending ondergeleiwelke dopr het in goeden staat onderllouden der waarwor- bil
jetcontrolewan den to1betaald hebbendewaren,uitverden neodwendig gemankt;bijv.slorten ofverschielen,om- bondsland naar verbondsland,met Randoening van hetbuipakken, verandering der pakking. opvulling enz. mogen tenland aan de kantoren van ultgang en wederingang op
dienvolgens in het entrepot ten uitxeer gebragtworden, hetgeleibijetgewaarmerktworden.
edoch alti
jd. slechts onderambteli
.
iktoezi*a't. Daarom bli
ft 2)Inlandsche fabrikanten, die vreemdemissen met,
ei*
'
2j
ook bet bi
J de eerste herziening opyemankte neltogewlgt gene fabrikaten bezoeken,mogen hetonverkoch# gebleven
de grondslag dertoekomstige tolschattlng. '
De verandering gedeelte derzelven tolvrij in het tolverbondsgebied terug
van het gewigt der tcrra zàin geoorloofd, voor zoodanige Yoeren. W egensde Ynirole-maatregelenjonderwelke dit
.

waren echter, waarvan de to1ketftald is; die tot annvul eschieden mag. is een bi@i
onder regulatie ,
xitgevaardsgd.
Fz
*s belaal
ling der waren,vnn wellke de to1 n 1,et .1
d gewor- krachtens hetwelk iedere fabrikant, die op deze iaej,uœ liden, gediend hebben, wordt bi
j toekonlstige tolbetaling ging manspraak maakt, van de tcladministralie eeu miseene vergoedig toegestagn.
verlofbewlj'
s Luvezs-erlaubntszzcseint, onder opgnx'e,der
Vermindering der waar: .an welàe het kan bewfzenwor- missen, velke hi
j'
bezoeken wilen van de te verzendfa
1:0*
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goederen, aaa te vragen heert. 0p groakl vaa ditmisverlof-
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Zeeschepen, welke met vrachtea voor ia-en buitenland-

bewi
jse
geschieden debi
jzoadere mis-aanmeldingenjtotwelke
eene speciâgue opgave dermisgoederea moet gevoegdworden. De tolvri
je wedér-knvoerisalleea dan bewilligd,als
van zijden- ofimlfzi
jden stolren,ofvankralneri
jenminstens
een centnr.,van andere Goederea minstensvijfcentnrs.tot
verzending zi
jn aangelneld geworden. 0m de identiteit
dermisgoederen teverzekerea,worden dezebi
j deverzending met stempeling ofzegeling gemerkt,aan welkerx-

sche havensbinuenloopen,betalen van denavreemdeNavens bestemde deelen van derzelver lading geenea tol,soodradeze bestel
nming aangeduid,me1 de waren in entrepot
geea verkeergedreven wordten de waaronaangeraaktblP
lft.
0ok de overwinterin; van zeeschepqn, die naarvreezllde
havens bestemd zi
jn,geschiedt,zoodradaarvan bi
jden ingang aanmelding gedaan wordt,tolvri
j.
Tot bescherming der tolregten dienen voornameli
jk de

verlette gesteldNeid de tolvri
jeweder-invoerverbonden is.
Zo
o
we
1
bi
J
de
n
u
i
t
v
o
e
r
,
a
1
s
o
ok bi
j denhwedet-invoerworr
dea de goederen aan eeae naauwkeurige herzieain; onderworpen en oaderde coatrôle van gelei-bil
jet gesteld;
de mis-aanmeldingen echter, diq tot op dea uitgang de
goederen begeleiden,worden doorhetkaatoor vaa uitgang

W wxgx x> B1x>:>'CoxThôtK tzie datart.)a1sookhetgrelzenge
ne
lastinr-toezWt.
,
a grensopzieners opgedragen over het grensdistrict, en
de binnenlinie onafgebroken toezigt te houden,'en alle
personen,dieri
jtuigenjschepen,pakken oftolpligtigevoorwerpen bi
jzich voeren,zi
jn verpligt,aan dittoezigtgevol;

aan het tot weder-uitgang bestemde hoofdkantoor tot af- te geven, ea van datgene zicN te onthoudeaj waardoor ZPJ

zending der later weder-iakomende retourwaren medege- in de uitoefeninl van hun ambtzouden kunnen gehinderd

deeld. ge weder-invoer.moety op verbeurte dertolvri
jheid, bi
j goederen, die voor slechts eene mis zi
jn aaugemeld geworden,binnen 6 maanden,bi
jgoederen echter,
dieop twee verscNilleade missen gegaaa zi
jn, bianeu 12
maanden over het tot dea weder-lnvoer bestem'
de hoofdkantoor'
geschieden.
3) Buitenlandschen fabrikanten, die verbonds-landsche
missen bezoeken, wordt insgeli
jks eeneverligting vaa den
invoertolderonverkochtgeblevengoederes,tegenvoldoening
van den enkelen doorvoertolbewilligd.
0ok over decontrolering van ditverkeerzi
ja voorde 5
verbondslandsche misplaatsen, Zet
àzè,Frankfortc/#.,
Frankfortg/a1T.9Raumôerg en Kasselbbi
jzoadere ver-

wordeu.
TOLTARIEF. Het tarief tot heëng der in- uit- en
doorvoerregteny ia hetduitschetolverboad,wordtnaara1gemeeae overeenkomstonderdeverbondsstatea slechtsalle
drie J
'aren ia deszelfs geheel geregeld, en telkenmale 8
weken vöör hetti
jdpuntvan deszelfs geldigheid volstaudig
op nieuw uitgegevea. W i
jzigingen van bi
jzondere toltaxea
of nadere ophelderingea over deze laatsten,behooren,ia
den regel, slechts jaarltiksop eenmaalteworden beraamd
en vastgesteld, en l
ninstens 8 wekeu vöördea lJanuari
j
openli
jk afgekondigd en eerstvan diea dag afaan in werking gebragt te worden. Totrigtige,toepassinl van het
toltariefdientde ofâciëelbekend gemaaktegoederenlijstdie

missea tegea zekerheidstelling der invoerregten gecontirt
worden. Uitgesloten van dezebeguaàtiging zi
jaalleia hct
t
o
l
v
e
r
ba
nd
s
t
a
r
i
e
f
na
a
r
e
e
ne
n
a
ad
e
r
e
n
ma
a
t
s
t
af, daa naar
ket centenaarsgewigtj voor de tolheiqag belaste artikelen,
metuitzondering derg'
rootere spiegelglazen;voortsalle van
invoertolvri
le en slechtsuitvoertolbetalende artikelen,alle
droogeri
jen en consumptive.waren en alleiakomendewarea
beneden 6 cntnrs nettogewigt,metuitsluitingdermissen #an
Frankfortal0 en Waumner&,alwaarvandemet15s.gr.

somt,metaanwi
jzinl van dea op iederderzelven gesteldea
toltax.'

ordeningen uitgevaardigd,krachtens welkedebuîtenlandsche de enkeh handelsartikelen naar derzelver in den handel
misgoederen bP
J derzelver aankomst totop den aioop der of anderzins gewone benamingen ia alfabetische orde op-

Hetjongste tolverbond
's-tariefydatderjaren 1837,18M

en 1840, stelt den algemernea tax van 15 silbergroschea

of ) thaler in, op hetpruiss.centnr.bruto voorden inuit- en doogvoer vaa alle koopwaren,buiten welken taxy

noclzbi
jconsumptie in hettoljebied,noch bàjdeawederheven worden.Uitgezonderd hiervan zi
ja echterdevolgend.
e

uitvoer uithetzelve, eenige andere lastea op die waren ge-

per * to1belastbare voorwerpen reeds l centnr netto voor artikelen, die:
contering vatbaar is. ge contering geschiedt op gronâ van

googenaamde aanmeldingen, de afscNri
jving van verkochte
1)bj dea invoergeheelVHJ'bli
jven,
en naar het buitenland of naar verbondslandsche entreII)meteenen lageren tax,of
pots bestemde goederen, die bij voorwerpen welke met
m )meteenen hoogeren tax belastxi
ja.
meerdaa 2t)thlr. p,r centnr. belast zi
jn,van af5 pond
nen
tto,
bi
jla
enande
artik
no
en
cd
htev
ran
van
0rp
tl
to
..jsjvo ,.
ka
toe
ge
al
tl
e
worr
deen,
oe
plegr
bi
ja
zf
on2de
eond
aanne
me
I). Geheel<).#
dingen. geuitvoerzelfwordtdoorgeleibll
jet-contrblevergekerd.BM hetsluiten dermissen wordtmetiederenconto- Afvallen van glasblazerjen,
houder afgerekend, en van hetin hçtverbondsgebied ge- Glasscherven,
blevene en in het vri
jeverkeerovergeganevoorwepen de Xuntschrampsels,
invnertol, van deuitgexoerdewaren daarentegen de door- onderloog van zeepziederi
jenj
voertolingetrokken.
Ljmleder,
4) Verbondslandsche handwerkers, welke de markt in Bloed,
naburige plaatsen van hetbuitenland metzelfsvervaardigde gierenpezeng
%oederen, die echtergeen #oorwerp van consumptie mogen .llorensen horenpuaten,
zl
jn,bezoekenj.kunnen hetonverkoclttedeelderzelvenon- Horenspanen,
derdevolgende,voorwaarden tolvri
jweder invoeren:
Hoeveny
c) ge uit- en weder-invoermoetoyereen en denzelf- Beenderen,'
den
J)to
Dlepowa
strgeananmo
. eten aan hetka
,ntoorvan uitgang schrif-j
Ruwekatoen,
'Jonge boomeatotverplanting,en wjarankeng
telijkaangemeld worden,totbezigtiging voorgesteldendoor Bijenkorven mètlevendebi
jen,
het laatstgemelde totwederherkenuing zoo verre mogeli
jk Brandewi
jnspoelinl,
emerkteekeud worden.
llzer, ru..
r)Deonverkochtgeblevene warea moeten binneneenen, Ilzerygebrokeny
door het grenstolkaatoor vastgestelden termi
ja terug ge- Xestvan dieren en andere,
voerd en aan ambteli
lke herziening onderworpen worden. Xestzout (Di
ingersalxj, echteralleen ep btjzonder TerlofDeze begunstiging strektzich ook uitop hetvee,hetwelk '
bil
jet,ea oaderwaarborging :aa Netverbruik,
op buitenlandsclzemarkten,gebragtenonverkochtinhetver- Etjeren,
bondsgebied weder ingevoerd wordt.alsook in hetomge-lAardesoorten en ertsen,die in hettoltarief niet bj nal
ue
keerdegeval,a1sbuitenlandschehandwerkersverbondsland-j
l
ztja genoemd,
.
s
chemarkten bezoeken,in welk gevalechterhetbedragvan 1!Larkdboeuw
produkten en produkten der veeteelt #an eea
den invoertolvan de ingevoerde waren doorhetstellen vaa ,
nkel, door de tolbegrenzing doorsneden landgoed,
onderpand,ofdoorgeleibiljet-controle zeker gesteld wordt.,
1
waarvaa het woonhpis of de boerenhoe'e bianea
5) Binnenlandsche strandgoederen van schepen, diena!
deze begrenzing liggen,
het uitzeilen ltja verongelukt, zi
ja vri
j van invoertol,bi
j Vischjversche,en kreeftenj
het volkomen 'hewi
js derdaadzaak,en alsde bergiag der Grasjveevoederen hooi,
.

.

goederen onder'
foezl
gtder tolbeambten is geschied.
Xoeskruiden,versche,
.:
èGgederen '
van zee#chepen di'
e in eene noodimvenbinnen- Xeekrap-wortelen, versche,

.

ge
'1oopen,zi
jn insgeli
jksvri
jvan doorvoertoljzoodradela- Yuurzwam.idem,
ding wederuitgaatjea van dezelvenietsafgezet,ofin het Cichori
j,ongedroogde,

handelsverkeer gtbruikt wordt. 9e uitvoer moet echter Gevogelte ea klein wild van allen alrd,

langstengbinnen den ti
jd van eenjaargesclzieden.

Glazuur- en lood-erts,
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Goud en zilxer, gemunt, in staven ofgebroken, met uitvorden ea met terpenti
jn-olie, 1 pand
sluiting van vreemdey zilver inhoudeade, scheids- H
o
p
i
e
de
r
e
n
c
e
n
t
n
r
o
l
i
e
,
v
ermengd wordt)
m unten.
op,bier en meede ia vaten . . .. . .. 2) thlr.
Iluiden en vellen,ongelooide,
Grove borstelmakers- en zevenmakers-waren . . 3 thlr.
Paardenhaar,ruw,
Xossel- en schelpdieren uit zee,oesters, kreeften,moaselen, schildpadden . . .. ... 4 thlr.
llazen- en koni
jnenvellen en haren, alsook haren van
rundvee!

Hulsraad en hulsseli
jkegereedsohappeny
b) van J6'/centnr.nett4:
Kleederen en llnnengoedj gedragen ofgebruikt,
Aluin,gout- ea zwavelzuren . .. .. . . .. lk thlr.
Fabri
jk gereedschappen en handwerkstuigenygebruikte.
Kleeren, linnengoed enz., nieuwe, op bi
jzonder verlof- ongebleekt één- en tweedraads katoengaren,
watten. ruwe loodwaren,loodwit, garens,
bi
ljet, in zoo verre zi
j totstaatsie voorwerpen
buitenlanders dienen, die ter gelegenheid hunner
ruw li
jnwaad,diemetjvleesch,envleescilbruiloftvieri:g in de tolverbondsstaten komen,
weeny versche zuidvruchtenj (fermicelli
Brand-, timmer- en werkhout,bi
j hetvervoerte lande,
macaroni) sti
jfselmeel, haarpoederjsti
jfIloutKhors en runy
Iloutasch en kaarden,
Kleedingstukken en linnen, door reizigers, voerliedea en
schippers tot llun gebruik,ook handwerkstuig door

gel,molenfabrikaten uit granen en peulvruchteny buskruid, grof, zwart, onbe-

dmktwaslijnwaad,ruwezink,grove tin
warenytin in rollen en in bladen . .. . &%
ï tkk.
reizende handwerkers met zich gevoerd, iùsgelijks Gesmeed ijzer,hetwelkonderde streken sni
jdstaalkaarten en monsters in afsnitsels of proef
jes,
werken totâjnesoortenverwerktis;insalleea tot gebruik als zoodanig geschikt qn doorhangeli
jkszwarti
jzerblikenplaten,uitholglas,
delsreizigers met zicN gevoerd,
vensterglasen glasschi
jvea van alle soort,
W agens van reizigers, ri
j- en vaartuigen van voerlleden
ekazen spiegelglas, houten huisgereedRhappea en andere geverfde,verlakte en
en schippersbi
jhetvervoervaareizigersofgoederen,
Inventaris stukken van schepenygebruikte,
gepoll
gsdekastemakers-,draai
jers-en kuiReisgeree/chap, ook mondkostop reis tot eigen verbruik C
Perswarenjrijst,talk ea stearin...... 3
des reizigeo,
hem ische fabrikaten tot geneeskundig of inLebkoeken,
dustrieel gebruik, boter, kaas,ordinaire
Lompen-, afvallen,totpapierfabrikatiej
whte zeep,zinkplaten ea zinkwaren . .. 3:
Visschersnetten,oude,
W itblik,i
jzerdraad,ankersen ankerkettingen,
Touwwerk en touwen, oude,
talk-, spermacetie- en stearia-kaarsen,
Xelk, w rsch oofty
edroogde zuidvruchteu .. . .. . ... . 4
Papierjbeschreven,
St
r
o
o
p,
alle Ejnere, geli
jmde papiersoorten,
Zadea van woudgeboomte,
eFenkleurig of wit aardenwerkj aardenRieten biezenyriet totdakbeleg:ing ens.,
lo
I
jr
pgenva
ynrudwer
ezel
nve
lo
rmp
ver
eb
nr
suiket
ro
,t
on
ra
dfn
erwad
aaer
n- 5
Scheerwol,vlokkenwol en lakenvoddeny
steenen, behouwen en onbehouweny molen- en groote
tabak in bladen en steelen, beschilderd
slàjpsteenen,bi
jhe vervoertelande,
en bedruk-twasli
jnwaad,wasneteldoek en
Stroo,stoppels,haksel,
NTastaf. .. . .. . . ... ... . .. . . #
a*
ç

tblr.

thlr.
thlr.
thl.
tklr.

Dieren (levende)bi
j hettariefnietvermeld,
Ruwe i
jze-aren, geperst, gesneden, verguld
en beschilderd glasy gegoten spiegelglu
Pottebakkersaarde en pijpaardey
Turf en bruinkoolen,
tot op l44 D duim y instrumenten vao
allen aard, gesmeedy gegoten en gerold
Uitgeperstewi
jnmoerkoeken,
keper,koperinbladenenkoperdraad,looigaar en looiroot
l bewerkte huiden,boven11). Jan eu'y'geringer'fJa dan JJ n.gronchen
leder, zoolledery kalfslederjzadelmakerstc4 hetcentenaar6rutoJt
J4 onhrworpen.
hd
erf juchtledersyzeem- en witlooi
ierleder,pergament,bereide, onovertrokken
oliezaad en steenkolen,. @ @** @@* @@* l
t '.gr.
2
:
Khlpenvachten. .. .. .@ .. .. .. .. 6 tlzlr.
Akerdoppen,akerdoppen-zwavel . .. . .. ..
#.gr. Speceri
len, koëj en koëjsurrogaten, kakaoVerfaarden,verfstof-kruidenenverfhouten,galnoten?kruisbessen,ruw,ongemalenyvloeispath,
G W onen ... . .. .. .. .. .. .. .. 6: tkk.
etwljnd,gebleekten geverfd katoengarenjgeafvallenvan defabri
jkatenvan salpeterzuur
.

goten spiegelsyboven 1* - 288 D duim,
brusselscl
z en deensch handschoenleder,

enzoutzuur,kurkhout,pokhout,ceder- en
beukenhout,salpeter,vlas,werk,hennep,
keede,gebruiktegrovekuiperswarenzonder

i
jzerenbanden,ruwlinnengaren,mattenen

voetk-leden van schorsj stroo.en biezen,
teer,harpuis en pek. .. ... .. .. . . 5

g.gr.

tood (ruw) in blokken, groen i
jzervitriool,
Potasch,wijnsteen een mineraalwater... 7) #.gr.
Terpenti
*
ia en terpentiin-olie, gemeene potte-

korduaanj marokijn, saëaan en allegeverfd en verlaktleder,brandewijnvanalle
a rt, bier, azi
ja en olie in flesschen of
kruiken, wi
jn, most, en cider,geverfde
en witgemaakte zi
jdejen garen uitruwe
KJ
.de,wit,drie- ofmeerdraadsgetwi
jnd

en geferfd wollen- en kemelsgaren. . 8
#.gr. Ruee en meelsuiker . . . .. . . ... .. . 9
Fi
jne loodwaren,fjneborstel- en zeef-makerwaren,geweeren, glaswaren inverbinding
111). Jan eezzex hoogeren fcœ dan d5 #.#r.per
m et onedele m etalen en andere niettotde
Cd&/Nr.J?
JJ'/ OfddrNporWcl .'
sponnen waren behoorendegrondstoFen,
e

>
.

@#

bakkerswaren,plaveisteenen .. . .. . .. 10

xpiegels van alle soortjSjnehoutwaren,

neurenbergerwnren, m eerschuimwerken
hout,gebronste,koper-engeelkoperwaren,
,

rcl het ccntnr.&ruto..

Tellen tot r lsbereiding, schinaschen,boranken

ea ukrainer.gri
jspaklinnen en zeildoek.20 5.gr.
Xenie, smalt, sodaj vitriool, gesmeed ijzerj
spoorweg rails, staal,grootei
jzergietwaren
in kagchels,platenjtraliën;ani
js,komi
jn,
groen holglas, gebleektengeverfdlinnengaren, ongeli
jmd ordin. drukpapier en
bordpapieryzwarte en groene zeep .

Atijn van alle soortjin vaten . .. .. .
olie in vatednie * ** @@ ond
@@ @@ @@ @ @@@ @
@
(olie, ln Taten er slotder VOKStûlbeambten op geleibil
jetten afgeleverd
wordt,kan totden algemeenentax (van
15 sgroschen)afgeyaardigd wordengmits
dexelve t
otfabrijkgrondstofanet gebruikt

thlr.
thlr.

l

tblr.
thlr.
thlr.

le
ro
Ha
vek
sc
ehro
sew
na
mra
ek
ne,rs,zadelma
ers
en
oenrwagens
mk
et
lede
r-g
kusgenwerk,papierbehangsels,boekbinders

wa
ren, ënezeepen in ballen ofstukjes,
.lbutwaren ea voorwerpea uitm armeren
gpeksteen, onechte steenen la verbiadl
'ng metonedele metalen,porceleinjkoralen echte * valsche geslepene ongexette steenen, grove stroo- ea schoraho:tlen, beschilderd, verguld ofverzilverd

aardewerkjwitporcelein,dergelijkaardewerk in verbinding metonedele mex en,
qeboelseerde waswarenj hjueen verlakte

tlnwaren,tinnen kinderspeelgoed.. .. . 10
Gebleektfgeverfd eo gedrukt llnwaad, geaet-

tkl.

1:9* -
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en handdöekengoed, nieuw waschlinnen,
ohocolaad- en kakâo-koeken, conhturen,
gefabriceerden tabaky cigaren,theeengeraiineerde suiker.. .. . . ...,... .. 1l
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.. .. .20 s.U
n'
r.
Varkene (magere)per stuk .. .. .. .
*@ @** @ 15
)>

Lammeren
*
*@ @@ *@
Ander schaapsveej eitenjkalveren,speenvarkens
Per stuk .. .. . @ *@ ** * @* @ ** @@ 5
thlr.
Behalve de voorvermelde,voor in llettolverbond:gebied
Tei
jten uit wolle of andere dierenharen en
dergeli
jkemetli
jnwaad vermengd ....20 thlr. inkomende r ederen te betalen,regten,worden nog llxhts

Fi
jne lederwaren,linnenband, batisl, bereide

bontwerken .. .,
.. . .. .. . .. .. ..22
Gekleurd porceleit)en wit dito met gekleurde

strepen,ook dergelt-ke metschilderwerk

of verguldsel.. .... .. .. .. . .. ..25
StoFen en kousenwaan uit . 1 en andere
dierenllaanj of uitbeiden Termengdg, of

in verbindin: metandere.nietëdenygeKatoenwarea en waren uitkatœn en ll
jnwaad.

SPODDZD Waren. . .. .. .. ..* ** . .30
vermengd gespennen,en treasenwaren uit
meta.ldraden,uitkatoen,ofkatoenenli
J*n&raad . .. . ... . .. . . .. ... ... 50

Kramenjen,quincaillerie- en galanterie wareny
zi
jdea waten io verbinding met andere
gespox en grondstoFen, Ejne :trx- en
schorghoeden. m rcelein en aardenwerk,
in verbinding met,edelemetalen ofSjne

metaal-compositiën; ook beKhilderd of
verguld poreelein,in verbinde
ingmetedele
of onedele m'etalen .. ... . .. .. . .55
Gemaakte nieuwe kleederen en linnengoed tot
winkelierswaren,stoflbn- ofkoulnwaren

ongelden voordeuitvaardiging van gelei-biljeten,a
'2s.gr.

thl
r. per stuk,en voorloodjesjdi
e bi
jdeplomnring der$-deren gebezigd worden: à l s-gr.per stuk betaald.
Alle goederen kwalltiteiten bentden de 4 lo* m uioiscll
thlr. gewigtyblijven bi
j de heKng derinkomenderegten buiten
aanmerking.
Metopzigttotde in hettolverbondsgebiedjvooruitgaande
en doorvoer-regten,zie men hetartikel UITv*s:.
thlr. TOLUBALSKK (l
at. resk
'na zo/l/clc ofnqlsqmwn to-

lutaram,
.fr.beaume& tolou;eng.Lalsam */ 'elu,
.du.

Solubalsem ; ital. balsanîo tolutanot, is afkemstig #an
den zuidamerikaan,cben tolubalsamb*m Lmyrowernuntt
b4 Tolu,landinwaarts van Carthagepa in de republiek
Nieuw-Granada. In hetheetstejaargetàjde maakt znen insnijdingen in dezen boom,vangt de li
jmige terpenti
jnachtigen balsem in vaten op, en verzendthem in aardewerken
kruiken of blikken bossen. Ni
j is geeldcbtig bruin, of
bruinaclztig, schijntdoor, w:rdtdoorouderdom zeertaai,

tlàlr. t
olinterum, A.Rlcu. l0e klasse leorde)op de Savannen

is in de koude vast, vloeit echter in de zomerhitte,wordt
thlr. door kaauwen en x k @
ln de Wanne kand week,sxnaakt

eenigzins heet, balsamiek, riekt naar vanille en bejuin,
braadt met sterk laai
jende vlam, en wordt dikwerf met
uit hjde offloretzi
jde,ofuitbeideveropobalsem verward.- In 1833 is eenenieuwegoortvan
mengd: gx d- en zilverstoFen,tressen-of
tolu in den europeschea handel gekomen,diebi
j uitaepassemeut-warenenmetaaldradenmetùjdel10 thlr. nlendheid week is, eene vloei
jesde, xeerbalsamiekeolie
Afet opzigttotde G rekeningvanhetnetto
en zoo veel vri
j bejuinzuur bevat, dat dituithetwater
zie men het artikel T:xRA.
waarin deze soortis gekooktgeworden,zich bi
jhetAkoe.
Buitendien vorden de volgende voorwerpen,biJ
derzel- 1en afscheidt.
ver invoer % '
het gebied der tolverbondsxalen,naar eenen
TOLYERBOND (DrITscx)..
ReMs,in de tolwetgeving >an
apderen maatstafgetarifeerd.
Pr
u
i
s
s
e
n
v
a
n
h
e
t
j
a
a
r
1
81
8,
was
hetlerklaard gewxden,
dal men ge
was: d'
en wensce
h der ne urige staten,om
Granen en yeulvruchten.klaverzaadsen alle bi
j
zich met Pluissen ter aanoeraing 4an een en hetzelfde bebe
t teiefnietbi
jzondervermeldezkeny
'
Jeneverbessen v
per scheFel.... .. . ... 5 s.gr. schermend tolstelsel te verstaan, gaarne wilde te gemxt
Spiegelglas, per gtuk, boven 2% - 5.
6 D duim l thlr. komen. Dat de door Ptqissen omslotene kleinere staten.
>
p > > 576- 1000> p 3
> metnamedeanhal
tschelanden,devorsteli
jkeRhwarzburg>
> p
* 10f10- 1400> >
8
p sche ondergeschikte regeringen, sommlge an:ere kleiu>)
>
*
> 1400- 19f30p > 21
p gebiedsgedeellen van hqt GroothertogA m Saksen, Lippe*
m 1 .
1@ 0> p 33
p getmold en Alecklenburg-schwerin door insluiting in de
Brandhout,bij'
betvervperte siater. . . . . . . 2) 8,gr. prui:shche tollinie en beperking tot.het eigene land geEiken-,olmenn escheu-j kersen-, Peeren- en
voelige verliezen li
jden moestenj en,voorden drang der
appel%oomebhoutper xheem last .. .. . lthlr-losg. omstandigheden wijkende,deprllissischetolwelgeving apn-

namen,.
wasnatuurlàik. Xaar in hetjaar1828 vereenigde
zich ook hetGroothertogdom llessen,onafhankeli
jk in deszelfsplaatseljkeligging en in dehoofdrigting van deszelh

Beuken-,e '
Fi
jn-.'
dennen-,mast> m-,lor-

km -. m pulier- en ander week hout,

zaagwaren,vathout,ri
jshout,teenen,sta-

ken, palenhou! enz. per scheepslast .. :0

z.gr. handelsverkeer, met Pruissen;ditvoorbeeld en de daaruit

voor dat Groothertogdom ontspruitende voordeelen voerden
Gebrande gips en kalk perton (14scheFelaantotallengsche oplossing dier betrekkingen,van welker geg
e
n
o
*
ë
.
.
.
.
*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
S
g
r
.
Ilaring: pere centenaars gerekend .. .. . .. .1 thlr. volge zikh vroeger het zoogenaamde middenduitsche tol-

verbond, tegenover Prtlissen, onder verscheidene duilschq

lluw ultgel-uw*n k
en t
bghouwen steen van allen

ilssen en stieren,peeàluk ..........
Koeijen.
.
> p

5 thlr.
3
>

s
taten gevormd had. Zoo geschieddehet,datin hetjaar
1831 ook Koer-Hessen totbet pruissische tolstelsel toetrad.
welks voorbeeld tot op hetjaar 1836 door alleduitsche
staten,metuitzondering van oostenrqktecxotper,Brun&>#â, olden&urg,demecklenburrsche Jt'rf/gdnAalaen en
de vrije steden Famôurr. Arezaes en Zûbeck isgevolgd

Yarkens (gemeste) p >

l thlr.

le
çwv
oo
rd
lgee
nn.
deZs
oto
atebnevattegenwoordigheyduitKh.tolverbon4

a
ard,mllenw.g,rolv
esli
jp-en wetsteentn,
Puirhst-s,Atax.
egels,pannen- *. baksteenyn *àw alle soortj perRheepslast .. 15 s.gr.
Paarden,muilezelsjmuildiexn en aels perstuk.lthlr-los.g.
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Koninmri
j.k .
pr?zidq
çel Koningri
jk Pruissen metuitsluimilsgadersvreemdeheerschap- ting van Weufchatel.....14,098,125c)degarnizoeneAnnzuœempeli
jkegebiedsgedeelten bi
.
j de
nurg en X entz .. 7,210
inkomstendeeling aan het ko&) de inwoners der
ningri
jk Pruissenhetwelkdaartot hettheingsche
ol
n vastgestelde aandeelen uit-

verbond behoorende

geeft,toegerekend geworden.

kreitsen .. ... .. 92,797

a)Schwarzhausen-Sondershau-g
sen
* e onderheerschappi
j des vorstendoms ...........

&)seh&
karzburg-Rudolstadl..desgetijks ............
c) Saksen-W eimar-Eiser
lach .deamktea uttstedten oldesteben .............
dt Anholt-Bernburg .....deopperheerschappi
j ..20,966
daonderheerschappij..23,408
.

hetambtM ulttinrew .. l,559

plaatsen Ié
pperode,6'czyr/
e)Lippe-netmold .. .. .. .deen
Gravenit
age . . . . . . .
/)Mecklenburg-schverin...deplaatsen hossow,Ae/zellx:
ea scliöneber, .. .. . .. .
#) Anhalt-nessau ......hethoofdland ......54,127

cjdeinwonersderin
.hetHanpver-olden31y179 .burg-Brunswi
jksche

13,974 verbond opgenomen
plaatsen.......ll,053
8,427djde inwoners der
afgezonderdliggendeen van hettol-

vera nd uitseslotene
45,933 Puatsen ..-.. ... 3,997

973

I15,:57 13,9% ,-

9l;

> ambt sanderslebe.. 5,117
m . Jz.o#, ulslnben 1,691

::,:45

-

7z)Anhalt-Köthen.....(he
vtg
hr
oa
oaff
d
sl
ca
hnad
p.ya
...rms
..
do
.rl
..) aq,qj4
.

ï)Sak.xen-6oburg-Gotha ...hetambtrotkoneode .....
z) Hesaen-nomburg .. ... .hetopperymbt M einenâeim ..
t4'Holstein-oldenburg.....hetvorstendom Birkcnletd ..
zzz)W aldeck ......
hetvorstendom .........
w)Hanover . .... ...het graafschap Rohenatein en
hetambt *,lbinrerode. ...
:)Brunswi2
'k.
....he
t
vorstendom ktankettburr,
hetstiftsambtK atkcnried,het

2,686
27'
,651
50,16:
13.880
13,126

ambt Colvörideg het aandeel

van hetdorp Pattsdor/ en

hetdorp Il'
qzsnn ... .. .. :6,871 .
Totaûll- o 336,648
TotaalI 14,434,766

11 Konlntrùk Wef
gkrzl ......

**

..

. .. .. . :* .,641
115,057 14,319,* 9

.*... 4$315,469de in Thûringen liggeqde '
enclav:Kaulsdor/ 4l:

hetFrtisch-district.. l,188
mitsgadera #an
l 607 4,313,<
,
saksen-w eimar-Eisenach
.het ambt o&theim .. . .. ..
3,717 x
- tjz,
.
.
. . > > K öni&&berr . . . . .-:,
308)*****-**-** * ö'
. Sa
kgen-coburg-Gotha
Toual11 4.3:1,494
l.607 4.319.
*7
III K oninrrçsk x
çcz,es - ... .....- ... .. ... .. . . . . l,652,114 .. .. .. .. ... ...'. . l,
652,,-114
.

-

Iv roniniri
-mi
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es-ler:..-.......-...... ... l,612,07319
/
.
ambvean
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do
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l)hetvmxstendomuohenzonernsi i-se- .. . .. ... .. .. .
gm
2)he
tvaorrstendom HohenzollernIlechingen
...*@**

..

a7,n6e

***.***..

1/:518

ae............... l,:Il-ao7
... 56:04

TotaallY l,668,657
.. .*. .* .. . . 2,260,771

l1667,901
Y Groot-k ertordom Wc#e>-. ..
mitsgaders
edeelten van het vorstendom
Hohenzollern-sigmaringen .. .. . ... . .. ... .. .. . ..
3,843
TotaalY' l,264,614 .. .. .. .. .. .. . .. . 1,264:614

41 Keurvor&tendom Xe#dTl .. ...

..-... 713,570c)het graafschap Schaumllrr .. .. .. .35,014
1)het tot den thûringscheakreitsbehoorende&chmalâc?d:>. .... ..25,768
60,809

652,761
YII Groot-R erto&êom #t'4::p.. ...
. .. 782,671
mitsgaders van
Hessen-Hpibur: . .. ... . .het ambt Ilomberr w,s der .
k öhc
... .. .. .
9,065
.
Totau vII 79I,736 . .. .. .. .. . . .. .. . 791,7%
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#lfl9e tothet thùringsche verbond
behoorende gebiedsgedeelten.

dekreitzen Erfurt,fcâlev-

c)#an Pmissen

ningen, Zt
-egrxr*câ.. ...

92,443

4eâ'
afJ .,.. .. .. .. . . .

l37

.. aeaorpenriscntitxe. x ott-

â)van Koer-Hessen ......dekreit: Bchmallkalden....
e)vanSaksen-W eimar-Zixnach hselt
groothertogdom, met uituiting de apbten J tl&tedt.
p/dïddelex en oatheim, met
inbegrip de plaats M elpern. .

. . .. .

2J
-,768...

. .. .. .

.

232,034 ... .. . .

sz,,so

25,*.68

. 232,034

djvan Saksen-xeiningen-Eildburghausen .. .. ..

.het hertogdom , znet inbegrip
van hetdorp J nt-zönnitz .

148,078 .. ..

.. .. .

e)van Saksen-Altenburg....hethertogdom .......... 12I,266....
)van Saksen-Gotha......hethertosdom, met uitslui
ting
van X Anignnerr en Fotâezlr/de.. . .. .. .. .. .

g) xn Schwarzburgssondershausen ............de vorsteli
jke opperbeerschappi
j
h)Schwarzburj-Rudolstadt .. Rqi
d
e
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
usz-schleitq .
. ..
Aeusz-&r:ï/z ... . .. ..

ï)hetvorstendom Reusz

â)van Bei
jeren...

. Reusz-zönenstein-E6ers'
dory ...
Reusx-Jerc.. ... .. .. .
...deenclave Kautsdorg .....
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383,730

X rrù'e4/c# Frank/ort-....stad- en landgebied.......
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3,936

M gemeen TotaatW6
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Zamengevat 26,047,968

Janmerklnr tot;,:&ï/.
' ZenebeschHjvingdertolstdselsvan andeo staten,kan,wegensde te zeer gNote verzaderli
jkheid van allesde4-betreFende,in ditW erk nietopgex men worden.
TOLYKIIBONDSXUNT,ofFereinnmunze wcs het 8.f/- muntslag van verbondsmuntspeciënj na aioop van hethiez

nnkefolperl4nd o.
f derdzdï/dcâetol-es handelnveybonds- voren bepaalde ti
jdperk,in zoo verredeswegens geenean-

yflf,n. In het 7ej 8e, 9e en 10e artikel der algemeene dere verordening getroFen wordt, za1in die mate voortgemuntconventie 'der tol- en handelsverbondsstaten,geslqten zetworden, dat bi
nnen iedervierjarig ti
jdbestek minstens
ts gresden den 30 Juli
.j1
838,aldaarden 7 Januar
'l
' 1839 insgeli
j
jkstweemilli
oen stukkenjonderinstandhouding van
geratiNceerd, werd daarover woordeli
jk het volgende be- den aangenomen verdeelingsmaatstaf,gemuntworden.ovtr
Paald.
den volvoerden muntslag zullen de contracterende regeiin*Tot bevordering en verligting van het wederzi
jdsch 1en aan het einde van iederjaar zich wederzi
jdsch certihaadelsverkeeronder de contracterende staten za1eene,met Ncaat doen geven.- Art. 10.9e contracterende regeringen
de beide in artikel 2 (dit in verbinding metart.len 3 zullen de nieuw uitgegeven verbonds munten,wederkeerig.

verder beneden) vermelde muntvoeten overeenstemmende,
gemeenschappeltke hoofdzilvermunt,verbondsmunttoteen
sevende gedeelte van hetmark hjnzilver geslagen worden,
die dienvolgens de waarde in den geheelen ofnvang der,
contracterende staten, bij alle staatsgemeenteli
jke.stillenen andere openbare kassen,a1s ook in het gemeene leven,
metnameook bijwisselbetalingeny onbeperkte geldigheid,
gelijk de eigene landmunten hebben zal.''- Art.8, De

van ti
jd totti
jd metopzigttotderzelverIijngehalte en gewigtdoen keuren,en van de resultatenjwelkeziclzdaarbi
j

kunnen voordoen, elkander mededeeling doen. Voor het
onvoorziene gevaljdat de munten van eene of andere der

betrokkkene regeringen 4n lljngelmlte of gewigt aan de

coatractm atige voorschriften niet lnogten voldoeude bevonden worden? neemt zoodanige regering de verpligting op

zichg hetzi
J onmiddellijk,of na voorafgegane beslissing

alliageverhouding der verbondsmuntwordt op negen tiende vaa arbiters, alle doorlhaar gemunte verbondsspetiën, van
deelen xilver en étn tiende deelkoper vastgesteld. Dien- den zelf
deu jaargang. totwelken degebrekkige muntslag
volgens zullen 6r:
0- stukken een mark, of63 stukken 10 behoort,wederom in te trekken.
mark wegen. 9e afwijking in meerofminder,onderin- llet art. l dezer noordduitsche nlunto nventie (tlevroextandhouding van het in art.5 erkende grondbeginsel,mag ger, ea
we1 onder dagfeekening Tan den 25 Augustus
bi
j hetenkelestuk, in Ejngehalte zoo we1a1s in gewigt, 1837 *ln Xunchen uitgevaardigde zuidduitsche m untconmet meer dan drie duizendste deelen bedragen. De ver- ventie,is reeds onder ons artikelmuntconventie, met opbondsmunt heeft den doormeter van 41 mllli-metresizi
jkerz inlzoud medegedeeld geJ zigt tot haren hoofdzakeli
vrdt in den ring en met eenen gladden met verdlept wozden)luidtal
svolgt: nAls grondslag van he1geheele
gchrift of versierselversierden rand gemunt. De keerzi
jde duitsche muntwezen in de landen dercontracterende par-

(rererd), op welker meest mogelx
-ke overeenstemming ttjen,moet in alle munt-etablissementell eenerleimuntl
mark aangewend worden,waarvan het gewigtmet het gewigt der in het koningri
jk Pruissen en de zuidduitscbe
staten van het tol- en handelsverbond bereids bestaande

dooralle de regeringen moetworden zorg gedragen,moet
alti
jd de opgave van den deels verhoudlng tothetmark
t
âjn zilvey. voortsdewaardein thalersen guldensyen de
xitdmkkeli
jke benoeming van verbqn4munt bevatten.Art.9. Te rekenen van deu 1 Januari
j 1839 totden l
Januari
j 1842 zullen minstenstweemillioen stukken verbondsmunt geslagen worden, en weljaarlijksdaarvan het
een derde gedeelte gemunt worden,terwi
jleen iederder
e tracterende staten zicN verbindtj hier aanj naar den
ma.utaf .gi
jner bexol
.king, aandeel te nemen. 9:verdere

mark overeenstemmend, op 233,855 grammes vastgesteld

wordt. - Art. 2. Volgqns dezen gemeenschappeli
jken

grondslag moet'het muntwezen in alle de landen der'contracterende staten geregeld worden, en we1 zulks op zeo-

danigewi
jze:datnaargelangdaarin de'thaler-en groschen
ofde gulden- en kreuzer-rekening aangebragtj of.metd.
verhoudingen overeenstemmend is) hetzi
jden 14thaler-

TOLW
0.
9 EGE; T@X0I,

voet, bi
l
-welken ia net mark f
ijazilver 14 thlr.gemuvt
worden, met waarue verhoudiz,g des thlrs.van l) gulden,

TOMOXD--TONNENGELD.

T0X0N9 pfTO)1XOWD,zie Tzxwx.

T0N (Tezxz,VAT),debekendelnlloul
lsmaatvoordrooge
ofden 24) guldenvoet,bi
j welken uithetmark lljn zilver en natte waren!in vele landen in ditwerk onderscheiderz24jgulden gemuntworden,metdewuardeverhoufbg xan li
jk op dedesbetreièndeartikelen aangeduid.- 9etonne
den gulden à .
1 thlr. a1s landsmuntmoetgelden.- Aet.l3. isook eelleland- ofveldmr
zatin Zweden en Finnland,(zie
Iu hetbi
jzpnderewordteenerzi
jds:
ST0Ku0tM); ook in verscheideneprovinciën van den deenschen staatl'ekent m en met de akkermaat naartonoen uitiu de koniogl.prutssische en saksische,
in de keurvorstl. hessische, groothertogl.saksische ea hea zaai
jing,hetwelk echterdejuistegrootte dergrondstu'kken

togl.saksisch-altynbnrgsche landen.
nietaapgeeft.-- Eindelijk isook deton in de scheepvgart
in het hertogl.Saksen-Caburg- en gothaïsche hert. Gollp. eene maat,zoo we1 van de ruimte eens qchips,alsook van

in de vorstl.Schwarzbqrg-rudopstadsche onderheerltjkhd.4.
in de vorstl.Schwarzburg-sonderslzausensche landen a1: pok
ia delanden deçvorsti.reusziscke oudere en jonge.linie,
= de l4-thalervoeti
andererzl
jds:
iu de koningl.bei
jersch
,e en wurtembergsche,

in de groothertqgl.baden,che eq hessische,,a1s ook
in de hertogl.Saksen-meiningersche landen,
in de hertogl. Sakxen-cob,urg- engothaïschevorst.Cobum .
in het hertogd.Nassau,

indevorstl.schwarzburg-rvdolstadtischeopperheerlijkheid,*n
in devri
jestad Frankfod de24)guldenvoetj
uitaluilend a1s landmuntvoet voortbeptaan, of, waareene
anderelandsmuntbestaat, ten laatsten metden 1Januari
l

184l ingevnerd worden.
Hetboven in het8e artikelaangehaalde5earttkeli:#aa
dea volgenden inhoud:
Art.5. Alle contracterende regeringen verpligten ick,

.

de dragt, om daarnaar de tonnelast (du.Zastiikeitt.
zie op dat woord, te bepalen, die echter niet oyeralde
zelfde grootte heeft.
A1s de tonnelast van een schip naarIletgewigt b.ere-

kend lordt,zoowprdt,bi
jv.in Engelanddetonù*
20centr.
of2240 eng.avdps.pcrnden aangenomen ; naar de ruimte,

ofden scheeps-iuhoudj berekend, worden aldaar 40 çng.

kubiek voet = 1 ton gesteld. ln Frankri
jk rekendçnlen
2000 pond,poids de l
narc of42 ouc
lepari
jjsshekublek

voetop deoudescheepston Ltonnequ d'
epzer),
'hetgqiyigi
dernieuwe ofmetrieke scheepston isaldaarqp 1000',jilog.
vastgesteld, voor welke alseene maat der rulrpte, qaai de
oude veçhouding ll kubiek metresscl
li
jnen te kunpen
worden a:ngenom en. 2 ton m aken l scheepslast. lq Vordeaux en Havre de Grâce wordtde scheepsyracbtnaar l
tonneau bepaald. ()p hoeveel het tonneau, napr de> .verschillenden aard der koopwaren, gerekend wordt, isiq, dit

W .B.pp de endersgheidepedes-betrefreode artikelen pjnbi
j de uilmuntingen van grove zlverlnuntgevolgelljk van geduid. Bij ons.
te lande wordt de tpn naarhetreFlgt,
hoofdmunten, zoo we1 a1s derzelver'deelstukken,courant. op 1000 ned,pond gerekendjwaarbi
jmer
lgewoonli
lk qapnee
mt
,
dat
de
z
e
hoev
eelheid goederen wegensd
ustygy:en
, ef
munten, derzelver landsmuntvoet (art.3) naauwkeurig te
laten inhouden,en de mogelijkstesorgvuldigheid daaroy te ruimtebi
j hetstuwen anderhalvened.kubiek el in<emt,
besteden, datook de enkele stukken doorgaandsvol-gehal- en dus 1.
) ned.elrvimte op eene ton rekent,en stdt & t
tig en vol-wigtig gemunt wprden. Zi
jvereenigen zich iq 1500 ton een grwpon scheepslast i#.
hetbi
jzonperwederzijdig methetgrondbeginsel,dat.
q
-nde4 TON,, engelsçh hpndelsgewigtvoorzeerzvare goe4..ezgn.
.
het voorvendsel van eeu zoogenoemd remedium aan het 1 ton heeft 20 centrl. of 2240 epg.av.d.ps ponden. Zie
e'
halte of gvwigt der znun,
tspeliën niets g.
ekort, veeleer L05DI
;> pn Vllnxyslppl
zSTATI
;X van .A'
OQILI/-A>ZIIIKA.

eene afwi
jking van hetden laatstgemelden toekomend geNàlte ofgewigt slechts in zoo verre mag toegelaten porzt- ,
als znlks door de onuitvoerli
jkheid om eene volstxktq
nqauvkeurigheid teverkri
jgen noodwendig is.''
yaa de vermelde nieuw verordende tolverbondsmunten à
: tKlr.= 31 gulden heeftde prui
,
ssigche kioon reed: ukmuntingen bewezkstelligd,e.
n daarvanzi
jn reeds in.
omlœp
tlekomer
n; ook de ov-ige tot dezsn ,muotylag verboad.
-e
duitxhe regeringen zullen nietingebrekebli
jvendat'
a orG eld ,spoedig'te volgen.
.
*Ten slette verdiem hier nog opgemerktte woçdeny'A t,

volgens eene bi
jzondere'protocollarisehe ovegeenkom:tv*.

de zelfde dagteekening,tusschen den bovengenoemden,*$
0.
n 14 thlr-voetverbond,
g regeringen decourantstukken.
van

de:'
thlr.voortaan slechtsin .
)en naarbevinden in Jea j
à'
34,de) thlr-stukken àz3millimêtres.Deverhouding4èr
.llilgiemnetbi
j de geheelethlr.vierdeelenkoperznettwazf

tklrwstukken beataan znoeten ;de thlr-stukken in doormel:

deelenzilxer(8)loodig)endeinhetuiterstegevaltoe telaten
af
.vi
jking in hetmeerderofminderbi
jdeenkelethlr.xukken eengrein in hetEjngehalte en .
)pct.in hetgewiKt;
ujde 1 thlr.stukken daarentegen IJ grein in hetSjngehalteen lpct.in het gewigt zi
jn. In devoortaan uitte
mu
nten scheidsmunt moethetmark jijn zilverdoorgAands
à 16 tblr.uitgemuntworden.
.

'

TOABEBN, $1:4 in hetdeenjcheh>rjogjlom 81ee#w%'
#,
3000 inwoneçs, .
die graanhandelbedri
jven en v4g- en
, .

paarden-markten qnderhoudenJ ook kgnten en handscl e-

nen vervaardigen.
T0NELADA (
onne,ton),inhoudsma&t voornattgFâTen,
't
zie 1àQaT.
ecA! en .RI,0 Jw>:In0.

TONKA:IIONEN (lat.seroen toncanofJabaefy?p-y,#.
tonka; eng. tonca- of tonguinMbeans;du.Kpwk
,aéohnezza
.'
)1al.Jav
' e/oz?cc). Er zi
jp twee soorteq:'.)
')
engelsehe, slechts iets meer dan 1 duim lang, qtpJ
#
e
:treepen breed, eeaigzins plat getlrukt, weinig gqMg#p,
vê
tn daar in vorm geli
jk aan eelle lang uitgegroeipetek
'sche boon. lnwendig liggen twee ligtgele. oliemh,lige
xaadlobben. tusschen welke een groote kiem ligt. 4'
j-e--n
met een donkerwwart.vettig,blinkende,dunne,#rogw of
ligtelijk verbzeek.
bare, en door het dropgen zeqrrimpe))&
geworden zaadhulsomjeven.Zoodaniq zi
jn schierallepa(Jie
in den handelkomen;wantin Amerlka wordtvan dqljrrl
of pit de drooge, geelachtige, uitwendig vezelaehtig,
e of
dradige schil afgeuomen,die aan de geheelevruchtlcN,
-er
.

,

het aauzigt eener amandel geeft, welke nog met h-r
'ringd is. De zaadlappen rieken ,st#rk
Zroen, dor vleesch.om

aangenaam speceri
lachtig,van gelijken aard a1s de 4teepklaver, en srnaken heet kruiderig. 9e stamlllantis v>moedeli
jk de
onkaboom, metafwisselend teçenoveotxpde
. t
.lia W ltp. Iladelphiq 4eTOLW ,
EGEN (du.Zollstrassent. Dus worden in de bladeren (dtpteriœ opposityo
ge
noe
mn
d,
duitsche tdverbondsstatenydieland en waterwegen
eandriatj die in de wouden van Guianazeerveelvulpig
welke in en doorhet grensdistrict voeren, en bi
j voorke?r .angetrofren wordt. 2) onze hollandsche soort is:.
peel
tot het goederenvertier met het buitenland geschiktzi
jn. grooter,tot 1) duim lang;de zaadhuls is nietzoo donkeroveranderedan deze wegen,diedoorbi
jzondereopschrî
h- kleurig, dikwerf van voTen geelachtig.zàjruilten en Aaaiets flaauwer.zi
jn echterin albetoverige aan deenborden aan de grenslitlièn si
jn .
aangedukd, mogen
.
koopwaren inv,uit-.ofdoorgevoerd worden. Aan de Resoortgeli
jk. Zi
jstammen afvan den welrieken#en
kustvormen de havens aan de zee.metde van bestl.x.-(#. odovala W Jto.), eenen 60 voet hoogen
wege daartoe aangevezene invaarteu,den tolweg. Yoor de boom van Guiana. De zaadlobben bevatten een photaarrivi
ler-schèepvaartzi
jn deplaatgen aan welkein hetgre-- 4ig vet, hetwelk uit elain en stearin bestaat;menigwerf
N

.

n ook tusschen dezelven,en aan oude tonkaboonen
lj
ek
bi
lldu
eeuid.
lijkmagin-enuitgeladenworden,afzon.
4er- vooinkdtuime
twendig kieine witte kristallen. die uit eene eigen'e
ad
anp
ge

T0'
MAê
N (T0xA>> T0M0>D),eenepersische,ook arabeke a
ardig bijzonderestofre (tqnkakamfer)bestaat.- Ge&rug
-k.
.
rekenm'
unt, die echter ook (althansvan vroeger'ti
jd)ia tothetparfumeren van den snuiftabak.
oud gerquntvoorhanden is,en tegenwoordig eene wae e TONWA (T0,)ywi
jnmaat op heteilaqd Sicilië,ziePxvan y
'l.mtkl../6j00 ned.heeft, doch voormaais veelhooger LERMO.
ia geldswqarde stond. Yoorhetoverige zi
jnmaatin Frankri
jk van 4
jn detoman:v.n TONNEAU (VAT,T0x) 1)wi
ènderiEeidepe paarde..zoodat men heeft van nagen- g barriques(oxhoofden)of6 tierces. ZieBoRnzwcx 4n Nxxtzsj2) Gfaanmaatin Nantes,zie aldaar. 3)Xetopzigttot
122,y 10.
,
'Z15enz. ZiePxlslë.
' '
tonneau zzll/rigve en tonneau de paerjzie Pxnlzs. Yerg.
.

.

TIIXIN%, e aansch goud- en zilvergewigtjzie AIAX '
D'
hetartikelT0>.
T0X'
#0
,'N9,zië TzMA,
>.
T0X0L0?graanmaatinhetkoningril
'k der beide Siciliëns TONNENGELD.TONNENBEGT. (boei
jen- en bakenKeld). 0p bevaarbare rivieren moetgemeenli
jkhetvaar1ie Slçly
iiz tn PAt::K0.
-1 15l
'
'

e xhlxGzy- ToxYxvlscH.

-

:%@ % -

TOXYXYISCH.

:ee heeft. Voormaalsgeloof
de men,dathi
jden winterlu
de Atlantische zee doorbragt, in de lente de zeeëngte van
Gibraltar doorzwemj gedureaden den zomer in de Xiddelrivier te zorgenj waarmede dan meestalhetregt ona van landscNe zee in hetronde zeierf, ea daa weder dea tede schepea eene belasting te hefrey pleegt verbonden te rugtogtaannam. Knkelen dezer viescNea mogen zulks doen
xi
jn.hettonneregt, berustin deeersteplaatsop hetge- maar voorzeker doen dit niet de geNeele schoolen,die zicN

onderscheidene
wi
lzen,meest door tonnenn ilâdl: enz. aangeduid worden. Het regt van eenen st
aat,om op diewi
jzevoorde
vater, tot veilighei; der scheepvaart, op
.

.

voornameli
jk bi
j degreete italiaaaseheeilandea vertoonem
geze zoude oagetwi
jfeld bi
j d'
erzelvv doorzwemmen der
ezegde straatverre weg mee'
r opgemeqkt mœ tea worden.
Zeer waarxhijalàjk is het,in tegendeel,datzi
j des.winter:in de Xiddellandsche zeebllven,zicN echtergedarende
diea ti
j; oy deszelfsbodem stilophouden,zoo a1smep di:
vaa verscNeldene andere riscizsoorten,bi
jv.vauden kabeljaauw ea desteuren weet. Dettid vanderzel4erkuitschieten valt ia de maand Xeiea Juai
jin. omstreeksdezen
M unten :> koers, :ie I)sxsxu Kzx. Graanmaatz de fijd verschi
jnen zij dienvolgens niet verre#an hetstraad
anje, Zuid-Frankri
jk, Genua. Xlba, Corsika, SarFuA
-oto
n2le.5wonrd
tgkoezpegd
24
de parijsscNekubiek bdiijhiSp
ë en Sicilië. Zi
jschieten de koitgemeenli
jk eclkterop
ia
mn
fn
l
ed.
te,h6
o1
ud
eno
.u

bied '
ofde keerschappi
j over de rixier. Xchterkaa ook
den eenen staat hetzelve op het stroomgebied van eenea
anderea staat, het zi
j krachteasverdra&enjoften gevolge
van een bestaand gebruik, hetzi
j ook a1: staatsservituutj
toegekend zi
ja.
TöNNINGEN zee- en haadelsstad aan de monding der
iider, in het deensche hertogdom Sleeswi
jk, met eBne
3oedehaven en 2500 inw.,dieinzonderheid handeldrijyen
xa granen.vlas,li
(
1
d
e
r
e
l
ln- en raapzaa enan andsprodukten.

TONN8TELLK,laad- ofveldlnaatia KoerlandjKstNlan; eene diepte van ruim 100 voet:daarom moeten de ndtena

enLijlland.ZieLIBXV,Rsutjen RIGA.
TONQPIN.zle Tc>KIl.
TONTINKX zijngenootschapsofmaatschappell
jkerenten,
welke eene, uiteen aantal vaa personen bestaande,maatgcbappil zoo lang van eene instelling uitbetaald verkri
jgt,
als neg een 4er ia geaootschap vereeaigde personen in 1even isjen welke reaten oader de medeleden van zoodanig

geaootschap ia geli
jke deelea zija verdeeld geworden. ZP
J
verden in 1663 door de napolitaal L0az>: Te>TI ontworpen, ea zi
ja in derzelver inrigting &an zeermenigvuldige
vi
jzigingea onâerworpen geworden. Alszi
ch een tontinea
g%elsehap uit personen van tameljk geli
jkea ouderdom
samen stelt, zoo kuhnen zi
j zich bi
j eene renteinrigting

in welke zi
j gevangen worden, zeerdiep wordeo iagelegd.
Beze netten offaiken zi
ja in de Provence (Frankri
jk) 4a'
n
gevlogten rietj en heeten mnndrans
ons. la Itali: noemt
men ze tonuarea
- zi
jgaan 163 wetdiep,zi
jn meermalen
eea uur gaans lang en bestaau uit aan elkander te zamen
hangeade vakken ofkamersjdie dooropeningen (poortea
genoemd)met elkandergemeenschap hebben. Zi
jworden
metankers ea groote stukken lood op den bodem der zee
vastgelmuden. Neven- of zi
jdenetten of fuiken dwingen
de tonei
jvisschea in de eerste kamer binnen tegaanJi:.
deze gevuld, zoo worden zi
jdoorgeraasin detweede gedreven,voor welker opening men nu een netlaatvallenJ
middelerwi
jlzwemmen meer oudere toneijvisschea io de
eerste kamer binnea enz. Heeft men eiadeli
jk ia dâ
.

inkoopen en 4an eene mise inleggenj 4oor welke eene 1evehlrente betaald wordt, die zoo lan: loopt, alsnaar de laatste kamer die uitde sterkste vlechtwerken bem at,gewe
ttea dervaarsclënli
jkheid berekead, no; ëén van ge- noeg visch bekonaen daa begint de slAgting Lmqtanzqtn
heel hetgenootxhap in leven is;deze mise wordtdan on- d.i. men slaaten steekt de vksschen dx d,hetgeea onder

jk gedruixhjzoo welvan de zpde der me>
deral1emedeleden van hetgenootxhap naargeli
jke deelen een vervaarli
jpt,en nageneeg een
verdeel;;van de jaarli
jksche rentebetalin; zal,ieder nog sohea alsvan die derdieren phatsgri
levend medelid nu een des te grooter aandeelbekomen, uurtijds aanhoudt: intusscNea heeftmen hetfuiinet-ui1
hoe meer er reeds overleden en derzelver misen op d!e het water opgetrokken. Mea vangt de tonei
jvisscàen vaa
bli
jvende leden overgeërfd zi
jn,en eindeli
jknldelangst seer onderscheidenevgrootte, van : à 8 en meervoetlangj
Ievende de geheele reatebetalit
v alleen genieten;m-t het ran 7 pond tot460 pond en zwaarder. Het isdegrootste
overli
jden van dezen laalsta i
.
sde verplisting derrenten- :iach,op welken wegens deszelf: vleesch jagt gemaakt
inrigting tot betalin; 4er renten uitgegaan. Be
wp:dt. Hj is eenigzi
ns rolvormig,dik,heeftrcadom de
borst grootere en grovere schubben dan op hetoverige gkan eehter xk zoodanigerwi
jzeverordeM worden,dat
4erte eea gevestigd tontinengezelschap txtredende tonti- deelte zi
jns ligchaamsj iedere zjde van den gtaartheek
ie kanten. 9e rug is staalgraauw, hetoxerige des lignisteny bi
j zi
jne toetreding eeae zekerebeNalde som in- dr
haamszilverglanzig. Hrt is een zeer vratige roafviselz,die
1e1 ;datde interesxn van den gezamentl%ken inleg onder c
den medeleden verdeeld worden, en dat,als een tontinist aaschovissen: makreelea en haringea in groote meaigte
erslindt,ja zelfszi
ju eigen geslachtnietverscNoont. Het
,terft,zi
jne misen hetzj geheelofslechtstendeele,op de f
overigemedeledenvahhetgenootsohapya1sbi
Jerfenisover- vleescN ziet als rundvleesch uit, wordtgekooktj is echter
blaak en smaaktzalmachtig. Zoo gexnde spi
jshi
jverscN
@a
aard
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s
gro
erde
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lijnksc
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sny
tewme
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aai
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dt
ee
rd
me
er
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eh
re
uitmaakt, des te geparli
jkervoedselis hi
j, a1shijbegint
bederven ; dan worden de graten rood, hetvleescN
gi
jn. Naererli
jden van den laatsten tontinistkan het
pitaaldenerfgeaamen deroorspronkeli
jye inleggers,aaahet daaraan slnaakt scherp, als sterk gepeper:,ea veroorzaakt
ja, buikloopy ea zelfs den
-'
n
jk, aas eén ofandereliefdadigesticNtin: enz.toevallea. 'ontsteking in de keel, maagpi
Ditnu iseen puntvan waarschijnli
jkheidsofkansbereke- dood. bienvolgens heeft ie politie in vele italiaansclw
ning,nietslechts op den ouderdom vaa den langstlevea- plaatsen eea scizerp toezigtdaarop, ea werptgelzede ladinden, uit een Tenootschap van personen vau bepaaldea ou- gea toneijvisch,alshi
jaangestoken isj,ia zee.Juix daarom
derâom,en de kansvoor ieder hunaer om dien ouderdom wordt hi
j meestaliagezouten (fr.tonnine;iul. Ionninat
of een bepaald aantalj'
aren te bereiken;maarook,met ofgepekeld,ofia olie gelegd.
ebruik eenersterfteli
jstydegroottederteverwachten ren. De italianea brengen hem in den handel.al:muselamq,
i.ingezootea pf gerookt,ia vaten;sorrende wauutuktenbetaling voprdatofdatjaar,en dqarnaardetegenwoor- d.
kea ofkibbeling;splnello eero, dea rug;m igellolflxc/,
dige waarde #aa hetaandeelte bepalen.
Indien nu aaa dea eeaen kqntniette miA ennen valt, Netoo erli
jf of dea buik;tqreatetlonhetdeelonderdea
;frontali,hetvleesch van dea kop;oocâikdat<aa
dathet Gstaan eener metdejari'
n steedssti
jgende rente
jden#an den kop;ealli,datvan hetuiteindevan,dea
.an de tontinel iets zeeraanlekkelàiksgeven,zoo is,aaa zi
dia anderen kant,evea min te verloochenen.
j d&tde rente &taart;puttargnf,dekuit;koxzinaglia,deaafval. Yoor
é ea Sicilië isdetonei
jvangstdevooraanvaukeli
jk slKhts zeerlangzaam sti
jgen moet,en.zàidus d, Provence,Sardini
voor het mèerderdeel dem medeleden van slechts gering naam.
ste bestaanbronjeo zelfs zoude,zonder4enzelven,een

belang zalzi
jnjen alleen vooreen weerklein getalvanzeer groot gedeelte der Provence-bewoners land#erhuizersmoeten
ou4 wordende lieden, dock xk dan nog slechts eerstin worden.- Eene kleinere soort vaa tonelvisscNen is de
lmûaea afgeleefden ouderdom eenigziasaanmerkeli
jkwinst- lanrinnlge (so.alatunga L. Gx.),ital.qla l@a#c,xoo
evend zalkunnen worden.
genoemd,vermitszi
jaelange borstvinnen t0taaa hetbegin
I)e onderhetartikel Rszrzllzxsllyo geschetste rentenge- vaa den staartreikea.Hi
j zwemtinsgelijksin schoelen van
vende iastellingen hebben de'
el: verordeningen,welke van duizendebdeeajeven alsdegemeene.wordtmetdenzdven
de tontinea ontleend zi
jn;ditzelfde geldtook metopzigt gevangen ea ook zoo bekandeld. Hijwordtikoo&xens80
tot verscheidene verzorgings-inrigtingen, op welk artikel pond xeaar.0ok i
a debaai#an Goscogneishi
J zeer men
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TONYNVISCH ofSPIAXSCH: XIKREEL, (engelseh mon genoernd, vaa het engelsehe woord rermann d. i.
j bi
j de engelsebea.Zi
ja vleescN i:
tgnny; franscN fâ.on;duitscN fâwnAsck;italiaanschtonno kqjgsman;zoo heette zi
1veelwitterdan datvaa den tonei
jvischydoch nietzoo
ofqesrctonnot noamtmen ia den regel den gemeenen we
tonel
jvisch Lscolnber t::4,
:/,
:Llxxw:rs) uit de orde der, goed.- Voorts behoort hier ook de middeland:cNe boait
die bj enkelen, we1 is Aaar, ia alle wereldzeeën voor- (se.nardqj,die2 voetlang werdten 10à13 pondweer;
komt, 4och deszelh hoofdzetelechter in 4e Xiddelland<he bi
j Yeaetiëheethi
jpalamlR
d@.Hi
jkowta&a 4:àtkatie e

TOPAAS--TOULOUSF.

-
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kuslen van Frankrijk en Spanje echtereven-xoo menigvuldig voor,a1sin deXiddellandsche Zee.Ili
jiszeervratig,
vooralaasthàiop anschovissHetovervloedigstisdevangst
in Xei biiCadix.alwaar4 schepen met11)0 man dikwerf
80P0 stuks op eemmaal t'huis bxngen. Overigenswordt
bij inde geheeleMiddellandsche en Zwarte Zee gevangen.
Z(n wit vet vleesch isniet:oo goed a1sdatvan den tonei
jvisch,ht wordthetliefstversch '
gegeten, doch men is
genoodzaakthem meestalin te zouten,om dathijniethng
goed bltft,en men hem slechtsop 20 of30urcn af:tands
van hetland vanrn kan?terwijldaarentegen defuiknetten
T0Ot den gemeenen t
onei
jvisch slahtsop 1uurafstandsvan
den oeverliggen.
TOPAAS, zie KDztczsTzzpTzw.

TOUMNAY- TRAAX.

voert, ook gemeenschap met de AliddellandRlie Zee. De
stad heefteen munt-etablissementj eene beursjeene kamer
van koopbandelen eene regtbank van koophandel. overiens wordtook hier veel voor kunsteri en wetenscbappen
gedaan;wantToulouse heeft niet slechts eene hoogeschool
en eene artillerieschool,maar ook eene akademie vjn scbil-

der-,beeldhouw- en bouwkunde en eeniakademiederJevœ
ofbloemenspelen (in 1823 opgerigt),welkereerepri
jzen voor dichtwerken en prozaïscheopstelling in gouden en zilveren bloemen beslaan ;voorts openbare boekeri
jen,een museum,een'botanieken tuin enz.
M unten.maten en gev/ïg/ez?. Zie Pxnlzs.
TOUENAY (holl.900:>Ix), sterke vesting maar ook
bloei
jende fabri
jkstad in de belgische provincieHenegouwen, aan de Schelde, met nagenoeg 30,000 inw.j heeft
grooleen zeerberoemde tapàitfabri
jken,die omstreeks5000
bezig houden, terwi
jleven zooveelwelin 130
in kousenwaren bedri
jvig zi
jnjen anderen beddeen goed kantgaren.a1sook naai- en bleigaren,
lakens en wollenstoFen leveren. 0ok zijn hier
grootekatnenspinneri
jen en fabri
jken in porcelein en bron:

TOPPENANTEN Lnchpvtwt zi
jn de touwen die ean de
mazi
jn vastgemaaktjen gebezigd worden om deraa's,het
djloodregt.hetzi
jschuinstestell
en.
TOPVUUR (schpvt.tzie Hxtzlsxvrcs.
TOQUZ (TU3::s, T0rcH). Rekenmunty a1s ook gouden zilvergewigtin het birmansche ri
jk,in Achter-lndië;
eok wordt daardonr de Njnte dezermetalen in Chinaen
Kadras(britsch oost-lndië)uitgedrukt.Zie Rwzc0:>,Cx>- W aren.
T*> en XxrRzs.
TOUBS, hoofdstad van het fransche departementIndm
en Loirejin eene schoone vlakte aan de Loire,hetlusthof
TOAFKLAFTER
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in Zwitserland. Zie aldaar.
van Frankri
jk genoemd, metomstreeks24,:00 inw.heeft
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eeuwen aanzienli
jkezijdefabrijken(hetbekende
kantons Zug en Zûrich. Zie de artikelen ZwlTsli
ntzxp en Gros de Sourst, als ook t
api
jt- en anderewollenweKùMlcx.
verijen.
TORNITURA, landpaat in den kerkelijken staaten in
TOUW W EBK (schpvt.t Di
t wordt gemeenli
jk in vier
soorten verdeeld. Het staande touwwerk is aan beide ei>
hetlombardisch-venetiaansche koningri
jk. Zie'XIzàA>.
TOSKANEN1zie Ftoxzsqz en Llvnnwo.
den vast aangeslagen en blijftonveranderlijk in zi
jne stelTOSTIO (TzsT0x),portugeschezilvermuntvan l00 reisj l
ing. Bi
jvoorbeeld hetgrootewant,deslagen enz.- Het
die ook voor-Brazilkë totdeze waarde is gemunt geworden. loopende kan op en neder en heen en weder bewogen
Zie PolTccwt en Rln JA>zIRc.
wor4en ;bi
jv.de toppenanten. - Het boven touwwerk
TOIJCII. Zie T0Qu:.
isboven de marsen, en reikt niet tot op laet dek. Het
TOULON, (430 5' 0*N.B. en 5* 55'0, 0.L.) be- ét'z?t'des-touwwerk, wordt alleen op het dek gebandteerd
hngri
ike zee- en koopstad aan de Middellandsche Zee, en en dient tot bevestiging der masten en tothet stellen der
*@
eerste oorlogs
haven van Frankri
jk, in eene schoone en zeilen.
vruchtbare,-door eene hooge rotsketen tot aan de zee
omslotene vlaktè van het departementdu Var,met 30,000

Nsn.TAl
yIz:.
Kabels of geslagen want en alle ander touwwerk. 0vd
tnwoners. Fabrijk-industrie en handel zi
jn bier niet van en afgesleten touwwerk, voor de scheepvaartonbruikbaarj
groot belang, en nevensdekoningli
jke tabaksfabri
jk,ko- alsmede aan stukken geknpten gepluisd touwwerk.

men slechlseenigzinsde,
veinigeweyeri
jen in zi
jdeenkatoen, als ook de zeepziederijen in aanmerking;wantde
groote zeildoekfabri
jk en touwslagerij, als ook verscheidene andere etablissementen arbeiden eeniglijk in dienst
van 'slands zeemagt. 9e olie- en kapper- aanbouw als
œk de visscheri
j houdtvele bewonerswerkzaam, en niet
onbelangri
jk isde handelznetolie,Ai
jgen,rozi
jnen,amandtlen,kappersjzeep,brandewi
jp,wi
jn.reukwatezen enz.Het

Invoery'l0.- juC'/woerJ'- 20 c.j doorvoer / 1.ö0
Ditooud(doch nog bruikbaar)a1sTonwwsnx.

Per 100 pond.

Dito van 6oomschors, als Torwwsnx.
Metzoogenaamde tyeeuwwerk mag uitgaan voor dep'
lantagiën in de west-indische kolonién, alsmede naar Deme-

rari
j,Essequeboen Berbice,voorde plantagiën,doorne-

derlanders.bezeten of gebypotikeerd,tegen betaling als van
merkwaardigst is echter Toulon uit hoofde van deszelfs een' niet genoemden posten onder borgstelling ter driegrcole en veilige oorlogshavengdie aan de geheele fransche dubbele waarde,voor het bewijs,binnen achtmaanden,
vlootder Middellandsche Zee totlegplaats dlent,en beziens- van de aankomst en lossing toteigen gebruik. Doch uit-

vaardig ishetonmeteli
jk grootemaritiemearsenaal,en de
Kheepsdokken,de werf metdeszelfd bassin. de geschulgieleri
j en andere groot: inrigtingen voor 'sri
jks zeemagt.
0ok vindtznen hier eene zeevaartkundige school,eene karanli
jne inrigtingenz.ln de nieuwehaven liggen debagpo's die meer dan 3000 galeiboeven bevatten.Voor Toulon
'
vas llet, dat F'
xrotzow, in 1793,zi
jneeerstegrootewa-

voernaarSuriname isvràjvan regten.

de Provincie Languedoc,met77,0C0 inw. Pe ni
jverheid
lkeeft zich in de jongstejaren alhieraanmerkeli
jk uitgebreid.en onderscleiding Aerdienen inzonderheid dei
jzeren koper-smelteri
jen,ep deijzer- en staalwaren fabrikatie.
L&atslgemelde levert looral eene groote rnenigle zeidsen,
.ikkels en vijlen; over llet'
algemeen isook Toulousq de
Mcpelplaats van alleijzeruiiLetdepartementderArriège.
Voorts zi
jn belangriik dekoningli
jkelabaks-,alsook vergcheidene laken- en wollenstoflènfabrijken; ook is bier
eenegeschutgieterti,buskruid-en papiermolens,wasdoek-,
vaskaarsen- en aardewerkfabzijken enzm,endehandelmet
granen,wijn,brandewljn,vat- en scheepsbouwbout,spaanzcben wol, i
jzer, olie, zeep, speceri
jen enz.islevendig.
Zvergeachtzi
jn de tyuf'
ez (eendenleverpasti
jen)van hier,
en i:Touloufe ook de stapelplaatsderbekendeyromqges
#, Aogue
yovt. Daarbij heeft deze stad niet slechts de

nietzeerdunvloei
jende.
2) hobbe- 5y'zsehondrn traan(fr.huçled:çeauvcrfs;
ofcl
iien deve'r; enp.snaloï/;du.ho6&en- oder3::Aund
stltran,.ital.otno detzezee cavet,meestuithetspek
van den gem eenen zeehènd getrokken ;m aar ook uit den
snuitrob,meer zelden uitden baardrob,bi
j 6hiliuitden
zeebeer(phoca vrdïzlr). Ili
j is ligtbl
wuin, doorzigtig en
ligtvloeijenderdan walvischtraan.Eene dubbelbruine,walgeli
jk riekende soort, die dikvloei
jender is dan walvischtraan,Leetin Engeland do&y'
?dJ oil.Uitlletspek vanden

TOW , graanmaat in China,zie CAXTO>.

TRA/N,ofVISCHTRAAN tfr.huile dczioï.
sddp; eng.

irainoil;du.Shvan ofFisehthran;ital.olio #ïpescej
heeftmen in de volgende soorten :
I)JFalvischtraan (fr.àuile de Jc/efz?e; eng.u'halr

5ï/, du.K alys
ischthran;ilal.ollodilc/ewc);meestal

penfeit volvoerde, en van uitdeze haven werd,in 1830, uit het spek van den echten walvisch getlokken,maar ook
de groole expeditie naar âlgiers ondernomen, tusschen ui
tdatvan den vinvisch,den zuideli
jkenwalvischeneènige
velk'e beide plaalsen tegenwoordig regelm atigschepenvaren. anderewalviscllsoorten,welkernatuurlàjkehistorieznennog
TOULOUSE,belangrijke fablàjk- en handelsstad van het nietmetjuistheid kent;zelden ook uitden narwal,tegengvideli
jke Frankri
jk,in eenegchoone en vruchtbare vlakte, voordig ook veel uit dat van den potvischi men heeft
*4n den regteroever der reedsllier bevaarbare Garonne,en qroenlandschen en brasiliaansch
.e
n. Hi
jriektnletzoo kwawel hoofdstad van llet departement der Boven Garonne in lljk als de volgende. is eenigermale bruin,doorzigtig en

rob wordt geen traan getrokken, hoe men ook zulks meermalen vindtopgegeven,en we1 zulksuit dien hoofde. dat

bij deze dieren het spek geene afzonderlijke laag vormt,
maar llun vleesch er mede doorregen is; derbalve zoudg
men daarbijde temaken onkosten nietvergoed vinden.
3)Bruinviscâ ,
(#/M#w)-/rccx (fr.J.de#cv'Jïs),ui$
Qaronne-scheepvaartnaar Bordeaux en totaan den oceaan hetvet van den zwarten bruinvischjis ligtgeel,heefteenen
maar ook doorhetzuidkanaal,hetwelk van hiernaar Cette aanachtigen reuk,en weegt0,918bàj20Q.
151*
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4) Zetvarkentraan (fr. J. Jemarsoulnt,u1thetvet buitendien voerde Fzankrijk vreemde rrahsedep/ïdzn-in:
vall den zeevarken-dolhjq,isbleekgeel,heefteen reuk als
1834 kilogrammes 293,836
ansjovisch,en weegt0.
y937b1
j 160.
1835
yy
20,262
5)Ilarinmtraax (fr.lt.de Jurelg;eng. âerrinr-oil;
ital.odo d'crïz?gle)uittotmoesgekookteharingengetrokl836
yy
28l,999
ken,iswiten ligtvloei
jende.
En&elands walvischvaarders bragten in.1832 : 12,610
6)Jns
jovisclttraax (fr.J.deJcrdïzzez).
7) Ietertraa. (la,
t. oleum jecoris;fr.J. de morueg tonnen traan naarhuis. De engelschevangatbi
j'Labrador
eng.codoil;ital.olio W naccelajnuit4e leversvan ver- bragt regtstreeks naar Engeland 200 tonnen levertraan,en
scheidenevischsoorten,dietothetgèslachtradustkabeljaauw) 220 tontlen robbentrain,naar New-Foundland,en #an daae
behooren.Deleversderzelveneigenénsichdeswegensdaartoe1 verder heen l800 ton levertraan. Zuidzeetraan werd door
omdatzi
j groot.en vetzi
jn. Devischsoorten,van welkeki
J nagenoeg 30 londensche schepen bixmengebragt. De vergenomenvorden,zi
jn dekabel
jaauw,dedorsch,dewittling eenigde staten van A o/rd-Azaerïél voerden dx r eigene
(in Kngeland daartoegebruikt),deköhler(levertdennoor- schepen in:
in 1834 Tateh 122,292
weegàchen levertryan,metgering voordeel,vermitszi
jnlever
p 1835 p 125,l00 traan.
als Mj meer dan eenjaaroud is,dun en taaiwordt),de
p l836 p 133,050
leng (levert den aangenaamstea levertraan) en depaling
> 1837 p 215,203
(waarvan delerertraan in de geneeskunde tiguorzayd/r/a,
y
laviatilis âeyàfïcl, heet). - Bereidinkz Voormaals
werd alle walvlsch- ea robbentréqnj op de plaatsdervangst, Zi
J visschen deels in de Zuidzee,deelsaan dekuK vaxl
uithetspek (fr.rraisse de ll,
&ïzle;eng.whaleor 4:.J- Brazilië. deels door kleine schepen in den atlantischen
nlunôerg ital.grosso-#i &alena) gekookt; di1 geschiH t oceaan in hunnen omstreek. Braziliè'heelt voor rekening
echter tegenwoordis nog slechts aan weinigeplaatsen;bi
jv. van deszell'
s eigen regering eene groote traRnkookeri
j ia
bi
j Xèw-Foundland. De zbodanigeheet in het franscN Santa Catharina voor de produkten der eigene'vangst. Iu
he
t
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huiledegrcsdebait. Tegenwoordi: sni
jdtmen hetspek
in stukken,meestin dobbelsteeaen,pakthem in vaten en
Invoer..
voerthem naar huis, als wanneerh1jnatuurli
jk in eenen
istendetoestand aankomtaIn detraankookeri
jen werptmen
hem in groote vaten,die in plaats ran bodemstukken een
1834 centenaars 196,352
1835
p
237,756
raster-werk hebben. 9itlaatste houdthetdierli
jkecelsgé1836
>
152,519
vi
jzeweefsel,waarin de traan venatisjterugenlaatalleenli
jk dezen door,diein grootijdaarondergeplaatste,vaten
Uitvoer:
loopt. A1s hi
j zich daarin geklareerd ofverhelderd heeft,
wordthijin groote koperen pannen,tot 1071geheet,waar1834 centenaars 6,429
bij men hem in-eens sterk omrpert;daardoorverliesthi
j
de vlugtige vettige zuren, die zicN gevormd hebben,en
1835
)>
9,995
1836
>
9,874
daarmede ook derzelvermuffen reuk;ook geschiedthierbi
j
eeneneerploKng van eenemenigteonzuiveredeelen(zous-.
âloorvoer:
traanyprut). opdatde laatstgemelde.
zich nietaan de pan
vastzetten, gietmen,nadat het vuur i'
suitgebluschtgeworden, nagenoeg het 25e gedeelte koud water ertoe,doet

hem na verloop van een uurin grootevaten,enjalsehi
j
eheel bekoeld is,in de tot verzending gesckikte vaten.

1834 eentenaan 8,213

1835

n

1836

p

16,202

8,383
Dikwerf loutert men hem ook nog, doordien men herzi
eens of meermalen, door eenig koulgruis Sltreert, en
l)e rondom hetmeer Baikalwonende volken,bereiden
dan eene waterige, zwakke vitriool- en zoutoplossing. of zeehondentraan, welken zi
j van heinde en verrein Siberië
dunne kalkmelk of kali-loo: ingiety waardoor nog vele a1s voor lamp-verl
ichting verkoopen. De ,ko#
.vq
xclel van
sli
j>erige.deelen neerplefren. De uit medegebragt spek Jakutcâ, de ntachinzen rondgm Prince-Fredèrics-sund
bereide traan heetin Frankri
jk huilede dlrde. Yermits en andere volksstammen van russisch W oord-lmerika bellet traankooken eenen afschuweli
jken stank verspreid eh reiden eene groote hoeveelheid traanuiteenen kleinenvisch:

daarbi
jligteli
jk brand kan ontstaanjztjnop veleplaatsende welken de kol
juschen #ak noel
nen. Van alle de in dit
lokalen daprtoe buiten de stàd ingerigt. Haringtraan wordt
in Zweden en Noorwegen bereid.
Gebruik . Daar de soorten: naar gelang van derzelver
afstamming en bereiding, in reuk,kleur enhelderheidverxhillen, zoo grondt zich daarop ook derzelver veelvuldig

a
rtikelbehandelde ishetwalschot(spermacoeti)en dewalrustahd en datgene wat over de walvischvangstin dit werk
behoort,uitgesloten,om den traan op zich zelven alleen te
behandelen.Hetwalschot en de wulrustand en dewalvixh-

vangstzjn in afzonderli
jkeartikelen behandeld.
onderécheiden gebruik. Hetmeeste wordtin deleerlooi
je- TRABACO,land- of veldmaatin den sardinischen staat.
ri
jen en zeemlederbereiding aangewend,totinsmeeren van zie Xltxix en Tusxx.
lederwçrk, totbereiding van groene zeep, tot wagensm eerj TRAITTE. Zie W lssst.
als brandstof in larnpen; de levertraan ook in de geneesTRANKEBIR,(110 1'30#N.B.en 79050'30'0.L.)
kunde.- F andcl: Rusland voerthem meest over Arcban- hoofdplaats der deensche bezittingen op de kust 'Com&e/ uit; deze stad verzond '
in 1837:34,009 pud, waarvan mandel in oost-ladié en vrijhaven,vermits reeds sedert
hetjaar 1824 de zeetol,en thans ook de landtollèn afgeschaftzi
jn,en allegoedertn.zonder enderscheid van oor17,338 naarzolland (Amsterdam en Rotterdam)y
sprong,vlag enz.,zondéèalleverhindering ofbelastingvrl
j
14,657 naarBuitschland (llamburg,Zmden)9en
in- en uitvaren, m etde eenigeydoor een verdrag m etde
2,014 naar Antwem en

engelsche regering ingesteldejuitzondering van hetkeukenzout. 9e stad telt meer dan 20,000 inwoners en heeft

ingen. D enemarken verzendt driekrenen- en kronen- katoenmanufacturen-, zeezoutziederijen en handelop vertraan over Kopenhagen;W oorwœgen overBergenlevertraan. scheidene oost-indische eilanden, naar Batavia en China.

Frankr#k ontving door deszelfs new-fouadlandsche vis- Xen vergeli
jke overigensde art.K0t0xIë> eh D:XZMARKX>.
scheri
j aan gezuiverden levertraan Lhuilede'aorue)in:
Afunten :4 koers. Alhierwordtgemeenli
jk naar r#kndaalders à 12Janam.
q,ofook naarrope#en à8w
fanamn
1834 kilogrammis. 995,852
1835
yy
l,287,974
1836
p
173,512

en bewilligt zi
jne kabeljaauwvisscherseene premievan 10

çents per kilogramme gezuiverd en 3) cents per kilogrqm -

gerekend,ovërigenshebben de rekenmunten alhier de volw
ende'verhouding tot elkander:

1rijksdaalderheeft1) ropeijen,12 fanams,960 kasjh
1
>
8 p
640 >y
1. p
80 y

me ongezuiverde. De fransche walvischvaarders bragten
De betallngwaarde heeft eehter we1hier den deenschen
nrqinso #,p oinson te huis.
courant-daalder tot grondslagy edoch met de vastgestelde
1834 kilogranayaes 2,719,462
1835
p
3,136,587

bepaling, dat dezerijksdaaldervoortdurend 18 pct.geringer uitkomt,-dan de deensche courant-rijksdaalder.Dienw

volgens gaan, naar X. R.B. Gslluwl
lnl.,vroegere opga#e,

TBANSITO- TRIER.

-

:2@,
5-

TalësT.

13rs? ri
jen van hier, meinen gebouwde, brug voertj heeft l7- à 18,000 inw.,
lksdaalder van hier?alsook :0) ropei
op l keulsch mark lk'a zllvex', waarnaar die ri
jksdaalder fabrijken ia wollenwarenj leder (aangieali
jke looijeri
jen),

1.0475 thlr.pr.ct.(y'l,8l: ned.) ea die ropei
j 0,6957
thlr.pruiss.ct.(J'1,20:ned.)waard is.Yolgenszi
jnehtere
lpgave tvan l8t)i)gaan daarentegen thans 154 rthlr.Tan
hler, en 23j ropeijen van hierc op l keulscN mark âja
zilverg zoodathiernaardieTi
jksdaaldereven a1sdieropei
j,
in dea nieuweren ti
jd, 16//p6t.geringerzoudegeworden
zi
jn;en is overhetalgemeen denumeraire waardealhièr
18 pOt.geringerdandedeenschecourant-waarde.Volg:nsde
jongste verhouding heeft alzoo de ràjksdaalder alhier de
waarde van 0,898396 tlzlr.,pr.ct.(./'l,646ned.)deropeij
alhierecllterjdewaarde van 0,59893thlr.pr.ct.LJ'1,037
ned-)
W erkeli
jk geslagea muntspeciën zijn alhier:
1. gpvd .
'

papier? behangselpapier, tabak, porcelein, zeep en li
jm ;
bedri
jttooftkultuur,wijabouw en scheepsbouw,alsookaanzienli
jken handelmethout ea de bekende moezelwi
jnen,
inzonderheid de Xoezel stroomafwaarts naar Coblentz,me
welke stapelplaats voor dezen handel Trier tegenwoordkg
ook door stoombootvaartia gemeenschap staat. Eene kor-

teling hier zich gevestigd hebbende maatschappi
jzoekttle
wi
jukultuuraan de3loezelèn saarte bevorderea.- Trier
is ook de zetel vaa eea hoofdtolkantoor in hetduitKhg
tolverbond.
Alunten en âd,r,
:. T. rier rekende vroeger naar ri
jG
daalders van 54 petermànchea of van 90 kreuzern in den
z4-guldenvoet,doch naar de numeraire waarde ia den 25-

guldenvoet,voortsten ti
jde derfranschekeizerli
jkeregering
nyarJ'
rancz van l00 centimes,.sedert 1815 echternaar
thalern à 30 Silber&rosolten à 12 pfennigen,pr.ct.j-

Pagoden van 26 fanams.

als Berli
jn en geheel Pruissen. Bi
j wisselzaken rigtmen
zicù tegenwoordig gemeenltjk naar de koersnoteringen in
In zilvert
Aken en Keulenja1sook naarhetri
jnsch-fransche wetboek
van koophandel.
Repei
n van 8 fanams, en fanam- of fanumstukken, M aten en é't'
?z/fée/ezzzi
ja wetteli
jk de nieuwe4ruissiscv :
*i
Fe
enkeléea dubbele.
zieBsntlzw,van deoudc,diebi
jzondernog inhetgemeex
In koper:
leven voorkomenjvoeren wi
j devolgende aan:
Zengtemaat. l00 triersche land- en werkschultà 1:
Kâsjh ofdadu'sjen welenkele,dubbele,vier- en tien- zolt(duim)= 93,596pruissischevoet= 29,37nM.el.
- dige.
100 ellen =
Vanvreemdemuntspeciënzi
jnhierverscheidenesoorlenvan
gx den en zilveren oostaindische munten,a1sook spaanxhe
84,743 pruissische
56,5 ned.e1.
piastersinomloop;natuurli
jkerwijzetotveranderliikekoerRn.
TRANSITO (900nv0I:a vA> Gozpznxy); TRlN8lT0Graanmaat en inâoudsmaat w//r drooge œcrrx.
RKGTEN,zie RsG,Ts> van Ix-,UIT- ea 9p0av0za.
TRAPEZO, t'
l'awppEso), goud- en zilvergewigt op het
dland Malta,en in hetkoningri
jkderbeide Siciliën. Zie Het malter heeft8 Fiertel à 4 eester of vierlinr : 4
guqrt ofmönchen.
;IAtTA en Pwzznxo.
TRAPEZUNT (TazpEzrs,TARAB0sAl),zie TlzBlsoxnz. l koren malter= 3,87908 pruiss.scheFel= 213,2 ned.k*p
TRIVAILL: SLOEP Lschpvt-j ishetvaartuighetwelkbi
j
.

kleine werkzaamheden wordtgebruikt. Hetvaartmetroiie 1garstmalter = 4,31157 p
riemen en zeilen.
TRAVEXûNDE,zie LcBscx.

> = 336,96ned.kop
1 havermalter = 5,99875 p
> = 329,68nedvkop
1 kolen vat = l,22012 pruiss.tonne = 129,: ned.kop

TREBISONDE ofTREVl80NBE (TRAPzzc>T9Tnwpxzvs,
Inhoudsmaatvoor sc/fe waren.
Twlzsosww)9<(4lQ 1/ 0* N. B. en 39o 45 0* 0. L.).
Ha4en in de zwarte zee,in de turkscbe provincie Natolië
efKlein-Aziajdievoornameli
jk door Ruslands staatkunde, 1 oEm (aam)= 135,66 pr.quart155,3 ned.kam
çgewïg/ heeftdezelfde indeeling, enx k
in den jongsten ti
jd,veel belangri
jkheid voor den han- Hetoude FllaA î,
del tusschen Xuropa en Armenië en Perzië verkregen nagenoeg hetzelfde gewigt alshetpruissischehqndelsr wigt.
TRIëST, 45Q 38'40* N.B.en l3@ 47'0* 0.L. DeR
hieft, en welker bevolking van 15,000 reeds tot 399* 0
inwoners is gestegen,volgens anderen zelfsreeds het getal belangrijke en steedsmeeropbloeijende oostenri
jkschezeeaven,voorden handel van Zuid-Duitschland naar de Xidvan 60,000 inw.zoude bereikthebben. Deze aanzienli
jke h
aahwas heeftzi
jne oorzaak in degrootereuitbreiding van dellandsche Zee, ligtaan de naar haargenoemde golf der
jkIllyrië,entelttegenwoordi
g
den persischen doorvoerhandel,en ln de regtstreekscheTer- adriatischezeein hetkoningri
bindlhgenj in welke Turkije, Engeland, oostenrijkjRus- reedsomstreeks55,000(omstreekshetmidden der l8eeeuw
hnd Ln Griekenland over Trevisonde met Perzië getreden nog geene7000,i
n hetjaar1810echterreedszoyooo)inw.
thetmidden der15eeeuw zetteden de oostenri
jksche
Zjn. W anttenjare1837 kwamen in dezehaven153(1835 proTo
vinciën en Duitschland bunne goederen over de X ddelselfs 168) schepen aan, en we1 daarvan 95 turkscNg,31 lands
che Zee naar Capo d'Istria af,tot dat, later, Triëst
engelsche,19 oostenrijksche,4 russischeen even zoo Tele
grieksche,wclkervoornaamste invoerinmanufactuur-goe e> een gedeelte van dezen handelaan zich trok, en door desjhaven in hetjaar1719 allengsten
ren en koloniale waren, in i
jzer,staal,tarwe,zout.xeep zelfs verheffing. totvri
jke zeeplaatsaan de
en wi
jn,en deuitvoerin zi
jde,katoen,wol,shawlsjtapi
j- koste van Venetië de meest belangri
Adriatische Zee werd, welker handelsyerkeer zich nu ook
tenj huideny was, indigo, gom ,beukenhout,tabak,hennep,
galnoten, koper enz. bestond. l)e waarde van den invoer over den grooten oceaan uitstrekken, lleeds op heteinde
steeg van hetjaar 1828 tot1837 van l millioen toti5 (in der vorige eeuw was dezeehandelhierzoo belangrtk ge1836 zelfs tot 36)millioen roebels. ln hetjaar1836 had worden, dat men den uitvoer met2500 groote ea kleine
alleen een engelsclz huis 25,000 geweren in Xuropa Toor schepen op nagenoeg 20 millioea guldens herekende. Ak
den schah van Perzië te bezorgen. Yan belang voeral is den terugkeer.van Triëst onder de oostenri
jksche heer-

hetvoor Trebisonde,datsederteenigejaren dekooplieden
vaa Tiflitz hunne op dejaarmissen van Leipzig alsook te
W eenen,Hamburg, Triést en Konstantinopelgedanegroote
aankoopen voor de persische markten (Taurisj Aëscht,
Balfrusch en Teheran)overdezehavpn doorArmenië naar
'e
rzië voeren (vergeli
jk de artikelen Leipzig en Tiflis)en
dat de stoombootvaart op den Donau den handel in de

schapptjnam de handel,die gedurende den franschen oorlog veelgeleden had'
jop nieuw aanmerkekeli
jk toe, en hi
j
steeg in de laatste jaren totzulken hoogea trap,dathi
j
doorzi
jaeuitbreiding ea doordewaardevan zi
jnen in-en
uitvoermetde voortrefreli
jkstehavensvan EuropaenAmerika kan wedi
jverenj vermitsjaarli
jks 7 à 8000 schepen

van allerlei aard, en daaronder omstreeks800 groote ze,Zwarte zee steeds meer levendig houdt. Trevisonde staat schepen,deze haven bezoeken.

oxerigensook,metopzigttptdeszelfsni
jverlleid,hoogerdan 9e nnverâeid van Triëst ig nietvan grooten omvang,
vele andereturkschesteden,en heeftinzonderheidweverijen en levert,behalve was,zeep,suiker,loodwit,leder,eenige
en velegoede verwerijen.0ok vindtmenhiereenescheeps- zijden-,katoenen-enwollenwarenbepevensgoedturksch rood
bouwwerfen een bazar.
ga
ren,inzonderheidveelrosoglio-likeur(rosolis)en gezocht.
conNturen. De scheepsbouw op de werven wordt i
M unten,vc/ea en gev/ïgfep, zie KO:STAwTIXOPEL.
jverig
TREKKISTEN, zie Ysnwuxlyc.
bedreven,en met dezen staan grootetouwslageri
jen en anjen in verband. Belangri
jk isook hierdebouw
TRIER, hoofdstad van hetgeli
jknamige regeringsdistrict kersmederi
der pruissische ri
jnprovincie, of van het groothertogdom van stoomschepen, van welke ook vele reeds den Ponau
Neder-mjn,en '
eene der oudste steden van Duitschland, bevaren. Hetmeerder deelder inwoners vindt hun ondertusschen wi
jnqjke bergen aan den '
iegteroever der Xoezel houd door den bàjuitnemendheid belangqjken zeehandel,
gelegenj over welke rivier eene overoude, nog door de ro- die zi
jne voarnaamste rigting naarden Levantofnaard:

Txlëm

-
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e#ST.
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lzaven: der europeexh-aziatische kustlanden aan de àliddel- oorden der wereld *1n opene mcgazijnen en kramen uitgelandsche, Egeïsche en Zwarte Zeeën heeft. Zi
j? midden- stald ziet.
puntis Smyrna.met welke plaats Triëstle grootste zaken W atden landhandelbetreft. is lawet goederentransportop
doet,nevens welke Konstantinopel,SalonikaenAcre,Cand.ia, den schoonen straatweg over Zcïlccl naar A/'eredee llet
Syra, Scio en Alityleney Patrasen nieuwlings x k Athene, aanzienl
i
jkst.- In Triéstwordtjaarlàjks'ook eenebelang-

en eindeli
jk Corfu en Zantehoofdplaatsen zi
jn;ook heeft
in de jongste jaren Trevesonde aan de Zwarte Zeevoor
Triësteene grootebelangrijkheid verkregen.
W at Griekenland betreft,werd reedsin hetjaar 1835
tusschen oostenri
jk en dezen staateen traktaatvan scheep-

rijke jaarmis gehouden, die den lAugustusbeginten 3
weken duurt.- Sciieralle handeldri
jveudenatidn hebkn
in Triësthunne consuls.
Yermelding verdient,nevens andere nuttige instellingtn

van Triëstvooral ook het eerst sedert korteling (1833).

vaart en handel te Athene geteekend; töt verligting der naar het bekende groote voorbeeld io LondenjIhieropgezeevaart- en handelsbetrekkingen tusschen de beide landen, ri
gteoostenr#ksch .
f&#A,hetwelk doorzi
jne werkdadigdoor oostenri
jk eene linie v*n wèlbediendepakelbooten henld,vooraldoordejuiste en stiptemededeeling van hantugschen Triëst en Patras ingerigt.en de duur der karan- dels- en zeeberigten,a1sook door het in hetzelve uitgegeven
tjnevoordeuitGriekenland komende schepen op 14 da- wordende eigene dagbladjhandelende over alle den handel
gen verminderd.
en de Kheepvaart betrefrende aangelegenheden, reeds sin/

lletEryptewordtde handelvanTriëstgedurigbelanglj- langen tijd depubliekemeening voorzich heeftgewonnen.
ker. Hettrektvan daar!tegen manufactuur-,hout-,i
jzer- 0m den omvang harerwerkzaamheid nog meer uitte breienstaalwarenenmineralièn,voornameli
jk katoen,indigoen den, ontwierp de directie van hetzelve hetplan toteene
jkdroogeri
jwaren. Yan dq l1- à 1200 schepen, die,in de geregeldestoombootvaart-gemeenschaptusschendeoostenri
che havens en de ïonische-Eilanden, Griekenland,den
jongste Jaren de haven van Alexandrië bezochten, voer- hs
den circa 460 oostenrijksche vlag, en de bandel dezer archipelj Konstantinopel, Smyrna,Syriè'en Egyptejofover
t algemeen den Levant, dat niet slechts door de regeplaatswordtgezegd,gedurendedejongstelAjaren nog het he
ring goedgekeurd, maar ook door wezentli
jke previleg'
/éi
drievoudigete zi
jn toegenomen.
gunstigd werd. Ten gevolge daarvan is thans aan het
In den jongsten ti
jd werden ook metodc,
n%a levendige be
''dcâ Zloyds eene tweede afdeeling, onder den
zaken in koloniale waren en zuidvluchten,a1s ook in glas- oostenrvâ
wven. onechte parelen en koralen,smalt,papier en ver- naam van xee-stoombootvaart-mqatschappg toegevoegd
xheidene fabri
jkgoederen, met welke artikelen Triësten geworden, die de, in hare statuten speciaalontwikkelde,
eenige andereoostenrijksche zeehavensdieplaals voorzi@n, doeleindenterzddestreeft,en bereids4 groote stoomschepea
eft doen bouwen, welke sedert 1837,den 1 en 16 van
Y erhouden, en tegenwoordig stevenen jaarltksderwaarts he
iederen maand van Triist afgaande, op derzelver reixn
uagenoeg 100 oostenri
jkscheschepen.
MetZ n.
geland onderhield Triéstvoortdurend een winst- Jnconq,Corlu,Zcxfe,Patrasn6'
cn#ia,z/âepe,dyrl.
io, l-yrnc, M itylenenK onstantlnopel en A leœanrijk handelsverkeer,en doorhetin 1829 gesloten handels- Sc
verdrag schi
jnt hetzelve nog meer te zi
jn toegenomçn. drfê', en derhalve de hoofdplaatsen van den Levant aaoTriëst trektvan daarkoloniale waren en fabri
jkprodukte
rnj doen,welkekhandelsbetrekkingen vooroostenrijk vau geer
en zendt derwaartszàjde,zuidyruchten en veleandere na- grootbelang zdn.
tuur- en kunstvoortbrengselen.
'
0ok met Jmerika, inzonderheid met de Vereenigde
staten en :razilië komtde handelsteed: meer in opbloei.

'

WTulft'
l en â/erz.

In vroegexn tl
gd rekende men hier,inzonderheid inden
à 12denariben we1in valu'à r/rel/r,waarin 105) Sre
of valuta #ïpiazza, waarin 108) lire op het keulMh
mark :jnzilverbehoorzen,en 17 rijksgulden weenercourant met 90 lirn corres/: en 92 tire dïpiaxza geljk
waren; sedert geruimen ti
jd isditrekenstilselechtergeheelopgeheven, en rekentmen dienvolgen: hier.even a1.
in geheel oostenri
jk, algemeen Aaar guldnn (Wefcâ:#vldenj van 60 kreuzern à 4 pfennWe in conv.courant,
waarnaardeze gulden in den 20 gulden voet,juist21 &iIJdrgrodelel pruiss.ct.,f l,213 ned.waard is.
Voorhetvroegerbestaan hebbende oostelri
jksche greo:gebied zi
ja we1 iswaargeene bi
jzondere goud- enzilverlx tsen binnenloopen kunnen. 9e eene der gezegde moel- muntspeciën geslagen geworden doch men had echtervroestopzettelàjk gemunte,l-,2-en >
jess of havenhoofden heefteen klein fort,en op hetuit- gerin koperloor Triè'
dnde der andere is sedert 1832 eeu hooge lichttoren ge- noldistukken,en tegenwoordig zi
jnalleoostenriâkschegoud-

De voornaamsteartikelen daarvanziln:tabak,suiker,koKj,
kakao, speceri
jen, rum, verlout! droogeri
jen enz. Naar
deze gewesten, vooralnaar Braziliè verzendt Triëstveel laken,katoenen-,li
jnwaden- en zi
jdenstofren, papierjglas,
buskruid,wapenen. a1sook vele andere i
jzer- en staalwaren;voortsmeubelen, muzijk-instrumenten. in4onderheid
piano-fortes, pendules en horologiën, koralen, oli
jfolie,
<jn enz. 9e invoer alleen #an suikerin Triè'
stbedroeg
ia hetjaar 1836 meer dan 34000 kiaten,ran koKjechter
meer :an 14,000 vaten.
Dehaven van Triistdiedoortweemoeljens beschermd
ea vri
j van klippvn is, heefteene zoodanigediepteydat
Rlfs groote oorlogschepen met iederen wind en zonder

kleinhandelen het gemeene leven, naar lire van 20 noldi

b- wd. Door :et grootekanad.datuitden Triëster-golf en zilvermunten,nevens verscheidene buitenlandsche goudmidden in de Theresiën stad voert, kunnen schepen tot en zilvermuntspeciënjwelke in de zoo straksmedetedeelen
jn vervat,in omlan de pakhuizen der kooplieden opkomen. In denabij- uitvoerlàike koersnotering meerendeels zi
heid der haven bevinden zich tweekaranti
jnehuizen,van loop. :ehalve deze buften- en binnenlandsc% goud- en
welkehetnieuwezijnebi
jzonderehaven heeft. Buitendien zilvermunten koerseren hier van papiergeld ook de bankheeft Triëst ook verscheidene zee-assurantiën a1sook eene noten.#er wrener nationale Jclâj totwelker verwezent-

jking hier reeds sedertlangen ti
jd eeneverwisseling âTenekering-maatschappi
j tegen brandgevaarvoordegeheele li
f een agentschap fcontorjderweenerbank-bestaat,alwaar
monarchie. De nieuwe prachtvolle beurs en het fraai
le o
me
n
o
o
k
g
r
o
ot
e
r
e
ba
p
kn
p
t
e
n
t
e
g
e
n
kleinere. en omgekeerd,
beuoplein metde heerli
jkegebouwen op hetzelve,zijn een
leraad der stad, en laatxtgemelde is inzonderheid merk- inruilen kan. Buitendien kan meq ook bijdezelve,tegen
vaardig wegens de voortdurend bier gehouden wordende eenekleine vergoeding aanwàjzingea op deweenernatlonal.
markt, alwaar men de kunst- en weelde-produkten uitalle bankjedoch nietbengden 1000 gulden bekomen.

Triëst,welkevoor40 of50jaren voornameldk slecht:op Venetiëen W eenen koersen onderhleld, heeft sedertdien
tjd zich ook in hetwigselwezen steedsmeeren meerverheven en heefttegenwoordig hetvolgendeuitgebreidekoersstel-

s#ljin de numeraire waarde van hetconventions-courantof zo-guldenvoet.
TAliiW W1;S:%T 0P

VISSITL-TZRXIJS.

K0:M .

âmsterdam ....
à 2maanden dato pl.min.48;
inona ...... à 192 en 3 maanden dato > 2,6) &2,4j
Augsburg.....
dito
p 99) & 981
Bologna......
: l mAnnd dato
,
> 2,6)

VXEXLARISG DKZIIR KR ItSXOTEIIIFG:'.

kçeuzer in Triëstof conv.courant wor 1 guldea
hollandsch courant.
pl.mén. 2 fl. 6) tot 2 Q.4)kreuzer= 126) Yt
124) kreuzerconv.cour.voor l scudiàjopa6li.
gulden conv.courantvoorl00 guld. dezer waard.
in Augsburg.
pl.min.2 fl.6)kreuzer= 126) kreuzerin Trië#t
voor 1 ncu4o rrl/.

:@
TRIe
ST.

'AIë6T+1s3ZtT OP

- :2*7 -

A I:SKL-T:EMIJ'.

I'RIC:T.

K0:Rs.

YERKLARIXG DZZER KOXRS#OTZRIFG:F.

FmnkfortzjM... à len 3 maanden dato pl.min. 98)
conventionscourantgulden voor100 gulden frankforter wisselgeld.
ofook
dito
81)
100gulden in 4en
24) guldenvoet.
Genua ..... & 1,2 en 3 maanden dato
239, lt23:v kreuzerconventionscour.voor1liravzzlol/c. Vroeer echter pl.min. 1tll kreuzer conv. courant
voor l lirey'
vorï banco.
nambur: ..... l 2en 3 maanden dato
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Hetkoersstelselyan Turin is tegenwxrdig in de nieuwerenulneraire waardevolgenderwl
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à 1maand dato

/.

...x .>.

.

Lmt'
n.2121centenimidernleuwemuntingvoorkD lden holl.
courant.

Augsburg .... ..... à 1en 3 maanden dato

257)

>

m zel............

à 30 dasen dato

1461

*

à8 of15 dagen dato

Vj

*

>

4851

>

>

257

p

> 1 denfrank-

>

@ ld.
l gulden in

Florence...

...

ofxk ....

dito

m

*
>

> lgulde
nconv.
O urant.
> l gwitse- he

frank oflire.

>

*

> t toskaanxh.

*

n 1 pt-k
eua
vanöt
anxhe

lire.

lire.

Frankforta/X ..

.

à 1en 3 mvanden dRto

orter wi:sel-

>

ofook . . ..

dito

>

2l4

p

den241> 1denvx t.

Geneve .......... à8dagen:i> ofàK dagendato

99)lire xv:ve voor l00 francsin Genua. Vroeger
pl.min. 162 nieuwe lire voor 1* livresgeneefsch courant.

Lixorno(:edertlJuli
j1%7) & 15 en D dagen dato

485 cente
simi voor 1 px.
ezza
van 5) toskaanxhelire.
Yoormaals pl.m:'
5l5 centinimi voorlpezza
da otto rec/ï d'oro.

tyon,Xarseille,Pari
js..
Londen ..........
Xilaan ....... ....
Napels. .. .. .. .. ..

à30 dagen dato
à3maandendato
à 10 dagen dato

99I Nresvotlevoor 100 franc:ln Frankrt-k.
255b centenimiof25'lire50centenimivoor1'z st.
M ilirexvov: vxrlœ lirecvz/rïccleinXilaan.

à 30 dagen dato

423 centenimi voor l ducato W resno.

Par
i
js .zie
Ly
n.
Ro
me
..
.o.
... .. . :8dagenzigtofà30dagendato

535 centenimi voor 1 ncudo ia Rome.
86jliresvor,voor1* lire lv4/rfccâein Venetië.
258 centenimivoor 1 gulden,in 10- en R -kreuterste ken.

Venetië .......... à 10 ofà 30 dagen dato
W eenen en Triiat .. ..
à 30 dagen dato

K oersder soud- en zilver-muntspeciën.

Holl:ndxhe en oostendjkscbe dukaten .......... pl.min.ll85 centesimixv4vevxr l holl.ofoxtenr. dukaat.
VenetiaanKhe sequinen .. . .. ... . ... .. .. ..
Nieuwe franxheloui:d'or. .. ... .. .. .. .... .
Tmnxhe zo-franastukken .. .... .. .. .. ... ..
To:keanxhe ru:poni.. . ... ... .. .. ... .. ..

Oostenri
jkxbeOuveraind'or................

>
*
>
>

l195
2365
20l0
3570

>
m
>
>

>
y
>
>

>

Engelsche xvereigns.. .. ... . ... .. ... .. ..
spaansche onzan ofquadxpelen .. . ... .. . ... .

n 2515
m 8120

* 3485

*

n
p

*
>

#hncexone.'. ... .. . .. .. ... .. . .. . ... .
Scudo romano . .. . .... .. .. .. . .. .. ... .
Spaanxhe piaster.. ... . ... .. .. ... .... ..
Fmnxhe s- francutukken
.. ... .. .. .. .. ..
Xaria-Theresiën-thaler .
.. ... .. ..

5*
V5
538
500
520

y
>
*
>
>

>
p
p
>
*

F issel,vdn,remi
jtdaten enz.
Alhier, even als in Genua en de overlge provinciin van

> rdinië, bestaaat no; de, in franxhen t'
td ingevoerde
wetgeving, en dienvolçens ook nog hetfranxhewetboek
on k*phan/el in deztaliaanscheTertalinp.Daarom ishier
de v,/, even alstegenwoordig in Franknjk,30 dagen na

>
>
>
>

1 venetiaausche sequin.
1 nieuwefranxhelouid /or.
l fransch D -francsstuk.
l toskaanxhe rusponi.

> looatenr. souveraind/or.

> 1 engelsche aovereign.
> 1.spacnscNe onga of quadrupel.
> l franceKone.
> l xudo romano.
> l spaanxhe piaster.
> 1 frsnscN 5-francsstuk.
> 1 Xaria-Theresiën-thaler.

100 voet=
3
4,
2
51ned.ellen (metres),
112,37 engelscbe voet,
1* ,13 px issische of
108,38 weener voet.

De pied. liprando heeft 12 oneen à 12 pwnti, à 12

date. Resp#tdaren gri
jpen niet plaats,uitgenomen den atomo, en is = 513,766 ned. streep.
hjwissels gewonen uitstel-te= i
jn van 24 uren. Deson100 w et =
geacht worden de uit vroegeren ti
jd voormaalsin zwang
51,3766 ned.ellen (metres).
geweestzi
jnde,5 respijtdagen gezegd hiernog gebruikeli
jk
168,56 eng.voet.
tezi
jn,echterzonderverband voorden houderdeswissels,
10 ,70 pruissixhe of
die wetteli
jk peregigd is? debetaling op den vervaldag te
162,53 weener voet.
eixhenyen b1jnon-betallng onmiddeh'
jk te protesteren.
M atnn ep tewleten.
De ta&o (e2e) Tan Turin bestutuit 14 once en is =
599,39 ved.streep.

1* ellen vaa Turin =
59,939 ned.el
len (metres)

X derde franxheheerMbappl
j ia ltaliëwerd hetyran-

xAe mntHekn -gfel ex rewgrtœ 4fe/elook in Piemont
gngevoerd ;men zIe XltAA>.Vermits echter de oudevc/ex

es K- Wten nog steedsin gebnik zi
jnjzullen wijdezelve
hier aanduiden.
Zenstemaat.9epiedomqnuale (degewone voet)heeft
5 e ee, de onnla 12 punti, 4e punto 12 atomi. Deze
vxt i:= 342,51 ned.atreep.

65,55 eng.yard,
* ,87 pruisaiscbe of
67,92 weener ellen.

ge te&a (vadem) bevat5 manud-4eet,en defrJl-e46
liprand voet.

TVRKB'GEYAAI - TWV YE.

-

'* H -

Depiemonte:lxhe%JlNhte tranvnâi= * 6,1
ef;rvokeli
jk g- cl- 45 deaelvea op édn graad
den equator.
Za%d, #/ vgldmq.t.
9eflv
peorlt
ica (rxde) houdt 2 frllveeâf:de n nertoa
l houdtdignvolgep: 4 o trq&unchi.

N EYAKA<- NW IATIGGULDM D :T.

'URWILIN, :ie X:xtGnTzzxTRy.

TUR
QUOIS,(TcRK0ï:) sie XDzzcxsTxzyTzl.
TPSSCEXNEINDRL.De tusxhenhandeli:we1 v:n den
doorvoerhaadel
:lechu :eer onei
genlijk den naxm

onderxheiden.vL
an
aat
h:a
tg
ne
dmele
.lde
NFadn>taI)

handeldri
jfenden gi
jn bi
j hem nietin hetland d*rh:twelk het goederen venoer gaat, en de n woner: van d&t
De tioo ata houdt lX tavole of4* D trabuœhi= 36,M 6 land nemen niet &an hethandelslddfeen daadwerkeli
jk
aandeel, maar bewi
jyen d.
,
uraan slœht:zekerdienatotxn
o n/ .roeden.
Graqo aat. ,
De naceo houdt 4 qmine à 8 eoppln à 24 al, herbergiers. aanlegger: #an *tnatwegen: vxrlid en,
xNippers, :pediteur: enx. xonder in de rigico van hetei.
evec;iqq,en bevatl15,0278 ned.kop.
genli
lkhandelshdHjftedeelen. 9ewinst,welke dedxrvoerbandel aan een 1an4 verxhaft, bestaat in het 'unInnoudnmqat v44r nattq œlrep.
deel der handelswlnst, welken de.handeldHjvendea den
De earro (vijo aat) houdt 4 ôrenle à 2 'ocali :2 bewoners der lanpen dxr welke zij hqnne waren voe-

enxen afstaan moeten.
ren, vx r zekere,hun bewezene di
g%artini.
el kan #x r vele khssen der natie ieer aanDe br6nta houdt49,28468 ned.kan, = 10,847 eng.imp. 9it Toorde
*@
gallon:.
:l
Jno
,me
go
iern
gll
jk
over
a
niee
trdob
ol
ri
js
ftred
mœmer
neIere
in
.;lut
eein
e.wtrimi
g-e
geg
e me
ege
,
Eandel&r- Wt.

len, door overdrevene belastingen en dergeli
jke,dedxr-

De liknra-ol lira heefl12 onçe à8 ottqvzà3 denarià

24 srani; derhalve 6912 rrani è 24 granotti, en weegt

368,* 6 >d.wirje:.
De ruô&ohefh 25 lfllr:ofponden.
100 libbre =
36,* 45 nçd.ponden,

8
78
1,
32 epg.psqiKhe
v4p&.
en.
pynd
,66 pai
659%

vevper poqden,

V@##v qn wfl#er#z@/
èf.

ve
d
on
eraa
vr
ad
nd
ve
rr
eez
mad
ake,gda
oetde
ren
dnxh
hno
eteli
tin
de
vot
oe
rdv
ee
er
lb
ea
nn
'n
ve
an
n;
de
doo
rL

del xicN verre heen in denatieverdeelen kunnen.- Bi
j
den txze-henhandcl dri
jftdenatiexelvehethandel:beddjf
ea weleigenll
jk een geheelzuiveren o>ermengd handels
bedHjf. Ziji:de eigenli
jkekoepman onderde natiën;gi
j
kYptgoçderen bj Treemde volkvn,vervoertdiegoederen
en verkxptdezelvewederom aan vreemde volken.Zj trekt
sxdoendedezuivere handelswiqst. Indien gi
jhare eigene
lxh
rodu
t,ktzeonoMa
r
v
r
e
e
m
d
e
v
o
l
k
e
n
v
e
r
v
o
e
r
d
e
,
e
daa
veeae
rzoude zi
j nevensdehandebwinston
okdno
gre
pmductiewipstmaken;indien zij vreemdewaro teteien
verbruik haAlde,dan vpude de verhouding va .dltverbn ik
tothaar inkomen,dienen in h,t xg ga oudeq teworden.

n beide g4vallen zouden zi
jnivta1skxpman tebexh- Hetmar
co(-gktl)e:h.çeft8 oy.enz,a1sbeven,enweeg l
wen zi
jq. Het.i:natmzrll
jk,dateenenatO
le,diezehepxped.pi

245.*.

ceert,opk bi
jTooikeur trachthare'eigene proukten Mp
94 Ainneid #gn Nqt gxd wordtpa:rdeonciq :an 24 du
earati à 24 rrani,en dievan iet4'
llv4rnaardeoncia dea m.n te brengen, = dateene natie die goederen vervan 12 denari à 24 rrani bepaald. ichter berekentmen vœrt,deze in de eeote plaatspp de eigene behoeften des
xk hetgehalte en het e wigt der munten naar millième, hadari
gten zal. Vermilswi
jderphierzlecht:deeigenli
jke
handelswinst en niet te gelijkerti
jà eene productiewinat
enMrr
a
mme
n
,
e
v
e
n
a
1
:
i
n
Fr
a
nk
H
j
k
.
edieinaalgewirt.De libbra heeft 12 onceà8 dramm. getrokken wordtf ..
M heudt men,in deq regel,4:o tusscbenhandel voor den minst voordeeligen. De ondeainà
3
n
c
r
u
po
l
i
a
'
20
gr
a
ni
,
e
n
we
e
g
t
3
0
7,
3
7
0
ne
d.
wi
g
t
j
e
s
.
Deze gewigtsbepalin; is uiteen werk van den hoogleeraar diog echt
erleertons,datjuist doordesen handeld: >fwswttlcixnl in Turin gen- en, uithetwelk o:k de an- tiin giG het - estverri
jkt bebben. De tu4xhto apll
dere M venvermvldq maAt- en gewigt-bepalingep ontleend eiwNt vooruit natucli
jke mzdelen zx .ls :ij slohw :4
zi
jn.Volgensd4n duitxhen xhrijver Löln xl wi
jken ech- weinige natiën voorbaM en zi
jn: eeneToorhem gvn4tk4
1er & Mrdlnixhe medicinaalgewigten in deaelver xv.arte licins de:land:,vpnral.
deligsng aan eel :eekxz/',4- van elkander af,'en de libbra van Turin weegtV l,961, kxigende rivieren ;en groote. bet landv makkel:ke meenxhapseegenigeoefpndeschipprr:iqndernemvnHow a1sMk dievan Coni3X ,37 ned.wigtjes.
Ruvezqde wordtperlibbra verkochten depri
lsdeY lve eex;gereed liggendekayilxlma. 96volken,dje &n tmjven,verkrl
jgen ligteli
jk daanxreene a a
naarhare Ejnheid volgende-i
jzebepaald.Xen bvdientgich Khenhandeldri
nameli
jk hiertoevan eenen haspelvan eene oudep'adjssche vo tactiRh monopolie. Handel.<iot
'q >jn overlœ$#.v
el in omvan: ; 4* malen omgehaspeld heet (1e proef ïl ge- en ovenl
oedk, vermtts dq bodelkApiwg vereipht:
probino. Tot gm ndmaat dientderhalve een draa; van 400 eq vermiu de Gkwame Khrandere en gelukkig: haM d
oude paësKhe ellen lvngte, fn men duidtaan,hoe veel gieh een deeldeœ.pri uctie-winat#an do gene, van wkp
denar'
:- of rvanl van he'
t oude pond van Xontpelllr de- h4
' koopt,en der inkomsten van dengene, aan wien kJ
zelve weem ,hetwelk met eene Toorgeplaatste D wordtaan- verkoopt, te verschaFen weet,hetwelk het m inim um van
geduid. Dit pond wordt in 9216 denier. ofgrainn ver- den pnj
's,Toorwelken hi
j eigenlijk zi
jnen arbeid behxrde
deeld,en l zoodanige denier ofdenaro weem 45 duizend- te verri
jken, dikw-f yerreweg te boven gaat. Int.zeqehen
sten van hetned.wl
Yrje (,jjv gramme:) zie XnxTl'sttll
:l. is het eene allegingrigtige stelling,dat de welvaaarteec r
Hoe weini:er denaro nu een vY anige G aad weegt, zoo hlndeldri
jvendeoti
,. op hechtqyegrondslagen gevegtigd is,
sich Teder en kilnN r yersyreidt, a1s det...-1.= xeelEjner en duurderisde gi
jde. Ak men bi
jv.in.eene ebsande
l niet yen afpoM erluk op X>CII zelven m a44 bprijxourantvan Turia leest:
dri
jf,maar> toveryledige eigeneproductie enei>plpx
de1Terbonl p iI. #e fd-ak i.de tuochenu ndel,in & p
orgasin à D :1- :2 lire M ,O
p à D 40 - 45 > 19,*
regel, alleenljk bd p#iën,die in haargebied weinig> l> pbeid toi eigen: px.
v etie.maarde#tem>r!.,#...Jke middeln > N.
dhjy'
1pg van den twxlphppde
,1beZoo verstaatmen daAronder,4lthe turinerpond zi
jde, 11
waarvan deproef(4* aun-):1 totV Xnariweegt,25i &jtten.
lire kost, te- i
jlhetpond,wa4r#an 4* auneszijdedraad TW INTIGFRINCSST
.PKKZN ppo n# fr.neheqp.';40 à 45 denariwegen,sleht:l9j li> kœt. Zieook bet mo taln!die n-ro pi.uweme twet4- :8 #-x i* q
(7 Qermnnal& l'qn M )
'j#an lv EjB of.
211 kvate ol;
anikel PiAlzs.
er
jv-erg
kua
eroonvei
rn
s.he
It
nad
:e
- :esla en wozt. Zie Pwllzsen XelTsy nvxh ux' Atcxxxzx.
TPRKKNGSVAAR. d
Da
arMr
ondba
erri
t--me
T4l
wvlggusnsxvns. (du.zwanzi,-ruleenxuszt
surantierem hetgevav
algemeenevenekeringisditgevaarmedeG œpen. Krxi
jn isde sedert1748 het eerst in oostenrjk opgekomen,en
ook assurantiën enkeltegen turkengevaar, geli
jk ook dit vervolgens naar de met Xoerbeijeren te W eenen geslotea
laatstedikwerfvan de gevaren des asauradeur: uitgesloten is. bememde muntconvepe ê
for-.d A:W- W: *p . ig
daarnain Duitschlud 0*..4:a4ervee rvi#e.eapswyt,ek
TURKOSTAX,zieBccunlzx.
TPRKSCEZ PAS is eo dxum- t, hetwelk zoodanige eonventiov-mwnzl-y yenemd,n.< w#lk:m W guldep
10 stukken eonve-iia:-eetlde derse p k.+ 1%l.mv#
regeringen,die met de Grhdjxhe #tuen in verdragen
ztaan, hunnen schepen totG scbea ing tegen de zeeroovezilver moet vervat zi
jn. Niet slecht,d#> h'
< vqrYnventi-s-tlàderin l,i (pf
.>a q)eR $ G kken,
ri
jen.qedeJe
e
n
,v
zi
e.KoxsTAx'lxgrct, A XTX; *Txa M:' lte:- m œ xk & :o-ena4m4e $,l en l kopxl.xk#ep of5-,
ukken,v- u fele,in onhqochekeae
10-, en zo-kreuzeret
xxxy en SxTAxz.
.

TW INTM WLDXAV/ET.

TW AALPDXR IG STEL'EL- TYMPH.

n
uitxhegxotereen kleiuere xtaten gemulte,gek- en is eindeli
lk .
mét1840 in alle laatstgemelde landen verv len gi
> vetteli
jk in den > p lden voetKemuntge- vangen geworden doorden zl-> lden- of pnissische couveden.'- W *1h-ton; deze :olide duit:che munwetook rant-munt-voet. Zie Tetvzhsoxpsxvlr.
verde G enjia de onderxheidene gaksische, kannoverzche
TW IILF9ERLIG ST:LSEL,zie gccnzclviik.

en bm-vi
jke elandeh,en eenige anderekleine duitxhe

TYXPH,(DIxPH)pooV he munt,5 tymph = l pruiss'
;

gtMel, doeh dexlve had deel. - d: Troeger opgehoud.n, R.thaler.

U.

U,
ie(
fS
oT
o.
r).
UBRxS
debeteekenisderverkortingen,opdeletterV.
sie SxecBwz.
UXBA, graanmaatin Tripolijin Nood-Afrika,ziealdaar.
UKâSX (russiseh; een edict,eene beteekening van den
wildes souvereins in îusland.pDe Cllr heeft eeneukase
uitgev-rdidjhoudende eni.'#
UKR Ryzie Rvstwlp onder ST.PzTxltssvlG.

cïcâzzll:z. Zie W vaTsxBslc. Be sohenk-eimer houdtl35
;QJ#J.

Hetcentner v&n 100pfund = 100,2 vurtemb.fuqd.
UNTERW ALDZN, een der kleinste kantonsj maar ook

een der heerli
jkst schoone Alpenlanden van Zwltserland,
genoegzaam in deszefsmiddenpunt gelegen, omringd door
Berny Lutzen, het Vierwaldstadter-meer, Schwijz eu Uri;
ULX. Deze voormalige vqie ri
jksstad,en tegenwoordige heeft zeer vruchtbare dalen en wordtdoor den Kernwald,
hoofdstad van den W urtembergsche Bonau-kreits,aan de waarvan hetzi
jnen naam ontleendyin debeiden,ookgtaatzamenvloeijing derIlleren Bl
au metden gonau,diedaar- kundigsexNeiden,helften 0b-en Niddenwaldjof obwalden
dx r nlhier bevaarbaarwordt, ofschoon niet meer:oo bloei- en Xidwalden gesplitst. ofRhoon in de vlakke deelen

jende als in de ti
jdes harer ri
jkavrijheid (tegenwoordig
13,* ,vroegermeerdan 30,000 inwoners),echterno&a1li
ld eenederbelangri
jkgtehandels-en fab/k
'ateden vanhet
koningHjk W urtemberg. Xen vindtMeraanzienljkeli
jnwze
ne
n
t
i
j
k
ve
v
e
r
i
j
e
n,
g
o
e
d
e
n
bl
e
e
ke
n-,
l
e
d
e
r
-,
k
a
a
r
s
en4 tabakg-,l tabaksdoozen-,1 loodwit-, 1 chemischeenverxNeidene tonder- en vuurzwamfabri
jken; stdertkorteling
xk eene beetwortelguiker-fabri
jk;voort: eene fabnjkvoor
bmnpi
jpen van leem- ofthoonaarde, een papier- en vele
andere molens, i
jzer- en kopersmelteëen,scheepvaarten
eleepsbouw.Bekend en vermaard zi
jn xkdeulmerpi
jpenkeppen, die door pl.min. 40 werkmeeater: vervaardigd

aanzienlijke ooft- en zelfskastanje-kultuurbedreven vordt,
soo bestaattoch de hoofdbe:taanbron in de veeteelt,begunstigd doorde heerli
jkealpen en weidegronden (men rekent
de
s
z
o
me
r
s
a
l
l
e
e
n
o
p 1091*0 stukshorenvee),en hetvertier 4an goeden kaas, a1s ook van boter, slagtvee,talk,
huidenyen ook van houtiservrijaanzienli
jk.
M unten en âoerd.

Xen rekenthier èf

1)naar gulden à40 nehillknrotà6 auoter,à2 Jell6r, èf
worden;voorts ulmer grutten,Itqmer speltmeelybroodsuiker 2)naarrul
den à 15 natzen of60 kreuzern.
en de in den om:treek gespeende tuinslakkenjwaarvan in
In de numeraire waarde van den louisd'or à 12 gulden
o
f
v
a
n
de
n
n
e
uthaler l 3 guldenjeven a1s in Lucerne?zie
verxheidene jaren tot4 millioen stuksvan hieruitgevoerd
worden. Zoo ook vindtmen hierveleWi
jtigeen bekwanze aldaar.9e nieuwe gwitgersche muntslag in seâweizer-lkvrez
tuiniers of warmoezeniers, die den geheelen omstreek met offranc&, 4:n 100 rqppen,zalvtrmotdelijk allengshier
moeekruiden (woral aspergiën en bloemkool)en bloemen insgelijks worden ingevoerdj indien niet,zoo alsin Berxz
en andere kantonsreeds in voorslag gebragti:, de nieuwe
v*nien,en handelmettuinzaden dri
jren.
Ulm is echter ook eene koopstadywanthier vereenigen fransche rekeni
ngwdze in francsen centimeswordtaangetwee goote handels-landstraatwegen, van welke de een nom en.
nx rd-Duitschland met Zuid-Duitschland en Italië, deander Aau werkeli
jk gemunte geldsoorten heefthetkantonvroeFrankri
jk en de mjnprovinciën metde gonaulanden enmet ger in koersering gehad:
de oostenqjksche monarchieverbinden. Daarbi
j neemtde l) ïa roud: dukaten; 2)in zift/er.
'1,)en I thaler
xad een voornaam aandeel aan de Donau-scheepvaart,en a1s ook zilverstukken van 5, 2), 1 en ) batzen;voortsook:
wekelijksgaan in dezomermaanden regelmatigbeurtschepen rroscâen à 2 &olsdeZrcsee,assis,kreuzer en rappen.
van U1m naarW eenen af(welkevaartgemeenli
jk 8dagen e cfes en gt'œprgfes,a1s in Zucerne. Zie aldaar.Alleen
duurt), diereizigersen goederen nietslechtsvoorBei
jeren de elle is verschillend, en houdt 570,44 ned. streep =
en de oostenrijksche staten,maarook voor Polen,Rusland 0,9597 nieuwe zwitserxhe ellen.
e
n Turkeije vervoeren. Tegenwoordig is(sedertl838)ook UR (E1M:a)inhoudsmaatvoornatte wareninZevenbergen
eene stoom bootvaartopdenDonau,stroom afwaartstotW eenen LBiencn&urs
rentzie aldaar.
ingerigt,voorwelkezOlch eenemaatschappd heeftingesteldj URDEE (ofUaoI),rekenmuntin Bombai
jyzie aldaar.
waardoor het verkeer op eerstgemelden handelsweg wordt UREN zie YR:>.
Ul
t
l
,
z
wi
t
s
e
r
s
c
h
k
a
nt
o
n,
e
n
g
e
h
e
e
l
ge
be
rgte en hoogverlevendigd, terwijlook een .
voorwer van Heilbron over
Ulm naar Friedrichshafen aan hetmeervan Constance,het Alpenland, tusschen Berny Unterwalden, Schwàjz,Glarus,

verkeer op den tweeden genoemden weg bevorderen moet. Graauwbunderland, Tessin en W allis, gn door den wilden
De grootste schepeny die hier voor den Donau gebouwd stroom Reusz doorsneden,heeft slechts schralen landbouw,
worden, heeten haupf- of schwabenscâIfe,zijn 72 voet weshalve dan ook hier,even als in Unterwalden,de veelang en laden van 30t)tot500 centnrs.
teelt, boter- en kaasbereiding Lurserenkase zeergeacht)
M pnten ea koers,zie W CRTSMBSRG.
de hoofdbestaanbron der inwoners uitmaakt, en ook dit
M qten ex gewigtennzie men onder F urtem&erg.Daar land gezegd wordt, des zomers omstreeks 10,000 stuks
echter in den hande
lro
glled
oud
ul
rema
enhi
een
wo
de
ok
n,no
zu
ne wi
jeoo
kme
di
notg
r horenvee ter weide te brengen. In de hoogere gedeeltes
van het Reuszdal echter, alwaar nog slechtsweinige moesgewo'
ten gebezigd
den en aardappelen kunnen geteeld worden, verschaft
OPjeevev
no.etç-fuszj heeft 12 duim Lzollj à 12 scrupelH kderuihi
er, over de Duivelsbrug,door Urnerloeh en over het
289 ned.streep.
Hospiz door hetUrserendal naar Italië vcerende,tot6,50t7
voet hoogen St.Gothards-landstraatweg hetgrootste geldDe
roede (ruthe)heeft12 voet.
ge elle= 568)5 ned.slreep. l00 ulmer ellen = 92,55 gewin, vermits de bewoners der bergkloovenaldaarmeerenned.ellen.
deelsSaumer zàjn,d.i.lieden,diezich,methetgoederen
De rranen-immiheeft4 mitlen,à 6 metzen, à Gvier- vervoerbezi
g houden en degoederen op lastdieren Lsaumfâeïî, het mittle of mittli houdt 57,44 ned.kop. 100 /âï
er:s) oyer de gebergten brengen. 9e hoofdplaatsvan.

mittlen = 32,41wurtembergsch sehe
y el.
hetkanton (Alod),nietverrevan deplaatswaardeReusz
llet voer (fudert wijn heeft12 eimer;de viser-eimer hare uitwatering in hetYierwaldstëdtermeer heeft,in een
lloudt l20 manz. 9e mqsz is de wurtcmbergsche hell- door steile bergen ingesloten dal en met 1800 inwonersj

rau - UTA'O T.

-

:*:@ -

UTRM T.

vint
lt Ilaarbeataanmiddelin:geli
jksin den xelfdel expedi- gevleexbtrag,maar de boterkan, in weerwilder voortreftiel
zandel. over dezen voornamen handelz-hnd.traatvegi f
el%ke grasvlakten en goede weidegronden nie!.met de
tusschen Puitxhland, Zeitserland en Italië.

M unt- en koer&.

hollqndRhe vergeleken worden. Het paarden-us t: van
grootslag en sterk,mœst voor Trachtvenoer n stemdi.de

ncâapen geven Io4ervloedigen. dxh :lechu zeerordinalren
woL De nqenteelt'
wordt in grooten omvang omstreeks

Xen rekeut wel in ditkanton even a1s in Dnte- alden, Amersfoortbedreven.
naar rutdenn &';
t,l 40 nchetlint&en à z heller,of xk naar De voornaamst
e rivieren zi
jn 1.1 de Wf
gWj2)de Fecht,
gul4en Tan 15 tatzen à 4 kreuzer; doch de numeraire 3)de Zek,4)de Roll
andsche r#zel,5)deDrecnt. De
waarde ishier verschillende, vermits men in.uriden nieu- Lek stroomthngsde zuideli
jkebegrenzing. Xindererivie-

wen louisd'orà 13 gulden,dea neuthalerà 3)guldenvast- Y
ren zi
jnyde 6) Eem,die metverscheideneaderen in de
gesteld heeft,zoo dathiernaar > ,9M 7 gulden:op lkeulsch

eluwe (provincie Gelderland)oatspringt,die bi
jen in de
znark fja zilverbehooren,en de guldenhierdezilverwaarde stad Anlersfoorttot eene riviervereenigd worden;va; daar
j, eerstNoord-W est,ea vervolgens Noordwaarts
lleeftvaa 0.48403 thlr.,ofl4 s.&roschen,61p/enn.,pr. vloeit zi
deZuider-zee,in welke zi
jzich ontlast;7)de Gre6.
ct.(y 0,% .zned.)
.
Totdusverrezija llierslechtsscheidsmunten in 1en l
insgell
qks uit de Veluwe komeude, Zuidwaartslangs
grenzen der provincie loopt, en zich tusschenW ageninbalzen-stukken geslagen geworden.
Alaten en gevfïgfezljalsin Zurichjzielr
mldaar,metuit- o
gen en Ri
leellen,in den Ri
jn werpt.8)de M ye,dieden
zoodering der inhoudsmaat voor natte warenj waarvan in uden lli
jn toevloeiten degvgdreohtndieia dea Amstel
Uri de man'z l,2l nieuwe zwitsersohe masz,= l,815 ned. uitwatert.- K aaalen en gegraven vaarten heeft'dvzeProkan bevat.
vlnciesz
'ecllts weioigen;de opmerkelijkste isde vaartscltc
URNA.zke 0R,A.
W#W veelalook de Jraartgenoemd,die,in 1313 geqraURAGUAY, zie X0yTîvID:0.
ven bi
j-Vreeswi
jk uitdeLek voorkomt,een'Noordeltkes
loop neemt,en bi
jPtrecNtzich ia dea krommen Ri
jnontl
UJjzN0.gewiatiaGuinea,inâfl'
ika,ziealdaar.
last.

SANTIE,U!0,(fr.usanceb udcgej cantum e, 1: et

rpa/?
zAa:J,
'eng.usancetvzcpe, custom; du. Unanx, F4/;

Hetklimaat is droog en zuivers zoo datm en deze pro-

ilal usanza,,costumcj. over het algemeen zooveelals vincie voor eene dergezondste van Nederland houdt. I)e
jebruik, gewoonte,overlevering. Isditgebruik op eenige volkstelling op l Januari
j 1810 heeft 146,029 zielea ojlplaats de-i
jze ingevoerd,dathetzelve,bI
Jonstentenis#an geleverd.
wettelilkebepalingen vooreen-iederverpligtend (obligatoir) De hoofdstad Utrechtis eene oude gezonde èn zeeraanis,dan wordthetzelve totgewoonte-wet tot in achtneming genaalztgelegenstad;zi
j isde residentiedesgouverheursen

in den handel, uzantie, ed4 handclsrenruik genoemd, Tan de gedeputeerde staten, zetelvan hethoog-geregtsltof
hetwelk echter in menig opzigtzich zoodanig wlzigt,dat en van raden en feneraal-zneesteren van de munt. Be stad
daarop volstrektgeen dwangregtkan gesrond zi
ja. ïtk den ligt aan den Krommen Wtl'
zzj.die zich hier ia tweeën

engeren zin genomen,en op den vervaltijd van wisselstoegepast, verstaat men onder usantie of uso, welke laaute
uitdrukking daarbi
j alleen in zwang is,denti
jd ofhettijdsbestek, binnen hetwelk in eenig land ofopeenigehandelsplaatsen een wissel,totop deszelfsvervalti
jd teloopeoheeft
tzie YEEvwtTIJn),en watdeusoopdeverscheidenehandqlsJllaatsen betreft,iszi
jtelkenmalebi
jiedere derzelven indit
W .B.omschreven geworden.
USBECK,graanmaatin Kaïroin Egijptejzie aldaar.
UTA, rekenmunt in Bantam,op Java,zie aldaar.
UTRECIIT. Ned. provincie, grenzende ten N. aan Ho1land en.de Zuider-zee.ten 0.aan Gelderland,ten Z.aau
Gdderland en Holland, door welke laatste provincie bet
ook ten 5V.bepaald wordt. geze provincie isgelegen tusschen 40 46' en 50 37' 0.L. en tusschen 51O 58' en

52o l7' W.B.en bevat25 o mi
jlea. Degrootste lengte
lletZ.naarhetN.7 uren. Naar de vlakte-inhoudti:zd
dekleinste onzer oudezeven provinciën vermitszi
jslechts
25 geograssche D mi
jlen beslaat. Zi
jbevatl)hetgeheel
.e
bisdom Jfreeâ/,zoo als dit. tijdensderepubliek,eene
van hetàY.naar het 0.is 14 en de grootste breedte van

provincie uitlnaakte. behalve de dorpen knkcveen. K or-

zenâoey', Brederhorsd Jezz Aerg, rhameu. Fïfâoreezj
Zangenrak en t aresteinb die thans totHolland behooren

en 2) de heerli
jklleid Yielstein,de Zopikerwaardn de
dorpea K averveelt, oud- en W ieuw-zoosdrechtt die
voorheen totde proviacie Holland gerekend werden.
De grond is meerdeelsvlak en eFen ;alleen in het oos-

teli
jk gedeelte der jlrovincieontmoetmen eenelageheuvelenreeks tusschen de steden Utrechten Amersfoort,die,
naar laatstgemelde stad den naaln vanSmerfoordsche-&er&en draagt. Deze bergen/ die zelfs nietde hoogte derveluwehoogte in de provincie Gelderland bereiken. palen tevens de landstreek afwelker grond totde minstvruèhtba-

ren derprovincie belloort.Hi
jishierzandig,grootendeels
de vlakke landstreken geli
jk-tden grond geheel-en-aldien
xan het aangrenzende zuideli
jke Holland; hi
j ishiervet,
zuoerasachtigenmeestalzeervruchtbaar,daarom ook voortreffeli
jk bebouwd;heerli
jkschoonegrasllaktenwisselenoveralde

heidegrond en ten deele met laag kreupelhoutbegroeid.In

bouwgrondenaf,waargeenveengrond,vanwelkeer inzonderheid aan de geldvsche grenzen verscheidene gevonden worden,dek'ultuurslremt.Landbouw ea veeteeltzlln dienvolgens
ook lzier hoofdbestaallbronnen der bevolking. Eerstgemelde
levertnietslechts hettoteigea verbruik benoodigde graan.
Jzlaar voorziet ook not; voor een gedeelte in de uooddruft
van het aangrenzende Holland. Inzonderlleid is de tabal
ks-

teelt zeer aanzienli
jk. vooralin den omstreek
-vaa Amers-

splitst,en haaronderdenamenvanOudcn-ltnnenFcvltt,
weder verlaat;zi
jisdoorbreede,metgeboomte beplante.
wallen omrinrd;heeft2 grachten,36 bruggen.7 kerken
der onderscheldene hervormde of protestantsche gegintllled* ,8 roomsch-katholi
jkeea 4 oud-roomsche ofjansenisten-kerken,eene synagoge, eene,in 1636 opgerigtej Loogeschool, met t1841) 4(3
2 studenten, tot welke eene
fraai
je boekerij, eene ontleedkamer, eenekruidtuin,eene
sterrewacht, eene scheikundige laboratorium. belangri
jke
kabinetten van vergeli
jkendeontleedkunde.natuurlijke historie,en natuurkundige werktuigen behool
'en ; voorts heeft
men nog eene regtbank A'
aa eersten aanleg. eene veeartse-

ni
jxhool, eene lati
jnsche school,een provinciaal genootgenootKhap,eea leesllluseum,3 muzi
jk-gezelschappen.eene
teekenakadelnie.eenaantalliefdadige gestichten,alsmede fabrijken van lakmoes, zi
jden- en andere hoedenj en van
varkensharen-matten (deeenige in onsland),eenelakenfabri
jkj die met Inacllineswerkt,brouweri
jen,azi
jneaker
i
j
e
nj
e
e
n
e
l
i
ke
ur
t
o
k
e
r
h
.
ui
ke
r
r
a
ln
a
d
e
di
e
n,
e
e
ne
zoutv'
e s
. s
.
keet,zeepziederilen. verwerilenj geelaieterl::len,panaenea
.
%' '
:'.
steenbakkeqlenjboekdl'
ukkenlen,koren-.pel-,olie-,scllors-,
en tros-molens,eene bi
jzonderberoemdepaardenmarktyterwi
jl er tevens nog al cenige llandel,vooralin granen en
vee,gedreven wordt;a1svl'
i
jllaven (sedert1% 1) ook hande1 op dea Ri
jn en zi
jne zi
jtakkenynietslechtsvoorbinnenslandsj maar ook naar Buitsclkland. Ten uitvoerhandel
komen granen, boekwi
jt,peulvrucllten,tabak tallersfoortKhe),dietotrook-ensnuiftabakook buitenslandszeergewild
is;voortsraapzaad,vlas,slagvee,botere:1kaas,brandewi
jn,
Goede pottebakkers- en pannebakkerswaren,als ook lakells,
ilenel.li
jnwaad en andere geweven stofren. Bezienswaardig
zi
jn,behalve de lliervoorvermeldeacademischeitlrigtingen.
1) de pude Domkerk, die, bi
j avondgodsdienst.metgas
Terlichtwordten metde graftombe van den luitenant-admiraalW lttEx J0szPE vA>GS>T pri
jkt;2 demunt;2)llet
'
stadhuis,meteen achtkantvan slagwerkvooaien.torelltje;
4)dedomtoren,388 voet hoog.metklokkenspeelwel'
k.
Deomstreken derstad zi
ja ongemeen bekoorlijk; all
e wegen, die tot haar den toegang geven, zi
jn met lleerli
jk
schoone buitenplaatsen verfraaid, die. meer nabi
j(1estad,
schier naast aau elkander zi
jn gelegen. Aan deoostzi
jde
lijt, buiten de stadspoort,de vermaarde Xaliebaan,eene,
ultzeven regtli
jnige,bi
j de 2000 sclzreden lange.metlange
ri
jen boomen bezoomde lanen. gevormdewandeldeldreef,
welke reedsdoor L0nEwIJK XIV. in 1672.zoo schoon werd
gevonden,datde overwinnaarzi
jaen soldaten bevaldezelve
te sparen. Utrecht ondersclleidtzich ook door bi
jzotlder
voortl'
elbli
jk drinkwater,derwi
jze.datalleen uitdebronweldernzarieplaatsdagelàiksversclïeitlene qclluiten nletdit
schap van kunsten en wetenRhappx , een natuurkundig

foort,alwaar de beste tabak in de Ncdedandenaangebouwd
wordt. l)e veeteeltbloeitin alle hare takken;aan lèorenFTfteltmea omstreeks70,000 stuks;lletîs een sterk, wel water bevracltt, naaz'Amsterdam afgaan. Under de allier
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e noodwendigheid om j na he1 in vervalgeraken v&n lzyt
llblolz
rewnw,Vbl
e,rode
emd
mha
nds
ne
,ijvveerme
ldZeTnZRwi
jB0
hBj
ierde
slec
ste:rspcahe
us dkant
-klotgen, andere handwerken tot bestaanmiddelte zoege
esc
ie
cn
hr
rPI
oh
ot
s

laalgeleerde JowzzzsLzvspzw endeletterkundigeKwspzaBcl- ken,hetaanvankelijke ontbiede van grondstoFen en werkxA>. Geschiedkundig isUtrechtvermaard doorhetsluitender tuigen uit Engeland en Paqis, het te nutle maken der
Unie, in 1579, en den alhieronderleekendenvredein 1713. middelen, welke Parijs tot vorming van werktuigkundige
kunstwerkers aanbiedt, en de uitvinding van machines ter
UT RETRO ET UT SUPRA,Z;eScpllw (vT).
UURW ERKEN. Totbepaling van kleineafdeelipgenvan vervanging van den handenarbeid bi
jde vervaardiging van
denti
jdjbezigdemen in de oudheid,alsuurwerken,deels vele tot de uurwerken behoorende deelen, door J:A>ARXT
zonnenr- d-eel
s sterren-wi
jzersjwelkeraanduidingen op de uit Locle. Tegenwoordig is echter niet slechts hetvervaargeljkvormigebeweging deraardeom haren asberusten,en digen der uurwerken, maar ook de vervaardiging der verhnigengraad
van de zigtbaarheid'der zon of der sterren afhangen, deels eischte instrumenlen en machines toteenen zoof

water- en zand-loopers, die gegrond zàjn op de wetvan
afvloei
jing-of aiooping dev 'loeistolren ofvan hetgelijkvormige,ligtbewegelijke zand uitvaatwerken doornaauwkeurig bepaalde openingen. Indien ook,voorverscheidene
doele'
mden,doormiddeldezerwerktuigen voldoendeti
jdafdeelingen kunnen aangeduid worden, zoo zi
jn zi
j echter
niet in staatom aan devereischte gemakkeli
jkheid bijhet
gebruik en aan de behoeften der strenge (exacte)wet
enschappen te voldoen, en zi
jn daarom tegenwoordig ook
slechtstotvervanging van plaatseli
jk gemistwordendebetere
toestellen, of tot geheel bi
jzonder bepaalde doeleinden in
gebruik. Piertoe behooren de minuten- of halve minutenglazen, tot het tellen der polsslagen,het afmeten van de
vaart eens :chips door de logglazen enz.,die uittwee toegesmoltene,door eene kleine'opening metelkanderverbon-

van volkomenheid opgevoerdjdatzelfsdeze laatstpemelden
naar die oorden uitgevoerd worden, van waarzàJvroeger
voor Zwitserland ontboden werden. In hetkantonNeufchatel
wo
rden jaarli
jks 100,000 à 120,000 uurwerkeo vervaal igd,
van welke ongeveer het een-derde gedeelte van goud, de
overigen van zllver zi
jn;alsmen bi
jdoorslag denpri
jsde#
eerslgemelden og 150 francsj (dienogtansoverhetalgemeen te hoog 1s),dien derlaalstgemelden op 20 francs
b
erekent,zoo verkri
jgtmen reedsjzonderde slaandeuurwerken en hetnietonaanmerkeli
jke uurwerkmaker-gereedschap te rekenenjeene zaamgevatte waarde van 7 millioen
francs. De meesten dezer uurwerken gaan naar Noord-

Amerika;naarde oostenri
jkschelanden en Zwedenkunnea
zi
jalleen door den sluikhandelworden ingevoerd;in ;ngeland bedraagthet inkomend regt 25 p6t. van dewaarde ;
'
rankri
jk heeft,om den vroegersterkbedrevenesluikh&ndel
den glazen buisjesbestaan,in welkezich eenenaauwkeurig à
nnoodig te maken, een gering tolregtvastgesteld;evenzoo
bepaaldehoeveelheid hgtbewegelàjk zandbevindt.Uurwer- o
ken, die de uren doorhetgeluid eener klok aanduidden, is het met de tolverbondstaten. llettotde fabrikatie verwaren in de l2e eeuw in de kloosters reeds ingevoerdj eischte staalwordtuit Engelandj hetgeel
koperuitFrankri
jk
vermits van dien ti
jd af aan, de uitdrukking >de klok ontboden, goud en zilver echter door hetsm elten van cour
a
n
t
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xlaat''reedsgebruikeli
jk was. Heteerste uurwerk,waarbij
een raderen-werk en bewegende gewigten kunnenvermoeè het :ilver à 9t lood verwerkt. Ilet getal der uqrwerkworden, is datgene. hetwelk in de l3e eeuw door sultan makers in 'Neufchatelisop 18- à 20j0()0 aan te nem en.
Sxtzpl, aan den keizer FRznzelx 11 ten geschenke gegeven De stad Geneve telttegenwoordig,onder27,200inwoners,
werd, vermits hetzelve niet alleen d
.
'e uren,maar ook den 274 meester uurwerkmakers en 1:32 arbeids-gezellen, en
loop der hemel-ligchamen aanduidde.In de 14e eeuw ver- het schi
jnt datde vervaardiging van zak- en staande uurrken hier reeds zeer vroeg is bedreven geworden;reeds
toonden zich zneer duideli
jke sporen van uqrwerken,die we
met raderwerken voorzien waren. en zelfsschijnen in die 1587 werden de uurwerkeu van den genever-uurwerkmaker

eeuw zelfj de toren-uurwerken het eerst te zi
jn opgerigt 6xARtss Crrlw uitAutun met een geltjk gewigtaan goud
jkeinvloedopdeuitbreiding
geworden.althanszijr,overdie,welke Hlilollllx psWJJCK betaald,en hem iseen aanzienli
gebouwd heeft.stellige bescheiden voorhanden. Vöörden van dezen ni
jverheidstak niettebetwisten. Pe in Geneve
ders bestaan voor een groot gedeelte ukt
aanvang der l7e eeuw lleeft men geen stellig zeker berigt werkzame arbel
wegenszak-uurwerken Lhorologiënj.Gxtltàzcsontdektein vreemde;zij verwerken deelsin hetkanton vervaardigdq
1649 het eerst de eigenschappen van den slinger. onze we
B rkea Lè6auehesj, deels fabrikaten van Fontainemelony
Hrrcsxsvoerde,in 1676,den slingerbi
jdeuurwerken in, eaucourten Cluse,die nagezien en verbeterd,vooralechter

e
n in het zelfde jaar werd het eerste repetitie-horologie metde bekendesalaakyolsierlijkekasten voorzien worden.
door Bwltow vervaardigd. trllwllxx verhielp, in 1715, door Aletbetrekking t0tde voleiudigingvanhetwerkonderscheidt
hetinvoeren der compensatieslingers,die door den invloed men dehauteâoro/oyerfejwaaronder diebàjuitnemendheid naauwkeurige uurwerken verstaan wortlen

der warmte en koude niet verlengd en verkortworden,
,a1s chronode voorname oorzaak van aden onregelmatigen gang der meters,slaande uurwerkenj repetitie-horologiën enz.en de
xlinger-uurwerken. W ezentlijke verdieoste,bi
jjuiste ver- hortogerie #v commercesalwaar vooral opvoleindiging van
vaardiging van enkele, tot llet mechanismus behoorende, hetui
terlàjkeaanzigtwordtgedoeld. Totvormingvanjonge
gedeelten, of door het invoeren van nieuwe werktuigen, orlogiemakers wordt in Geneve eene, in twee afdeellngeq
verwierven zich Fwclo, die lleteerst de assen der raderen bestaande. horlogiemakersschool onderhouden, in welkeden
in steenen deed loopen, F.lzsPlls, P.enF.Lz:0TjAawoto, leerlingen de gelegenheid wordtgegeven, zicllin alle vakBi
1RT1I0rn, BllzcrxTenz-,en hetistegenwoordig mogelijkj ken hunnerkunstgrondig te onderrigten en ook nop anuurwerken te verkràjgen die aan den boogsten graad van dere noodige kennis te verzamelen. Behalvedejaarltksche

bereikbare naauwkeurigbeid voldoen,ten gebruikebijsterrekundige, na'uurliundige cn zeevaartkundige waarnemingen,
indien dan ook zoodanige uurwerken niet eigenli
jk a1s

Productie van ongeveer7,),t'00 greotendeelsgoudenen Ejne
uurwerken zi
jn biiGeneve nog de nietonaanzienlijke menigtevan enkele1othetbinnenwerk belloorendeenfahrijk-

koopwaren in den handelkomen,en daarom hiervan verre matig vervaardigde deelen, de horlogiemakers-werktuigdp,
weg m inderbelang zi.in dan demeerfabri
jkmatig vervaar- en buitendien de versclleidene soorten van verschillend ge-

digde uurwerken (ofhorologiënlvoorhetgewoon gebruik. vormdespeelwerken die metuurwerken verbonden zi
jn,pf
,
Oe voornacmste plaatsen der uurwerkfabrikatie vindtmen afzouderli
jk al,speeldoozen,schilderi
jen,ringen,horlogies
l
e
ut
e
l
s
y
c
a
c
h
e
t
t
e
n
e
n
z
.
i
n
de
n
ha
nd
e
l
k
o
me
n.
inZwitserland,Frankràik,Engrland en Buitschland.
In Zwitserland? nopens welk land J0I
l> Bevnlsc zoozeer fabIr
ni
Fra
jJ
k is voor binnenwerk van zak-horologi:n dç
jk'
vnk
anri
.pT in Beaucourt aan de zwitsersche grenzeq
belangrijke berigten in zàin rapportaan lletengelsche parlement heeft yredegedeelt, met opzigt tot den handel.de d
te vermelden, die jaarlàjks 700 dozi
jn levert,en dezelven
fabri
jken en handwerken aldaar.h.oudt zich in de beide eels over Chaux-de-Fonds naar Zwitserland, deelp naaç
kanlons Neufchatel en Geneve een aanzienli
jkgetalwerk- Besançon afzet.goorEjn en naauwkeurig gaandewerk onlieden metllet t'urwerk- ofhorologiemaken onledig,welke dersclleiden zich nog alti
jd,alsvoorheen,dezak-horologiën
een der meest uilgebreide en opmerkerlswaardigste takken van Pari
jsj onder welke thans, met namç, devlakke of
der zwitserscbe nijverheid uitmaakt. In de l7eeeuw ver- b
plalte cylinderwerken moeten vermeld worden. In Pari
j:
vaardigde men in het kanlon Neufchatelhouten uurwerken evinden zich niet slechts horologiemakersjmaar ook meeofklokken metgewigten, naar hetmodelvan het in 1630 rendeelshorologiehandelaars,diedein Frankqik ofin Z
l.wi
naar Locle gebragte toren-uurwerk;het eerste zakuurwerk serland vervaardigde binnenwerken naxien, :tellen tn met

kwam omstreeks bet einde der 17e eeuw in deze gewestén, detothetjuis
tgaan beuoodigdeveranderingen voorzienlaen zekere werktuaigkundige. lllcuwxp, die dituurwerk te len. Xen rekent? dat in Pari
jsjaarli
jks ongeveer15,*
repareren bekvqm j verd,door er hetzamenslelvan na te Ejne zak-horologién verkochtworden, van welke een groot

lnnken,deschçppervan den thanszooaanzienlijkenni
jver- gedeelte naar alle landen van Europa, naar den Levant.
lleidstak. In dq,onlwikkeling der uurwerkmakeri
j zs
jn a1s Amerika en W est-lndië gaal. Besauçon en Yersailles levezoo vele bi
jzond.ereli
jdperken en middelen vanbevordering ren insgeli
jks goede uurwerken; eelstgemelde stad heeft
derzelve. aantevoçren:de verhuizing herwnartsder fransclle eene.horol
ogieroakerachoolvoor200 leerlingen. Paràisdrijft
u'
ztgewekenen na de opheffing van het edict van Nantes, buitendien eea'aanzienli
jken handelmetslinger-uurwerkea
153
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nî pendules. De bi
nnenwerken derzelven, zonder slinger scheiden zich,zoedrazi
jwerkeli
jk geheel van engelsclkfa-

rikaat, en nietuitZwitserland ontleend zi
jn,doorbi
jzonen tegenstander (&ansvnvve-enfnkrollcx:)die erlater b
derduurzame zamenstelling en doorzeersolie e bewerking,
maar ook,natuurli
jkerwijze,doorderzelverhoogenpri
js.
In ôuitschland is, nevensdeminderaanzfenli
jkever-

zi
jn '
fngezet geworden, worden geleverd doordefabrijken
>aa #0>s te St.Nicolas bi
j Dieppejdiegich eene uitstekende verdienste in deuitbreidingvan dezen nàjverheidstak vereorven heeft, van JA'T teBeaucourt(maandeli
jk:
2300 binnenwerken voorslingeruurwerken en lampen),van
sxcxo:in Xelun (jaarli
jks4000) van Rorxin Xontbelliard
(maandeli
jks 400) en v&n 'Iossi aldaar (maandelijks250).
Inzonderheid merkwaardig,ismetbetrekkingtotdeuurwerkfabrikatiej hetstreven derfranschen om dezooaanzi
enli
jke
Pri
jzen van grootenurwerken te matijen;uurwerken voor
torengofgroote etablissementenjdie qeuren duideli
jkaantoonen en luideslaan,en die vroegerslechtstot den pri
js
.

van 20- à 40,000 francs konden vervaardigd wordenj
kunven tegenwoordig voor 300 francs, of weinig daar bo-

ven gefabriceerd worden, en staan aanjuistheid tegen de
vroegerenietachterli
jk,en verdienen echter,metppzigttot
de gemakkeli
jkheid verreweg den voorkeur. Xethetvervzardigen der grootere uurwerken, houdtzicN in Pari
js
slechts een gering aantalkunstwerkers bezig, in de, naar
hunbedri
jfgenoemde.rued. eqdran.
Tsgelcsd onderschqidt zich inzonderheid door deszelfs
tot den hoogsten graad van bereikbare juistheid vervaardigde chronometres, tot welker fabrikatie de van w%e de
admiraliteituitgeloofdepri
jxen en deop desterrewachtvan
Greenwich daarmede ia betrekking staande regelmatige
proefnemingen bi
j uitnemendheid blldragen. 9epak-uurwerken, welke Engeland insgeli
jks ia aanmerkeli
jke hoeveelheid paar Amerika en 4en Levant uitvoert, onder' '<

vaardiging vap staande enzak-horologiënenchronometers,als
caracteristiek de fabrikatie v&n houtea uurwerken in den
schwarzwald, in Thuringen, in hetCoburgsche en teCarlsfeld in het saksisch ertsgebergte te vermelden ;dezehouten
uurwerken bezitten ten deele metalen raderen en worden in

ongelooii
jke menigte bij voorbeeldelooze goedkoopte door
marskramers naar alle oorden henen veTvoerd. Yolgens de
fransche tol-registerswerden in hetjaar1833:146,837,in
l
ïetjaar1834:164,605,en in hetjaar1835:173,342stuks
dier houten klokken ingevoerd, waarvan meer dan 70,000
voorbinnenlandsch gebruik;terwàjldeoverigennaarBelgië,
Engeland en Amerika doorgevoerd werden. ge houtenhangklok-fabrikatie werd in hetjaar 1829dooreenigewerk
ontbeerende horlogiemakers uit bet badensehe ScNwarzwald
ingevoerd en doordestaatsregering bjzonder ondersteund,
vermits daardoor een' nieuwen industrietak geopend werd
vooreene,doorhetstilstaRn van l
jzersmelterijen,broodeloûs
geworden bevolking. Deze industrie ontwikkelde zich tot
groote zelfstandigl
leid, en wordt sedert 1837 door de oprigting aan een actiën-genootschap, met 10,000 thlr.k.-

itaal,tot eene aanzienli
jke hoogte opgevoerd. Hetjaarlx
jksche productie-kwantum is op ongeveer200 stuksuurwerken,totden fabrtjkpri
jsvan 1-7 thlr.vastgesteld.
UZALTUN (Xa
tEMvnI), persisiherekenmunt,l00op een
toman,zie Psaslï,
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1.
Y (U) 0p fransche geldspeciën beteekentY datzi
jte
Irok
jeszi
jn gemunt. Dezeletterwordtin velerleiverkortingen gebezfgd: bi
jv. rl&.ofFlmn.voor Flaams;vol
(1at.)volumen,deet(van een Boek);v.ofvid.(1at.)vide
zie; T. 6.tital-) vostre contoj uwerdâeaïpg;vrl.of
ver&l. men wergeîgâe; ens.- Als dezelettermeteen
streep er boven, 7 , op fransche koersnoteringen, zoo be-

duidtdezelve een ècu van 3 livres;- A1s oudromeinsche

getalletterbeteekentV hetgetal5. De letter'
U (oudti
jds
veelàl met V alseene en dezelfdebeschouwd)beteekent
op fransche munten datzijtePau geslagen zi
jn.Komtin
etteli
jke verkortingen voor, als; V,uno, v,lxff: (zie op
dit laatste woord), u. r. (1at.) ut retroj zoo als op de
â6'
drzï
Jde; %. :. (lat.) ut supra, al&J/wezlg ult. (1at.)
ultimo, op dex laatsten :cg der maand enz.
YAART (SCHEEP-)nP1)E> Rxzw.- RxzwscxzepvwABl'
sccwvzxTzz. Nadatsedertden vroegsten ti
jd descheepvaart
op den Rijn door tolheëngen, stapelregten en previlegiën
van allerleiaard was belastgeworden en de druk dezer beperkingen in vervolg van tijd, bijde wisseling derregeringsbetrekkingen in de ri
jnoeverstuten steeds meer was
voelbaargewordenjgelukte heteindeli
jk aan Frankrijk,bi
j
het groot belang, hetwelk ditland, bi
j deszelfs overde
qjnoeverstaten verkregene suprematie, in de welvaartder
ri
jnscheepvaartstelde,methetduitscheri
jk in hetjaar 1804
een verdrag tot stand te brengen,hetwelk bi
j hetlatere,
na de afschaëng van hetduilsche ri
jk tusschen Frankrijk,
Pruissen en deoverige Ri
jnoeverstatengesloteneri
jnscheepvaartsveràrag, als grondslag aangenomen werd. Laatstgemeldewerd,vermitsde regeling derri
jnscheepvaart-aangelegenheden bi
J den pari
jsschen vrede (1814)wasvoorbeho
uden geworden, op hetweenercongresin hetjaar 1815
tusschen de gezanten der verbondene mogendheden en de
rijnoeverstaten geslotene, en aan decongres-akte a1sintegrerend deelderzelvegeannexeerd werd. Zijisin 32artikelin vervat,welkerwezenlijke inhoud devolgende is.
Titel1. Fan & vaart op den Wï
p'n 3'
n hetckezaeen,en
wcp dev/t'
dt'
râeerp
ke schikkinren ee inwélliglqnb
qven,
zwccrnplfrnxf de hooge coHtracterende pcr/f
g'dl,
.

zoo welvoordeopvaartalsvoordeafvaart,geheelvri
jzig
ên.
Als verlenging van den Ri
jn in de Nederlanden worden
beide, de Lek en.de zi
jtak,W aalgenoemd,beschouwd.
ne schepen en vaartuigen, aan de onderdanen van de
oeverstaten toebehoorende, en een deelderRi
lnvaartuitmakende,zullen nietverpligtzi
jn, overte laden oflastte
breken,bi
jdevaartvan den Ri
jn doorde Nèderlanden tot
in volle zee,en omgekeerd. 9e vaarttot in volle zee door
hetkoningri
jk der Nederlandenjingevalvan regtstreeksche
doorvaart,zonder lastte breken, zalvoor de schepenjwaarvan zoo tven gesproken is,zoo we1bi
j de afvaartvan de
Lek ofW aala1sbijde opvaartuitvolle zee,plaatshebben
langsdemeest gebruikeli
jke wegen;namelijk,deschepen
bestemd om de Lek te bevaren, Iangs Rotterdam en den
Briel, en die voor de W aalbestemd, langs Bordrecht en
Helvoetsluis door hetiHollandseN Diep en hetHarinr liet;

de evengemeldeschepen zullen ook gebruik kunnen maken

de kunstmatige verbinding metHelvoetsluisjdoormiddel van hetkanaalvan Yoorne, onder verpligting om alsdan alle zoodanige lasten en ongelden tebetalen,alswaaraan

denederlandscheschepen onderworpen zi
jn. De goederen

uit zee aangevoerd; om langs de W aal of de Lekj over
Lobith naar Duitschland of verder te worden vervoerd,of
komende van Duitschland en langsdegezegdevaarten,zonder

lasttebreken,naar zee bestemd,zullen onderworpen zi
jn
aan de formaliteilen van plombering, verzegellng en het
aan boord nemen vanwakers(naderonderTit.111.tevermelden),maârdaaréntegen bijhetvervoerRoordeNederlanden langs de verderboven aangewezen waterwegen vrij
zi
jn van alleregten van doorvoerofanderevan dien aard,
welke zullen worden vervangen door een vast regtjten
bedragevanl3)centsnederlandsch van hetcentnr.stroomopwaarts, en 9 cents nederlandsch stroomafwaarts, met uitzondering der artikelen omschreven in de beneden aangevoegde tabelle Ajals welke een verhoogd regt of een verminderd vast regt zullen betalen,zoo a1slletzelve daar is
bepaald. Schepen, die van de entrepôts te Rotterdam.
gordrecht en Amsterdam gebruik maken, betalenj behalve
hetvast regt,geene andere lasten,dan welke ook van ned.

schepen voormagazi
jn-,kade-,kraan- en waagregten geheven worden,geli
jk zi
jook opzirensde overigetolformaliteiten met de ned. schepen gelijk gesteld zijn,wanneer
jandere waterwegen bevaren. Pruissen heeftoorspronkeDevaartlangsden geheelen loopvan den Ri
ja,van'het zi
punt af waar dezelve beyaarbaar wordt tot aan de zee,zal li
jk in Kvulen en gusseldorf,voortsook in Koblentz)W ein ditozypïg/,.gf
p'l overeengekomen.
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zel! Ruhrort en Emmerik9 Nassau â
ln Biberich,oberlahn- Tit
ellV.Fan het ref om totder#nvaart frwordnn.
steln en Kltville; Hessen in Xentz; Baden in Xanheim,
toegelaten.

Schröek, Leopoldshaven en Freist:dt;Bei
jeren in Spiers;
Frankri
jk in Straatsburg entrepôts opgerigt in welke alle Tot de vaartop den ûijn zullen alleen ervaren schippers
metri
jnschepen ofned.schepen aldaaraankomendegoede- ofbevelvoerders worden toegelaten. Iedere oeverstaat=1de'
ren,vri
jvan in-. uit-, en doorvoerregten,tegen betaling noodige maatregelen nemen om zich te verzekeren van de'
derenkele magazi
jneu-,kade-,kraan-en waargeldenjmo- bekwaamheid dergenenj aan welke hi
jde uitoefening der
gen worden opgelegd, en aan welke begunstlging ook de vaart op den Ri
jn toevertrouwt!en desFegenspatentuitschepen der oeverstalen van den Meinj den Neckar en an- vaardigen. Alle vroegere previlegldn of gewoonten tenvoordere in den
vloei
jenderivieren deelhebben,in zoo dxle van vereenigingen ofkorporatiën van schippersonder
verre de regering aan de oeyers dezer nevenri4ieren insge- heh gebrui
kelijk, zàjn afgeschaft, geli
jk almede afgeschaft
li
jkseutrepôtsaanleggen.
zi
jn allezoodanigetotdusverre bestaan hebbend'eschippervereenigingen ofkorporatiën zelven. De schippersj ofbevelvoerders, welkedevaartop de in den Ri
jn uitloopende
TitelII. over de Wz
lapccr/lïgeAz, ex Je middelen om rivieren, zoo als de Neckar,de Xoessel,en de Xaasuitoef
ene
nj
z
ul
l
e
n
t
ot
de
va
a
rt
dehel ng dllrwcl teverzekeren.
op den Rijn wordentoegelateny
voor zoo veel die van den Ri
jnjwederkeerig worden toeEen ieder, die de vaartop den Ei
ja uitoefent,van de elaten totde vaart op de gemelde rivieren.
2laats af,alwaa'rdierivierbevqarbaarwordt,za1gehouden
TitelV. F an #d vracht en #: 6curtvaakt.
ztn,onderden naam van ri
jnvaartrejten te betalen.
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r
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j
voor ieder schip of vaartuig van 50 centenaars eu daar 9e vrachtpri
js,alsmedealleanderevoorwaarden van verboven.
voer, worden geheelovergelaten aan de 'ri
jeovereenkomst
Ee
n
r
e
g
t
o
p
d
e
l
a
di
ng,
na
a
r
g
e
l
a
ngjf
a
n
he
t
g
e
wi
g
t
t
u
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s
c
he
n
de
n
scbipper of bevelvoerder en den verzender of
2
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e
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s
c
o
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t
t
e
n
t
.
l
n
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t
e
de
n
a
l
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a
r
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o
or overeenkomst
der oederen.
Tot de invordering dezerregten zi
jn ingesteld denawl- metanderesteden,eenebeurtvaartzalzi
jnopgerigt,zalhetaan
fende kantoren,te weten :
iederkoopmanjzoo we1als aan ieder scllipper ofbevelvoera) Yoor stroomopwaarts; te Brisach,Straatsburg,Ger- dervrijstaanjaandezevereenigingaldan nietdeeltenemen.
-

mersheim, Xanheim , Xentz,Kaub,Koblentz, Andernach,
Linz, Keulen.Dusseldorf, Ruhrort, W ezel, Lobith, Yrees- Titel!rI. ovqr de rrgfewrpfciz van orde wnpr deJeâdrheid wczzden âcaA len A scheepvaart.
wi
jk en Thiel.

b) Yoor stroomafwaarts: te Gorkum, Thiel,Kampen,
Vreeswijk,EmmerikjW esel,EuhrortjDusseldorf,Keulen,

9en eersten keerj dat een schipper of bevelvoerder een
Einz, Andernach, Koblentz, Kaub, Xeintzj Xannheim j schip zal aanbieden, om totde rllnvaartte worden toegeGermersheim , Straatsburg en Brisach.
latenjza1hi
j gehouden zi
jnjditschip voorafaanhetondergoor het woord centenaar wordtverstaan hetgewigt van zoek van beèedigde keurmeesters te ouderwerpen. Dit

50 kilogrammes fr.gewigt (of ned.ponden). Het ri
jnvaartsregtwordt volgens ditgewigten degzelfs onderdeelen
geheven. 9e betalingen zullen gedaan worden hetzi
j in
goud- of zilvergeld van ditland, waar de betaling moet
geschieden, het zi
j in fransch geldjmetuitsluiting echter

onderzoek zaljaarll
jksmoeten wordenherhaald.9eschipper
ofbevelvoerderisverantwoordeli
jk voordegoederen,waarmede hi
j zich belast van afhetoogenblik,datdezelve op
den wa1 of dekade gebragten hem aangewezen zi
jn. De
schipper, of bevelvoerder za1 gedurendedereiszi
jn Khip

s
taatbi
jzondere of we1voorallen algemeene)herleidingstabelle vastgesteld.
geri
jnvaartregten (ziebeneden,TariefLitt.c)
-moetaan
derijn-tolkantoren vooruitbetaald worden. Iederxhipper
(ofbevelvoerder)zalgehouden zi
ja,om,alvorenseene 1ading, in te nemen,often minsten alvorensvan zi
jne ladingplaats te verlrekken,zich eenen vrachtbrief ofcognossementtedoen uitreiken aaùwi
jzende.desoorten hoeveelheid dergoederen, met opgaafvan den persoon,aan wien
deverzending geschiedt. llijzalverpligtzi
jn hethierbedoeldemanilkst,voorwelksrigtijheid hi
jverantwoordeli
jk
bli
jft,terplaatsewaarhetvaartulg moetgelostworden,en
we1 dadeli
l
'k na de lossingy te overhandigen aan debeambten van de ri
jnvaartjdiealdaarzi
jn geplaatstofdoorden
ontvanger van het naastbi
j.
gelegen kantoorderwaartszi
jn
gezonden. Lading en lossing,op plaatsenjwaargeen ri
jntolkantoor aanwezig is, mag alleen onder vergunning van
hetnaastbi
j gelegen ri
jntolkantoorgeschieden.

aan elkauder rnogen vastmaken. Even zoo,za1geen ledig
schip, waarvan de belaadbare ruimte boven de 300 centnrs.
bedraagt,aan een geladen schip mogenwordenvastgemaakt;
ook mogen, metuit
zondering der stoomschepenj gedurende
de reis de goederen vau heteene schip nietin hetandere
worden overgeladen. De houtvlotten moetenjminstens een
uur Terre, worden voorafgegaan door eene boot, ten einde
alle schepen,molensj bruggen enz.,welke zich op derivier
of in de haveus bevinden, te waarschuwen ofn op hunne

van alle anderestukken,dan dievan 40,20,5,2,len k niet mogen verlaten. Een schipger of bevelvoerder, die
stukken ingevolge de wetvan 28 Xaart 1803.De koers de- meer dan een geladen schip vervoert. za1ia geen geval,
zer fransehe muntspeciën wordt door eene (vooriederen noch strromafwaarts, nochstroomopwaarts,zoodanigeschepin

Titel 111. F an Ye toepassin. der =t'//dzz voor de ïann vï/yccpde re&ten wczz Qderen oeverstaat op de

Wt
lzzvccr/.
Deschepen voorzien van.manifesten.in den behoorli
jken
vorm, zullen, ter visitatie hunner ladingenjalleen aan de
ri
jntolkantoren kunnen worden opgehouden. getoepassing

derwetten op de in- en uitgaande regten van iederen staat
heeftgeen plaats dan in het gevalvan uitlading dergoederen in dien staat.Iedere oeverstaatbeefthetregt,dehavens

en landingsplaatsen aan te wi
jzen, alwaar hetuitsluitend
zalgeoorloofd zijn,de lading in te nemen oftelossen.om
genot te hebben van de vri
jheid van doorvoer,zullen de

h
oede tezi
jn,en in ti
jdsde noodigemiddelea terhunner
beveiliging aan te wenden; alleen kleine houtvlotten,zoogenaamdestûmmelztin daarvan uitgesloten. geoeverstaten
verbinden zich,eenebijzonderezorg te dragen,voorhetin
goedenstaatonderhoudenderli
jnpaden,dkeoverhun grondgebied loopende. 9e onderscheiden gouvernementen zull4n
aan de Ri
ja schippersgeschikteplaatsen aanwi
jzen,Faarde
goederen kunnen wordea nedergelegd;zij zullen ook de
noodige middelen beramen en handhavenj teq einde de
lossingen en ladingen m et alle semak en vereisohten spoed
kunnen geschieden. Aan iedere lading- en lossingplaats za1
worden gehevenjzoo voor kosten van toezigt, alsvanond-houd, eene belasting onderde benaming van kade-,kraan-

en waaggeld, welke belasting nimmer het navolgendem#>j-

mum za1kunnen te bovengaan,nameli
jk:
c) voor kadegeld 5 centimes
6) p kraangeld 5 centimesvoor
de lossing en 5 centimesvoorvvan hetcentçnaar.
de lading,totad 10 ceatimesl
c)
waaggeld 5 centimes
)
Yoor de goederen, die in de magazi
jnen terbewaring
zullen worden geëntreposeerd,zaleen magazi
jngeld worden
betaald,niettebovengaande!-centimevooriederencentnr.
perdag,gedurendedeeerstemaand,en ) centimeperdag

schippers van vaartuigen, bestemd om zoodanige streken
te bevaren,alwaar de souvereiniteitover de rivieren beide
hare oevers aan .een' en den zelfden staattoebehoort,zoodra gedurende de volgende maanden.

zi
j in zoodanig gedeelte van de rivierkamen,aan geene
andere forYaliteiten onderworpen zi
jn, dan can hetdoen Titel!rII. over ât'/Jraudeeren der rp''nz/ccr/dreF/t
'zl.
plomberen of verzegelen.der.luiken ofplaatsen, dienende
ter berging der'
goederenjof.aan hetnemen vanvaker:aan stra
fde
t wo
ded
nri
me
tli
eke
eneverkorting der ri
le
rerb
ege
j
jnvaartsregten >1gg-

boord der schepen.

boete ten bedrage Aan hetvierdub1531

v:A1l:(scu:E,-).
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ksT(scussp-s
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bele der ontdoken regten.daarin nietbegrepenyhetbeloop een en anderoamîdl:lti
jk te redresseren,ofdesweae.
:shuà
van hetregt zelf,hetwelk in allen gevalledaareaboven moet verslag uit te brengen.

worden betaald. Afwi
jkingen derlading van de opgave in
het manifest trekken eeu ambtelijk onderzoekjen,in het TitelX. r an âe/ ten vi/tp/er le&gen der t/4rr4l/cc4#e
Tereischte geval)boeten naar zich,wegenswelkedeschipper
ofbevelvoerderzich verhalen kan op diegenen,pelke hem
door onnaauwkeurige opgavea hebben misleid en scNade
veroorzaakt.

nepatinnen.

Ilet ri@Finvt
aart-reglement heeftkrachtvan verdragj en kan

eene veranderingen ont
lergaan, apders dan met gemeen
o'erleg. A1 de vroeger bestaan hebbende regten op de

Titel VI1I. F oor A regferlk'
âe&esliszing van g,zclf/lrs vaart,die nietuitdrukkelijk bij hettegenwoordigereglement
de qnvaartéd/re
yexde.
zi
jn voorbeheudenyzi
ja afgeschaft.
1n iedçre lading- of lossingplaats, alsmede ia elke gelxxsxx litt.2.
meente, waar een kantoor van ontvangst bestaat,zaleen

âstA'cl koopwaren,Yccrro4r &%
â derlelrer dvorpoer
ambtenaarderregterlijke magtbenoemd worden,belastter Z%
eerste instantie de volgende zaken sufnmierli
jk teonder- orrr hetsrderf.rrondgebied vcs Krimprn oz vanGorgoeken en te beslissen.
cum cy'
,totaan dewoll: z6eneen minderofhooger vast
jart.4 der
c) Alleovertredingen tegen d. bepalingen van hetri
jn- regt za1 worden betaald dan datjvastgesteld bi
vaart-reglementy metoplegging der te dier zake beloopene conyent
ievoordescheepvaartop den Ri
jn.
straFen.
:)llle èschlllen,betreFendedebetalin: en hetbeloop
à13)cents voor50 ned.ponden bi
jde opvaartj
p 9 m > > > >
p > alhart.
der ri
jnvaartregten,kraan-:waag-,haven-en kadegelden.
e)Allehinderni
ssen doorbi
jzonderepersoaen verwektin
hetgebruik der1ju-,trek- ofjaagpaden.
1. Gocderen dïe aan ee> ltoorer reyfonderworpen zï
#.
dj Alle klagtea tegen eigenaarsvan trekplarden,gebruikt
vordende bi
j de opvaartderschepen:wegensverooaaakte Tax van het regt, verschuldigd voor 50 ned. ponden,
:chade aan eigendommen9en in het algemeen alle andere bruto-gewigt,zoo we1voor de op- ala afvaart.
klagten wegens schade, ontstaan door de onachtzaamheid
4er bestuurderen van schepen en vlotten,gedurende der1)thee(u
Bo
leiao
nf
de
gre
ovseoocro
tn
en
go.
...zl,80
480.
. . . . m :,
zelver vaart, of bij het aandoen deroevers. De regtagedingen gexen geene aanleiding tot gebruik vaa gezegeld
2)zoutlruew
rafi.
ne
.e.r
.a............
.sp7p,,a9a0
papier, oftot hetopleggen van eenige ongelden.In zaken,
..
..
waarvan het onderwerp eene waarde van 50 francsteboven
gaaty:a1de succumberendepartijinboogerberoep kunnen
II. Goederen dïe ccx een minder wcdf regt :xkomeh, zich, naar hare keuze, te dien einde wendende,
#erw4r,ep JfJ'n.
hetzij qan hooger of het hooggtq geregtshofvau 4en staat
waar htt.vonnis is gewezen.
l'aœ vJ> ltetwe
reZyfpo
Te
r&chuldod :er centenqar
ndenb frlf/ Kewi&t.
'

TitellX. Fan de c-5/:&,/r,ââï># 4 en ,lïgfex Tan d:
centealo colavlid#ë,den hoo/d-%nspecteur eodeoverireg-i/racre?zvoorder#awccrf,envanâlxa,
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tractementen.

9e nitvoerin:van hetri
jnvaartreglementisopgedragen:

1)a&n de controle commissiej
2) > den hoofd-inspecteurvoorderi
jnvaart?
3) p vierinspecteursen
4) > de
ontvangers en overige beambten bi
j de kantoren van ontvangst, of.elders geplaatst,en xulks

.

iedervoor zoo veelhem aangaat.
9e centrale commissiej gevormd uitcommissarissen der

o

#

a
J
a
o
X
-p
a

a
=
x
o
O
o
e1

4
e

e4

Asschen,onuitgeloogde- . . .. .. .. . .
Yzer ia blokken ea onbewerkt . .. . ..

Kalmi
ja-erts ................
Granea van alle soort . .. . .. . ... .
Groentens, gedroogde . . .. .. . .. ..
Scbor:.. . .. .. .. . 1.. ..* . .**
Xeelen grutten van alle soort. .. .. ..
Xrwten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadea van alle goort .. .. .. .. ...

ënoever-staten vergadert regelmatig te Xeintz op den l
Juli
j van ieder jaarj en is verpligt!de aaa harekennisSteeuen (hard-,vloer-,molen- en sli
jp-)
neming onderworpen zaken binnen den ti
jd.vaneenemaand
afte doen.Bi
jaldien hetaantalzaken debeslissing binnen 1 Teer.. .. .. . .. .. . .. . .. . ...
Aluin- en aluin-aarde . ..@ *@* * @@ @
dien tijd.niettoelaat,wordt, in den herfstvan hetzelfde
Brandhoutvan alle soort. .. .. . .. ..
j
a
a
r
,
e
n
v
o
o
r
e
e
n
e
ma
a
n
d
t
t
d
s
e
e
ne
t
we
e
de
v
e
r
g
a
d
e
r
i
ng
belegd. De werkzaamNeden der centrale commissie bestaan
Alle delf:toFen niet. bi
jzonderli
jkgenoemd
Pleigter .. ... .. . .. .
..
hoofdzakeli
jk: in het vorderen van rekenschap,ten aazien
llalk .. .. ... .. .. ... .. * ... .
vdn de wi
jzej waarop debepalingen vau hettegenwoordig
Dakpanntn en'gebakken steenen van d1e
leglementzîjn ten uitvoergebragt;ztidraagtaanharehooge
soorten . . . . . .
.. . .. .
hstgevers andere bepalingen voor.in zoo verrezi
jdezelve
nuttig en hoodig oordeelt; beveelt aan de autoriteiten de 18)Steenkoolen .. .. . .. .. ..... . .
bespoedizing der werken aan. hetzi
jaan de bedding der l9)Ikeig-exl... .. .. .. .. .. ..* .. .
rdewerk (gemeen)...........
œivier, het zi
j aan de oevers ofaan delrekpaden;voorts 20)Aa
maakt :i
j hetj krachtens de weeuer akte voorgeschreven, 2l)Turf en dove-koolen .. . . .. . .. .. .
meer omstandige verslag op, nopens den toestand en de 22)Yi
trioolsteen en aarde ..........
aangelegenheden derscheepvaart. Kindeli
gk doetzijin het 23)Boter(verscize)in afzonderli
jkestukken.
laatste ressort uitspraak over de voor haar in appèlgebragte 24)Xest
spetiën, al:uitgeloogdeagch,vuiluit
fabri
jken,mergel,stalmestenz.......
x4ken. Zi
j neemt alle hare besluiten bijvolstrektemeerderheid van stemmen. - ge hoofd-inspecteur heeft tot 25) Ei
jeren ..................
sljnen eersten pligt,allegegronde klagten betrekkelijk de 26) Aarde (gewone)als'zand,kleienz....
ri
jnvaart,doordeinsyecteurs,kooplieden,schippersofbe- 27)Takkenbossen...............
#elvoerders bi
J hem lngebragt,dadeli
jk tedoen ophouden. 28)Visch (levende)..............
......
3uitendien is de ii
jnJn vierdistricten xan inspectiever- 29)Yoederkruidea (hooien riet) .'
deeld, voor iedere 4an welke een inspecteurwordtbenoemd. 30)Tuingewassen,a1
s
b
l
o
e
me
n,
g
r
o
enten en
eetbare Wortelen .. .. 4 . . . . . . . .
Frankëk ea Baden benoelnen den eerstenyBei
jeren,Hessen
en Nassau den tweeden: Pruissen den derden eudeNeder- 31) Gevogelt
e .................
landen den vierden dezerinspecteurs. Hunne ambtsbezig- 32 Xelk .. .. . .. .. . .. ... . .. . .
heden zullen bestaan in tweemaal'sjaarshunne inspectiën 33 Yruchten (versche)............
.

door te reizen, om alle hindernissen in de scheepvaartop 34 Bouw- en straalsteenen ... .. .. . .. .
de plaats zelve te onderzoeken, van alle overtredingen ken- 35 Stroo en stoppels. ... . . .. . . ... .

ai.te nvmenjen voor!oo 4errezi
J daartoe gemagtigdzi
jn, 36)Slagt-enAnder#ee(leyend)....*...
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1I. Ilet vastregt voor het bpuw- en tilnmerhout wordt

VAART (scnE:#-).

Yoor een vaartuig van

betaald naarned.teerling-el,vokensdeverhoudingbepaald 30050-- 3
00 centnrs. van 5
0kil.(o>fned.ppondenl- fr.0
,lf)
600 p
>
0,90
in i
het bi
jvoegsel litt. 6.van het gewooa tariefvoor de
6t)0- 11100 >
#
>
>
l,83
ri
jnvaart.
1G00- 1500 >
p
>
>
3,-1500- 2000 p
p
2000- 2500 >
>
2500- 3t100 p
>
3000- 3500
>
p
3500-4000 >
>
>
:chepen van 50 centeaaars ladingruimte en daarboven, - 4000- 4500 >
en een tolregt van de lading naar het centenaar gewigt 4500-5000 *
p
5000 centenaars en daarboven
worden gehexen.

TAIII:' van rekten voor dc rn'
.Wrgcr/j

LRheînzolltari
/t.
Naar den titel11van hetri
jnscheepvaart-reglementmoet
Toorde scheepvaartop den Ri
ja een reco&nitz'
e#eld vandr

m
p
o
>
*
>
>

>
>
>
>
p
*
p

4,50
6,7,50
9,-10950
12,13,50
15,-

Reco&nitierelden,Litt.B.

Rt
jntol,oy regten woordorgzzwccr/ Litt.C.
Yan alle goederen langs den Mjn vervoerd wordende,
ering de regten op
ontvangst(tolkantoor),in verhouding derhoegrootheid van moet,ten zijdooreenebepaaldeuictzeonnd
dezelvezi
ja vermiaderdyvoorden tenaarbetaaldworden,
4evaartuigen den Ri
jn bevarende.
let reeognitieregt is verschuldigd aan elk kantoor van

>
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Axy EzT
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cent#. décimill.
c<lfd. dLcimill.
1 9ebadensch-fransche
renzen . .. .. .Breiaach .. .. . ..Breisach . .. .. .. . .. 13
90 Breisach .. . 20
90
z BreisacN . .. . .. .Straatsburg . ... .Breisach . ... . .. . .. 12
90 Straatsburg. . 19
40

3 Straatsburg .. .. .Neuburg. .. . .. .Straatsburg . . .. .. .. . 15
4 Neubur........Xannheim . ....Neubur/ .......... 22
5 llannheim . .. ..Xeintz . .. . .. ..XannNeim . ... .. .. . 18

52

16
76

Neuburg . .. 22
Xannheim .. 33
Xeintz ... . 28

80
87
21

6 Meintz. .. . .. ..Kaub . .. .. .. .Xeintz . ... . .. . .. . 8
r Kaub .. ... . ..Coblentz. . .. .. .Kaub .. .. . .,. .. .. 10
8 Coblentz. .. .. ..Andernach ... . ..Coblentz .. .. .. .. .. 5
9 Coblentz.. ... ..Andernach .. .. ..Coblentz .. ... . ... . 5
10 Andernach .. .. ..Linz ... .. .. ..Andernach ... . .. .. . 3
ll Linz . .. .. . ...Keulen.. .. .. ..Linz . . .. ... . .. .. l1
13 Keulen. ... . .. .gusseldorf. .. . ..Keulen . . ... . ... .. ll
13 gusseldorf. .. .. .RuNrort. .. . . ..gusseldorf .. . . . .. .. 7
14 Rueort .. .. .. .W esel... . .. ..Ruhrort .. . . .. .. .. 7

95
70
50
50
10
80
60
40 '
30

Kaub .. ...
Coblentz .. .
Coblentz .. .
Andernach ..
Linz .. ...
Keulen .. . .
gusseldorf . .
Ruhrort .. .
W esel . .. .

13
16
16
8
4
17
17
1l
ll

45
09
03
3û
70
70
40
10
-

30

Zmmerik. .. 15

50

15 W eRl .... . .. .nederlandsch-pruis-

sische grens bi
j

Schenkenschans .W esel . .. .. .. . ... 10

A1s de Lek &troomaf-

wclrf, bevaren wordt,aan
hettolkantoor te

16 kobith ........Vreeswi
jk ......Lobith ...... ..... 12
17 Yreeswt-k ......Krimpen........Yreeswi
jk ......... 7
A1sde W aalstroomaf-

wccrf: bevaren wordt,aan
hettolkantoor te
18 Lobith . . ... . ..Tiel . .. . . .. ..Lobith .. .. .. .. .. . l1
19 Tiel . .. .. .. ..Gorkum ... ... .Tiel . .. . . .. . ... . 7

lHjworde Tolgendeartikelen /ja dezetaxenrerminderd
A)op het1 van den ri
lntol,voor
1)aschyonuitueloogdej
2)i
jzerin blokken en bewerkti
jzer. (Gusseiaen in Ga:@nzen,mëszeln Roheisen)
3) zink,erts-kalmi
jn,
4)granen,van alle soorten,
5)goenten (gedroogde),
6) schors,
7)meelen gruttenyvan alle goort,
8)erwten,
9)zaadjvan allesoort,
:0)gteenenj(hard-jvloer-,molen-j:li
lp-),
1l)tter.
B) op hetrzvvaa den Hlntolzvoôr:
1)ahin en aluinaarde,
2) brandhoutvan allesoortj
3) alledelfatoFenjnietafzonderli
jk gemeld,
4
)
I
u
l
e
k
i
s
t
e
r
,
:) ,
6)dakpannea en gebakkea gteen,#an ane
7)stlgnkoolenj
gOrten)
8)lvqen)
en we1:

Vreeswi
jk .. 18
Krimpea ... 10
Tiel . . .. . 16
Gorkum .. . 12

9) aardeverk,(gemeen),
10)turfen doxekoolen,
1l)Titrioolsteen en aarde.
C) van hetbouw- en timmerhoutwordtde rl
jntol:naar
de kubiekmaat geheven, en wel van de ned. kubiek-el
Lmêtree.l<)of32l?
we
vTruissischeri
jnlandschevoetja1::
1
)
Yo
o
r
de
ku
bi
e
k
-e
l
e
i
ke
n-,
o
l
me
n-jkers-,peeren-y
appelbomen-, kornellenhout.
@) Bij de afvaart?zoo veelal:voor4 centnrs.koopgoederen,Aereenkomstig de eerste kolom vanhetbovenstaande
tarief.

ô)Bij deopvaart,zoo veelalsvoor2)centnrs.ov.
ereen2) 9ekubiek-elpi
jn-,dennen-,lorken-yberken-,abtelen-, ahorn- en ander wit ofhar,achtig hout,betaalt
c)BiJ de afvaart, :ooveelalsvoor2 centnrs. koopgoekomstig de 2e kolom van hetA venstaande tarief.

deren,overeenkomstig de eerste kolom vanvoornoemdtarief

1)Bi
j de opvaart,zoo veelals1)centnrs.koopgoederen.
9)Iu plaats vau alle regtvan scheepvaartwordt.
slechts

overeenkomstig de tweede kolom van opgemeld tarief

betaald het dubbele recor itieregtvolgen, het tarief, wanneer de lading van hetvaartuig slechta bestaatuit:

1)boter(versche)in
2
mesrtsgpeej,
cij
gp
ujmals
g:enz
uaif
tz
g
oenld
oo
eg
rl
4lj
qke
asg
sc
tu
hk
qk
ae
,n
v,
uiluitfabri
lken,
)me
.
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e) Ko/,tweemasten eenmast,platgebouwd schip, illzonderlleid bijonstelande en in Denemarkengebruikeli
jk,
welks boegspriet 3 zeilen voert.
y4 Zoyyt'
r, klein, zeer snelzeilend tweemast-oorlogsvaartuig.
g4 xçlacâ,kleine.platte vaartuigen nlet2masten,zwaarden en een roef op hetdek.
â) Schoener, lange, smalle, snelzeilende tweemasschepen.
ï) Sloep, èf kleine oorlogscNepen, van beneden 20
Itukken,in hetalgemeen,èfe'énmast-koopvaardijschepen,
nagenoe
fg alsjachten.
â) 'jalk, lang. smal! zeer plat gebouwd hollandsch
W anneer eene lading dezer artikelen geene 50 centnrs. vaartuig,metéén mast,btzondertotdekustvaart,over de

3)ei
jeren,
4)aarde,(gewone)a1szandykleienz.
5)takkebossen,(doornen),
6)visch,(levende),
7)voederkruiden,hooien rietj
8)tuingewassen,alsbloemen,groentensenz.
9)gevogelte,
10)melk,
11)vruchten,(versche)
1
2)bouw- en straatsteenen,
l3)strooen stoppels,
14)beesten (lerende).

te boven gaat, wordt er niets van betaald, maar wanneer wadden,dienende.
daarentegen hetvaartuig nog met anderevoorwerpenbeladen
is, zoo wordtdaarvoorhetbi
jhettariefbepaalde regt be- 4) opene Aocrfvfgel,zulke diegeendek hebben.
taald.
c) Ever, élnmast-vaartuig, als ligterxhip of we1ter
IV. Buiten en behalve hetvorenstaande hebben nog de
xangstdienende.
ijnoexerstaten. die tot het duitsche tolverbond behooren, vis:ch
Booten,jollen,.
s?@g ezl,schuiten enz.
nameli
jk Pruissen, Bei
jeren, W ûrtenzberg,Baden,llessen S')
ATEB, het gedeelte vaa een vloed,alwaar het
LseiWâeïx)enFrankforta/M,verscheideneverligtingenjvoor wateAARW
r
v
o
o
r
z
e
e
s
c
h
e
pe
n
diep genoeg is, en hetwelk daaxm
de :i
jnscheepvaartin detolverbondslandentoegestaan.waarvan alleen het stroomgedeelte tusschen Kaub en Coblentz doorbakens,tonnen,boei
jen enz.gemerkteekendwordt,om
den schippers aan te duiden,welken koerszi
j metveiligis uitgesloten.
TAARTUIGEN.Be algemeene benaming voor alle trans- heid nemen kunnen.- Kleinere vaartuigen,d.i.die tot
derzelver vaart nietde volle diepte van water noodig heb-.
portmiddelen terzeeofte water;zi
jeplitsen zich in:

benj is gemeenli
jk hetankeren in aldus gemerkteekende
vaarwatersverboden,op datdevaart vri
j bli
jve en xhade
1) Schepenî waaronder men eigenlijk slechtsoorlogs- ver
hoed worde.
en groote.koopvaardi
jschepen verstaat;als:
Y'
ACâNT (uithetlati
jn)onbezet.onvermeld,open.W ordt
Zinie- en oorlomsschepen. over hetalgemeen alle vaa ambten en bedieningen gezegd. nIn hethuisNN.àC.
c
)
i
s
e
e
n
e
pl
a
a
t
s
a
l
s
bo
e
k
ho
uder vacant.
schepen, die meer d&n 30 stukken geschut(kanonnen)en
.- Linieschepen van den
VlB
EX
L
s
c
h
pv
t
.
t
i
s
d
ekleinste zeelengte-maatjen bebeneden deks 24-& ndersvoeren'
eerlten rang hebben minstens l00 kanonnen en 3 dekken; vat6 voet ofeen klafter.
van'den tweeden rang 80 à 90 stukken; van den derden
VAKIA,'AKE: (ons).Handels-goud- cn zilvergewigt,
jk ook W xxsw.
60 l 64 stukken en 2 dekken. ln het algemeen onder- in ârabië. Zie Xslxw en Xnxxw. Vergeli
YAL. oost-indisch gewigt tot hetwegen derpiasters of

scheidt men dezelven naar het getal der kanonnelt.

da otte rec/e en der goud-dukapn ;eerstgemelden
1) Fregatten, xherp gebûuwde en tot hetsnelzeilen
iogerigte driemastige oorlogsschepen, van minder dan 50 moeten 73, laatstgemelden 9 vals wegen.
kanonnen..- Zware fregatten llebben 32 à 50 knnonnen
VAL fschpvt-) heeteen zekertouw,hetwelk dient om
en 2 dekken ;ligte fregatlen hebben mindere stukken. Er de zeilen in zekeren graad te regeren.
jk
zi
jn ook 3-mastigekxpvaardijschepen,fregats-gewi
jze ge- VALBIYIA, zeehaven van 6hili,nog weinig belangri
bolwd.

c) Barken, barkschepen. groote koop4aardijschepen
nlet 3 m asten, van welke de achterste ecbter sleciltszuet
eenen steng isvoorzien. overigens met f
regatten-tak-elaadje
doch minder scherp gebouwd.
dt Flvl'
/:a, insgeli
jks driemasten van 3- à 500 lastj
zwaarlijlig gebouwt
l,en inzonderheid vroeger tot de walw
vischvangst diesende,'
docN thans niet meer bi
j onsgebcuwd wordende.

,) Gal
joenen (gc#,otenthoogboord driemasten,vroeger
inzonderheid in Spanje ellPortugalgebruikeli
jk.
z) oostindiè.
nt'qarder'
n. llriemasten,byikken ofsclàoeners,die zich va ,andere'
koopvaardi
jschejenvangeltiken
:3rd alleenli
jk doorhunnereizenopdielandenondersclleiden.
2) Roet'vaartut
ken,meestalin de Xiddellandsclle Zee
in gebruik.
e) Felucken,eene soortvan twrsppstoorlogscllip,met
1: rpeiriemen,aan iedçr: zi
jde32 drRaibas.ep.
1) Galet
jen,zeerylak gebouwd.e. derhalve bi
j ondiepten metnutte gebruiken'o-logschepen mettwee korte
mMten, di
iû paar roeiriemen.meestaldoor
. e door 16 à
slaven bes
tuurd worden.
c) œchebeckqn,driepastige,lange,zeer uoos gebouwde
oel'
ogohepen,die meerdoor zeilen, dan doorro
-eiriemen
voortgedreven worden.
3) Klqinereeaartui&rn.'
uh prikken of &rèant%
jnen voeren 2 masten, den
't
o
e
n
e
n
de
n
f
o
k
k
e
ma
s
t
!
waarqan de eerste slechts weifroe hooger dan de laatste 1s. oorlogsbrikken voeren 10 à
ni
.

20-kanoanen.

ù) Gaöassen,klein vaartuig metgroote masten kleine
bezaanmast.
<) rotter,zeerscbeœ zeilendexhepen zneteen mast,
die'inzonderheid tot bewakin: der kusten. ter kaapvaart
enz.dienstig zi
jn, en a1sdan l0- à 16Tonderstukken geschut voeren.
dj zceA/, één mpstxvaartuig, met seerhngen boegsprièt,hetwelk voortreFeli
jk seilten gemhkielt-k wendt.

door haren handelen harebevolking,maar die als de sleute1 der geheele Zuid-zee kan worden beschouwd. Yaldivia
is geiegen op den linkeroever derrivier van den zelfden

naaln, op 3 mi
jlen 4an hareuitwatering in den Grootenoceaan,39O 51'0* Z. B.en 730 26/30e àY.L.,op 105

mi
jlen Z.Z.5Y.4an Santjago. De haven aan de monding der Valdivia, is zeer ruim, maar .de invaart er
van ismoeijeli
jk.Ilareopening,dienietmeerdan ) màjl
breedte heeft, is verdedigd doortwee forten,die over deze
geheele uitgestrektheid hun vuurkruisen. gehandeldezer

plaatsisde zelfde over kleinere schaala1s die welke te Val-

paralso gedrevea wordt(zie aldaar).ge provincie van VaI'
diviaisinzonderheid ri
jk in goed constructiehout.
VALENCE, stad in Frankqik,hoofdplaatsvan hetdepartementde la grôme, op den linkeroevervan den Rhône,
op 27) rai
jlen Z.0.#an Lyon,en 1.
26 mjleu Z.Z.0.van
Pari
js. De zi
jdeislletvoornamevoorwerp harer ndvqrheid
en van haren handel. 9e zi
jde-manufactuur alhierbest:as
in hetspinnen en moulineren. 0ok dehjnewi
jnea van
de kustder Rhônezi
jn erinsgeli
jkshetvoorwerp van vri
j
belangri
jken handel. Valencebezitook drukkeri
jen op indiennes, garens, zi
jde en katoen, en ook op ljnwaad ev
batist,voortsverweri
jen en eenige andere,louterplaatselijke
fabri
jken. Bevolking 15,607 inwonerà.
YALENCIA, spaansche stad, hoofdplaats der pro4incie.
op 67 mi
jlen W .Z.W .van Xadrid e
-n 67mi
jle
*n z.W .
van Barcelona;in eene ri
jkeen zeer uitgestrektevlakteop
den regteroevervan den Guadqlaviaren opJmi
a
-lafsunds
van de Middel
landscheZee, op 39o 28' 45* S. B. en
oo 23, w .L. De haven van valencia,aan de mondins
van den Guadalaviar,heethetGrao; gldaarsexhfed.n dM
e
invoeren en uitvoeren en wonen de vreemdJ
- consuls en
jken
velekooplieden.Dezehavenisvan geen'zeergemakkeli

.

toegang. eù de oever van den zeeboezem van falencia is

overhetalgemeen gevaarlijk;niettqmiawordtde&elvedrok

bezocllt, doch waszi
jditveelmeer,alvorrn:de onafhankeli
jkheid der beide Amerik'
a's debetrekkipsea van Valencia totslechts etteli
jkemoaendheden van furopa en tot
despaansche provinciën had W
beperkt.
Uit eene tabel, door deu ml
-'nistqrvw koqphandel o.-

bliek gemaakt, bli
jkt,dat in 1831 in dehaUensderp'rcvincie Yalencia 276 schepen waren binnen gelonpenjVe-

YALEXCIA.
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VALEXCIXSSEF.

tende 36,425 tonj en ultgegaan 306 schepenj metende di
e alltn doorfranschen zi
ln ingesteld. griederzelven zl
jn
in Valencia, een in Yilanesa en een in Batifora gevestigd.

76,268 ton. 9e scheepvaart metFrankri
jk nam een groot
gedeelte dezer beweging in. Valencia's voornaamste betrekkingen zijn metterdaad die met Frankri
jk; maardie
betrekkingen zi
jn verre af van datgene tezi
jn hetwelk zi
j
waren op den ti
jd, toen meerdan 30 aanzienli
jkehuizen
werkzaam in bank- en handels-operatiën,Yalencia tot eene
derwelvarendste factori
jen vanFrankri
jkmaakten.getrapsgewi
jze vermindering der vermogens-omstandigheden, de
vorderingen derni
jverheid in hetSchiereilaudjendeNooge
lasten derspaansche toltarieven laten geene hoop meerover
dat nog ooit wederom onze handelte Talencia deszelfsaloude levendigheid herneme.Intusschen behouden no;steeds
de inwoners dier stad 4en smaak voor fransche fabrl
gkaten,

onderwelke de li
jnwaden van Lavalnog alti
jd den eersten
de invoering der geweven katoenen strekken dageli
jks tot
beperkingvan dezen handel. 9ekostbaregewe4en zi
jdenstoFeu van Frankri
jk zi
jn ernog steedszeergewild. De
spaansche fabqjken voorzien hetverbruik in gemeen'
e en
eFenestoFen; eenigepjnelakensvinden .
ernog een vri
j
goed vertier;maarde zoogenoemdeartikelen van Wc?-z
l:,
datistezeggen de krameri
jen, de hjne quincaillerieyde
beurzen. borstels, parapluiën, necessairen, bronzen-werk
enz.zi
jn er zeer gezocht, en gaan er geredeli
jk van de
hand. In weerwil der achtervolgende beperkingen die
onzebetrekkipgen hebben belemmerd,zàin deNjne waaiJer,
xnog voor Frankri
jk,vrljbelangri
jk.Valenciavoertvele
fransche porceleinen en kristallell in. De fransche boekhandel heeft er goed vertier, in weerwildervri
jhooge
regten dieerpondsgewi
jze van geheven worden;inzonderheid zi
jn er deboeken in klpin formaaten van geringen
prijsywild (lletspaanschetariefverbiedtden invoer van
ingebonêen bockwerken), de gedrukte muztkwerken,de
geograflschekaarten en deplaatsneden komen insgelijk'sin
den franschen.laandel met Yalencia voor. 9e paarden en
muilezels zi
jn er artikelen van even zeer winstgevenden
handel. Yalencia trekt ook nog uitFrankri
jkglaswerken,
porceleinen, claemisclle waren,hoedemakerswerk enz.enz.
Uitvoeren. I)e zi
jde is het voorname voorwerp van dea
uitvoer van Yalencia. l)e meeste derspinneri
jen van het
Schier-eiland zi
jn heden naarhetstelselvanVArcA>S0>ingerigt;fransche fabrikanten hebben daaraan de zelft
le volltomenheid bijpezet. welke zi
j in Frankqjk hebben. De
uitvoer Nan olvfolie xiaar Frankri
jk neemtmeeren meer
toe. onder de andere produkten, welke Valencia ons 1evert,melden wi
jdeeltroenen en sinasappelen, decochexïeî.je.wel
ke men geslaagd is,inditgedeelle van Spanje
te acclimatiseren. Baarbtjvoegen wi
j nog den kermis,de
gele 5t'
ziâ.
z?,dewgarst,l
aetzoethout,den anç
js,dehorenrang bekleeden.9e engelschemededinging.ecbter,envooral

.

vfl/tw,depotasch enz.

Zi
j tellen te zamen 334 weefstoelen. Zie hier,hoe ongeveer de productie van 2,000,000 ponden zjdeywelke de
oogstvan 1837heeftopgeleverd,te verdeelen ziin :) heeft
gediend voor het verbruik derfabri
jken van Yalencia en
Requena,jisuitgevoerd naarKatalonif,Sevilla,Grenadaj
Toledo en Xurciahet derde .
j
-isnaarFrankri
jk gezonden.
0p de 20,000 pondeu gesponnen zi
jdejuitde mecanieke
fabrijken,ontvangtEngeland er5000 en Frankri
jkde15000
overige. De bedorven of doorstoken cocons welke Nimes
gebruiktom veterstemaken,wordeninsgelijksnaarFrankri
jk gezonden.
De provincie van Valencia telt3l0 fabri
jken,werkzaam
in debereiding van wollen geweven stolren;zi
jverschaFen
jaarli
jks werk aan nagenoeg ll,000 arbeiders. De lakens,
waarvan jaarli
jks25,000 stukken gefabriceerd worden,zi
jn
over het algemeen van middelbare kwaliteit;zi
j hebben
noch de sachtheid, noch hetmergachtige,noch de stevigheid der fmnsche lakens.

Valenciabezitetteljkefabri
jken vanhoornen-,schildpadenz.,van zeerfraaàje bewerking;doordien echterde welvarendeklassen he: dragen van kammen en mantilles heeft
afgeschaft, is dieni
jverheid aanmerkeltk verminderd. De
fabràjken van byouterién produceren nietandersdan ge-

den- en verguld-koperen kammen, kettinghaken of sloten

meene voorwerpen ten gebruike van het volk der stad en
van haren omstreek;het olerige derbevolkingdraagtslechts
de frmnsche en vooralvalsche byouteriën.lt
zAugustuswordt

teXativavoordatartikeleene belangràikejaarmarktgehouden. Eene waai
jerfabràjk, vôörettelijkejaren door eenen
franschman opgerigt, houdt 2000 arfeiders werkzaam ;zi
j
onderhoudttegen frankri
jk eeneaanmerkeltjkemededinging
met opzigttotdegemeene kwaliteiten, dank hebbe,we1 is
waar de bescherming door hetspaansche tarief, dat alleen

de fransche waai
jers toelaat, dan in zoo verre derzelver
waarde 59 realen,den pri
jsvan Pari
js,te boven gaat.
Yalencia voorzietvan hoedenwerk een aanzienli
jkgedeelte
der spaansche bevolking.ge beste kwaliteiten wordenvervaardigd van aziatisch hazenhaaryhetpelk men uitXarseille
trekt. ofschoon uitwendig van even goed aanzigt als de
fransche hoeden, zi-i
n die vau Yalenciamindersterk. ln
die stad worden ook stroohoeden vervaardigd. De kultuur
van het stroo van Florence is in de provincie door de soe
citeit van aanmoediging van Yalencia ingevoerd;men be-

grootop 32j0t'
0 hetgetalderjaarli
jksgefabriceerdehoeden.
De eerste te Yalencia opgerigtelettergieteri
jdagteekent
van 1820 ;men is dezelve aan eenen kweelkeling van DIDOT
verschuldigd. Zi
j voorziet tegenwoordig Xadrid en schier

geheelSpaujevan druklettersjdievroegeruitFrankri
jk en
Engeland werden ontboden. Hetverschilin deprtjzen van

Xijverheid.Valencia iseenedersteden van Spanje,die hetlood en van de antimonium heeft deze onderneGing
hetmeestin Spanjeheeftvorderingen gemaakt. Ziehier, doen fortuin maken. Yalencia telttegenwoordig 1l drukwat irl 1834 de gesteldheid der onderscheidene industriën kert-en.
was,welke produkten op de binnenlandsche markt. de meTalenciafabriceertvri
j oede muzijkinstrumenteninkoper
dedinging uitstaan tegen desoortgeli
jke voortbrengselender
fransche fabri
jken.
Hetgetalderzich in Yalenciawerkzaam gehoudeneli
jnwaad-weefstoelen wordt geschat op 2r0. Zi
j verbruiken
jaarli
jks8,100 aroba's (hetarobavan Yalencia= 11) ned.
pond,dus931,5 ned.ponden)hennep,enproducerenjaarli
jks ieder 1,500 varas (het vara = 0,930 nederl. ellenlDerzelver tameltjk gemeene produkten kunnen overigens
tegeu de fransche ll
'
jnwaden wedi
jveren.
Tçn ti
jde, toen Spanje hetonmeteli
jk grootvertierzi
jner koloniën beznt,hielden defabqjken van zi
jden-waren
in de provincie Valencia 16,000 werklieden bezig;tegenwoordig heeftzàjernietmeer dan 3,700. ln weerwilvan
âlle hare.benyoei
jingen om deprodukten van Lyon,heeft
zijdezelven alleen metopzigttotdedamasten kunnenevenaren,welke ziioverigens totmeer goedkoopepràjzen leve-

en middenmatig goedeguitarren;deszelfsfortepianoszl
jn
zeergoedkoop,maarschi
jnenvan zeermiddenmatigekwaliteit
tezi
jn.gegoedepianos,welkein Yalenciagevondenworden, k'
omen uit guitschland en Kngeland;de dwarsfluiten
en anderekomen uitFrankrtjk.
Er zijn nog te Valencia 8 was-fabrijken en 50 fabri
jken
van waskaa,rsen, verscheidene fabri
jken van speelkaarten.
Defransche likeuren zi
jn erzeeronderscheiden,llun invoer
geschiedt door den sluikhandel. Te Valencia vind-t mell
een vri
j grootaantalbranderi
jen,diemeestaldoorfranschen
zijn opgeril geworden.
Beschermd door eene strenge prohibitie, b'eginnen.het
spinnen en weven vqn katoen, welke takken tot dus verre

achterli
jk waren gebleven,zich te ontwikkelen.
Erzi
jn in Yalencia l6harldschoenfabri
jken,dieverretegen
de fransclld produkten achterli
jk staan, zoo we1 wat het

ren. Xen fabriceert er metbeter gevolg gouden en zilve- maaksel als'de bereiding van hetleder betreft. Xeer dan
ren stofren,van garens die in dat land gesponnen en verre 400 sclzoen>akers werkplaatsen Aerzenden eene groote hoeafzàjn van de onze teevenaren. Xen laatdepatronen uit veelheid sehoenen,laarzen enz. naarbuitenslands. 17kunstLyon komen. Een oëcieelrapportvan het einde #an 1832 bloemenfab
'rljken leveren totgeringeI'ri
jzen gemeenemaar

begroottedevoortbrengselen van 226fabràjkenderprovincie met vrtjveelsmaak vervaardigdekunstbloemen. Defabrivan Yalencia op 127,790 zalkdoeken en op 659,640 vara's kati
e >n gouden, zilveren, zi
jde en wollen passelnenten
van allerleiandere geweven stolren.
telt verschejdene etablissementen, welker voortbrengselen
Xen begroot op meer dan 1,000,000 ponden (46090C.
0 gedeeltelijk naarbinnenslandsverzonden worden.Tenslotte
ned.ponden)deproductie van zijde in deprovincieValen- noemen wijdezeepziederi
jenjwelkerprodukten vanweinig
cia (in 1837 heeftdeze productie2 millioen pondenbedra- belangzàjn.
gen).Deverkoop van zlldeheeftplaatsin demaandJuli
j, VALENCIENNES,bloetiende fzbrijkstad in lletdeparteop dejaarmarkten :an Alberiqueen Pego. Xen vermoedt, m ent du Nord der fransche provincie Ylaanderen,aan de
dat700,000W doordeplaatseli
jkefabri
jkenwordenverbruikt. laier bevaarbare Schelde,met20- à 21,000, inw.,en even
De provincie van Yalencia bezit.5 grootezi
jdespinneri
jen, zoo belangri
jke a1svtrmaardebatist- en linnenfabri
lkenllier
.
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en in den geheelen omstreek,alwaar inzonderheid de kul- schoone haven aan de Stille Zuidzee en voornaamstè kom .

tuur en verwerking van het vlasmetbi
jzondere vli
jtbedreven wordt. Xen heeft hier mecanieke spinneri
jen en
weeftook li
jnwaad,kousenwaren en wollenstoFenjmaar de
anders zoo beroemde kantfabrikatie teYalenqiennesLden-

stad derrepubliek Chiliin Zuid-Amerika,diein dejongste jaren zeèr in belangri
jkheid heeft toegenomenj hetgeen reeds daaruit bli
jkt, dat derzelver bevolking, van
1812 tot op heden, met hetvijfvoudige veTmeerderd is,

telles de rcfeseïeszle:)heeftzich ook toteen nog slechts ofvan 5000 op meer dan 30,000, waaronder3000 vreemde
zeer gering vertier verminderd. Daarentegen worden tegen- die zich hier nedergezet hebben, gestegen is,welkertoew

ten deele,zijnen grond mag hebben in de
wo
ordig,in eenen omtrek van 4 à 6 uren gaans jaarlijks neming althanst
alleen meer dan 100,000 stuks batistvenaardigd,die naar vermeerderde ui
werking dergilvermi
jnen deslandsyen in
inen(ziebeneden).
alleoorden derwereld paan;ook bereid men hier suiker, hetonldekken 4an nog rijkere nieuwemi
zoo van hier een tameli
jk goede landstraatweg naarde
tabak,leder,in verscheldene groote etablissementen enmen Al

heeftgroote bleeken en'steenkoolenwerken. opmerkingver- hoofdstad des lands, San Jago, vqert, kan men Valparaiso
dienthier ook eene academievan schilder- en beeldhouw- eenigermate als de voorhaven dezer ongeveer20 duitsche

jlen van hier landwaarts inliggendeplaatsbexhouwen.
kunstg eene maatschappi
j der wetenschappenjkunsten en mi
Tot op hetjaar18109toen ook hierderevolutieuitbarste,
nàiverhqid,eene scbildergaleri
jenz.
VALENTIAS. Schoone en duurzame,gekeperde stoFe, was de scheepvaartdezergeheele westkust der nieuwe wemet eene schering van katoen- oflinnengaren en eenenin- rel
d in de handen derspanjaarden,diedehandelartikelen
tEuropa regtstreeks naarLima in Peru zonden, van waar
slag van Njnekamwol,welkemen tot wintervesten bezigt. ui
zi
j worden deelsin Engeland,metbonte,smaakvolsierli
jke dezelven ook naarYalparaisovervoerd werden.Indenjongjd, toen de bestellingen uitde binnenlandschepropatroonen, deels ook in Saksen en Bohemen gefabriceerd. sten ti
VALERIAAN (lat.radiœ wclerïcs.gfransch vacine de vinciën aanmerk-elijk toegenomen,en Yalparaiso destapelwc/erïcxe; engelsch valerian ) duitsch Bdldria. ; itali- plaats is geworden van vele sihepen.metname diedevaart
aansch valerianat. Als droogerij eenekorte,zelden tot om Kaap Horn naar en van Nieuw-Holland, oost-lndië en

vingerdikle, rolvormige, beneden afgeknotte wortel (de
wortelstok), van welke eene menigte langere, draaddikke worteltjes (vezelen) afhangen. Alshi
juitde aarde
komt, ishi
J witachtig,en riektschier in hetgeheqlniet;
door het droogen wordt hi
j echter bruinachtigj nameli
jk
van buiten,riektdan kamferachtig en smaaktsterkspeceqj-

Chinabedri
jven,maken de engelschen,noord-amerikanen,
franschen,hamburgers enz.hiergoedezaken.Grootescheepswervenwerden hier deels door de regering, deelsdoorparticulieren opgerigt, en meer dan 40 handelshuizenbedreven

aldaarmet,meestalhiergebouwdejkoopvàardi
jschepen den
groothandel..geartikelen,welkehetlandindenhandelbrengt,
jn, behalke zilver,koper en goud, voornamelijk tarwe,
achtig.- Iletgebruik isenkelgeneeskundig,edoch,wegens zi

de groote werkende krachtvan den wortel zeer uitgebreid ; vee,vicogna- en schaapswpl, huiden.talk,hennep entouwdaarom bereidtmen daaruitin de apeheken valeriaan-olie werk, walvischtraan, balein, schildpad, salpeterj zwavel,

(12 pond drooge wortelen geven in hetgelukkigstgeval2
oncen dezervluglige olie),voortsvaleriaanwater,valeriaanextract(1pond levert6 oncen exlract),valeriaaq-suikeren
valeriaantincturen. Alledezeartseùi
jen dienen voornameli
jk
tegen zenuwziekten en tegen wormen.- Plant.De wortel
groeit in geheelEuropa,overjaarten schietiederkoorjaar
een' nieuwen, één voet hoogen stengel met gevederde
bladert
jes en beziën voort. Alvorensditgeschiedt,moet
de wortel ingezameld worden, wantlater is dezelvekrachteloos. De geheeleplantheetvaleriana ol eïac/f, LIw>.,
de gemeene rc/erïccp, en behoort in de eerste orde
der derde klasse van het linnéische stelsel. Er'
zi
jn twee
afwi
jkingen van dezeplant,de smqlôladevig'edieop moe-

zout,nicaragua-hoùt,salsaparilloenanderedroogeri
jen.0ok
eenige takken der kunstvltjtj nameli
jk weveri
jen in wol,
beginnen zich te ontwikkelen, doch slechts langzaamj vermitsde regering allen dwang en fabriik-monopolievermi
jdt
en de ontwikkeling der industrie vqjspelwillaten. Uit
dezen grond verheugt zich de handelj tot grootvoordeel
des lpndg. in eenen ongemeenen bloei,en stijgtsteedsin
de zelfde verhouding als de welvaartderbevolkingtoeneemt.
Ilet aanzienlijkst is de invoer van engelsche,franscheen
duitsche manufacluren,alsooltvan àizeren glaswaren. 0ok
metchinesche zi
jdenwaren wordt de markt jaarlijks aanzienli
jk voorzien,en de franschezi
jdenwaren wordengezegd

niet zoo we1 door de m-eerdere goedkoopte der chinesche
rassige plaatsen groeit,metminderwerkkrachtlgenenminder maarook dikwerfdoor derzelver smaak.nieuwheidvanvorm
ruigen wortel, en de breedbladerige,op bergen en drooge en kleuren verdiongen t
e worden. In hetjaar 1832 liepen

Plaatsen;van dezealleen mag men dewortels.werensder- in Valparaiso 275 koopvaardàjschepen binnen;in hetjaar
etal tot3949hier4an waren :
zelvergrootere werking nemen. In Engeland gedi
gdtzi
jop 1834 steeg datgna
tionale schepen . .. . l34
hetvxrtreFelijkst,weshalve men van daardenwortelmeerbritsche... . .. ... . 89
mglen ontbiedt.- Bi
jhetdroogen,hetwelksnelgeschieden
moet,verliezen de wortelen 4 van derzelvergewigt,enmoe-

1en daarbi
j zorgvuldig tegen dekatten behoedwordenjwant
deze rieken de lucbt van den valeriaan,omdatdezelve,even
als de kamfer, eenlge overeenkomst metde kattepisjzoo

gaarne#datzàjtotdolwordensto#zich op dezelvewentelen,

noord-amerikaansche.. . 69
zuid-amerikaansche .. . 48
fransche. ... . .. ... 27
hamburgsche. .. .. . . 10
andere duitsche . . .. . 6
sardinische.. ... . . . 9
belgische ... .. ... . l
otaheitische.. .... .. l

de wortelen verscheurenj en zelfshunnen pis daarop lalen
loopen. De geheele wortelen behoeven nietangstig tegen
de toetreding der lucht bewaard te worden,zoo als velen
Niet m inder verblijdend vertoonden zich de voortgungtn
doen ;we1 echter de vermalene.
en het vertier der màja-uitwerking,inzonderheid die van
Nxp.Twllzr. Als Dnocczltlzsx.

YALES. Spaansch papiergeld, oorspronkeli
jk bestaandq
i.
n aanwàizingen opdeuitâmerikatebekomenzilver-piaster.
YALIIIRRRN.Seteekentinhetalgezneen,geldendemaken,
bekrachtigen.bevestigen;ookgeldendezijn,kr&chtofwaarde
hebbende. ln wisselzaken komt deze uitdrukking somgzoo
we1in den teksteenswissels?alsbijendossementenmetde
volgendevoor: Fetzalm#'(ofU)valideren (hetzalmij
(U)totgoedebetaling strekken. Dezeformule beduidt,dat
degene,aanwien de trekker ofendossantdeù wis,elterincassenng
'
à overzendt,nietsbijhem te goed heeft, maar alleen
gemagtigd is, het bedrag des wissels te innen,waardoor alxoo de hem gedaneuitbetaling hem in zjn credit gebragt,
zi
jnerekening daarvoor gecrediteerd wordt. Als daarom
een endossementluidt: >Foorw# aan 8:order.
wa> den
er. A.A.; J,fzal-f
J valideren enz.,zoowi1zulkszoo
veel zeggen, a1s: (lelieve het bedrag van den wissql dien
g1jmi
j betalen zoudt.te'
betalen aan den Hr.N.N.,ofaan
dengene,wien hi
jdaartoe magtigen za1;ik zalbetbeschouwen alsofgiiaan mi
jzelven de betaling had verstrekt.

zilver en koper. oader de spaansche lfeerschappi
j gaven
de mi
jnen van Cbili,bi
J doorslng,jaarliiks33,500 mark

zilver;in hetjaar1834leverden zàjzevenvoudigdezekwantiteit totden uitvoer,met name schier 165.000 mark. De
kopermi
jnen gaven vroeger ongeveer25,000 centnrs.jaarli
jks;tegenwoordiglleeftzich derzelveropbrengstmeerdan
verdrievoudigdj en leverde dezelve tot den uitvoer 77,* 0
centnrs.koper,en meer dan 36,000 centnrs.kopererts. 9*
goud-uitgraving hedroeg omstreeks 4000 mark. 9e belanr

ri
jkste zilxermpnen vindt men in deprovincie tioquimbo,
bi
jHuascoen.copiago;de qikstekopermi
jnen in dezelz.
provincie omstreeks de stad Coquimbo.
Nan-laro of 3ant Zcgo, de hoofdstad deg landg, 20

mi
jlen van de kustaan derivierXaypocho gelegen.ddlft
aanzienll
jken handel op Valparaiso.metwelke pl
aatsgi
j ia

levendige post-gemeenschap staat, heeft, evena1sValparaiso,
verscheidene openbare pakhuizen, eene munt, de eenige

boekdrukkeriiin hetland,uitwelkeverscheideneti
jdMhrif-

ten en dagbladen voortkomen,en wordt gezegd omstreu s
VALL, W ALL. goud- en zilvergewigt in het britsche 60,000, met den omtrek echtermeer dan 100:000inwoners
presidentschapBombayinoost-lndië(z'
1eBOXBATenSv:ATT:). te tellen. De be:te haven, na Valparaiso beeftde verder

jknamigerlviergelegenestadValdivia.
VZLLONEA. In ltalië gebruikeli
jke benaming deruit zuidwaartsaan de geli
Cedurende hetjaar1837 heeftde Kheepvaartvan Chill

den Levant komende akerdoppen. Zie op dat woord.

YALPARAISO,33* 2/0* Z.B.en 7lO 34/ l2@ W . L., de volgende resultaten opgeleverd:

VALPARAISô.
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aen, niet faleny aan het entrepôt van Yal-

Binnnnreloopen.
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SCHZPEX.

Engeland . ... ..
Vereenigde Staten .

Frankri
jk .....

93
57

.

:2

doen. Het besluit, eindeli
jk, van den

T0#lXîAsT.

5,740
1,877
1j3l0

oostenrijk ........

2

420

l
2
2
96
3l4

schepen,welke eene of andere haven in den Stillenoceaan
hebben aangedaan,andere dan die der staten,welkedeconfœderatie van Peru en Bolivia uitmaken, hebben een groot
aantalfransche en engelsche reeders verpligt,om regtstreeks
op Callao en andere peruaansche havensdeschepen tezende n
die anders te Yalparaiso binnenliepen. Zoodanig was de
staatderzaken toen de oorlog is uitgebroken,die nog tusschen Chili en Peru voortduurtj en welks geyolgen voor

9,l36

14
8
6

385
310
405
13,430
65,967

den handelvan Chilizi
jn noodlottiggeweest.
ge ku:ten van Chili, even als die van Patagonië kijn
-

Uit&ezeild.
tAFD;# W AARYA'

SCHEPES.

T0'#:tAsT.

Engehnd . .. .
..
Yereenigde Staten .. ..

91
52

19,560
l1,l14

Frankri
jk.........

31

Hansesteden .. . .. ...
genemarken ..
..
Sardinië...
... .

oostenri
jk..

..

Rusland . .. ..
..
België... . .. ... . .
Andere vreemde landen .
Chili .. . .. ... .. .

8,522

13
7
5

5,340
l,590
l,l5l

2
l

4
25
280

2
.
9
94
290

3l4
35
11,460
60,295

generaal Santa-cruz, die verklaard heefty datalle schepen
van 6hi1i in de peruaansche havens aankomende, a1ssluikhandelaars zouden worden behandeld, en vooralde nood-

zakeli
jkheid om hetdubbele regttevermijdenjhetwelk op
alle vreemde produkten is gelegd,dieingevoerdwordendoor

21,180
ll,714

Hansesteden
Denemarken
.
Sardinië . . .. .. .. .
Rusland
. .. .. .
selgig .. .. .. .. ..
Andere vreemde landen .
Chili
7:

YALREEPE#.

overvloedig opgevuld metzeedieren,in de wandeling zeehonden genxemd; men vindt er ook verscheidene soorten

van walvisschen,die eeneri
jkebron van welvaartvoorhet
land zi
jnjnietdoorde eigenli
jkeopbrengsten der visscheri
j
die gemeenlijk naar Europa verzotlden worden,'
maardoor
de uitgaven, welke de walvischvaardersdoen, diej in de
chilischehavenszich komen ravitailleren en hunneavari
jen

herstellen.
M untcn en koers. Alen rekent hier,even als in 6hi1i
over het algemeen, naar pesos of piasters tk 8 reales de
plata à 4 guartitton de rrcl, in eene numeraire waarde,
die, wel iswaar,geli
jk moest staan met de spaansche en
m exic-, en waarnaar de peso,als munt-eenheid de waarde
xany'l,75:7ned.heeft;edoch, nietslechtsde Looge stand

der dublonen Lonzas deorojvan 17pesosen 17 pesos2
reales(instedevanj%pesosj.maarook de prtjsdergeheele
peso,ofzilverpiasterzelve,dieeen opgeldvan 5 à 7,jazelfs
s
edert denjongsten ti
jd van 8 à 9 p6t. genietenjveranderde de numeraire waarde volgensdezeverhooging.- Yele
k
ooplieden deelen de peso in l00 deelen Lcentavostinj
en houden in deze manier boek en rekening.
Tegenwoordige nationalc pllfa/cozin Cl
aili.

In hetjaar 1835 werd door het nationaal congresvan
Ilandel(in hetaJgemeen).Becommercieëlehulpbronnen Chi
van Chili zi
jn even overvloedig a1sveelvuldig ver:cheiden, livastgesteldjdat:
en seder:deszelfsbevri
jding van de spaanscheheerxhappi
j,
zi
ln zi
j aanmerkeli
jk aangegroeid. Deze vermeerdering is
1)in &oud:
me
n
v
e
r
s
c
h
ul
d
i
g
d
a
a
n
.
de
b
e
t
r
e
k
ki
ng
e
n,
di
e
o
n
t
a
t
a
a
n
z
i
j
n
lusschen den nieuwen chilischen staat en delandenderoude
Yiermuntspeciën zouden gemuntworden,nameli
jk:
we
r
e
l
d,
d
i
e
he
t
me
e
s
t
i
n
b
e
s
c
h
a
v
i
ng
e
n
ni
j
v
e
r
h
e
i
d
z
i
l
n
v
o
o
r
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l
e
n
)
d
ub
l
o
ne
n
L
o
nz
q
s
d
e
o
r
o
(
e
n
d
a
a
l
de
r
s
ofkroouitgegaan. Yalparaiso is hetmiddenpuntvan den buiten- nen (goud-piast
ers);lletznark goud (geli
jk bekend ishet
landschen handel geworden, ten gevolge der maatregelen spaansch kasti
l
jaansch mark) à8)dublonenjiederterwaarde
door het gouvernement genomenj om er de schepeù en van 16 pesos.
koopwaren van buitenslands henen te lokken,a1: door de
oprigting van een entlepôt,het toestaan van een groot deel

der vri
jdommen en voorregten, welkein Europa devri
j-

2)3n ailv<r.
-

havens genieten, en hetop eenen ongemeen matigen voet Toortaan zes muntspeciën zouden bestaan,a1s:
vaststellen van alle tolregten,havengelden enz.TeValparaiso Pesos, of 8-j 4- en 2- realenstukken,als :ok !,.
) en
komen niet slechts schier alle voor hetverbruik #an Chili ) realen;hetmark zilverà8)pesos,iederterwaardevan
bestemde koopwaren aan, maar ook nog een grootgedeelte 272 maravedis of8 realen.
dleigene, die naar :olivia, Peru, den Equator, MiddenAmerika en Xexico,metéén woord naar alle de oordender
3)in J'
owrr

westkustvan den Stillen oceaan zijn bestemd.I)egestadige
onlusten in Peru en lzettolstelsel van datland hebben er
xeeltoebi
jgedragen om te maken,dat,niettegenstaandede
voordeelige'
ligging en devoortreffelijkheidvandeszelfshaven
Callao sedert eenigejaren nietsanderswasdan eenesoort
van bti- ofdochterinstelling van hctchilischeentrepôt.9us
heeftYalparaiso de levendigheid en uitbreiding van deszelfs
handelniet aan dedeugdelijkheid van deszelfsreedejdiej

zouden slechts twee lnuntspeciën beslaan: centavos (v)s
deelen der peso) en .
) eentavos; echterzullen van deze
scheidsmunt voorloopig slechls20,000pesosin omloop gebragtworden.
S ationale bank. Yolgens den op 3 Alel 1834 in het
huis der vertegenwoordigers van Bolivia aangenom en wet
zoude Lier eene nationale bank,nleteen kapitaal van een

llioenpesos,op actiën,worden inpesteld;deactieà200
g
elijk
r
oeor
ge
:wi
isnden
aangeme
rkot
,ge
gesd
rd,
end
4rma
and
enins
dets
l
ai
a
nrf
s
; mi
aan
dev
no
de
is bl
ot
lu
el
me
aa
aan
de
ef
pesos,en de actiën-inschri
jving een Jaaropen bll
jven;te-

#an zijn entrepôten aan degemakkeli
jkheid deroverlading geli
jker-li
jd isde bank gemagtigd à 1)pr.ct.maandeli
jks,
van goederen in schepen voorverscheidene naburige staten, of à 18 pct. jaarl
ijks, uit te leenen. Natuurli
jkerwi
jze
vooralvoorPeru;hetwaszeernatuurlijk,dathetperuaan- za1 het ook aan uitgifte van banknoten nietontbreken, n1s
sche gouvernement de grootste kraclllsinspanningen aan- deze bank nog totstand isgekomen;ook worden de actiëa
wendde om tegen de steedstoenemendebelangrg
jkheid van eener vroegere bestaande nationale bank gezegdjreeds in
Valparaiso op te loevenjen voor 'tminstom aan deszelfs 1825 à500 piasterstezi
jn in omloop geweest.
eigene havens derzelver oude levendigheid terug te geven. Alaten en #.
t'
z/
7?'
,
t
j
r/6'
l ztjn despaansch kastil
jaansche;zie
In dejongstejaren hebben deentrepots,vooriietzuideli
jk Xxmltlnen XExlco.Intusschen isde graanmaat,deyanega,
Peru,te lrica,en voorhetnoordeljk Peru te Calhù op- niet op alle plaalsen in derepubliek van geli
jkegrootte.
gerigt,dechilischekooplieden Jevendig ontrust;zi
jhebben Het is merkwaardig, datin devoormaligespaanschekoloniën
gevreesd, dat die beide havens, veiliger dan Valparaiso,de de fanegazeerverschillendeisjterwi
jlaldaardelengtemaat
vreemde schepen zouden tot zich lokken.Yan eenen ande- en hetgewigt,de varaen deli
bra,overalgelijkzi
jn.
ren kant konden de over-belastingen,door de peruaansche TALREEI'
EN Lschpvt-t,heeten detouwen dienaastde
tarieven op de produkten van Europa en âzia gelegd.die valtrappen aangebragt zi
jnj op datmen zich b9
jhetnaar
door schepen aangebragtwerden)welke de havensvan Chili boven en beneden sti
jgen aan dezelyen kunnen vasthouden.
154
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VAXES- YAKA.

YALYATIX-IIEW IGT is dat gewigt, naar hetwelk bi
j De uitvoeren van van Dlemensland,ln 1833,zàjn begroot
muntvalvatiën het gewigt dermunteu onderzocht wordt. In gewor
deninvoer
op le1
2,420 z st.hetgeen nog meerbedraagtdan
Duitschland bezigt men daartoe het keulsch mark, in de voor de
n, eene vermindering sedert 1830, w aarvan

oostenrijkschestaten hetweenermark,iederderbeidemar- het
Stotaal170,000 zst.wasgeweest.

k
en, door halveringenjin 65536 richtpfennig-deeltjesgedeeld. 0m hetgewigt de/ geldsoorten iu valvatie-tabellen

cheepvaart. ge beweging der scheepvaart voor!van

Diemensland heeftvoor 1833 de volgende resultaten aangeofmunttarieven vast te stellen wordthet keulsch mark ook boden.
4020 en het weener mark in 4824deel
vn - bi
jeerstgemelden dukaten-aas,bi
j (1 fweede genaemdedukaten-grein
Invoeren.
genoemd- ingedeeld. Alen zie de artikelen Kzctscl Xilx,
Rlcll'p>asxllG en W ssxzw.
YAN BIEXENSLINB of INTHONY YAN BIEXENS/
LàN9,in 1612? door den hollander ABst Twsxwx ontdekt. tISDEF TAl OOR3PBOXG.
SCHZP:F.
T0#l:tz4T.
Kea eiland nabi
l hetvaste land van Nieuw-Hollandwaaaan
het door den straat Bass gescheiden is.In breedtestrektzich

heteiland van 410tot44o ;.uit,en in lengte vau af144) Groot-Brittanje...
tot 148) 0. 9e engelschen namen er bezit van in 1803 En
V gelsche koloniën

66

94
l
6
l67

en bouwden in hqt daaropvolgende jaar de stad kobart-

ereenigde Staten .
7':x.
> die de hoofdstad der nieuwe britsche kolonidn werd. And
ere laaden .
9e oppervlakte van het eiland beslaateeû weinig meer
dan 6 millioen bunders, meestalbergachtigen grond ;meu

houdthetalgemeen ervoor,datweinig meerdan jvanhet
terrein vatbaar isvoorkultuur,maareen ander) wordtals

geervoortrelreli
jk besehouwd tot het weiden van schajen.
VergelijkenderwijzemethetVastland van Nieuw-Holland is
Vw> Bfsxswstwwn wèl bewaterd, en hetisniet blootgesteld
aan de vreesseli
jke droogten, die zoo vaak Nieuw-zuidW allis teisteren (zie SIo>:T). Hetklimaatjofschoon zeer
veranderli
jk,isoverhetalgemeea gezond eu voor het eu-

21,597
14,307
269
1
269
,
37:4
42

Uitvoeren.
tAXDI): YAl OOIISPIIOXG.

r
ropeesch ligchaams-gestel geschikt. Er wordt op heteiland
.e . . ...
eene groote hoeveellzeid graan aangpbouwd,maar de wo1 is Gr
E oot-Brittanl
tegenwoordig het grootsle produkt der kolonie. Even a1s Yngelsche kolonién. ...
.
Nieuw-zuid-W allis was vAx glzMsxstwwn aanvankeli
jk tot ereenigde Staten . ..
strafkolonie bestemd, en nog tegenwoordig zendt meu er Andere landen ..
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convicts (veroordeeldemisdadigers)henen;sedertverscheidenejaren hebben echtererzich ookvele vri
je landverhui:ersneêrgezet.
Fo&artTpY> isgelegen in hetzuideli
jk deeldeslands, VANES. Zoo noemtmen in hetzuideli
jk Frankrjk de
op den westelijken oever der rivier Derwentj nabi
j hare ook onder dea naam courte ppïzz/e bekende, veelalnaar
monding in'de baai der stormen,op 42O 54' Z.B.en 1470 Itall
ë. Spanjej Amerika en den Levant gaandej doorge8/ O.L. Ylai voortle stad ishetwater diep en de anker- naaide, gemeenlijk met watten gevoerde katoenea bedrond goed. Er i
s eene moelje gebouwd, aan welkede dekens.
rootste schepen kunnen aanleggea.ge ligging van Hobart- B YANILLE,YANIKLJK (lat.vanil
la;eng.vanillq;du.
Town is met oordeel gekozen. In December 1832 was de anitl
et F'
csï&e). Een bekendekostbare sptceri
j,die uit
bevolking van nagenoeg 9,0(:0 zielen. op dien ti
jd waren depeulen eener plant (lat. epidendron wc>ïll@) bestaat,
er in nobart-Town verscheidene drukkern
len en werden er walke ia de heetste gewesten van Amerika op vochtige en
9 &10 dagbladen ofti
jdschriften uitgegeven.De Bank van Ibelommerde plaatsea t'huis is. 9e vanille-peul is 5 à 6
%an W fwzzlexz/cl#, die van Derwent en de commereieële duim lang, regt, cylindriek, echter iets te zamengtdrukt
:@sâ hadden kantoren te R obart-Tpwl; ook waren er naar de lengte rimpelig gevoord,roodachtig bruinjglinste-

verscheidenenaamlooze maatschappjen opgerigt.
rend,aan de oppervlakte vettig op hetaanvoelen,we1bukIauneeston, tweede stad der kolonie!ligt in het noor- zaam maartoch broos en ligt breekbaar,#an eenen uiterat
deli
jk gedeeltevan heteiland.op derivàerTamar,die tot aangeaamen,speceri
jachtigenydenperu-balsemnabjkomtnde
op dat punt bevaarbaar is,en die in de haven Dalrymple reukyen eenen vet
tigen,speceri
jachtigen,zuurachtigen,aanultwatert; hare bevolking kan geschat woM en op 5000 in- genaam balsamieken smaak. Hetbinnenste der peulism:t
woners;zàidri
jfteenen aanmerkelijken handelmetHobart- een welriekead, bruin merg To1kleine,glanzigezaadkorrels
Town en Sydney.en sederteenigejaren heeftzi
jbegonnen voorzien.Erkomen in 4en handelToornamelijkdriesoortea
VOOr:
rerstreeks metEngeland te handelen.
Invoeren en 'uitvoeren. Pe voornam e artikelen, op van
1) Fanille de Zey,demeestgeacNte soort;zi
j isveelal
ligteli
jk met een zilverwitbenzoe-zuurovertogen,en heet
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weven stolren van Eucopa en der oost-lndiënjolieeusper- dan gekristalliseerde wcsïl/e,welke voor de beste gehoomaceti,wijn van allesoort,bieren ale,azi
jn en geestn
'j
-ke den wordt.
dranken, ruw en verwerkti
jzeryhout(vooral dennen- en 2) Simqrona-vanille) deze isvan minderaromatisehen
grenen-houtvoorbalken). deelen, blokken en wagenschot reuk en smaak.
(duigen en bodemstukken),suiker en thee.tabak,hoeden, 3)K qnitlonj lat.l'anillazn?ap/zz. ofpovq ) hare reuk
papier,quincaillerie en messenmakerswerk,pottebakkerswerk is sterk, docN minder aangenaamya1s die van 4e voorgeen glaswerken:schri
jnwerkers-werk,bereide huidenyzadel- noemde soorten. Nog slechtere soorten zijn de laguairamakerswerk,zeepziederi
jjreukwerken enz.Hetmeerderdeel anilje en de braziliaansche pczziY
'e. De vanillemoetj
dezer artikelen wordt geleverd door Engeland; evenwel v
a1szi
jgoed is,vol,zwart,dik,lang,welriekend en aangevoertvan Diemensland veelsuiker van 'lauritius in,a1sook naam smakend, zwaar en eenigzius week, noch te rinsG
genoegzaam aldeszelfswijaen van de Kaap deGoedeHoopj noch te olieaclltig,en de Gjnezaden zwarteq glanzig zi
jn.
thee van China of van Singapoor, geweven stofren van Achterover gebogene einden toonen aan,dat de vanille oud
oost-lndië,tabak van Brazilië. 9e laatste oëcieële statenj i
s.Allepeulenvan eene masje moeten even lang zjn,want
door het engelsche bestuur Overdea handelvan T:n Die- di
kwi
jlsisin hetmidden kleinereuklooze vanille. De#amensland publiek emaakt, gaan nietverder dan tot 1833. nille moet op drooge plaatsen in luchïdigtgesloteue vaten
De invoeren worden begroot op eene geldswaarde van bewaard worden. Zi
jisaan velerleivervalschingen onderrpen ;inzonderheid door de vermenging van geringere
257,033 zst. Die van 1830 lladden 255,298 z st.be- wo
soorten met de betere. Xen ontdektzulks,a1s men iedere
loopen.

onder de uitvoerenj is de wnlhetvoornaamste aytikel, l
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konat voor omstreeksde helftvan derzelver eldswaarde r
daarin voor;de traan, walvischbaarden, de spermacetikomen dige in oogenschouw neemt, om de vreemdaardige stoFen
vervolgens,voortsvoor de verfhouten en houtsoorten voor daarin te ontdekken. Het meest be4igtmen de vanille in
schri
jnwerkersdesqhorsvan rnimosa.hetslagtveeyde aard- de bereiding van de chocolade;voortsook ia.hjnere spi
jappelen enz. Be uitvoer van wolheeft op eene wonder- zen;ook in de geoeeskunde. NED.TARIII
F Inv.y-1,- j
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bare wi
jzetoegenomen.In 1827 hadzi
jslechts192,074z st.
en

lië,inSpanje,
bvdragen,en in 1833 vasdezelve nagenoeg1,500)000z st. T'ARI,elle,lengtemaatin PortugalenBrazi

vAaAlltM-vzEh rlzy:x.
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Zuid-Amerika enz. Zie de desbetreFende landen en steden
in dit W .B.
VARAHPX, malabaarsch gewigtin hetbritschepresidentschap M adran, in oost-lndiëyzie aldaar.

VZRDING. Lijflandschereàenmunt,60 op lreichsthlr.
VARKC,sie S0cnâ.
VAIIENNZ. Graanmaaty van welken men zich hier en

daarin Savooàje bedient,gemeenli
jk 31 geneefscheponden
ewigts inhoudende.

VARICEIACO,graanmaat in de kreitzen Zara en Spalato

vanNetkoningrtjk Dalmatië. ZieRAccsA.
YARIëIIEN (uit het fransch). Dikwerfveranderen,afwi:selen, onbestendig zijn. W ordt van den prijs eener

YEESHDIIEN.

de zelfde grootteen op dezelfdewiizeingerigt,zi
jnregelmatig vierkalt, e1k derzi
jden terlengtevan l44,86 ellen
zoodâtztj n hunnen geheelen omtrek 579,44ellenbeslaan.
In hetmidden 4an deze gestichten bevindt zich eene plaats.
of plein, waarvan elkezi
jdelang is 122 ellen,alzooeene.
oppervlakte van circa 1) bunder beslaande. Devoorzi
jde
van dit gebouw ishoofdzakelàjk in drie deelen ingedeeld,
van welke het middelste gedeelte 22 kamers bevat,ingerigt
tot woning van den adjtmctdirecteuren verdereambtenaren, onderwi
jzers,geneesheeren enz.;in hetmi
dden dezer
woningen bevindtzich
. de hoofd-ingang ofpoort,die eene
wi
jdte heeftvan 3,l3 ned.ellen. W àjdersisterlinkerzi
jde.
dergezegde woningen de schoolzaal(lengte39,23enbreedte
4,70 ellenjofhalvebreedte van hetgeheelgebouw).
Aan de regterzi
jde derwoningen iseene grootèzaaljingerigttothetmagazi
jn van levensmiddelen,waaronderzich

koopwaar,van den koers der eFecten enz.gezegd.
YAEINAS, stad in het orinoco-gebied der zuid-amerikaansche republiek Caraccas ofYenezuela,met l1-à13,000
inwoners, alwaar deeven bekende a1s vermaarde tabak van de voorraadkelder bevindt. Deze zalen hebben ieder eene
geli
jken naam, ofde zoogenaamdecanaster in grootehoe- lengte 34,52, hoogte en breedte 4,70 ellen. Boven dit
veelheid wordtaangebouwd. Zie de artikelen Cxnxcczs en magazi
jn bevindt zicN onder hetdak, dat van kleeding,
hetwelk zich over de geheele breedte van hetgebouw uitTABAK.
VARKEN (Zwxzw).(l
at.&u&,croy'
c;fr.porc,coeâ/l; strektjen eene lengte van 40,80 ellen heeft. De drie antalgemeen be- dere buitenste zijden van hetgebouw zijn verdeeld in 102
eng.porc, nwine;du.Scâweint. Van di
kendedierjvan hetwelk alles nultig en bruikbaaris,komen arbeiderswoningen. Ieder dier woningen is voorzien vaa
verscheidene deelen iù den handelvooryinzonderheid het twee dubbele bedsteden en een schoorsteen en heefteene.
haqr(zieZwlzwsBolsTzts),dehuid,hetspek,hammenenz. binnenruimte van 4,70 diepte en 4 ellen breedte.
X
qar ook deze dieren. levende en tam . makeny op zich
Debinnenzi
jdevan hetgebouw zi
jn verdeeld in 14zalen..

zel#en,een nietonbelangri
jk handels-artikeluit;zoo,onder waarvan 12 (iederlang 29,82 hoog3,l3enbreed4,70ellen)
anderen, moldavische varkens, die in groote menigte vet- ingerigttotwoni
ng voorkinderen.Bi
jelketwee dervooremest,en,uithoofde van derzelver grootte, hetmeestge- noemde zalen, is eene, en dus in het geheel zes kamersy.
achten verre heen gezonden worden.YanHongari
jeworden ingerigt voor woningen der zaalopzieners. 5ijiedere der
wee beschrevene zalen is eene keuken,ten dienste derbejaarltjks ontelbare varkens naar oostenrijk,Bohemen,Xo- t
ravië,Saksen,Bei
jeren enz.venonden;alsook uitSlavonië woners van elke twee zalen.
naAr Dalmatië en hetYenetiaansch gebied.
Wi
jderszi
ja de twee andere zalen iederlang 31,39bree:
jkT'AT, nieuwe hollandsche inhoudsmaatjdie in onsqjk 4,70 ellen. ingerigtde eenetothetMerrigten van fabri
sedertJanuarij1833 algemeen ingevoerd is.Zie AxsTznbAx matigen arbeid,en de andeze toteene naai- en breischool,
voor de kinderen. Tusschen deze twee zalen bevindtziclz
alwaarook deoudeinhoudslnaten zi
jn opgegeven.
VATEL, lotharingsche zoutmaat. 16 op l mud,gemeen- de achterpoortofuitgang van het gesticht.
Boven laatstgeuoemde zaqlbevindtzich, onderhetdakvan,
li
lk 34 à35ponden gewigtsbevattende.
T'IUII(PAYS DE)ofW AADLAWD. Zie Liczwwlz. het gebouw, eene algemeene werkzaal;lang 60 ellen, ea
hebbende de geheele breedte van hetgebouw of10 elleny
TIIIIERALUIN,zie Atclw (Ptvlx).
dienende
T'
IIIIERHARS. zie KxocTscuovx.
1 voor kleermakerswinkel.
VEELVRAAT (lat.ursusgllo,
-fr.gloutonj. Een in
2 p schoenmakerswinkely
het noordeli
jk Europaen Azialevend,viervoetig dier.met
3 > wolkam m ers,
digt, lang en zaeht-harig vel,waaavan men zich,vooral in
4 >y wol- en vlasspinnerss
Rueland,totmoFenymutzen en uitmonsteringen a1spelteri
j
bedient.
YZENIIIX maakt methet zoogenoemdeW ildervank,in en meer anderen fabrijkmatigen arbeid, voor iedere vaa
de provincie Groningenjtwee welbebouwde,volkri
jke en welkebi
jzonderefabri
jk-verrigtingendenoodigeafschuttingel
:
i
ju gesteidjterwi
jldeoverige ruimtederzolderstotberg2) uurgaan.
suitgestrektedorpen uit. Dezedorpen zi
jn uit z
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hooge onvruchtbare veenen in eene bloeilende landstreek ebezigd.
herschapen. In 1695 deed nameli
jk A.G.W lto:vxyx het
beginseldezeraanzienli
jkedorpen verrijzen,doorschieralle 0p de binnenplaats van het gestieht zi
ja twee houten
veenen in deze streek aan te koopen,te vergraven en het hekken met poortafsluitingen geplaatst,om de beide seksea
an elkander af te zonderen,terwijlderniddenvlakte #an
land te ontginnen. Er heerschteenegrootenijverheid en v
nagenoeg 100 alhier gebouwde en uitgeruste schepenbezoe- het binnenplein toteen' engelschen tuin en totspeelperken
ken de voornaamste havens van Xuropa: Xen telter 10 voordekinderen isingerigt. Buiten om de drie zi
jdenvan
xcheepswerven,2 lijnbanen,2korenmolens.2houtzaagmo- ditgebouw zijn geplaatstdriedubbelewijkmeesters woninlens, 5 goud- en zilversmeden, eene katoenspinnerx
l en gen. Yoorts is dat gebouw door eenen buitensingelomeenige fabri
jken. Xet de onderhoorige gemeenten 7,350 geven, dienende tot gemak voor den toe-enafvoer,alsmede
totafsluiting.
inwoners.
VRKNHUIZRN. 9e kolonie F eenhuizen,meer noorde- Het eerste en derde gesticht zi
jn ingerigttotvestiging
li
jk dan degewonekoloniën in deprovincie Drenthegele- van kinderenjvondelingen en weezen.
9en& mag voorzekeralsde belangrl
jksteen weldadigsteder Het bestuur dezer kindergestichten is opgedragenaantwee
znrigtingen van deXaatschappi
jvanW eldadigheidbeschouwd adjunctdireeteuren waarvan overiedergesticbteenisgesleld.
worden. W at toch kan a1s rneerbelangri
jk,weldadig en Ieder dezer adjunct-directeuren. waarvan deeen belastis
heilzaam worden geacht dan de verzorgina en opvoeding met het beheer van den landbouw.de ander methet in>an weezen en jeugdigekinderen.Zietmen reedsmetwel- wendig ofhuishoudelijk bestuur.lederonder-dfrecteurheeft
gevallen, hoe in de gewone koloniën doorde Xaatschappij voortseen'boekhouderterzi
jneradsiftentie.W i
jdersisbi
j
van W eldadigheid hare pogingen worden aangewend,om ieder geslicht nog geplaatst een magazi
jameester,een faarmoedige huisgezinnen te verzorgenjhenuithunnearmoede bqjkbaas,enz.
op te beuren, en vxr algeheelen ondergang te behoeden, Yoort
s isbi
j een besluitvan Z.X.in hetjaar1827 bemetzoo veel te meer belangstelling zalmen ongetwi
jfeld paald,datdoorhetgouvernementmetdemaatschappi
j van
we
l
da
di
ghe
i
d
zoude worden gesloten een algemeen contract
h
are stichtingen nagaan, waaraan velehonderdenjeugdige
en armoedige kinderen hetnoodige onderhoud,huisvesting, voor de vondelingenjweezen en bedelaars uit de verschilkleeding;maar bovenaleene godsdienstige opvoeding wordt lcnde gemeenten desri
jks,waardoorhetfr/egereaangaan
verschaft. Dààr toch wordt vöor hen de grond gelegd, om van contracten met gemeente-besturen geheelisvervallen.
eenmaal als nuttige leden der algemeenemaatschappijop De in deze gestichten opgenomen kinderen ontvangen a1telreden,en za1dus welligthunneverplegingaldaarkunnen daar alles,wathen benoodigd is,zoo aan voedsel,kleeding
gtrekken tot een behoedmiddel om n/etebnmaal toteenen alsanderszins;zijzi
jn gehuisvestin zalen,elk van80hoofden,van dezelfàe sexejen,zoo veelrnogeli
jk,van ongegelg
jk armoedigen staatalshunne ouderstevervallen.
In deze, 1822 opgerigte en thans,behalvedeonbebouwde veer de zelf
de
j
a
r
e
n
e
n
g
o
d
s
d
i
e
ns
t
;
bi
j
i
e
d
e
r
15-ta1iseen
heidegronden en hetveen, eene oppervlakte van l100bun- oudereinjaren,alsgelei
derofgeleidster.Twee zalenstaan
ders bebouwden grond beslaande, kolonie bevinden zich onder het opzigt van eenen zaalopzienerj welker woning
drie gestichten,waarvan het le en 3e voorkinderen enhet tusschen de beidezalen derwtizeis gebouwd,datzàidezelve
,

2. voor bedelaars is ingerigt. geze gestichten,allen van daam it geheelkunnen overzien. De kinderen worden làier,
l5j#

YIER- VEERT.
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van hunne vroegejeugd af,aan den arbei
d gewend,en zi
j

vmrzx- vxxzTlë.

VKILEN (invei
lingbrengenjverauctionneren,verkoopen).

ontvangen geli
jkti
jdia het noodige onderwi
jsin zoodanige Goederen, huisraadygrondstukken,huizen enz.kortom roekundigl
àeden a1s hen in hun volgend leven kunnen tepasse rende en onroerende goederen, openli
jk ten verkoop aankomen,en worden bovendien ook nog respectieveli
jk inde bieden, en op bepaalde,voorafbekend gemaakte uren, ten
doorhen beleden wordende godsdienstonderwezen.
overstaan despublieksaan dengenen toeslaan oftoew#zen
Behalve deze drie gestichten voor weezen en bedelaars, (d. i.hem a1
szi
jn regtmatig eigendom erkennen en overzi
jn nu teYeenhuizennogarbeiders-huisgezinnen,veteranen- laten),die daarop hethoogste bod doet(d.i.,dieverklaart
z
o
o
v
e
e
l
e
n
z
o
o
veel meer daarvoor te geven, dan ieder
huisgezinnen en groote hoeven *). Deze laatstgenoemde
worden bewoond door eenigen der meestoppassende kolo- andere gegadigde of koopl
ustigeervoorgeboden heeft).
nistenj die, zoodoorni
jverheid a1sgoed gedrag en spaar- Dezen noelntmen den meesthiedenêe.
zaamheid,zich de onderscheiding hebben waardig betoond, VEILING,AUCTIE,LICITATIE t
uithetlati
jù)SUBAen aldaarmeerafzonderli
jk en op zich zelven gevestigdzi
jn. STATIE (uithetlati
jn). De openlijke veilbieding van een
De sterfte is in de beide gestichten voorkinderen, door ofanderverkoopbaarvoorwer
p (ofvan verscheidenezoodaelkander,gedurende delaatste tienjaren geweestal:volgt: nigevoorwerpen),en hettoeslaan derzelven aandenmeestbiedende. Zie Yzltzx.
In hetjaar 1831 1van de 20,:8
VXISSEL.Graanmaatin Savooi
je,nabi
j i40 pondenjge1832 l
1833 1
1834 1
1835 l
l836 l
l837 l
1838 l
1839 l
l840 l
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32,:6
29j:5
l9,*:
22j::
40jt'*
2,
7,'*
20j31
31,âQ
38,8Q

neefsch gewigt.
VZLIN, in Alençon noelnt men aldus de aldaar op per-

gament vervaardigde âjne kanten,die een zeeraanzienli
jk

vertierhebben.
VELLEN, (f
r.peauœ;eng.nkinn;dujFelle;ital.,el&).
In de algemeene beteekenis noemtmen alle met haren bedekte dierenhuiden vellen. In den handel ecbter heeftmen
de dierenhuiden l
*n verscheidene afdeelingen %ebram en
noemt men bi
jvoorkeurdegrootere ltuiden (b1
pv.,koe-,
ossen-, paardenhuiden), de kleinere t),l&. tbh
lv.kalfs-,

hettweede gestichtte Feenhuizen voor bedelaars ingerigt, dazen-, gei
tenvellen), en diegene,welke men minderom
is,watgrootteen bouwtrantbetreftjvolmaaktgeli
jk aande er huid tdesledersjdanwe1om derharen willetotvertwee overigen. Dit gesticht, echter,moetals eene uitbrei- warming ofkleederenprachtgebruikt, is men gewoon onder

j of6ontwerk tebegri
jpen. 0vedi
ng van hetbedelaarsgestichtte ommersekans (ziealdaar) debenaming van petter%
worden beschouwd, hetzelve staat in inrigting,vestiging,a1s ri
genszija dezeonderscheidingea nietstrengte nemen, en
anderszinsaan hetzelxe volkomen geli
jkenwordtopdezelfde er worden ook eene menigte velleu zoo we1tot lederj n11
wi
jze bestuurd.
ook,metde haren bedekt,totpelteri
j bewerkt. 9e leerjkde &ladhqrige dierbedekkinEindeli
jk vinden wi
j in dezekolonie te Yeenhui
zen nog loqjers noemen gemeenli
de huisgezinnen van veteranen. Bi
j hunneaankomstin de en huiden,de wollèedaarentegen vellen.
koloniewordenzi
j van deqoodigekleeding voorzien,tcrwtjl In ditW .B.zi
jn aan allede?voordenhandelbelangri
jke
jzondere artikelen gewi
jd,waarnaarwi
j
bovendien aaa iederhuisgezin wekelijkswordtverstrektl2 vellen en huiden bi
pond koloniaalroggebrood,) mud aardappelen,en voor90 verderverwi
jzen.
centsaan wiokelkaartjus. Deonder-oëcieren en korporaals VIILLON ,eene zeer gebruikeli
jke benaming der gewone
ontvan'
gen daarenboven nog in winkel-ofzakgeld wekeltks spaansche rekeningwaardej die eigenli
jk kopermun', ;:pergeld,moetbeteekenenjdoch die ook Ran zilvergeld gebezigd wordt. Zoo zegtmen-in tegenstelling der realez A
ee
n sergeant-raajoor. 50 cents
lq y/cfc,ofzilverrealen; reales de wr/lonj ofkoperrealen.
p sergeant .. . .. .40 >y
yy fourier . .. . ..30 >>
korporaal.. .. ..20

geze reat de w:l&4 is echter eene spaansche provinciale

z
ilvermunt, die tegenwoordig
wetteljk l2)lood :jn zilver
bevat. Zie Xatnlln en Xcll'
zl ovzR EsT Atczxzxl.
YELTK tYxxh:st), oudefransche wi
Aan ieder dezer veteranen wordt.voorts de gelegenheid
jn- en brandewi
juverschaft,om,zoo in defabrijken a1sin hetveld,desver- maat, die nog heden in gebruik isy zieBoRpzivx,X0xT:xLkiezendegte verdienen hetgeen zi
j mcerderbehoeven,ter- zlsn,Nwx'rzs en PARIJS;ook Bsuxz, en Hwx:cnc.
ZN,een zeeroud ned.dorp,met ruim 1200 inw
wijl aan elk huisgezin,desverkiezende,een stuk geculti- heYELZ
twelk in hetjaar 1494 door de duitscheknecbten va.
n,
veerde grond ter bebouwing van tuingroenten en vruchten
ter grootte van 500 vierkante elleny'wordtafgqstaan. 0f- AtBlxc.
l: vww SAxsl,die kwamen om den opstand van het

schoon dezeveteranen in allesonderworpen zi
ja aan deko- kaas- en broodvolk tedemptn,deerlijkwerduitgeplunderd.

loniale verordeningen met betrekking tot godsdienstig eu Xen.vi
ndtervelebleekeri
jea;maarinzonderheid lsVelzen
sch.ool
onderwijs voor de kinderenyde openbare godsdienst beroemd door de omliggende prachtige lustplaatsen en door
en hetzedeltjken ordeli
jkgedrag aI
skolonisten,bli
jven zij de oude bouwvallen, die men erontmoet. oader dezelven
eind.eli
jk onder het oppertoezigt van hetdepartementvan verdient llet#. ui& wcez Felzen eenige opmerking. W anoorlog. In hunne kleeding zi
jn zi
j eenigzinsonderscheiden neerhetgest3chtis,weetmen niet;maarHeerGSIIABDn x
van de overige kolonisten .en kli
jven hunnedistinctievetee- Vkrzsy,moordervan Graaf Ftcnls V heeft er op gewoond,

kenen behouden,geli
jk ook diegenen,dienietgeregeld en
bestendig aandeelbli
jven nemen in den veldarbeid,totde
Qewone garnisoensdienstbi
jdegestichten,welke echterzeer
llgt is, verpligt zijn. Allen staan daarenboven onderhet

en om dien moord tewreken ishetwaarschi
jnli
jk in het
eindederl3eeeuw doordçgooi
jers,kennemersjwaterlanders enz. omver geworpen en verwoest. Xen zegtjdat de
oude te voren zigtbare bouwvallen in hettegenwoordig huis

zi
jn ingesloten.
ë (V:>zzIw), grooteherinneringen hechten zich
VEER Lschp.vt-j.Daaronderverstaatmen iederbewege- aanYENETI
deze eenm aal door handel en kunstvli
li
jk houten werktuig hetwelk dient om menschenjveeof
jtzoo zeerbeoederen van den eenen oever eener rivier naar den ande- roemde en magtvolle hoofdstad der voormalige meer dan
ren over te brengen. Dit werktuig, als het alleen moet dui
zendjarigé republiek deroude venetianeninopper-ltalië,
dienen om menschen over te zetten kan ineenekaan,sclm it die voor den geessèl Gods, den woesten Att
ilaen zijne
of bootbestaan. W aar echter ool
t voertuigen, vee, goede- llunnea reeds in de 5e eeuw op de eilanden der lagunen
ren over te zetten zijn,bestaathetzelvegemeenli
jk in eeu vaa de Adriatische zee gevlucllt, en door de natuur zelve
Platboomd vaarluigglletwelk vooren achtermeteene brug zich de zee tot huB toevlugtsoord aangewezen zîende, hier
jd met zeerooverszich.van Rhamelevis(van daar het gebruikelijkewoordponttvoorzien is,door in den kamgstri
middelvan welken hetmetden oever ofwal in verbinding scherszoozijwarenjtotbekwame en koenezeevaardersgekan gesteld worden. geze pont(ofveerschuit)wordtdoor vormd, qn zöö den grond tothunne laterzoo geduchtezeestangen, zoo genoemde boomen, ofdoor roeiriemen gere- krtjgsmagten hunnen wereldhandelgelegd hadden. Reeds
eerd.
sedertheteinde der 7eeeuw koozen deze totdusverrezich
zelven regerende republikeinen zich doges tot opperhoofd,
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Vriesland ook de Vlglrp.
ningenjop naburige volken behaald, zich totdien njken
en magtigen vri
jstaat verhief, die zi
jnebetrekkingen naar

bevelvan een daartoe aangestelden oKcier van hetleger.

alle landen der Xiddellandsehe zee en zelfs naar denLevant
*)0p prlmoJulij1841,bedroeghetgetalhonfden dezer huisgezin- uitbreidde.
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voortdurenddenhandelmethetoosten toteenen hoogen trap!
en gedurende die ti
jdperken werden inzonderheid Yenetiè
en Genua dooz hunne zeemagten hunnen handelberoemd.
W ant venelianen en genuezen,benevens burgersvanandere
italiaansche steden, voerden in hunne schepen de kruisvaarders naar Azia, en hielpçn hen aldaar verscheidene

v:xE1'
Ië.

zenderlei 4oortbrengselen derkuns
tvli
jtuit W eenen;van
metaalwaren en vele mi
jnwerkprodukten uitStiermark en
Illyrië enz.j waarentegen Veneti
ë derwaartsverzendt:zijde

en zijdenstofren,ri
jstyoliejzuidvruchten,stroohoeden,glas-

parelen, papierjdarmsnaren,lakj verfwaren, parfumeriën,
oesters, levantsche en koloniale waren. Naar Triëst,mèt
plaatsen veroveren. Daarbi
j leerden zi
j de voortbrengselen welke haven tegenwoordig Yenetië doormiddelvan4stoomvan het oo'
sten en de voorwerpen der werldekennenrwelke booten en 9 paketbooten in verbinding staat,gaan ook vele
zi
j sedert in menigte aaa Europa toevoerden,en vonden spiegels, glas- en kristalwaren, glas- en emaille-parelen,
over het hlgemeen gelegenl
zeid nieuwe betrekkingen tot juwel
en, goud- en zilverwaren. Dekustvaartwordtoveriontwikkeling van hun llandelsverkeer aan te knoopen,zoo gens aan beide oeyersder Adriatische zee, meestmetkleine
dat eindeli
jk dehoofdhandelderwereld in de handen der vaartuigenjbedreven;ook staat Yenetié metAncona en Siitalianen kwam. Eu nu was hetboven glle anderen Yene- nigaglia ia den kerkeli
jken staaty met de napolitaansche
tië,hetwelk door kloeke ondernemingen een overgewigtin havens Bari en oallipoli,metCorfou,Zanteenz..in geltalië,als ook op de zee verkreeg en ziclllanden en schat- stadige gemeenschap. - 9e handel met Griekenland en

ten verwierf. Langen ti
jd in hetbezitvan hetin dienti
jd
door hetzelve veroverde diepgezonken Konstantinopel(lat.
keizerri
jk van 1202 tot1261),maarmetbehulp vandeszelfs
insgelijks geduchte mededingers, de genuezen, eindeli
jk
wederom ultditrijk verdreven,omvatte Venetië denhandel

den Levantheeftwe1sederteenigen ti
jd ook wederom een

nieuw leven verkregenjmaar wordttoch te zeer doorTrièst
overvleugeldj hetgeen met.de opening der stoombootvaart
van daar derwaarts voor Venetië meer en meer voelbaar

van Yen
wo
et
r
ide
ë3
n.
02-sch
Ie
npen
het
bin
ne
n3
a7
meli
j
k n in de haven
ja
arn,18
epe
op Syrië, Alexandrië en Egypte, en door dit land dien op moest
oost-lndië,bemagtigde Chyprusj Rhodus,Candiaenandere

voortrcfreli
jke eilanden van den griekschen archipel, een
gedeelte van Ilellas, de Ionische eilanden en de vruchtbare
kusten van galmatië en IllyriëjterwàjlGenuazich die van

Konstantinopel, Kleln-Azia en der Zwarte zee toeeigende,
hier de zeestad Kalra op het schiereiland Krimm in bezit

nam,en dezelvetoteene glansri
jkehandels-stapelplaatsvoor

de indische koopwaren maakte,welke hetop 4en handelsweg over de Kaspische zee ontving. Zoo deelden beide,

lange w'
edi
jverende elkander vervolgende, de heerschappj
op de zee en den daarmedeverbonden winstri
jken handel
toteindeli
jk nameerdan honderdjarigen strijd'
,Venetie's
overmagt,door Genua erkend, over de opperlzeerschappi
j
van Lombardije en van deXiddellandsche zeebesliste.

251 oostenri
jksche,
28 britsche,
4 zweedsche,

4 uitden kerkelàiken staat,

4 grieksche,
3 hollandsche,
3 bremer,
l pruissisch,
l deensch,
l sardiniseh en
lvan Xalta.

Een wezentli
jk voordeel, lletwelk Venetië a1s vrijhaven
Xaar de groote g
'ebeurtenissen omstreeks het einde der geniet,bestaatdaarinjdatLombardi
jedeszelfsoverzeein15e e'
euw, de ontdekking van Amerikaj als ook de vaart komende waren thansniet meerj als vroeger,over Genua,

j aan zeer hoog regtvan doolvoer onderworpen
om deKaap deGoede lloop,en heteindeli
jke vinden van alwaar zi
waren, ontbiedtj maar dat zij naarYenetië gaan,en van
daar te land met verre-weg geringere kosten verzonden
worden. Even zoo nemen thans deprodukten vanlzetrijke

denzeewegnaaroost-lndië,waardoor de handel eene geheel
nieuwe rigting verkreeg. onttrokken aan Yenetië,zoowela1s
aan Genua een lang genoten handels-monopolie,hetgeena1lengs hunnen glans zeer verminderde, vooraltoen reeds de
eene hunner bezittingen vôör,de andere na, in denLevant
aan de ottomannen vervallen en ook de voordeelige levantsche handellater ten deele aan de door de meer begunsligde franschen oyerging. In stede van de italianen ver-

Xilaan grootendeelshunnen weg over Yenetië.
Xaar onderditopzigt, opent zicl
z voor deze handelsplaats
een nog veel gunstiger uitzigt door den aanleg van eenen
'
T d/rYt'
g ran Fenet%è'naar Wfï/ccz?,die nietslechtsdoor
de hooge regering is goedgekeurd,maarwaartoe ook reeds

ja,en hijkanligteli
jkeen
zorgden nu deportugezen hetwesteli
jkeEuropametdeindi- de actiën grootendeelsgeplaatstzi
sche koopwaren, die totop den huidigen dag totde onaf- der meest renderende worden, vermits ii
j langszeer-begebrokene zeereizen van verscheidenehandeldrijvendenaliën lanpri
jkeplaatsen (TrevisoyYicenza,Brescia,Bergamo,Como:
aanleiding gevenj en Lissabon werd de hoofdmarkt voor Pavla, Lodi, Cremona, Xanina, Rodihoj Padua) voorbi
.)
dezelven.- Zoo was Venetie's grootheid verdwenen en met trekt.Zijzaldoorheteiland van delagunenstad,waarop het
haar daalde ook meer en meer deszelfs staatkundig gewigt, tolgebouw staatj over een bruggen-gewelf naar den vastew
tot eindelijk ook het laatste teeken van deszelfsvroegere wa1 loopen,en deduurvanderl46duitsehe mi
jlen langew
magt,de oude republiek zelve door de franscheny in 1797, rid van Yenetië naar àlilaan wordtop 6 uren berekend.
Ve
ne
t
i
ë
h
e
e
f
t
e
e
n
e
b
a
nk,
ç
e
n
e
b
e
ur
s
e
n
e
e
n
e
as
surantirvernietigden in 1815 hetland in deoostenri
jksche monarpzccfdclcpwï
p',wetenschappeli-jke erlkunst-inrigtingen,bechi
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Allezlns is Venetie's handetin de 19e eeuw slechts eene zi
t nog aanzienlijke kunstschatten,inzonderheld schilderi
jschaduw van dien in vroegeretijden ;wantinhetbeginder verzamelingen, en deszelfs 'oekhandel is naast dien van
15eeeuw bezatde stad nog,beiaalve 3000 transportschepen Xilaan en Roaae de belangri
jkste in ltalië.
van 10 tot200 tonnelast,die met17,000 matrozen bemand
Destad Fenetiè'zelve,ecnedcraanzienli
jkste van Italië
waren, 300 groote koopvaardi
jschepen met8000 matrozen heeft meer dan 3 uren in omvang,oltlstreeks 25,000 huien 43 groote galeàien,te zamen 3,345 handelsschepen, die zen,van welke echter velen ledig staan, en nietmeer daa
36,000 m ensehen tothunne bediening vereischten,benevens l00.
000 (voor40 jaren nog l30,000)irlwoners. Zàjisdoor
169000 menschenbijhetbouwenenherstellenderzelven;maar hareligging en bouwtranteenig in haresoort;wantzi
jligt
a
a
n
de
n naar'haar genoemden golfder Adriatische zeemièookisYenetiëin zijnen val,nog groot,en voorhetkoningden
i
n
de
z
oogenaa
mde
l
a
gunen
of
moer
a
s
si
ge
bi
nncnme
reny
ri
jk een belangri
jkejalsook nevens Triëst de gewiétigste
llandelsplaats aan de Adriatische zee, vermits de omzetting die alleen door sm alle zandbanken van de opene zee gevan deszelfskoophandelnog altàjd opmeerdanl00millioen selleiden zi
jn, op 2 hoofd- en 124 kleinereeilanden,tuslire geschat wordt,en de l
aandels#rO
ljheid,dieaan lzetzelve schen w elke even zoo vele yneestsm alle kanalen ofgrachten
sedèrt1820 a1svrf/'//cwrzzisgeschonken,heeftalthansdeze loopen, die hier de plaats van straten vervangen, en door
plaatstegen een nog diepervervalbehoed,en,inweerwilder meerdan 400 bruggen metelkanderverbondenzi
gn.Slecllts
grootheid en begunstiging dernabi
jgelegenevri
jhavenTriést, weinigen derkanalen zi
jn metstraat-kanten ofkaden ingeaan deszelfs handel toch wederom eenig leven gegeven.
vat,en bi
j de meesten ri
jzen de huizen onmiddelli
jk steil
Yenetië is het meestgeschikte punt,om alle provinciin uit het water op. onder deze kanalen onderscheidt zicll
varlhetlombardi.js
cll-venetiaansche-kon'
lngrijk,Tyroleneen het groote kanaal Lcanalgrcs#r, cenalazzot,hetwelk
grootgedeelte van Zuid-Duitschland metkolonialeenandere slangenvormiggeheelYenetië doorsni
jdt,doorprachtigepaProdukten te voorzien, te meer,vermitsgoede landstraat- leizen ingevat,en destad in tweegenoegzaam geli
jkedeelen
wegen naar verscheidene rigtingen voeren,en devoornaamste punten van bet vasteland tezaam verbinden;echter ging
tot dusverre veel over andere kleinere havens,vermits aan
Venetië nog bevaarbare rîvieren en kanalen tot aandeEtsch
breken. Deszelfs handel met het duitschen de Po ont
o
o
s
t
e
n
r
i
j
k
s
c
he
l
a
nd bestaat in den inroervan wollen-,katoenen- en linnenwaren uitBohemen en Xoravië;vanporceleinen, bellangsel-papieren, shawls, modewaren en dui-

splitst, die doorde beroemde riattobrug weder Tereenigd
worden. Aan deze brug bevinden zich eene m enigte goederen ofwinkel-gewelven, en leggen alleschepenaan welke
de mondbehoeften voor de stad aanbrengen, van waar op
en omstreeksdezelve een steedslevçndigvertierheerscht.1)e

kanalen zi
jn dil
epgenoeg om bevrachteschuiten ofbarkente

dragen. Zeeschepen hebben slechtstoegangen naar destady
door de hayen aan de Lido en de haven van Xalamocco,
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:an welkerinvaartzich forten bednden.m eigenlijkehaven
van Venetië, werwaarts die beide teegangen voeren,wordt
gevormd door het groote kanaalGuidecca;zi
jis veilig en
ruimjmaar de invaartwordtdoor hetzich.ophoopende zand
zeer moei
jeli
jk gemaakt.- onder de vri
je plaatsen van
Venetië onderseheidt zich ook de groote en openbare St.
A lrcv: plaats met hare prachtige gebouwen, arcades en
koopgewelven van mode. en kunstartikelen, die van sedert

overouden ti
jd deu vEhetianersen vreemAn totallmeene

voorstelden,weshal
veook,eveu a1sin Fmnkrtk,52 à 52)
lire ï/lîicle op hetkeul
sch mark te rekenen zi
ja,en de

waardedezerlirtop10,467zeny'0,46a1ned.te:taankomt.
Deze numeraire waardebestond wetteli
jk van den 21Xaart
1806 tot dea l November 1823, en dest
i
jdswerden 2,07.3
lir. ï/clfcle met40,500 Iirepiccotcgeli
jk gesteld. Xen
vergelijktook nogtegenwoordig 100 oostenr%ksche liremet
1691.
1.lire picc//ej of watop hetzelfdeuitkomt:256 =
435 gesteld. Y4ör dien ti
jdjen inzonderheid x
van afl7J0

verm derplaats dient, en op welke de grootstedroktederge- rekende men hier ale meen naar tirc van'D snlêiofmarheele stad heerscht. - Tot de grootste merkwaardigheden câefti à 12 denari'ïeeol
e,ofook,inzonderheid bi
j banvan VenetiëbehoortvoortshetarsenaaloftuighuisLdarsena) kiers en in den groothandel, naar ducatià 24 &ro&ni, à
he
twelk een bi
jzondermetmuren oprinl eiland inneemt, $2 rrossetti.of denari dueati.
dat nagenoeg eea uur in omtrek heeft,en de werkplaatsen
bl
Jde wereldberoemdenank wc> Fenetië(diehiervan
en uitrustings voorwerpen voor alle soorten van schepen, ll57 (1587) tot 1808 best
aan heefi,en vervolgensgeheel
32 werven voor liniexhepen,54 wenen voor kleinere oor- i
s vernietigd geworden),werden de boeken en rekeuingen

logschepenj4 grootebass
olns,5 geschutgieteri
jen,veleoverdekte plaatsen totbewaring der schepen, groote wapenzalen
(vroeger met wapenen voor 70,000 man),eenebuitenuewoon grootelijnbaqn enz.ybevaten omstreeks1,200 arbeiderswerkzaam houdt.
De vroeger zoobloei
jendekunstvl%
jtistegelijk metden
vreemden handel gezonken, en Yenetië, dat langen ti
jd
voor zi
jdenwaren,laken, glasen goud- en zilverwaren de
beroemdste fabri
jkplaatsderwereld was?'veaaardigttegen-

derzelven ia eene bi
jzondere bankwaardejnameli
jk in tire

groddï à 20 noldi#rodzïà 12 denarigroddïgevoerd,en de
waarde eene tira J'r/#4. wasop 10 ducati01
*62tirelcnco

a1s ook op 96 lirezicco/:vastgesteld. Gewoonlijk stelde
men hier 31 ducati of lire igxeo met48 ducati oflire
piccole geli
jky en de verhouding dezervoormalige venetiaansche rekenmunten was de wlgende:
l dacado = 6)lire= 24 rronsi= l34 noldiofmar-

chetti = 288 rrosnettiof denqri = 1488 denqridi Src.
woordig, althans van eerstgemelde artlkelen,.op verre-na De numerai
re wasèfin bqnqo ttet1797),waarin dereniet genoeg voor deszelfs eigen verbruik. Hetmeest be- kening dukaatop 9) lirecorrentevastgesteld was, zoodat
langri
jk zi
ja nog de glasfabri
jken, dieook goede spiegels hiernaar10) ducati:11:/ en 641, lire élleoop1keulsch
en verscheidene soorten van glasparelen leveren. Voorts mark :jn zi
lvergingen;ofde betalingwaardewasin moxefg piccota corrente, waarin men den rekeningdukaat op
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werken, venetiaansche zeep, waskaarsen en was-maskers 6).lire corrente vastgesteld had, en dienvolgens 16 ducœti

buitenslandsgewild.Verscheidenewasbleeken zi
jn nog ver- 'ïcc4l: en edererzi
jds 99j lire picc//..eigenli
jk echter
maard,ook worden goudslageri
jen mettameli
jk goed gevok wel 100 dezerlireyop lkeulsch mark Iljn zilvergerekend
bedrevenj en treasen,'
kanten,kunstbloemen,vasdgekjzeil- konden worden. Dienvolgens komt de.ducato banco op
doek,touwwerk, Rosoglio enz. bereidt. Buitendien vindt l,354,839 thlr.pr. ofJ'2,346* ned.; de lira Slxco op
men hiereene grootekoninglijke tabaksfabrjkjtweesuiker- 0,2185224 thlr-,= 6,sgr.667pfenn.;(10,578:ned.)a1s
a0,24 thlr.= 4 :gr. 2,81
raënaderi
je'
n en verscheidenechemischefabnjken,laborato- ook de tira zfecol. op 0,24113 '
riumsen raënaderijen,vooralworverfstoFen (venetiaansch pfenn. à4 sgr.2,40 pf.pr.ct.(= f 0,41âa à J'0,41:'
l
ak,spaanscN groea, loodwit), theriacum, cremor tartari, ned) ie staan.- In de gemelde bankwaarde werden de
kamfer, borax enz. Tot Yenetif behoort ook het eiland wi
sselprijzen,in deplccwla waarde,welkemendienvolgens
Afurano (3,
703 inwoners) metberoemde glasblazeri
jen, ook blooteli
jk r&rrex/-waardenoemde.degoederen pr'
l'ztn
lasparelen-, spiegel- en emai
lle-fabri
jken.
geslotenjen gemeenli
jk daarin betaling gedaan.
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De werket#k :'
e:lcg:> landsmunten splitsea zich dien.
zoo zijn dezelten tameli
jk aan die van Lombardi
jegelijk volgens in driebijzondere afdeelingen,namelijk:
(zieXItAA>),veel tarwe en maîs;hetvlasmindergoed
dan dat van Lombardàje, beter de hennep;aanzienllken l)In dievan den tegenwoordigen ti
jd,en we1sedert18239
wyn&ouw omstreeks Yi
cenza en in de provinciën Paduay 2)ln di
rvan 1806-1814,toén hetkoningri
jk Italië onder
NAp0zz0> bestond, en
'
Verona (hierde geliefdeeino za>;/)en Udine;de ol#Jlse is goed,ofschoon dekweékimg derolïfboomen wordt 3)in de froegeremuntsoortentot 1806.
veronachtzaamd; goede wouden #an èiken-, boeken-, dennen-jpi
jn- eu lorkenhoutbedekken de Alp:p;aanzienltjke 1)tDe
endj
we
krv
ko
eo
li
j
rkgeslagen muntenjsedert1823,dievan ooskoolen6randerq eh bereiding #an '
venetiqan&ck
'J> terpendlt koninyjk uitgingen,zi
jn devolgende:
tt
jn uitlorkenhdrs;veelncMepn&ouwhou'en mqnten levert het groote woud St. Xarco in de arovincie Belluno.
A)in Goud.
Even a1sin Lombardi
je!zoôiso:k hiervoordeveredeling
der schaapsteeltnog welnig gedaan, en alleen depaduasche

Souveraind'or van 409en

schapen leveren van natuurNjneh wol. De z#det6'
eltof-

.

sehoon verre-weg geringer dau iu Lombardi
jebehoortook
.hi
er tot den meestwinstgevenden arbeid des landvolks in
deprovinciën. Demqn-uz'/grlwiep isgeheelonbeduidend
enlevertzelfsgeen i
jzermaaralleen watkoper,kalmeien

j
-dito van 20 tire clzfrï/ele.

B)Ln Zilver
) neudovan 6,en ) ditovan 3 lïrecustr.

lood in de provincie Belluno;des te gewigliger isde opYoorts stukken van 1 soldo,van 3 oentesin%i en van l
@&Atesim o.
brengstvan rood.geelen zwartm arm er.
SedertVenetie'sfabri
jken in vervalgeraaktzi
in,isookin

deprovinciën dekunstvli
jtachteruitgegaan,endemeesteen II)Demuntsoorten,die sedert1806-1813 of1814vxrhet
beste katoenwaren. lakens en lijnwaden worden tot lage
zoogenaamd koningri
jkItalië geslagen werden,zi
ln:
pqjzen uit de duitsch-oostenri
jksche provinciën ontboden.
Alleen zç
jden ,//#'
e> worden het bestte Yicenza,voorts
A)in Goud:
'

ook te Yenetië en Verona geweven, echter nietslechtsdoor
de milaansche, maar ook doordie uit W eenen verre-weg

overtrofren. Aanzienli
jk is nog depaplerlàbrikatie in
meerdan 50 fabri
jken
',van welkedevoornaamsten tePor-

denone,Treviso en indeprovincieYicenzagevondenworden.

Stukken van 20 en 40 lire italiane.

B) in Zilver.
Stukken van x
'?1.,A
yen van l lira itatlane;-voortsvan

Kun
stbloemen uitzi
jde,lijnwaad,papieren conconscast
jes
worden inzonderheid te Venetië en Vicenza vervaardigd ; 2 en 5 tire ital%ane.
darmsnqren het bestin Padua en venetiaansche zeep het

NjnsteteTeronaen voortste Venetiëen Belluno.
C)in Koper:
M'
unten en âoerd. Yenetië, evep als geheelhetlomnbardisch-venetiaansch koninrjk, rekentsedert1823:naar Stukken van l soldo van leentest-m o) vaa 3 en 5 cq.
oostenri
jksche lireLlire llzirfccle) à l00 eentesimi,en tesiwni.
in eene numetairewaarde,in welke wettelàjk 60 dezerlire
op een keulsch mark fl
jn zilvergaan,zoo datde tira cv- 111).Die vroegere muntsoorten,welke doordevoormalige
atriaca dezilverwaarde vanJ 0,40:: ned.heeft.Tot1822 republiek Fepze/fê',voortsechterook (althansin zilverla
wasdewetteltkemuntwaardehieriu lire fzc?fcxe à l00 onderdevroegere oostenràjksche regering, vaa 1795 tot
centenimt
-p welke lfre eigenli
jk slechtsde fransche francs 1802 gemunt werdenj als

vlyEvlë.

- '*@: -

A)i. Jovd..

vcxzTlë.

Stukken van 1J,1 en llira;overeenstemmende met dè
weeqer, 18,
' 12 en 6 kreuzerstukken,28 gulden in dexmuntslag op hetweener-marx gerekend.

Zecnhinevan 22 lirepiccole;
./ve
c/ïdloro van 14 Nrepiccole;
W& ,ïê'
> ofpistoolenj van 38 lire ,ïen4le.

CjZï/ver-dclef#dplusfes derrepubliek Veneti;:

(De osellad'oro is meer alspronkpenningofmedaille
beschouwen).

Xen had ook nog ) en ) gouddaaldersofgouden kroonenl
scudo d'oro en mezza dcld: d'oro.

),.
),2
,en ) lirazze,v&n
1) lire,15j 10 en 5 soldi.

d)Ko
permunte.:1
z,) en 2
.noldi Wïgc//fxjhessino en
Ressono genoemd.

B)In Zilv<r,en weluitden ti
jd derrepubliek:
Scudi della crocen van 12 lire 8 soldi2Jïceo& ;

Ducatone :/ Giustinitvan 11lire'ï6'
ep/ ;
Fu
catiw:lefï(venet.zilverdukaten)van 8 lkrepiceole;
osella van 3 lire, 18 soldipiccole,.
Tc/ferï(daalder).de tallero à 10 lirepiccole;
Voorts uit des ti
jd. der oo:tenri
jksche heerschappi
j, van

1795 tot 1802:
Stuk van 24 kreuzern of2 lire;
Stuk van 12 kreuzern of 1 lira;

De eigenlijke munting dezer onderscheidenpgoud- en zilversoorten van de hier afgehandelde drie afdeelingen, naar
gewigt, Ejngehalte en waarde vindt men onder:Xrwrz:
avza HsT Atczxxzx.
Yan breemdc muntspeciè'
n koerseren hier ook totver-

anderdepri
jzen aan goudmunten:behalveverscheidenesoor-

ten italiaansche goud- en zilvermunten,spaanschedoublonen
of quadrupelen,engelsche sovereignsjfransche nieuwelouh-

d'oren zo-francsstukken;oostenri
jkscheenhollandschedukaten;aan zilverspeciën: toskaanschefrqncesconi,spaansche.
Wi
jders ook (inzonderheid van 1800-1802) stukken van piasters,fransche s-francsstukken, ook welnog Neuthaler,
),1j1)liraen à2 lire.
brabandsche kroondaalder.ilaria-Theresiën-thaler,bei
lersche
Yan afden 1Juli
j 1802,zoulen nogslechtsvoorVenetiL en andere duitsche conventionsthlr.,a1sookzo-francs:tukken..
Stuk van 6 kreuzern of) lira;

.

emunt worden:

Hetkoersstelsel van Yenetië is in de nieuwe muntwaarde, de llre austr.à 100 centesimi, volgenderwi
.j
ze verorgend:
J

Y:F:TIë
W ISSELT TZQ:'W OOMDIG 0P

'

W ISSEL-T:RMIJF.

KûEns.

YZRKLARI'G D:ZER K0:ns>0T:MI>G:>.

Amst
erdam o.
........ à60 ddaig
ea dato pl.mi
n. 96,
1
iGroten vlaamsch holl.courant(48) stuiver)4
voor6 lire
p
fook .....
to
p 241.centsnederl.courant
î cvdfrïceâr.
Ancona
Bome )..........
Augsburg..........

dito
dito

492romeinsche bajocchi
!
.
,voor3lirecv,/rïccâe.
602
:soldi= 302)centesimicv4/r.voor lgulden conv. courant;ofook:pl.min.60j kreuzerconv.courantvoor 3
lire austriache.

Florence ..........
Frankri
k (Lyon,Xarseille,
-i
Pari
jsl ..........
Genua ...........
p ofook .......
Hamburg . .. .. .. .. .

dito
dito
dito
dito

l02Jsoldimoneta l$//n. voor5 lireof100 noldicvz/r.
86 francsofcentimes'
voor l00 Nr6of1 lira c.
v,/r.
62IsoldiJuoriôcpeo (ook wel:plusplïzlvd25l) eentesimç
svnwe)voor3 lireaustr.
86.
)hyeezxorevoor 100 lire austr.

Konstantinopel . ... .. . à 31 dagen na zlgt

88 Groten vlaamsch = 44 schill.hamburger banco voor6 lire
cx:/rïccle.
140 turksche paka's voor l Nra cvdfrfccâe.

Lissabon .......... N60 dagen dato
.
Livorno, tot l Juli
j 1837
dito
p tegenwoordig ... tzlgtdi
to
Xilaan ... ... .. .. . koz'
è 30 en60
dagen dato

53)soldé= 267)centesimé austriache voor l crusado van
4:a pois.
97 soldiin goud voor5 llre czofrfcele.
103')toskaanschesoldifmonetq J./ec)voor5 lire cl:,fr.
60Jsoldiaustr.voor3 lire cvdfr.in Xilaan.

yy ofook........

dito

dito

Napels . ... .. .. .. . l 60 dagen dato
W eenen en Triëst.. .. .
dito

p

p

>
)
>

l001
'lire austr.hiervoor l00 lire austr.in Xilaan.
61zgrani in Napelsvoor3 lire austr. in Yenetië.
59x
3 kreuzer in conv.cour.voor3 lire austriache.

Koers & r goud- en z#w:r-gt'
ldz,:/ïz'
s.
Goudmunten.

Hollandsche en oostenri
jksche dukaten ..

Iire

cexz, .

spaansche dublonen .. . .. .. . .. ..
savoyensche dublonen ... ... . .. ..
Franscbe zo-frahcsstukken . .. .. .. ..
Engelsche sovereigns . .. .. .... . ..

13

94
34
23
29

80

Zilreymunten.
Toskaansche francesconi. .. .. . .. ..
Fransche 5-francs-stukken .. . .... ..
spaansche piasters . .. .. . ... .. . .
Xaria-Theresiën-thaler .. . ... ... . .

6
5
6
6

35
75
25
15

Bei
jersche conventions-thaler........
Brabandsche kroondaalder . . .... .. .
zo-kreuzer-stukken . .. . .. .. ... ..

6

6
-

40
10
75
40

-

55
992
.

V isselregt,uso t'
x respntdagen.
Hetop den 1September1808inhettoenmaligekoningri
jk
Italië in werking getredene handelsregt van het fransche
rijk,onderden titel:conêice dïeommevcio dfterra K'di
mqre del re#'
l: d'Italia bestaat hier grcotendeels nog,

voor l stuk :
>
p
p
))

l
l
1
l

p
>
>
y
p

p
p
p
>

l
l
l
l

)7
>
tn
p

der hier nevens aangeteekende goud- en
zilversoorten.

> l p

p l p
p l p

daarhetdoordeoostenri
jksche regering inzooverrevoorhet
tegenwoordigbestaandelombardi
jsch-venetiaansch-koningdjk,
hetzuideli
jke Tyrolen Dalmatiebekrachtigd werd,alsniet
de voorsckriften van hetzelve door de reeds publiek gemaakte oostenri
jksche wetten vernieuwd of afgeschaftzi
jn
geworden (overecnkomstig het K.en K.hofdekreet4an 28

vExETlë.

-

12*% -

De
cember 1816). In dielanden echterjln welkehettodiee
W commercio, even a1s gezegd, krachtvan wet heeftjis
t
egelijk hetoostenri
jksch algemeeneburgerli
jk wetboek in
werking,en ishier totregelgesteld,dathetzelvealgemeen
geldende is, en zelfs in de vermelde landen, in welke de
codice di commercio kracht van wet heeft, deze codice

vï:
sf:TlssxE- vzxxzt,.

Be centt
'
naa'o (eentnvs.
)heeftl00 libbre.
4 centz
-najomaken 1 cavrica.
De Sllrc Sottil
e weegt301,2297 ned.wigtjes.

De li&&ra gr/zdc weegt476,9987ned.wigtes.
ge opeabare gezagvoerders, de tolkantoren enz.bedienen
xich van hetnieuee pond (ofkilogr.= 1ned.k)j lib6ra

alleenli
jk in zoodanige gevallen beslist, ln welke dezelve nuova ïfc/iclzc genoemd, zie XIswA> en Pwllzs.
bi
jzondere en zulke beslissingen levert, die nietdoorde
reeds publiek gemaakteoostenri
jksche wettenvernieuwd of 100 libôre,:44 sottile= 30,123 ned.pond, of100 liblre
Nll@1/e =
afgeschaftzi
jn geworden.
De uso bedraagt, volgensdecodicedicommercio30dagen,
te rekenen vau den datum uitgifte van den wisselbriefj a1s
niet in den wisselbrief zelven wordtbepaald, dat de uso
moet gerekend worden #an afden dag dervertooning.-

Dientengevolge zjn o:k alle resdqtdaren afgeschaft, en
de wissels moeten binnen 24 uren betaald ofgeprotesteerd
worden. ge aanneming derwisselbrieven moet, hetzi
jbi
j
de vertooning, of ten laatsten binnen 24 uren, van den
ti
jt
ldervertooning afgerekend,geschieden. 9ewisselop
zigt isbetaalbaar, zoodra hi
jvertoond wordt.- Treftde
vervalda; van eenen wissel op eenen wetteli
jken feestdag,
zoo moet hi
j daags te voren betaald worden.- Hetniet

66,41 eng.avdps.pond,
61941 pruissische,of
62,18 hamburgsche,
53,79 weener ponden.

100 libbre,:.
:4 grosao = 47,695ned.* oflibbrenuovej=
105,16 eng.avdpn.ponden,
98,45 hamburgsche,
10l,99 pruissische of
85j18 weenerponden.

Xen rekentgewoonli
jk:12 pond pesogr:d:o= 19pond

volgen der betaling &an eenen wissel moetdaags na den #e#@ nottite.
vervalda: door het protest wegens non-betaling bewezen
Hetoudegoud-,aïlver-enjuweelenrewWtisdemarco
worden;isechterdezedageenwetteli
jkefeestdag,zoowordt (hetmark)van 8 onceà.4 guartià6 denarià 6 carati
à
4
rrani,ofvan4608 grani en de helftder lib&ra gro,4:,
hetprotestop ded volgendendag gedaan.
M aten en gdwfg/el. Het nzeuwe maten- en gewigten- gevolgel
i
jk = 238,4994 ned.wigtjes.
stelselzie men onder XItAA>. De oude maten engewigten
Decaratiweegthiernaar0,20703 ned.wigtjes.

(die ln het gewolle handelsvertier voortdurend gebezigd Tegenwoordig isdelinbrq nuova ïfclfgn. betwetteli
lke
goud-,zilver- en muntgewigt.
worden)zàin de volgende:
Iengtemaat. De venetiaanscheplede (voet) & 12 onee De Ajnheid van hetgoud en zilver werd vroegernaar
à 12 linee is 3479735 ned.streep lang, l00piedi= 3$,773

het marco van lI52 caratià 4 rrani,tegenwoordig echned. e1. 114,39 engelsche, 110,80 pruissischej of 111,,01 ter naar millegimi of zvlvv deelen vastgesteld.
weener <oet. 9epasso heeft 5 voet.
Ketmedicinaal-pond wordt in 12 oncen à 8 dramme à
De ellemaat *
1:tweederlei:de zi
jde-lrlccfd van 638,4 3 scrupoti à 261grani ingedeeld,en is de libbra :4//ï&.
en de braccio da panno, voor wollen-, katoenen- en
YENXTIENNE,een grosdef/lr-achtige, deels eFene,
linnenwaren,van 680,981 ned.streep.
deels gebloemde, ) el breede zi
jdenstoFe van zeer fraai

100 zi
jden-lrceefc = 63,84 ned.e1,
69,82.eng.yard,
92,33 brabandsche,

weefsel,uitde beste italiaanschezi
jde. gezelve wordtdeels
in Italid,deelsin Frankri
jkgefabriceerd,en gaatveelnyar

den Levant.
VENKZUZLA,republiek in Zuid-Ameri.ka,zieCwRwccis.

VKNKEL (lat. semex y/eliclîï; fr.fenouil,
. eng.
;du.Fenchel; ital.fenoccnioj hetzaad van dew
venkeldill, Anetâum ybewicvlt
-ls Llxlurs, een gewas
vaa 4 tot7voethoogte,welksoorspronkelijkvaderlandSyrië
en de azorische eilanden zijn, dieechtertegenwoordig in
Spanje.Frankri
jk,Italië (Toscane,Kerkelàjkestaat,àpulie),
38,49 brabandkche,
i
n
Zwi
t
s
e
r
l
a
pd
,
in guitschland (ErfurtjXùhlhausen,Lan118;88 hamburgsche
',
g
e
n
s
a
l
z
a
,
à
ve
i
s
s
e
nf
els,Halle,Bamberg,Xoravië)en Engea
102,1l pruissische?of
land in hetgrootaangebouwd wordt. Hetzaad der gewone
87,39 weener ellen.
soortis groenachtig-bruin, lang-ovaaljop eenezi
jde Tlak,
op de andere bolj dikwijls gekromd, met 3 of4 ribbçn
Tolgensden duitschen hoo/leeraar PzTTzl bevatdezi
jde- overlangs gestreept, 1 à 1) streep lang,lt streepbreedj
elle 6* ,7 en de wolle-elle 6D ,4 ned.streep.
reuk en smaak naarani
jszweelnende, eerstgemelde eigenDe mi
jl, (-ï#liaj: is 5649 pari
jssche voetlang,dien- aardig kruidig en aanrenaam,laatstgemeldezoetachtig. 9e
volgen:gaan 6055 mdlen op 1 graad van den equator.
beste soort isdeitaltaansche (romkinsche,cretische)van
De land- ofveldmaatisde D pansovan 25 D voet% ligt gele kleur. gekromd, 2) streep lang,1 streep breed,
3,0:299 o ned.el.
zoeter en olieri
jker dan de duitsche. Deze soort wordtook
Graanmaat.
guar
Detlmo
àr4
gloguar
heetfav
t ol
4li
ntb
ajo
evaa
t
.8de
3,31
st7a2jo of in Frankrijk aangebouwd,metname in Nimes;aldaarwordt
zflro TRn 4
kop.
ned. yenouild:Florencegenoemd.- Ge&ruiktvoçdtdevenkel
in de geneeskunde, a1s thee, als speceqk (dit laatste in
100 ntaja= 83,317 ned.vatj
ltalië in groote hoeveelheid in hetbrood),totlikeur,tot
28,65 eng.imp.quarter,
de venkelolie. Laatstgemelde (ltaile de Jenouilboz
-Jo.f
J
15l,6 pruiss.schepel,of
ennelt wordt met water uitgedistilleerd,is aetherisch,
l35,5 we ner m etzen.
ligtgeel, smaakten riektgeconcentreerd venkelqchtig, stolt
onder l0owarmte, vorTlltbij+ 4 à50Rszmx.kristaliniInhoudsmaat woornatte Ycrdx.
sche bladertjes,weegtspecifiek 0,997,en wordtmenigmaal
met terpenti
jaolie vervalscht. 10 pond geven 4 à 5 oncen
De &otta wi
jn heeft5 &ieonze. De anfora ofamphora lie; dezeopbrengstisechternaaroorsprongsland enjaarbeeft 4 niconze à 2 mastelli ofconzi; de mastello heeft o
getàjdeverschillend.- Fandel. Deduitsche venkelwordt
6 secchie à 4 &azze à 4 guartucci. Volgens PzTTza houdt over de enoe
de
md
r eme
pe
la
rato
se
fn ontboden, alwaar de pri
jzen,
de seccâio van 4 bazze 20,731 ned.kan,en de tarilla naar relang
minder over4loedigeinzameling
heeft24 bazze.
verschlllend (van 3 tot20 thlrpercentnr.)tegenwoordig
Volgens eene andere opgave heeft de mastello 7 secchLe (1841)6.J 7 t
hlr.zijn. l)e italiaanschekomt over Triëst,
(schenkmaat)of8 secchie (tolmaat),en lseocâiogtolmaat. n wordt per l00 pond verkocht, altijd duurder dan de
van 4 bazze houdt 9,879 ned. kan. Nog eenige andere e
duitsche; ook brengt Triëst veel metsuiker overtogen uit
verschillendeopgavewegensden inhoud derwi
jnmaat,gaan Toskanen; Yermaard isdevenkelliguen Llenowillettet,van
wi
Jhierstilzwijgend voorbi
j.
jk metanijsvermengd
olie wordtnaar het gewigtverkocht,en we1permisrliago heteiland Ré,die eehtervermoedeli

1915
1,,4
heumisbsiusr
se
cho
ef.
74
2 pr
cî
81,93 weener ellen.
100 wolle braccio =
68,098 ned.elle,
74,47 eng yard,

Fr@44@.

is; des te meer gewild is tegenwoordig de geheelzuivere
van Xontpellier en Cette. Handelsgebruik in Hamburg:

Het handelsgewim istweeërlei:peso gr/zzo en pesodnf- .gew : 1 pCt; tarra gemaakte;pri
jsin eourant-mark per
tllen ofswaar en ligt gewigt. In beide soolen bestaat de g
100pond,nietovereengekomen. Agio.In Stade betaalthi
l
volgende indeeling:
geenen tol. De droogisten verkoopen ook venkelkruid en

De liônrq (hetpond)heeft12 once,à 6 nqziofèazzi. veN
nke
lwortel(âerlc en eadiœ.
/bexïcylï).
De mlglt
-ajoheeft40 miriof1000 libbre.
s9. TAElx1',alsgxoocxnlzxz.

TEXLQ--VEKAXDERING VAX MET :6H1P.

-

'%@@ - vzaAzo.v.H.vocnw.D.vzazExEnlxo- vzsoEK.

V:NLO.Nederlandschevestingsterkte indeprofincieLim- veranderd worden. Enkel de naamsveranderinq van het
burgj arrondissement Roermonde, aan den regteroever der schip, die na de geslotene assurantie plaats grilpt,i,van
XRas, 2600 achreden in den omtrek,metvele festingwer- eenen invloed op de assurantie.
kenj 4 poortenj eene paradeplaats, oude en nieuwe markt, Nlet te verwisselen metde willekeurige verandering van

jn daarentegen die gevallen,waardepoliszelve
vleeschhal.stadhuis,arsenaal,3 kruidmagazi
jnen,een wees- hetschip zi
en oude mannenhuis,gasthuis, kospitaal voor militairen en den verzekerde hetregtderoverladinginverschilende,hetzi
j

kazern voor 2000 man garnizoen, roomsche en hervormde genoemde ofongenoemde,sche
uimt.ZieSclzxpvxilr.
vsI(AwnsltlxgvwxH:'fevnoinr
oR
wsRpllsltvzltzEkerk, enjmet den omtrekj 6000 inw.die eene boekdrukkeri
j,6brouweri
jen:twee spelden- en eene karkas-fabri
jkj KERING. A1s de verzekerde hetvoorwerp der assurantie,
lint-'en fluweel-fabrikatie,zoutraënaderijj zeepziederi
j en of zi*i*u daaraan verzekerd belang vervreemt, hetzj door
verkoop, of OP eenige anderewi
n.
jze,zooverwerftdaardoor
eeneptjpen-fabri
jk hebbe
enejop wien nu de eigendom overgaatnoggeeneregten
u aAcclzxsgi. Den #an eene koopwaar te betalen duiietgde
assurantie. Yeeleer wordt daartoe vereischt dat hem
acc
#ijnstesoldoen.
ERzcRUz. 19O 12/15# N.B.en 96O 7: 12# TF.L. ook de assurantie overgedragen worde, waartoe overigens,
Voornaamste'handelshaven a&n deoosteli
jke kust van den volgens algemeene grondstellingen,de verkooperverpligtis.
vri
jstaat Xexico, en het puat waar l'slplyilo C0R1':z in De overdrqgt van den eigendom heeftde werking eener
en 'Iexico, v* r Spanje veroverde, cessi
e (zie Ars'
rwwo);de verkrijger treedt alzoo geheelin
hetjaar 1519 @landdemet
30 tot 3ö,0t10, tegenwoordig ten depl
aatsvan den verzekerde,en hi
jmbetzich ook vanden
nog voor 30 Jaren
slechtsmet 15,000 assuradeur alle aan dezen tegengestelde weerspraken laten
den

lv
eo
vl
og
lg
en
esvaa
nnderenbe
sv
er
li
f
jsdinmga
sa
or
orlo
mgetno
7:à8,000)inwoners.welgevallen. gaaruit volgt dan wijders,datdeverzekeraar

De ligging der plaats in eene onvruchtbee en met moe- voor geene gevaren opkomt, die ia den persopn van den
rassen bedekte zandvlakte is hoogst ongezond en door de nieuwen eigenaar baren grond hebben.
jaarli
jkshierheerschendegelekoort:inzonderheid vooreu- Ligtder verandering van den eigenaar eene andere aanropeërs verderfeltjk. De haven is noch grootnoch diep, leiding ten gronde, dan zoude we1 deoverdragengeensdeels

en daarbj vinden de schepen geene beschutting tegen de kunnea aannemelijk zi
jn. Hetkomt hierbi
j voornameli
jk
noordeli
jke winden. die hier zeer hevig zi
jn. In weer- daarop aan, of de afzender,vermitide geconsigneerde of
wi1van alle deze nadeelenjen het gebrek aan water)waar- de handelaaraan wien degoederen bestemd zi
jn,insolvent
aan de plaats onderhevig is, was echter Yeracruz :edert is.overdezelve andershebbebeschikt. W ashierbi
jdeaf-

eeuwen de voornaamste handelsplaats in Xexicoj en het zender nog eigenaar en tevensde verzekerde,zoo heeftde
middenpunt van den handel met Europa,Noord-Amerika verandering der beschikking geenen invloed op de assuranen de W est-lndiën, en alleen door de onlusten der revo- tie. Deze bli
jftin vollekracht. W asechterde geconsiglutie moestdeplaats,dieveelte li
jden had,zinken;want neerde de Terzekerde,zoo kan de assurantie niet meer bede spanjaards,nadatztjreedshetvasteland geruimd had- staan. Deze heeft geen belang en op hetbelang van den
deny bleven nog tot 1825 meester van het,tegenover de ni
euwen geconaigneerde,of(alsdeze slechtscommissionaiq
haven op een eiland liggend sterk fort San-luan de Ulloa, i
s) desafzender:kan de assurantienietbetrokken worden.

jze za1hetgevalworden beslist,
hetwelk dehaven en destad beheerscht. In dezen tijdhad 0p geheel de velfde wi
zich de geheele handelin de kleine naburige haven Alva- a1s de verzekerde de aan hem bestemde waarnietaanneemt,
j* st
rado verlegd, en eersttoen degpanjaarden derbelegering omdat %J
ri
jdig metde bestelling is. 0ok hierkan van
moede waren, keerde weder eenig leven naar Yeracruz te- eeneoxerdragtdesbelangsgeene redezijn,vermitsdevernlg; echter hebben de zaken hier nog niet het derdege- gekerde geen belang meer heeft.
VEBIIJCTIONNEREN, zie T'
zltl)y
deeltevan derzelvervroegere belangri
jkheid bereikt.
over den handelder plaats en des lands in hetalgemeen
YERIIEDIGING VAN IIET SCHIP tegen vi
janden en
roofer
rt wezent
41s ook over munten, maten en Jdwk'
fenj ziemen het en
Yan: be
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scheepsvolk, en de oudere zeewetten verklaren
artikelXzxlco.

YERANBERI
NG 9ER EEIS, zie DxvlATIz, ûlslcp en
#
Scllppla.
YERINDERING YlN bEN SCHIPPER. Dezeisvolztrekt naar de zelfde grondstellingen te beoordeelen als de
verandering van hetschip. Derhalve al
leenli
jk, Wair de
nood hetvordert,kan de verzekerde op kasko den persoon
desschip.persveranderen. gaarbi
jis echter op eene zaak te

den schipper voor eerloos? die de verdediglng weigert, zoo

lang hi
j daartoein staatls. àYordtbi
j deverdediging het
schip besehadigd,xoobehoortdeschadetotdeavari
j-grosse.
9at zelft
le is hetgeval metde kosten,welke de genezing
derhierbi
j gewondeseelieden te weeg brengt,alsook met
de belooning. die, volgens sommiger landen wetten, hua
voor dappere'verdediging zi
jn toegekend. - 9e volatrekt
letten. fr zjn,namelijk,gevallen,in welkeeen schipper neutrale schipper mag zich tegen de kapers en oorlogschevan zi
jnebetrekking,volgensdewetten,mag afstanddoen; pen,van werkeli
jk zich in oorlog bevindende mogendheden
jzoudeziclldaardooraan eene schenbijv. a1shi
jhuwt,en hetzeevaren opgeeft;naar sommiger nooitverdedigen. Hi
landen wetgeviùg ook. wanneer hi
j eep eigen schip ver- ni: der neutraliteitschuldig lnaken en daarvan zich alle de
werft. enz. geze gevallen hebben voor de reeders de wer- evolgen berokkenen.
king van nooddwang,en de assuradeurmoetzich insgeli
jks VEIIBEEIZING 9ER W INST. Deze gxi
jpt plaatsnaar
&an dezelxe onderwerpen. Slechts verstaat het zich, dat de zelfde .wet, volgens welke alle winst zich regelt:naar
hem er van berigt gegeven worde. 0ok zou m en kunnen de verhouding tusschen navraag en aanbod. Van dewinst,

bewerenj dat een sclzip/èr tot het neerleggen zi
jnerbe- welkedeverkoopereenerwaarbehaalt,za1hijdenverkootrekking niet bevoegd is gedurende de reis, maar deze a1- per der grondstoFen, uit welke dezelve vervaardigd was,
vorensmoetvoleindigen.Ileefthi
j desnietteminzulkseiged- den arbeiders die dezelve vervaardigden, den voerlieden,
znagtig gedaan, zoo zoude insgeli
jks wederom voordereeders schippers enz-,die se hem aangebragten, een gedeelte
de nooddwang bestaan.De beoordeeling der verpligting van moeten afstaan,en hoe grootdktaandeelzi
jn moet,isaan
den assuradeur in zoodanig geval moet daarentegen zich eene gedurige afwisseling onderworpen. over het geheelzai
daarnaarrigtenyofen in hoeverre laijvoorbedrog ofver- allezins voor zoodanigewerkzaamheid,a1swelkedezeldzaamste
zuim desschippersopkomu Vergeli
jk echterook ScEzsp- is en de meeste waarde heeft,bi
j doorslag nog betmeest
betaald worden.- T'
oor de gesteldheid van lletznaatschapTAAI
!T en Sculppsa.
YERANBERING VAN HET SCHIP. ge schipper ver- pelijk leven is intusschen eenemogeli
jkstgeli
jkmatige en
mag niet eigendunkeltjk de hem toevertrouwde goederen wi
jd zich verspreidende verdeeling der winst, die hette
in een ander schip overladen. Doethi
jdit,zoo moethi
j scherpe contractder materiëele bemiddeldheid verhoedt,van
voor alle scbaden optreden. Als echterzàjn schip bescha- bethoogste gewigt;dczewinstverdeeling za1echtereenigli
jk
digd werd,en in de noodhaven bli
jkt,dathijbuitenstaat te verzekeren zi
jn door eene grootere geli
jkheid,van het
isj de reis metde lading voortte zetten,zoo ishem niet aandeel helwelk door ieder in den arbeid genomen wordt.
glechts geoorloofd, maar ookj volgens velewetgevingen,hem W aareenemi
jdskapitaal,onderhemingsgeest,kennisenbetot pligt gesteld, een ander schip te huren, en aau boord trekkingen,andererzljdsslechtsruwe,werktuigeli
jkeyoveral
Tan dit laatste de goederen naarde plaats hunnerbestem- zich aanbiedende ligchaamsarbeid staan, daar moetdewinstming te zenden.
verdeeling we1zeerongeli
jk zi
ln.
0ok de assuradeur behoeftnietjafgerekend hetgevalvan VERDEK of9EK Lschp.vt.jofoverloop heetde bodem
eenen nooddwang,zich te laten welgevallen: dat de ver- van een schip;somwi
jlen neemtmen ditwoord ook voor
gekerde goederen in een ander dan het door de assurantie de ruimte tusschen twee bodems,of de scheepsverdieping
pen hebben drie verdekken,en heeu
en
v
oorgeschxeveneschip worden overgeladen. W elligtisjuist zelve. Groote sche
de benaming van hetschip den assuradeurtot schattingvan daarom drie A âlt
'r#.Kleinere schepen hebben slechts één
he
tgevaar, hetwelk hi
j overneemtvan volstrektwezentlijk of twee verdekken. Het eerste verdek is hetbenedenste,
belRng, en deze zoude door rerandering wn schip tevens het i: met hetwatergeli
jk,juistbo4en hetzoogenumde
155
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scheepsruim. Hier staat, bi
j oorlogschepen! het zwaarste echter de handel,nu van allen dwang ontheven, en ookde
eschut. 0p den bodem bevinden zici openlngenofluiken emeenscNap metde engelsche haven Baliza werd geopend,
(poorten),tothetin- en uitlaten van goederen.0poorlog- is dieinlandschetak van nijverheid geheeltenietgegaan.
jk wi
j boven reeds aanmerkten is het voornaamste
schepen (en anderen)brengt men in hetbovenste dek een Geli
traliewerk aan,omaan de benedenste dekken luchtte geven, Produkt der reyubliek Indi&o. Dit is hetvoortbrengsel,
1en einde de rook van het losgebrande geschut vervliegen waardoor eigenhjk aan dewerel; isbekend gewordenydat
kunne. Xen heeftdoorgaande dekken,die over de geheele het land bestond. Volgens de oëcieële registers is van
lengte van hetschip gaanjea hab'dTAâezz,dieslechtseen l791- 18G0, bi
jdoorslag,jaarli
jks 8759250 ponden indir
gedeelte van hetscltip. van voren of vaa achterjbedekken. gewonuen; van 1809- 1818jaarl
ijks slechts*9,407 pond,
YE;DEKS-KASTEEL, (schp.vt.)$ is het gedeelte van welke vermindering aan de destijds geheerscht hebbende
het schip, waar omstreeksde scheepsklok opgehangen is.
VERDRAC. Zie CosTlicT en Hwwostsvssoawczx.

staatsonlustea moet toegeschrevea worden. De cochenille
teelt is eerst sedert 1821 begonnen,en .heeftdaarna sedert

VEREENIGDE STATEN (ofproyincién)vxx R10ps LA steedsbltiven toenemen. ofcieële opgavea berekenen den
jaarli
jkschen oogstop90 à 105,000 ponden. I'a6qk wordt

PtATw. Zie Bczzos AynEs.
YZREENIGDZ STATEN YAN XIDIIEN-AXZRIKA.
GnATIMALA, de voornaamste provincie van den vri
jstaat
@idden-umerika waseene der laatsten,die
Centraal- of L'
besloten zich aan Spanje'
s heerschappij,teonttrekken. Dit
geschiedde eerstin Xei 1825,doch de toenmaalsingevoerde

bonds-constructie, waarbi
j de provinciën Guatemala,Goa,
salvador, Honduras, Nicaragua,(Leo) en Costaricaveree-

in san Salvador en Honduras geteeld, en de hoeveelheid
van het'gewonnene verschilt alnaar mate doorden sluikhandelmeer of minder tabak binnea de repnbliek gevoerd

wordt. Dit artikel is nameli
jk, even als te Xexicoynog
alti
jd een gouverneLents mouopolie;van 1815 toten met
1819 bragthet318,389 piasters op;jaarli
jksworden 3- à
400!000 ponden'suiker uitgevoerd. K atoen is een ander
gewlgtig artikel,docN dekatoen isaldaarderwijzemethet
zaad in-een gegroeidj dat dezelveonmogelijk metgewone
werktuigea kan gezuiverd worden.Koyj wordtweinig geteeld.onderdeartikelenvanuilvoer kunnen ook nog huiden
en hetyticararua-, â/zzdtlrcdwer-/'
- enJjn werâ/l/vfgeteld worden;waarvan de handel schieruitsluitendindehan-

nigd werden, kon maar voor eene korte poos rust verschaffen. Reeds in Septelnber 1826 begoanen in Nicaragua en
Honduras ernstige onlusten uit te barstenj en in de provincie San Salvador, die ten oosten aan (iuatemala grenstj
verzette men zich aldra gecapenderhand tegen de dadenvan
het door Don Xwlcils Josx Dx Alvs gepresideerde congres.
Zelfs in de provincie Guatemala oatstonden factiëa. l)e den der engelsche kooplieden te Balize geraakt.Eene groote
l
àriestersen de oud-syanjaarden poogden,zoo veelzi
jkon- moeijelijkheid in dea handel van Xidden-Amerika is de
den,de vorige inrigtlngen te doen behouden, en den in- afgelegenheid der onmiddelli
jk met Europa in betrekkin
vloed der verlichte vreemdelingen te keer te gaan. goor staande oosteli
jke havens oamoa enz. van de hoofdsta
de noord-amerlkanen gedreven, verzetteden zich de koop- Guatemala, die nietverre van dewestkustder Stillezeegelieden hiertegen, die ook de massa der bevolking,dezwaar legen is. Xen heefteenige pogingen gedaanj om de gegedrukte indianen deden opstaan,en hen eene meer libe- meenschap gemakkeli
jker temaken, en wel inzonderheid
rale constitutie, benevensdeverdrijving deroud-spanjaar- door het be4aarbaar maken der Xontague;ook worden nog
den deden verlangen. Er vormde zich eene mexikaansche verdere ontwerpen uitredacht. 9e havens aan de Stilte

partij, die ten doelhad deprovinciën van Guatemalame
alexico te vereenigen. De noordelijkste provincieChiapas
slootzich ook werkeli
jk aan hetmexikaansche verbond aan.
Zelfs vaardigde Bozlvws zendelingen naar Guatemala afydie
de constitutie van Columbiahoog moes'
tea opvi
jzelen en de
guatemalers bewegen om zich te vereenigen llletdemiddenreyubliek, die met Panama hunne zuidelijke nabuur is.
Door dezen oorlog,voornamelijk echterdoorden metafWisselend geluk gevoerden stri
jd tusschen Guatemala (de
troepen van hetcongres)en San Salvador,leed de handel
ontzettend. en ook deeosteli
jkeprovincieHondurasdeelde

Zuidzeezi
ja debelangri
lksteen minderbekend dan de veel
derrepubliek zi
ja voorzekervangrootbelang, mits slechts
een we1
' gevestigde regering dezelve weetten nutte aan te
wenden,terwi
jlintusschen ook degemeenschap metNoordAmerika en Europa aanmerkeli
jk heeftbi
jgedragen om de
kunstvlàjtop tewekkea.
YEREENIGDE STATEN YANNOORB-AXEEIKA.Kven
merkwaardig doorderzelverkolonisatieen sppedipeontwikkeling, a1s belangri
jk doorderielvertegenwoordlgegrootte
en belangri
jkheid voorden wereldhandel,isdezemetieder
r
nee
r
en
n
àe
er
daarin. Het rustigst van allen bleef Coatarica. Intusschen
opbloei
jende staten-republiek, of het
nlaakte1 over het geheel genomen, onder de bevolkingen grootej tusschen 241 en 520 N.B.ea vaa 75o tot 1205
de beschaving goede voortgangen, en bereidde toen reeds '
W .L.lipgende,ea door den Atlantischen oceaan en de
hetvolk zich meer en meer tot zelfstandigheid. De hoofd- stille Zuldzee, als ook door Britsch Noord-Amerika en
artikelen van den uitvoer dezer staten zijn tegenwoordig, Xexico begrensde land der Nieuwe W ereldjwelka opperindigo en cochenille, voormaals ook suiker en kakaoyenz. vlakte op 115,000 D mijlen en,de bevolking dqrindianen
dieiabestekwaliteiten overvloedig gewonnen werd.De pro- daaronder begrepenj reeds op 16) millioen menschen bevincie Nicaragua voorzag daarmede en we1uitsluitend Hon- groot wordt. Deze wi
jd uitgestfekte vlakte, aanmerkelijk
in deugdeli
jkheid van teelgrond, a1s ook met opzigt tot
du
r
a
s
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n
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deelen der zuidkust,terlengte van 180 spaansche leguas, hetklimaatverschillende,wordt door twee groote&ebergtemetsuîkeren kakao-plantaadjen bedektwarenyzoo datook rccksen de Alleghany-keten m et de A patlaohen in het
ReruenwestelijkXexicovan daarvoorzien werden;zelfsging oosten en het Rotsengebergte, eene voortzetting der uit
veel van deze Guatemala-kakao over Yeracruz naar Europa. Xexico komende en hier uitloopende Cordilleren-tak in het
Doordien echter de spaansche regering omstreekshetjaar westen doorsneden, van welke gebergten zich ia den At1790 ontzaggelijke tolgelden op dezeprodukten legde,en lantischen oceaan uitstortea de rivieren Hudsonj Delaslechteren aan deu Atlantischen oceaan. 9e hulpmiddelen

ware, Susquehanna, Potowmak. Jaznes, Savanna; 1fkden
mexikaanschen zeeboezem : de Alabama en Alississippi met
den ohio en de Xissouri; en i
n den noordeli
jken Stillen
oceaan :de Columbia oforegan.Beneyensdezenatuurlàike
waterwegen vindtmen hier ook eene raenigtej m et groote
meleny a1s zi
j zelvea verbruiken, en genoodzaaktzi
jn bi
j kosten aangelegde kanalen en een even zoo groot aantal
hunne mededingerste gaan koopea. Genoegzaam hetzelfde moorwemen van aanmerkeli
jke lengte,waarvan straksnader.
l)e geheele vereenigde republiek of unie, vroeger kolo1
o
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thans grootendeels verdwenen. Xexico, hetwelk veelvan niën van Engeland, die in 1775 zich vanhetXoederland
dezen suiker en kakao verbruikte, en dien met goud en 1os scheurden, en onder W wsElxcl'
ox eq FaAxxtlx tot1783
zilver betaalde,heeftzich naaranders markten gewend.- hunne vri
jheid en onafhankeli
jkheid be#ochten,bestaat teZoo lang centraal Amerika niet anders dan onregelmatig uit genwoordig uithet bondsdistrict Columbia en de volgende
bovendien het transportte land hindernissen ontmoette en
onk
-osten veroorzaakte, zoo vond de kakao-teelt daardoor
aanmoediging in Tabaskoj Caraccas'
en Guyaquil, en werd
in Xiddea-Alnerika tegen het einde der l8e eeuw zoo geheelverwaarloosd,dat die staten thapsniet zoo veel inza-

Spanje metfabri
jkgoederen voorzien werd en het land van 25 vriistaten of provinciën, benevens 5 staats-jurisdictiëa
vonden de fabrik-aten van Guatemalanatuurli
jk grcote aanStaten aan 8/ oostkust.
moediging, doch vermits zi
j de benoodigde goederen niet
anders dan tegen overmatig hooge pri
jzen konden levereny
moestwelzulk een toestand aanleiding tot sluikhandelge1)k aine,metdebandelshaven Povtland,aan de6asveny en alle gestrengheid van het spaansche gouvernement cobay.
was nietin staatom denzelven volkomen te weren. In het 2)New Scz
zedlire,met Concord,aan den Xerrimax
de handelshaven,aan hetzee-arsenaal der Unie,Portsjaar1790leverdenechternog dewol- en katoenfabri
jken der en '
-/vf
â.
hoofdstad oud-Guatemalaen Quesaltenangojaarlijksvooreene
geldsvaarde van een millioen piagtvr: aan produkten.Sedert 3) Fçrmnnt;de cenigq derQoateli
lktataten,dienietaa>
alle gemeenschap met het overige Europa verstoken was, ofterritoriin.

TEEEESIGDE STATEN VAN NOORD-AAIERIKA.
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zee ligt,metXontpellier en de haven Barlington,aan het den jongst
en ti
jd werd overal eenegroote zucht voor den
Champlain-meer.
landbouw en deszelfs veredeling opgewekt,waartoedevolksverhuizingen uit Europa veelhebben bi
4) zHa&sachusetts,metdebelangri
jke koopstad
jgedragen. lloofd(* ,000 inwoners) aan de baaivan geli
jken naamjen
bestaanbronnen zi
jn tot dusverregraan- en tabaks-bouw,
bloetiende fabrijkstad Zowell,aan den Xerrimax.
en in de zuideli
jke staten zi
jn deri
jst- en katoen-kultuur
5)Ahode-litand)metde insgeli
jksvermaarde handels- van hoogst belang. Xaïs, een hoofd-produkt, waarmede
llavens Providence en W eœport.
men ook hier de meeste landhuishoudelllke dieren voedert,
6) Connectieutmetde handelshaven Raryord en Arew tiert welig van afde Xaine tot Louisiana,hetbest echter
Jfqr:4.
in de westelijke en binnenstaten, en geeftdubbelzooveel
7) zneuport met de hoofdst
ad llbany (30j000 inwoneewrs) opbrengstals tarwe, die,even a1srogge, in overvloed aanaan den Hudson en de wereldhandelsplaats en haven A''
gebouwd wordt. 9ekultuurvan den fcscâbegintinXarij-

x

york (300,000 inwoners)aan demonding van denIludson
tzie verderbeneden).
8)Wew-lersey metSreaton aan de Delaware-baai, en
X ewark aan de monding der Hudson.
9)Pennsylvaniê',methetberoemdePhiladel
phiaLlko,ooo
inwoners) aan de Delawareyen deeerstemanufactuur- en
fabrtikstad derUnie,Pittsburg aan den ohio.
10) DelawaremetDoveren delaayen ëFilmington.
11) M aryland metdehoofdstad Annapolisen degrootstezee-handelsplaatsBaltimore (meer dan 100y000 inwoners),aan deUheasapeak-bay;
tusschen dezen en den volgenden vqjstaatligt het
bondsdistrictColumbia, met de hoofdstad der geheele Unie, kFashington aan den P otowmak,zetel
van hetalgemeen congres en residentie van denPre:ident.
12) Firrk
'
nia, metde hoofdstad Richmond,haven aan
de James, en W or-thlk,zeeplaats aan de Jamesbaai.

land,en gedi
jdtvoortsin aldezuideli
jke staten;de voornaamste tabaksteelthebben Xaryland en Virginia,totwelke
staten in vroegeren ti
jd zich dezekultuurgenoegzaam uit-

sluitend bepaalde? doch tegenwoordig heeftzich dezelveook
totKentucky,01110,Tenessee,IndianaenXissouriuitgestrekt,
die thans evenveel tabak als de voormelde :taten bouwen.
Dientengevolge heeft de zaamgevatte productie van den

tabak aanmerkeli
jk toegenomen. ge uitvoerbedraagttegenwo
o
r
di
g
j
a
a
r
l
i
j
ks
nagenoeg 60,000 vaten of omstreeks 1
millioen cntrs.in waarde tot 8 à 9 millioen dollars,waarvan Duitschland gezegd wordt, alleen scbier de helftover

Bremen teontbieden. De belangri
jksteuitvoerplaatse.
n voor
dit produkt zi
jn Baltimore, Norfoll
t, Richmond en Neworleans; maar ook Philadelphia, Newyork çn Boston. De
pmductie van den katoen heeft zich, sedert dezelve een

ha
ndelsartik-elderVereenigdeStatengewordenis,allegjarea
meer dan verdubbeld. De gunsligste ligging voor dezelve
is tot op 370, ofschoon deze kultuur ook nog totop den

13)Woord-carolina,metdehoofdstad llalei&h,en de 39sten graad kan bedreven worden. 9e meeste wordt inde
staten Georgië, Louisiana, Xississippi, Alabama en Zuidhandelshaven IF ashington.
rolina, minder, en ten deele,eerstsedertden jongsten
14) Zvïd-6>crolïzlc, met de vermaarde zeehaven Char- tCa
i-i
d,in Florida,Tenessee,New-Carolina en Yirginialoortleston (40,000 inwoners).
15) Georgïl'
,metde bloei
jendehandelsplaatsSavanna, gebragt. Van welk onmeteltjk belang deze kultuuris,blijkt
aan de monding derriviervan gelijken naam.
reeds daaruit, dat men bereidssedertgeruimen ti
j4 opgeBtaten aan de Zvïdf'v:/.
-

tdebelangrijke haven M obile,aan de
b 16)âlabama,me
aaivan geli
jken naam ,in den mexikaanschen zeeboezern.
I7) A ks&isst
èpi,met de koopstad W atcltez,aandenAlississippi.

houden heeft, de inzameling ofden uitvoer naar ponden,
of ook zelfs slechts naarcentenaars te berekenen,maar zich

daarmede vergenoegt,dezelven naarbalen op tegeven,terwi
jlvoor die balen volstrektgeeu normaalgewlgtbestaat,
en het iederen planter vri
j gelaten is, dezelven zoo groot
te maken a1s ht wil. Deprogressieve vermeerdering van
den opbrengst is verbazing-wekkende, en bedroeg alleert

siana, met de groote zeehandelsplaats W eu)- in de jongst
t ui
e 10jaren tot1836 meerdan 700,000 balen,
18) Io
ovleans, (60,
000 inwoners)aan de monding van denMis- want,terwi
jlin 1826 deopbrengstnoggeene 700,000balen
sissippi, in den mexi
kaanschen zeeboezem (zie verder be- bedroeg, zoo steeg de oogst in 1835- 1876 op nagenoeg
l,400,000 balen,van welke laatstgemelde hoeveel
heidalleen
neden).
Engeland in hetgemeldejaar meerdan 760,000 ontbood.
Staten fl âet :ïxsellcld,oontehjk rcldenA fddïddïzzï. De hoofd-verzendingsplaatsen zàjn Charleston,New-orleans
en Mobile. 9eri
jstgroeithierop ongeveerdezelfdegraden
als de katoen,en wordt in hetgroot,in de Carolina's, irt
19) M icât
kan,metde hoofdstad Détroit.
Ge
o
r
gi
ë
j
i
n
Lo
ui
s
i
anaenXissouri,opwaarls totnaar St.Louis
20) oâéo,metdewegensfabri
jken en stoomFootenbouw
vermaarde stad Cincinnati,aan den ohio.
aan den Alissouri aangebouwd. 9e beste soort,die alleen
21) lndiana metCorydon en Wieuw zllcpy aan den (in Europa) de Piemontesche evenaart, wordt in Carolina
ohio.
geteeld. 9erijst- zoowelalsdetabakskultuurwordtschier
22) Kêntucky,metdehandelsplaatsen Frankyort aan uitsluitend door negers bedreven. I)e voortbrenging valz

den Kentucky,arm van den ohio en Ieœington aan den den rietsuiker breidtzicll algemeen uit,vooralinLoulsiana.
Georgië,en '
W est-Florida, waar men reeds meer dan 1000
Townfork.

23) Ienessen,metdekoopstad Arasville,aan den6um- plantaadjen telt,die meer dan 100,000 vaten suikervan

berland, arm van den ohio.

1000 yond leveren. De vlas6ouw groeit steeds m eer en
meer aan, en de hennepteelt bloeit inzonderheid in de
Stqat ten westen van & x M ississçppi.
binnenstaten, in Kentucky, 011io, lllenois en lndiana;in
Amerika worden eclzter de landbouwers gezegfl4zich niet
24) Jfzsnoltri,metdehoofdstad Jeyevson,aandenM is- zoo goed op de bereiding van den hennep te verstaan,a1s
xuri,en dereedsbelangri
jkehandelshaven St.Iouis aan in Rusland. Ia die zelfde stateny maar vooral inXassachusetts wordt de hopteelt over groote schaal bedreven. l)e
den Xississippi.
indigokultuur heeft menj daar dezelve slecht rendeerde,
schier geheelopgegeven, en daarentegen suiker- oftabaksBtaats-jurisdictiè'
n en ferrï/oriê'
x.

plantaadjen aangelegd. kFi
jn wordtin onderscheidenege-

1) Florida, met de zeehaven <%t.Al/gtzd/t
rzl,aan den westen metgoed gevolg aangebouwd. Te Vevay inIndiana
Atlantischen oceaan. de oorlogshaven der Unie en zee-ar- isde eerste wi
jnberg door zwitqersaangelegd,waartoetle
senaal Pensacola aan den mexikaanschen golf.
stok van de kaap en uit Xadera.was aangebragt,en van
2)ârchansas,metdehoofdstadArkonotis,aan denA&
3)M issouri,metdeforten osag'
ns en Antonî
'us, aan
den Xississippi.
4)Iluron,methetfortIloward,aan hetXichiganmeer.
5) oregang hetwesteli
jke district tot aan den Stillen
Oxaan,met hetfort en de haven Astorica,aan de monding van den oregan,of Columbia in den noordeli
jken
Stillen oceaan.
Ilandelsprodukten. Deproduktenriikdom isreedstegenwoordig aanzienli
jk,ofschoon hetgrootste gedeeltevandezen
zoo onmetelàjken staat nog niet aan europescl
ae kultuuy
onderworpen,janog zelfsnietonderzochtis. Yroegerhield
men zich mvermvtscheepvaarten visschertjbezig,dochin
chansas.

well
ten :i
j eenen goeden wi
jn verkregen. 0ok in Alabarlla
wordt reeds heerltjke wi
jrl gebouwd.als ook olL
.o
j
/'
Jt
/réxt,
s
en Loomvruchten tieren welig allerwege. 9e wijn-invoer
uit Frankri
jk is bijzonder aanzienlijk, en wordt gezegd,
meer dan 4 millioen francste bedragen. l)e landhuishoudeli
jke dieren zijn hier dezelfde alsin Europa,en k'omen
zeer goed voort, ofschoon de schapen-fokkeri
j nietzoogoed
schijnttegedi
jen a1sde vunderenteett. llet getalschapen

werd reeds in 1820 op 20 millioen stuks: en de daarvau
verkregen wol, in 1834, op :5 millioen ponden begroot.
(.lok vindt men hier veel bisons en bufrels, en verkl'
i
.i
gt
,
znen veel groven wo1 van bergschapen, eene soort vp
ln

antilopen. Depaarden zi
jn levendig,maar nietslerk. l)e
zI
jdeteelt ncemt aannlerkeli
jk toeF vooralte Xcnsseld,it
155+
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Connecticut, wordt dezelve overvloedig bedreven, alwaar houden, zoo.istoch ook dekunstvli
jtwerkeli
jk reedshoog

jaarldksvoormeerdan 100,000 dollarsnaaizi
jde wordtgefabriceerd. In de noordeli
jke en westeli
jke gedeelten de,
land,vindtmen ook,even alsin hetnabi
j gelegen britsch
Noord-Amerika, vele pelsdieren, vossen,,ltnxen,beversj
beeren, marters, dassen,otters,eekhorentjesjwilde katten
enz. welkervellenyalgbontwaren,een belangri
jk handelsartikel uitmaken, en tegenwoordig ook naar China uitgevoerd worden. Xetdevinsqher# houden zicN nogsteeds
duizende menschen werkzaam ,en voor den bandel isvooral
gewigtig de &akel
jaauw- en walvischvangst. Aan eerstgemeld nemen inzonderheid de kustbewonersdernoordeli
jke
staten bi
J New-Foundland en aan dekusten van Labrador

ge
stegen,en neemtdezelvemetelk jaareeoegrootereontwikkeling aan. En wanneer ook in menig oord nog aan
bekwamehandwerkersjuistgeen ovenloed is,daarmeerendeels de handwerker,bi
j de gemakkeli
jkheid, metwelke
men hier grondeigendommen verkri
jgt, zoo dra hi
j eenig
vermogen verworven heeft.of trachtzelfzich een stukgronds
te koopen en pachterLlarmertte worden,oftocN slechts
zelden zi
jne kindi
eren tot hethandwerk aanhoudtjhetwelk
hij zelf bedri
jft, vermits eenmaal de stand van pachter
het meeste aanzien geniet;vindtmen echterop veleplaat:en handels-instellingen in hetgroot,ofmanufacturen en

fabrijken;die hetin den jongsten ti
jd totgrootevolkomen-

en New-schotland een levendiger aandeeldaneenigeandere heid gebragt hebben, en ten deele metde engelschen en
natie ter wereld,en welzulks met meer dan K00 schepen, anderen concurreren. Zoo worden reeds sedertverscheidene

die meerdan 16000 man bezig houden,en zi
jvoeren veel jaren in :ruilië,werwaartsin hetbi
jzondergrnotebezengedroogden en gezouten visch, a1s ook vischkuit ofkaviaar
naar W est-lndië en Zuid-Amerika uit. De even zoo aaazienlijke walvisch- en robben-vangst wordtmetnagenoeg
% 0 schepen bedreven. Het grootste aandeel bezitten de
bewoners Van New-Bedfordj namel
i
jk 94,en Nantuket63
enz.in Xassachusetts.
Yolgensoëcieela documenten bedroeg de van 1814- 1815
in de VereenigdeStateningevoerdekwantiteittraan l,413,000

dingen calicooa en zeildoek uit de Vereenigde Staten gaan,
boven de goedkoope noord-amerikaansche âcf/enen-stoFen

voorgetrokkena hetgeen reedsin hetjaar1827 doorde engelschen met misnoegen werd opgemerkt. Reedstenjare
1832 teldemen hieromstreeks300 grootekatoenspinneri
jen
met 1) millioen spinmachines en nagenoeg 40,000 weefstoelen ;men verwerkte pl.
m in.78 millioeh ponden katoen
en produceerde 230 millioen yards katoenen stoFen, waar-

vaten. In hetjaar 1835 waren 257 schepen vaa nagenoeg van een vri
j grootgedeelteuitgevoerdwerd. Schier in den
100,000 tonnelast en met 9t)00 zeelieden aan boord, ter zelfden praad ontwikkelden zich de wolmanufacturen en
walvischvangst op de stille Zuidzee uitgevaren, en werdea lakenfabnjken. sedert door lnvoer deœ merinosde ameriin het zelfde jaar in de onderscheidene havensder Uniej kaansche wolle verbeterd was geworden. Het meeste voor
behalve eene groote hoèveelheid robbenvellen, 292,000 deze en andereni
jverheidstakkengeschieddeinPennsylvanië,
harrils traan en spermacetibinnen gebragt. 0ok naar Eu- Xassachusetts,Newyork, New-Yersey,ohioenRhode-lsland,
ropawerden in menigjaarreeds1(,
0,0t
)0 barrilsspermaceti in welke statrn.behalveme
estalde hoofd- ookvele an4ere
en traan,1 millioen ponken walvischbaarden,meerdaa l steden alsl
abri
jkplaatsen 'scllitterdenj buitendien zi
jn in de
millioen ponden sperznaceti-kaarsen.en nagenoeg 300,000 zelfde steden en ook in de grootezeehaven belangr
i
jkdefacntrs.gedroogdejgepekelde,en gezoutenvischuitgevoerd.- bri
jkeninleder,schoenmakerswerkqe
zeep,talk-enspermacetiEenebron vap we
'lvaartwerd injongeren ti
jd voordeYer- kaarsen, tabak, (Richmond in Virginia en Baltimore in
eenigde Staten ook de ontdekking der schatten van het Xaryl
and, alleen meer dan 100) suiker (ook veelahornmineraalrijk;wanter wordt reeds in aanmerkeli
jkeboe- suiker), rum, brandewijn, porteryolie,papier,touwwerk,
Teelheidqzeruitgegraven inXissouri,Pennsylvanié,(Pitts- ijzer, glas (Pittsburg,Baltimoreenz.),aardewerk,potasch,
bu
rg),NewzorkjXaryland en Virginiajen reeds teltmen vitriool'enz., en zeer hoog staat Amerika,in deszelfs maer meer dan 800 giet- en smeedwerken; voorts lood,
chinenwezeny naast Engeland, vooral in het zanzenstellen
insgeli
lksovenloedig ia de zelfde staten, voorts ook in het van stoomwerktuigen, die uitgevoerd worden,en in welke

Huronland; zink en kallnei, voornameli
jk in Newyork,
New-Yersey, Pennsylvanië en Xissouri. K oper in Xassachusetts,Rhode-lsland,New-tersey,XarylandjTirginia,
Illinois, en in hetnoord-westeli
jkgebied. Yan nog meer
belapg is in de jongstejarre
nierde
u
itwerking van hetgoud,
i
v
e
n
en hetaangespoeldelandy
zoo weluithetzand der
alsdoorde mi
jn-uitgraving indezuideli
jkestatengeworden.
.

het zelfs geacht wordt,Engeland deloefaftesteken,(in
dit okzigt vermaard: Baltimore, Cincinnati, Pittsburgy
Louisvllleenz.);wantbijailen fabri
jkarbeid wordenstoommachines aangewend,en verrigten deze de meest gtwigtige
diensten. Nietmindergrootscllheeft zich hier de scheepsbouw' ontwikkeld en geen land der aarde heeftzoo vele
stoom-,maal-enzaagmolensalsNoord-Amerika en Newport.

De goudstreek beginthier in Virginia, en strekt zich door Pennsylvanië,gelaware,Virginia,geli
jkookinhetbinnenland
Noord- en Zuid-carolina,Georgiè'enAlabama,naarTenessee aan den ohio.vooralechterin Xaryland bi
j Bhltimore.
kandelen Jczldefq
çéeezclïrdexfz. W e1moetmen erzich
ui
t
.
De
z
a
a
mg
e
v
a
t
t
e
mi
j
nwe
r
k
e
n
wo
r
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n
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t
j
a
a
r
1834 voor890.000 dollars zuiver goud tehebben opgeleverd. Over verwonderen.alsmen hoort,datde eerst sedertkorDe ri
jksten'zi
jn die van Noord-Carolina,die in 1834 voor teling gevestigde Yereenigde Staten,wat den zeehandelbe-

975,000,van Geor#ë dievoor216,000 en van Virginiadie treft,detweede handelsmagtderwereld zija geworden,en

voor 104,000 dollars goud alleen in de muntderUniestaten meer nog daarover, dathetongastvri
je land,hetwelk eerst
alleverden. Buitendien werd in Zuid-carolina voor66,000 sedert etteli
jke menschenleeftijden dooreenehandvoleuroen in Tenessee voor 7000 dollars uitgegraven. Sedert1824, pesche neerzettelingen slechts schrede voorschrede aan het

in welk jaar men voorheteerstgoud vond,totin 1834,
wordt de muntgezegd voormeerdan 4ijfmillioen dollars
goud uitdeze zuideli
jkestaten ontvangen tehebben. Eenig
zilver werd totdusverre alleen in Zuid-carolina en Newrork gevonden. Steenkooten, welke men in onmeteli
jke
schichten van we1 l00 mi
jlen lengte en breedte,vooralia
Xissouriyohio en Indiania,maarook in de oosteli
jkestaten
vindt,worden hier,waarin zootalri
jkeen digte oorspronwouden
hout
i
n
ove
r
vl
oed
vo
or
ha
nden
is,nog
keli
jke
nog
teweinig gewaardeerd,en zi
jn dezelveongemeen goedkoop
thet bushel l à 2 cenls), doch hebben zi
j reeds eene
menigte fabri
jken doen ontstaan, en de stoombootvaartep
den Xissouri,ohioen Xississippiaanmerkeli
jkverlevendigd.
Yerre weg meer is men op de uitwerking van hetzout
bedacht. De belangrijkste zoutwerken zi
jn te Sulina in

pwoest en lediy''kon onttrokken worden,reedsnuvli
ltige

bewoners,de ri
gkste oogsten der wereld, en in dezelveeene

rijke bron voorden wereldhandel bezit. W ant ofschoon

reeds in 1497 deze oostkustvan Amerika,van uitRngeland
door CABOT was ontdektgeworden,zoo werden toch in dit
gedeelte van Europa veel later eerstkoloniën door de e%ropeanen gestlcht. vermits noch kosteli
jke landprodukten,
noch edele metaleny hier, zoo als in Spaansch-Amerika,
tot kolonisatie aanspoorden. Yandaar bleefNoord-Amerika
met deszelfs ondoordringbare wouden en moerassen langer
dan eene geheele eeuw na deszelfsontdekking aan deszelfs
wilden toestand overgelaten.W anttoenookW ALI'
ERRitxlcl

metzi
jneuitKngeland herwaartsgebragteneerzettingen in
1584 hieq eene kolonie stichtte,welke hi
j tereerezijner

koningin Fir&inia noemde,waar men den tabak ontdekte,
den staat Newyork gelegen;oveyigenshebben debinnen- die, later, een zoo groot vertier naar Europa vondj en met

en westelijke staten,metnameKentucky en Xissouri;vele
en ri
jke zoutbronnen en klipzoutlagen, terwi
jl ook in de
oostenri
jksche staten veel zeezout gewonnen wordt. ge
zamengevatte zoutopbrengstin gde Unie wordtop 6 millioen
schepels begroot. Natuurlijken aluin en vitrioothebben
Tenessee en de beide Carolina's. Salpeter insgeli
jks
Tenessee en Xissouri. vooral echter Kentucky, waar eene
enkele groevein deCounty W ainejaarli
jksalleen 50 à70
duizend ponden levert.
Fanrnkwezen. ofschoon landhuishoudkundey jagt op
pelsdieren,visscheqj,handelen scheepvaarthetgrootstgedeelte der bewoners van de Yereenigde Staten werkzaam

visch,pelteri
j en houteenehandelsgemeenschap yoogdeaan
teknoopen,geraaktetoch de kleine volkshoop,bx
jhetgew
brek aan levensmiddelen en in zi
jnen stri
jd metdeindianen
gedurig meer en meer in verval,zoo datweldra de overgeblevenen naar Engeland terug keerden,en hetlan; op
nieuw den indianen verbleef.

Kerst in het ti
jdperk van 1606-1625 gelukte het,om
bli
jvende neerzettingen in Yirginiate stichten,na datkapitein NzwlloaT, met zijne kolonisten, aan deSt.James
rivier de nog tegenwoordig bestaande eerste stadj Jamesfowvz,had aangelegd. W erkelijk echtergelukten de neer.
zeltingen op deze kust, eerstomstreeks heteinde der 17e
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jk aldaar hun logen #an NAP0tx0>j van 1795 tot1815 gebragt waren: en
e
euw, toen raoed en vri
jheidsliefde eindeli
vaderland zochten en vonden, en W lttlwx P:>>, die in hetwelk de ondernemende kooplieden der Unie z0o wiltot
Xngelaud zich aan de spits der vervolgde kwaker:gesteld hun nutwisten aan tewenden,doordien indattijdperkniet
had, en in hetjaar1682,metzijnegeloofsgenooten in het slechtshun winstri
jke tusschenhandelnaarEuropameteigene
'
tegenwoordige Pennsylvanig eeneveiligewjkplaat:voormen- e
novho
reoegmde
pr
oedu
ktko
en,
a1sook inzonderheid metdeinpr#
z
o
ge
s
t
e
g
ne
loniale wareuj eeneongemeenehxgœ
sAen van iedere geloofsbeltjdenisgeopend,Philadelphiaaan
jookreedsdesti
jdshunnehandelsde Delawaregestichten aan zi
jae kqlonieeene.gepastestaats- bereikte,maardoordien zi
regeling gegevea had, welk voorbeeld eerlang ook door de9 betrekkingen overde meeste belangri
jke punten der wereld
œder langdurigen stqjd, nu insgeli
jksaangegroeideneer- uitstrekten en daardoor NewyorkjPhiladelphia,Boston,m lsettingen ia Virginia,New-lersey,Newyork,Xaryland enz. timore ea andere steden der Unie zich totde voornae sgevolgd werd.Dezeomstandigheid enhet,bi
jdenvolhardgn- handelsplaatsen der wereld verhieven. W el vermin4erA

jk: na den algemeenen vredejde tussienden arbeid derkolonisten,wigtbaaropbloei
jendezerneerzet- zich aanmerkeli

tingen lokte van des af aan nietslechts eene groote menigte handel der noord-amerikanen, vermils de oorlogvoerenM
van volksverhuizersuitEngelandjmaarook uitverscheidene natiën een groot gedeelte derhaardoor den zeehandelontlanden van hetoverige Europa herwaarts, hetgeen ten ge- nomen zeehandelwederaan zich trokkenywaarmede tevens
volge had,datde ontginning vaa dea grond schieli
jkvoor- ten gevolge der meerdere veiligheid op zee,devrachtenaanuitging, en de handel door den uitvoer van natuurproduk- merkel
ijk zonken;maar de ondernemingsgeest derreputen (granen,meel,ri
jstytabak,pelteri
jen,vleesch,huiden, biikeinen zochtnieuwe wegen ea nieuwe handelstakkea ops,
en, even a1s iu Engeland? zoo ook hier breidde zioh de
Tisch enz-)in omvang toegenomen.
Zoo wasjten tijde van derzelverontstaan de toestand der uitvoerjvooralnaar Braziliè,datzich van Portugal haâlos-

l
relekolonisten van Noord-Amerika. Afzonderli
jk op zich
odersdan een gemeenschappeli
jk moederlandjhetwelk aan
alle neerzettingen de regten van engelscN burger had toegezegd,gevoelden zi
j eerstdoorde behoefte eener innige
O derlinge gemeenschap toen zi
jzich dooroorlog,nu eens
van wege denaburige franschen in hetnoordeu (Kanada),
dan wedervanwege de spanjaarden in hetzuiden (Florida)

gerukt,geli
jk ook naarhetoverige Zuid-AmerikaenimonAmerika zicizvormendeea metSpanjekrtjgvoerendeTr.i-statengrootetoevoerennoodighadden,enreedsde.ti
li!k
s
alleen de (ook nog tegenwoordig zeeraanzienli
jke)me
'eluitvoer derwaarts een niet onbelangrijk vertier te veeg
'

gens ernstig aan hunne emancipatie en onafhankeli
jklleid
daohten. Hoe vrrderfeli
jk nu ook voor den opbloeidt
tzer
koloniineene breuk met Zngeland en de storenis van derzelver handel worden moest, zoo waagden zijhetechter,
vermits nieuwe willekeurige verordeningen van dat land
hare wel'verkregene resten betwistten.zich totvri
jheid te
verhefren(1775),totdathaardoorW wsEI>çT0> en l>aA>KtI>
met wijze voorzigtigheid bestuurde kampstri
jd (1783) de
welvaartdezerthans Yereenigde Staten beslistejenhetstaatkundi; en handeldri
jvend gewigtderzelven iz
n denjongsten
tijd te weeg bragt. En ofschoon dan ook in de eerste
jaren na den vredejde gesteldheid der 13 republieken,
welker bevolking zich destddsslechtstot3 millioen zielen
beperktej nog geenszinsverbli
jdend warete noemenjdaar
zx groote krachtsinspanningen en een zevenjarige oorlog

heid boven deengelschen,bàjdezen handelin hetvoordeel
zi
jn,naard.
ien zi
j den van hen ingeruilden thee gewoonli
jk

an

zelven gesticht, en zonder eenige verbinding metelkander, derheid naar Xexico, uit, vermits de uit het spao sch

bragt. 0ok aan den handelmet en in Oost-lndië nxmen
de noord-amerikanen van nu af aauj nevens ons ep de
G dreigd zagen. lloch meer nog moestde wensch totzulk engelscheny een zeer Ievendig aandeel,wn ook hun ha del
eene gemeenschap zich doen gelden, toen deze nieuwebur- op Chinawerd gestadig aanzienli
jkereameerwinstgevende,
piers van lmerika, door de gelukkige voortgangen in de ofschoou zi
j,behalve pelteràjen,en,vellen,die aldaar,* t
e
a
a
f
t
r
e
k
v
i
n
de
n,
i
n
he
t
e
i
g
e
n
l
and slechts weinig pmdqx vestiging', verdediging en inrigting Nunsnieuwen vaderlandstotzelfgevoelontwaakt,reedssindslangea ti
jd slechts ceren, wattotruilhandelmetde chinezen geschikt is,maar
metweerzin debeperkinghunnernijverheid en vanhunnen hetmeeste daartoe eerstuiteuropesche landen en uitoosthandel verduurd hadden,welke hun het monopolie van het Indiëontvangen,hetgeendaardoorteverklarenis, datdenx rdmoederlandj Engeland,had opgedwongen,en zi
j,dienvol- amerikanendoorhunnemeerdereschranderheid en werkzaam-

met Zngeland de geldmiddelen geheeluitgeput,hetkrediet
verzvakt en eene staatsschuld van 43 lùillioen dollars te
weeg gebragt haddenJzoo werden echter alle zwarigheden
gelukkig overwonnen.W antverrassend snel ging nuhuane
ontwikkeling voorwaarts;de kultuur van den grondverkreeg

goedkooper kunnen leveren daa dezen,endienvolgenssedert

v
delejaren reedsnietslechtsde Yereenigde Staten en (doo:
en sluikhandel) Canéda, maar ook Duitschland en aadere
ewesten van heteuropeesch vastland metthee voorziea.
Bi
j het steeds meer begeerde der amerikaansche ruwe
produkten in Europa en metde,b!jhetsteedsmeertoenemen der bevolking, in de Yereenigde Staten van daar
ook sti
jgenden uitvoer van fabri
jkgoederen en kunstvoortbrengselen derwaarts, groeide daarnevens de handel met
versclleidene europesche landen! zoo als met Frankri
jk,
Duitschland, onsvaderlandj BelglëjZwitserland enz. steeds
meer aanj zoodat Rngeland deemancipatie van dezezi
jne
vroegerekoloniën thanseen gedeeltezi
jnergrootheidinden

wereldhandel te danken heeft.
Doch nietalleen de zeehandelder YereenigdeStatenwerd
zoo groot, maar ook voor den handel ea de scheepvaart
binnenslandswerdhiermeerdan in eenig ander land il zeer

bij de door voortdurende neerzettingen uitEuropazoo ras
toenemende.bevolking als ook door hetgebruiken van eenige
negerslaven, inzonderheid in sommige zuideli
jke staten,
eene steeds grootere uitbreiding,en voor alles ontwikkelde
zich de rijstkultuur, met die van den katoen en van den

kortenti
jdgedaan doorhetaanleggen van velegrootekqnaIrzz, als ook eene menigtel
jznren dy/orzt/egezz,welkede
gemeenschap ia dezen uitgebreiden staat zeer verligtea en
bevorderea,naardien zi
j de belangri
jksteplaatsen onderling.
verb,inden. ge lengte der eerstgemelden wordt berekend
tegenwoordig meerdan 3000 engelschemi
jlea tebedragenx

scheepsbouw,visscheri
j,rumstookerijen en zaagmolenswerden levendig bedreven, maar ook de. van de engelsche
boei
jen bevrx
lde,fabqiken,aan welke devruchtbaarheidvan
den kraehtvollen grond stoflkn in menigte levert, verkregen
doorde aanwending dernu ook hieringang kri
jgendemaehinenspoedig eeneandere gedaante,zoo datni
jverheid en

vanië vormteenelinie van nagenoeg 1300 mi
jlen,benevens
nog ongeveer 10 mi
jlen spoorwegen.Een evea zoowonderbaarverschijnselisdesteeds toenemende uitbreiding dezer
laatstgemelden, die insgelijks thans reeds over nagenoeg
3000 engelsehe mi
jlen in allerigtingen des landsvoltooid

tabak,naar welke artikelen de vraag uit Europasteedsgroo- welker aarklegging we1 omstreeks 10 m illioen dollars za1
ter werd, over eene bi
j uitnemendlleid grooteschaal;de vereisehthebbeu.Alleen het kanalisatiestelselvan Penasyl-

ZiJ*n.
Yan niet minder gewigt voor den binnenlandschen hanhandel sederthetbegin der 19e eeuw zich hiera1s mete1ken dag hooger verhieven. De meer uitgebreide handels- del is tooral ook de uitvinding der stoom nootvaart g,gemeenschapmetFrankri
jk,Holland,Duitschland enandere W eest, die hier in 1807 het eerst doorROBSIIT FrtTQx te
europesche vastelands-landen, als ook met W est-lndië Newyork pr
actisch werd ingevoerd. (Zieverderbeneden).
(Domingo en Cuba), voornameli
jk echterdenu wederom
In- 6,4 uitvoer.
metEngeland aangeknoopte en voor beide staten totopden

ardegemiddelde berekening overdelaatstedriejaren)
j
ongsten ti
jd zoo ri
jkeli
jk vruchtbare handelsbetrekkingen jNa
bragten de koene en werkzamerepublikeinen,diedooreenen zi
n jaarli
jksuitgevoerd:
btjzonderen commercieelen en industrieelen geestzijn bewaarde. ge/a.
qcleydgz. tonnel. bemann.
zield,welkshoogereontwikkeling nogdoordevri
jheidwordt amerik.vlag:94,135,191doll. 7285 1,400,517 74,746
begunstigd,in minderdan 50jaren op de hoogte,opwelke vreemde p 27,558,386 p 4230 630,824 39,608
wi
j hiertegenwoordig zien.
ingevoerd.
Van wezentlijken invloed op de snelle verkeëng der

noord-amerikaansche VereenigdeStatenwasechteronbetwistwaarde. get.schepen. tonnel. le/acps.
baar de nadeelige toestand in welken de meeste ,europesche amerik.vlag:l35j288,865doll. 7023 1,352,653 73,329
staten door de fransche re4olutie en de daaruitgewlgdeoor- vreemde > 14,606,877 ) 4269
61l,310 40,405.
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Dlt overgewim herhaaltzlch ook in de enkele bi
jzonder- Hamburgermark-bancoenthaler-bancojzie boven.
heden, want schier alle landen, die met de Yereeenigde Jamai
ca-courRnt3 dollarsop 1 2 .
Suteh in betrekking staan, lieten tot dus verre voor dit Iers
che z st.(wetteli
jk) ........ à 480 cents.
handelsverkeer, zoo wel met de zaamgevatte waarde der la(
Hi
e
r
n
a
a
r
z
o
u
de
hetiersche livrecourant463 cents bedragen.
dingen, als wat de tonnelastbetreft,hunne eigene en de
Le
i
pz
i
g
e
r
g
ul
d
e
n
.
.
.. ... ..
kt 48
O lcurrerende derde vlag doorde amerikaansche overtreFen.
,
De eenige volkomene uitzondering maakten Schotland ende Livorno lire 6) op l dollar.

Hansesteden, welke laatstgemelden bi
j haren handel met Dereli
jkedollar

yy 90/:v

Xaltesische scudi . .. . . .. . @ p 40
Xexikaansche dollar (wett
> l00
eli
jk)
Napelsche ducati * @ * @ @ * * @ * @ * p 80j
Wederlandsche gul
den (van alle mua>>
sedel hetjaar 1834,hetvolgendetariefvanwrt'
ez
ademun- ting)wetteli
jk .......... . > 184
zes, (rekenmunten)zoo a1s:i
jbi
jdelolbetaling derkoop- Pruissischegulden (halve gulden). > 23
r ederen in Newyork worden aangenomen.
Dergeli
jke daalder............ s 68.
l)a
Peruaansche dollars(wetteltjk)... p 100
Augsburger gulden . . . . . . .. l 40
cents.
Portugeschemilreistwettelijk).... p l24
Banko-mark (hamburgsch) wetteli
jk
Russische roebels (papierroebels)... 101
3) Peqce.
vastgesteld .. .. . .. .. . .. . . n 332
,
#
N.B.9e waarde dezermunthangt
af van dea koers op Londen, wessanko-thlr.(hamburgsch) ..... > 100
halve de hier aangeteekende 10z:
Batavia-ri
jksdaalder.......... p 75
5.arceloneren katalonische libbras.
>y 53)
geeneCenten Zi
jnjmaRrPenceStersazeler-gulden .. . . .
.
p 40.
);
ling,terwi
jldetolkantorqn 10pence
:rabandsche-gulden . .. . .. .. . p 34
))
sterling met20 amerikaansche cenBraziliaansche dollars, ongestempelde,
ten geli
jk rekent.
);
St.Gallener'
gulden ... .. .. .
a 402:v
wetteli
jk vastgesteld
.,.
'.. p 100

Noord-Amerika tot invoer 40 amerikaansche en 79 eigene
schepen, en tot uitvoer 48 amerikaansche en 92eigenesche.
Pen in de vaarthielden.
In de Yereenigde Staten van Noord-lmerika bestaatj

Bremtr-ri
jksdaalder...... .... p 75

Bengaalsche-siccaropei
jen (wetteli
jk). p 50
Bombay-ropey . .. .. .. . .. .. . > :0
Calcutta-ropey (wetteli
jk) , ..... p 50
trayenne-livres 7 op l dollar.
Centraal-amerikaangche dollars (wetteli
l-k)......
..
> l(*
Crefelder-gulden .....
. .. p 371
.1.
,
Chili-dollars(Fetteli
jk) .
> 100
Coumnt-mark .. . .. .. .. .
> 28
geenscheri
jksdaalders (wetteli
jk) .. > 100
Engelsch z st.(wetteli
jk) .. .
*480
Franxhelivres(wetteli
jk)..
p 18I
gergelijke francs(wetteli
jk)..... p l8)
Florenti
jnerlire61 op 1 dolllar.

# 69
p 2$6
Spaanschedaalder(wetteli
jk) . ... p 100
p realesde plata(wetteli
jk).. ;) 105
m
>
y devellon (wetteli
jk) .
Toskaansche kroonen ... . .. .. . . > 105
Turksche piasters rigten zich naar den
koers op Londen.

Saksische ri
jksdaalder. .. ..
Sicilischeoncia (ons).....

>)

)>

Zweedsche ri
jksdaalders...
p

> l00

livres .

.. . yy 27

)>

Het'
volgende isjnaareene mededeeling in Februari
j1838
on&toegekomen,eenr opgavederverhouding vân hetkontante geld tothetin omloop zi
jndepapiergeld,derondersGeidene banken van de Yereenigde Staten van Nxoordv
Amerika.

Ilalifax livres ofpounds . .. ... .. p 400

1 in de bank van SuFolk kwam
2 p p > >y Xiddlesex yy
3 > >
y >> > W orcester p
4 > * p p Franklin p
5 % > p p Hampshire >
6 >> p > p Hampden p
7 >> > p p Berkshire p
8 p > p p Norfolk
p
9 p )
y bt p Briitol
p
10 p y p >
) Plymouth p

1 dollar in spetie tegen 4 dollar in papier.
l > p *
> 1l p p p
l p p p
>> l8 p p p
1 p p >
)) 17 p p p
l y >> p
p 4 > > p
1 p p p
p l9 p p p
1 yy p p
> 85 p p p
1 > p p
p 19 p s p
1 :
7 yy p
p l2 p p t
k
l p n p
>> l6 * p p

1l )z p
12 > p

1
l

%
p

>y Barnstaple *
>) Kentucky >

hesaurie,d.d.6
Uit het rappprt van den secretari
as der t

> >
>> p

p
p

yy 10 p
% l1 p

)>
>

>z
v

Het geheelbedrag der in de Unie voorhanden klinkende

December 1836,blijkt,datdeverYouding van hetkontante muntjwas als volgt
geld tot het zich in omloop bevindende papierwasalsvolgt,

op de na temelden ti
jdperken.

October 1833 dollars 29 millioen.

Januari
j 1834 #

39

>y

millioen
p
l835 p 61
p
p
1836 n 63
p
dollarn.
october 1833papi
December1836 p 73 p
ergeld in werkeli
jken omloop 89
p
p
tt
p
76
Januari
j l834
AAIMSItKING l). De president vAx BcEzl begroot
1835
p
v
>
:
h
7
82
tellet
bedrag van het met het begin van September 1837 in de
108
1836
>
%
hy
p
Vereenigde Staten zich in omloop bevindende kontantegeld
llecember 1836
#
>;
p
p
l20
op 70 à 80 millioen dollars.

Iletgeld in spetie,in werkeli
jken omloop bedroeg in
October 1833 dollars 4 millioen.
12 >
>
1835 >
18
>
1836 > 23 ly
December 1836 )) 28 >

Januari
j 1834 *

In de banken was aan spetie voorhanden
(lctober 1833 dollars 25 millioen.
27 ,
)
>>
1835 > 43
p
1836 p 40
v
Deember 1836 n 45

Januari
j 1834 p

AAFX:IIKI>G2). Terwijlmen in Engeland van wegehet

kommittee voor de bank-aangelegenhedenjhetwelk aaq het
parlement rapporteerdej de grondstelling voordroeg,dat de

bank slechts l z st.voor3 z st.hareraangegane verbindv
tenissen (in de uitgegevene banknooten)behoefdevoorhihden te hebben,houden de fnancie-kundige mannen in de
Vereenigde Staten,de verhouding van l:5 a1s volkomene
zekerheid gevende.
In hoe verre echter deze verhouding in de Unie zich
practisch heeh bewaarheid,za1men kunnen nagaan uit het

boven dooronsmedegedeeldetabellet
je,vandevoorhandene
spetie deronderscheidenebanken,van Februari
j 1838.
Getal der banken in de Yereenigde Staten van NoordAmerika tot op 1836 bestaande banken,benevens hetkaPitaalderzelve:
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kapitaal
64 dollars.

retqn

.) In hetjaar 1792 bestonden in

de Vereenigde Staten met inbegrip
dercentraalbank ..
.. . . .. 12

()p 1 Jan)ua
j11883340 dol)l
> ri
yars22,l14.
*917
p
>

** @

>
p
>
n
p
hy
p

378,621,162

De gesteldheid der banken van de noord-amerikaausclle

Uaie, van 1811tot1836)isbli
jkbaaruitde hiervolgende
statistieke aanteekeningen.
Hetgetalderop denatemelden ti
jdperken bestaanhebG nde bankèn was alsvolgt:

*
X
*

p
p
tï
p

1815
18l6
1820
185:0
1834
l835
1836

p
n
>
)y

.208
246
308
320
5t6
558
5ö7

1830
1834
1835
1836

p 359559,928
p 75,666,986
p 83,081,365
> 115,104,440

ge bankkapitalen waren als volgt:

0p lJanuarij1811 dollars 52,610,601
)>
))
))

0p l Jannuarl
j 181ldollars 15,400,000
1815
1816
1820

>
>
p
p
,>
y
,
>

0p l Januari
j 1820 dollars35,950,470

lletbedrag van hetgemunte kontante geld was:
t
p
))

45,000,000
68,000,000
44,863,344
61,323,898
94,833,570
103,692,495
140,30:,038

p
>
v
p
p
n
tn

In de bauk waren gedeponeerd:

0p l Januari
j 18llbanken 89
1815
1816
182t1
1830
1834
1835
1826

p 43,937,625
p 40,019,594

Banknooten waren erop die zelfdeti
jdperken inolnlopp:
0p Januari
j 18l1 banknooten 28,100,000 stuks

h
no
eo
vf
ednbaankkeen)
n 823

>>
*
v
>y

1835
1836

18,935,000

1)In 18llteldemen,naetinberip der nieuwe nationale bank .. 89
52,610,601
c)In 1830 had men .... . . 330 145,192,268
dt Iu gecember 1836 teldemen daarentegen
meteea kapitaalvan . . @@
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p 17,400j0()0
p 19,000j000
>> 19,820,240

*

1815 p
1816 p
1820 v
1830
1834
1835
1836

82,259,50
89,822,42:
137,1l0j611
145,192,268
200,005,944
231,250,337
251,875,292

Ilet tp//geade ls K't'
zl, opgave en t/:râlcrfag vatt J:f koersstclsei van A rwyorâj en f<r,xd algemeen z:rrzy/r/yrf
c.

.

..

deraa
nzienli
jkste âc
xdr.p
zfcc/
drs' van..- -&-. Fe
peenigdoà/c/
r?zvan Anory-lvlrrfâc.
.T
7 ..i..';
.
'
'
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)
.
'

1)xo
snsy
slor
znl2lGMxxloxl
OP Bclr
zxstzs>sà60
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0p Amsterdam,zie Holland.

> Bremen . . . . . .. pl.min.% L 81
centsderVereenigdeStaten Yoor 1ri
jksdaalder in pisto=
1en à 5 tNaler:
Cadixenanderespaanscheplaatsen
76 à 76)
p p
*
> > l spaanschenwisselpiasF
terLpeso deplata czzfïgvc).
rankri
jk (Pari
jsenz.) . ..
5.17) à ô.20 pl.min.5 francs l7l& 20 centimesvoor ldollarderVereenigde Staten.
p ofook .. .....
19 àl9i
> 19 à 19jcentsderYereenigde Statenvoor1franc.
llamburg.. . ... .. .. . ..
361
noord-amerikaansche cents voor l mark-banco'hamburgs.
llolland (Alnsterdam enz.) ....
41l
a
*
p
p * l gulden nederl.courant.
Lkvorno .. .. . .. .. .. .. .

n

p

ofook .. ..... ..

p Louden ttot5 Januarij1839).
. .. .

p

))

n

15)

>

y

yy

p 1 pezza 4an 1 toskaansche lit'
q.
p 1 toskaansche lire.

9 à91pct. premiejd.i.lzsterl.wordtvastop444(444))amerikaansche.centsgerekend,en daarop 9 à 9) pct.opgeld
vergoed.

y) tsedert5 Januari
j 1839).

Trkést

90

4 doll.81cent.plmin.4dollars84 centsvoorl z st.in Londen.

. ... ..

47) f
k 48

noord-amerikaansche cents Toor 1 gulden conv.courant.

2)Koersnoterin& lp ninnenslands,
na zïyf betaalbaar.

()p Baltimol
'e.

t
,
p
n
s
p

. . . .. .. .. ptmin. lI &: pct.

Boston . . . ........
Charleston .. . ......
New-orleans. .........
Noord-carolina . . .. .. ... .
Philadelphia...... ......

p Richmond . .. . ... .. .. ..

p Saxanna.........

y) 1) a2 pct.
p 25à 3 pct. disconto,zondërverlies,d.i.plus-flv.
498.
t,98J,9819
m 3 & 3) pct.
9% 971,97,96i en 95 dollars kontantin Newyork
m 3 pct.
voor 100 dollars in de hierneven: genoemde binnenp 1) à 1) pct. landsche phatsenjbetaalbaarin wigaelsn.zigt.
p

2 à 3 pct.

p

2.
) 3pct.

K oers der g/tld- en aï/wer-vxfea,
op den : Beccmber ::J/.

Amerikaansch goud,onderstempelingj

tot1834 ..i... ....... pl.min. 10 l 11 pct. premie ofopgeld (l10 l 1ll dollars)voor100 dollars in
Pito nieuwe stempeling sedert 1 Augustus 1837 . . .., .. .. .. ..

de geldsoorten der vroegere uitmuntin: tot lV 4.

p

4a
1 i 5 pct. prqmiq legen de nieuw gemxlntç goudspeciin.
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KO:RS

TZRKIZRI/G DKZZR KO:ASFOTXAI:G:F.

.

D:l 2 DXCNMB:R 1837.

P- ugeesG goud (goudmunten)

vzRzxxlGoE :TATEX vAx xoo:p-AMERIKA.

. pl.min. 4.& 5 pct. premie op portugesche goudmunten naar de vastgestelde
waarde.

Xngelsehe soveieigns .. . . .. . ..
> wigtigeguineas .......
Spaansche dublonen .. . .. ... ..
'atriotAehe dublonen .. . . .. .. ..

.

5.10 l 13
pl.min. 5 dollars 10 à 13 cents voor l eng.sovereign.
5.10 l20
> 5 p 10 m 20 p > 1 (wl
ngtige)guinea.
17.20 à 17.30
! 17 p 20 p 30 > > 1spaanschedublone.
16.55 l 16.65
> 16 p 55 p 65 p * 1patriotschedublone,
ofdublone der nieuwe republikeinsche staten van
Noord-lmerika.

A an.
nRAepiasters(dollars)......

y

7à8jpct.

7dollars81p6t.opgeldjnameli
jk 107 à 1O i

dollars,in Newrork voor 100 spaangche piasters.
11 à 14 pct. premie of opgeld.
41 à 5 p6t. premiejof104)à l05 dollarsin Newyork,voor100stuk:
heele of200 halxe zilver dol
lars.
.

C-rolus-dollars .. . .. .. . ... . .

p

Xexicaansche dollars..........

y 5) à 6)pct. premie,d.i.105)à 1061 dollars in Newyork voor 1*

s-francotukken .. ... .. .. ... .

>

Malve dollar,..... .........

>

98 à 99

stuks mexikaansche dollars ofpiasters.
noord-amerikaansche cents. voor l fransch s-francsstuk.

onderdebenaming stockn(actiën)komen hierno& voor:
Newp rk-kanaal,6 pct.stock: voor 1845,
Dito
5 pCt. p > 1845, 1846, 1847, 1850,

Xewyork 4)pct.stocks,

allen zonder notering ofnoohio 6 pct. m voor 1850,
minul.
p
5 pct. > > 1850,
Corparatiën 5 pct.stocks voor 1850 en 1856,
zstor 5 pCtstocks,
zlabama 5 pCt.stocks voor 1863,
Bank stocks der Yereenigde Staten-Bank:plun afnvz 122 à l22r'.

aauw en geelhout,
3. v4,rxlc-:/: visseèlaatsen der Fàreesfyde Btaten Bl
Nicaragua en andea zware houuxrten,
van Abord-z-erïâc,z#'
4z
Ri
jst,

van ie& r de-

serartikebn

Baltimore,
Boston,

Pittsburgy
Portsmouthj

Honig,
Kopererts en alle andere zware goederen,

Charleston,
New-orleans,
Newyorky
'hiladelphia,

Providence,
Richmond,
Salem en
savanna.

Koëj,
wnes jo, ia jat xup geudrnj
Kakao,
j: cwt
Stokviscb,(gedroogde)
.
S
tokvisch (vaa allesoort,bakeljaauwenz.)in vaten 12 cwt.
Scheepsbeschuitin vaten .. .. .. . .. . .. 6 p

#an velke echter Newyork de hoofdwisselplaats is, op

gito

vehe :edert 1838 ook Londen eenen regtstreekschen koers
Dito
-. eert, na dat,door de stoombootvaart,de regelmatigege- olie,

20 cwt.

p zakken ............. 1 p

1o: in hetschip . . .. .. .. . 8 >

- enschap tusschen debeide plaatsen gedurendehet groo- W i
jn.
200 wi
jngallons, waarbi
l' de
t:rgedeelte desjaar:isopengesteld geworden.
Bra
nd
e
wi
j
n
e
n
a
l
l
e
s
o
o
r
t
e
n
v
a
t
e
n
a
1
s
.
o
1
a
a
ng
e
n
o
me
n
:i
J
*n.
van likeuren,
kèpalinr A r hbeveelâeid âdv goeo relj die vnnr d
rerekend onrden r

Granen,in vaten . .. .. .. .. .. . . . 22 bushel.
Rrwten en boonen,los in het schip . .. ... 36 >
EuropeescN zout . . .. .. .. .. . .. .. . . 36 >

(Getrokken uitdestedeli
jkeverordening der kamer W est-indisch zout ..... .. ...... 31 >
van koophandelvan Newyork,van hetjaar 18342. Steenkoolen .. ... .......... 29 >
Maghoni
jhout,

Als schepen perton, of tonnelast bevracht worden, en Vierkanttimmerhout,
tusschen den eigenaar of bevrachter van het schip geene Eiken planken,

W-*zondereovereenkomstover de hoeveelheid is getroFen,
welke van iederartikelop 1 ton te rekenen is,zi
jndaartoe
de.volgende bepalingen totrigtsnoeraan tenemen:
Van zwarp goederen zalop l ton gerekend worden, als
ve :
KOmJ-, in vaten... ... .. .. ... 1568 pond.
>
> zakken . . . .. ... . . .. 1*30 #

Dennen en.andere deelen,
4 kubiek voet.
W as,
Pelteri
jen en bontwerk,
Katoen,wolle- en balenm ed,vanallesx rt,
Tabak........ ... .. .. . l oxhxM.
Drooge huiden . ... .. . .. . . 10 cwt.
Ruwe chineschezijde .......... . 8 p
Bohea thee . .. . .. . .. .. . . . . 10 cwt.netloj

Kakao, > vaten .. . . .. .. ... . .. .
y
> zakken .. . .. .. .. . . ..
m-ment,y vaten .. . .. . .. ... . . ..
y
> xakken. . .. . ... .. . ..

>
>
>
>

Groene thee . .. .. . .. . .. . . 8 cwt.
Boekhandel. 0ok deze is in opbloei,en de letterkundige voortbrengselen der Yereenigde Staten hebben zich in

X:.1,8 vaten iedervan l36 pond ...... 1064 >
Run
dvee,
Tarkensvleesch,

de jongste 10jaren genoegzaam verdubbeld. Yolgensden
amerikaanschen almanak voor 1836 beliep het'aantal der
ni
euwe werken, die hier in de jaren 1834 en l%5 verschenen, 1013, welke te zamen 1300 boekdeelen uitmaak-

Tdlk'

l120
1307
952
1110

ieder deger ahikelen,

Gezouten visch. Tân
o .-#ek.
O fatfn.
Teer
-,
Terpenti
jn,
staafi
jzer,
Ruw i
jzery
van iederdezerartikelen
'otasch,
20 vwt.
suikery
--

ten:en Waarvan dekosten op schier lt millioen dollarsbegroot werden.

Het meeste levert Newyork (32 boekdrukkeri
jen en 40 boekhandel-etablissementen) alwaarook een.
boekhandelaars-jaarmisgehoudea wordt,voortsBostou,Philadelphiaen Herford.
Munten en âoerz. De Yereenigde Staten rekenen vaa
af hunne afscheurir van Nngeland,dusomstreeks1773,
naardollarnîwelkemen aynvankeli
jk in 90 deelen (b4 de
newprker bank desti
jds ln 96 deelen) indeelde, gedert
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de volkomene afscheiding van Engeland echter, ofsedert st
aten zi
jn onlangsdooreenewetmetjuistheid bepaald ge1783. in l00 deelen, ccnts, indeelt. over het algemeen worden, ofschoon voorloopig alleenli
jk voor den staatvan
rekent men tegenwoordig naar dollars vao l00 cents, à 10 Newyork.terwàjliu de overigeydewei'
nigeofvolslrektniet
mills, en gemeenli
jk laatmen hetbijdeindeeling in l00 hiervan afwijkende.engelsch,
e nog gelde'
pdq zi
jn. Yolgen:
deze wet moetin den geheelen st.aateenerleimaat en gecents.
De spoedig nade omwenteli
ng (1783)uitgevaardigdedol- wigt worden gebezigd. gez: heeft.à1sfnpdypenteelegrootte
1ar der 13 Yereenigde Staten bestond in papier, moestde de den 4 Jul
ij 1826jui#tgereguleerdeyarjjhetAelktot
waarde Van den spaanschen piaster vertegenwoordigen,en en eenvoudigen secondepstiùgernaar de metlngen ln CpW:s terstond bi
*
#
i
' den aanvang op 4J shilling eng.slerling lumbia Collegie te Newyork opder 40O 42/ k3# N.B.op
w aarde? ofwop 6 shilling am erikaanscll courant vastgesteld. het vlak derzee en hetsme'
ltpuntvaq heti
jsgereduceerd,
Yan dlt papiergetd werden ia 177.5 om streelts3 m illioen m et eene geelkoperen staaf.of gtang gemeten.,
zich verhoudt

dollars uitgegeven;op heteindedesjaars1779 wasechter als een millioen totl,(186,lkl;de standaardmaatberustin
de menigte en de onwaarde van ditpapiergeldderwi
jzetoe- bewaring bàjdesecretarievan'den staat.
genomen, dat men voor éën spaanschea dollar 61 dezer Het geheel getal van gtpomwerklulgen vau allea aard
noord-am erikaapsche papier-dollars ontving, tdt na de er- wordt hi
er op 3010 begroot(vap,deze zi
ja 3653 werkeli
jk
opgemgaks
C.g
voor.de plaatsen van
kendeonafhankelijkbeid dezerstaten hetcongrçs,
app.d
.e,n.
1.
0 erkead'en.357 nparyamiog..
Xaart 1780 hun kreditweder hersteldejden'dollarwederom Y
welkqgeeqe.afpljhansgpbrekkigeopgavea,i
jn ontvangen).
op 4$slz. sterl.vaststeldqen,eenîgen ti
jddaarna(16octo- an dit gptkl..worden ongeveer 800 voer dew ltoombooten
(7é0 erkend, l00 naarraming opgegevtp);onber1786)eenen eigenen muntslag in goud.zilverelzkoper erekeyd
350 stoomwerktuigen wordçn gerçkend in locomoverordende,die echter eerstin 1792 en 1793 totvolkomene
verwezentli*iFking kwam.
voorde spoorwegen gebvzigd tezijn. Van deze qjn
kend, 13 naar raming opgegeven.Buitendien worden
De nationat. eazdl/ezlder ''ererxïyde Staten zi
jn de nog er
1860
stoom werktuigen in,fabri
volgende:
jken vaxlondçrseheidea
h. Za goud:
aard gebezigd;van dez:zija 1616 erkend en 264 naarra'
. .

.

1!) en I eagles(adelaars),van l0y5 en 2) dollars.
Bl
jdezen goudlnuntslag isechterop te merken:
1) totden 31 Juli
j 1834moeten wettelijk wegen en inhouden :
ea
ee
sin270
eng.
trde
ooisJ
ch greia,en aan :jn goud
24De
7) dleze
rgl
gr
en;e
n zoo
Llta@'rcy/ed)eni(yycrter ecg&:).
2) #an afden 1 Augustus 1834 moeten wetteli
jk wegen
en inhàuden:
De
l
Sedert
eagles258 en aan âjn goud 238 trooisch grein.
den 18 Januarài 1836 heeft echtereene nieuwe
wijziging izz den muntslag dezergeldsoorten plaats gehad,
en nloeten nu Wegen en inhouden :
De l eagles 258,doeh aan âjngoud 232)trooisch grein
de 1 en l naarverhyuding.
De mqten ezz&ewt6vten qin de oude engflschen.
Iengtcmaat. De J%ot tvoet) heeft 1) span,3 hands,
4palms,12 inches (duimen)j 96 partn (deelen) of l20
Iinen = K 4.7945 nrd.streep.

m ing opgegeven.
ongetuksgevallen aan. z/oomwerâ/vfges toerekomrn.
Hetgetalvan ongeluks evallen, verlies vanmelç
# henlevens
ofgroote schade aan eigendom, te weegbrepgendes,d,ieplaats

ehgd hebben bi
j hetgebruik vaa stoomwerktuigenvanallen
260 te zi
jn geweest. Yan deze zi
jn 253 alsstellig zeker
aard in de Vereenigde Stalen, wordtbegroot op nagenoeg

erkendy en de overigen volgens ongewaarborgde herigten
opgem aakt. Van deze 253 ongeluks sxvallen,, aan stoom -

booten toegekomepyschi
jnteen zeergrootgedeeltebestaan

te hebbea in het springen der stookketelsyen .deze worden
ondersteld 230 te hebben bedrageny.waarvan 215 m et zekevheid.. zi
jn bqkend pevorp.
em'Het.kqrstedeçgeli
jke ongeluk, schi
jnt gebeurd tezjq met
.den V a&hingtu op de
ohio-rivier.
Sedert het gebruik van stoombooten in de Yereenigde
Staten wordthet getal der,aldaar gebouwde op 1300 bere-

kend. Yan deze zi
jq oagenoeg260 doôrversclzillendeon1
gelukken verloren gegaany240 zi
ja totogderzelverafslijting
gebruikt gebleven ;hetoverige bevindtzlch tegenwoordigia

vaart.
lyard (e11e)heeft3,en 1Iathom (vadem).6 voet = deDe
eerste st
= 914,38 ned.streep.
oomboot, hier (of eigenlljk deeerste in de
eheele wereld)dietotpractisch gebruik isaangewend ge1 polen rod ofpercâ,(roede)heefl5)yard ofl6)voet g
wor
de
n,
wa
s
i
n
1807,op de Hudson-rivier, ia den staat van
= 5,.029 ned.e1.

1J'
urlonr heeft40 polen of221)yards = 201,16ned.e1. NewyorkmDezelve was gebouwd door FrLTOX,had tot naam

De amerikaansche m!)lisinsgeli
jk'sdeeng.van1760yards.
F'
/câ/eraccf, 1 acre o./-l
and
(akkerofmorgen gronds)
heeft4840 o yayds= 40,467 ned.roeden.
640 acres= l o mtjlLsecdont.
Grlt
zzizaccz. l guarter heeft 8 bushels (winchester
maat) à8 gallqns,en het&unhelbe4at35,2372 ned.kop.
l Zastheeft2 w eys, 10 guarters, 20com bs,40ntricks,
of80 nushets.
l nushelheeft4 peck8,8 &allons, 16 &ottle,%,32guarts
of64 pints.
Inhoudsmaat wo/r natte Ylrtw.

ontvangen the A br//l A iver, en hare stoom m achine wns.
van slechts 48 paardenkracht; qj deed de vaarttusschea

Newxork en Albany in 33 uren.ofschoon meteenestoom-

machlne, buitenslands door Bovx.
l'ul én W i'T vervaardigd.
werd in Europa geene stoombootvan stapelgelaten,die in

l
zet practisch gebraik hare deugdeli
jkheid behield.totna
verloop vgn 5 jaren,die'
van den heer Brttt te.x
Glasgow.
in l8l2. omstreeks dezen li
jd waren gebouwd deearof
W ept'
une in 1808,de Paragom in 18l1, eq de A iehm ond
in 1812, alle,m eten benevensde eerstgebouwde stoom boot, in de vaart van Newyork.Yan IICAIwi)T is het bekend

dathtjin 1787 in,Tirginiawerkdadigeproefnemingen van
1ton wàjn,brandewtjn,olieenz.heeft2pipes,4 ho&s- machines,tot stoombloten dienstbaar,overeenekleineschaal

âecdd,&puncheoyts, 6 tierces,8 Darrils, 14 rundletts,of
252 n'atlons.
l Kallon heeft4 guarts, 8 pz
'nts of32 &illn = 3,78521
ned.kan.
l tun bier heeft2 nutls' 4 hogheadss6 narrilsof216
raltons.. l gallon = 4,62090 ned kan.
Het handelsgewég't is heteng.avdps.gewigt.
1 ton heeft 2 hundredweights 80 guœrlera.of 2,:40
Pond.
l hundredweight, centweight(cwt.
)ofcentenaarheeft
4 guarters,of 112 pond.

l stone (steen)is 14 pond.
Het,
pond weegt453.598 ned.wigt
jes.
Het goud-, xilver- en muntgeujigd is het engelsebe
trooischq)van12 oneennhetwelk 373,202,ned.wigtjesweegt.
HetAjngeâalte - eè het zilver wordt.naar ounces en
pennywei&htn (dwts.), hetpond hjn van l2 (mncesà20
dwts., en deljx/evan Jefroud naarcarau en &rains.
het pond 5jn van 24 carqtn A
a4 &rainn,alsin Engeland
erekend.
HG naderejwegensindeeling en vergelijking dezermaten
en gewigten,zie men onder Izoxosw.
De maten en gewigten in denoord-amerikaanache vrij-

heeffbewerkstelligd,m aar deze werden niet tot eenigpractisch nut toegepast. Beide werktuigkundigen, RUMSSY en
FITcH. begonnen reedj in 1783 en 17.84, proeven in dat

land te nemen; en i
ozlvzsllllva
tlsin 1785 en 1786. Zii
wa'
ren in Fraukri
jk voorgegaan doorden markiespxJorrl:zT
in l762,en hetdenkbeeld om stoomkrachtin schepeq aan
te wel
zden, wasin.Zngvlani reeds in.173G door JO>ATMA>
Hstts.geoo erd. ..

Ilet geheel getklvan stoombooten,metzekerhesd erkend

en overigens naar raming opgegeven,wordtindeYerrrepigde

Staten van Noord-Amerikaop 800 begroot. (In Engelantl
g18364 is het getal der toen in devaartgeweeatzi
jnde
stoombo'oten op 600 berekend). 0p de wester- en zuidwester-wateren alleen worden tegenwoordig 4oostoom booten
gerekend in devaarttezi
jn..dâ'
arwaarvöörl8llergeene
zi
n gebruikt geworden,en waarin 1834 hetgetalderzel*j
ven op slechls 234 was begroot. 0p de ohlo-rivier alleen
worden in 1837 vermeld 4I3 onderscheidene stoombooten,

algdoordeLouisville- en Portland-kanalen teztingevaren,
b,
ehalve nog die. welke 6îboven, bf beneden geblevenJ en
dus nooit die.kanalen geyasseerd qjn. Xaarhetverdient
opmerking,datvan deze4l3 nagenoeg60doorongelukken en
afsli
jling, gedurende datjaar,ztn buiten gebruik geraakt;
156

#'
tktENtèofd !G '
tE< #A* *oô1t1
)=.t#EKlK1.
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eaverscheideaederoverigen,namzltik 10ijnieuw eavermoedeli
jk bestemtl warea ol
'
n aadere rivierea tebevarea.
Als eeue toelichting vaa den spoedigea vooruitgang der
stoombootea-bedri
jvigNeid op de ohio-rivierkaa dienenj
het berimy dât het getal der door het Louisville-kaaaal
jevàrea stoombooten van 40.
6 in 1831:tot1507 ia 1837,
o'
fnagenoeg tothetviervoudige in 6jarea isvermeerderd.
In 1839 werâen dé noordwester meere: dooromstreeks 70
ytoombooten bevarepj waar, voor weiuige jaren derzelver
getal nog zeer geripg was, zi
jade ia 1835 slecNts25 ge-

*

van Bqeannah (d4plaatsnaarwelkezi
j isgenoemdgeworden) naar Liverpoof in 26 dagen voer,ea datdehober'
Futton,reeds in l822, verscheidenetogt
jes naar Nieuworleansen Havanah deed. Kenesoortgeli
jke aanmerkingls,

dâârwaarde opgaven gebrekkig waren,ztn opdiengrond-

ln

molens! dl'
ukke,len, katoenfabri
jken,publieke w6rken?

OP de marlne-Werven.en ifàde arsellalen.
Hetgouveraementder Yereenigde Staten erkent 17 dezer
stoom-machleneriën, als gebruikt werdende op derzelver

talri
jkewerven,tothetdroogmalen van scheepsdokken,het
zagea van constructiehoutenz. en in sommige arsenalen eu
roote wapenfabri
jken.
9escheepsinhoul #an alde stoombooten indeVereenigde
Staten wordt berekend 1539473 tonaelastte'boven te gaan.
Yolgens de oKcieile bescheiden moet tegeuweordig de

weest. Yan de 800 tegenwoordig in de Yereeaigde stztea scNeepsruimte 160,000 tonnelastnabi
jkomea,zi
jadedezelve
varendè stoombooten, komt het grootst gedeelte op dea in 1837 op 153,68pberekend reworden. Verscheideae,in
die opgave vermeldejbooten zi
la vergaan efafgesleten, en
staatNewyork,namili
jk 140.
Hetbaarteenigermate bevreemding,datonderdezestoom- sedert in derzel4er plaats vele nieuwe aangebouwd. Ia
booteu erzoowex
lnigezi
jn,dieterzeegaan;a1smenbedenkt Enuelalzd wordt de tonnelast ia 1836 berekend 67,969 te
datde eerste stoombopt,di: i>merdeh Atlantisckenoceaaa zi
ja geweest. ge scheepsrui
mte der stoombooten hieri,,
heeft bevaren, reed'
s in 1819 te Neeyork isgebou<dj en bijgemiddeldeberekening,200 tonnelast?en deramingeu,

datvan geheelhetgetalslechts (én openbaaroorlogsvaartuig
is, daar toch de eerste stoombootvan dezea aard,die vaa
stapel is geloopen de Fulton is9en deze reedsin ditlaa4
in 1815 is gebouwd geworden. Het gouverqement der
Vereenigde Staten '
heeft nimmer hetbestaan vaa Ineer daa
twee oorldgsstoombooten erkend, beide Falton genoemd.
De eerste ging ia'1829 door een ongelukki; gevalverloren,
en tegenwoordig bestaata1s zoodanig alleen de vroegervermelde Fulton,die'in 1838 is geboued. Hetgezegdegouvernement héeft ehter voor het departement #an oorlog,
Toorde publieke wèrken en voor Nettransport vaa troepea
en andere munitidn 13 andere stoomsclzepen in dienst.

slaê gemaakt. De kracNtvan'alde stoomwerktuigen in (
1e
Yereenigde Staten, te zamen gevat,is berekend op 16
)0,318
paardenkracht, hetwelk met 60l,808 menschenkrachtzou

geli
jk staan. Yan dezekrachtwordtgerekend 57,019paardenkracht te komen op stoombooten, 6,980 op de i
jzerea
spoorwegenj en de rest, zi
jade36,319,op ank
lerestoomwerktuigen. 9itgeeft,bi
j doorslag,hetbedragvan70paar-

denkracNtop elke bootjofééa paard tusschen 2 en 3 tonnelasty en minder daa 20 paardenkracht op elk.der overige
stoomwerktuigen. Het is eene merkwaardige daadzaak,dat

destoofnkracNtiq staandewerktuigen gelijk staatmeta
z
.van
die,welke ia stoombaotenwordtgebezigd.9egrootstestoombootin deVereenigdeStaten wordtgeachtdeNatcNeztezi
ja,

vaa 8t
)0 tonnelasten nagenoeg 300 paardenkracht,bestemd
voorde vaarttusschen Newyork en Xississippi;de l'
ttenot'
s
Yan hetgeheelg
'etalderdoorstoom gedrevenlocomotieven en de M adison.op betEriemeer,volgens ingroottedaarnq,
in de Yereenigde Staten komt hetmeerendeel op dea stapt zi
jnde de eerstevan 755 ea detweede van 700tonnelast;
Penas/lvanië,'
namelijk 96.- Geen derzelven werd hierin de M as&achunetts in Long-lsland, Sound isvervolgensde

ebruik gebragt,#oeger dan hetjaar 1831jdoch zi
j gaan 1rootste, zi
jnde van 626 tonnelast;en deBuyalo op het

tygenwdordig over eene lengte-uitgestrektheid van nagenoe: Kri
emeer, daarna, %ijade vaa 6l3 tonnelast. De grootste
aal passeerdeny
1500 mi
jlen spoorwegs. De eerste, meeptmen,werd in stoombooten.die in 1837 het Louisville kan'
den staat Dela-ar. op'den lew-castlespoorwegingevoerd; waren de Uncle-sam van 447 tonnelasten de lfogutvaa
detweedein M q'
èkland op den Baltimore-eaoNio-spoor- 4l4 tonaelast; ofschoon stroomopwaarts Van Louisville de
*eg, en de derdé tusschen New-orlean: en het meer M kditerranean Van 4S0 toanelasten de Nortâ-kmericœ
Pontchartrain,in4en staatLbuiiiana. Zijzi
ja ia di9landj fqn 445 tonnelast OP de ohio-rivier en de St. Z/vï, vau
reeds in 18049 débr otlvzxa ivils, en ia Rngeland in 550 tonnelast op den Xississippi, in de vaart zi
jq. Eet
1805 beproefd gqvorden (echter in laatstgemeld land niet grootste verlies aaa menschenlevens,hetwelk m etechtheid

in gebruik gekpmen vlöri8l1totvrachtvervoer,en in1830
tothetvermeld'thnsportvan reizigers). Ken enkelegelukte
op eenen gewèneq'straatweg. Yan Net geheelgetal van
andere stoomwerktûigeh ia de Yereenigde Staten (zi
jade
nagenoeg 1860),hieftdèstaatPennsylxanië erdemeestej
nameltjk 383. 'Het'getal in '
sommige staten is niet met
juistheid opgegeven,doch mèh weet metzekerheid,dater
300 pl.min.alleen iù Louisixna in werkeli
jk gebruik zi
ja.
Derzelver invoeriq: hier,eh vooralv'
an de hoog-druk machinerie werd glw teli
jks'bewérktdoor otlvlsa Zvwlsomstreeks hetjaar :
1804. De eeiste d'
ie in de Yereenigde

iserkend geworden alsooitte eenigerti
jd te bebben.plaats
gehàd, schi
jnttez1
J
*n veroorzaaktgeworden door aanzeiling
en daarop gevolgd te gronde zinken,in het gevalmetdea
Monmowth,in 1$37.op den Xississippi,waarbi
j300meuscheù om hetleven kwamea.
De daarop volgende grootste verliezea vanmenschenleveus
eschiedden tea'gexolge van hetspringendermachineaketels:
la hetgevalvan den oronoko in 1838, op dezelfderivier.

waarbi
j l30 ofmeermenschen vergingen;ea van denAlodelle, '
voor Cincinnati, op den ohio, waarbi
j l00 à l11

personen den dood vonden. Het grootste verliesdoorschipStaten is gebézlgd'geworden, was die, welke in I787 in breuk,wasin hetgevalvan de Il'ome,ia 1837,op dekust
den staatNew-Yeoey gebruiktwerd om water en aarde uit vaa Noord-carolina,waarbi
j 1* menschea doordegolven
demi
jngroeven op tehalen. gevolgendewerdenomstreeks verzwolgea werden. Hetgrootsteverlies aan menscllenlevens
1791 ingevoerd in eenekatoen-factori
jteKinsingtonjnabi
j door braqcl aan boord,greep plaatsin de Ben C'lrrrfyd,op

Philadelphiajeu spoedig daarnain zaagmolensen'
tzer-,rol- den Xississippi, in 1837, waarbij nagenoeg l30 personen
en pletwerken te Pittsburgh. In Kngeland is de stoom- verloren gingen.
kracht, als op de werktuigkundige bedri
jven te kunnen VERFROOB, zie KRAP.
toegepast worden,bekend geweest sedertdeproefnemingenj
YERFW ARKN,zie W wnsx.
welke in 1663 door den markies Mxx W onczsrza werdenin
VERGE, Spaansche lengtemaat; 24 verge= 17 parjshet werk gesteld..Sommi
gen bewerenydathi
jia Frankri
jk sche ellen.
(loor 8At0M0> px Cxcseenen voorganger had,en zelfs dat VERGKLIJK. Eeneminneli
jke,buitea geregteli
jketusaldaar reeds in 1615 eene brochure over het onde- erp schenkomstaangegane, overeenkomstofonderhandscheschikwerd ia het licht.gegeven. Xaar de begrippen van laatst- king Zie ook AccooBp.

gemelden schi
jnen zich eukel tothettheoretische,althans

meer daartoe dan tot de practische uitvoering bepaald te
hebben. In Engeland w'erden reeds ia 1770 stoomwerktuigen vervaardigd'
, en W ATTS patent voor de verbetering
d
e
r
z
e
l
v
e
n
da
g
t
e
e
k
e
nt vanlarnededsme
hetjaar 1769. Xaar zk'
werden niet, zelfs'
in Enk
ge , tgoed gevolgwerkdadig

op fabràjken en molenwerken toegepast,vöörhetjaar1785,
niettegenstaande l,8 groote stoommachinesreeds in 1770 in
de ml
gnen van Cornwalliszi
jn gebezigd geworden,en een
korenmolen m et 2
ar sleenen te Londen,in 1784,door
.9 pa
stoomkrachtwerd'in werking gebragt.

Hetmeest,waqein deze kradht,in dezuideli
jkegedeelten
hekelen en persen vao.den katoen;in hetwesten zi
jn het
de pel- en zaagioléns en ook onderscheidene fabrikatién
van'
ljzeren gereedschappen en werktuigenpen in hetdosten
des lands gebruikt wordt. is de suikerfabrikatie en bet

vihgsLlzxxx. Verscheidenegeli
jksoortige voorwerpelt

tegen elkander beschouweny om derzelver verschil en der-

zelverovereenkomstte onderzoeken. Zoo ver&el%
jk' men,
bi
jv.in het boekhouden deposten van hetmemoriaal met
dlevan hetjournaal;eeneontvangene rekening-courantmet
de desbetrelrende rekening in het grootboek,eaz. Xen rergelnkteen vatkoëj met debevorens van den verkooper
(of ook van den kooper)ontvangen monster;men vcr&e/#â/muntsoorten,doordien menderzelververhoudingjegens
elkanderonderzoekten dezelven reduceert of herleidt(zie
RspccuasN)enz.
VERGELIJKING (ReKEx- ofS'
rEtxclsTlcs)ofEQVATII:.
A1smeaeen getalofgrootheid,op verschillendewi
jzedoor
andere getallen of grootlzedea bepaalt, en de zooverkregene
uitkomsten doorhetgeli
jkheilsteeken 4=)verbindtjzooontstaat eeneequatieofvergeli
jking. D.
1&r,bi
jv.hetgetal2,
1

#t:t;1lk,1aK1:#.

-

:*4: -
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tlè:rdeâdditievan18en6,maarook door de subtractieIj
'ontxangedeeerstexgulden,dan
van 36 en l2 ve
jj

b
indingdergetir
lurer
gs
n,wrotu
da
tt
,kJOj
lt
jk
mom
en:y2.
l
.
zoo
iji
jn
rzkte
sgorjjj
eeneequatieindenvorm alsdeboyenaangehaaldehetnut!1

ontvs
angldj
y
e2
,a
2txt
.p
y-lg
2r
eny.
., . 42 x- 75gl.

,,

derarithmetischeofalgebraïscheminderkennen,d:n tene evolgeli
jk alle tezamen 9 x - 25 gl.;daar zulksechter
zoodanige, bi
j welke onbekende getallen of grootheden, de hierte verdeelen som is,zoo volgt
welke me
v n onder de letters œ of y voorstelt, met bekende
9 x - 25 = 1775
xerbouden zi
jlt;bijdezelaa:zich namelàjk dooraanwending
yolgeli
jk 9 x
= 1800
diereenvoudigstegrondregelengemakkeli
jkhetnutzien,bi
jv..
x
= 200
e
enevemq
lli
jkingindenyorm tindeformule)5 x - 4 = 16
pienvo
lgerjsdpe ee:rste pers
oon J 20û.
-.
de vergejking5 x = 20 en daaruitx = .4 aflviden,iudien
p
yy nt500men slechtsbedenkt,'datde'kàmendegroothedenqltijd n;g
v
p 3
s y)750geli
jk blijven,a1s geli
jke totdezelve toegevorgd ofdaarvan
p
. 4
y) yaa5,

afgetrokken,daardoorvermenigvuldigd ofgedèvldworden.De
laatste vier grondstellingen geven de hoofdregelen a
'an voor

.
i jrx -

eenezoodanigeomzelting dervergeli
jkingen,doorwelke de 3)noe veelned.W zilvervan 700 en 950duizendstegewaarde van e.
en in dezelve voorkomend getalkan gevouden halte moet men zamenlmelten om 30 ned.pond van ltrw
worden.-W eetmen,nameli
jk. dat men 25 verkri
jgt, als sjn te verkli
jgen? Xen nemevan hetzi
lvervan ljâv =
men toteen onbekend getal 10 opleltj of l0 aftrektjyoois: k pond,dan moetmen van dat van !1)y.v,30- x pond nemen;de x ponden vaa heteerste bevatten 950 x duizenda
ste deelen, en de 30- x ponden van het laatste bevatten

in heteerstegeval

x+ 10= 25
10 = 10
suLstr.
x
= 15
in llet tweede geval
x- 10 =
25
+ 10 H + 10
.

x =

atld.
35.

p0 (30-x)= 22000 - 700 x van diedeelen fjn. Dezp
beide hoeveelheden âjn moeten nu te zamen geli
jk zi
jnaan
hetnjn hetwelk in de30ponden moetbevatzi
jn,dusgeli
jk :0 x 900 = 27000. Xen heeft dus de vergeli
jking
950 x + 21000 - 700 x = 27000.
at0 x = 6000
ofaz0
x = 24 pond de hoeveelheid van hetzilver

van yj.:v njn.
zoo men uu wel'
keli
ik2$pontlvan tl)vneemt,dan heeft
*@

1,daarentegengbekend.dathet7-voudigeofheteen-zevende rnen 24
0=
gptjes I
ljn zil
ver
6 *
@ =
= 24
6 x
x 95
700
= 22
48
20
00
0 wi
>
p
edeelte #an een getal 35 uitmaaktyzoo is

- -- - --

vallen heeftbewerkstelligd,om dewaardevan x tevinden.
aoelen b1
J eenetezamengesteldevergelijkinp zeerdikwi
jls
gedaan worden,doch onveranderli
jk moeten z1
jsteedsdaarop
beruslen,datmen eeneen dezelfdearithmetische operatie
geljklildigte Aederzi
jdevan hetgelijkheidsteeken (=)beverk:telligt.
Xoeten de vergelijkingen als middel ter oplossing van
vraagstukken ofrekenkunstigeopgavendienen,zoomoetmen
naarde bepalingen deropga'eindeeersteplaatstrachteneene
grootbeid op tweeërleiwi
jzen ultte drukken,daardooreene
vergeli
jking, den opzet, formuleren. en doordevermelde
eenvoudige omzettingen aan de verqeli
jking zulkeenenvorm
trachten te geven, dat tereenezlde van hetgeli
jkheidsteeken hetonbekendegetal,teranderezijde alleen eenbekend getal staat. âlzoo hier peene uitvoerigeaanwi
jzing
voor de rekening met vergeli
jklngen kan gegeven worden,zij hetgenoeg, aan te voeren, dat alle reken-manieren zich doorvergeli
jkingen laten uitvoeren,en datvele
vraagstukken doorde:elven gemakkeltjkerdan doorproportiën kunnen opgelost worden. Eenige voorbeelden zullen
lletgebruik der vergeli
jkingen althansaanduiden.
1)Hoegrootishetkapitaal,hetwelkmetdeszelfsz-jarige

30 ned.pond'
duste zamen 27000 wigt
jes :jn zilver
wigtje Gjnmoeten bevatzi
jn,even alszulksverlangd werd.
4) Hoeveel ned. * kopermoetmen voegen bi
j 30 ned.
pond zilvervan 150 duizendsten,om eenmengselvan ijy.v
gehaltele verkri
jgen? Stellendedezehoeveelheidkoper= x
dan heeftmen in
30 pond van 950 wigt
jes= 28500 wigt
jesfjn welke ia
30 + x ponden van het metaal-menssel bevat moeten
gi
jn;daarnu de30+ x ponden750maalzooveeldatis.
2
2500 + 750 wigt
jesmoeten inhouden van welk gewigtde
30 ponden alleen 28500 bevatten) zoo heeft men de vo!
gende vergeli
jking.
:2500 + 750 x = 28ht10
ç50 x = 6000
of7)0 .
- .
en :us x = 8. Zoodatmen 8
ponden koper moet bi
jsnleltep,en duseen klomp van 38
ponden verkri
jgt. geze 38 ponden van 11.:s moeten nu
volgen: dezelfde hoeveelheid :jn zilver inhouden als het
daarbi
jgebezigd l11.vzils'
erbevat,datis285:0 wigtjes.De
proefwaarborgtbiervandejuistheid daar38x 750= 28500is.
T'
ERGOKDKN, vezvangen, schadeloos stellen.alsherstel
eenergeledeneschade,vergelding eeneraangewendemoeite
enz.toeslaan. >lk ben gaarnebereid.U dehelftderreiskosten tevertoeden.'s- )Ei
jheeftmi
j2pct.moetenvevgoeden, omdatdebetaling ten deelein ongangbaremuntspeciën isgedaan-'' pA '
!jzullen U uwevoorschotten met
dank vevgoeden.'' >Ditti
jdverliesmoetlui
jv,ergoedworden.''enz.
TERIIAAL (eng. recourse;fr.vecours;du.Regresz.'
ital.ricorzojkomtin alle zoodanigegevallenvoor,inwelke
men,wegenseenevorderingyaan welkenietisvoldaan geworden, eenen derde aansprakeli
jk steltyom van dezede

l jaar: vjs x, gevolgeli
jk voor 2jaar jv xy gevolgeltjk
het kapitaalmet de interessen x + la of)) x = 2128,
gevolgeli
jk
j; x = 2438
50 multiplictw
53 x = 2438x50

hier kan tot hetzelve aanleiding gegeven worden doorde
nietgevolgde acceptatie of in gebrekegeblevenebetaling,
en op geregteli
jken ofbuiten-geregtelijken weg plaatshebben. Hetverhaaliseen mvingend ofvrt
j verhaal,ofhet
isnaarderij-opvolging tebewerkstelli
gen. Sprivtgend of
vrt
j wordt het genoemd,a1sden wisselhouderalsverhaalnemerde keuzevrijstaatjop diengene der in den wissel

in keteerste geval

in :0 ponden metaal, zoo datin ieder pond :,
:.
:uo = 900

7 x = 35

divideer7

x =

5

i.
n hettweede geval

J.x = -35
7 multipliceer.
x = 245
De,omzettingenswelke men in de vier bovenstaande ge-

w

inlereslen h 3 pct.2438 gulden bedraagt? - Noemtmen voldoening te erlangen.
lketkapitaal= x,zoo bedragen dé interesten vanhetzelvevoor Het menigvuldigst komthet verhaalin wisselzaken voor;

.

dkvjo er 5a

x=

.
aem
46x50 = 23* gu,lu

betrokkene personen terug te gaanj op welken het laem
go
eddunkt tvolgenshetaugsburgsche,frankforter,hamburer
hauoverscke, spaansche, fransche,pruissische,russische,
,

2)Ienesom van 1775 guldens moet onder 4 personen enz., en ook volgenshetbi
j onstelande in krachtzàjade
tlerwijze verdeeld worden,datde tweede 2i maalzoo veel wisselreglement);moetechterhetverhaal,naarri
j-opvolging
a1sdeeerste,dederdezoo veela1sdebeide eerstenennog genomea worden (volgens het brunswijksche, gothasche,
:0 gulden, de vierdehetdubbelvan den eersten,min 75 leipziger,oostenrtksche,weimarsche enz.wisselreglement),
gulden ontvangt,hoeveelbekomtiederpersoon?
zoo kan deverhaalnemeralleenlijk op zi
jnel voormaa terug
156*
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gaan, en dan eerst op den voorman van dezen laatste,in- wi
jzej a1s tegen den betrokkene, dadeli
jk protest doen.
dien nieteerstgemelde gerembourseerd heeft,'
hetwelk ecN- j 1061. Als
dan kan hijbinnen de bi
j j 1047,bepaalden
teà bevorens tot het eontrqprotest aanleiding geeft. over termi
ja wederom van eene anderen endossant, of van den
de regten,die den wisselNouderj na zi
ja protestwegens trekker, naar eigen goedvlndea betaling vorderenj en zoo
non-acceptatie,of n: opgenomea zekerheids-protest, toeko- verdertotop zi
jne geheele voldoening voortvaren, zonder

lneajwi
jken de wisselreglementea van elkanderaf.Yolgens
e
e
ni
g
e
(
a
ugsburgerjbrunswi
jker,frankforter,hamburger,leipziger,nederlandsche,spaansche, fransche in aadere wisselverordeningen)kan dehoudervööra
den vervalti
jd alleenli
jk
cautie voûr, ofde geregteli
jke depositie van hetwisselbedrag verlangen;volgensandere (oostenri
jkschejpruissische,
gothasche) wissel-reglementenj kan hij het onmiddelli
jk
remboursvorderen,zonderden vervalti
jd van den wisselaf
te wachten; slechts moet daarbi
j hei protest zi
jn in acht

enomen. Als, in het eerste geval,de persoon, op wien
het verlmal..
l nomen wordt, in stede van cautie te stellen.
of het bedrag van denwisselte,
deponeren,dqnzelventerstond

rembourseren,zoo k&n hi
jhetzelvemetdiscompto inlossen.
Vermits alle endossanten, ea de trekker.ook de betrokkene, a1s hi
j geaccepteerd heeft,jegensden wisselhouder
voor de betaling solidair kerpligt bli
jvenj zoo kan deze
laatste, opvden weg van verhaal, op allen terug gaanjtot
dathijten vollen voldaah zi
j,slechtsmoetzulksbinnen de
Wettefljke bepaalde termi
jnen gesclkieden9hi
j kan,a1szij
failleren,zich bi
jallemassa'sa1screditeurlateninschri
jveaj
om ,totop volle betaling, aan der
'dividendendeeltenemen.
Laatdehouderde wetteli
jke termi
jnen verstri
jken,diehem
tot het verhaalvoorgeschreven zàjaj zooverliesthi
j,naar
de rneeste wissel-reglementen, zi
ja regt;vplgeassommige
aaderewisselverordenlngen kan hàjnog,langsdengewonen
weg van ,regten, de zaak vervolgea. Is eclzter de houderj
doorhoogeremygt,bi
jv.dooroverstroomingen,dooroorlog
enz.,verhinderd zi
jn verhaalin ti
jdste nemen,zooverllest
hijzi
ja regtniet,gèli
jk zulks-reedsmeermalen ia dien zin

zich aan de volgorde zi
jner voor-endossantea te houden. j 1062. gaardoor verkri
jgt hi
j de bevoegdheid,op
iederen dervoor-endossAnten'
binnen hettddsbestek vaneen
jaar, van afden ti
jd van hettegen denzelven gedaan protest, wegens datgene, wataan zi
jnevolkùmenevoldoening
ontbreekt verhaaltenemen. j 1063. Heefthi
j echter b'
P
)
het doen of bi
j het verzenden van hetprotestheteen of
anderverzuimd,zoogaatjegensdiengrneder endossanten,
bi
j wien hetveronachtzaamde heeft p'
la'
ats gehad,als ook
jegensalle overigen,omtrentwelke dewettelfgkevoorschrlften nietzjn in achtgenomen,het'wisselregtverloren,en
alsdas kan slechtsnaarden gewonen wegvanregten(j974)
het verhaal genomen worden. j 1054. Tegen zood'
anige
endossantenecNter,tegen welke hijdewetteli
jkevoorschrlften wegens het doen en het verzenden van hetprotestin
achtgenomenjen welke hi
j daardoorin staatgesteld heeftj
verderop hunne voor-eadossantea terug te gaan,bli
jfthem
zi
jn wisselregt volgens j 1062.voorbehouden (j'1067)*
j 1065. Laat de houder een' der endossanten zi
jn giro
doorstri
jken, zoo verliest hi
j zi
jn regttegen alde na-en-

.

dossaaten van denzelven;in hetoverige echter behoudt de
wissel en het protest tegen alle na-endossanten van den

uitgestrekenen deszelfs kracht. j 1066. Heeftde wisselhouder van den betrokkene ofvan den endossant op wien
het
ee
ij
sterug egaan,betali
zoo k
arnsthi
ng in minderingontvangen,
ecilter hetresterende van een' den endossanten
ofvan dea trekker vorderea,a1s met hetdoen vaahetpro-

testen lnetde verzending van hetzelvebehoorli
jk isgehand
e
l
d
g
e
wo
r
de
n
.
j
1
06
7.
W
i
l
d
e
e
nd
o
s
s
a
nt
,
op wien is
t
loor onderscheidene regtbanken is uitgesproken gsworden. terug gegaan.zich wederom op een'zi
jaervoor-endossantea
ledere endossant, die den ferhaalnemer veldaan heeft,
verhalenj zoo moet hi
l het van den hoùder des wissels
jegenszi
jnenvoormanopden'
wegvanverhaal,dezelfderegten outvangen protest,binnen den bi
j j 1047 en vv.bepaaldea
toe,die den vorigen verhaalnelner toestonde'
n, al:dAa wordt termija na deszelfsontvangstbehoorlàjk verzenden.j 1058.
hi
jzi
jnerzàjdsverhaalnemeyç W ordtbi
j het#eéhaalèen der Zen zoodanige endossant heeft,even alsden op hem terug
endossanten voorbi
j gegaan,zoo kan tegen dezen endossant gaanden vertooner,dekeuze,aan welkenzijnenvöör-endoshetzelve kietmeer genolpea worden ;ook heeftgeenverhaal santen hi
j zich houden wil. j 1069. gaarentegea kan hi
j
tegen eenen endossantplaais, die in hetendossementver- zich nlet verhalen op diegenen zl
jnerna-entlossanten die
klaard heeft,dathi
jnietdelcrederestaat (zieopdatvoord); eenmaaldoor den vorigen houderzi
jnovergeslagen. j1070.
ook,niettegen de na-endè
.ssapten van eenenendossantwiens Heefteen endossant slechts korting,of in minderingvanhet
endossement doorgestreken'is. Een iqterveuiènt ,kan zi
jd bedrag des wisselsj betaling verstrektrzoo bn hi
jdezelve
#erhaal alleen tegen diegene, en diens vöör-endbssanten, op den originelen wissellaten aantsekenenjen eeneegelenemen,voor wien hijperinterventiebetaaldheeft.délatere galiceerde kopàivan den wisseldoen vervaardigen. j 4071.
endossanten zi
ja tegen verhaalneming op hen bevri
jd.lleel'
t Al
'
(
1aa heefthi
eWlenzi
jnevöôr-endossanten en tegen den
* s
*it
tle intervenient voor rekening van den houder betaald,zoo ,wi
ssel-schulde'
naarj. wègens de betaalde somjde regteneens
bli
jfthem alleenlijk hetverhaalop dezen overjen op den houderq eener koopmaus-ad's,ignatie (IX afdeelinj);j 1072.
betrokkene,alsdezegeaccepteerd heéft.
ge wisselregts-vervolglng kan in degevalldn btjj 10569e wisselhouder is ook'geregtigdjof
n behalve het'kàpi- 1068 voorzien, dadeO
lz
jk worden aangelegd,alsdiegeneyop
taal de protestkostenj iàterjlsep op den vertraagdèn verval- wi
en de'houdèr ii
'
jn verhaaltenemen heèft,nietbinnen
:
4
ur
e
n.
'
na
v
e
r
t
o
o
n
i
n
g van hetprotesteh van'den wissel,
termi
jn en wisselpri
jzen'bj hetverhaaltévorderen.Volgens
hetpruissische Ianireehtheefyde'eigenaar van '
een''
niel betali
n: heeftverstrekt. j 10)3. De vertoonerisnietvereaccepteerden wisselj na door'hem gedaan'proiest èn be- pligt, om dèn be,talingsti
jd aftewachten,nochwalsdan om
zprgde verzekèring zi
jnèrregten.volladerwijzetehandelen: wegeps nlet-betallng, tegen den betrokkene op nieuw te
j 1054. Zijn de wetteli
jk'
e voorsihriften btjhetdoen vah doen protesteren. j 1074. Alleen dan, wanneer uithet
het protest en het #erzendeh van hetzèlve wegens noni protest bli
jkt, datwegensverzuimd advies,ofwegensont**

.

,

acceptatie niet in aehtgenomep,zoo verliestde eigenaarvan brekende remises,de acceptatie is geweigerd geworden,en
den wisselhetwisselverhaalop de voor-endossqnten, enkan de wissçl nog niet vervallen is, moetvoorshands dé be-

zlu slechts zi
jn regt, hetwelk fzàjop een ofanderea onder
llel hebben kan,krachtensj 974,naardegewoneregtspleging vervolgen. j 1055. Hetverontschuldigtden vertooner niety a1sjuist de postdag tot verzeading van het
protest op eenen zon-, feest- ofbiddag,ofbi
jjoden op
eenen sabbathofanderen joodschen feestdag treftyzoo dra
het hem slechts mogeli
jk geweestis,tothetop den post
bezorgen van den brief nog te voren de noodige maatregelen te nemen. j 10.
56. Zàjn echterdewettelijk
%e voorschriften bi
j hetdoeœ en veaenden van hetprotestin aeht

talingtermijn afgewacht wordeu, en nogmaals het protest
wegensniet-betaling behoorlàjkgedaanenverzondenworden.
j l07J. Echter kan de houdervan delïwisselinmiddels,
op de enkele vertooning kaa het protest. het stellen van

voldoende zekerheid tot op den betalingsdag vorderea.

j 1076. Hetwisselverhaalneeftook plaatstegen den uitvaardiger van eene, voor rekening van eenen derde getrokkene,traitte. j 1077. Laat de wisselhoudereen jaar,
gerekend van af den betalingsdag des wissels, verstrtjken!
zonder eene regtsvervolging aan te leggen, zoo verliest hiJ
enomen geworden, zoo is de eigenaar van eeben wegens zà
in wisselregt. j 1080. In dat geval is hem alleen wenon-acceptatie geprotesteerden wissel, behalve totde daarin gens de bptaalde waardej schaden kosten en interessen de
omschrevenesom,en insgeli
jks behalve de door hetpro- uitvoering zi
jner regten langs den gewonen weg (j 974)
test veroorzaakte kosten, '
ook'geregtigd om voor proyisie, voorbehouden.
courtage en briefport) pct.te vorderen. j l0J7.Deom- Regten van den houder, ontspruitende uiteene wegens
schrevene som moet volgens'den '
koers op den vervaldagdes ni
et-betaling geprotesteerden wissel:j ll2l. W egens het
qeprotesteerden wisselsberekend worden.j1058.Yandezen doea en verzenden van hètprotestover niet-betaling,mitstljd af aan, loopen ook de iateressen en derespijtdagen gaders wegens het wisselregteli
jke verhaal op de voorkomen diarbi
j niet in aanmçrking. j 1059.Isdewissel endossanten en op den houder, vinden de voorschziften
verscheidene malen geëùdossqerd,zoo heeft delaatstehouder j 1056 en vv.overalderzel
vertoepassing. j 1122. 0ok
de keuze,ofhi
jdadelt
jk op dèn trekker,ofop welken der heeft de houder dekeus,ofhi
j terstond van devöör-end
o
s
s
a
n
t
e
n
be
t
a
l
i
ng
v
o
r
d
e
r
e
nj
of alvorens den acceptant,
endossanten hijterug gaan wil, j 1060.Heefthj gekozen,
ofbinnen 24 uren geene volkomene'voldoening ontvangen, vol
genshetwisselregt, wilaanspreken. j 1123. W i1 de
:oo moet hi
J tegen zoodanigen voorman op even dezelfde houder ia de eerste plaats zich op den endossantverhalenj
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xoo i:hijnietverpligt,metlletprolesttegelàjk den wissel schrifteli
jke sclluldbekentenis,obligatie, ofgoedgekeurdeget
e
v
e
r
z
e
n
d
e
n.
j
t
1
24
.
Hi
j
ka
r
l
e
c
h
t
e
r
a
l
s
d
a
n
v
a
n
de
v
t
k
s
r
s
l
o
t
e
ne
r
ekeaing Larrêté A comptetoaderbrokea.
endossantep en den trekker noch betaling, noch hetstellen
YERJUIS (eng.verjuito)fr.verjun;du.,de.,en zw.
van zekerheid vorderenjvroeger dnnwanlleerdewisselinsge- Jrrcst; ital. qrrestro; sp. q&rax,.port. arraco; lat.

li
jksisingekomen. j l125.W i1ect
lterdehoudermetvoorbi
jgaan van den acceptantjzich terstond aaneenendervöörendossanten of aaq den '
treikerhouden, zoo moetde wissel
t
e
r
s
t
o
nd
me
t
ke
t
'
p
r
o
t
e
s
t
verzonden worden.j l126.Alsdan
is de vö&zendossant of trekker verpligt tot de betaling,
omschreven btjj 1056 en v.v.,binnen 24 uren nadeiertooning van het protesten den wissel. j l127. W egens
verandering derkeuze heeftdehbude'
rde regtenvan j1059
en v.v. j l128.0ok kan hijjvolgens j 1081env.v.eenen
retoerwissel trekken. j l129. W egensde reglen van den
endossantj op wien terug,gegaan is.tegen zi
jne vt
sör-endossantenjzi
jn insgeli
jksdevoorschriftenvanj1t,
57- j1072
van toepassing. j l130. In alledezegevallen(l125,1127:
l129) verliest echter de houder zi
jn wisselregtindlen hiJ
binnen den ti
jd van een jaaryte rekenen van afden tàjd
van hetgedaneprotest,tegen den genenjaan wien hijten
behoeve van het verhaal het protest gezonden heeft,niet
de wissel-regteli
jke vervolging irz behoorli
jken vorln aaI
zlegt. j 11dl. Is echter ditgeschiedjen'
deklagten behoorli
jk ln regten ingeleverd geworden,zoo wordtdaardoor
het wisselregt tege
'n den beklaagde zoo lange staande gehouden, tot datdewisselook a1sschuldbewi
jsverjaard is.
j 1132. l)e trekker,die eenengeaccepteerdenwisselinlost,
a
or
Hi
jrdo
ka
n tegen den acceptant geen wisselregt.
verkri
lgt da
zicll ook door den houderjten nadeele
j
l
1
3
3
.
van den accept
ant,van zi
jneregtentegeadenlaatstgemelden
geen afstand laten doen. j'l134. Daarentegen blàjftden
trekker tegea den betrokkené wegef
ls teeds.bekomene

a
&restaj. gezen naam heeft men gegevea aan '
hetzure
sap, hetwelk door plettins en uitpersing getrokken wordt
uit eene soort van dus genoemde druif, die in onze lucht-

streken niettothare ri
jpheid komt. Gemeenli
jk wortthet
verjuis gebezigd tot kruiding van spijzen; het dient tot
succedanum vaa den azi
jn;men maaktergebruik van in
v
erscheidene saucen. Xethetverjuiszaad wordteene goede
conâtuur bereid. In de geneeskunde wordthetzelve soms
alsverfrisschingmiddelgebezigd. Xen maaktookverjuisuit
den onri
jpen witten druif.
VERKATTEN, Lschpvt.j Beduidtin de zeevaartkunde:
een klein ankerjop eenigen afstand van hetgrooteregwaardéor eigentli
jk het schip moetvastgèhoudea worden,door
middeleener sloep in den grondwerpen,vooralalsdezeweek
en sompig is,tom teverhinderen,dathetgrootereloslate,
weshalve beide ankers door een touw metelkander in verbinding staan.
VEIIKLARING,zie XA>IFzsT.
YERKLKIND (vznzowcn) GEW IGT. Zie xsntscH MARK,
en Xwl'
sw zw GzwlcTsx.

VERKLEINDK (vxnzowcos)XIATSTAF. Alsmeneeh
gelievig gedeelte eenerlengtemaat(bi
jv.eeneroede)a1sde
geheele lengtemaataanziety en aan dlt aangenomendeelalle
de bi
jdegeheele maatgebruikelàjkeonderafdeelingengeeft,
zoo noemtmen ditee-a verjongdemaatstaf,eene verkleinde

schaal. Bezelve bevat derhalve alle indeelingen der groote
maat! maar zulks naar eene zekere verhouding van ver-

kleinlngj en wordtbijteekeninyen gebruikt,a1seengrooter
dekking,ofandetszinszi
jnverhaallangsden gewonen weg voorwerp mathematisch verkleind moetvoorgesteld worden.
P. '
9e verkoop is eene overeenkomst,kraehtens
van reiten voorbèhouden. j l135.W ordtindezeabewezen, VERKO.O'
datde acceptantdoorden trekkerwerkeltjkdekkingbekomen welke de een zich verpligt, eene zaak televeren,endeander

hebbe, zoo heeftde trekkertotop hetbedrag der op den zi
ch verbindtjdezel
'vetebetalen(burgerlijkwetboekj1093).
betalingsdag in des acceptants handen .ziellbevonden heb- Deze bepaling olnvatin weinige woorden de gel
zeelen han-

bendedekking,biivoorkomendeoproeping vàrlcrediteuren del, want de overige handelingen zi
ja daarvan slechtsde
ofconcoursoverzi
jne massa,hetregtvan preter
ztievan de nevenzaken. Intusschen bevathetwetboek van koophandel

6e klasse.
geeu regelj die totden verkoop betrekking heeft.Dusmoet
Voor het verhaal in zake van wisseljnaarde fransche men in hetburgerli
jkwetboek dealgemeene bepalingendie
wetgeving ziemen het eode de oommerce; gell
jk mede wet maken in alle gevallen in welke de handelsgebruiken,
voor het hollandsche,ons W beuwe,Are/s/eâ van X bp,- diealttjd moeten worden ia achtgenomenjgeenebi
jzondere
âande
YEERUREN.
l.
reze
en vàststellen.
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den, die
Aa& Iemand'eenig voorwerp, tegen eene
vastgesteldevergoeding,scfladeloosstellingofvergelding,welke gem een zi
*
ja aan alleandere contracten1ea kan alsdezedoor
men âuur noemt,ten gebruike overlaten,zonderoplzetzelve wezentli
jkeinbreuken nietig worden. Zoo vereischtdezelve

zi
jn eigendomsregtop te geven.

deburgerlàjke bevoegdheid bàjbeide de contracterendepar-

van màjn huistrek,bedraagtt;pCt.#an den daarvoorbetaalden kooppri
js;ofzoo veelalswanseerik denkooppenning à6 p6t.hadde uitgeleend.)
VZRJAARB.W ordtvan regten, aanspraken ol vorderingen gezegd, a1s nlen, na verloop van zekeren, wettelijk
vastgestelden,ttjd tdleechternietin alle landen gelàjkis),
dezelven nietheeftdoengelden en zi
j dienvolgensinregten
derzelverkraclltverloren hebben (zie VsRJABI>c).
VERJARING (pnil
sclllpTls)heethetverliesvan eenregt,
waarvan gedurendeeen doorde wetten voorgeschreventi
jdbestek geen gebruik wordtgemaakt,envan lletwelknaafloop
vandien termàjn geen gebruik meermag worden gel
naakt;
zoo rerjaarthetbezitvan een commercieelregt,tvràjdom.
bevoegdheid) als het onderwerpelàjke handelsbedri
jf zelf,
sedert eene reeks van jaren nietisuitgeoefend geworden;
een wisseleen schuldbewijs,eene in te vorderen rekening,
verjaartn als de houderofschuldeischerdea wettelijk bepaalden tjd (meestalvan een zekergetaljaren)laatvoorbi
jgaanj zonder zijn regt tegen den trekkerofschuldenaar
eregtelijk te doen reluen.''

ten,is de verkoop ook aan bi
jzonderevoorschriften onderworpen,welke wijhierin beschouwing zullea nemen.
Yolgenshetburgerli
jkwetboek ishetverkoop-contracttot
geenerlàjverpligten vorm beperkt;hetkannotarieelofonder-

VEIIT
fNTERESTEN. Interesten voor rèleende gelden ti
jen, eeae veroorloofde ofgewettigdeaaaleiding en voorG talen, vergoeden. - pl
)e bankier ver%n4erest de hem werp,en eindelijk devri
jheid van toestemming in deoveraanvertrouwde gelden remeenli
jk met''slechts 3 pCt''- eenkomst. geze zoude aan nietigheid ondermorpen ztjn,
>9at kapitaal wordt mlj à49
: p6tverinlerest.''- pXàjn indien bedrogj gewelddadigheid ofdwaling erkend en behuur Terinterest zich à 6 pct. (d.i.dehuur,welke ik wezen wareh. Xaarj afgezien van deze algemeene vereisch-

VERJARING. Zle '
W lssEtvzRzzRïwG.
TERJARING 1N HET ZEEREGT. Het franscl
ze regt

heeftsommige zonderlinge verjaringstermi
juen in hetzeeregt. Alle klagten uitbodemerijvoortvloeàjende, verjaren
in 5jaren van af'den datum des contracts;klagten wegens
v
rachten en scheepsvolk door het verloop van één jaarna
beëindiging der reis;wegens op ordervan denkapiteinaan
demanschap geleverde levensmiddelen,na één jaar van
de
levering;wegensarbeidsloon en geleverd werk,éé(1jaar
na ontvangstdaarvan,voor klagten op aflevering van vrachtgoederen is de termi
l
'a één jaar na de aankomstvan het
:chip. Echter wordt dezc verjarin; niet enkeldooreene

shands gesloten worden. Be commercieële gebruiken gaau

verder, zi
j wettigen den verkoop bàjbriefwisseling ea zelfs
bi
j mondelinge ruggespraak. In laatstgemeld gevalishet
bewijsdoorgetuigen toegelaten,nietslechtsmetbetrekking
tot het feit ten principale, maar ook metopzigttotalle de
bi
jkomende clausulen ea conditiin. Slechts behoort het
feitten principaledeugdelijk bewezen te ztin.enzulkswordt
aan de volgende teekenen onderkend
p9e verkoop is
volmaakt tusschen de beide parti
jen, en de eigendoln is
regtensdoor den koopertegenover den verkooper verkregen
zoodra men over den pqjs en hetvoorwerp isovereengekomenjofschoon hetvoorwerp nog nietgeleverd endeprijs
nog niet betaald ztjy'' Erismeer;hetis,datdebelofte
totverkoop alsverkoop geldtja1sdebeidepartàjen wederzijdsch omtrent den pràjs en hetvoorwerp zi
jn overeengekom en ; maar als de belofte tot verkoop onder gifte vall
handgeld isgeschiedt,isiedere''
derparttjenmeesterom er
van afte zien,zàjdie handgeld (ofden Godspenning)gegeven heeft,doorhetzelveteverliezen;zi
j,diehetontvangen heeft, door daarvan he:dubbelterug te geven. Deze
strengevormen moeten behoorli
jkworden in achtgenomen,
want de verkoop eischtvooralleseene buiten allea twi
jfel
liggendejuistheid en naauwkeurigbeid met opzigt tothet
voorwerp en den pri
js;metdezebeide voorwaardea isde
verkoop in ztjn beginselonaantastbaar,niettegenstaande er,
wegenseenigebtjzonderheden van voltrekking,nogkunnen
worden gediK culteerd.
Dezepositieve eigenschappen zi
jtlechterbi
jalleverkoopen

YM KOO'.
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geen wezentli
jk.vereischte. Zoe kon de verkoop gedaan des Landels beslaat l*n le koopen om weder te verkoopen;
wordea onder eena suspencieve en onder eene resolutaire derhalvehi
jdieeenezaak verkoopt,welkeaaneenenanllere
voorwaarde. 9itzoude voor het eerstegevalplaatsgri
jpen, handelaarbehoort,wordtalli
jd beschouwd alsdiezelfdezaak
' dien PIzTsh beloofde aan.Jicc 100 balen katoen te le- te hebben willea koopen, en deze verriqting ligt in tIe
m
veren, indien ditafdatschip deszelfs be:temmingbereiktey gebruiken *er kooplieden, evenzeer a1s zl
J op wettighei
'
d
en voor hettweede,.al;hi
jIhem l00kisten suikerverkocht berust.
indlen hetzelfde scbip .
ze,
hem aanbrengt. Xaarniets belet. Zoodanig zàjn dealgemeene beginselen van den verkooly,
dat, eene hetgijsuspensie#e het.zj resolutairevoorwaarde en het is voldoende dezelven nietin hunnebi
jzondereloeaangenomen xi
jnde,ervergoeding van kosten schade eni:- Pasqing uit het oog te verliezea;wi
jgaan ou over t0tde
gten derbeidecontracterende partijen,
teressen worde vastgesteld, tegen hctmogeli
jkegevalvan pliFe
niet-uitvoering der geslotene overeenkom:t.
rplirtingen van & > L'erkooper. De verkooper i
ge verkoop kan ook nog twee ofleerdere alternatieve gehoul
len, dqideli
jk te verklaren,datgenewaartoe h!)ziclt
clausulen ter onderwerp Gbben. Zööy kuntgi
j màideze verbindt;iedereduistereofdubbelzinnigeovereenkomstwordt
machineverkoopen en btj gebreke van dexe, di# andel'
e. tegea hem uitgelegd. Ditvastgesteld zi
jnde,gaathi
jtwee
I'
n soortgeli
jke gevallen houdtmen zich xa de algemeene voorname verbindtenissea aan,die van hetvoorwerp of de
beginselea der overeenkömste'
n eà contractçn.
waar,welke hijverkoopt,tezullen leveren en voorderzelSommige zaken. als ztj het voorwerp van verkoop zi
jn, verdeugdeli
jkheid in te staan.
vooral in koophandel. wi
jzigeq nogdie regelen;dewette- Hetlewereo Ld6c'ererilg,leverantojiahe!overbrenljke bepalingen deswegensz4n devolgende:alsdekoop- gen der verkochte zaak in het bezit ofin de magt van den
waren niet ia het gros (
'
in massa) verkochtworden,maar kooper. Xet opzigt totde koopwaren en meubilaire goedebiigewigt,getalofmaat,isdeverkoop,ofschoonvolkomen ren geschiedt hetzelvedoordewezentlijkeoverdragt,helqj
en onverbrikeli
jk,zulks echter niet ln dezen zin,datde door het overgeven der sleutels van de lokalen,waarin de
verkochte zakea voorrisico van den verkooperbli
jvenjzoo goederen zich bevinden, ofzelfsenkeldoor de toestemming
lang zi
j niet gewogen, geteld of gemeten zi
jn;maarde van pali
jen. De verkooper moet ale zorg in het werk
kooper heeft het regt om er levering van:ofwe1 in geval stell
e
n,
o
m deaflevering behoorlijkRedoen plaatsgrdpen,
van niet-vervulling derovereenkomst, vergoedingvankosten en gemeenli
jk zi
jn dekosten derallevering ten zi
jnenlaste;
sqhade en interessen te eischen. Al:, in tegendeel de terwi
jl dievan hetweghalen en verdervervoeren ten laste
koopwaren in massazljn verkocht,isde verkoopl
-'ng volko- vaa den kooper komen. Be leverantie moet geschiedeu
men, ofschoon de waren no& nietzi
jn gewogen,geteld of terplaatse,waarzich.op hetti
jdstip van den verkoop,het
gemeten. Laat ons eenige voorbeelden aanhalen : >Ik verkocht voorwerp bexond?ten z1j deswege verschillende
jn. A.is de kooperin gebreke
verkoop U zoovelecentenaarskoëj;zoo lang wi
jdenwaar overeenkomsten getroKen zi
niet gewogen.hebbenjstaik in voorderisicovan avari
jen bli
jft,deaûeveringbinnendenbepaaldenlijdtebewerkstelverlies, bederf enz.; daarentegen verkoop ik P alde goe- ligen,'
zalde kooper,naarzi
jnekeuze,devernietiging van
deren, die in ditpakhuisopgelegd zi
jn,totden pri
jsvan '
dea verkoop,ofwelzi
jne in bezitstellingvaa hetgekochte
,

behoudenslatere weging,telling ol meting. Yan kunnen vorderen ; doch in ieder gevalmoetde verkooper
dat oogenblik Afaan, is alle risico ten uwen laste.
tot vergoeding van kosten, schade en interessen worden
Kene andere uitzondering heeftno; plaat: metopzigt tot veroordeeld, wanneer uit de niet-aievering een nadeel is
den wl
ja,deolie en andereproeven alvorenszete koopen. ontstaan. In hetglheelbeperken zich de verpligtingen v&n
In dat gevalis ergeen verkoop zoo lang de kooper ze niet den verkooper om hetverkochte voorwerp afte leveren in
geproefd en goedgekeurd beeft, omdatalsdandegoedkeuring den stgat, waarin het zich beviudt, met en benevens de
. .. . .

nietvrij nocN met kennisvan zaken zou zi
jq. Hetzelfûe acceooirezaken,diezich aan hethoofdvoorwerp verbinden.
j
p
t
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a
a
t
s
a
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s
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v
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p
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g
ge
s
l
o
t
e
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wo
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d
topvoorwaarde Xaardie verpligtingen houden op,als nietde kooperden
vas proefneming, vermit: deze voorwaarde uit haren aard pri
js betaalt, niettegenstaande hem daartoe geen uitstelis
verleend geworden, of als, zelfs wanneere: eea uitstel is
zelve suspensief is.
Totdeze bepalingen beperk!zich hetburgerli
jk wetboek verleend,de kooper.
isfailliet geworden,en geen degeli
jke
nwarmen begnlptligteli
jk datdeusanliën ln enkelehan- borgstelt,datopdenbepaaldenti
jddebetalingzalgexhieden.
delsvakken, op sommige plaatsen,en vooralmetbetrekking
9e ruarantie,ofhetinstaan voor de deugdellkheid van
u zekere bijzondere voorwerpen,insgeldkàkrachtvan wet het verkoçhte, van de zi
jde des verkoopersjistweeledig:
hebbelï, als de practijk diergebruiken algemeen vaston- l)waarborging van hetgeruste ofvreedzame bezitderverderhouden en bevestigd is. Daarbi
jwordtalsdan aangeno- kochtesaak;2)deverborgene gebreken. Hiermoetslechts
men dat,vermitsaan partijen geoorloofd is#onderlingonder het le in aanmerking komen.
xich de wet te wàjzigen, voor zoo vew
çre dîtnietin stqjd 0ok zelf:wanneererjti
jdensden verkoop,geenerleibekome tegen de goede zeden oftegen demaatschappeli
jke paling nopens de guarantie getroFen is, is de verkoopee
ede,zi
jyin hunnetransactie,degevestigde gebruikenaan- regtens verpligtden kooper te waarborgen tegen degedeelnomen en de letter der wetin hunne overeenkomst ver- teli
jke of'geheele onteigening van hetverkochtvoorwerp;
anderd hebbeu.
maaralsdeparti
jen kunnen overeenkomen,datdeverkx,W a
t hier ook van z1
J, hetlsaltijd goed,om9zoo veel per aan generlei guarantie za1 gebonden zi
jn, xouden gj
doenltik. hetverkoop-contractop te stellen en debepalin- echtergeen afstand kunnen doen van deverantwoordeljkid voorzi
jnepersoonltke daden.A1sde guarantie isbellëc
nd
ue
lt
rei
vto
el
nvoteri
v
no
gor
tk
eome
voonrz
e
n.
Di
sinz
heot
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om he
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Di
t ge
lt
dti
nder
he
d me
tl
oploofd geworden. kan dekooper,aan wien doorden regtheb1g1 totden pri
js, die op hetoogenblik van den verkoop bende de gekochte zaak is ontnomen geworden,van den
tusschen departijen moetvastgeateld zijn.tenwarezi
jover- koopereisehen: l) de terugbetaling van den koopprijs;2)
en kwamen zich aan deuitspraak van eenenderde(arbiter) alle onkosten, waartoe de onteigening kan aanleiding gegete zullen onderwerpen. in welk gevalde verkooping insge- ven hebbenj3)vergoedi
ngvanschadeeninteressenyalsmede
l%ks volkomen is. Bitmiddelvan arbitrage iseenevoor- de geregte onkosten der opmaking van hetcontract.
trelrelijke manier om de regtsgedingen te vermi
jdeny en Ferplt
ktinr wcx den kooper. BevoornameverpligtîN
nietsbeletdeeontracterendepartijen zich vooralleinciden- van den kooper is den pri
js te betalen terplaatseen op
ten van den verkoop, de volvoering en aflevering aan eene den ti
jd a1sbi
jden verkoop zi
jn geregeld. Alshieromtrellt
ni
e
t
s
i
s
g
e
r
e
ge
l
d
ge
wo
r
de
n,
moet de kooper betalen ter
derdetehouden. Dekosten derscheidsregterli
jkeuilspraak
xijn alsdan de accessoiren van den verkoop en,behoudens plaatse en binnen den tàjd waarop deaflevering geschiedl.
overeenkomst ten tegendeele,komen zi
jten lastevan den 1)evertraging in de betalingvergligtdenkoopertotvergoekooper.even als die van het opmaken der acten ën van de dingvan interest;le)alszoodanlgerwtjzeti
jdensdenverkcop
registratie.
isovereengekomen;2)alsbijheteindevanden verleendelt
Boven hebben wj gezegd datmen allesverkoopep kan, termi
jn tot betalen is aangemaand, doch zulisniethee:
watin den handelis. Hetburgerlàjk wetboek maaktdaarop gedaan.Xaarde niet-betaling kan een andergevokteweeg
deze uitzondering: dat de verkoop van eens anders goed brengen,dat,nameli
jk devernietiging van denverkoopkall
nietig is, en alleen kan aanleiding geven tetvergoedingvan
schadenykosten en interessen ten voordeele van den kooper
mits het hem onbekend .zi
jdathetvoorwerpiemandsanders
lgendom is. Deze exceptie behoortnietop den handelte
worden toegepast, en ook volgt hst uithetprocesverbaal
der conferenciën van den franschen staatsraad, van 30 fri-

uitgesproken worden ten voordeele van den verkooperj mex
vergoeding van kos#en,schaden en interessen,indiendaartoe

termen zi
jn.
Wi
j zullen ons bepalen totdeze algemeeneregelen,die
genoegzaam woordeli
jk uit hetburgerli
jk wetboek zi
in getrokkea, voor zoo verre de zaken van koophandel betreft;
maire an XII, dat zi
j alleen betrekkeli
jk istotde burger- zi
jzi
jn mettalHjkecommentariën omringd geworden,waarli
lke zaken. Xene dergeltike toepassing zoude metterdaad van wiJ goed geoordeeld hebben,dezelven teontblooten.In
demeeste handelsverrigtingen veroordeelen.Iletwezentljke dergeli
jkematerie isdeprakti
jk de bestecommentateurjen
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regt tegen geld ofgeldswaarde kan overdragen. In dezen kan een verliesontstaanjalsybijv.,schip en lading geheel

zin is ieder van schulden vri
jjroerend ofonroerend goed ofdeel&wi
jze op zee te gronde gaan, ofalseen koopman
jne debiteuren slechtseen gedeelle
g'erkoopôaar.wert
/re'
ezadlccryen iederpersoonli
jkvoorregt, failliet wordtj en aan zi
ambtytltelenz.niet werâoozlccr. In engeren zin is ech- van llit hun versclluldigde betalen kan,ofalsaan iemand
ter,van ditalgemeen begrip uitgaqnde, eeùe koopwaarenz. elden. staatspapieren, wissels, goederen enz. ontvreemd
kn den lzandelslechls dan verkoopôaar, als derzelyer aard, worden,ofa1seene fabli
jk ofe'
en goederendepôtdeelswijze
kwaliteit en vorm ook zoodanig zi
jnjdatmen verwachten of eheel afbrandt.enz.
kan, datzi
jeen ofanderkooperkunne vinden. In dezen S'ERLIES (M/INST- en)IIEKENING,zie Bollxutlcosx.
zin zljn derhalvezurewi
jnjgebar:ten spiegelglazen,wollen VERLI
'EZEF. 1) Buiten hetbeziteenerzaak.een regt
sfoflèn, van de motdoorknaagd enz., volstrektniel, ofal- enz.geraken.- >
hl1àjheeftden bzief,den wisselenz.outhansniettotderzelveroorspronkeli
jkewaardeverkoopbaar. derweeg: verloren, uitzi
jnen zak verloren.''- >lk geef
SmERKOOP'CONTRICT.Eene ovtrdenverkoopvaneenig mi
jnevordering ten lastevan F.N.voorverloren (d.i.ik
verkreemdbaar voorwerp, den pri
js, devoorwaarden van ben er op voorbereid,daarvoor volstrekt niets te zullen bebetaling enzg,tusschen kooperen verkooperschrifteli
jk ge- komenl''- :lk kan ditproces onmogelijk Aerliezen.''slotene overeenkomst.
p9e houder 4an een' Aerjaarden wisselverliestzi
jne regVERKOOP DKR GOE9EREN IN EENE'N009l1AVEN. ten-'' - 2) Aan ietsverliesofschadehebben.(Zi
e YzlAls een schipper in nood eene haven zoekt, om te T'
e- tl
ss). - 3)verliezen,in descheepsvaartstaaljbeleekent:
pareren enz., zoo vindt lli
j hier niet alti
jd nog iemand, afdiàjven,van den regten koersafgernken.
die de vereischte gelden schiet. Kan Lijdeze A'
an ztjne A'ERYILJOEN (fr.cina6re;eng.cinnatar,.du.Zçnnoreezersof van de eigenaarsderlading bekomen,zoo is het Itz.g ital. cinabroj. Eene sclloone vurig'roode verfstof,
zijne pligt, ze op die wàlzezich te bezorgen. lshem dit die uit86.3 pot. kwikzilver en 13.7 pCt.'zwavel bestaat,
nietfnogellik,en vindthi
j indenoodhaven ook geen'cor- reuk- en sma&kloosen in hetwater onoplosbaar is;aan de
respondent,die hem het gevorderde geld voorschiet, zoo lucht blootgesteld, niet verandert,en een syecifiek geyigt
Smoetlli
jzoeken, het zich door verpanding, in de eerste van 8.124 bezit. Dezelve werbrandtmet eene blaauwachtige
plaats van zi
jn schip en zàjne vracht (indlen deze laatste xlam,onder ontwikkeling van kwikzilverdamp en zwavelachveroorloofd isJ ziehet artikel :0nI)M:I:1J), en vocrts van tni
ig zuurgas,en wordt door koud salpeterzuuren azi
jnzuur
(!e ladlng te verschaFen. Eersta1s dit nietgelukt,staathet et,wel echter door koningswater en rookend salpeterzuur
hem vr1
2
',zoo veelvan zi
jne lading teverkoopenjalstot opgelost.Xenvindtdenzelvena1s&er&-vermil
joen,jekriszi*i
ne behoeften noodwendig is. ge engelschen vergunnen t
alliseerd, hard of aardachtig in eenecochenilje roode,i!à
F
flellschipper nimmer,de geheele lading te verkoopen,wel hetloodgraauwe en scharlakenroode vallende kleur te Ilera,
eciiter een gedeelte. Natuurli
jk is het de zaak-van den Almada in Spanje, in :ohemenj llongari
jeen China;lli
j
schipper,zèo we1de nooddwang,alsdat'
lli
j op geene an- komtuitChina en Japan in pakjes,in ztdenpapiergewikderJ wl
*
jze xich helpen kon, te bewi
lzen-'- Dezoo ver- keld,en'uitSpanje geheel,ofeen-,twee- oldriewerfgekoihte joederen moet de schipperop deplaarszi
jnerbe- malen in den handel. De meeste vermiljoen wordtdoor
stemmlng, in den regel, naardefactuurbetalen;waarbi
j sublim.ti'
e uitden natuurli
jken,ofook welenkelkunstmaig door verbinding van zwavel met kwikzilve, op den
llet echter va'
n zelfspreektjdatzi
jne gezamenli
jkebelang- t
dr
o
o
g
e
n:
o
f
de
n
ua
t
t
e
n
we
verkregen. De op den natten
Lebbenden llem daartoein avari
j-grosse (zie Asscnwlzls en weg bireide onderscheidtzigc,
h dooreene diepteen vuurgloed,
Scul
lzpvwwll')bàidragen moeten.
welke de beste, op den droogen weg bereide ter naauwerTERKOOP DES SCHIPS, zie Scuzzpsvzaxoop.
-ktnaar den voortreflbli
g
jken chineschen
VERKOOPING (PUBLIEKE),'
AUCTIE, (fr.vente,v- nood bezit,en gelz

b
liggte;è::.'zxlScSale;ital.vendita wz/l/ïccjincantoj, vermil-didj die, in de natuur,te Xayang wordtgrvbnden.
is (lè éerk-ocp eeùer'roerendejtilbareof ook onroerende zaak lloor de Mi
jk.
e van bereiding zelvewordthetmogeli
jk aan

aan den meeslbiedende. 9e manier en hetgebruik xolgens denzelxen eenen onderscheiden kleurentoon te geven;zelfs
welke geboden, en het bod driemaal uitgeroepen wordt, vormtzich bi
j de bereiding op den droogen weg een z- rt

schemisehe zamenstellingniet
'
zi
jn''
rlgemeen bekend;debiedende iszoo lang verpligtde vermiljoeà,hetwelk in deszell'
zaak'Aobrziiilbod aan tenemen,toteen anderboven hem in lletgeringste van den rooden verschilt,en weràtuigeli
jk
ngelven moetworden afgescheiden.gooronze hollandbiedt'
, en de auctionaris ofverkoophoudergeeftzi
jne toe- van de'
stemming t:toverlating der zaak door den toeslag metden sche vermi
ljoen-fabri
jken komt veel en zeervoortreFelijke
hamer. Bieden tweepersonen tegeli
jkerli
jddezelfdesom, vermiljoen in den handel;insgeli
jksdoordieinIdria,inde
jersche Ri
jn-provincieenz.Dievan ldria wordtin kist
je:
goo wordenjalsgeen hunnervoorden ander'vijkt,ofmeer bei
biedt. op regtsgronden beide de opbiedingen nietig. De van 50 pond gepakt, ieder van welke twee lederen buideh
joen
verkooping isèfgeregtel%
âk of'
vrnwz'
/sg,
-heteerstea1seen Llö&el) à 25 pond inhoudt.- De gestooten vermil
jde tmenie), tegelgruis,
geregtelilk ofandèroverheidspersoon dezelvebewerkstelligt; wordt dikwerf met rood loodoxi
llet tweede, n1s de eigenaar der te verkoopen zaak de ver- i
jzer-oxigdey drakenbloed verœengd. Demeesteenvoudige
'

'

kooping voorstelt! en daartoe de aanvrage doet, o:althans proeve van deszelfs zuiverlàeid is die metden soldeerstang;

erz'
l
jnetoestemmlng toegeeft;ofde verkoopingis&edwonges,als deze toestemming nietvereischtwordt. De geregtelàjke verkoopingen zi
jn doorgaans gedwongene;de nietgeregtelijke daarentegen zijn naeest-alvli
jwilllgjofschoon er
gevallen kunnen voorkomen,waarin ook deregterli
jkemagt
vrtjwilligevcrkooplngen bewerkstelligt,bi
jv.uithoofde van

de vermil
joen moet nameli
jk, alshi
jonvervalschtis,zich
vap denzelven zonder overbli
jfselvervlugtigen;lood-oxyde
onderkentmen door behandeling metazl
gn ofmetverdund
zwavel&uur,waardoordeze worden opgelost, zonder dat de

vermiljoen er door aangetast worde; tegelgruis onderkent
men aan'het overbli
jfsel bi
j de vervlugtiging;i
jzer-oxyde
erfdêelingen enz.
kan men door bellandeling met zoutzuur kenbaar maken;
S'ERKOOPIIEKENJNG. Eene facluur (zie datartikel), drakenbloed ontwikkeltbij betverdampen eenen harsachtiwelke men iemand geeftvan koopgoederen,dievoorzi
jne gen reuk.- De vermiljoen woldt voornamelàjk a1sschilrekening verkochtworden. Dezelve behelstaan lletslot de dersverw, tot de bereiding van hetbrievenlak,het maken
doorden verkoop veroorzaakteonkosten (verschotlen alsan- van roode drukinkt enz. aaagemend. In Amsterdam telt
n tweevoornalrlenve
rmiljoen-fabri
jken;dievandeheeren
derzins)j a1s ook de verkoops-provisie(zieCcxxlssl: en me
die van den heer lI.J.Blcxsh. De
Paovlsll) en ook, al naar overeenkomst, het delcredere J'ssl,clla &. CO. e
(zieop datwoord). Devevkooprekenengen wordenj even lnkm akers geven aan llet nederlandsche fabrikaatden vooral:de iooprekeningen, in het facluurboek ingeschreven.
lxeur bnven datvan andere landen alszl
jnde,volgensbunne
VERKOOPSPRIJS. W atbijden verkoop eenerwaarde naeening daarmede beter lak te maken. lletbuitenlandsche
jksveèlgebruikt,en staatoverigensniet
Inkoopsprg..
:4 met betrekking totden kooperis,datisde wordt idhler insgeli
n:erkoopsprns met betrekking totden verkooper,datiste tegen hetonzemerkeli
jk aclater.
NzD.Tx.
n1:r.inv./*6.00J uitv../2.00; c'oorv.y l.80;
zeggen,dep'
rijs,voorwelken lli
jdewaarverkoopt.
VERL'
ENGING-BRIEFJE,zie Attoscs en Eynosssxxxl'. Per 100 ned.ponden.
VERLENGING DER IIEIS, zie Dxvlx'
rlz en Rlslco.
VEhXlS (eng.varnish,
.L'
.l'ern'
.s;du.Firniss,.de.
YEBLIES. Batgene, wat de ontvangst voor eenig voor- fernis; zw.fern3
-ssq; ital. q'erntce; sj). barniz,
.port.
werp minder bedraagt dan de daarvoor gedane uitgaven en l'
erniz,
.lat.l'etnz
-œt. Xen heeftden naam van vernisgegeledene onkosten, maakt op dat voorwerp lzetverliesuit. t
;even. aan oplossingen,L'ereidmetwi
jngeest,gecstvanter
.Als,bàjv.,dekoopman eene waarkoopt,die llem metalle Pentignjvelte en aetllerisclle olien. Deze oplossingen ziyn
onkoslen op .
/1000 te staan komtjen lli
j verkooptpezelve minder of meer verzadigd n'let drooge'doorzigtige,weinig

VM OAA- VSATAAW NG D1A R'1s.

gekleurdeharsen.Devernissen zijn bestemd ona naetdezel-

NEATRFKBBIEF- YEKYIAS:

YZRTREKBRIEF. In de zeenaanstaal en in den zeehal-

ven de oppervlakle te beleggen van voorwep en,welke m en del,een advies-brief,door kelke de correspondenten huntegen aanraking metde luchtbeveiligenjofaan welke men nen reeders het afzeilen van een schip berigten.
glans geven wil. Het is onmogeli
jk hierall: dekunsten TERVAL. 9e achteruitgang der zaken van eenen koopen handwerken op te sommen in welke de vernissen gebe- mdus
antr;iede
el verslimmerde toestand van een commercieelofinzigd worden. llen bedienter zich van in'de vervaardiging
bedrijf. >Ilet verval van het huis N.N.heeft

van huisraad,koetsenjbronzenwerken, in debi
jouterie,in mi
jn vriend X zi
jnen postdoeq verliezen.''yZi
jne,vroeger
hetboekbinden enz. Xen bedekt metvernissen houtwerk, zoozeerbloeijende fabrijk isgeheelin vervalgeraakt.''
metalen,schi
lderi
jen,porieleinen. Sommigen zi
jn doorzig- VERYALBOEK tft.livre d'JcJJclc:). ;en wezentlàjk
jboek,hetwelk in '
handelshuisen gehouden wordt,die Tele
tig. anderen zi
jn'gekleurd. De fabrikatie der vernissen bi
zoude vereischen een opzettelijk werk daaroverteschràjven. en groote zaken dlijven.Yermilsde meestekoopen en verTIXGRT? van Geneve,heeft,in een reedsvan onsverwij- koopen niet tegen kontante betaling,maartegen hei uitbederd tàjdperk, eene geachteverhandeling overdezeprepa- dingen #an eenen zekeren betalingstermi
jngeslotenworden;
.

raten gesehreven.

VEIIONA,bevestigde hoofdstad dergeli
jknamige venetiaansche delegafie in hetoostenri
jksche koningri
jk Lombardi
s
c
h
fe
ne
t
i
ë
t
e
we
d
e
r
z
i
j
d
e
v
a
n
de
n
Et
s
c
h
(
f
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AWge
).over
wclke hier 4 steenenbruggen voeren, en met35000 inwoners,heeftten deele aanzienliikefabri
jkenj metname een
aantalzàjdenmolensefspinneri
jen,ook zi
jdep-jlijnwaden-,
en wollenstoFen-weverijens.
aanzienli
jke leker-:hanschoen-g
labaks- en geweerfabrijken (hierbereidtmendeEjnstevenetiaansche zeep).touwslageri
jenjwasbleekeri
jen,kèperslagertien en levendig transitoferkvtrtuochen ltalië,Duitschland
en Zwitserlandjal, ook handsl niet slechsmetdegenoemde
fabrikaten, mâar ook metde vigene lqndsprodukten;zijde,
rijstygranen,brandewi
jnyvruchtvn,bo'omolie,wi.
in (hierde
geliefde vino#cw/@),'genieskruiden,marmer,groeneaarde,
diein dep omatkeek uitgecaven wordt.gaarbi
jworden hier
jàarli
jks 2 lissen of groote markten gehouden.- Verona
bezit ook verscheidene wesenschappeli
jke en kunstverzamelingen (daarondereen ri
jk antièken-museum)en heefteene
.

vermitsverder'in plAats vam geld,veelmaals wissels overgemaakt worden, die e'
çrst later vervallen. zoo is het zeer

dienstig alsde koopman een oogenblikellik rn gemakkeltk
overzigtder gelden hebben kanj welke h!J iedere maand te
ontvangen en uit te geven heeft tuitwelken hoofdeook
v
elen hetgezegde bàjboeek maandnoek noeznen),op dathi
j
eensdeels voor de aansch.a
fling der'sommep,die hem noodig
zi
jn,bi
jvoorbaat,en welterJ
'uistertijd,zorgen kanjen andertleels aan de bescllikbare gelden, die hem op zekeren
bepaalden tikd in de kasiloeijen znoeten reedsToorafeene
interestaanàrengen ofbestemm'ing gevea kunne. Hetvervat6oek geeft dit overzigtywaarvan de inrigting isals volgt:

voor iedere maand van hetjaarwordt,naarvolgorde,een
oftwee bl'
adzi
jden beschikt,die,metden naam derrespectieve maand totopschrlft,overlangsintweegeli
jkedeelenthet
linksche voor denet, het regtsche voor creditj gesplitst

worden. leder dezer deelen voorzietmen meteene smalle,
eene breede en twee geldkolommen. Zoo als nu de koopman over den aankoop en verkoop eener waar,die op tpd
akademie der schilder ep'beeldhouwkunst,metteeken- en is gekocht. eene lkctuur ontvangt ofgeeft: zoo ook wordt
schilderschoolen ;als ook eene â ademie der landhuishoud- de betaaldag van delzelver bedrag in het vervalboek opgekunde,deshandelsen dernuttkekpnsten. Yroegerech- teekénd..'Nemen wj bijv.aan,dekoopman heeftvan eenen
Afunten ex koernnals Xlu zl in Yx>zTlë.
medehandelabrvoor /23.
70- :koëj? op 3 maanden (d.i.
àlen) gekoclzt, ea de factuuris
1er gehrel als Venelië. In de wisselzaken rigt men zich over drie mkanden tq bit

hoofdzakell
jk naarhet.koersstelsil;vanYenetië.
van25September184i
,gedaglyekendjzoomoetdezelve.3
Afaten en grœz7
gkezl., 9e nieu
'we malen en gewigten zie maanden na den iIatum der factuur,d.i.op den 25 Dec
e
mb
e
r
I
8
4
2
be
t
a
a
l
d
wp
yden, :aarom schri
jttmen op de
men onderXltuw. be ou
'd
.#'màten en gewigten zln(#01maand giceGber1842 bestemdè bladzi
jde'van hetvervaleZe
nsnPz
T
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x
n
)
d
e
v
ù
l
g
e
nd
e
:
&temaat. De voet wordt in 12 deelen gedeeldj en éo,â9 in het credit van die bladzlde,in de eerste.kolom
in detweede kolom den naam
is342,915 ned.atreep (millimeters)lang. 6 voetmaken 1 links,den vervaldag (25e),''

CGTeZZ*.

De lange 'raeeLo houdt649 ned.atreep (millimetres).

De korte braeciv houdt64
45mi11imeters(nederlandsche
*2,

en de woonplaatsvan den medekandelaar,>an wiep de waar
gekocht is, en in de heide laats
e kplommen het geldbe,t

drag. 0pdezelfdewi
jzewàrdtook dever4alda:vaa alle

wissels iogeschreven.die op den koopman loopen.
anêmaat. 9e ec-': heeft720 tavolo, of25920 kwa- YEItYALLEN. W prdt ran eene, na zekeren bepaalden
draatvoet,en beyat30,4795 nieuwe tavolo offransche aren, tijd betaalbare goederenwisselofand.
ere schuld gezegd. a1:

strZ
eep).

ned.Q roeden.
Graanmaat. De naeeo heeft3 trinali ofmlntlli à 4
guart@ en bevat 114j6.
54 nièuwe pinten o
'f liters (ned.
kop).
K #nmaae.Debrentq van 72 Lnghistanebbevat 70,511
nieuwepinteofliters (ned.kan).
Hethandels&euîWtistweederlei.De lib&ra yro.
,Jc heeft
1
2 oncen en weegt490,764 gçammes(ned.wigtjes),en de
li&6ra dozzï/e heeft 12 oncenyen weegt333,l76 gramm es
(ned.wigtjes).
Goud- en zilvergewètalsYxwxTlë.

dezetijd verstreken,afgelxpen is. Als werkwpord beteekxnt tierja/ze vervgllèn koo reel als betaaibaar, verval-

1en worden. = pDe wissel was op den 7e November vervallen.''- De hier genoteerde schulden bestaan enkeluit

v
rvatlen posten-''- p9einteressen zijn op den 31Juli
j
'e
J. 1.vervatlen geweest.''- De adsignatie vervqlt eerst.den
9 october.''
VERYALSCIIEN.
Ee
ne
zaak ofeen voorwerp op eenetestri
jdi
ge,

slinkschewi
jzeveranderen. De
ren. roo noemtmen bàiv. wljnj die metwater.ofzelfs
VKRPANBEN. Xen vervreemdbaar, roerend of onroe- we1metschadeli
jkeingredienten vermengd is,vervqlseht;
gen wet en regt

aard eh vorm ervan met winzuchtige oogmerken verande-

rend voorwyrp aan iemand, van wien men gelden geleend eene éorkonde, in welke eene som, eene zinsnedey een
heeft,totzllne zekerheid o#ergeven.

woord enz.uitgeschrapt(geradeerd) is,en in welkerplaat:

VERPINDING 9ER LADING 900R DEN SCHIPPER. eene andere som enz. is ingescllreven, noemt men ver-

valscht.
Zie CO>TBACT.
VERRE (GLIS), inhoudsmaat voornatt
ALSCHING,zieW lssEtvsRvwtscglXG.
e waren in het VERV
jende fabqik-stad aan de W eze,ln de
koningri
jk België en in het zwitsersch kanton W aadland. VERYIERS, bloei
belgische provincie Luik, met20,000 inw.en beroemdweZie Bxtclë en Lwvswllz.

VE;EEKENEN (iets metiemand).1) Aan iemand een' gens hare belangrijke laken-en casimierfabrijken,diezich

of meerposten in rekening brengen,hem dezelve aanreke- zelfs over den geheelen omstreek in de dorgen en plaatseu
nen;ook overweêrzi
jdsche sdhulden en vorderingee afreke- uitbreiden, en uit meer dan 200 etablissemepten met naning bouden. llet tot dit bçgrip behoprend zelfstandig genoeg 2000 weefstoelen en 60 & 70 stoommachines,jaarnaamwoord is verrekeninr.- .G1
J kuntde bewuste ./87 l'
I
jks meer dan ll0,000 stukken fijn, en wegensdeszelfy
metden heerX verrekenen (d.i.aan den Ver'X in reke. schooneappretuureen algemeen geachtlaken leveren,meestal
ning brengenl''- 2)zlch verrekenen betekentin de re- uitduitsche wol. Xen rekent, datvan deze lakens60,000
kenkunde:zich in hetuiterkenen van een voorstelofvraag- stukken in hetland verbruiktworden, 15.00b uaar Italië,
sluk vergissen, ietsverkeerd ofvalsch uitrekenen.- >Gij 1P,000 naar Holland, 8,000 naar Zwitserland, 5,000 naar
llebt u in de herleiding van francs tot guldens erg verre- Duitschland,4,000 naar den Levant en even zoo veel naar
kend.'>
Amerika gaan. Verviersonderhoudto4erigens. even als het

jgelegene Luik, ook i
jzerwerken en fabrikatie xan
VKRTK (lal.). Xen keere (hetblad)om ! Een woord, nabi

hetwelk men bài vele schriftelijke opstellen,inzonderheid stoommachinesyvitriool; enz.
bi
j'
brieven, ondqr den laatsten regeleenerbladzi
jdestelt, Alunten zac/rzzen gev/igfcp, zie AxTwzlpzx en Lczx.
om den '
lezer opmerkzaa. temaken,dat op de volgende of VERVINS,kleine stad van Frankriik.in hetdepartement
del'âisne,arrondisselxlents-hoofdplaatsyop 38 mtjlen N.0.
keerqjde ook nog ietsslaat.
VKIITRAGING 1)ER REIS)xie 9ZVJATI: en Scnlpvtn. van Parijs meteene regtbank 4an koophandel. J'ervinsis

V.
ERW ARMIXG.

-

:249 -

vernzaard wegenszg
jne kousenwaren; welke tak van industrie vroeger hier zeer bloei
jendewas;tegenwoordig houdt
dezelve nog 800 werklieden van beiderleikunne bezig.Xen
begrootdejaarli
jksche productiedernijverheidvanVerviers
op l,200,000 paren sokken e: 100,00t)dozi
jnenparen kousen van allegrootten en kwaliteit die tot den prijs van
8 fr.50 c. het dozijn (laagsten pri
js)j eene geldswaarde
van 850,000 frs.voorstellen. overigens heeftnog Yerviers
eene fabrjk van gevernist aardewerk, eene van para-

YERW âRMIXG.

westwaarts door de vakken tot aan de einden der broeikast#

langsde gangen loopen,alwaarzi
j in vergaderbakken met
i
jzeren deksels, ieder van 5 voet 6 duim lang.lvoet6
duiln breed en l voet8 duim diep uitkomen. De verga-

derbakken zi
jn jevuld znetwater,datdoor middeldervermeldepijpen methetwaterin denketelgemeenschaphoudt.
(Vooreene broeikastvan devernaelde rgotte, kunnen de
vergaderbakken waarschi
jnlijk worden uitgewonnen,hetwelk
eene vermindering van kosten zoude te weeg brengen),
Pluïen enz.
A1sde ketelptjpen en vergaderbak gevuld zàjn,en hetvuur
9e kultuur der biezen voor hetmandemakerswerk is zeer naarbehoorea brandt,dan st
i
jgthetheetewater naar den
boveukant van den ketel, en wordtvoortgestuwd door de
aanzienlàjk in hetdistrictvan Verviers.
VERW ARIIING (ni
euwewi
jzevan)voorbroeiofstook- bovenste pijpen naar dea vergaderbak,vanwaarhetkoude
kasten tot den tuinbotlw. Het laatstgedeelte der verhan- of verkoel
de water wederom door de benedenste pi
jpen
delingenvan de londensche R orticular Society is geschikt naar de'n ketelterug gaat;dezecirculatiegaatgeregeldvoort.
om eene volkomene verandering in dewi
jzevan verwar- zoo lang er slechts eenige hitte in den ketel is. Ik lleb
ming of stooking der broeikasten en orangeriëa te doen dikwerf,zegtde heer'
yv'
llwtz,zoodrahetwater ztjne beontstaan.Yan vöo'romstreeks20jaren gafdeheerTcazElly hoorlijkewarmtehad verkregen,eenen thermometerinden
in Engeland, aanleiding tothetalgemeea in werking bren- vergaderbak aan heteinde der broeikastgeplaatst, en tusg
en derverwarmingdoor stoom. Achtjaren laterwerden schea het water daarin, en datvan den ketel slechts een
door Bxcox en ATKI>s0> proeven genomen totverwarming
verschil van drie graden gevonden. Het is niet noodig,

door middel van heet water in plaats van stoomjmetdat hetwater te doen kooken,en als het vuur met verstandig

gevol-g,datTcnxzl zelfdeeerste wasom hunne wijze van beleid wordtonderhouden,ztlergeen Stoom ri
jzen,en bi
.
j
verwarming in praktijk te brengen, en dietotalgemeen evolg geen water verloren gaan. Eetis echter goed, van
ebruik aan te bevelen. In een rapport van W lttla.
x ti
jd tot ti
jd den ketel te onderzoeken, om, alser eenig
W Hwt: aan bovengemelde Society vindtmen eene duide- waterverdampt is, hetzelve weder aan te vullen.

li
jke beschrijving derproefnemingen van den HeerBxcox.

Xen zoude kleppen op den ketel,op depijpen ofop de
mogtzi
jnjstoom in debroeikasttedoen komen,dochmen

In de inleiding tot dit verslag maakt de Heer W nAt: de vergaderbakken kunnen plaatsen, ten einde a1s zulksnoodig
volgende opmerkingen :

Steenen gangen of geleiderszi
jn doorderzelvermenig- zoude het water boven het ziedingpunt moeten brengen.
vuldige voegen en door het barsten der kalk, er aan on- W lwts had dittotdus verre niet gedaan, omdatmen met

derbevig omj van ti
jd totti
jd, een zwavelachtig gasdoor zeergeringemoeite,doorslechtsdepàjpen meteen'gieter
te laten,hetwelk zeernadeelig voor de planten is;dan ook te begieten, stoom kan verkpi
jgen. llàjhoudtzich verzeis het, zelfsmet twee stookplaatsen in eene broeikastvan kerd,datdezewi
jzevan verwarming,vooraluithoofdeharer
40 à 50 voet lang, onmogell
g
-k om overal eenen geli
jken bi
jzondereeenvoudigheid iederen hovenier,diegelegenheid
graad van warmte teverkri
jgen; de warmtebi
j de stook- heeft, daarvan eene proeve te nemen,za1voldoen. W anplaatsenistesterk,en hetismoei
jeli
jkeenegeregeldewarmte neer eenmaal het water heet is, en hetvuur goed brandt,
aan het einde der gangen of geleiders te onderhouden. kan hi
j zich veilig terrustbegeven,en zekerzàjn,datde
Stoom moge op eene groote schaal,en,waar gelegenheid pi
jpen, gedurende den geheelen nacllt, niet koud zullen
is om dag en nachtvoor de vuren zorg te dragen, te be- worden,maareeneaanmerkeli
jkewarmtetotaan den morzigen zi
jn,doch in allen gevalle heeftdeze wi
jzevan ver- gen zullen behouden.
warmen tegen zich : de kosten van eenen stoomketelmet Be heer I
u0x:0x,verlangendebi
jeigeneopmerking kenden daartoe noodigen toestel; de menigvuldige ànontbeer- nis van dezaak teverkri
jgen,bezochtDeepdineen Rooktne
s
t
,
e
n
Sa
r
v
e
y
i
n
Bi
c
k
l
e
y
p
l
a
c
e
,
en Sundridge-park in
li
jke reparatiën en de noodzakeli
jke zorg voor hetvuur,
welke voor eene grootere of kleinere broeikast de zelfde Kent; in welke plaatsen zich broeikasten bevonden, verbli
jft. Behalve dit,is er mseer gevaar voorhetspringen warmd door heet water,naarhetplan van den heer Bwcox,
van eenen stoomketel in eene broeikastdan omtrens dien in sommige gevallen meteenige kleine veranderingen. Het
van een stoomwerktuig, daar de toezigt over stoomwerk- vol
gendeiseen verslag van zi
juebevindingen aldaar:
tuigen algemeen wordt toebetrouwd aan lieden,die opzetTe Deepdine wordt eene orangerie verwarmd door den
teli
jk onderwezen zi
jn om met dezelven om tegaan;iets omloop van heet waterdoori
jzeren pi
jpen,zonderbi
jvoehetgeen men van hoveniersen hunne helpersnatuurli
jker- ging van een' vergaderbak, die aldaar wordt onnoodig
wi-jze ni
etkan verwachten.
acht A). TeRooktnest,op den avond van den 27 SepDe verwarmkng doorhet water heeftniets tegen zich van ge
tember, onderzochten wi
j twee, op deze wijze verwarmde.
al het nadeeligej dat omtrentdie door de'steenen gangen
trekkasten, en nam en den voortgang vaa derlom loop des
en den stoom vermeld is. De toestelis zeer eenvoudig en heeten waters op,die,meteen matig vuur2 voetin péne

niet onderhevig om ligtelijk buiten orde te geraken. De minuutopleverde. Den volgenden ochtend bàide broeikast

ketel 'heeft een los houten deksel, en behoeft daardoor komende vonden wi
, niettegenstaandeersedert9uredes
geene veiligheidskleppen. De te verbruiken brandstof is avondsnietsaan hetjv
uurgedaan was,de pijpennogwarm.
zeer matig, en wanneer een maalhetwaterheetp
' ver- ge tuinman!QCIB genaamd,een meerdangewoonplanteneiscbt het vuur zeer weinig zorg,wanthet water behoudt kweeker, dI
ezee ebee
trekking lange jaren te Aooktnest
deszelfs warmte verscheidene urenj na dathetTuur is uit- veryuld hadeenddi
ne uitgebreide ervaring,z0o wel4an
de verwarming door stoom, als door rook.had opgedaan,
Se/aanIn de tuinen van den heer BAc0T te Elcot bevonden zich kwam geheel m et den heer W uwtE daarin overeen. dat
vier broeikasten voor ,druiven en persikken benevens een het heete water, en door een' enkelen ketel verwarm d.
annanasi'en-bak, die alle door heet water verwarmd wer- verre weg den voorkeurverdient. Iedere trekkastheefteen'
den. Yan de broeikasten Toor de druiven geeft de heer vergaderbak aan het tegenovergestelde einde van den ketel.
A'
FHa
tt:eene beschri
jving dermanier,op welkedaarvande Te Sundridge-park wordt eene uitgebreide bewaarplaats
verwarming geschiedt.
wee druiven-trekkasten door heet water verwarmd,
en t
Be broeikast, zegt bij,isbinnenwerks 40 voetlang en hetwelk in de pijpen toteene zekere uitgestrektlleid voort10 voetbreed en wordt verwarm d door een'keteldie on- gedreven wordt door de uitzetting van den stoozn in den
zigtbaar in hetm idden van den achtermuur ls geplaatst;de ketel. Dit werk wordt geacht. eene uitvinding van den
toegang totde onder den m uur gestelde stookplaats is van graaf oE CHABAXES te zi
t iszeervernuftig ingerigt,
achter, en wordt door een afdak gedekt. De ketel is 2 en verdient als een derjneershe
te schreden totde uitvinding
o
m
d
o
o
r
h
e
e
t
wa
t
e
r
t
e
v
e
r
wa
r
me
nj aangeteekend teworden.
voet6 duim in hetvierkantwi
jd en 1 voet 8 duim diep.

Van heteinde desketelsloopen vieri
jzeren pijpen van 3)
duim diameter.welke waterpasliggen ; twee van dezelven
zijn aan den ketel,juistboven den bodem aangeschroefd,
en deanderetweeàaarboven,even onder de oppervlakte

l)e verwarmingwijze,echter,doordenheerW Hktsbeschreven,iszoo veelvoortreffeli
jkerjeenvoudigeren zuiniger,zoo
dathetnietzeerwaarschi
jnlijkis,datdemaniervan61IABwxEs

za1 herhaald wordenJde waarnemer TII0Ms0> verstaatbeide
van lletwater;. de broeikastis doorglazenafschuttingenver- methoden volkomen, doch verkiest het plan van den hecr
deeld in drie vakken, ten einde naarwillekeurheteene W szts, waarnaar hi
j een modelheeftvervaardigd totvergedeelte zonder het andere door de warmte te dwingen. warming eener broeikast voordruivenjin welkedepi
jpen
llet middenste ook heeft twee ramen in de breedte, de
hebben
e
r
vi
er
.
anderetwee
Depi
jpen van de ketel gaan
waterpas naar den voorkant der broeikastjwaar eeneboven- *)Dit hangt af van de groottedertrekkast;is dezelveklein.dnlt

pi
jp op eene beneden-pi
jp ziclz verdeelen, en oost- en

kan men de vergadtfbakken ontbercn.

'VEEW :RKT- YR ZAKT D'K.

=
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VERZEILEN- VICTU.iLIE-GEW IGT.

ende.
r door een yoetpad, dat werkeljk lagerligtjdan de dengedeelte, zoo dat de kielin hetmidden opwaartsjdaarketelkqp geplaatstworien,mpeten dporgaan.
entegen echter voor en achter naar beneden toe gebogen of
Ten. ei
nde hetsmeerduileli
jk te maken,datwanneerdq ekromd is,welk gqvolg gemeenli
jk bi
joudejdikwi
jlsdoor
hoogte.vaa hetwaterin den kgtdlj met d;tvan den vergp- stormen beschadigçde sqhepen plaats gri-ipt.
deTbak.eli
jk..enzoohoogstaat,a1shetbovelste grdeelte der YERZEILEN Lsehpvt.jishetvan deszelfs koersafwi
jken
pi
jpen, de omloop van hetwater,in welke bogten eq hoe een,scbipsjhetzi
j zulksopzetteli
jk,hetztj,ten,gevolgev&n
laag d: pgpen ook mogen gsplaatstiàjnjgeredeli
jkplaats wind ep weêr geschiede. Heteerste pleegtmen onzettevindt, geeftde hter Loxnax de volgende opheldering :
fgâe of.voor&edachtelnkenhet tpeede noodverzcil%ng te
Als de deksqls van den ketel en van den vergaderbak noem en.
waterdigtgeplgatstzi
jn,dan za1eene op den ketelregtop- VEIIZEKERAAR,zie lssnnwxTls.
en- neer staand: pi
jp,totdevereischte hoogte gevuldjde YEIIZEKERDKlzie AsscawxTlu.
zelfde uitwerking dpen a1s de ketelen de vergaderbak tot YEIIZEKERING, zie wsscawxvls.
die mate vqrgrpot. D,e pjpen tusschen den keteleu ver- VKRZEKEIIISG VAN YIJANDELIJKE EIGKNDOX, zie
gaderbak, alzoo geplaatst kunpen op iederewi
jzein aller- Asscswwrls.
hande bogten:hetzi
j,in dehoogt
.eoflaagtegeplaatstworden, YERZEKERING V00R YEEKXDE REKENING, zie
zonder da!hetwatqr,in devermeldepi
jpen daardoorri
jzen AssvaxwTls.
of dalen zal. Dekoud- en warm-waterpi
jpen kunnen,zo.o VERZEKERINGS-AGENTEN,zieAssclwwrls-xwwTsclwp.E>.
lang zi
j slechtsvaq den keteluitgaan,enindenvergaderbak PIJYERZ
EKERINGS-INSTELLINGEN,zke âa5cRwlTIz.
eindigen, de eerste natuurli
jk lagerdan delaatsvermelde,
zelfs naast elu ndel', in de ruimteygesteld worden, en dus VERZEKERINGS-XAATSCHAPPIJ, zie Assvakpzca en
zoolaag,datzi
jonderhetvoet- ofwandelpad doorgaan,of âsScRw5TIK.
:oohoog,datzj noch de daaropwandelendepersonen,noch VERZENDEN. Eene koopwaar, of eenig ander tilbaar
voorwerp, te land of te water, van eene plaats naar eene
de planten kunnen hinderen.
DeheqrW 00n van geepdine zegt,dateeneaanmerkeli
jke andere bezorgen, doen vervoeren, expedieeren. Degene,
bezuinispg vap brandsto1*doordçze wi
jzevan verwarming die zulks doet, wordt verzendcr (dikwerf ook mediteur
wordt verkregenf W ijkonden nietgelooxenjzegtde heer ew,:#f/evr)jen dehandeling,hetbedrtifvanhetverzenden
Loxx y. dat er iq dit opzigt eenig groot verschil zoude verzending (dikwe
lfook spedilie,ea'
,e#fz?'
:)genoemd.
bestaan, dqch sedertwi
jde stukken van dea heer Gltxwx, VZRZIINIIINGSBRIEF. W ordt door velen alsvan & werktuigk.uqkige,inhetRlechanicAagcafae,N0
.2llj2I3 lijke beteek-enis met vrachtnrief en coe'
nossement ge3 gelezen hebben, zi
en j1
jn wtjgenooptte gçlooven,dat bezigd.
id b n gerekend worden,ten minstev W ERZIEN VAN BIIN VERZEKERDE,zie Rlslcm
daarop met zekçrh
. e
in vergelàjk
.ing metdeverwgrming doorstoom,enwelzulks VKIIZORGINGS-INSTKLLINGEN.Dezen naam kan- n
klit hoofde dç'
r omstandigheid, d@t er op den duurmeer, iq hetalgemeen geven,en geeftmen ook metterdaad, inhitte mpft worden voortgebragt om he1 water boven het zonderheid in DuitgchlandLFersorgungsanstalten)aanzooziedingspuqtte.bwengen,dan het warme waternoodigheeft. danige inrigtingen,di: ten doel hebben om door het aanDoor verwarming met heet water, gaat de warmte zel4eq nemen en verinteresten van eene of meerdere geldeli
jke
150 grAden te W ven eq het sclli
jnt datdezetemperatuu: stortingen,voor de aan dezelve belangnemende deelhebbem
het,waler mver geschiktheid heeft om de hitte van hetvuur kppi
talen op te zamelea,doorwelkergeli
jkti
jdigein-eenl
jnen verdeelde terugbetalingen aan
oy tenemen,dan wanneerhetkoud ofziedende is.- W i
j ofin verscheidenetermi
zi
ln met deze explicatie niet zoo geheelvoldaan,en ver- deledeleden,ofwelaan derzel
vernzbli
jvenden, een inx
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.

.

,

.
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meenen, dat de besparing der brandstofeerder wordtver. komen verzekerd wordt. la hoe verre het beginsel der agkregen dAardoor, daj,wanneer eene hoeveelheid stoom ver- surantiinj levensverzekeringen, renterekening> y tontinen,
bruivkti
s,wederom eene aldere.hyeveelheid,en zelfsmeer weduwenfondsen enz.de inrigting eener verzorgings-insteldan nqvd.ig is, moezvportgebragt,worden, om het
ling wi
jzigtyen in hoe verreofin welkeopzîgten.de eene
of andere dezer inrigtingen den voorkeur boven de andexn
weder aan te vullçp, tezwi
ll
.bi
j hetverwarmen
wglez,.de.p.
ijp:p,eepmqalge,
vuldzijadç,seeneverderebi
jv verdientisreedsop de bi
jzondere artikelen,dieinrigtinsen
betreFendey aangeduid geworden.
vovmn
'g.verqixktwedt,
j zie aldur.
Nu h:t be
'weie.n 1:, dgtde verwarming doorheet water VESNO,handelsgewigt te Aleppo in Syrië.

zpp zeer yoldoetia,broeikastep:moetdezeverwarmingwkle

VEVAY of VIYIS, kleine, maar ni
jvere stad,aan œn

ook,van.zelye il woonhuizen,en vooralin grootegebouwen noordeli
jken oeverhetmeer van Geneve.en.aan demonvan welkpn aard,ook, kunnen worden toegepast;des noods ding der Yevayze in hetzwitsersch kanton W aadlaqdymet
behoeven de'pi
jpep geen duim in doorsnede teboven te eene zeer bezochte haven en levendigen doorvoermhandel

jk en Ital
.ië, nevens welken
paan, en kpnnen derwi
jzg gebogen en geleid wprden,dat tusschen Zwitserland, Frankri
zl
j geNeel verborgen,zelfsvoa:het oog nietkunnen hin- hiermetdeinlandschewi
jnen,metkaas,inzonderheid met
Saanen- en Gruyère-kaasuitde kantonsBern enFreibrg,
deTe
rllnk z
jon.
st
l
tle mqrkt de heer Ln::0:, teregt, aan. datde methuiden,voortreFeli
jk lederuitdeaanzienli
jkste lool
yverwarming door heelwater in broeikasten.uithoofde der ri
jen alhier,lakensen horologiën,alsook metde zeer>daaraaa verboaden voprdeelen in plaatsvan de gewone ver- achte gouden-, zilveren- en galanterie-waren dezer std
wanningwijze ofdporstoom,bi
Jeen ie4erjderzakekundig, aauzienllke handelgedreven wordt. Zven als dehoofdstad
van her kanton, Lausénne, bekleedt ook Yevay, zoo we1
in gebruik moetkomen.
Tot dus verre, hetAlrehanicns e cycafxe, van welk. wegensdeszelfsheerli
jkeligging en hetwaarltkitaliaanKhe
inlichtingen vooronsland zekerispartj te trekken. Reeds klimaat, als wegens den Njnen en gezelligen toon en (1e
heeft de heer A.vzl IIsR H00p,van Amsterdam,op zi
jne met beschaving en wellevendheid gepaarêe welvaart van
Ilof,tet
le.Spaar- en Wrrg, een'toestel, als de bovenver- deszelfg inwoners eenen voornam en rang onder de zwitsermelde, in eene broeikastdoen plaatsen;die toeslel, in de sche st
eden,en ishetzelveinsgelijkseene geliefdeverbljffabrl
jk derheeren Pxcrxxs Yrlsslwcsl en9cpûxvAwHzEt, Plaatsvan vele vreemden.
aldaar, veyvaardigdg beantwoordt in alle opzigten aan de
VIADRA,inhoudsmaat voor natte waren in Xoldavië en
hierbovea vermeldevoordeelen. 0ok heeftwi
jlenprofessor W allachyë.
YIINEN, nederlandschestad indeprovinciezuid-llolland,
Xotrag die kundige en werkzame geleerde, daarover eene
uitmnntende verbandelipg geschreven,die,vöôr een tiental ten zuiden van de rivier de Lek, telt 2,370 inwoneo. lb

jd maakte ook deze stap eene vri
je heerli
jkheid
jaren, in de vergadering van hetnedezlandsch koningli
jk vroeger ti
irwtimut, is.voorgelezen, en die ook.meenen wij,sedert uit, en heeftlangen tijd toebehoord aan hetberoemdegein druk is verschenen. Behalve voor broeikasten,ware het slacht van Brederodey doch is in l725 voor eene som van

200
den door de staten van Holland aangekocht.
te.wenscben, datvan eene zoo gezonde als doelmatige ver- 898,
Hetb
osckvul
an Vianenjweleer om zi
jne fraai
jewandelwegen
warmingwijt: in kerken,schoolen,schouwburgenjconcertzalen,maar w/orcf ip grpo'e industerieële werkplaatsen zeer vermakeli
jk, bevatte hetslotAmeliënstein,doorheer
HI
IX:IIIK vAl Balllllaons voor zi
jne gemalin AMAt1A vA>
des winters.wsqrtlgebruik gemaakt.
VIIRW ERKT,.VVJtIR,
BEII). W ordtvan natuurproduk- Nlscwsxzwn gebouwd, wiens ridderzaal de vergaderplaats
s van de edelen deslands,om over hetbekendesmeekten,ofrnwegrondstofren gezegd,a1szj kunstmatigtotver- wa
chrift aan de hertogin van Parma te beraadslagen. De
M elde produk,ten oftotkunstprodukten vervormd worden. s
VERZAKT D1KrLschp.
yt-). Een scheepsdek,hetwelk in inwonersbestaan,behalve van den landbouw, ook grootenhet midden van. deszelfs lengte hooger ligt dan naar de deels van den doorvoer.
einden toe, terwi
jl het echter in het midden lagermoet VICTUILIE-GEW IGT, dus noemtmen in onderscheizi
jn. overhetalgemeen noemtmen ookeenschipverzakt, dene landen,inzonderheid in Buitschland,hetgewigt,waargls deszelfs beide einden lager afhellen dan deszelfsmid- mede dedageli
jkschelevensmiddelen gewogen worden, en

vlcTrArlëx- vlGysl'.
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VIGOGNAW OL- YIJGEX.

ge'-'
hetwelk op sommige plaatsen voor de onderscheidene eet- handeljeene ln koper gegraveerde, of :an letterspecie .
ene ofin houtgesnedene enz.versiering, ook afbeeldsel
W aren ve
VO@r got
r
s
c
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l
l
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z
o
o
b
i
j
v.
i
n
Fr
a
n
kf
o
r
t
a
/
X.
*leesch,boter en visch. In Zweden noemtmen hetgewone, van een ofander voorwerp uit de natuur ol uit de fabelvoorde meeste waren gebruikeli
jkehandelsgewigt, lRictu- leer, waarmede de titel,het einde, een hoofdstuk,de omslag enz.van een boekwerk, eene aankondiging, eene realièn- oJ'éclc//gew/cl/. ZieS'
roxlotx.

TICTUILIeN (uitkhet lat.) Levensmiddelen,eetwaren. kening,een wisselformulieren dergelijk versierd worden.
S'IGOGNAW OL (fr.lainede F'
ïg/gzl:; eng. vienna,
planten-ri
jk,dieden mensclltotspi
jze dienen;in den en- wïgozzfc,vi&o6vne-woot;du.rigognowolte;ital.Fisvorna)
ge
ren zin echter (en hetveelvuldigst) de dageljksche of stamtafvan hetYigogne-dierLeameluswicf/gzlcL.GIx.)y
althans (le meer gewone voedingmiddelen der menschen. betwelk in de orde der herkaauwende zoogdieren behoort,
Daartoe behooren alle voortbrengselen van hetdieren- en

jkt, en in kudden
W ie daarin in het klein handel drlftj wordt victualie- in grootteen gedaantenaar degeitgeli
op de Anden van Peru, Chiliea la Plata woont, hetgeen
ltandelaar genoemd.
VICUHYBA,YICUHIBA, V.REDONDA, noz moscada. dejagtop hetzelvemoei
jeli
jkmaakt. Het wordt niet geIa deoorspronkeli
jkewouden van Brazilië groeit de oïci- temd en slechtsenkelen houdtmen uit vermaak a1s huiar, hetwelk het op den ruJ
nalemuskaatnotenboom LRlkristiea o-#zeïzz. XxRT.), welks dieren. Het bruin roode haa
vxchten reeds in het artikelXCSKAAT>OTZX zi
jn vermeld draagt,iszi
jde-achlig en,bi
jschuins daarop vallend licht,
geworden. Zi
j worden in Brazilië .uitgekookt, en leveren bi
jnametaal- (koper-)glanzig,en maaktde duurste soort
alsdan hetvicuhiba,eenevete olie,gelàjkvormig in kleur, uitJdatgene wat aaa de flanken van het dier afhangt, is
xelfstandigheid, reuk en smaak met de echte muscaatboter; lichter van kleur en iets geringerin pri
js; dat aan den

> staande hetook even als deze uit een boterachtig en een buik is we1langer ea zilverglanzig, daar het echter wegens
talk-achtig vet, en vertoont ook sporen eener aetherische zi
jne wit-achtige kleur meeàtalgeverfd moetwordenjhet

olie. Xen giethetin rietvormige, .
) duirn dikke schach- oedkoopst.Yroegermogtde vigogne-wolalleennaarSpanje
tenjen zoo komthetnaar Europa. In deszelfs vaderland verkochtworden,hetgeen echteruitnatuurli
jkeoorzaakverwordthettegen vele èn zware ziekten gebruikt.

anderd is,sedertalle spaansche koloniën zich van hetmoe-

YIERBATZLER (0:TsGct5sN, 0:RTI,I). Zilvermunt in derland afgescheurd hebben ;zoo ontying Kngeland de eerhetkanton Zùrich à 10 schillingennzie ZûalcH.

ste regtstreeksin 1822. Zijkomtin balen,zakken en se-

VIERDRAAB. gigte wollen stofl
e metketting van en- roenen. 9e plaatsen van uitvoer zi
ju Lima en :uenoskelvoudig getwi
jnd en eene schering v&n drie- of viervou- Ayres;die uiteerstgemelde stad ishet meest geaeht. Ge-

j totzeerfijn (hetduurste)lakenjtotvloerdiggetwi
jnd garen. Hetwordtalti
jâ witgeweven en dan bruiktwordtzi

eez'
st geverfd; heeft 20 ellen lengte, 4 breedte, en komt kleeden.hoedengkousen enhandschoenen.Xenigwerfwordt
meestaluit Gera en verscheidene saksische, thuringsche en zi
jbi
jde verarbeiding metandere wo1 vermengd, om de
brandenburgsche wollen-manufacturen. Hetwordtook we1 yaar een bet
er aanzigt te geven. Daar zi
j dikwi
jls ook
gewaterd ofbedruktj en totondervoering gebezigd.
met Guanuco-,Lama- en Paco-wolle vervalscht uit AmeVIEBBUP, zie YIzRcp.
rika komt, zoo is het noodigg deze drie, veelgeringere,

TIEQEN,BOTVIEREN, (snJ,w/.). Xen anktrtouw of soorten te beschrijven:1)de Guanuco-wollestamtaf van
het Guanuco-dier fcamelus g&lzll L1x>.), dat wild in

een ander touw meer laten uitloopen.
YIERENTW INTIG-GULDENYOET beteekentde,inzonderheid in eenige gedeelten van oostenrijk en Troeger in
Zuid-guitschland gebruikeli
jke herleiding der muntsoorten
van den zo-guldenvoet in een xoogenaamde z4-guldenvoet,
vermits men de zilvermunten van den zo-guldenvoet, 20
Procent hooger, het s-kreuzerstuk dienvolgens van 6, het
lo-kreuzerstuk van l2,hetzo-kreuzerstuk van 24 kreuzer

troepen van tothonderd stuks op de hoogste Anden, van

afhetnoordeli
jk 6hi1itotnaarCaraccasleeft,en bi
jna zoo
grootis,al:een hert. Zi
jn haarisaan hetonderli
jfgeelachtig wit;datop den rug en aan de flanken isroodbruinj
langerdan heteerstgemelde, maar nooit zoo donkerkleuris
en lang.al
sbi
jden lama;aan den wortelishethaarheenen-weer gebogen, overigens glad ; het is veel grover dan

de Yigogne-wol.Daardeperuanen langen ti
jd vöördeaank0R1stder europeanen in hun land het dier tam gemaakt
hebbenjzoo zàin daaruittweebast#ardsoorten ontstaan,die
alleen in den getemden toestand bestaan, de lama en de
Paco;2)delamawolkomtvan heteerstgemelde,enwisselt
guldenvoet. Sederthet ontstaan der zuid-duitsche munt- ln de kleur,even a1salleandere tam gemaaktedieren; zàj
conventie van 25 Augustus 1837 is thansindeplaatsvanden wordt in Juni
j geschoren. Daardelamasechtermeera1s
totdusverregebruikelàjken z4-guldenvoet, een werkeli
jke lastdieren gehouden wordeny dan we1uit hoofde van derz
e
l
v
e
r
wo
l
,
z
o
o
isdeze laatste onderalle,in dit artikel ge24)-guldeningevoerd,die inhetgemeeneleveneninhandel
en wandel,a1seen z4-guldenvoet beschouwd wordt; daar noemde,soort
en het slechtst. De belangri
jkheid van het
de vroegerdaarvoor geldende munten en muntgedeelten in di
ervoorde genoemde Andenstreken blijktuitdeze eenige
den groùd ooknietbeterwaren'
dan een zsl-guldenvoet. opgave, dat alleen op de hoogvlakte van Tacorajaan het
YIERER of VIERLING noemt men het vierp/ànnig- meer Titicaca, en op de doortogt van Puno naar Areguipa

in den zi-guldenvoetrekende. In nieuwere ti
jden,enongeveer sedert 1824 heeft men van de grovere zilverspeciën,
namelijk 1- en z-guldenstukken gemunt,maarook l2- en
Z4-kreuzerstukken;want de duitsche kroondaalder-voet die
Kdert1809 opkwam,waseindeli
jk
-een 24)tot24.
)-en25-

zf:câ Lden dz'
f//e/grpdclezz) der duitsche scheidsrnunten. meerdan 3,000,000 stuks gehouden worden. DoordetamZie Y1zntI>G.
making is deze bastaard-soort kleiuer geworden dan het
VIERLING, 1)graanmaatinhetzwitserschkantonJ'clc'- Guanuco-dier;ditisechternog verre-weg bijde Paco het
kqusen, zic aldaar; 2) graanmaat in onderscheidenelan- reva1,die3)depaco-wollevert;wantditdlerisnaauweden. zie AzRcwc, Gtwlvs, ltI%NBEJzI:nEx, ScHwrFuwrssw, hjksgrooterdan een schaap. Hetwordt daarom blootelijk

Scuwfz. TRIi:
n,W iilrzxsznc,ZcG en ZùRlcH.

wegens de wolle onderhouden en wel des te meerj daar

YIERNSEL.graanmaat in Ri
jnbei
jeren en W iesbaden, dezelve Iljner, langer en digter isdan bi
j de lama. Kop
en halsgeven alleen zoo veela1seen geheelschaap. Zi
jis
zie lllzlBslzxszl en Nksswc (hertogdom).

VIKRTEL,YIERBEL, inhoudsmaatvoor drooge en natte roodachtig,een voetlang en hangtvan den rug en van de
waren in verscheidene staten,welke in de des-betreFende fl
anken in vlokken afybtjnatotop den grond. De Ejnere
aAikelen naargrootteen indeeling metjuistheid is aanre- soortheet cum&i, de grovere hanasca. De paco komt alduid. Xaar ook in het algemeen wordt deze uitdrukklng leen in Peru. niet in Chilivoor.
in hetmuntwezen dikwerf gebezigd om het een wi:z'
AYIJANBELIJK EIGENDOX.Zie Sclspsy (NzcTnAtIT:1T

ded van een geheeltebeteekenen,(vanwaardebi
jonszaam- DsR) en lllslco.
getrokkene uitdrukking Fierdel, verbasterd in Fierel of YIJGEN (
lat.caricae; fr.Agues,.eng.Jgs;du.Fcigdzzg ital..#cJ0
'). De vruchten van den in hetzuideli
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Pond enz.
Europa, Klein-Azië ea Persië groei
jenden en overvloedig
VIERTELEIN,wgraanmaat in hetkoningrijk W urtem- aangepl
anten vi
jgenboom (Jicusrcrïcc LI,>.),die ook in
berg,zie aldaar.
Duitschlandjbijbehoorlijke beschuttingtegendewintervorst,
VIERTELI, inhoudsmaatvoor nattt warenjin het zwit- voordeelip groeit. Hi
jbereikteenehoogte van nagenoeg20
sm che kanton Bzny,zie aldaar.
voet,blijitechtergewoonli
jk meerheester-achtig.HetmerkTIERUP,VIERDUP,graanmaatinhetkoningri
jkIlanover. waardigstebi
jhem isdevormingdervrucht. Debloeisem,
Zie KMnz>, l'
Ixwovxa en oswxBnrccz, ook in het J an- nameli
jk,diehetzaad voortbrengt,isbinnen de vruchtinâclgd
el. Verg.YzEap. (gooreene drukfeiljgezetYzzaY). gesloten, die zonder voorafgaande bloeisem uit de takken
T'
IERZEL, zie Ylznwszt.
voortspruit. Iedere vrucht bevat èfenkelmannelijke,ùf
VIGANS,grove,fransche lakensuit Languedoc en an- enkelvrouweli
jke bloeisems, of ook beide te gelijk. In
dere gewesten van >
'arankri
jk, alwaar zij door de lagere de vruchten in welke de geslachten gescheiden zàjn,kaa
volksklasse totondèrbroeken en regenmantelsgebruiktwordt. natuurli-i
kerwijze debevruchting nietvan zelven geschieden$
hetmanVJGNET (fransch).In deboekdrukkunsten indenboek- maarwordtdezelve volbragtdoor overdraging van157

VIJGEX.

- :*:% -

YILI/
AC/- YILT.

neli
jkebloeisemstofin devrouweli
jkebloeisems,welkever- voert YiJ*;en uit over Xalaga LFigosdeJlcîcgc), Cadlty
rigting door insekten wordtbedreven,die tothetgeslacht sevi
lla,en Alicante. De spaansche vijgen zi
jn echterniet
der galwespen (cynt
àsj behooren, en die van de eene zbee
ergewild,vermitszijeene zeerhardeen taai
jeschilhebn. Zi
j komen in klsten van 100-200 pond,waaropmen
vl'
ucht in de andere kruipen en zoo de bevruchting bevori
a
Ha
mb
ur
g
1
0
p
ct
.
t
a
r
r
a
r
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ke
nt
.
De
Ca
nar
ischeeilanderen. In de zuideli
jkelanden pleegtmen de doordeinsekten bewoonde wilde boomen oftakken in de nabijheid den produceren vele vi
jgen;inzonderheid is Ferro zoorijk
dertuinvi
jgen tebrengen,waardoordan ook de vruchtvor- daaraan,dat men ze aldaar om ze aan bederf overte geven
ming bevorderd wordt. geze handelwi
jze werd reedstea laatvgisten, en eene soort van b'randewi
jn daaruitstookl.
tijde der romeinen uitgeoefendjen caprihcatio genoemd. 0p de canarische vi
jgen van Ferro geeftmen in Hamburg
liedaaruitontstanenaam capr@catieheeftzichtotdusverre bi*
gkisten van 30pond 2 p6t.tarraybtjvatenvan100- 150
staande gehouden. - A1s de vi
jgen de behoorlijke ri
jpte pond 10 pct. ln Portusralwordt,inzodderheid in Alt/fl', aanzienli
jke vijgenkultuur bedreven, en ook dikverkregen hebben (die echterniet murw-ri
jp mogen zi
jn) gcr
werf. de caprihcatie volvoerd. ge boomen dragen aldaar
worden zi
j geplukten in dezon gedroogd.
%.
Boorten. In het algemeen onderscheidtmen de vi
jgen Jaarlilks tweemaal, de eerste lnaalworden de vruchten van
naar dewi
jzevan verpakking in matje.
çtlf
p'
grzzen vi
jgen in zelven rijp; men noemt deze Figos 6ravostde tweede
zrfdfes en doozen. Laatstgemelde zi
jn in het midden vrucht wordt echter gecaprihceerdj daar zi
j andersonri
jp
doorstoken, en aan eene zwiepband geregen, die aan de zoude afvall
en. De aangestoken (gecapriliceerde) vi
jgen
beide einden te zamen gebonden is, zoo dat het geheel qFi
gosA toca) worden nietslechtsvroegerrijp,maarook
eenen krans uitmaakt. De kransea zelven worden dan in inwendi
g rood,sapri
jk en slnakeli
jker. Deportugeschevi
jvaten gelegd.en op diewijze verzonden. Zi
j blijven lang gen worden in manden van 28 pond verzonden. Xorea
0oed. 'Yolgens de landen onderscheidt men : smyrnasche voerde vroegerjaarl
i
jksvoor30,000 piastersvi
jgen uit(*),
vk'
l'
gen,deze zi
g'n de grootsten;derzelver vleesch is buitenge- hierbi
j zi
ja die van Calamal
,adebesten,en staan tegen de
meen zoeten sappig.Zi
jkomeùin den handelin kist
jesof smirnasche niet achterlijk. - Fraccazini wordtdebeste
jgen genoemd.- Hetgebruik
rpnde doozen (trommels)gepakt.Xen verkooptzebi
jvoorkeur soortderop Corfu geteeldevi
jgen alsspi
jzejin onze streken a1sdessertenlekkernij,
alstafelvi
jgen. Desmyrnaschevi
jgen zi
jn nietslechts uit dervi
Klein-Aziëj maar ook uit de eilanden van den griekschen is genoeg bekend. In de zuidelàjke ianden behoorea de
archipelafkomstig;de uitvoer geschiedtechteroverSmyrna. vijgen tot de voornaamste voeding-middelen der lagere
jworden gezegd zeervoedzaam tezi
jnyen
Ia Smyrna noemt men de beste soorten v'an vtgen volksklassen. Zi
j
X'orba-fnjirig hierop .Tolgen de X'habet-lnjiriten op zelfs vet te mesten. In deartsenlj-mengkundedienen zi
deze,a1sde geringste, de Sqban-lijiri. De smyrnasche alsverzachtend en verdeelend. ln Spanje en Portugalmaakt
jgen,amandelen,pistaches.hazelnotet
len eenige
xijgen, die meest in kist
jes van 70pond ofin doozen in men uitvi
den handel komen!worden in Hamburg met 10 pCt.tarra speceri
jen een deeg, hetwelk gedroogd en daarna,onder
en 1 pct.goedgewlgt;in Amsterdam met 14 pCt.tarraen den naam van vi
j&enkaas verkochtwordt. Alsde vi
jgeu
2 pct. disconto verkocht. - ialmatische vijgenj de geheelbederven,maarnog nietrottende zijn,kan men ze
jn er van te maken. - Daarniet
kleinstesoort,zi
jnversch van zeeraangenamen smaak.doch nog gebruiken om azi
bederven zeer spoedig. De verzending geschiedtin kleinej altàjd de vi
jgen spoedig d'
roogen, zoo worden zijin vel:
jke streken metkastanje-meelbestrooid,hetwelk de
van binnen met laurierbladen belegde vaatjesofmandjes. zuideli
jk aantrekty maar het
Aletden ti
jd nemen zi
jeenen zuurzoeten reuk aan, en de nog voorhandene vochtigheid ligteli
aangename, sli
jmigzoete gaatvan lieverledein een walglijk nadeelte weeg brengt,datde vruchten aansmaakverliezen',
jvan
soeten smaak over. Zeerligtbeslaan zi
j uitwendig meteen ligtelijk in gisting komen en spoedig bederven. Datzi
wit poeler (suiker). De vi
jgenkultuur heeftin Dalmatië he
t
ka
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jn den jongsten ti
jd aanmerkeli
jk toegenomen. Yroeger zelf,maar men moetditwè1onderscheiden van den uitde
jgen zelve voortdringende poetjer-suiker, die zich door
yekende men de jaarli
jksche opbrengst op 845,000 pond, 4i
waartoe de kreits Spalatro alleen 50,000 pond bedroeg. ln deszelfs smaak gemakkeli
jk laat onderkennen. overigens
hetjaar 1822 wasde productievan dezen kreitsep 200,000 heeft men bi
j.den inkoop wè1op ditwitbeslag ofuitslag
pond gestegen. Een boom levertaldaar tusschen 25 en300 teletten;hoe verscherdevruchten zi
jn,deste minderzi
jn
j bestoft. In Zuid-Europa bli
jven de gedroogdevi
jgea
pond. De dalmatische en istrischevi
jgen,dieook naar zi
deuitvoerplaatsen triësteren venetiaanschevàjgengenoemd slechts tot de maand Xeigoed. In het heetejaargetl
gde
worden,verkooptmenin Triisten Fiurne per 100 k met 10 komen zijin gisting,en verliezen dan hunnenaangenamen
maak. Twlllil>a,inv./'l;uitv.59 cents;doorv.50cents
pct.tarra.in Yenetiëperstajo. 0p de Smyrnasche rekent s
menin Triëstinsgeli
jks10pCt.tarra.gevi
jgen uitJpulië Per l00 pond.
(zlc,:&cJ:)en Calaôriè'(cc/alrizcle)hebbeneenemiddel- VILLACH, kreitsstad van opper-K:rinthen ia het goujkschekoningri
jk
baregrootte en zi
jn smakelijkeren duurzamerdan dedal- vernementschap Laïbach van het oostenri
jing derGailmetdehierbevaarmatische. - Deteneelbchevi
jgen zi
jn grootjlangwerpig Illyrid,aan de zamenvloei
en van gele kleur;er is echter ook eene soort,die zwarte bare Drau, we1 is waar met slechts.3000 inwoners,maar
@
jk wegens de ri
jke loodmi
*
jnen, de grootsten der
heeten,deze zi
jn lang, van boven zeerdik en van onder belangri
zaebt,donkerpurperrood ofbi
jnazwart,vanbinnenligtrood,
lnet een hooggeel, hard vleesch. De italiaansche prY
l
jscourantvermelden gewoonlàjkde volgendesoorten:Ficltideccï,
gedroogdevijgen;Fichizzlozziz
',gezuiverde;Fichisciolti,
losse vi
jgen; FC'
câï in serteo eoroni,vi
jgen in kransen;
Fichi in vao-/czzï, in tonuet
jes;Fichi di ,5
>ïcï@'
?'
c, di

monarchie, in het nabi
j elegene loodgebergte,alwaar dit
m etaalin groote zuiverheid voorkomt, en door l000 arbeiders, die hier werkzaam zi
jn,jaarli
jks m eer dan 40,0*
centnrs.ultgegraven en m eestinde magazi
jnen naarVillaeh

(ygvd.
x de.
/'z-owt7zlct'). Deze zi
jn klein,rond,geelen van
uitnemend goeden smaak ; nlea heeftook nog eene lange
soort5Fo.
uesroyaleswordteenewitte soortvan Provencrr-t/ï
pe
gezzgenoemd,die rond,zeer welsl
nakend, maarniet
zeervleezig zi
jn. Depeloises en salerneszi@
jn ietsgrooter
en goedkooper, maar we1 zoo welsmak-end a1s de marseillaanscbe3zi
jkomen uitdestreken van Roquevaire enToulon. Laatstgemelde noemtmen ookJguesde Cuers. Be
Fiolettes (in tegenstelling totdeanderesoorten,die men
ookJWuesbtanchesnoemt)zi
jn zeldzaam,enwordenschier
uitsluitend in deartseni
jmengkundegebruikt. Yanàt/gues
#'2rl/iled komen de 3 soorten: bellonnes, metisses en
uHax/
éépc.
qdt'
,
svoor;zi
jkomen in kisten van circa200pond
uitGrasse,Antibese? Frejusen zi
ja in hetalgemeen zeer
gering. Comtaatsche vijgen worden die van hetgebied
van Aviguon en Yenaisin (lecomtattgenoemd;veeldaarvan gaan naar Rolland en deduitschezeesteden. Spanje

dri
jftmen hierlevendigen expet
litie-handelmetltalié.
Afunten,maten en gt'
tt'o'/ezl,.
zie 5'
Y'
ssx::.

t
;ebragtworden. Daarb
.tjheeftde stadjagthagel-rieterj,
u1s ook verm aarde fabrilken in goud- en zilverglit, ln HiilCala6ria ïzzcestini;di Wc/z
at
z/ïc in barili; di 'vékdïtz ner-glazuur, loodwit, menie, napelsch- en mineraalgeel,
frdewerk en
enz.
Tot de besle soorten behooren ook de nlalleser- ea andere chemische waren,ook in gemeen at
*
jheid
vi
jgen. Sardiniè'voertook vele en grootevi
jgen uit. In venetiaansche zeep. Zoo ook vindt lnen in de nabi
Frankr
ir
ik -pr
ren de. zuideli
ike '*provinciën %#iaarli
'
l
e bezienswaardige i
jzer- en staalsmederi
jen,koper- eI1zink-*'
'kseen
*' oduce
.
. <'
tam eli-lkelloeveelheid vàygen. Van defranschesoarten ztn :ietel.
i
.
jen,kwikz
ilvermi
l
-nen en marmergroevenyvoorwelke
l.ks in Villach depôts bestaan. overigens
inzonderheid de volgende bekend: de ntarseillaansche artikelen insgeli
VILLAN,eene levantsche,vooralte Aleppo voorkomeude
soortvan katoen.

VILT (Nsnsl
ttzxnscl
lllScqnspsBExtllEnlxc-). In hetjaar
1825 gaf de heer E.lI.sxs pzlXsutEx (te Amsterdam)

van het door hem uitgevonden scheepsbekleeding-vilt het
volgende verslag: pI)e omkleeding van scheepsbo'lems met
hetnederlandschc dcJu'e,,
,:câ/<:#f'A3é,'-wf/f,opdevastehuid,
met eene dubbelhuid ofmet koper over hetzelve heen,be-

ziteven a1s het engelsche de volgendebelangri
jke eigen-

s
chappen. le) weert het, door deszelfsdigtheid
',hetindringen van water; waardoor dus, wanneer de naden en
einden derdeelen ofplanken metditviltbedektztjn,alle
verrotting wordtbelet. 2e)voorkomthétdeverteering der
*)DcWaardevandentegenwoordigenuit:
roerisonsonbekend.

YILVIIOIIDEX.- VIRGINIE.
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llzeren bouten door het koper, W@@anneer de koppen en
klinkingen met hetzelve bedektZIJn. 3e) i
sheteen verzekerd middeltegen hetdoorknagen der scheepsbodemsdoor
dewormen,die (ditviltgeheeluithaarbestaande)ervolstrekt niet door kunnen knagen;en 4e) beveil
igthetde
schepen door deszelfsrek- en buigbaarheid en sterkte,voor
lekworden,zoo we1bi
jaan den grond zeilen ofstooten,als
ook bi
j hetwerken derschepen,doorhooggaandezeeén of
hevigestormen,daarhetvan elkanderwi
jkendedeelen der
schepen, met eene onbeschri
jfeli
jke kracht als te z@men
bindt,en de naden toesluit en vult,even ofdezelve geheel
op nieuw gebreeuwd waren.
>Het nedertandsche dcld<y,
sùe'â/t
?Wzzér-t/fl/ bestaat uit
langwerpige vierkante bladen, ter lengte van 84 en ter
breedte van 50 ned.duimen ;de dikte wordtvervaardigd,
naar gelang de gebruiker zulks za1verkiezen, van 4 tot8
ned. strepen. Yoortsworden de bladen aan de einden dun

afloopendegemaakt,ten eindebi
jhetopbrengenop scheeps-

bodems over elkander te kunnen gelegd worden,zonder
daardoor op die plaatsen eene meerdere dikte te veroorzake
n,
twe
hui
d theev
eelk voornamelijk ondereenedubbel- ofkoperen

VIROLA - YISCII-BOIJILLSN.

deels tweekleurige, -) elbreede,in Frankrijk vervaardigde

zijdestolren.

VIROLA. In Guiana en Carolina groeit de was- ef

smeerboom Lmyrica cdr?
l
/krc Llwwwsrs)uit40 à60 voet
hoogte. Ili
j draagt noten, die door dekreolen Jejenadu,
door de Galiben Dniapa of Tirola genoemd worden,en de
zelfde bestanddeelen hebben als de muskaatnootbehalvedat
zi
*
jvan aetherischeoliën alleenli
jk sporen vertoonen.9einboorlingen ontdoen de pitten van derzelver schaal, droogen
ze in de zon9zuiveren,vergruizen en kooken ze vervolgens

metwateruit. l)e talk dràjftdaarbijboven op,en isdikvloei
jende, doch wordt,bi
j het bek
-oelen, hard. In zijn
geboorteland bezigtmen llem tot kaarsen,die geelachtig tot
bruinachtig van kleur zi
jn; goed maarsnellerbranden daa

kaarsen van rundersmeer.'' Het virola-smeer komtook in
den handel, en wel in 6 duim lange, 3 duim breede.
1) à 2 duim dikke koeken,die in heteerst geelachtig van
bulten uitzien, daarna echter met een dun witachtig vlies
van perlemoerglans overtogen worden, hetwelk het gevolg
van uitzweeting is. lnwendig zi
jn de koeken donkerblaauwj
in de bovenste m assa m etzwarte en witte punten.

YIS ofVISSE. 1) Xunt-eenheid (rekenmunt) in het
ongeli
jkheid zoudegeven.
pBi
j het gebruik van dit viltheeft men alleen zorg te birmansche ri
jk (= l00 tikals) die ook den naam vall
dragen, dat de huid of bodem wèldroog,en voorafmet Paiktha voert;zie Rwlcosx.
een mengselvan halfteeren pikjzoo heetmojeli
jk eensof 2)Handelsgewigtin Yoor- en Achter-lndië. ZieXwnnws
twee malen dik besmeerd is, ten einde hetvlltdes te be- en Rwxcoilw.
STISAY,VIS, malabaarsch gewigt in hetbritsche presiter OP de huid kan klevenj ofschoon helzelve tervoorkoming van alle vers
denlschap Xadras in oost-lndië,zie aldaar;verg. Yls.
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op de huid ehecht moetworden, en vervolgenswederom
YISCII-BOUILLON (YIscI-B0cItt0x Ix K0sKzE3). In de
opgeli
jkewi
jze,meteen smeerselvan pik en teeroverdekt. laatste helftder laahstvorige,en gedurende den aanvang der
goor onze regering zàjn metde schepen derkoningli
jke tegenwoordige eeuw vestigden onderscheideneder m eestbemarine onderscheidene en herhaalde proeven met ditvilt kende fransche en engelsche sclleikundigert-hunne opletgenomen.die alledeszelfsvoortrefreltjkheid boven heten- tendheid op de ongewone m enigte inverreafgelegenezeeën,

uitgebrek aan middeien <an vervoer,ongebruikt bli
jvende
lo
el
esn
ch
def
z
ai
j
ba
rikuaa
itgeb
ve
al
wlen
zendat
he
hbeb
tev
no,
orma
enli
o
gve
dr
eip
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sme
zon
otvvoa
ln
- vi
,sehen. Zi
j narnen proevea orl eene krachtige visch-

marine en koloniën, btj besluit van 26 Augustus 1829, bouillon te bereiden, ten einde in dien vorln hettransport
N* 4 bepaald heeft, dat Z.X.schepen en vaartuigen van mogeli
jk temaken. Alaaralleproefnemingen mislukten,en
oorlog achter de koperen dubbeling bekleed moeten worden zi
jInaakten eindelàjk uithunneveelvuldigevruchteloozepometnederlandsch vllt.in plaats ;an geteerd papier,zoo als gingen hetbesluitop,dat,uithoofdedernatuurltjkeeigentot dus verre in gebruik isgeweest.- Den 8 Juli
j 1825 heden van de zoo welin de koude als in de warmte veris den voormelden uitvinder van ditfabrikaat,van gouver- schillendesappen der vleezige gedeelten van den visch,het
vervaardigen eener sterke visch-bouillon onmogel
i
jk ware.
nementswege, een octrooivoortienjartn verleend.
Daarbi
:
i
'stellen zij vast, datlletvleesch dervisschen,hetVILYOOItDEN,belgisch steedje,arrondissementBrussel, wei
k
l
n
het
a
l
gemeen
een
t
ee
de
r
er
vl
ees
c
h
i
s
,
dan
datvaa
aan de zamenvloei
jng der Senne en W oluwe,en aan het
kaaaaldatvan Antwerpea naarBrusselvoert. Vroegerwas andere dieren, en dus ook deszelfs sappen aan een sneller
deze plaats versterkt,doch het kasteel is afgebroken,en in betlerf moesten onderhevig zi
jn. Beze redekaveling der
deszelfs plaats een groot gebouw opgerigt,voor een tucht- scheikundigen wordt door de daadzaken,welke de ervaring
huisj waarin we1 1000 misdadigerskunnen geplaatst wor- oplevert,en doorde ongemeen wijd uitgebreidevisscheri
jea
denjdie allerlei handwerk-en verrigten. llrzl
gn te Vilvoor- aan de Kaspische zee op eenevoldoende wijze wederlegd.
de: kantfabri
.
lken, brouweri
jenj koolen- en brandewijn- W ant de visschez-s, die xnet het begirl der lente tot de
jen in dezeeboezemsof
stookerijen. Een kwartier van deze kleine stad ligthet inhamschevisscherijen, ofvisscheri
jen uitvaren,zetten devisscherij,gedurende2â3maanfraaije gehuchtSrois
fontainesdatdooralle reizigerswordt baai
'eene warmte van 20 it3t)Z RSAeMCR voort. Degedenybi;
bezocht.
j bloot eenvoudig in
VIXOUTIERS, grove los geweven, 60 à 80 pari
jssche vangen wordende visschen werpen zi
ellen lange, IJ el breedehennepli
jnwaad,uitde fransche lïetruim of holhunner vaartuigen, eu schudden of strooistad F iemoutiers en haren omstreek.Xenonderscheidttwee jen zoutoverdezel
ven. Na voleindigde vangstkeeren de
soorten ; de eene wordtruw verkocht, en heeftde natuur- visscllersuitdebaai
jen naardehavensterug,leggen llunli
jke gelekleurvan den hennep;deanderewordtmetsaf- nen voorraad in groote,onderde lauizeltaangebragte, verfraan geelgeverfd.
gaderbakken,in welkezi
j reet
lsvoorafden pekeltoebereid
VINIEOZ,is Spanje. Maat en gewigt, zieVwtllxclA. hebben,en dezelaatstewordtsomwijlen. verscheidene jaj heteindedesjaars,ea dikVINGEREOED,inhoudsmaatvoornatte waren bi
jonste ren lang,nietvernieuwd. Bi
rsltowx,
lande. Zie Axs'
wi
jlsin hetvolgendejaar,worden deze vi
sschen naar de
VINKENNET Lschpvt-j noemt men een trali
ewerk,dat mis of*i.#aarznarktvan Fischnei Nowgorod opgezonden, van
aan weerszi
jdedergaleri
j van hethalfdek'benen loopt en, waarznen ze totnaarde verstafgelegenegedeeltendesrijks,
bi
j een gevecht, toteeue soortvan verschansing tegen het en nûarbuitenslandsvevoert. 0I)deze wàjze wordtjaarkleingeweervuur ingerigt wordt,doordien men erkooigoed làjks ongeveer een halfm illioen pond dezer visschen uit
As
en dergelijke voorwerpen tegen dezelveophoopt.
d tracan uitgevoerd, en komen ztj waarschi
-i
nlàik g1%atenTINTEX ofVINTEN (zooveelalstwintig).Een zilver-, eels niet dan Tz
aethet derde jaar in eigenli
jk verbruik.
koper- en rekenmunt in Portugal en Brazilië van 20 reis. Edoch,desniettegenstaande,ondergaan zi
jniet het gerinrIn Portugal is de Vintem iq zilver gemuntgeworden en ste bederf, en maken zi
j eene zeer voedzame spi
jzeult.
wel in stukken van 3,6 en 12 vintems,stukken van1vin- àYie zich hiel'
van wi1overtuigen.kan ditzeer gemakkeli
jk
tem ZiJ*n zelden9 in Brazilië daa.rentegen stellen de een-, op dezoogenaal
ndegroote-oflloofd-visscheri
jen doen. a1twee- en viervoudige vintemsalleenli
jk kopermunten voor. waar de visclt in groote hoopen opgestapeld, somwijlen
Zie IzlsswBox en RI0 Jwsslno.
eenige nlaanden aclltereen in de opene vri
i
lucht bli
jft
'.
#e he
t 'vlees*ch
VIOOLHARS (lat.cotophoniumj isgezuiverde ofgeraë- liggen. Baarentegen is bi..) het inz.t.outen van
an ilorenvee,totverzekering van deszelfs voortduring, bi
j
neerdehars,in kleine rolletjespapiergegoten. Xen bezigt v
dezelve om het haar der stqjkstokken op de snaren der alle volken de grondstelling aangenomen.datzulksnietdan
j hetinvallen van lletkouderejaargeti
jde kan plaatsgrijNioolen,alten, bassen enz. geli
jkelijk te doen aanslri
jken bi
oflangsgaan.
pen. Het.vleesch wordtmetkruiderijen ingezult, zorgvuldig in digt gesloten vaten gestouwd, en deze worden op
VIOOLW ORTEL,zie InlswonTEt.
VIBEIIENT.zoo noemtzueu in den franschen handelhet i*i
g
et. Doch in weerwilvarlalle voorzorgen,be@s neder
'
=#'ez
.s ditvleescN. In de opene lucllt wordt
rescontreren. of hetafrekenen dooraf- en bij,schri
jven in derft echter dikwill

het!naeenige weinigedagen reeds,tot spàjze geheeloneene bank (Verg.Bxxx).
VIIIG NIE, zle '
VlnxuylcnllSTXTSX vAx N00R9-Axl1RlRA. brulkbaar.lletbewaren van gezult vleescllgedurendeeenige
VIRGINIE, Sati
jnachtige, breedgeslreepte, deels een-; jaren,hetwelk inzonderheid ten nutte van lange zeereizeny

YISCH-BOUILLON.

-
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YISCHLIJM.

N
1n

de laatste til*den uitgexonden is9 komt a1sn0g slechts welk sap,wanneer de visschen tot opeenen bepaaldengraad
zelden voor, en vereischt ook eene geheel eigene bewer- verkooktzi
jnjuitgedrukt,en daarnaop i
js,ofineenekoude
rgezetwordt,zoo datilet vet of de schuim zicN
kingjdie nog nietalgemeenbekendis.*)InAstrachanheeft Plaats noepdede
oppervlakte vergadertj en men het zuiver afdezer dagen deschei-ennatuurkundig'
e,Srxlwxcxs,eeamid- boven
deluitgevondenom hardewidclJozdï//o,zin âoe;#e.
çte ver- schuimen kan. Daarop wordtde nu rcedsuit de visschea
vaardigen, en om de hindernissen,welke debovenvermelde getrokken bouillon in opene ketels totop dehelftverkookt.
eigenheden der sappen van den viscN te weeg brengen,uit Yan 10 pud visch verkri
jgt men totbtjde60pond van
den weg te ruimen daardoor,dathi
j,doordewarmteeenige dit afkooksel. Dit wordt uit de ketels in een houten vat
dagen lang. naar gelang van den staatderdampkringslucht, heetovergegoteny en 10 pond vischmeel er medegemengd.
totop 18 a
'20ORsxvxca op tedri
jxen,hetdroogenofhar- W anneerditmengsel begintkoud te worden, wordt het,
den van den bouillon bewerkstelligd. 9en heer STzlwscxz ) duim hoog,in vormen van engelsch blik overgebragt,
werd voor deze nuttige uitvinding door den keizer eene in een'zeer koelen kelder nedergezet, en blàjft het daar
vereering in geld toegewezen, en bekrachti
gde zi
jneuit- goo lang staan,tot het in eene tameli
jk li
jvige gelei is
vinding doordedaadzakeli
jke ervaring. Zondervelemoeite overgegaan.
Te
t
v
o
l
g
e
n
s
wo
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d
t
de
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e
g
e
l
e
i
ui
t
de
v
o
r
me
n
genomenj en
kan deze bouillon in groote hoeveelbeden worden bereid ;

vant op allerâoogst bevel heefthi
j in 4 maanden tijds op een,In eeneli
jstgevat,ondigtstuk li
jnwaad,ofwe1op
slechtsin datti
jdsbestek dedagen gerekend, op welke een zeefnet gelegd,en ditop eene zoodanige plaats neder1le gesteldheid der dampkringslucht hem dienstig was - gezet,datde wind ervri
j doorspelen,maardezonnewarmte
in 29 totdeze bewerking door hem uitgewnden ketels
de gelei niet smelten kan. Later brengt men de gelei,
meerdan 200 pud er van vervaardigd.
naar gelang van den graad derdroogte,welkezi
jbereikt
l)e Kaspische zee heeft, behalve de hardvleezige groote heeft, op eene plaats alwaar doorden invloed der zonnevisschen van allerlei soort,ovealoed aanzoogenaamdeweeke stralen de warmte allengs toeneemt. W ordt de warmte-

of zachte visschen, in zulk eene mate zelfs, datjaarli
jks kermeerdering niettrapsgewi
jzebewerkstelligdiaverhouding
meer dan een millioen pud vischspek daangn tot het koo- totden graad van droogte,welke de bouillon heeftbereikt,
ken van traan wordtverbruikt. Gemiddeld berekend ge- zoo gaatjbi
jeen oftwee graden teveelwarmte,demusa
ven 30 pud visch 1 pud spek, van welke jaarli
jk
-s 80,000 terstond in vloeibaarheid over,dringtdruppelsgewi
jze door
jnwaad of dezeefheen,en kan op geenerleimanier
à 100,000 pud gewonnen worden;de tegenwoordige pri
js het li
weder tot den geleiachtigen staat herleid worden.
is 3 à 4 roebels per pud,waaruitop te maken is9ophoeIs deze bouillon echter geheelgedroogd zoo als scheepaveeleen pud der zoogenoemde weeke visch zoude te staan
komen. Indien ook de vervaardiging dervisch-bouilloàzich beschuit, dan kan noch warmte nocN koude, noch devochmeer algemeen verspreiden mogt, zoo zoude er echtlr geen tigheid van den dampkrin; - maar enkel en alleen het

gebrek aan visch '
teduchten zi
g
'n;ietshetwelk daaruitbli
jken moet.datde traankookeri
jen, door welke eene aanzienltjkehoeveelheid visch wordtverbruikt, aan de armen
derW olgaztjn gelegen,dieop ongeveer 60 wersten van

Astrachan '
zich in de Kaspische zee werpen,en dat op
'verren afstand de kleine visch weder levende aan de zeewordt
terug gegeven.
De bereiding van harde visch-bouillon kany als nieuwe

t

nat- daaraau eene verandering te weeg brengen. Bj de

nalorsching der eigenschappen dezer visch-bouillon heeft
de ervaring geleerd, dat?indien dit voedingmiddel ged'
u-

rende eenen geruimen ti
jd in een steenengewelfofkelder,
alwaar meestal de luchtvochtig is,bewaard wordt,het a1sdau zich meer of minder verweekt;maar,nadathetdaaina,

eenlgeuren lang?in de droogeluchtofin den zonneschi
jn.
nedergezet isyzi
jne vorige vastheid weder aanneemt, en

ni
jverheidstak aan eenigeduizendearbeiderswerk verschaf- nocN ln gedaante of voorkomen, noch ia smaaky in het
fen, en het produkt is eene even smakeli
jke alsgezonde geringste vcrandert; waarom men het dan ook gedurende
en goedkoope eetwaar. De bereidin: zelve geschiedt als eeni
gejaren kan goed houden.
volgt:
5)Hettothetzamensteldezerbouillonbenoodigdeviseâjk uit den sandervisch op de voll)Tothetafkooken van den Tisch wordteenpapiniaan- meelwordteenvoudigli
sche ketel gebezigd. Xet denzelven iseen stoomtoestelver- gendewi
jzebereid.Nadatdevisch van zi
ju ingewanâ ontbonden. die de buiten-omgeving van den ketel uitmaakt; daan en uitgewasschen is,wordthi
j in een houten open
jze gaar te
want, indien het vuur onmiddeli
jk op den ketelwerkte, vatin eenen heeten oven gezet,om op dezewi

zouden de visschen,van welke een groot gedeelte zichzoa- worden. Hierop neemtmen hem uitden oven, laat hem
der,water in den ketel bevindt, ligteli
jk aanbranden,en eenigzinsbekoelen, stroopthem de ruwe huid af, ontdoet
daardoor een'onaangenamen smaak bekomen.
hem .an zi
jne graten,en legthem andermaalin een der-

2)Totdetoebereiding dezerbouillon kan men
dert eenige uren dood geweest zi
jn, wordt.het
,.ni
etgenoeg li
jvig.
jk uitge3)Dewèlvan hun ingewand ontdanej zindeli
evende visschen bezigen;van visschen,die ook

wasschen en van alle bloeddeelen gereinigde visschen,worden zonder water in den binnensten ketel elegd, en in
den buitenketel, die del eerstgem elden om geeft, ten einde
.i
'op dezen blootel
jk den stoom tedoen werken, wordt, tot
eene bepaalde mate, water gegoten. De buitenste ketel

b
lijftaltlld dktgesloten,en hetwaterwordt ia denzelven
door middelvan een' trechter aangebragtj die gedureqde
.

het kooken met eene schroef digtgeschroefd wordt. Yan

hetalofnietaanwezig zi
jn dervereischte hoeveelheid waterverzekertmen zich doormiddeleener, op behoorli
jken
afstand yan den bodem geplaatste,kraan. Na dat de visschen if dea binnensten ketelgelegd zi
jnj wordt hi
j met
een vastsluitend deksel digt gesloten, en dit deksel met
eeneschroefvastgeschroefd. In beide deketelszi
ja.cylin-

geli
jk vatom te droogen. Totditoogmerk ztin eigenaardige ovensmetdubbelegewelven aangelegd, derwi
jze dat
door hetheeten van hetonderstegewelfte geli
jkerti
jdhet
bovenste geheet wordt. Alleen het vleesch van den sander
kan op deze wi
jzezoo goed en brosgedroogd worden: dat
hetbp de minste wrijving tusschen de vingers in stof of
meelvervalt,waarom hetdan ook geli
jk aan granenmeel
wordt,en dooreene fjue zeefgeziftkan worden.
6)Deviscl-bouillon,enkelin wateropgelost, en wegzaam met zout gekruid, verschaft eenezeersmakelijke en
voedzame soep;totlekkerni
jvoordetafelkanmenerkunstverbeteringen bi
j aanbrengen. overigensdientdezevixhbouillon het nuttigst ter bereiding der vastespijzen,alsvleesch-bouillon bi
j andercgeregten.
W ilmen de vleesch-bouilloa tot spi
js gebruikeny zoo
moetmen dezelvealvorensyom toteenen bepaalden iraad
terlergen,en daarnaeerstdezelveover het vuur kooken.

te verweeken, gedurende eenige minuten in kookend wa-

Tot vlsch-soep zi
jn 12 solotnik op 4 pond watertoerei-

dervormige luchtplpen ofbuizen aangebragt.Doordendruk kende. W anneer de bouillon geheel is opgelost,valt het
'
aofhet stooten van den stoom wordtde cylinderklep opge- vischmeelop dea bodem,zoo dathetvochthelderkan worligt,en laatxdeze zoo veelstoom uit,a1s noodig is om den den afgegooten. œ k kan men het kooksel door li
jnwaad
ketelte doen springen-- Ia de ketelsgaan gemeenli
jk tot ofdoor eene digte zeeflaten loopen.
-%)pud visschen,maar de ervaring heeft geleerd. dat men
TISCHLIJX (lat.icâthyocollo, colla'ïdcft
z- ;fr.colW.
'telken: niet meer dan 10 of 12 pud in denzelven kooken deyof:don;it
al.cola W pesce;eng.insingglo/sofcarîocé, wordt uit vinnen, de huid en de ingewandea van
kan, want als men 15 à 20 pud in den ketel doet,
het uitgeperste 'isch-sap, binnen weinige uren,tot
den acclpensêr Jvd/, de grootste onder de riviervisschenj
ten over.
die tot hetgeslacht der steuren behoort, in Rusland en ook

4) 0pdeze wàjzewordtuitdevisschen blooteli
jk de

in Hongari
jè,
' in groote hoeveelheid toebereid. Derussische
deli
jk aan de beteretoebeYeiding istoete schri
jven. 9ie

ter-voedzame sappen doormiddelvan den stoom uitgeperst, soortwordthooger geachtdan de andere,hetgeen vermoe-

welke uit verscheidene andere steurgeslachten bereid word
,t
wereld-omzeilers gezouten of ingezult rund.- Llccn
*)Zoohebben russischeui
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vleesch,hetwelk zi
j
verloop van driejarenterug gebrag: enhetwas qitnementl wè1 Ac. Schypq &zf?#ezz:/., 2c. stellattts, Pwtt., Silurun
bewaard gebleven.
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VISSCHEAIJ.

j wordtdezelvedoorde regemi
ng dergenoemde mindergeacht. gebeteresoorten zln genshetbelang der visscheri
in kleine ringen gerold, de daarop volgende worden in ringen op velerleiwi
jze,dooruitloving van premiënj ontbladen,als een ingebonden boek aangetroFen ;de hongaar- helng van tolregten enz.begunstigd.
sche is nog eenmaal zoo groot en dik,ook geelachtig of pHet i
s bekend, dat onze visscherùkn ter ade,sedert
bruinachtig van kleur, en in hetgeheelniethelder. De eeuwen, eene der Joo/'
dlronzlt'
zz vayt onsv/ofzd-ôedfccx
ui
t
ma
a
l
t
t
en,
dat dezelve de kiem waren onzerkoopsteden,
bestesoortvan den vischli
jm iskroog,witachtig ofgeelde
kwe
eks
c
ho
ol
onzerzeevaarders,de oefenschool onzerbeachtig wit, helder, als ofhi
j vetofolie in zich had,horenachtig, reukloos, halfdoorzigtig,uitvliezen, die niette kwaamste zeeloodseny en de toevlugt onzer oorlogs-m arine
dik zi
jn,bestaande,en laatzich in kookend water,en ver- om bevaren bemanning te bekomen. Xaar men acht het
dunden wi
jngeest toteenen helderdoorschi
jnend
.e drilkoek van gewigt,om eens op te sommen, en elken nederlander
of gelei, oplossen. Van de darmen van den steur wordt levend voor te stellen, wat die zee-visscheri
jen in haren
eenen slechten vischli
jm bereid, die vuilen troebeluitziet. geheelen omvang, ook thans wpg vooronszi
jn. .T&an&
m vischli
jm wordt door verlakkers en Schilders, zi
jde- wog vinden meerdan vi
jftig duizend inwonersvan eigenwevers, in sergië- en gaasfabri
jken, deor wijnkoopers, li
*
i
#
'
ke visscheri
j-plaatsenj hun eenig middelvan bestaan in
apothecarsenz.gebruikt. De totarseni
jen bestemdevisch- ditbedri
jf,en veleduizendenederlandersbuiten devisschers
-

.

l!
G
)m moet niet te zeer in het gele vallen, maar in vaste steden en dorpen,leveren hunnea fabriekwaren en handenwitte half doorzigtige,rolvormige,kleine kransen gewonden arbeid voor de uitrustingen en hetonderhoud onzerharingvzc/kerïlj, zoutevisch-reederi
zi
jn. Xen bereidtook gekookten vischlijm in Rusland,die t/ï.
j en versche k/ït
scl-wczwq
çf.
alshijgoed is, heldera1sbarnsteen uitziet. Tothetkla- T.hansnog zenden Vlaardingen,Xaassluis, Pernis, Zwarteder dranken is echter de ongekookte meer verkies- waal, Xiddelharnis, Schiedam, Delfshaven.Enkhuizen, de

li
jker.

VISCHTRAAN,zie TsAA>.

VBITATIE (van neutraleschepen)îç.visitatlon,wïdï/:,'

Ri
jp, Amsterdam, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk,
Zandvoort,Egmond,onzeNoordelijkeEilandenendeplaatsen

aan de Zuiderzee gelegen,alsmede Arnemuiden en andere

eng.visitq'
tion and search). Zoo weinig men ook kan l
se
niNo
noZre
el
aende,n hlu
nnseog
roeote
eteony
fkole
r
sche
fue
in
naa
aa
rt
de
dz
e
ang
nz
kr
us
oi
kne
oe
p de
eneen tzi
jn, aan oerlogvoerende mogendheden, volgens p
natuurli
jkeregten,de bevoegdheid toe te '
staan, om neu- derzee en in onze zeegaten, om dsir,gedurende hetgetrie schepen op de opene zee aan te houden,en te door- heele jaar, bt
j afwisseling van soortvan visscheri
j,uitde
zoeken,zoo is hettoch a1salgemeen aangenomen en vast- diepte der zee hare schatten te ontwoekeren,en metmoeite
staande grondstelling van het positieve volkerenregt te be- en volhardingy &rood voor de hunnen, en welvaartvoor
schouwen,dathun deze bevoegdheid toekomt. De aard en vele duizenden aan te brengen. M eer dan '
aeg'
ew/ldxderi

wi
jaewaarop ditgeschiedtis in de bekend gemaakte ka- visschersq
:clewex en schuiten bemand metvan vi
jftien tot
Penerordh
eningen nog weinig bepaald. Algerneen ontzegd drie visscherlieden ieder, beploegen doorgaansde zee, en
ls den.koopvaarder even als de oorlogschepen iedere ge- vinden in di
t oud-vaderlansch bedrijf hun eenig middel
welddadigheid tegen neutrale schepen. In den regel is van onderhoud.
hun voorgeRhreven,hetschip in deeerste plaatsblootelàjk >,En zou dan niet onze nationale visscherù'Ier zeej
te praaijen ofaan te roepen,waarop hetzelve moet bi
jleg- eene der nuttigste, der aan ons volk meest eigendommegem Alsdan heeft de kommqnderende oëcier van hetoor- lf.jâd,een der onmisnaarste /cJJ:e:van wo/l,
v-xfwerlefz
logschip of van den kaper eenen oëcier alleen, of met zv
''n3 Gewismogen wijhaarnoemen eenedcrvoorhaamœ nige manschappen aan boord van hetneutrale schip te ,:/: levensôe&inselen ozzaer volks-wrlvaart.
zeuden, of deslelfs kapitein tot zich aan boord te laten
%Zij is voor ons eene bron van cèen.
iir:df
zcfle. W 1
J*
omerkomen,en diens scheeps- en ladingspapieren te onder- halen uitde zee watonsniet
skostdan onze vli
jten onze
zeeken. Bli
jktuitdeze hetonverdachtekaraktervan neu- uitrustingen. Dievi
sscheri
j-producten worden ons'vöorhet
traliteit des schips en der onderneming,als ook datde la- grootste gedeelte door buitenlanders afgekocht;die uitgeding nietin contrebande bestaat,dan ls het regt des oor- voerde waardens vloeijen door*dehanden onzerhandelaren
logvoerenden ten einde, en hi
j moethetneutraleschiprus- in buitenlands geld veranderd ln onsland terug,en ook uit
tig.hten voortvaren. Eerst dan,als bevonden wordt, dat dit oogpunt beschouwd,isde visscheràj terzeeeen allerniet alles.in orde is,ofa1s er toereikende verdenking ont- belangri
jkste tak van nationaleni
jverheid.
staat,kan hijzich,deluiken doen openen,en,in het des pGetuigthet.gijallen,diebelang hebtbi
j scheepmakenoodig: geval. hetschip opbrengen.
ri
jen, smeederi
jen,touwslagerijen,nettengaren-spinneri
jen,
Deze grondstellingen zàjn dan ook, inzonderheid sedert zeildoekmakeri
jen,vaatwerk-kuiperi
jen,victualie-leverancien,
de uitden Utrechtschen Yrede voortgevloeide handelstrak- prikken (
tot aas)visscherijen op onzerivieren,en alle d'
ie
taten (1713 en 1714) tameli
jk geli
jkvormigin deverdra- velerlei voorwerpen, velke tot de uitoefening onzer zeegen vermeld geworden;bi
r
jzonder isersomsnog weltoe- visscheri
jen noodigzi
jn,en welkemeestalleuitinlandscâe
g
oegd,datde kaper ofhetoorlogschip hetneutrale schip producten bestaan, of binnen ons land worden bewerky.
' ev
niet dnlgter dan op een geheel of half kanonschotmag na- Getuigthet,ofnietdewfdzclerï
lea, in Jerzr/wdrgeheele
deren.
zdï/geirefdlcp:: te zamen gdwc/, voor dc wetvaartwcx
9e schipper is verpligt de hem gedaan wordende opei- Rot
land ozl?aft
çlccrzù'
n.
znme
s waarde van dezen takvan bedHjf
ezking,tevolgen,en zi
jne papieren te laten onderzoeken. p11n volk? I
rus
tdre
Eemq poging om te ontvlugten,of zich te verzetten heeft VOOr OnSwaarop
voornameli
jk op dev::x0Op-w AARD:
wbrenging,en,hetlaatstealtijd,en het eerste, naar ge- van de uit zee aangebragte visch-artikelen. Velliezen die
lang van omstandigh
.e
hare waarde,dan is al de aangewendevli
den,pri
jsverklaring ten gevolge.
jt,moeite,en de
me kosten van uitrusting en bemanning, vruchteloos;
XISLINO (Bwccslyz, Twttxno), eene vroegere, en tot enor
1794 werkeli
jk geslagen zilvermunt der voormalige repu- dan verliezen de tot xfd/.s anders lrz4fllcre, visschersbliek Ragusa en Dalmatid,zie Riccsw.
schepenj pakhuizen, inrigtingen, reederàj- goederen enz.
lVISSCHERIJ. Een dermeestbelangri
jke industrie-be- hunne waarde; de visscherlieden verlaten hun beroep, de
ri
jven,,omvatde vangstvan alle :oorten #an waterdieren, handel in dieartikelen slaat aan hetkwi
jnen en verloopt;
zx wel in zeeën! rivieren als in meren,beeken enz. Het de visschers steden en dorpen vervallen onmiddelli
jk tot
regt der &isscheri
l wordt na de analogi.e van hetjagtregt armoede en elende,wqntz#'kennen K'
ezhenbeng6'
ezztlcpbeoordeeld. 9ie in rivieren,landmeren en andere niet in dere zaï#A /p vavt Jcd/ccz?:geeneybA?fde'
zztot ondernebàjzondereigendom staande (nietprivatieve)wordendaarom zafzlgt?zz van cz3#tvr:zz aard. en aJ$ gaan onze nationale
veelalals de geregtigheid vàn den staat beschouwd. De zee-visscheri
jen onherstel&aar tegrozlA,en wi
j verliezen
vischvangst in de buitenzeeën komt van
onzen oudsten,
.pzzanrz elgendommelç
jksten.ozàzea onmisvolken toe. Daarentegen hebben de m eeste
naarst
E en tak van TfgK'z?#ozazzgcfz
-y
âczz volks-nù'
levhetd.
n zöö verre is llet nu met ons gekomen,datonze zeescheri
j aan de zeekusten tot op eenezekere
hunnen onderdanen metuitzondering van anderen
visscherijen in hetalgemeen, weldrageheelen alzullen te
gronde gaanywantde waarde der gevangenwordendevischhouden,hetgeen zich gewoonli
jk ook totde kusten
loniën uitstrek. De engelschen hebben zelfs
sqorten, de grondslag van hetgeheelebedrijf.looptthans
Proefd,hetgeen trouwensslechtseene consequente toepas- bljna geheel te niet, ten gevolge van de,vooronsland
hoogst-gewigtige,hieronder omschrevene omstandigheid.
sins hunneraanmatiging op eene heerschappljoverde
van af Noorwegen tot Kaap Finistère was,zich de
.

.

.

>
yllet is Telgiè'
, onze naaste nabuur,van ouds de voortende vischvangstop de Noordzee te verwerven,hetgeen
naamste en alsnog de geheel onmisbare marktvan vertier
het midden der 16e eeuw tot.onzen engelschen oorlog aan- voor de meeste soorten onzervisscherij-producten,hetwelk

leiding gaf. Vooronzegroote wïdçczer# ziemen het ar- onder den schi
jn van eeneeigenevisscherijte willen optikelHASIXG,vooronzekleineof(Straat-gavis-Groenland- bouwen, zàjne markten sluit.voor onze haring, gezouteh
sche) visscheri
j,zie men hetartikelW Atvlscnu xGsl,
.W e- vischjgedroogde, gerookte en versche visch-soorten, door

VISSCHERIJ.
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dege allen te belasten metzware inkomende regtenjwelke hetonderhavige geval,door hetnietnemenvanrepresaille:,

àchtervolgenszi
jn geheven, en nu dezerdagen eenealge- toegepast, niette verre getrokken zij,ligtnietin onsbemeenheid en hoogte hebben bereikt, die gelijk staataan stek, hier ia beschouwing te nemen. 9e desbetreFende
eheel verbod,zoo is,onder anderen,deholkndscheharing polemi
ek isdezerdagen (einde Xaarten begia April)door
zn België belastmet een inkomend regt van ongeveer 50 à het Handelsblad en den steller van het bovenstaande stuk
65 pot.y de zoutevisch met ongeveer l00 à l25 pCt., de evoerd geworden,waarnaarwi
jdedesbegeerigenverwijzen.
versche visch van sommige soorten ongeveer 30 p6t.Jmaar YITRIOOL (1at.vitriolum ;fn,du.en eng. ritriot;
van andere en we1 de in België meest gezochte soorten ital.vitriuol
ot. Xet dezen naam wordt eene reeks van
200 à 300 pCt.van de verkoop-waarde in Holland.
zwavelzure metaalzouten aangeduid,die veelal reeds in de
pDiemaatregelvan België druktondrageli
jkop alle onze natuurgereed gevormd zich voordoen. Bàjv.lood-, i
jzer-,
visscheri
jen;nietin de toekomst slechts,maar reeds nu, koper-,zink-vitriool. Grootendeelsworden zij tegenwoorreedsonmiddeltjk nade uitvaardiging van het laatste de- dig op den weg der kunstvoortgebrqgt,vermits velen dercreet deswegens, daalden hier de producten onzer beug- of zelven in kunsten en handwerken nuttigwordenaangewend.
winterkabel
jaauw-visschertiop bi
jna de helft der gewone 1)Ilzervitriool, (groene vitriool, koperrood, zwavelwaarde, en,zöö za1die enorme belasting zich achtervolgens zuur-i
jzer-oxydul:lat.vitriolum zzlcr/fd,J'
errum ,
îv@Jz4aan alle onze zee-visscheri
jen doen gevoelenj en dezelve vicum crystallisatumbsulphasJ'errosusczl??zaguag fr.
onherstelôaar /c çronde riyten.
vitriol;couperosewerrt',protosuy
.W/dde.
/'
krgeng.cop*Zoo handelt Belgiè onredeli
jkjonstaatkundig,zoohet erastgreen rï/rïoljsu@
.'
ateV.iron. Ditkomtvoorals
heet,om eigen visscheri
jen aan temoedigen, maar inder- een nleuw voortbrengseldoor verweering van het vitriooldaad alleen om eene stad (ostende)ri
jk te maken,eene ofstraalkiesontstaan,inzonderheid in holen, oude mi
jaonbeduidendereederi
jte Antwerpen aan te moedigen, ten werkenysteenkoolengroeven enz. Kunstmatig bereidt men
koste az
j?zereigeneingezetenen,die nu allen zEzzl Dclls hetzelve,hetzijdooroplossing van ijzerin verdund zwavelvisch moeten eten ten behoeve van ééne stad,terwi
jlin zuur,zoodateenig i
jzerin overschotis,of in zwavelkies,
Holland,van ouds de stapelplaats voor denbelgischen visch- door ditte roosten, om een deelzwavel er uit te trekken,
handelmetonsland,dieartikelen bi
jnazonderwaardezi
jn.'' en het totde verweeriog meer geschikt te maken; later,
De schrijver van dit zoo zeer belangri
jk artikel in het metwater bevochtigd, stelt men het aan de dampkringsIfandelsblad, waaruit wi
j hetzelve ontleenenj i
jvert met lucht bloot, alwaar zich dan zoo weli
jzera1szwaveloxyden grootsten aandrang voor hetnemen van represailleste- deert,en zwavelzuurijzer-oxydulgevormd wordt.Ditwordt
en de belgen ;men hoore hem op dit stuk :
nu in groote kasten uitgelegd en door verdampen en afpXaar! is het dan nu zöôverre metons hollandersgeko- koelen dekristallisatie bevorderd. Hetdusverkregenijzermen, dat wij lijdeli
jk en onverschillig zullen aanzien,dat vitrioolkristalliseertin doorzigtigevierkante zuilen van groene
z'efgïa'onxe nationalewfdlclerf
lrlvernielt,nietmetkanon kleurjdiereuklooszi
jn,doch zich dooreenenzurenjscheren kogels! maar met de pen en met ci
jfers',metzware pen,(inktachtigen)smaak.onderscheiden. Aan de inwerinkomenderegten,diegelijk staan aan geheelverbod.
king eener warmere lucht blootgesteldy verweeren zi
j tot
>De belgen kunnen nimmer eene nationale visscherl
j een witpoeder,ofveranderen in een oxydezoutyterwi
jlzi
j
verkri
jgen,zooalswi
jdiedusverre bezaten;ligging,land- van afde oppervlakte geelwordenj(okeraanzetten),endan
aard, en vele andere belelselen staan daartoe in den weg, moei
jeli
jkerin hetwateroplosbaarzi
jn;ook we1bijdeopmaarwat baat onsdit,zoolang Belgitzi
jnemarkten voor lossing een citroenkleurig poei
jer achterlaten, hetwelk '
j.
hetvertier onzer haring en visch-artikelen sluit, tn daar- zwavel
zuur i
jzer-oxyde is. In den overanderden staatlost
door onsverderft.
zich heti
jzer-vitrioolin 1) deelen water van 150, daaren>gebelgen gaan ons vôör,op den weg van uitsluitingen tegen reeds in het 4e gedeelte van deszelfs gewigtkookend
belemmering,op den we& diehunneschatkistnietzalsti
j- water. De oplossing van een versch bereid vitriool is zeeven,hunnevisscheri
j niet kan doen bloeijen,maardie de roen, en vertoont slechts dan eene zure reactie, als het
.

'

onze vernielt.
pzou nu, in deze omstandigheden,onsgeëerbiedigdgouvernement niet de belgen èp dén zelfden weg kunnen teentreden ? en door J-cre inkomende reg/ea op âzfszl:

uitvoeruartikelenn die zi
j zoo gaarne aan de hollanders
verkoopeu, op hunne ri
jtuigen,meubelenj linnens, zeildoeken, manufacturen,steenkolen,spi
jkers,kalk,marmer,
hardsteen,klompen ofholsblokken.en zoovele anderevoorwerpen van overproductie(die zi
jveelmeerderhebben dan
wi
j,en waarvoorzi
jzoo zeeronzeopene marktenbehoeven)
hen wederkeerig belemmeren? Zöö zullen z#,doorhunne
enorme belasting op onze visch-artikelen,zich zelven het
net over het hoofd gehaald hebben,zöözullen z# weldra

oxydezout bevatj wordt echter spoedig geelgroeny geel

en ten laatsten roodachtig, trrwi
jlhet reeds vermelde )
hetin zijn kristalwater, verandert zich, onder hetIaannemen eener gelekleurtotoxydezout,en wordt eindelijk in
de gloeihitte ontbonden,daar het zwavelzuur vervliegt, en
ijzeroxyde fcaputzaor/vyza.coleotharwi/rïofï.doodekop,
roodeverf,engelscb ofpari
jsch bruin)achterbli
jft. Deszelfs
bestanddeelen zi
jn:
26,10 i
jzer-oxydul,
zwavelzuur oxyde laat neerploFen. In zachte hitte smelt

29,90 zwavelzuur, en
41,00 water;

. @.@
@
gevoeleny dat ons welbegrepen eigenbelang,onsnationaal hetheeftdeformule= Fe
S + 6 M. In de i
jzersmeltegevoel, en onze gehechthez
'Yd aan onze onmisbaarstebronnen
r
i
j
e
n
wo
r
d
e
n
v
e
r
q
c
h
e
i
de
ne
s
o
o
r
t
e
n
v
a
n
i
j
z
e
ni
t
r
i
o
l bereidy
van volksni
gverheid zich niet strafreloos laten aan banden die deels door derzelver meerdere of mindere zo
uiverheid,

leggen, maar dat wi
j öök nog de middelen bezittenjom
door wederkeerige handelwi
jze aan het gouvernement en
hetvolk van België te toonenjwelken prn
x
gsde hollanders
nog stellen op hetbehoudhunnernationalezee-visscheri
jen
en hetvqje vertierdaarvan. Die zware inkomende regten
van onze zi
jdeop hunneartkkelen zullenmeerendeelsdrukken op hunne behoeftigste en arbeidzaamste werklieden,
zooalslinnenwevers,meubelmakers.klompenmakers,mi
jnwerkezs,fabriekwerkers enzq,geli
jk nu reedshunnebelas-

deels door bijmenglng van i
jzer-oxyd-zout onderscheiden
zi
jn:zoo heeftmen bi
jv.ligtgroene, donkergroene,roest-

artikelvan weelde,maarteroorzakevan kerkeli
jk'
e gebruiken volstrekteli
jk behoevenj en dan zal weldra,wanncer

De invoeria den pruissischen staatbedroeg in de jaren

kleurige,en zwarte vitriool. gubbele ofgemengde vitriool

bevatnevensi
jzer-,ook nog kopervitriool. (Zieverderbeneden).
ongemeen veeli
jzenitrioolwordtaan den Hartz, in het

Thuringerwoud, in het boheemsche en saksische ertsgebergte gewonnen,voorts ook inSilezië,teKomnig.Rohnau,
hreiberrhan, in hetregerings-district Erfurt,in hetHentingen op de hollandsche vischwaren zeer zwaar drukken op sc
bergsche,in het regerings-district Xerseburg, te Trier,
de geringere volksklassen in 3elgiëy die de visch nieta1s ne
Keulen en gusseldorf.
1828 centenaars
1829
p
1830
1831

kelgiè'Jefdrukkende wcs onze J-cr: inkomende reg-

palinnen czvoztl',het gezonde
ten o./ vernods-ôe

verstand

in hunne maatregelen zegevieren;hetdrukkende, aanbeide

zjden gevoeld,zalbeideregeringen alspoedig doen rondzjen naar ernstige middelen van verzachting,wederzi
-j
dsche
toenadering za1deondrageli
jke inkomendez'
egtenvervangen,
en wederzç
jdsche wrle handel de zegenri
jke vruchtzijn
voor beide w//âeoz, van dezenj.door ons te doenen stap,
terwàjlzonder dezen'
m aatregelvan onze zi
jde, de belgen
in hetvervalen den geheelen ondergang onzerzee-visscheri
jen,onseenendiepenezzonherstetnarendfcgtoebrengen-''
In hoe verre dit advies overeenstemme met de theorie
eener onbepaal
de àandels-vri
jheid,en of dietheorie, OP

109444
8,585

8,1b1
8,451

Frankri
jk produceerde in hetjaar 1826:25,941metrieke
centenaars.

0m den vitriool,wegens inhoudend koper te onderzoeken, dienen : zwavel-waterstof,die geene zwarte neerplofEng geven ;- salammoniak,dusgeeneblaauwekleurvoort-

brengen,en een blanke ijzeren staaf. die geen metalliek
aanzetsel van koperstofvertoonen m ag.
Hetgebruik van hetàjzervitriooliszeermenigvuldigverscheiden.Yoornamelijk in 4everwerij,totzwart-enblaauw-

Tl'
1'1l1b0I.
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verwen;totNoortbrenging vap hetberll
jnsch blaauw,tothet van de zwavelzure marnezia (bitterzout).volkomen jelijktoestellen der blaauw- ol vitrlool-kuipj alwaarhetvitrioolals vormig zi
jn; gewoonll
jk zi
jn het kleurloos doorzlgtige,
œeducyiemiddel van den indigo dientj om laatstgem elde in prismatisehe zuilen,glasachtig op de breuk,en in de droope
kali-inlloudende vloeistofoplosbaarte m aken;totbereiding lucht,zieh verbxkkelende. Hetwatergehalte isgemeenlkk
van schri
jfinkt,voortsin degeneeskunde en artseni
jmeng- = 7 mengselgewigt, doch kan dezelve ookmet2 en lmenggt kristallisean. Bezelve smaaktwalgeli
jkymetaalkuade, tothet daarstellen van verscheidene i
jzer-pxvpara- selgewi
tenj tot bereiding van het vitriool (zie Zwxvzzzvva);tot achtig, te zamentrekkend, en werktbrakingwekkend.ook
afscheiding vau het goud uit deszelfs verbindingeu met we1 doodeli
jk! Bi
j middtlbare temperatuur heeft h*
1
l
' 2)
fhloor enz.
deelen water tot zi
jne oplossing noodigjin alkoholisLi
j
2)Kopervitriool (cypriscbe of cyper-vitriool) genoemd, ouoplosbaar. Geheet.smeltb'ij in zijn krlstalwaler,hetwelk
omdatoorspeonkeli
jkheteilandCyprusdenzelvenopleverde; van lieverledeontwàjkt,en stoltbi
j hetbekoelen;bijhmoblaauwe vitriool. blaauw Gallitzenstein zwavelzuur, koper- gere hitte wordt dezelve volkomen in zwavelmzxxr en zinkoxyde:lat.rilriolum detwyr/.vitriolum cocrzf& zzlycR- oxydeovtbonden. Zi
jnebe:tanddeeln zi
l'n:
.

w rlfza salphurieum crïd/c//zqsc/v- ,sulphasctzpricvd eum

a1ua;fr.vitriotfe euivre.deuto-sul
yâtedee-lrrr,'eng.

.
.
vttriol o./ copper,s/
zze vitrçoh dev/o-.
&vya/eol copperj.
De vilrioolwordt in de natuur gevonden, deels opgelost in

hetgrondwater(cementwater),deelsverweerd uitllethouten

28.29 zink-oxyde:
28,18 zwavelzuur,
43,53 water;
e

@**

getimm erte van oude waterputten. Deze vitrioolvormtzich
Zijne formule îs= Z n S + 1 7. Hi
j vertoont, even
hier door oxydatie van he:koperglas-erts, en andere zwa- alsveleandere zouten,deeigendommeli
jkheid om metzwavel-koperertsen.Deze grond- ofgroefwateren bezigtmerzom velzure zoutea dubbelverbindingen te vormen. Zî
jne zuidoor uitdamping daaruitden vitrioolte trekken,die echter verheid wordtonderkend :dooram moniak in overmaat, die

alti
jd ijzerdeelen inhoudt. Op den weg der,kunst brengt eene bruine neêrploKng te weeg brengt,alseri
jzeygehalte
men denzelven voort, door h*t branden van het zwavelko- aanwelig is;terwtl wanneer er koper voorhanden isde
hetwelk echter ook deels uit deszelfs bestanddeelen, vlmeislofblaauw geverfd is.Blaauwzuurkalizaleene blaauwe
lo
ep
re
:ren zwavel.tezamengesteldwerdt. lletgebrande neeploKng te weeg brengen,alsjjzerjen eenepaarschej.:1s
koper wordtuilgeloogd en door indanaping van het10% de ijzeren kopertevensvoorhanden zijn.
vitriool in kristallen verkrqgen. X aar ook door oplossing
Ge&ruikt wordthetonzuivere zout: tot vernisbereiding;
van hetkoper-oxyde,koolzurekoper-oxyde (malachiet)en om de olie van den sli
jm te bevri
jden en meerdroogende
van het metalliek-f koper-oxyde)wordtdezelv,
edikwerfvoort- te maken; tot venilvering in hetvuur;in de katoendruk11ebra.
r.
keri
jals reservage op blaauw. Het zuivere.:totvoortbrenGeznengdevltrlolen '
nœml men verbindingen van koqer- ging van het'koolzure en zuivere zink-oxyde; voortsook in
enijzer-vitriool,dieinzonderheid ten dienste derverwerl
jen de geneeskunde, scheikunde enz.
gebezigd worden. Overigensa wordt ook hetkoperivitriool,
zoo we1 in zuiveren als gemengden loestand,tot hetzwartNzp.TAR1zF. Blaauwe vltrieol, énv..f1;uîtv.50cents;
verwen van lakens, wolle. viltenz.,totfabrikatie van vele
doort'.5Q eents per 100 pond:
hv'.66 cents;untv.:0 cents; doorv.30
m etaal-verwen, tot het bruineren van ijzer,lot voortbren- W itte vitriool,ncentkper l00 pond.
ing van het neutrale i
jzerzure koper-oxyde,van hetko
peroxyde in de geneeskunde;tot uitroeàjing van den ko- Vitriool-olie,inv../'l.20 ;uitv.5 cents; 844r1.50cents
renworm enz.gebezigd. Evenwel isbi
jhetgebruik steeds
Per I00 pond.
voorzigtigheid n
'oodig, vermits het koperyitriool, tltn als gito,&an franscben oorsprong,of uit Frankri
jk aangealle koperuouten,vergiftigend is.
bragt wordende: vcr6odcn.
3) Zt
àk-nitriool (whte vitriool, witte gallitzensteen,
wit koper-rood, zwavelzuur ziuk-oxydec 1at: vitrkolum
VLIAXSCHE XUNTW AIRDE, met nam e Polpzw
xfpeïj vitriolum cMvza,zlncum dv@/lvrïrzdpl, nulpha.
n Vtz
kwxscu, Llivres de gro,
:)ySclrttlxcxl Ytuxscl(40.,
Jfncfcv: cum agua; fr.vitriol éîcppj couperose :/cpr, degrod),I'
zxxlwc&x :>acllota YtwxxsclLdeniernd:jyr@:)
aulphâte Je zinc; eng. x,Ji
'/e vitréol.wâi/e copperasb beteekent di
e oude roud- en zilver-muntwaardej d1e uit
.d
vya/eoy zinc. fleze wordtdeelsin haarvormige kristal- Vlaanderen afkomstig in Brabant en Vlaanderen en devoor1en,hard,halfdooaigtig,glanzig alszi
jde,graauw en ligt- naanlste koopsteden aldaar: Antwerpen, Brugge. Brussel
geelvan kleur,in de natuurgevonden;bàjv.bi
j Geslarin en Gentgebruikeli
jk was;laterook op AMSTSIIDAM enHAxhetûammelsgebergte, in Frankri
jk,Zweden en Hongari
je, Bchcoverging.Bi
j onstelande en inBelgiëwordtdezeoude
deelstchter ook opgelostin grqnd- engroef-wateren.Inhet rekenwi
jzeweinigmeergebezigdy en in Amsterdam (hoezeer
groot bereidt men denzelven uitdezinkblende (eene ver- men daarnog eenige artikelen bi
j ponden vl. verhandelt)
binding van zink metzwavel).doorbrauden,ultloogen en sedert 1827 fùrmeel afqe:chaft, hetgeen ook in Hamburgs
mfdampen van hetloog in looden ketels. Is betpuntbereikt,waarop de loog geschikttotkristallieatie i:,zoo wordt
dezelve in houtén bezinkvaten gedaan, om te laten kristalliseren. Pe kristallen worden, na 2 of3 weken,uitgeslagen, in groote koperen ketelsy in deaelver kristalwater
gesmolten, afgeschuimd en met houten krukken zoo lang
omgeroerd tot al het water uitgedampt is; voorlsbrengt
m en de m assa in houten troggen over,alwaar dezelve tot
op bekoeling wordt onageroerdy en in suiker-broodvormen

uitgenomen voor de pryzen van den ruwen en geraKneerden suiker het geval is, die aldaar nog in p-fenni&e ea
6.v01 vlaamsch genoteerd wordrn. Zie Axsvsltnix, A>TWZRFEF en HAMBCLC.
VLAANDEREN, be
Awr
lgis
ws
che
spz
pr
w.
ovincie, zie Bnrccz,Gzx:
en Blzssst.en verg.
VtAARDINGEN.eene der oudste steden van Nederland,
in de provincie Zuid-llolland,heeft7,400 inwoners.onder
de verschillende opgaven, betreFende den naam s-oorspm ng

gedrukt,om zoogenoemde brooden teverkli
jgen. Yan deze
behandeling kom t het voort. dat de vitriool eene korrelachtige zelfstandighejd verkri
jgt. In den handelkomtlzi
j
in witte, suikerachtige ,tukken voor, die alleng. gele of
bruine vlekken (roestvlekken) aannemen van hetzich oxyderende àjzervitriool of ook welgroenachjig gekleuxd zijn,
van hetbàjgevoegdqkopervitriool. Dezelvelostzich in wa1er gemakkelàjk op, doch isechteralleenli
jk 1ottechnieke

van deze stad, komtwe1die.alsdewaarschijnli
jkste voor,
welkeden naam afleidtvan een oud riviertje deFler,Flary
thans Vlaar, waarnaar zi
j in oude schriften ook Flerding,
Flardinga.thans Ylaardingen. d. i.dinge, ofgeregtsphats,
aan d,e Vlaar.genoemd wordt. Sommige schrljversonder-

doeleinden bluikbaar, uit hoofde van dexzelfs veelvuldige
verontreiniging m et andere zouten. Zuivere vitrioolwordt
door oplossin: van metalliek zink in verdund zwavelzuur
6ewonneny en uit de zure oplossipg cadmium j koperen
lood door zwavelwaterstofafgescheiden,hetvocht opgekookt,
geEltreerd en mgt chloorkalk in kleine portiën vermengd,

scheiden oudx en Nieuw-vlaardingen en houden 'oudYlaardingen voor hetzelfde als Sclavenburg, dat door de

sclaven soude gesticht zi
jn, omstreeks hetjaar410,docl'
t
thans, zoo men wil, vergaan is, ofmeteene andere plaats
aan de Xaas,w:arvan rnen bi
j laag waternog weldespo-

ren ontdekt: en met het vergane Nillam verward wordt.
Reedsin de 7eeeuw zoude de evangelie-prediker W ltts-

Bllollny hetzd dan in oud- ofin hettegenwoordige flaardingen,eene christenkerk gestichten ingewijd hebben.De
ho
o
m zwavelzuur-i
jzeren mangagn-oxydulafte scheiden,die llandsche graaf Dlnx lV?werd m arkgraafvan Vlaardingen
zîch door lavt aannemen 4an zuurstoftotoxyden verande- genoemd,en desti
jds scbl
jnt de stad, zoozeerin aanzien
ren. ge geEltreerdp vloeistofwordtîngedampten de ver- tezi
jrïgeweest,datmen zelfs wel hetgeheelegewestmet
.

kregeùe kristallep worden in weinig koud water opgelost, den naam van Vlaazdingen bestempelde ; keizer llzaoalx.
em het aanh,
an-gend gips af le scheiden en anpermaalge- de stad den graaf ontnomen hebbende, werd deze in 1047
krislalliseerd. De zuivere vitrioolkristalliseertmet water in door Dl:x lY op de Xaasin eenen scheepsstri
jd geslagen
Terschetdene vormen alnaargelangdertemperaluur,waarbij en de plaats door hem op nieuw bemagtigd. Omstreeks
het loog aangchiet, en kristallen vrwtjdie alsdau aan die lwee eeuwen later was llette dczer plaatse dat de llollaud15:
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Rlle raaf AYlttzx I eene scheepsvloot deed uitrusten,
waarmede l
lii ter kruisvaart naar het Heiligeland zeitde.
lntusschen llebben gedurige overstroom ingen, en in 1574
ook de spaansche onlusten, de stad ieelmalen geteisterd,
waardpor dezelve meer landwaarts is gebopwd en tot een
vlek ingekrornpen is,hetwelk veel van deszelrs Troegeren
bloei verioren heeft. De stad heeft eene goede haven,die
tusscllen twee hoofden, Waarv@n e
'én raet eene vuurbaék

A'LAKI'II3IZiAT VLAS.

ren die aan den top van eene der masten van hetschi
p,
waarop zàizicllbevinden,eenevlag mogen voeren.
VLAKTEAIAAT,zie AIAZ.
T r> GzwIGT.

VLAS (eng.yaœ,
.fr.lin; du. Flachs; ital. linoj;

de vezelen der lt
jn- of vlasplantLlinum '
ldq
çfëcfïq
çq
çfzaliw)
kom en.op de onderhet:rtikel Ytwssplwwznlz nap
, er om schrevene wi
jzetoebereidjonder den naam van vlàs in den

handel. Hetgroeitin hetzuidelàjk Europa en in eenige
voorzien,totin de XaasvooruitsFringt;terwi
jl men onder gedeelten van Azia in het wild, en wordt in hetgrootst
de merkwaardige gebouwen dezer stad mng teflen, behalve fedeelte van Europadoorkultuurin het çroot gewonnen.
.rtget
le hoofdkerk en'de waag,hetzoopenoemde oudeA /.
/'in Doorde kultuur zzln we1verscheidene afwigkingen voo
een ovaal ronden vorm, aan het elnde eener deftige laan komen,docN alle de onderscheidenli
jk genoemdesoorten
elegen, doch thans zeer in vervqlgeraakt.
der vlasplantbehooren totde opgemelde hoofdsoort.
N adat de hollandschegraafFtoalsY,in1295,vanElmxltp1, I)e stengeldezerplantgroeittusschen de 2 à 3 voeten
, ongetande bladen,
koning van Engeland de vergunning .had verkregen der hoog en heeft gla4de! spitse, smalle'

vràje'haringvangstop de kustçn yan Engeland,steeglnzonderheid Vlaardingen door de haringvangst tot eenen aanmerkeli
jken lrap van voorspoed, die nog ongemeen verhoogd werd, sedert W lttsx Bzcxsts, vanBiervliet,hetzoogenaamde haringkaken uitvond. In 1563 waren slechts twee
buizen overig van dq dertien, die vroeger gewoon waren
van Vlaardingen in zeege loopeny doch na dien ti-id, nam
deze belangrp
-ke tak van bestaan,weleer Nederland: goud-

welkeongeveereen dulm lang zi
jn;aan den top van denvan de kelk uiteen blad beslaat,pijpachtig en bovenaan
in vi
jfdeelen verdeeld ts. Bebloem bestaatin 5 bladen;
uitdebloemea komen bolletjes voort,welke men volkom en qien kan,zoodrade bloemen zàjn afgevallen. Van de
stengels dezer plant ontstaatdooreenigebewerkingenhetvlas.
ln de maand Juni
j ofbegin Juli
jstaatde vlasplantin
zelven komen zeer schoone laem elblaauwe bloemeny waar-

mi
jn ofgroote visscherti genoemd, zoodanlg '
toe,dat van bloem en heeft alsdan een aangenaam voorkomen d'aar het
eene vlootvan 173 schepen, die in 1752 zich ter harlng- geheele veld als meteen achoon hoog blaauw overdekt is.
vangat be
'gaf, 112 vlaardingsclle geteld werden. Sedert De vlasplantisoorspronkeli
jk uitXgrptè, aldaqr groeit de
laatstgemeld jaar is echterdeharingvahjstbeurtelingslf' stengelhoegerdan in de eurojesche gewesten (eenehoogte
en toegénolnen.Daarentegen steeg de walviachvangst,wiar- van 4 à5 voet
). Ia delaa.
tstehelftvan Juli
j,wanneerde
toe in 176'
2 reeds83'schepen uit de vlaardingsche haven zaadhuidjesbrui
'
n beginaen te werdenywordt'de vlasplant
zeilden, hoewel thansdezè laatste tak genoegzaam als ver- uit den grond getrokken.
A1shetvlasgepluktis,wordthetaan bosjes gebonden,
vallen naar geachtworden.
' zaadYan 1795 tot 1814 stond ook de hari
ngvangst bi
jna ge- om te droogen,wanneer het droog is,worden er de
heel stil,doch is, sederthet herstel van ons enafhapke- boll
en afgetrokken door middel van een repel(een lange
ll
jk bestaan wederom toteene belangrijke hoogte hersteld., bank op 4 houten pooten) op hetmidden dezerbank'
1:
jzeren pennen regt overzood&tthansop nieuwjgeli
jk vroeger,op denzoogenaam- eene plank vastgemaakt,waarin i
ind staan en alshe#
tware eenegroote i
jzeren kam uitlpaden ouden Buisjes-dag, de haring-vlootgrootendeelsvan e
.1
4s?'
*
Ywor
. dt hptzelve aan klelne'
Ylaardingeh uitzeilt. 0p dien dag rerzamelen zich vele ken. Nadat het vlas gerepeldi
vreemdelingen in de stad, en in de kerken '
Wordt, ge- bosjesgebonden,gm in hqtèatertiryotti
njgelejdtewoilijk weleer,dezegen van.God afgesmeektop den togt en den,ten einde de draden van de huid lostèrùakeù.'W an,

..

..

.

deNoordeelige vangst. Yolgens overoud gebruik.onder de
uitgezeilde hqriogbuizen, die zich allen op de hoogtq van
Yarmouth,Northfolk'eù onder het eiland Hitland verzamelen,werptniemand vöör middernaeht van den st.Jans-

neer het vlas uit de rootte za1Zepomen worden. gâater
iemqnd in de slootstaan,waarin het ligt en oùtbloot,het

van den modder, welké'er op ligt;hi
j neemtvervolgvns'
de bossen vlas.
van den hoop af, en waàcEt dèzilve siho6n
dag zi
jne netten uit,waarboven men dan gemeenli
jk licht af;alsdan wprdthqtafgespoelde vlasop hetland dua ultplaatst om den visch er in te lokken. Zoodra de eerste gelpreid om te bleeken,waarna hetwederopgenomG woidt
netten opgehaald zi
jn,en devisch gezouten is, vertrekken en regt op gezet met de boveneinden aan elkander'gtwbonvan ti
gd,totti
jd zoogenoemde haringjagersnaar het vader- den,in welken staatmen hetlaat1othetvolkomendrooéis.
land',vooralnaar Tlaardingen, Aanwaarde haring metallen
Na deze bewerking komt hetnraken ; dit geschiedt dp
een werktuig,de braak genaamd, van beuken- 6f àjpeno
g
e
l
j
k
e
n
s
p
o
e
d
,
h
e
t
e
e
r
s
t
v
o
o
r
d
e
n
k
o
n
i
n
g
e
n
h
e
t
k
o
n
i
n
g
l!Jk gezin wordt afgezonden.
hout;de ligte braak isdienstig roorhetfijne vlàsen beTegenwoordig vindt wederom de stad Vlaardingen haar staat in eenen houten ep 4 voeten staande bank,waafin
bestaanmlddelin. deharingvangst, in verband metde daar- twee openingen zi
jn,in hetwelk eeù beweegbaarhoutpast,
aan verknochte touwslageri
jen, zeilreederi
jen, kuiperi
jenj waarmede m en op hetdaaronder liggend vlas, slaat; door
de
z
e
bewer
ki
ng
wor
dt alhethoutachtige van de vlas-stensmeden, nettenbreiien, scheepstimmerwervenwenz.
Niet verre van Vlaardingen heeft men het zoogenaamde gels weggenemen. 9e zware braak, voor grovervlas geP rikke gc/, waarin m en de prikken of negenoogen speent schiktjwordtdikker en grooter gemaakl. Sommigen beuken ook het vlas meteen beukblok, vooral ip Vlqanderen.
en bewaart?waarmededekabel
jaauw gevangen wordt.
VLA(7-GAST Lschpvt.j heetdematroos,diemetdebe- W anneerhetvlasgebeuktofgebraaktismoethetgezwinwaring dervlaggen isbelast.

VLAGGE Lschpvt.t. 0m in devertehenen tekennen

te geven, tot welke natie een'schip behoort,en ook om
zekere omstandigbeden of voorvallen aan te duiden bedient
m en zich op schcpen van groote? vierhoekige vanen.uit
ligte wollen stoFen vervaardigd,die op den top van eenen
m ast,op hetachterdeelof op eene andere plaats des schips
opgestoken worden. Doorde kleuren en hetwuiven dezer

vanen,alsook doordeplaatswaarzi
joprestokenzàjn.worden de natie,de rang van den oëcier?dle het schipkom mandeert, en verscheidene andere btlzonderheden aangeduid. Zooroeptdenoodvlag den bi
jstand van andereschepen aanqzoo ishetstr%
jken (neerhalen)dervlagdegrootste
eer-bewiizing.
VLACGELJEBEN çsehpvt.tzi
jnjongematrozen,d;ehet
hàjschen en striikerldervlaggen te bezorgen hebben.
'
VLAGGEN i
et)Lschpvt.t.Bi
j feesteli
jke gelegenhed'
en
*h

ofgeslepen, waartoe men gebruikteeneregtop
het zwingelbord genaamd,en in welkerboeene groefis. De persoon,die dyie bewerking

zulkszitt'
ende,metde beenen ter wederzjde
van zwingelbord en de daarin zijndegroefvan zich afgekeerd;en diegroeflegthàjaan een bosje vlasen houdt
het einde daarvan met de linkerhand vast,terwi
jlh1
j op
hetgedeelte dataan de regterzàjdevan hetbord hangt,met
den kant van de zwingelpaalslaat. Boor deze bewerking
worden de haqraehtige deelen,welke na het braken nog ia

hetvlaszàjn gebleven.,van hetzelve afgescheiden;hetgeen
er op deze wi
jzè uitvalt, wordt de snuî
't genaamdj en

wordt verkocht om gebruiktte worden in het maken van
koe-kleeden,grove zakken,toortsen en grove papieren. In

dezen staat wordt het ongehekelde vlas aan 6 popjesbij
elkander gebondenjeen steen genaamd en alzoo b'z
'
jsteenen

verkocht.
over Je/ hekelen. De vlashekelbestaat in een houten
steken de schepen aan alle m asten en raa''
s bonte ofveelkleurige vlaggen m etzinnebeelden en spreuken op,en dan bl
okje, waarop verscheidene rijen i
jzeren pennen m et de
zegtm en: pde schepen vla6w en ofhetschip wîcg/.''
punten naar boven,tusschen welke het vlas wordtdoorgeYLAGGESTOK Lsehpvt-tiseenestang langs welke de haald, waardoor de grofste deelen tusschen de tanden van
vlag kan'op- en nedergelaten worden.
dèn hekelbli
jvea zitten. D'
egrovedeelen,welkeer afvalYLAG-KIPITEIN fschpvt.theetdeozciervanhoogeren' len worden'hede ofwerk genaamd'en dienen om er dun

png, die tevens adjudant van den admiraalis,en dien- touw van temaken. De Ejne deelen worden tot:jn garen
volgenshetregtheeftjom zi
jnevlag aan den top dermast bewerkt. Als het vlas gehekeld is, wordt het aan nette
te Toeren.
bos
bjesgebonden totpakjesvan 6 pond en alzoo verzonden.
e hoo/d&oorten,diein den handelkomen,wordennaar
#LAG-OFFICIZIIEN Lschpvt.tzi
jn dezoodanigqoëcie-

NLASSPISAERIJ.
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derzelver vaderland genoemcl, en hiernaar heeft men de
volgende:

Iot het.vlas .s/:ïnnrz;:

Zgyptisch vlas. llitheeftweleeneaanmerkeli
jkelengte, Eenedubbelebandmachinetottweebanden .,. 44z st.
3 à 4 voet,maar hetiszeerdik en daarom niet tot :jn p tweede
p
))twee p
28 p
werk te gebruiken. Veel daarvan gaat, ongehekeld,naar n derde
>
p vier ,>
. 36 n
Livornoen Xarseille. lnhetjaar.1820 werden reeds30,000 p lokkenmachinemet20 haspels .......21U *
cntnrs.uitgevoerd;in denjongsten ti
jd echter veel meer. Zesspinmachinestot120 haspels,in het geheel
A1ade voortreFeliiksle soortwordtgeachthetAleœandrt
jn720 haspels,à 25 sh......
.900 p
nche wlc: L?en .
3aid genoemd); de tweede soort heet
'
Sguinante. Xierop volgen de Forsetteen de olepp,en
Totaall2!8 zsl.
voorts de groûtste soorten: JAumeen M anouf In tiv
o heet eerstgezelde soort tino di z:z,ttAl/e rosao#xc; Xet dezen machinen-toestel kunnen dagelijks 86 pond
doernmi
dden kwaliteiten worden rosoni en degeringsteng'mia garen, 15,000 yards op hetpond,geleverd worden.
genoemd De.pri
jswordt'itzllexandrië naarhetcantaro
ybzzpr/genoteeyd.
I'othet J<e#K'
- o/ wrrâ-minnen.
.

.

A rcâcwgrfà-cz
as h
. ee
ft eene graauwe kleur, is wel
.,,,vl

lang en zacùt,.
maapnietgeheelrein. Diealsrein wordt Een voorkratser

g
eaoteerd,komtintrkwaliteitgeltjkmetdenegen-knop- Eenâjnkratser )metusjag
pige

. a;0zst.

van St. Petersburg. Hi
J gaatvoornameli
jk naarEn- Eenestrekmachine totvierbanl
-en
27
geland en Holland, Dejaarltiksche uitvoer wordt gezegdj Eenelokkenmachine met8 haspels...... 72
bijdoor,lag,150,000 pud te bedragen.
griespinmachinesmetl20 haspelsgte zamen
heemscltt'îcdisbi
jzonderrein,zacht en lang zi-jdelaBo
360 haspelsà25 sh. ....
..440
nzig ruig. gaarxan wordtslechts weinig uifgevoerd
.

.

?ver-

mi
tmeeste in hetland zelven besponneu wordt. Na
hettsohe
nze en het iersche wordt het boheemsche vlas h
et

Tolaal809z st.
Daarmede worden dagelijks50 pond garen,12- à15,000
yardsop hetpond,gesponnen.
Het gesponnen gqren wordt dooreenen haspelofspoel
die in de onderscheidene plaatsen eene verschilendegrootte
heeft,opgewonden.
ln oostenr#k is
1Faden = 11.weenerelle of2) weenervoetj
1 Gebind J./'fFiedel= 240 Faden,
l Strehn of Schneller = 10 Gebind of5 Gebind =
3000 ellen.

hoogst,
seschat. ln guitschland komtalleen het lûneburglche met hetzelve geli
jk. 9e pri
js wordtin zfr?
'
ez(à20
boDant
heems
c
h
p
o
n
d)
ge
no
t
e
e
r
d
.
zignch wfcd. Hiervan heeftmen de volgende ze&
zoorten:1)rèaschevakitzer;2)podolisch; 3) 6ovent
andneh; 4) paternoster,.5) tweeôand; 6) drieband
t
vergeli
jk Koningsberger w?c#). Den pri
jsberekent men
naar den zoogenaamden grooten stein,van 33 pond.
Fintandsch vlas of &roen vlas (dusgenoemd wegens
deszelfsgroenekleur), komt in kleine hoeveelheden over
Tawastehuusen Helsingfors in den handel. Ilet is kortj
fi
jn en zacht.
Fransclt wlc.. In het grootstgedeelte van Frankri
jk
wordt de vlasteeltbedreven ;meestuitgebreid en volkomen
In Bohemen ea M oraviê'is
echterin Normandi
jeenfranschvlaanderen.VolgensCllxl'rwt
bedraagtdewaarde van hetinFrûnkrijkjaarltjksgeteeldevlas
1 Faden = 4 bôheemscheellen voor grovere garens,
ongeveer19 millioen francs. geinvoergaatdesnietteminge= 3 ditodiio voorEjnere dito,
meenli
jk den uitvoer lmillioe'
a francsteboxen. DaarenGeblnd= 20 Faden (soms= 19 Faden),
tegen wordtveelvlasgaren en li
jnwaad uitgevoerd.Defra/a
Zanpd = 20 Gebind,
ahe benamingen hunner versehillende vlassoorten zjn de
'
Z'treân = 3 Zaspel(som:slecht:= 39 Gebind),
volgende:lz
'n rcxljhetfjnste,hetwelk totbatisteskan- . ktuk = 4 strehn,
ten verwerktwordt; Nn Aoïr ar&entg, zilvergraauw ; lin
xçclncâ garen = 60 stkck.
de#s,de Ejnere,en lén A gros,demiddelIijneofgrovere soort;linAsdou Sx en A/f4PJK',gepopte, of pop- In pruissisch Silezië i: 1 Faden = 4 silezische ellen
pen vlasJlkn gr': d'k ollande 46vrossew/ïare, hollandsch overigens als voorgemeld.
rof gepopt vlas;à la rose, :jn gepopt vlas; hetnog

hjc iewordtmillepointsgenoemd;linetoflinette heet
een leerkortEjnvlasuitdenomstreekderBassesTyrepdez.
Follandsch w/ca. 9itvlasheefteen'zeerjljnen,glanzigen,langen draad,en staat,zoo het niathet vlaamsche
overtreft,tooh minstensmethetzelve gelàjk. 9en aanzien-

In Fanovcr is
.
Faden = 3) hanoversche ellen,
Genind = 90 (veelal= 82 à 87)Faden,
StûcktIopp = 10 Gebind,

llotterdam ,gordrecht,âlkmaar en Schagen,veelnaar En-

In osnaôruggeen K estphaten heeft

li
jksten vlasbnuw bedràiven onze p.
rovinciënNoord-enzuidllolland enieeland. 9evoornaamsteuitvoer geschiedtvan

geland,Ierland,Spanjeen Porlugal. l)e Ejnte wordt bepaald naarhetgetalstrengen datop een pond gaat. Van
de Ejnste soorten rekent men 96,van demiddelsoortige

40,48y64 tot80 en van de geringste24 tot32 strengen
op laet popd. De btj hethekelen ontstaande afval wordt
insgvlàjksin strengen gebragten onderden naam vansnuit

Bund = 20 Lopp.

bi
j hetSchergqru.l é'/#câ 30 Gnbind L40 Fadtn à
3) ellen keulsch.
bi
jhetRloldgarn. 1Stiick 20 Ge&ind 1
$59 Faden,of
16 Gebind''
a 60 Naden, en 1 Gebind à 40 Faden iï2
ellea keulsch.
20 Stiick :jn garen = 1Band,

verkocht.
N:o.TAnIs1>. De administratie van in- en uitgaande
l2 p grof > = l Xold.
regten en accàinsen,isgelast,achtte geven,daterbijgelegenheid van hetterrotting leggen van vlas, binnen den .Bi
jhetwolgaren:
afstand van een uur van de grenzen geene fraudes worden
ep
'leegd9en zi
j isbevoegd,deswege,naarmate van oml Stûck 20 Genind à 60 Faden,of24 Gebind à 7,0
standigheden,precautiën te nemen,en des noods het ligten #an een paspoortonderionsignalie ofvoldoenden borg-

togt,ten beloopederuitgaande regten tevorderen,totzellerheid dathetvlaszalworden terug gebragt.
lluw vlas (snuitvan vlas.daaronderbegrepen), inv.25
ceuts; ugtv.y'l; doorv'
. 50 cents per l00 pond.- Ge-.
hekeld,ïnr.y'5;uitv.25 cents; doovv../'1. In halmenqa1s vuw; vlas, in den dfriâ/d/dx zin nietg:JdâeJ#,
en x4g nenige Jdv/rrâ?
rsg moetende dxA rgcczz, als vlas

(rv
Y).
TLASSPINNERIJ. Volgens KwAxwlscl in PazclTt's
technologi
a
sche tncyclopedie, zi
jn de pri
jzen totwelke in

Engeland de machines totvlas- en heede-spinnen geleverd
worden, de volgende:

Fadenj à 2 ellen keulsch.

BàjhetK au/- en Zanr-garn:
1 Stûck 24 Gebind à 50 Faden,:2of3el1enkeulsch,
9 S'
tûck = l Bund.

ln Saksen is

1
Faden = 4 ellen.
1 Gebind = 20 Faden,
1 Zaspel= 20 Gebindy
1 Strehn = 2 Zaspelj
1 Stûck = 6 Strehn.
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In Frankrç
jk i:.
1 stok = 1000 rnetre-

ln E ngeland is.

l fathem = 2) yard'
s,

1 cutof lea'= 120 fathelns.
p
1 hank = 12 leas,
l ypinme = 4 haaks.

S'LOTTES '- VOEFWIZEF.

VLOTT'
EX (I10vT-),zie H0vT- en RlzzHwxnst.

VOERW EZEN, (V0:ExA>, G0snz:z>-Vjlsv0sRnsR). l'
n

A n ruimerea giR van.dit woord im het Toerwezen datbe.
drk
jf hetwelk picb bela.
stmethetverfoervan personen eo
@x deren teland oftewater;gelijk de nehkpperdatvervoer
te water bewerkMelligê, zoo.& et di
< de-e'
oerma. per >

e.
f te land. 9atvervoer,op welke vi
jzehetook bewerk:telligd wordty geeft aanleiding tot een huurcontract, eM
parti
jen kunnea zich over de voorwaatden onderling veru
staan. Ahar,vermitpdûtcontract,in dk- lfs gederige be=
YLEKT
(
Y:
c
e
r
)
(
ç
.
c
J
p,
?
.
)
.
A1
d
'
e
t
o
t
d
'
e
vi
s
s
c
h
'
e
r
;
be
xoodigde gereedschappen van een groot, tot de walvisch- t
rekki
ngen tot dea hav el, veelti
jds.tot twix aanleidin:
vangstbestemd, en door 7 sloepen begeleid.vaertig.

geeftx heeft de haodds-welgeving zekere regelen moeten'

VLIEGEX .
(S:AA>scuE),lat.cqntlkarides;eng.eawtâ@- vaststellen! welke rnan nietuit hetx g behoortteveliezen',
rfde.
ç,.fr.mouenes d'.
rà
zcgxe; du.SpanA
'dcle Ftiegen; en.dierbi
zafwezigheid van scbrifteli
leovereenkomsten'
,de
jen bepalen. Ditwerd teme>
ital.cantaretle,pi
la kleiae,laogwerpige kevers,van glan- pligtqn en regten derparti
skg goudgroene in het blaauwachtige spelende kleur, met noodwendlg,vermits'hetvocwezenni
etaltjdregtstreek,en.
çelzeele, horenachtige vleugeldekken en twee zwrteg ge- onmidâellilk.bedieveu wordty maar integendeel hetzelfej.
leeM eRelhorens. Zijh'
ebbeo emnen sterken,,eigenqardi- meestentàjds zi
jdelings.eo doortusscbenkome'
nde persnnen.
jpt,die mede-ex traderesde parti
jen worden.
genjwalgeljk zoetachtigea,eesigermatebedwelmene nreuk, plaets.gri
dieechterbi
jdegedroogdepwakkeris dan.bi
â de levep- Bfn de vel'
pligtingen wè1 te doen begrjpen,totwelke'
den. De smaak i.
: aanvankeli
jk min ofmeerharsachtig, het vervoeraanleiding geeft,zullen wi
j in de eersteplaat:;
daarna sclzerp ea heet. 9it insektonthoudtzich op vele het eenvoudigste voorbeeld aanvoeren, oIn vervolgens tot
s
truikgewassen in Spanje,Frankri
jk en Italië;wol.
dt ech- hetmeer ingewikkelde over te gaan,zonder de onderschei.w
$er ook, ofschoon niet veelxuldig in guitschland, inzon- ding uit het oog te verliezenj die'tuwchen.de reis.van.
.

derheid in Silepië, Pruissen en Saksen, aangetrol
rea. personen en de reisvas,goederen'bexaat..
sicilië levertvan ditartikel hetmeest in den handel.Xen Het contracty. of de overeeakomMj dle gesloten wordt
gelooftdatzi
juitverreafgelegenelanden van Azia of uit tusschen dea persox jdie reisen wil,ea den persoon, die

Rgyptekomen,daarmes zejaa,
rli
jks.in llei
.en în het%eg.
/a vaa Jani
e
j.in.oatelbare,wolkeaachtigehoopea,als,
trekvogels, ziet verschi
jnen. Derzelver aanwezigheid bespeuit
men spoedig aan eenen onaangenamen, zeerviugtigen of

giclàverbindtofn hem ter plaatsezi
jnerbe,temmingtebrengen, is een regtstreeks, onmiddellàjk verdrag, hetmelk
gveserlei,aanleiding tot diëeulteit oplevert. De eeo ver=

biadt zich om den pri
js van het venoer (devracht)te'
vervoer te bewerkMelligea. De wederzi
jdsche 4erpligling
word,
tgewaarmerkt op de regi
dtersvan:dentran.
aport-wagenof vao den diligenee-voerm.
an en dxreen hewi
js-briefje,
hetwelk den reizigerwordtte:hand geMeld.Bj aankomstis

prikkelenden zout-achtigen reuk, die ziclzdoorde.lucht,en betalen, de auder, om voor de evergekomeae som het

overalwaarzi
jzich nederlaten,verspreidt. Zj getten zich
gemeenli
jk op de olijfboomeoj ook ep e-ea- ea andere

boomen neêr. Zoo dra hetlaM xolk hen aan den xeuk oneen
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enqporf
e
ntdvore
one
de
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de
enson de lucbt Terwarmt,
de
rke
nkt,
ei
detne
he
ekeg,
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of
mgema
uit
verpligting door eerstgemelden vervuld,en laatstgemelde
kevers,door de koelte #an den nacht
t,,wa
d arop de de
aarop bi
j vervult dezelve doordevaslgesteldesom'tebetalen.Dezeoverkkeld. Als het niet
hoopen neêrvallen. #en gameltze dan in een aardenwer- eenkomst is in geen gevai meer ingewi'
voermqn zelf is,die de verpligtisg op zich neemt,ie.het
ken vatin,waarin zi
j metazijn bevochtigd engedoodwor- de
Jen;caathxiden,dievochtig ofgebroken zi
jo,of die in eene ooiernemi.ng,die d'oor eenen.d,irecteurwordtvertegen-

grofpoei
jervervallen,deugen niets. Xen vindtdezekoopwaar somsz- t een ander '
m xkt,lat.mololowtM vitis,vermengd, doch di
t is gemakkeli
jk van de echte spaansche
vliegen 4oer 4e breedze vaa den vornl, als ook door de
:wartepooten tex derscheiden, Behoorli
jk gedroogdente-

woordkgd. 9e rekzigerya1&hl
j e-igermten d vordtringen
heefttedoen,O denjxektin de eersteplaatsverhaalipwtot
4
: bestuurderea der onderneming, die zelven ter plaatse
sich tegenwoordig bevindenj ofin de plaats van aankomst
door hunne agenten worden vertegenwoordigd. 0m voor
het overige met hetperso- n-vervoer in.
-aas a'
f te doenp

%endeinwerkingderdam,
l rkngMucl.
ltievri
jwaard,
ybli
jven
l.d'
e aaige no i
jeli
jkhedtn,die zich kunoen
xl
jlang goed. 9einzameling geschiedde vroeger #oorna- bem,len wi
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jk totdetoevallen,die
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behouden naam .Uitdeze vliegen,worden schierallebtaqr- op reisdoordeschuld van een'ofmeerdergeëmploi
jeerirrââepde pleisters en vesicatoriën gemaakt. 0ok de paar- den van hetbestuurderondernemingkunnenplaatsgri
jpenj
dendocters gebruiken ze in hunne genezingen. Tot me- ea waarvan de gevolgea zi
jn kunnea de doodjeenevernding of een nadeelige vertraging. In alle die gevallen
disch gebruik zdn de kleinerehetbeste. Beha
-lvehetge- wo
neeskundig gebruik dienen ook bog bi
j ons.te lan4e en in heeftie regtsplegin: totbegisselvastgesteld, datdeonderingeland de paassche vliegen tathet verwen van akere nemersjegensdea reizi
ge.
refzlineve,
rtegenwoerdigers.
zullen,
soorten van lakenL
verantwoordeli
jk zi
jn,kraehtensd'
en algemeesen,regel,dat
Nxn.T'
wnlx'. znv.J 75uitv.f. 3.50.;do,
orv.J 3.50 iedere menschelijkedaad,die.aan anderenschadetoebrengt,
Per l00 pond.
VLIEGENSTEEN,zie Alszxlclx.
.

m x t hersteld worden, en dat de m eesters, eiviel, borg
xaan voor hunne ondergeschikten. De feiten en derzelver

en bedolven. In oostvhkland vindtmen tusschen de 600
700 inwoners, en hetzelve bestaatuiteene lange breede
g
t
r
a
at,gedeelteli
jk metlindeboomen beplantjhebbendeeene
hervormde kruiskerk en eene doopsgezinde vergaderplaats.

die in de regelen,vaa he goederea-tranfportG len;in dit
geval wordt ondersteldj dat d'
e goederen van den reiziger

Deinwx ers,di# meestloodsen ofvisscherszi
jn,l'
evenvri
j
gelukkig in dezeafzondering van de groote, maar dikwijls
m etvele kwelling e
beladene,wereld.
YLOOT Lsehpvt.),neeltmen een grootaantalschmenj
in hetbijzonderoorlogscbepen,welke een gemeenschappelijken aanvoerderhebben,die gewoonli
jk den rang van adm iraalbekleedt.
VLOT heetin de schipperstaal:op hetwater dri
jvende;
vau daarheeteon deâz/ vlot-câea,hetwelk,bilv.opeene
xandbank vastgeloepen iszoo veel als dri
jvend makenj of
weer in gang brengen.
VLOTSCIIPIT (Vt00T3c?clT) fscâpvt.j. Renesoortvan

wagen-transport.
llet meest gewone en meest reglstreeksche vervoer van

orzaken eenmaalgewaarmerkt ënde,wordtde te vergoeYLIEGER Lschpvt.jnoemtmen een zeil,hetvelk t>- o
den schade bepaald doorde.regtba'ù-ken, naaraanleiding der
:chen deeigenli
jke stagzeilen wordtukgespannen.
YLIELIND, nederl. eàland ia de Noordzee, waarbeen gqbeurtenissen, der oorzaak en van de wezentli
jk toegemen zicN van Texelkan laten overzetten, ligt rondom in bragte xhade.
kde gemalvan hetvervoerp
vrj hoogeduinel- Hethad,tevoren twee dorpen, oost- 9i1 is het meest vereenvoud'
vlieland'ea K estvlieland genaamd; maar het laatste is maarde reizigerszijn gemeenli
jk Tergezeld d'
oormeubil
aire
metkerk en.al,sedertlans
gen tijd,doordezeeweggespoeld goederen, en alsdan doen zich nieuweomstandighedenvoor,

a
fzonderlijk hebben gereisdj en de borg verbljvingen z1
l'
n
de zelfden voer de diligences als voor het enkele vracht-.
goederen levertreedsmeermoeàieli
jkheden op,alleendaardoor, êat, bi
j aankomst ter plaatse van bestemmlng!het
vervoerde voorwerp eenen vreemden derde ontmoet,dle er
belang bijheeftdatd'
e overeenkemstbehoorli
jk isvervuld.
geze derde.
jisde persxn voorwien degoederen zi
jn bestemd. gegene,die de goedcren heeftafgezondenj noemt
meu spediteuT, en de voerman is tusschen hem een middelbaa.
r persoon. Het is dus hief, in zekeren zin, eene
tusschen drie personen geslotene oveceenkomst, waut, in

Weerwil'dat degene, voorwien éegoederen bestemd zjn,

froote en platte ligterschuitenj waarvan men zich in :m- d.
aartoe niet heeft medegestemd, en dat jegens hem d:
sterdam tot lossen en inladen l r in de hayen zich beyin- voerman geenerlei.verbindtenisheeftaangegaan,steltechter,
4.nde 4aartuigen bedieqt.
in het geyal da1 hj nlttgoed vindtdebezendins.aan.
te.
;
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Memen in den staat en in heièôgenblik waarinhem dezelve naaakt men denzelven uit stokpalmen, frk tl. #f2x#'

wordtbezorgdjdezezi
jneweigeringdenspediteurin hetgeval
om tegen den voerman eenegeregteli
jkeactieaanteleggen.
Xaar in de hypotheses van hetmeestgenleenlàjk voorkomendegevalgroèkt de moeàjeli
jkheidaan. Onderateltlat
I'I#1TSB vaa Pa/
'l
js eene geederen
'bezending wildoen aan
xI
.COB van Xarseille;hijza1zelfgeeaen voerman aannemen
oln de goederen naar d'erzelver beatemming te vervx ren ;
lltjzalziclztoteenen cemmissionairwenden,die,zelfook,
niet op Xarseille expedieerende, zich tot een ander za1
wenden, tot datin heteind,van tusschenper- n tot tussehenpersoonj het Tervoer kunne bewerkptelligd werden.
Dus vereiseht,in lzetm eeatvocrkem ehde geyalyhetvervoer

terre. Debeste fogellijm moetgroen uitzien,nietwaterig
zi
jn, en zeo weinig als mogeli
jkreuk geven. Xen kan
denzelven in kelderslang versch en goed houdenj alsmen
erylechtsvan tMd totti
jd versch waterboven opgiet. A1s
dezen li
jm aanvat,moetme= zich te voren de handen
m etolie sm eeren. Deszelfsgebruikto1vogelvangenisbekenê.
VOGEL.NESTJES (KsTBzR:), indiaansche of tunkin=
4ogelnesten (eng.nlrd'snestsg ît.w?
'#.
çde T'
vxâl'
a;du.
esz6.
are FJérclAlcd/dr ofiudianl
'rcle-ofSulikinnesteriiLaL.
nidiïpWcviofdi .
rvaeâïAlo;maleidsch sarangtworden
gemaaktdoorde salangane,eenezwaluwensoort Lvfiruytdo
t'
q
sep
zfeez/c L.),diç in hetmaleidsch lapanm,opJavalawet,
op deXolukkische eilanden jaimalaniheet; niet volle 3
duim lang, van bcven zwartmetblaauweweerschi
jn,van
onderen wit is, en aatz ieder Y r staartvederen eene witte
vlek heeft. Zi
j leeft lp alleEilanden van den Indischen

dezamenwerking van een zekeraantalpersonen. W ijgaan
zliettotop de uiterMe onderstellingen vx rt;diegene,welke
voorafgaan,zi
jn toereikend om alle de regelen te bexrdeelen,waayvan wi
j teypreken hebben.
Intusachen,en in weerwil dat,in de theorievhetvervoery Archspel,ook op de Nikobaren,foorts in Siam en Cochinw
bi
jden eersten oog-opslag, lameli
jk verwikkelde,moei
je- chinajnietslechts aan den zee-oever.m aarook diep landli
jkheden oplevert, biedt hetzelve in de prakti
jk slechts waarts in,bijv.op Javaook 4()à 50 mtjlen diep hetland
eeneuiterste eenvoudigheid aan. Inderdaad, ik llandelm et in;overalechterbouwtzi
jhaarnestin rotsholten,verynoev
een' m an , di
e zich verbindt eene zekere hoeveelheid van deli
jkom hetzelve tegen den regen lebescllutten'
,diehel
koopwaren naar eene zekere bepaalde plaat: te vervoeren ; zeu doen uiteengaan. 0p Java liggen de ri
jkstvoorziene
wi
j stellen enze voorwaarden vast,wijomwh
.rij#en dezelve r,mshelen op dezuidkustbàjKarang-llolangbi
jdeSchildpaddoor midd
'el van eenen vraehtbrief; wti.slvi
ien.tezame'
h denkaap ;op Sumatra in hetdistrict Croie,inzonderlleid op
slechts een enkel coatract? en ik heb Jnkjverderniette de.zuitlelMke grenzen.Iletnes'
theeftalti
jd den vorm eener
bekommeren over de middelen en toevoegli
jke overeen- 4an boven naar beneden half doergesneden thee-kgp, en
.
wor
den.
zi
t
x
i
n
di
en
vo
r
m
a
an
de
n
r
ot
s
wa
nd
vas
t;het is 2 duim
komsten, door welke de bezendi
ng zal volvoetd
Hi
j, met wien ik gecontracteerd heb,ismi
jn ékrant;om vstlqn 1duim diep;denesten staan in hoopen naasten
hetevenyhoem: eene schade toekomt. 1: hebregtstreeks boven elkander.Hetbinnenstgedeelte isdaarvan llethoofdbestanddeelen bestaatuiteenelijmvormigemassa,die,versch
verhaalop he>.
TOET. Yan de groolte dezer lengtemaatin de onder- buigzaam is, later echter bros wordt,heen en wederliggen.
gcheidene landen en steden, vindt men in de respectieve dea1seen wanordeli
jk net,metverhœrde slijlndraden daardes betreKende artikelen de opgave ondervergeli
jking met aan. Inwendi; en uitwendig kleven dikwerfmeer of mina
de nieuwe nederl. maat, of den franschen mêtre. Hier derveêren,mosj en dergelnke stolren,oUk somsoverblijfvolgteene zxdanige vergelijkesde opgave met de oude Rlen van ei
jer-schale'
n daaraan. Pe ll
jmvermige massa is
een middending tusschen sli
jm en gelei;van waar den voPari
jsxhehknen.
otde p'
ân-lss.l
ignes gel:dezestoFe nemen ofztjdezelve van de op de opperx
akte der zeebijhoopen ronddri
jvendevisêhktzitoprapen,
Badeh (jmothértogdom)
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129,38 naar l'
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n, is'nog geheelomzekery hoezeer h'etgefoelen,
Be
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ide
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Bor
lo
.m.)
13
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97 datzi
juiteene seortfan zeeslakken gdmaakt worden niet
Brunswijk .
126,38 o'
nwaarschi
jnli
jk is;J'a,hetiszelfsonbekendy of het eene
Bremen .. . ..% .. .. . .. . .. .
128,27
ofverscbeidenesoorten #an zwaluwen zi
jn,die dezenestjes.
Cassel,in Koerhessen .. .. .
.
127,536 bouwen. overal,waarzijgevonden worden, moetdaarvant
indiaansche vorsten eene schatting betaald worden;
Denemarken (koningri
jk) . .
... 139,13 canrde
hetecher in llunnen landen meestalwetteloos toegaaty.
Dresden (Saksen)........ ...... 125,537 daa
Engeland,Schotland en Ierland. . ..
135,1142 beeft de nesten-verzamelaar alsdan geene winst,wantde
Frankforta/)l. ....
. ...
126,l67 bewaking derholen tegen'buitenlandsche roovers en binw
nenlandsche dieven koxthen te veel;waar integendeel rust
Fulda (in Koerhessen) ......
125,4
.#.tegenwoordig op Java, bedraagtde
Gera (in lletYoktla.
nd) .....
.
126,87 heerscht, zoo alsbii
Gotha . .
. .. . . ..
..
127,5
zuivere opbrengst89 p6t.;wantdegezamenli
jkeonko:tea
v
o
x
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t
v
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e
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droogen en pakken bedragen enkel l1
Hambur
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't.watwellv
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jptv
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2t#484 Hetverzamel
en zelfjhetwelk tweemalen in hetjaarbewerkll(),824 stel
ligd wordt,iseen zoogevaarli
jkearbeid als het vangen.
Hessen (groot-hert
ogdom).@ *
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Krakau. @
Leipzig.. . ... . . .. ... .

Lippe-getmold tvorstendom)

Lubeck. . .. .
. . .. .
oldenbwrg..... . .. .. .. .

Polen (koningri
jk) ..........
Fortugai(koningrijk). .
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selothurn (zw.kanton).........* @ @
Spanje (koningrijk). ...
.
eW aadland ... .. .. .. . .
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dereiderganzen op de Farëe eihnden';wantde liedenmoe-.
,en met levensgevaar de holen beklimmen; dikwerf met
fakkelen in'derzelver klooven indringenj op' bamboes of

stoelriet-leuningen zich laten ophi
jschen,en denesten afw
slaan. 9e eerste gebouwde, waarin nog geene jongen
uitgekropen zi
jnjmaken de eerstewoor;uit:Pastqt(eng.
head;)zi
j zi
jn nog geheel wity doorschijnend als Ejne
vFachli
jm ?en doordejongen nietbemorst. De'tweedesoort
heetehicat (enr.&ettyten isgeelachtig;dederdetunr/z/e?gLeng./ootten isdonkervan kleu.
r;laat:tgemeldenes'
ten,die reeds l of verscheidene jaren'oud ziln; aladan
vinden devogelseen nestvan betyorigejaar, en bouwen
zi
jgeen nieuw. Ztjworden slechts,eenmaalgedroogd,en
wel in de luchtLuiten de zon ;wantde zonnestralen kleuren hen donkerder. Daarna pakt men ze in doozen, ge-

woonli
jk van J pikolgewigt. Zorgvuldig behandelde leve'ren op Java 3398
0.
00- paskat, 33 pCt. chlkat en l1)1v
tungtung. Op Sumatra verhouden zich de witte tot de
zwarte nesten als 1 tot 2>. - Fandel. Deze is inder-

daad vooreen zoodanig artilst'l aanzienli
jk,en heeft des-

melfsgrond in de buitengewone zuchtj welke de chine-.
13l,645

YOGELLIJM (1'
at.vçscnncsctecrfxz). Een kleverigej
laaijelijm,uitdegekookte,gestoolen en gezuiverdenustelbezlën (fr.&lu ô'cac). In Egyptemaaktmen dezen ltm

zen voor dezelekkernijhebben. Daarom gaan schieralle

nesten naarCantorj,waardeprijsperpondop 3z sterlisg
1
7twz
sh.
10 p, tot 6 z st.- sh, 3) p.te staan komt.
Cs-cgp geeft den invoer aldaar op 1818 pikolj= 243460

pond aan, die op de plaats van den inkoop .1,203,510
van de sebesten of borstneziën, en deze soortheet, lat. spacnsche dollars kosten;de :oloo-eilandrn leveren daartoe.

Wscusaleœandrinus (fr.ttu noz
'r ofd'Alexqndriej.0ok 3:0 pikols. Java 200 (waarxan de helftvan Karang-Bo-
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lang). Xacassar 30 pikols. Als men gade'
slaathet getal
van 242,400 pond,zoo vindtmenjdat vermits een nest
je
hetgewigt van ;.à l loodydusgemiddeld ) lood heeftj
hetgrootegetalvan 11.655,9
.00 nestjes.
l)ebuitengewone lekkerbekkerl
jderchinezen heeftzeker
t
ot
zeedier een noq aanzienlilkerhandels-artikelvoorden
oost-lndischen archlpel gçmaakt; dit is deërz
/cng (fr.
n
i
c
h
e
de
z
a:
r
;
e
ng
.
s
e
as
l
a
r
;
o
p
Su
ma
t
r
a
Sual
aj. Hi
j
behoort,niettegenstaande hetin vele boekea staatj noch tqt
,

de klasse der visschen, nech totdie der slekken,maar tot
die der wormen, en staat daarin beneden de klasse der
spritswormen. gaAr het dier nietzeer diep,en alleen op

koraalgrfnd ligt, zoo vindt men het voornameli
jk in het
oosteli
lk gedeelte van dea archipel. Hefisgemeepl
.i
lk een
span lang, rolvormig vond,van boven donker-bw in, vgn
onderroodachtig en vo1 kleine wratten metdcht.rruig-achtige vpelhorens aan den mond. Duizende van maleidscheg
chinesche,spaansche,fransùhe,engelsche en ameri
kaansehe
vaartuigen gaan op derzelver vangst uit. Die,welke slechts
een paar voet diep liggen. vangtmen met eene vorkstang

tzoogenaal
ndeaalspeerl;die,welketerdieptevaneen'vadem

liggen worden gevangen door middel van een' haak aan
eenen steen, welke men aan eea touw ia de zve aflaat,en
waarmede men ze vasthoudt. Nadat men hen van de ingewanden heeft ontdaanjkooktmen ze in zeewater;drpogt

S'OLLERSAAIIDE.

voormenscheli
jkedoeleinden hebben,en wordtdaarbi
jniet
aan goederen,bijwelke de eigenschap met het onderwerp
is vereenigd,noch ook aan derzelver zamenstelling of verkri
jging gedacht. W antin hetalgemeen gebied derstoffelijke wereld gelden wetten dernatuur,diemetgeli
jkeze-

kerheid derzeiver gebied beheerschenjals de wetten, naar
welke de loop der sterren is geregeld. Nietdezeymaar we1

genej vermag de menscll te besturen;d.i.bi
jkan door
dering toebrengen;waar de rampspoedigewerkingen zi
jner
bemoei
jingen,die dikwerf juist.hettegendeelvan datgene
te weeg bl'
engenjwathijbeoogde en vooronfeilbaarhicld,
gija.iusgelijks slechts de voortbrengselea derzelfde natuurwetten,en door de wetenschap metzekerheid teberekenen.
geze wetenschap behoort tot de moeàjeltjkstt, vermits zi
j
eene menigtevoorwerpen,waarvan bi
j onsindenregelmeer
de uiterli
jke vorm, de bijzondere eigenschap,hetspeciaal
gebruik aangelegen zi
jn,en van datallesoutdoen moet,om
dezellen blooteli
jk in hetafgetrokkene,alswaardejte beschouven;vermitszi
j dediepgrondige wetten tedoorgronden heeft,welkezich alleenljk jn harewonderbaarAerwikkeldejveelvuldig omslui
jerdewerkingen openbaren;vermits
zijin den g4oIl4.derdingen te dringen heeftywaartezeer
4ikpi
jls .
jp!
'âl-?'
het tegenovergestelde van datgene gevonden
pwydt, wa1,7
.
Aé
-?xden eersten oppervlakkigen blik zich opprong. Jpig,4
,arom behoort z1
J tot demeestgewigtige,
daar zij @z,:4#glingen-leer voorkomenj.diede schadeli
jke
valsche maatregelen aan de vruchtende gesteltenis verhin-

ze eersttegen hetvuur en vervolgens in de zon. 1): so4b
tering gaatzooin hetkleine,datmen op de marktleWar
cassar :0 soorten telt, van 5- 68 spaansche piaster: per gevolgen g
qgir,.&i
ch slepen;dwalingen,diejuistdoorder-

Pikolj iedere soort voert haren bi
.
jzonderen aaam';:dqge zqlver Khjqb!rt natuurli
jkheid en overeenkomst met de
lortenng wordteenigli
jk doorde chinezen verstaawfgopdat gezonde z'
*4..1boven alles verleidelijk zjn. 0ok i:in 4e
zi
juitsluitend dezen handelinhebben. 0m hun te vangen eersteplaatsdezewetenschap tevoorschi
jn geroepen doorde
en naar Canton op te brengen, gaan de noord-vmerikanqn ppgingen.om ,die maatregelen t,e onderzoekenjwelke met
naar de Carolinenjde engelschen naar de Pelew-eilandeny betr4kking tothet materiëeleleven de staattenemen heeft.

de franschea naarhetçiland Xauritius, despanjaardsnaar Ma
ar pok juistbi
j d.
itoaderzoek moestzich dewetenschap
allengs

de philippinische en marianen-eilanden. De chinezen ver. t
ot het hoogere standpunt opvoeren, van waar z!
)
mamelen den tripang tussclzen China en Nieuw-opi
a;de zich rnetde wetten der goederenwereld,op zich zelve,bezne
maleyers, bi
jv. die van Celebesjin Novemberiot'
aan de zig houdt, en de fundamenteele leerstellipgep vaststelt,

Noordkustvan Nieuw-Hollandjen keeren in Jusi
j,en Julàj
met den oostenwind terug. De plaatsenj waa: zàj het
overvloedigst gevangen wordeny zàJ
'rl bài de Açurqilanden
en langs de geheele Noord-kust van Nieuw-Holl#nd. De
chinezen en malei
jers breDgen hunneVangstnaarYacassarj

Felkealsdan doorden staat, even a1sdoorden bijzonde
'ren
burger mogen nagele.efd worden. Ditisvoorqlde verdiens:e dernieuwerejinzopéerheid duilschepracticzgç,w-st,dat
zi
jdeeenvoudigevolkshuishouding,bi
jwelke,npgvaq.qenen
invloed des staats geene rede is,tot een ,zelf
stpndj. wehunne Foornaam ste stapelplaats voor dit artikel..v#n waar t
enschap verhievyn,terwl
jlhet totvraagstuk van een bi
jzonder gedeelte derst
alleen jaarli
jks 8000 centnr.naar Canton gaqn,waarhet di
aatkunde (politiek) werd,deverhoupopd 31 pence à 1 sh.1 p.geldt. Xanilla zpnd.
tïp 18:7 pg van den staat(deregering) tot het materieële leven
naar Oanton 2480 pikols. Batavia voerde in 18.t8 voor te onderzoeken. Deze,laatstgemelde wetenschap,de toege380,964 guldensuit.Na den peperisdetripangt
heivoor- 'cdf: volkshnishouding komt onder den naam van volksnaamste uitvoer-artikel voor den 0.1.archipelpweshalve ofstaatshuishpudkundevoor.bijfrqnscheeuengelscheschrij.z.
)
ethiervermelding 4erdient. Hi
j moet, om genuqigd te vèrsover économlepolitigue zi
jn gemeenli
jk beidedeze
worden, twee dagen lang gek-kten alsdan ri
jkeli
jk met wetenschappen verwardelijk zamenvermengd, hetwelk aart
specertjen gekruid wordep, alvorenshi
j kan gegeten wor- beide geen voordeeldoet.
den; (
Joor de cllinezen en oost-indiërswordthi
j.a1seen Destaatshuishoudkunleisheteerstopgebouwdgeworden
.

,

.

pçiapisch middelaangezien.

p

BP
J wi
jze vaa aanhangselzàjn noeh de vischmjgen (eng.
*
psltmawqt en haaivinnen (eng.shark.
'.
#a4&).tenoejueu,van welke insgeli
jksgrootehoeveelhedeq g4dçoogd,
uitden Archipel naarCanton gaan,waarzàj*qo,duur be-

taald worden dat alleen de rl
gke chinezen zioh dqzelveq
tot hun genotverschalren kunllen. ge laaaivinnen. worden
zelfs'ook uit sröér-lndi,ë en pitde persiiç
'he en arabische
zeeboezems naar China verzonden.
'
5TOILE. Xetdezen naqm wordtin Frankrl
-ik.Aangeduid:
c)eene dunne-sluië#ierstofre yoor kloostervrpuweqy;ook voile
de rd&'g?':zze:: ;enoemd.; 6t een soortvan'
post-ind
.ische,
uit Bengalen in den handel komende, heldere katoenen
eweven stoffejc) i
n Rheimsverstaat men daarondereene

door de italianen,diesdpor de kunstmatige lzandelspolitiek

hunnervri
jstaten daartpe genooptwaren;doqhwatdehoofdzaqk betrof,in den zin schreven yan hetmercantielsysteem
(!iy op datwoord). Ilaarin werdpn z1
jdoordeengelschen,
franschen en duitschers gevolgd. De eerste stelselmatige
oppositie stond eehter ia het b.egin der laatstvorige eeuw

daarentegea op, toz
en de physiocraten (zie dat artikel),
s
edert Qcl
lsxoY, de gapingen en leemten van ketstelsel:
met bondige redenen en goed gevolg blootlegdenydoch
ook allezins .dit door een even. groadeloos, ofschoon ook
naar verre-weg meer liberale beginselen ingerigt, minder
nadeelig, stelsel vprvangen. 9e groote schotADAM Sxl'
rR

daarentegen wederlegde no; nadrukkeli
jkerhetheerschende

sa
v
tenlxe
il
n,du
ea
strb
ie
o-.psw
dt.ee
emerr.l
nke
iend,
uw sjçt
ste
emlkospeder
,o'n
deofrsd
ennahe
amt
be
we
tj
choon
ys
VOIRON. Eene in verscbçidene geFesten vaq Fraù.krtjk, in enkele punten bestreden,teregtgewezen.entotmeerdere
jt
l. gebragt geworden. Behalve het
nzonderheid te Voiron in Dauphipe
' geweven,.j,.
j en l volstandigheil moge zi
'i
dunne doorzigtlge,.
) elbreede.46 ellanjewollestofre.

pari
jssche elbreede henpepltjnwaad9dieveelnaarZwitserland, Italië erl Spanje ultgevoerd wordt. 0p demisvan
Beaucalre,verkooptmen ze naardepari
jssche e1Janders
fchter naarde lands.
ellejdie 14 p6t.grooter i4,
TOJE, oude brandhputmaatin Paràis,ziealkaar.
V'OLBRASSEN Lschpvt.) de zeilen derwi
jze stellen of

werk van den stichter (overden aard en de oorzaken van
den nationalen ràjkdonv), hetwelk voor het eerstia 1716
verscheen, en veelmaals vertaald is, zila van de engelqche

wOê hqtschip voortstupe.

inzonderheid LOT: en Rwc,beide laatsten indeeerstedeelen

ting des schips
gezegd, als ket schip digtaan den wi#
lpopt, en wel,'zöö;dathet noch de streek van deq windte
nabt
Vikomt,nock in liivalt. (Zie LIz).
OLKSHUBHOPDKUNDE (Votxs-fcoxoxlu) isde leer
derwetten van hetnjeuwqmateriëeleleven.hetproducliewezen ofde goederenwereld.Baarbi
lworden dezegoederep

nieuwestelselsop te bouwen,zoo alszi
jdoor.deobenisten

werkdadige beoçfenaars der *etenschap, inzonderheid de

veelwetende lllcyRoo en demeergetrouwejzeerpopplaire
Xwc'crttocu, van de fransche, de'ongemeen hçlder bevatwend.
en, dat de wind vau achter dezelve doetzwellen,en teltjke J.R.Cwp, van de duitschers JACGBHc>-stwsnen
.

YOL EN BIJj4câ,w/.),wordtvand.
eslelling of ria- hunner werkev te vermeldep. I): pogingen,om volstrekt
door het systeem der coöperoti,dûor de psimonisten door
het systeem der goederen-gemeenschap gemaakt werden,

leidden op dwaalwegen,die metdenatuurin stri
jdwaren,
en welker verkeçrdheid ook spoedig werd ingezien.
VOL'
LKBSAXRBE tlat.terrayollonunt;fr.terreafouinhetaljemeenalsToorwerpen genornen,dieeenewaarde ?ovz,argt-lezzaec/ïyzze,-eng.fuller earth,.ital.terra di

5/OLLE Z11'E Y0L>1âGT.
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a ga -

S'OLW IGTIG '-YOORKNECRT.

purgot is oliegroen, groenachtig- geelachtig- en graauw- beroepsbedri
jven ùf toteene eenige,bi
jzonderehandeling.
achtig-wit, ondoorziglig, hoogstens aan de kanten doorHet volgende is het formuliei zoo a1shetin Frankri
lk
schi
jnend, efren kleùrig of vlekkig (welk laatste daarvan gebruikezjk isj van eene volmagttothetinvorderen eene:
voortkomt, dat de vollersaarde uit syenit-leiiteen door ver- schuld of tot, hetinbrengen eener klagte'vdor het geregt;
wede'
ring ontstaan is;uit hetveld:path zi
jn delichlere en pJesouss?
'
glz (naam desvolmagtgeversen zi
ja beroep
uit de'horenblende de donkerepaiti
jen ontstaan)'
hardjin drmeurant è (zi
.
j
n
e
wo
o
n
p
l
a
a
t
s
)
.
d
o
nne
z4
?
z
t
'
o
ir à # v
lneer of mindere grootç aders gevönden wordende, :an on- (naaaz en beroep van den gevol
ma
gt
i
g
de
k
l
d
e
me
urand 4
efren totaardachtige op de breuk,m at;gestreken'wordende, (zi
j
n
e
wo
o
np
l
a
a
t
i
)
o
f
y
d
e
me
ur
ant
t
a
l
s
de
s
c
h
ul
d
enaar ia
4etachtig blinkende, weinig of volstrekt nietaan de tong dezelf
d
e
p
l
a
a
t
s
a
l
:
d
e
g
e
v
o
l
ma
gt
i
g
d
e
wo
o
nt
)
de
rrcerofr
klevende, zeer zachten naurw, vetachtig op hetaanvoelen ; ourmoi#z#sieur (naam,beroep en woonplaat
s
van den
l - 2 hard speciNek gewigt l.82 - 2.19 zwaar, en gaat schuldenaar) l
a 40--: de (hetb'
èdrag dersom)gu'ilzzle
i
n watertot eenezoo hjne sli
jm over,datdeze mede door it<,lrertu #e (opgaveop welken grond de schuld regden âltreer-toestelgaat;deze aarde laat zich nietkneelen. do
tensgeldendeis);d'endozlnez'r6n6,gzdi//cx6.:etdlclcrge
coede vollersaarde mag geen zant
l inhouden, om dat dit et& dc/aut#:paiementdes/'
cirecontrelui/o?
z/e,
:,4,
t
4r,, oppositionsn'aïq
sl
'
:-crrd'.saisie-eœèbi
j het vollen aan delakens'
hethaarbeneemt;ook moet suites, di/ïgezlceq
zàjvri
j zi
jn van i
jzeroxyde-vlekken, vermits het àjzerzuur cution.rapr/prlc/f/ezJàrcèede lïdzz,
î,g16'ilcroira xJbi.jhetverwen aan de l
akensschadeli
jk is. ge vollersaarde ccssaires) frcdyfrele ditdic?
zr (naam van den schuldewordt'gevonden te Roszwein in Saksenjalwaarzà)
-sedert naar),oa fèvfautre, 6'
> eoneiliatt'
on devant&.
: tri6ume
e
r
d
a
n
1
0
0
j
a
r
e
n
d
o
o
r
de
l
a
k
e
n
f
a
br
i
e
k
e
u
r
s
ui
t
g
egraven Azcva',plaider, frclyïger,Lliredp?zkïcï/K',su6stltuerbdonv-ordt, en eene schicht tusschen de damaarde ea het sye- zzdr toute main &t/Je, et #'
lzllgcpzac4/Jairesy/vr /e
nit-schiefer vormt;hetsteedjeSchönberg,in den pruk
ssi- recouvrêment A la #i/: somme tout c: gu'il e?'4?-rl
schen opper-Lausitz, van waaruitzich de lakenfabriekeurs convena6te.
,

van Görlits en Seidenberg voorzien ; Rigersdorfin Silezië;

Fait û (stad ofplaats) le (ti
jd deruitvaardiging).
tonderteekening van den lastgeverl..

Klein-lzûderin hetFuldasche;Reifrerstein bi
j Cillyenllem
bi
j Gràtz in Stiermark, even goed a1s de engelsche. Rittenau in den Xlsas;Issoudun in hetdepart.Imdre;Flavin
in hetdepart.Aveyron;SalinellebijSommièresinhetdepart.
Gard;St.Xauvieux in het depart.Calvados,doordelakenfabrikeurs in Vire gebruikt.- Bedfordshire aan de '
W averdonheas
lh
1cé
e'nheu
chi
ht
eur
t V;n sYaburn, de roolachtige der
Crop, is niet veelwaard ;de onderbovenste
ste geelachtige làeet K attearth en is de beroemde engelsche; Buckinghamshiré; Cornwall; Brickhill it1 Staffordshire; Reyegate in Surrey;Xant
lstone en Petworth in Kent;

Eiland Skye. Bi
j ons te lande te Tilburg, in Noord-

Braband;deze is echter doorgaandszandig. GebrItik . De
waarde dervollersaarde ligt in hare eigenschap, om veten

olie begeerig op te vangen;daarorn wordtzi
j bi
j hetvollen
ebruikt om de lakens van vettigheid te ontdoen;daartoe
lszi
jhetbeste aardachtige middel; zij wordtook aatzde
papier-pap toegevoegd, a1s naisdruk verwerktwordt;want
zi
j bèneemt aan hetzelve de li
jnolie der druk-inkt;ook
dient zi
j tot vlekballeljes voor wollen en zi
jden kleeding.
ofschoon zàj tegenwoordig in vele volleri
jen bi
j deIkne
lakens door zeep wordt vervangen, is haar verbruik nog
sleedsgroot;ndrbeli
jk voorgroverestoFen. Alzoo men niet
overal zich dezelve aanschanLn kan, neemt men in hare
Plaats 4etachlige wi
tte thoon- of leena-aarde.-- ln d'en
geheelen griekschen,archipel bezigt men in glaalse van de-

zelve,van afde tijden deroudegrieken,den nimoliet(lat.
terra ofcreta clz/kosc; fr.argn-te cfwo/i/c;nieuw grieksch
Fylo /d2zza?
'
cd)die öp heteiland Argentiera (van oudsCimolist gegraven en van daarverzonden wordt;hetiseen

Heeft de lastgever het decument niet eigenhandig gew

schreven,moethtjhetzelvenog goedkeuren ;dit geschiedt
coorboven zi
jne'
onderteekening testellen:llietc,zr/vg
/é
t'êcriture cï-dedazI.ç.
Yergeli
jk formulier, overeenkomstig het fensche regt,
voor het gevaleener oproeping #an crediteuren eener failliete massa.

Je J/?
.
fdt
sfgxl (nqam van den volmagtgeyer en diensberoep) den.teurant 4 (woonplaals) donne pouvoir è M r.
(naala,beroep en,woonplaa't
svan dengevolmagtigde)ydemeurant #e pour ntoi et t
Az mon nom me rg rdzelzer è
l
ay'
c?'
/Jl/e du dfdvr (naam van den failliet) êé&t
'teur 8e
la dnz
zlpae de (hetbedrag der s0m welke hi
j schuldig is,
en - a1s men wi1 - u1twelken regtsgrond;bi
ji.Lu'il
.

ne d/l
'fpour compte c:zdrcoz/ ett.
W'zz consLguence rt'yvlrlr toute' /'A/:ï/f,?2,
çy teconzlcft
çdczzced et &èJK'
,
C de dcn//ld,procLder (à tous fleda-.

tairese/recolemens,Zcfreen.
2pr/cldcrl/tot
zsW/ez,regzfïdi/f/x: et reserves,.concourir 4 la Jhrma/:'
oa de /t&
liste d:prLsentation #t',
$ candidats'f
kz;rlesyndicatprovisoire;./kfz'erevoguer,s'ity a Sdldjles.
:y?C#?'
c,
.nowt-'
ml
'
s
,
.
Ja
i
r
e
w
l
r
y
f
l
K
'
r
ma
p
r
l
ç
.
e
a
c
t
'
j
e
n
a
y
r
me
r
l
a
q
s
F
a
cïaz'
ï/é
com meJ': t'a-mrl
nepar te,rJ.
9:a/pouvoir;vLri
yler,adpfn//r: ot6 rlp'c/dr tous /2'/z'cd produits par &.
, autre..
cz'lgzlcgrd, rzz constater la rc/,
'#f/Jydeykïz'
: rendre
compte de la W/: Jaillite,zrradr: jplr/ 4 toutes les
.

parelgrqauwe leisteenaclatige thoon-aarde, die aan de lucht dLltbLrations A crLanciers, coytsentir /5,1/:: rengisez,
roodachtig wortlt,op de breuk aardachtig,mat en zeerweek accorder frrzae: et#J/c1-d,.traiter, frtdoz-dïgdz-$ composer;
is;specifiek gebvigt2,00 tot2,18;in walerinsgeli
jk eene (i cet e.#6'/ségner tous cc/ylj tous concordatn 4?4arrangdpkezz/.ç particulieys, s1y opposer wdw: par &, voies
fl'nesli
jm vormende.
(
N:p.'
I
'AnIzy. .
/oz'
p..
) ptit-;uitv.1 pf;t.;doorv. l plzt.; eœtraordinaires,
.yormer //zf,
: contracts d''?z?'?7/4 : la
ad valorem .
majorité, xozz
kêacr tous t
syz?Y?r
c,
v #J
/1nï/?ys',caissiers cz
VOLLE ZEE, zie Egnllen Vtosp.
gLrans, les vevoguer .
s:1
'1y a S&?z, et ,?znommer d7cv-.
VOLXAGT, (Ps0crnAT1E,fr.mandat, procuration)is tres,.remettre ou rett'rer /5/4.: titrcs et pfl6'rqç, toucher'
hetverdrag, waardoor iemand aan een' ander' opdraagtiels, :0z:/ dividendc, ez:doytncr gz4ïz/cxed,-passer :/nigner'
voorhem en inzi
jnen naam te verriglen.daarbi
jmetvolle fpzf,:aetes,J?l'z'edomicile,K'lcpger les d&c/l'oa.ç; sutstimagten regtte handelen,even a1sofhi
j zelfdezaak ver- f
guo
zz:rigue
, etzlo
gl
lal
pr
rl
f'
zv/:
èwt
c'
azz/ceJ'
sa
yr
irledK'zc
l/
er.çg
zy
.ï dd/'c nlzcensaire$
rigtte. Eerstgemelde wordt daardoor lastgever,volmagtromettantt'avouer.

gez
rdr (fr.mandantt,en neemtlaatstgemeldehethem opgedragene- aan, wordthàj&evolmagtigêc,zacg/lclltfzlt
fe

p?c,
z
?,
#c/cr,s(fr.mandalaire,J/Z?#Jdeprocuratiolt,/ondl
depozfw/ïr)genoemd.

9e Aolmagtkan door de wetten,deorden regter,ofdoor
onderlinge overeenkomst gegeven worden;in lletlaatstege-

Fait4 tstad ofplaats)le(ti
jd deruitvaardiging).
(onderteekening van den lastgeverl.,
VOLW IGTIG.zie W 1cTIG.

val kan zulks bài notarieèle acte,onderhandscontract, of VOORBRAXSTKNG (schpnt.)heethetbovengedeelteder
ook blooteli
jk briefsgewijze geschieden. Zàjkan ook n:on- fokkeznast.
deling gegeven worden,bàjv aan eenen makelaar;zelfskan VOORBBAXSTENGSTAG L.
bclèpvt.)ht
àetllettouw (stag)
zàj stilzwàjgende gegeven ziin, en uitde omstandigheden door lletwelk de kruisbramsteng gtsteund v-ortlt.
van zelven voortvloeàjen,bi
jv.a1smen eenen procureurde Y00R DEN W IND ZEILEN fschpvtt. Beteekentjin

tot het aanleggen eener aanklagt in regten benoodigde pa- de scheepyaart:den wind achter zich hebben.
pieren ter hand stelt.Alleen veroorloofde handelingen kun- VOORKISTEEL (BkK) Lschpet.
). Een kortclek in het'
nen het voorwerp eener volmagt zàjn. De volmag!wordt voorste gedeelte des schipsj boven het bovenste dek, en
kosteloosvolvoerd,indien nieteenebi
jzondereovereenkomst hetwelk tot aau de achterwanten van. den fokkemast reikt,
hettegendeelbepaalt.
en zoo we1 van voren a1s van achteren door een houtenbeDe volmagtkan, naar aanleiding der onderhavig zi
jnde schot begrensd is. Verg.AcllTEltKwsTszt.
handeling, o
'f algemeen ôftnzonêerzi
jn. De algemeene YOORKNECIIT Lsehpvt.t.W ordtde toestelbijhetvervolmagt strekt zich uit over alle zaken van den lastgever; deks kasteel, genoemd,aan hetwelk de loopendetouwen der
fokkemastvastgebonden worden.
de bi
jzondere yolmagtisbepaald tot éêne enkele soort

fo0R5tIDb14-WâCIlT- YOSSCAVELLEF.

- :*@4 -

VûP.
&-YAACIITD:JEF.

YOORK BBAG-W ACHT fschpvt.t heet de scheeps- Amerika, en wordenjal naarhetmeer of minderdonkere
kr
uis. in Duitschland met 3 & l5 thlr.betaald. Ilet rueest
*
et bi
j geladen kanonnen de ln waarde zi
jn de zwarte vossenvellen (van den canin
VOORSLAG Lsehpvt.t, he
prop.die boven den kogelzit.
jk en noord-oosteli
jk Siberië,
lycaont, die in hetnoordeli
wachtvan 'smorgeqs 8 tot 'sm iddags 12 ure.

VOORST,nederlandseN dorp in de provincieGelderland, inzouderheid aan het obi- en Baikal-meer, in Lapland,
echts zeldzaam
ligtop een uur gaans van Zutphen,aan den straatweg,die Kamschatka, op de Aleuten. doch overalsl
van daar naar geventer loopt; is vermaard wegens eenen voorkomt); zi
j maken deduursterussischepelteri
juitjea

belangri
jken, dopr stoom gedrevenj kopermolen. Xetde
aangehoorige dorpen Swelto, /rl
'@, Serwolde en Xi
jbroek. bevathet 7000 inwoners. Drze gemeente bezitverscheidene fraal
je landgoederen, onder welkevoornameljk

zi
jn zelfs kostbaarder dan de zabelvellen. Naarden aard
van het zwart worden zijsemoduschki (regtofwezentli
jk
zwarte), krasnodusehki (zwartmetrooden weerschi
jn)en
b
elodusehki, (zilverachtig zwart,) genoemd. De zwarte
vossenvellen worden grootendeeh door de kroon opgekocht,
hetzoogenaamde Ilués Je Pot.
YOORSTANG Lschpvt.t,debovenstang,heteerste ver- en hetve1gewoonlijk met50 à 100,dikwerfookmetverlengstuk van den fokkemast.
scheidene honderden 'roebels betaald. In Turki
je zi
jn zi
j
VIIOESTENG Lschpvt.jishetmiddengedeelte der fok- voornamelijk geschat ep gezocht;aldaardienen zijtotonkemast.
derscheidend teeken der hoogste ri
jksbeambten, en alleen
YOORSTENGSTAG (schpp'.)gaatvandentopdervoor- de sultan en de pacha's van Bpaardenstaartendragendezelve
:teng totaan het voorste eind der boegspriet.
bi
j openbareplegtigegelegenheden. I)eschoonste hebbea
lgdeachtig ilaar, dat men ia hetzelve een
YOORSTEVEN Lschpvt-t. Een sterk, kroln gebogen een zoo lang, zscheépshout,aan hetwelk dezijplanken #an beide boorden, hoenderei'verbergen kan.
naar xoren toe, raken en bevestigd zljn,welksbeneden- De russische pelteri
jhandelaars sorteren en noemen de
eind methetvoorgedeelte der kiel vast verbonden i,j en vossenvellen volgenderwi
jze: Ro&az is het )span breede
op welks boven-einde de boegsprietrust.
en 1 span lange gedeelte vaa den hals,datvoornameli
jk
VOORTELLEN. Gereed geld.of goederen die stuksge- totopslagen gebruiktwordt;Djilgara heet hetlagernaar
wl
e (uietnaar het gewigt verkochtworden), in tegen- beneden gaande stuk;Aafe, de buik met de flanken;
#i
ez
wo
ordigheid van dengene, die ze ontvangt,den koper,tel- Sirt,derug;T4
'/Jy patschnussien Kayasside kop ea
len, opdathj 'zich van de rigtighekd van derzelvergetal de voeten,die hetminste geschatworden.
9e russlsche vossenvellen worden over St. Petersburg,
overtuigen kunne.
5r00R$YIND fsehpvt-j.Dewind die van achter-afkomtj ârchangel en Taganz'og uitgevoerd, en een deel gaatover
en Inetden loop desschipsgeli
jken tred houdt.
Kj:cllta naar China. 9e noord-amerikaanscho komea
VOORZEILKX
' qnchpvt-j,zoo noezntmen alle zeilen op over Londen ia den handel ea vaa daarbi
jzondertotde
het schip. dIe aay de boegspriet, aan den fokkemagtj ea leipzlger mi
surken
seny wa
ar vell
etwor
(mede
tn.
name de gele)doorde
ri
eken
en
t
i
ngekoc
l
tusschen deze beideaan ataggen zi
ja bevestigd.
Y00:ZI:# ZIJN,komtgewoonljk ia 4engoedersnhan- Nlln. TwllliFjzie Ilulnsx en Vsttsx.

'

de1 voor, en beteekeqt zoo veel Rls:#aq eene koopwaar v0rA
siams
cl
e,rle
n
te.mede
maat,z
ieS
M.
ewi
gt
wo
dwa
tg
.al
op
llI
eA
t.
eiland Xadagascar
voorraad hebbea.- *Hetdoet ons leed, op uwe aanbie- v0ULi,
dingen in verfwaren op ditoogenblik niet te kunnen re- de ri
jstgewogea
gecteren, want wi
j zi
ja daarvan nog voor geruimen tijd VOPRINE. Zoo aoemtmen in den levantsehen handel
voormien-'' - Xen kan opk, buiten 4en goederenhandel, en teXaraeî
llg de Ejnsteen bestesoortderpari
jsschelegis-

van eene menigtezaken voorzien ztin,als,bi
jv.,van gel- zi
jde.
den.volmagten,adressen,brieven van aanbeveling eng.
YOYA-IJZER,eenesoortvan zweedsch staven-i
jzer.
Y0R.E,oude brantlhoutmaatin Pari
ls,ziealdaar.
YOYE (fr.)eene soortvaa inhoudsmaat, naar welke ia
VO:LING,land-:
/ vlqâtnmaqtinhetkoningri
z
-k Ha- Frankrijk en inzonderhcid in Parils,hout, gips, steenkoo1en enz.verkochtworden.
nover, zie aldaar.
YOSSENVELLEN (fr.peaux derenardieng.-foœskins) YRACIITBRIZF (eng.3illol Jcdfzig;fr.lettredet!4ïdu.Fucâ.
felle;ital.peltidiwol
b
w,). Van deze zeer ge- ture;du.Frachtbriey';ital.polizza W caricoj,hetbewilde pelteri
jkomen de volgendesoorten in den handel: kende document,hetwelk de verzender eener koopwaar den
voerman met het colli overgeeft, en hetwelk nietslechls
Gemeene (inlandsche) vossenvellea; van den gemeenen he
n dengeney die de goederen ontvangt, den
voa Lcanis t,v?
Aed)j die nog in verscheidene europesche aatamadernesdevawo
onplaats van den voerman.demerken,nomlau.
den in tamelàike menigte aan tetreffen is;metname
komthi
j meerofminderovervloedigvoor in Benemarken, mers en hetgéwigtder colli,maar ook het Mrachtloon en
Zweden,Polen,Hongarije en Ilusland. Naardekleuron- de voorwaarden der aflevering bevatten moet. opdat dederscheidtmen devossenvelleninroode,roodachtige.graauwe ene,die de goederen oatvangt, weten kunne,of de voerjd afgeleverd.hebbe,en hoe veelhi
j hem
eudonkergeele.Zi
Jkomenvoorop demissen van Frankfort, man terregterti

Leipzig enz., waar ziz
- met 12 groscben à 2 thaler betaald te betalen heeft. 0fin de vraclltbriefde inhoud der colli
worden. De slavonische vossenvellen worden over Essek netto ea naar derzelver waarde aan te duiden is9 hangt
verzonden, en naar bossen van l(1stuk: verlaandeld. De respectieveli
jk van detolreglementen der..bi
ondere landen
ti
'z
prtjsrigtzich naarde fraaiheid derkleur,en naardelljnte af. De vrachtbriefis alzoo een tweezndt& c/zz/rcc/, ofder hAren. 9e roodn wt
-rgïxïdcle vossenvelleny diqdoorde schoon het dienvolgens echter niet in dubbel-expeditie

jdsden voermanoln
handelmaat,chappàjen van Kanada en de Hudsonbaai uitge- wordtopgemaakt. Iletverbindteenerzi
voerd wordvn, zi
ju Ejner, vuriger rood ofmeergoudgeel de lading binaen ofop den bepaalden tijd en in onbedan de voorgenoemden. In Leipzig gelden zi
j I1..4 tot6 schadigden toestand afte leveren,hetzijdezelvedegeheele
tlalerhetstuk. Jrz
-ed-vossenvellen (van Kanada) hebben wagenvrachtinneme, dan we1 uitslechts éérl ofuitweinige
jd van allevering kunnea
ees sterker harder haar, en zi
jn kleinerdan de voorge- collibesta. Metopzigttotden ti
noemdenjde grondverf is roodachtig çraau. ea de uitein- velerlei bi
l
-koment
le omstandigheden plaats gri
jpen. Bi
jv.
ftrek van de vracht, of geheel verlies derzelve,jazelfs
dea zijn wit. Derzelver prijs in Lelpzig isnagenoeg ) â a
l) thaler. De kleinetqrtaarsche (eng.kittnfoœjhebben soms het verleenen eener sehadevergoeding iq geval vaa
eene valen,blaauw groenen rug,die naar de Ilanken af in nietal
levering op den bepaalden ti
jd,ofiu tegendeelverhetgeelachtige overgaatjdebuik iswitaehtig.deharenzi
jn m eerdering van llet vrachtloon loor iederen dag. welkea
volligerdan biide opgemelde soorten. Zi
j wordenvanuit de voerman vroeger alievert. Somwi-jlen wordtden *oerKanada en de lfudsonbaaiingevoerd,en gelden circallhlr. man ook deweg.welken hi
jtotop deplautszi
jnerbestemDe blaauwe vossenvellenstammenafvan delti.is-ofs'eenvos lniug iu te slaan heeft,alsooklzetuitzi
jtàeigenzakvoldoen
LcanisJcpopvd),die in Siberié,en hetnoordeliikIlusland van zekere tolregtea in den vrachtblhiefvoorgeschreven. 9e
aatstgemeldeAerpligtandererzi
jdsdengene,diedegoederen
oorspronkeli
jkis,en welkskleurin hetjaarnleermalenver- l
qndert.Gemeellli
jk neemthetonderltifingec.eeneblaauw- ontvangt,volgensverordening *an den afzender,debedongroenekleuraaq,en zàin haarheeftdanookdemeestgewilde ene Araeht, in zoo verre zi
j doorboven-aangeduideomstandigheden nietgekot'
tofverlljeerderd is gewordell, en we1
l
e
ng
t
e
e
n
z
a
c
ht
l
l
e
i
d
,
l
)
e
p
r
i
j
z
e
n
d
e
z
e
r
s
o
o
r
t
z
i
i
a
z
e
e
r
v
e
r
scheiden;men betaAltdezelven gewoonltjk van: tot15thlr, zulks in de bedougene llluntsoort, uitte betalen en laem de
btivoortref
reli
jke fraaiheîd,echter,nog veelduurder. Zen onkosten, welke hri:i' ter plaatse derafzending betaald heeft.
Zroot gedeelte vaq hetjaar door. l
a.eéft de ateenvos een te vergoeden. A111degene,die de goederen ontv.kngt, de
witte huid. '
alsdan levert hij de wttte vo:senvellen, die vracht. ia weerwil derotibesclladigde en ttjdigeafleverillg
van .
) totK tlalr.gelden.Ia September xertoont de rug van niet betalen, zoo staat den &oerlnan, naar delzregel:Je
'
cJ aan hetgct,#, hetreptvan retentie
4en stçenvo. zi
,
ch zvartachtig bruin eu meteenen dwars- voerman houdta,
j den afzenderterstond bcrygt(even,om
xtreep voorzien; in ditiaargeti
jde gedood zi
jude,geefthi
j toe,doch 'noethi
j(1A'
erhaalop lkelu niette A'crbeurea. gikwrrflshetcen:
4: krni& wsseqvellen. ài
g
'konlen inzonderl
zeid uitNoord- zi
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um V:n ontfanggt,
4
er moei
jelijkste vraagstukken van administratie, om te eworden,in ziJ*a ladingsboek naarendatda
onderzoeken of plaats gehad hebbende vertragiogen,bescha- merken, nommers enz. inschri
arover, een ontjft,
digingen of beroovingen den voerman al dan nietmoeten vangst
bewi
js (fr.reeepisst,eng.receive,du.Recie
l t afin last vallen. De gevallen zi
jn hierzoo veelvuldig ver- eeft,hetwelk men veelal a1s verhandelbaardocumentjzelfsj
sclzeiden, dat alleen derzelver opsomming,veelmeer der- als documenl aw porteur beschouwt,en derhalve den houxelveruiteenzetting onshierzoude onmogeli
jk zi
jn;allezins der van hetzelve de beschikking over de daarin benoemde
kaa de w erman voor ongeluks-gevallen, dieonderdennaaln oederen inruimt. Tegen inlevering van ditreçu heeftnali
jkdeschipper,overeenkomstig de bepalingen van si
jn
vismajor (fr.forcemajeure)verstaanworden,nietworden me
verantwoordeli
jk gesteld. zoo drahi
jdezelve metgetuigen contract,de cognossementen af te geven. Uitden inhoud
voldoende bewijzen kan; even zoo min alsbinnen in de van alle de cognossementen te zamen genomen nntstaat dan
colliiets bedorven of beschadigd is. als niet de uilwendige hetladingsmanifest, de ladingsbrief,hetwelk overalalsweemballage geleden heeft,zoo dathet bederfalleen het ge- A
zentli
jk vereischt scheepsdoculnent wordt beschouwd (xie
volg der slechte pakking kan zi
jn. Als ergoederen nat AwGII'T:(XA>IF:sT)j.Yervolgensheefthi
J zi
jn schipuitte
k
l
a
r
e
n
;echter, afgezien van contractmatige bepalingen, niet
zi
jn geworden,moethi
j kunnea bewi
jzen,dathi
jhetniet
d
e
l
a
d
i
n
g,
v
o
o
r
we
l
ke
r
ui
t
e
n
i
a
k
l
a
r
i
n
gj
i
n
den regely de
,an behoorli
jke dekkingheeftlaten ontbreken;enz.Yergel.
b
e
v
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xT.- CONTRACT TER ZEE. Eeneder ewigtipste Binnen den bedongen tijd,of,waargeen tigd bepaal;is4
contracten,ja het eigenli
jke hoofddoel der koopvaardlgis met eersten gunstigen wind,moet alsdan de schipper uitlzetvracht-contractder&e-en wer-vrachting (verhuring) zeilen, in zee &aan. Tegenwind -en eene zich tegen het
tler schepen. Daaronder is het verdrag te verstaan, krach- uitzeilen verzettende weêrsgesteldheid verontschuldiqd eene
lenshetwelk deeeneparti
jj de vervrachter (verhuurder) vertraging, doch er wordt overal streng op toegezlen,dat
tegen betaling Lvrachtj, zl
qn schip en zi
jne diensten ver- hij,geenen goedezz wind werfïgrze, en we1moètinden
leent, om voor den anderen, den bevrachter (huurder) regel! nood-gevallen afgerekend, de schippez de geheele
v
rachtgoederen, koopwarenj goederen *), over zee van reis ln persoon medemaken. Gedurende dereisheefthi
j
eene plaats naar eene andere te brengen. Bevrachter van voorbestmogeli
jke bewaring derlading tezorgen;dusooky
jv.j waar heschadiging door muizen tevreezen is,eene
een schip kan.natuurlàjk een-iedergjn,diedaartoehetverr bi
mogen en de geschiktheid heeft. Dit zelfde geldt ook kataan boord tehouden. Bijaan bederf onderhevige 1ajv..bi
j vruchten,graneu enz.pleegthethem
woorden vervrachter. Hierbijkomtechterhetvolgende in ding,alzooybi
M nmerking.De in de eerste plaats tot vervrachting van een bi
jzondertotpligtgemaaktte zi
jn, voor afkoeling denelschip geregtigde persoon is de eigenaar ofdiens gevolmag- ven daardoorte zorgen,dat hij, zoo dikwerf de weêrsgetigde. Daarnaar laat zich de vraag ofde besturende ree- steldheid hetveroorlooft, de scheepsluiken opene. waarvoor
ders(ziellzznznlz)bevoegd zijn een scbip teverhuren,in vroegerjook zonder dathet bedongen wasj de schipper en
dezen zin beantwoorden:afgezien van uitdrukkeli
jkehierop hetscheepsvolk eenebi
jzonderebelooning onderden naam
gerigte volmagt, is de besturende r#eder allezins bevoegd, van koelgeld ontvangen. Buitendien moethi
jvoorbehooren tegenover de: bevrachter gewettigd, om een schip tot li
jkedigting derscheepsluiken,totbescherming tegen inewone vaart te verhuren,totbuitengewone vaarten daar- werking der weêrsgesteldheid en van den zeegang op de
untegen kan hi
j.zonderbi
lzonderen last, welke echter a1- lading zorgen.
gemeen reeds het reedercontract bevatten kan, hetschip
Gedureude de reis, welke hi
j,in twi
jfelop den regten
nietverhuren.
weg voleindigen moet (zie Bsvluls en Scalp:za).heeft
j trouw en eerli
jk metdelading om tegaan.ea in geDeschiqperdaarentegen vermag alleenli
jk buitenslands, hi
waarhi
jzl
gnereedersnietbijdehand heeft,krachten:zi
j- va1van ongelukken op derzelver bewaring, behoud en berlkeopmerkzaamheid te rigten. Zven
nen presomptieven lastbrieftmandaat)hetschip verhuren; ginp de meestmogelnietecbterop deplaatswaarzijnereederstegenwoordigzijn. a1sJegenszi
j
ne
r
e
e
de
rsjzoo ook ishi
jjegenszl
-nebevrachters gehoudenjzich overeenkomstig de wetten en gebruiHet wezen van hetvracht-contractisdatvaneenverhuurœntract, en welgemengd uit eene verhuring van hetvoor- kea der zee te gedragen,alzoo ook het van ouds herkom-

werp, d.i. het schip. eene verhuring van diensten (des
gchippers) en.een verhurin; van een tevolbrengen werk
Llocatio,coldvcf?
b,operistnameli
jk hetgoederen4eryoer.
Daarnaarbepaaltxich de wederzi
jdsche regtsverhouding der
Y ntracterende part
i
jen.
De verhuring kan op onderscheidene wi
jzen geschieden.
Debevrachtercontracteertnameli
jk ùfoverdegeheeleruimte
var
thetschip. In ditgevalpleegteen schrifteli
jk contract,
onder den naam van charteparty,daarover gesloten te worden,(zieCHARTZPAZTY);6î hz
l bevracht een denkbeeldig
Gedeelte van het schip, bi
jv. de helftenz.van hetzelve.
Ditgevalismetheteerstegeli
jk teoordeelen;èf. eindelijk,hi
J contracteertoverhet vervoer eener bepaalde hoeveelheid goederep, stukgoederen genoemd, vermits hier
deschipperzi
jneladingydoorcontracten met verscheidene
bevrachtersstuksgewi
jzetezamen brengt,op dfvâg/rd6'
r6'
l

Atige,ceremonieel(zie Zz:-Czn:M0:Izzs)in achttenemen.
s
an deplaatszi
jnerbestemming aapgekomen, heefthi
j de

volgende verpligtingen te vervullen. ln de eerste i
plaats

heefthi
j zi
ja scizip in teklaren,en hetzelve onder opzigt
deroverhedea terbehoorli
jkerplaatseaan te leggen en te
vertuiren. Isnu de plaatsvan bestemming die, in welke
hi
j zi
lne lading innemen moetj de inladingsplaatsnzoo

g
elden hier de bovenvermelde grondstellingen. Xoethi
int
j,
egendeel er de lading aflevereny d. i.is de plaats va
n

bestemminr delossingptaats,zooleyerthi
jde ladiag te'

ea inleverlng en kwitering van een cognossementen tegen
betaling der vrachtaan den geconsigneerde af.welkehatste

zich bi
j aan orderluidende cognossementen dooreen be
.
hoorli
jk.endossement te legimiteren heeft. Door uitleveringderwaartegen een in behoorli
jkeordebevonden cognossementkwi
jthi
jzich van qjne verpligting.Xelden zich
in lading fïpf.
verscheidenecognossemeuten tergeli
jkerti
jd,zoo moethi
j
Bàialle soorten van verhuren is nu des schlppers eerste aan allen deaflevering weigeren, tot dat door regterlijke
j,wie tot derzelver in-ontvangneming
verpligting deze,dathtizi
jn schip tothetdoen derreisen uitspraak bewezen zi
tothetinnemen dergoederen in behoorli
jken staatbrenge. geregtlgd is. De goederen heefthi
jin goeden staatyd.i.in
Vervolgensheefthi
jden bevrachterberiçtte geven, wan- den door het cognossementaangeduiden staat af te geven;
neer hlJ bereid is, in te laden, en de hem,tengevolgevan echter komthet hi
erbàjvoor alle in fustagie,(oxhoofden,
qjn contract,gezonden goederen aan boordte nemen.Hijis vaten enz.
) beslotene waren alleenlijk oy de uiterli
jke gegehouden delading in hetschip behoorli
jk teplaatsenente steldheid der fustage aan. Verlorene, bljv.overboord geen goederen,en beschadiging aan de fustage,of- bi
atouwen (zie ST0cwI>G),en metdebehoorli
jkeonderlagen of wo
losrpin
j
het schip geladen waren - aan de goederen
garnering totvrijwaringtegen pompwaterte voorzien. 0p hi
j
y
mo
e
t
door
s
pe
ci
aa
l
be
wez
e
n
z
ee
-onhei
l
e
h
re
gt
v
aa
r
di
gen
y
vele plaatsen zijn bi
jzonderbeëedigde personenvoorhetbe, Ez
i
e
laden van het schip, stouwers,aangesteldy wier verrigting, A
.
hk>cl:'
Tz (XAwIyzsT).q Yogrkwaliteiten kwantiteit komt
als de schipper dezelve inroept, voor dezen, in den regel, i
j,bi
j in fustagiezich bev'
indendegoederen,van hetgeval
althansde presurnptie te weeg brengt,datde goederenbe- eenerberoovingenverwaarlozingafgezien,nooitjbi
soi
s
c
hi
p
g
e
l
a
de
n
go
e
de
r
e
ny
me
topzigttotde kwalitj
eil
tov
on
rhe
af-t
hoorli
jk gestouwd zi
jn. Hetopzigtbi
j hetinnenlen derlading voert in den regel de stuurman. die de aan boord levering van der in hetcognossement genoemde goederen,
komendegoederenjwelkehi
J echter,in zoo verre bevoegâ alzoobi
jv.voorgarst.voorde kwantiteitechterslechts dan
isaan tenemen)alsdeswegenswerkeli
jk is gecontracteerd op, als hem de lading toegeteld, toegewogen of toegemeten is. De clausulej boven de onderteekening van hetcor
nossementgesteld,gewèten ï?'
d
zlozld mg ozzé:âexd,maakt
*)rDe
benaming goedernn,ofvrachtgoeâeren is llgemeenerzof van
Brenteyen geenerleiverandering indepligtendesschi
ppers.
aimere beteekenis dan het woord waren ofkoopwaren.Ditlaatst- aa
e
pl
l
g
t
e
n
>
a
n
de
n
b
e
v
r
a
c
h
t
e
r
sluiten met die van den
gemelde beteekenteen vnorwerp des handels. Het vracht-contract
kan echterook overanderezaken,bijg.melbelen,eenebibliotheek schipperih-een. In de eersteplaats ls hij gehouden Aan.
Anz.gesloten wAitn. Goederen bdeekentbeide.

dezen de overeengekomen ladin; naar de bepalingeavanhet
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Ykraet,en welzulb binnen den vaslgesteldea ti
jd te leveren. In hetgevaleenervertraging heefthij den schipperde* interestte vergoedenjin zoo verre lzi
j niet, hetgeen in chartepartàjen schier alti
jd geschiedt,voorzoodanige vertraging bi
j contract eene vergoeding isbedongen.
(Z'
1e Losczzn,LIcDAczw). Leverthi
j hem volstrekt geene
goederen,zoo moethi
jhem sl
jne vrachtbetalen. De zeeregten,namelijk,staau veelalden bevrachtertoe, eenzi
jdig

worden zi
jdadelijk verkochten ook wordt gewoonli
jk doot
de kamer #an koophandelbepaald, dater zoo veelgoederen
verkochtzùllen worden als noodig isom devrachttebetalen.

YRACHTEN,YRACIITYOKRDZR,(zieYosawxzzw,Ycsg.
YRIJBUITER Lnnhpvt.t is een zeeroover,die allerwege
op buituitgaat,en naaromstandigheden zjnevlagverandert.
Hijwordtdaarom,alsmeq hem bemagtigen kan,aliroover
xAl).

van hetcontractxerug te treden,en verpligten htx in zoo- behandeld.
danig geval slechts, een gedeelte dervrachtjin den regel Y:IJIIAVEN. ge begunstigingen van het beschermend
de helft,te betalen. 9itvindt intusschen slechts v66r ârf stelsel bestaan grootendeelsin vri
jstellinln ofontheKngen
nemin der rri:plaats, en mogeli
jk niet onvoorwaardeli
jk, vandezelfdelasten en beperkingenjwelke hetzelfbevorens
maarnu eensalleenli
jk bi
J de bevrachting van een geheel heeft ingesteld. gaartoe behoort inzonderheid de bevoor-

regting dervri
jhavens. Laatstgemelden zi
ja havenplaatsen,
die doorden staat,totwelken zi
j behooren,buiten de tolj*
lnl
*e, en dus van de algemeene wetgeving op de handelsbelastingen uitgezonderd gi
jn verklaard geworden. Alle
goederen, die in zoodanige havens ia- of ul
tgevoerd worden zi
jn vri
j,en worden eerstdan aanbelastingonderhevig,
a1s zi
j uit de vri
jhaven'
'naarhetbinnenhnd komen. llet
isnatuurlijk datop zoodanige punten een destelevendiger
tusschenhandelontstaat,hoevolledigerhierde vri
jheid bestaat, welke die handel noodig heeften elders vergeefsch

KehipJdan Federalleenli
jk bi
jstukgoederen. onvoorwaardeli
jk isditgevalin Gpanjeen Pruisscn ; alleenli
jk bi
j
stukgoederen,bi
jv.in Frankrqkg alleenlijka1s degeheele
reis wordtingetrokken, in Ramburm. onvoorwaardeli
jk

volle vracht ontvangt de schipperin Engeland, Zweden
en Denemarken.- Na datde inlading bewerkstelligd is,
heeftde bevrachter den schipper de cognossementen teron-

derteekenin; voorte leggenjen eindeli
jk daarvoor te zorgen, dat ter plaatse der bestemming de goederen in ontvang genomen worden. Vindtde schipper geenenjofgee-

zoekt. - Is ditstelseleen gevolg daarvan, dat men heeft
ingezien dat de algemeene handels- en tol-wetgeving,indien deze ook op de onderhavige plaat: wierd toegepast,
haren velstand onherstelbaar vernietigen moetj zoo ontstaat

nen gelegitimeerden geconsigneerdenyzoo legthi
j de goederen voor rekening en risico-van den bevrachter op,en
hat zich geregtelijk autoriseren, daarvan zoo veelteverkxpen alstotdekking zi
jnervmchtbehoort.
Als huurcontract verbindt de bevrachting beidepartijen
tot.hetaanwenden diervli
jt,metwelkeeenzorgvuldigman
zi
jneaqngelegenheden behartigt. Echter komtonkunde en
onbekwaamheid desschippersmetdestralbchuldigheidgeli
jk
staan.Schadedoorhoogere magtdraagtiederederparti
jen,
voorzooverre zàJerdoorgetroFen wordt, slechtskan eene

de natuurli
jkevraag,ofmen dan geloooft,datdie wetgeving niet op alle o'erige punten de zelfde uitwerkselen

moet hebben, en waarom men de vri
jhekd, welke men

voor de eene plaats zoo wenschenswaardig achtjnletook
aan allen toestaat? W i1 men echter in der daad aan de

enkele plaatseen bi
jzondervoordeelverscbaFen,zeo begaat

hoogere magt, die alleen de reisvertraagt, geenen grond men eene ongeregtigheid tegen de overigenj ten welker
totopheëng van hetcontract aangeven. Zelfsals hetschip kosten datvoordeelverschaftwordt. Reedsdevrijdom dezer

bi
nnenloopen en repareren moet(zieN00nEAvs>)moetde eene plaatsverhoogtnatuurlijkerwijze delastenderoverigen;
koopman 'dit afwachten. Aan den schipper echter geven maardezelve vermindertinsgeljkshunnebek-waamheid om
verschei
dene zéeregten (als bijv. het.franschet hetregt, ia de belastingen bij te dragen,vermitsdie vrijdom den
of verpligten hem althaqs in hetgevaldathetschip niet handel van hem af en naar de vrijkaven henen lokt.
meer hersteld kan worden,een ander schip tot verder ver- ongelukkigli
jk ishier,even als.in zoovele'
andere punten,
voer der geederen te huren.
deschi
jrlde verleider. Iletri
jk:te handelsleven giet men
jhaxens,en ziet men aldaar meer, dan men bi
j
De reglementen ofgebrui
ken bàjhetbevrachtenvansche- kn devri
jdom den veelvuldig verdeelden opbbeizien
pen bi
jonstelande ztjn geheelafhankeljk van de plaat- algemeenen Tri
zoude. 9e aaa de andere plaats ontvallende handelswinst
senj naar welke de bevrachting geschiedt;als algemeene
voorwqartlen moeten de bevrachter en de kapitein of schip- ziet men niet, ofalthans zietmen dien slechtsduister, of
pereeneverklaring afleggen datzàimetelkander over het wel men wi1 dezelve nietzien. W elligt gelooft znen, dat

volgende zàin oareengekmmen,wegensdebe- envervrach- de bloei der vri
jhaven ook op het overige van den staat
ting:1)datde kapitein hetscbip vöörhet laden moet 1e- terugwerke en daardoor de nadeelen welke hi
j teweeg
veren in goeden staat om koopmansgoederen over zee te gebragt heeft, vergoedt. Xaar ook hier isde berekenin:
voerenJ2)datdelading en lossing binnen den bepaalden valsch, als men hetgeheele handels-kapitaalj hetwelk zich

ti
jd, te rekenen daags nadat de kapitein za1gedeclareerd in de vri
jhgven beweegt,ofdewinsten diedaarznede gekebbenjzalmoeten plaatshebben en bi
jaldien de kapiteia maakt worden, beschouwt alsdevri
jlzaven toe te vlnei
jen,
langer mogtworden opgehouden, z&1aan hem voor ledere terwi
jl zi
j daarentegen meerendeels door vreemden voor
legdâg eenenaderte bepalen som worden betaald;3)nade vreemden gemaakt worden, en de vri
jhaven blootelg
jk de
rkplaats,de herberg er voor aanbiedt.
lossing zalaan den kapitein zi
jne vracht wordea betaald; weYRI
JSTATKN 1)KR IONISCHK KILANBRN. ofschoon
4)de garnerinr,totdelading benoodigd,isvoorrekening
wi
j reedsin ditW .B.op de letterIeen'vri
j breedvoerig
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d
e
kapitein moetzich adresseren aan de correspondenten der artikelbetreKende deze eilanden,echter dezelve m eeralgeen a1sVxllllsllcpz STAAT beschouwendeg hebben medebevrachters;6)avarij-grosse moet volgens usantie der zee me
geregeld worden;7)totnakoming van deze pligten moet gedeeld, zullen de volgende. meeststatt-stieke opgaven en
de bemrachterdelading,en de kapitein zijnevracht, schip bi
jzonderheden deswegenshiergeenszinsbi
jwtzevanAanen deszelfs gereedschappen a1snaar regten verbinden.
âcsrt'
f,onbelangri
jk,veelminderoverbodiggeachtworden.
Bi.)vertraging van aankomstter destinatie wordt gehan60lIrc thet oude Corcyraj is hetgrootsteen belangdeld naar gelang der overeenkomst) ten dien aanzien ge- ri
lkste dezer eilanden (11 D mi
jlen en 50,000 inwoners);
troFen.
hetzelve bezit de grootste oli
jfboom-bosschenjen leveft
B$
j beschadiging ofverloren gaan dergoederen;moetde dienvolgens nietslechtsdemeesteolie op,maarook wtjn,
kapitein eene verklaring m'
aken van de oorzaken, daarvan voortrelleli
jkevi
jgen en anderezuidvruchtenyalsookzeezout.
jdedeseilands,meteene
voarden kanton-regtereu dezelvevolgenszi
jajournaalmet De hoofdstad Corfu,op de oostzi
Letscheepsvolk beëedigen.
sterk bevestigdevri
jhaven, isderesidentievan den engelBijhetbinnenloopen in eenenoodhaven moet de kapi- schen commissaris generaal en heeft het levendigste llantein protest doen aanteekenen bi
j eene daartoe bevoegde delsvertier, scheepswerven, een zeearsenaal: eene in 18I4
autoriteit,naetvermelding derreden, waarom hi
j in zoo- gestichte hoogeschool en 1600 inwoners. Yan hier wordt
danige haven arriveerty welke alsdan door experts wordt de brievenpost op de Ionische eilanden regelmati; dooreen
onderzocbtjin sommige gevallen wordtdan het schip we1 st
oomschip bezorgd,en sedertden jongsten ti
jdgaanandere
.

,

afgekeurd.
A1s het schip niet meer hersteld kan worden.moet de
kapitein zich op die plaats, van een ander schip voorzien
1eh algemeenen koste.
Als ter plaatse van aankomst geen ofgeene wettige pntvœ ger der goederen of geconsigneerde is,moet mea zich,
altllans.te Amsterdamywenden aan de kamer van koophandel en interventie verzoeken om het goed onder beheer te
nemen, welke beheerder dan doer de regtbank benoemd

stoomschepen twee malen 'smaands over AnconanaarTrlgst
en terug naar Xaltha, Cadix en Londen. overigenskan

men van hier, ter ieder.uur, voor billi
jke vracht, met
grieksche kustvaarders Patras ea Corinthe op Xorea en van
daar over de zee-engte Athene bereiken. ;en napelsch

postschip gaatwekeli
jksvan hiernaarotranteen BenedenItalië.- Para (voormaalsCriensaj,methetonbevolkte
Antiparo (lJ o mi
jlen,6000 inwoners),en metdehoofden havenplaats Porto-Gaö, levert insgeli
jks veel làoomv'
ordten die hetopzigthoudttotdatde eipenaar opkomt, olie. - hq
'ntq J/
'cvra (oudtàjdsLeucadie)jberoenld weetwelk voormaalset'
n tempd
tetj
.
:i
jhetgoederea'zi
ln kan bederfonderhevlg;in datgeval gens deszelfs voorgebemte,op h'
'
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4aa lpollo stond,en van waarSapho zich indezeestortte),
alleenli
jk door een 400 voet breed en ondiep kanaalvan
het vasteland Albanië gescheiden (5 o mi
jlen,18,001)inwoners) met de versterkte haven SantaXauraaan hetkanaaljmet,500 inw.brengtvooralveelzeezoulvoort.Sheaki
(het oude Ithaca en door Utrsscs beroelnd geworden (3
o mijles, 8,500 inwoners)); eea rotsachtig eiland,met
de goede haven Yatki, teelt olieykrentenjamandelen en
vi
jn totdenuitvoerhandel.- Ce
phalonia (hetwelk zi
jnen
alouden naam behouden heeftj doch ook menigwerfnaar
eene van deszelfs steden Dulichiun genoemd wordt),het
rootste der Ionische eilanden 16 1 mi
jlen en 50,000fawonersj met de goede haven Argostole aan de zuidkust,
levert veel olie.krenten,voortre:bli
jken wija txalvasiir)j
oeden honigjwasj eenemenigtezuidvruchtenjookzi
jde,
katoenjwolle,kermesjzeifseenig suikerriet,en zeergoede

YRIJSTATEN DER IONISCHE EILANDES.

turksche eiland Cerigo uitgezonderd, hetwelk nog de turksche rekenwi
jze schllnt behouden te hebben)naar(lollar:
van 1t0 centen ofo6oli,onderwelkedollarsde spaansche
harde piastersverstaan worden.
Nietminderzi
jn hierde spaanschegoudmuntenb vooral
de pistolen overvloedig in omloop,en wordt gemeenli
jk ;
pistoolop l5) dollargerekend.
I)e kopermuntekt dezer eilandea bestaan in J,) en )
cents-stukken;totdusverrenoemde mea de du6&r& gemeenli
jk dittnboli,deltqlve misoboli.
Jlaten :4 gewigten.
Iengtemaat. De voetin dengeheelen Yereenigden Staat
derIonischeeilanden,isde venetiaanseâe; hi
j wordtqezegd I3j eng.duim = 349,24 nederl.streep lang te zln.

hoter en kaas in den handel. l)e veeteelt, metname de 5 voet maken lpasso.

schaapsfokkeri
j (meer dan 25,000 stuks schapen) is hier
hetaanzienli
jkst. Jaarli
jksworden er2à300cntrs.katoen,
4 à5,000 vaten olie,i0,à70,000 vaten wi
jn,circa 5,000
entrs. krenten ingeoogst, en het klimaat is er derwi
jze
sacbt,datdevruchtboomea tweemalea in hetjaar,enzelfs
in het hartvan den winterde rozen bloei
jen. Naastaan
de wi
jnen des eilandsmaken erde gebrande wateren een
niet minder winstgevende handelstak uit. 9e inwoners
staaa a1s goede zeelieden bekend.- Zante(oudti
jdsZacinthus) hetzuidelijkste der eilanden v&n deIonischezee
(5) D mtilen met4,000 inwoners)welkshoofdproduktde
corinthsche druif (vwc pazzaj ofde kletne rozi
jnen der
bes? kwaliteitzi
jn
',waarvan dekultuurinzonderheid in de
vlakte van Chierry overgroote schaal bedreven wordt. 0p
he
tgeheeleiland wordenjzegtmen,jaarli
jkscirca100j000
estrs. krenten ingezameld. Pit dezelven wordt ook een
xoete,likeurachtige wi
ja be#èid;men oogstbuitendien no:
nagenoeg l0j000 vaten witteen röodestafelyi
jnen inywaardoor de behoefte toereikend gedekt wordt.''sevensdekrenten isde'olijfhethoofdprddukt. De grond iser,even a1s
die der overige eilanden vulkaniek-en aanveleaardbevingen
,

blootgesteld. De hoofdstad Zanteyaan de oostkust,metde
mime en veilige haven 6hierry en denvuurtorenSt.licolo,
is de fvaaiste en levendigste van alle ionische steden en

telt20,000 inwonersdie een'zeer levendigen handel,benevenslandbouw en ook eenigefabri
jktn,namelijkkatoenspinneqj, zijde-weveri
j. haren vloerkleden en li
jnwadenj

aanzienli
jkezeepziederi
jen en leêrlooi
jeri
jen,hedri
jvea. 0ok
wo
n (h
er
ae
ai
je
go
uden
lv
we
naav
er
rl
dk
igtd.
Cerrde
ino
hie
tofurd
Cy
th
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dezig
eebro
orrtke
epl
ts
vvaq
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e
sr,àjsd
iaethdieer
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:e
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l
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an
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lonische eilanden,en daarvan heteenige eiland der KgeeiKhezeeytegenoverdezuid-oostkustvan den Peloponnesus
op Netschier-eiland Xorea (4) 1 mijlen,8,500 inwoners)
heeft, vergeli
jkenderwijze, deaanzienii
jkste veeteelt(alleen
P1.min. 20,000 stuks schayen en geiten),en verbouwt,
ondanksden messtalrotsachtlren grond,goedenwi
jn,Ejne
olie,enz. 0ok worden hier Jaarllks 5,000 cntrs. krenten
Nd
rooho
gd.
9e
ofdplaats CevWo,aan de zuidkustdeseilands,heeft
e
e
n
e
r
e
e
1500 i de, die door een baaiofbogtwordt gevormd,en

I)e eljbpacciotvoorwollen-jkatoenen- en li
jnwaden-

stofren!houdt27e
wj.ned.duim,dus690,55 ned.streep,en
voorzi
lden waren 252
-eng.duim,dus644,5 ned.streep.
Eenesomwijlen nog gebruikeli
jketurkschee1,pik,wordt
gezegd 573 nel.streep lang tezi
jn.
Deland- ofveldmaatisde misuraof&occilevan 400 (1
possi,8 nieuwematen maken I mog&is, die 24113 eng.
acres of 97,58 E2nederl.roeden inhoudt.- W ijnbergev
wordea naar de'zoppatq gemeten; 3 derzelvermaken 1
misura.

Graqnmaatyofinhoudsmaatvoordrooge waren.
op coryou en Paœo.
lmoggi
o van 8 misuriwordtgerekend = 5 oude eng.
j
bushe,= js ja sea.kop.

n ganto
.
1 boccile= 44,05 ned.kop.
UP

1 eng.imp.quarter= circa6,6 boccile.

0p Cephalonia.
j boccile grbnen, prima kwaliteit,op circa 80 pond gerekend = circa 49) ned. kop.
j qsg. jmp.quarter= circa 5j9 boccile.

np sagttq azcvr..
l cado = 1 moggivan Corfu, dus circa 132,15 neder-

dscihmp.
kopqu
.arter= circa2j2 cado.
1l
ea
nn
g.
0P Iheaki(Zfâcec).
1boccile= 1oud eng.bushel= 35,24ned.kop.
leng.imp.quarter= circa8) boccile.
op Ceri&o.
1
h;to m j oua rsg.husjjej= a5,a4 sqd.kop.
jc
esg.jmp.quarter= circa8)chilo.

zgâogdsmaatvoop xa//, wgrra.

nwoners. Hetop etteli
jkemi
jlen zuid-oostwaartsvan
ge
gondi
gealebe
gevnj
in
eln
jong
egnotha
oorilsogted
volu
elin
en
uitri
Ca
olkt
ejd
ei
and
Ces
rt
i
go
eo
nr
wo
rgt
di;
eg
ene
ververschingplaatsderop den tevantvarendeschepen.
ln denjongsten ti
jdzijn deinlandschemarkten derlonigche eilanden van den druk der engelsche Escaal-beambten
bevrijd gèworden. De regten op den uitvcerzi
jn ervan

qP copyg e. payo.
1'arilwi
jn van 4 giarre Ulrz of kruikenj. of l28
qu
artucci = 18 oude eng. gallonsjofcirca 15imp.
gallons,= 68j13 ned.kan.
1.b
arilolie,van dea zelfden inhoud, wordt in 4 jars,
96 miltre of 384 quartucciingedeeld.

vertier der landsproducten '
lsvermeerderd en tegeli
jkeytàjd
de inkomende regten in Engeland zi
ja verminderd. De

0P Zante.
1 barilwl
jn van 120 quartucci,= 17) oudeeng.rallons

53 p6t. op 18 pct.verml
Onderd,en des-ongeachthebben
er de ontvangsten nog toegepomen, vermits hierdoor het

tol-ontvangsten, die in 1829 noggeene140,000 z st.be= 66,7lned.kan.
droegen, waren sedert 1834 tot 200,000 z st. gestegen. 1 baril oliej van gellken inhoud, pordt in 9 lireinYan Engelands zi
jdewordtoverigensveelvoorde welvaart

dezer eilanden gedaan. De kultuur breidt zich meer en

meer uit; aan de xeerooveri
jen isin die wateren grootendte
z
ae
ti
es
nr
Nen einde gemaakt; reeds zijn met de naburige
czbindteni
ssen door regelmatige stoom- en paketxaart aangeknoopt, en dienvolgens zal men weldra geene
xwarigheid meerontmoetenjom van Triëst en Ancona deze
soo gelukkige eilanden te bezoeken, waar de bemiunaar

derklqssiekeoudheid zoo vele genoegenskan smaken.

gvdeeld.

op cepâalonia.
j uarkjwjja wordtin 6 gecchi, 72 boccoli,of l44 quarj
tucc , ea

jj

1 ba
lolie in 9 og azzgjsgqdqqujbqiagvw gqji
jkea
j ri

uuouaabopJozfu.
: gapt. a uxyg.
P

ge barilwi
jn heeft de velfde indeeling a1s op Cephalonia;de barilolie heeftdaarentegen 21 guccali,beidq vaq
Yolgen:dejongsteingewonnen berigten rekentmen(het gelijken inhoud ab in Corfu.
M unten en âperz.
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0p fheaki.
.zeearm. die, in het jaar 1728,teEngwierum metslulzeu
1 barilwi
jn houdt64 boccoli,of128 quartucci.
afgesloten is; voorts eenige van minder belang, alsdaar
1barilolie daarentegen 6 secchi. Beider inhoud eeliik Zilh: de ***P*8% de Wrfsf. de Geeuw,de Gron, de
op Corfu.
%' * AWZCJ, de Grqft, deRied,de K t
âmcrts,de Bcholde.
de Lits. de B lesse. het Zwn
.
n,hetZangieel, het Ko0P Ceroo.
lfféPd-dff'f!hetKolonels-dieàtenz.- Xen vindtook in
deze waterrilke provincie een aantal meren, onder welke
1 baril wi
ja wordt in 30 bozieofin 60 agastero inge- men a1sdeaanmerkeli
jkstetellen mag;.l)hetSlootermeern
deeld,en heeft den zelfden inhoud a1: die op Corfu. teu N. van Elvoten;2)hetSneekermeerten o.vanSneek;
Ibarilolie wordtin 24 bozieingedeeld, en hotldt l4) 3)hetBergumermeep,ten 0.van Bergum, 4) het Sjenoude eng,gallonsjofcirca 12 imp.gallons,= 54,5 kevmeer ten N.0.van de Zemmer,5)hetM akkumenederl.kan.
meep, tea ().van xakkum .6)hetFt
G
ienssenmeertenN.0.
ewèt.
van Kondum, 7) het keegermeer, ten Z.van Heeg.
Di
enz.- Yeelvuldig zi
jn devaarten in ditgewest,zoodat
t is hler gewoonldk het venetiaansche, in sommige er maar weinig plaatsen zijn. daar meny met grooterof
plaatsen bedient men zich echterook van hetturksche.
kleiner schepen,nietaan en af kan varen;devoornaamsten
Hetâandelsrewigtisde lib&rapesogrossovan12oncie, ztjn; j) de vaartvan Harlingen overFranekernaarLeeuhetwelk gezegd wordt= 478,48ned.wigtjeste zi
jn.
warden; 2) de vaart van W orkum over :olsward naar
Goud.aïfwrren droopvç
jen worden metdeli66rapeso Izeeuwarden, 3) de vaart van sneek naar Leeuwardeny
nottile,van 8 onciagewogen;die )ligter is.
4)de vaartvan Leeuwarden overDokkum naarStrooboxh.
1 eentinajo,of100pondpesogro##o, = 105,486 eng. aan de groningsche grenzen.
avdps.pond.
pegpond isjn dewesteli
jkste enzuidwesteli
jkstegedeelgeturksche oka weegt1224,7 grammes (ned. wigtjes); ten laag;vlak en moerassig;men heeftdaarechterpoed
gevolgeli
jk isdecantaro &an 44 oka= 53.89ned.ponden. w'
eilapd;in denoordeljkeen uoordwestelàjke streken vlndt
Krenten worden op Zanteyermigliajo (1000pond)ver- mea zwaren kleigrond,met vruchtbaaarbouwland;in het
kocNt, welk gewigt 1 pct.llgter dan voor Andere arti- zuideli
jkeen zuidoosteli
jkeheeftmen zandgrond, veelboskelen i:.
r
schen, heilanden en veenen. - Het ktimaat heeftlangs
Eetsout-gewigt op Corfu en Paro is de mozetta; 2mo- de kusten en in de lage streken veel van dat van Holland;
setti= 1 aacco,en 60 dito = 100 pond peno gr:zq
vp.
in dexhoogere gedeelten komt hetechter meer met datvaa

0
p Cepâqlonia.
9eboccile #An 64 pond;en op Gantae cvrl decariolla
T&n 99 pohd.
Dejaarli
jksche opbrengsten derkultuurwordenberekend:
Yan olie,
0
p Corfu en Paxo 100,000 centènaars.
> Cephalonia
4.000 >
> santaXaura
3,000 p
Van krenten,
0p Z:nte,Cephàlonia
en SantaXaura 160,000 centenaars.

Van rozç
jnen,

op cerigo .

6,000 centenaars.

Yan &aat.
-zout,

0p Corfu en SantR

Xaura
. . 300,000centenaars.
In hetwlsselbedrijf,datin dezen Vereenigden Kilandenstaatnietaanzienli
jk kan zi
jn,isdegewone koers in engelscN jterling-geld tegen deu hier koerserenden dollar;
en welà 4) sh.voor1 dollar, en naaromstandigheden in
langerofkorter sigt,meteenige procenten opgeld.
VRIKSLIND, nederlandsche provincie, grenzende ten
Z. aan de Zuiderzee, ten Z.0.aan overijssei,ten 0.aan
grenthe en Groningen, ten N. aan de Noordzee, en
ten westen aan,de Zuiderzee tusschen 5o20'en 6120'
t).L.en Su4schen 52J :5' en 53o 34/ N.B.beslaande
54 o mi
jlen. De grootste lengte van hetZ.naarhetN.
wordtgeschatop 14 prep gaans,en degrootste brsedtevan
hetW .naarhet0.op 13 uren gaans. 9çpqpyipciqbevat
degeheele Feerlç
jkhe
Tïd Frlesland,zooalsz!
*)
-,tl
jdensde
republiek, eene provincie uitmaakte, die ip 3 kwutieren
Uosterro, W e4/ergo en Zevenwolden verdeeld was,tervijl deze kwartieren wederin 11 steden en 30 grietenijen
gesmaldeeld waren.- 9e voornaamste rivieren zi
jn:1)
de Kuiwreof Sjonrer, dieuitde hoogeveenen,bàjhet
dorp Baale, voortkomt, na'eerstnog het Groot en K lein
Déepttehebben opgenomen. Zuidwestwaartaanstroomende,
de grieteni
jen Stellingwerf-oosteindeen Stellingwerf-west-

einde van opsterland en Schooterland scheidt, zich bi
j
Sljkenburg,onderSpangen,metde Linge vereenigt,verlolgens deze provincie verlaat, en bi
j hetovpqfsselsçhe
:tadje de Kuinder in de Zuiderzee valt;2)de Iinde of
Zende. die b1
j Ironde. onder Klzeloo,ontspringt,een
eindweegs de grensscheiding tusschen depeide stellingwerven uitmaakt.en zuidwestwaartsaanvloeàjende.zich bij
slijkenburg metde Kuinre vervenigt;3) hetDokkumer
ii6pi,dat,van Dokkum afkomende,oostwaartsaanstroomt,
ea zick in de Lauwerzeej ontlast; te voren washeteen

Gelderland overeen. ge voortnrengseten zi
jn uithetdiev
renri
jk:uitmuntendepaarden'(debestevangehtelou.land),
YoortreFeltik rundvee (wel150,000stuksjwaarvanjaarli
jks
l5- à 16,000 stuks uitgevoerd worden, onder welke ossen
die oferde2.000 pond wegen)9datgoede boter (waarvaa
veeltotuitvoer) en kaasoplevert(inls33uitgevoerd,boter:
5,161,930 ned.pond;kaas (groveofkanter-)748,598 eq
zoetemelksche 285,790 ned. ponden; schaqen (waaronder
eeu hj
jzosder ras, onder den naam van vrnescheJclcyezz
bekend), varkens,klein wild,gevogelte,wol,honig,was
enz.; ul
.t het pjastenrjjk: roggejtarwe,boekweit,haver,
ga
r
s
t
,
ko
ol-erwt
enenklaxerzaad, vlas..paardenboonenjyraauwe
es groene
, aardappelen (waarvan veeltotultvoer),
cichori
j, moeskruiden, ooftyhooi,houtenz.1uithetdelfstoFenri
jkalleenli
jkeenegrootehoeveelheidturf.- 9ebevolm
Jizzg bedroeg op lJanuari
l1841227,859zielen. 9evoornaamste takken van nqverheid zi
jn:.landbouw,veenderi
j.
visscheri
j, onder welke inzonderheid dej yaling
t een
j vangs
aanmerkeli
jk voordeel aan deze province opevert, voora)
wegens adejovergloedlge verlendlng van dien visch naar
Engelan (s jyaa:a5(),:()
()seaerj.pouljeu;;voousscheepvaartjhandelen fabri
jkep.
'
pevoornaamstesteden in dçze provincie zi
jn:1)Zeeuwcrdel (vriesch Zieuwèrd)degrootste,meestbevolkteen
hoof
.
dstqd van Yriesland, deresidentie van den'gouverneur
en van de gedeputeerdeStaten;ook arrondispements-hoofdplaats. Zi
j heeft,doorvaarten,gemeenschap metde voornaamstesteden derprnvincie,aljookmetGroningen.ondez
de voornamegebou*en tçlfmen:1)hetPrinsenho/,voormaals de woning der vriesche stadhouders,than: een k'oninglàjk paleis;2)hetOoltegiewaardegedeputeerdestatep
van Vriesland vergaderep;3)hetIandsehapshuis,voorheen
de vergaderglaats der staten van Vriesland:waarthansdé
regtbank van eersteq aa:legzittinghoudt;4)deKœnselar#i
waar'v/oegerderaden van hethofvan Yriesland vergaderdeu:5)hetin 1715 nieuw gebouwde en in 1760 vergroot,
stadhuis;6) het bpis van arresten van correctie;7)hql
burgerljke en militaire huisvan verzekersng;8)dedikke
en stompe oldeqhoofntertoren,dietoteene in 1576ingestorte kerk behoord heeft,en van welks top men een uitmuntend gezigt over een groot gedeel
te dezer provincie
heeft, en 9) degroote ofSt.J'
ccoôdâerâ,meteea fraai
orgel.en de'graftombevan den opvoedkundigeJw>Ilssnll:
NIscwosn. B. ehalve deze hebben de nederdu'l
'tsche gereformeerden hiernog 2 kerken. de roomsch-katholijken 4.de
waalschvgereformeerden,lutherschen en doopsgezindenieder
eene kerk en de joden l synagoge. 0ok zlla eronderscheidene gesticbten van liefdadigheid. Bebevolking teit
20 à 21,000 lnwoners;zij bedrl
gven voornameli
jk:kalkbranderi
jen,pottenbâkeqjen,zeepziederijen,le4rlùoi
jerijen,
làjmkookeràjen,olie-,koren-.pel-enhoutzaagmolens.gouden zilver-smeederi
jen, als mede binnenlandschen handel.
Onder de wetenscbappelijke inrigtingen telt men:eene
bloei
jendelati
jnsche school.een genootschap ter beoefening
der vriesche taalkunde,hetvriesch genootschap van proefondervindeli
jke landbouw, in 1833 door den heerJrtlus
,
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?rl4s1lGA Coctn, opgerigt. Alhierzi
jnjonderandere ber
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prins van oranje,
ea vxrts de beroemde beoefenaars der oude letteren en
lati
jnRhedichtkundeL0n:wIJx 6AspzR VwtcEsxizA,TEsnn.
vA> K0Tz>j 1xx Aoxx Nanst,H:sxA> Borscsi en Rlcnzcs
vA> oxxxszy. ln de vaderlandsche feschiedenis is deze
Mad vernaaard door het beleg van 1498. 2) Karlt
.n&en
de voornaamste zee- en handelsstad van
(
v
r
i
e
xh
Fq
r
nn
j
,
Vriesland,zoo datin 1833 hier 259 zeeschepen met26,409
tonnelastbinnenliepenj en 266 schepen met 27,496 toune-

lastuitzeilden. ge voornaamstehandelsartikelen zi
jn vlas,
hennep, hout, Pek,teer,zout,granen en boter, van welk
laatste artikel er in 1827:410,241 nederl.ponden,mee-

rendeels naar Engeland, zi
jn uitgevoerd. Xen heefthier
eene goede haven, van twee paalhoofden voorzien: eene
aanzienli
jke scheepstimmerwerf,een fraaistadhuismeteen'
toren.die van klokken en slaguurwerk voorzien is;2 gereformeerde kerken, l elangelisch-luthersche, 1 hersteld

lutherscbe, l roomsch-kathon
ll
jke, 1 doopbgezinde kerk,l
cnagoge, l latpnsche school,7 liefdadige gestichten en
7723 inwoners,die,behalve in den handel, scheepvaart en
vixhvangst. ook bun bestaan vinden in denabi
jdeze stad
rlegen steenbakkeri
jen, kalkoven, oliemolens en zaagmolens. geze stad is de geboorteplaats van den nederduitxhen dichter en wi
jsa
oerigen geschiedschri
jver SIMO/
STlzt en van den schilderJicos Bxxxsa.3)Sneek(vriesch

Bnit&t,bloei
jende koopstad, arrondissements-làoofdplaals,
met de grootste boter- en kaasmarkt der provincie,eene
Rgtbank van eersten aanleg.eenelati
jnscheschool,eenfraai
xadhuis, een weeshuis voorderoomsch-katholijke en een
voordehervormdeweezen. 9ebi
jdezelaatstgemelde gedndheid in gebruik zi
jndegroote-ofSt.N artinikerk is
bezienswaardig wegens hare regelmatige bouworde en fraai
ergel. Sneek telt 6:77 inw.,die in boter-,kaas-engraan-

TRUCHT::--VCURTOVE'S.
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1n 1830 voltooi
jde, kerk,eenelati
jnsche school,wèlbezochte boter-, kaas en veemarkten,scheepstimme- erven,
smederi
jen, houtzaagmolens,een runmolen,vri
jveeldoorvaart, en 1l90 à 1200 inwon. Hier werden geboren :de

geleerden SlxTcs(SIxx:),TlTcs(TIsTz),CTl>alw,cs(SI:Kz),
ea Alsoxlcs(A>Ks)P0pMw.l0)Slooten,meteeneweekmarkt.
belangrtike visscheri
j, scheepvaartj veel doortogt en 764
inw. ll)Stavoren,oudste stad van Vriesland,maarthans
diep vervallen, aan de Zuiderzee, met eene uitmuntende
haven.eenelati
jnscheschoolen 5* inwoners.
VRUCETEN. onderdezen naam begri
jpen wi
j voornameli
jk de onderscheidene boomvruchten ofhetooft. Zie
YFlzTza-vsrcsTsx en Zoxsl-vsccErsy.
jk
VPAH (vadem, klafter) lengtemaat in het koningri
Siam ,zie aldaar.
@
S'PPESTEEN (fr. pierre 4 fel
z; eng. tnt; du.
Feuerstein; ital.pietra Joccjc). 11ij wordt gevonden
adersgewi
jzeen in klompen in kalk-en kri
jtgebergten,zoo
a1sin Frankri
jk en aan deoeversderoostzee;ofbolvormig
zoo als op de velden in Noord-Duitschland. Van kleur is
hi
j geelacbtig graauw, bruinachtig graauw, graauwachtig
zwart;van binnen gliusterend doorschlnend en voehtig;op

de breuk schelpachtig. SpeciNek gewigt2.6,hardheid 9).
Hoofdbestanddeelen:98pCt.kiezelaarde,2 pct.water;dik-

werf bevat hi
j eenige leem- ofkalk-aarde;ook i
jzenuur.
Zi
jn gebruik berustop zi
jnehardheid en scherpkantigheid,
weshalvehi
j vonken slaat,zonderstaalofslotschieli
jk afte
sli
jten. Zi
jne goedkoopheid berust op degemakkeli
jkheid
met welke hi
j zich laatbewerken. Hiertoe zi
jn echteralleea de vlakschelpachtige dienstig. De beroemdste groeven
en fabri
jken bli
jven steedsnog die,in de gemeentea Noyers,Xennesen coul
rr bi
j St.Aignan in bet departement
Loire en Cher;in st.Aignan wonen de fabri
jk-eigenaars;
voortsdie in degemeenten Lye (canton Villentroisdepartementvan den Indre),Xanysse (canton Rauchetnaure)departement Ardèche), Cekily (oanton Cerisiers,departement
derYonne),Rache-Guyon en Bougivalbi
j Xarly (departementderSeine etoise). Voorts levertaursteehen:D-

handel,boezel-enbontreedertjen.pottebakkeri
jen,leerlooi
jeHjen, olie- en houtzaagmolens hun bestaan vinden. 9e
beroemde regtsgeleerde en staalsman J0AcHIx Hol>r:ers en
degodgeleerde Joxwxzsâ Xwncx zi
jn, onderanderen,hier
eboren. In de nabi
jheid ligthetSneekermeer. Destad nemarken, van het voorgeberre Stevensklintop Seeland;
i: in de geschiedenis vermaard door hetbeleg en deslech- Engeland te Salesbug en Galiciete Bnezany. in den kreiu
ting #an bet slot, in 158'
4. 4)Franeker,vroegereene van gelijken naamjte Nizniow in den Stanislawoweren te
a-demiestad,heeft lhans slecilts een atheneum metp1.min. Podgorze in den Mi
alenicer-kreits. 9e fabri
jk teAvio in
60 student
en, eene zeergoedeboekeri
j,fraaiien kruidtuin het W elsch Tirol is te nietgegaan,vermitsdesteenen niet
en hetberoemdebeweegbareplanetarium,dooràlzszElzslJc.
t goed genoeg waren. Alle andere oorsprong-plaat:en zi
jn
jk slaatmen de
venaardigd,voortseene lati
jnscheschool,4 liefdadigheids- voorden handelgonderbelang. In Frankri
rsteenen aan brokken van omstreeks IJ pond gewims,
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n spli
jt deze ia langwerpig dunne platen Lécailtenjndie
handel,sai
jetfabri
jken,scheepstimaerwervenjsteen-enpot- aan de eene zi
jde eenexherpe, aan deandere gi
jdeeene
j worden op een pteen-i
jzer
Rb.kkerijen,eenrun-en celnent- en een zaagmolenjeene stompe :netle bekomen. Zi
xoutkeet, eene ll
jmziederàj. eene sti
jfselfabri
jkj eene leer- tcidrcv)gelegd,en met eenen ligten, schi
jfvormigen haouwe
dxn
de
Hjenz.terwi
jlhierook veeldoortogtis. Hetza1vol- mer Lrondettc) in zoo veelsteenen geslagen alsderzelver
jkte regtgebikt.
zi
jn,van de heroemde franekers aDeen den alom lengte toelaat, deze dan ieder afzonderli
vermaarden ilspectenr van de geneeskundigedienstenhoog- en naardeaelver grootte gesorteerd.:en b. ekwaam arbeider
leemar aan de leidsche hoogeschool Si
iBxtncs FcsTlzrs spli
jt per dag 1000 platen en houvtofbiktin even zx

:avcxAlsoptenoemen.5)Bolsward,oudestad,door:clloone veel tijd 30t)steenen te regt. Ditberustalduslouterop
D uw- en weilanden omripgd, met eene der schoonste debi
jzondere llandigheid. Xen mag echterdesteenen niet
jmoeten ook in eenevochtigeplaats
kerken van Nederland,waarin eep fraai
jepredikstoeleneen laten uitdro%en;en zi
monument ter eere van den h3ergeboren vriescllen dicllter worden bewaard. anders verliezen zi
j vgel van denelver
GIzspzxT JAplxs (JAc0Bs),3 liefdadigheid#-gesticllten,eene bruikbaarbeid waarvan waarschijlli
jkhun watergehalte oorhtijnpche school. eene waag,saàjetfabri
jken.boter-,kaas- zaak is. 9e in Frankri
jk gebruikeli
jke soorten gi
jn: l)
eh Teehandel,vetweideri
j en 3807 inwoners. 6)Dokkum, jagtvuursteenenjboucanières : culJopg,super
/ne&.pctit
kleiae:zeer hoog gelegen stad.door korenlanden omgeven, .#zle.
ç, blondes, grcxd--/prz.palettesngrïyex; 2) vuurusit â deuœ lov/ç
-,rrandes o- petimeteen deftig ,tar
llàui: van koepeltoren en sJleelwerk vool'
- steenen,pierres 4 J'
gen, eene lati
jngche school, eene weekmarkt,eenewaaq, /:4,netle&petitesgrïye,; 3)pistoolsteenen pierre': piene zoutkeet, eenè azàinmakeri
j,eenescheepstimmerweri, ztolesgrcsde:moyenncsnpetites(tenerol-steenen).Zi
jwora 4 eimer inhoudende vaten Fdie
pannen- en potlebakkeri
jen.lnolens,brouwerllen,wolkam- den gepakt in oudey3 '
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30,
*
en
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kl
einere
merijen, handelin zoetemelksche kaas, rundvee, wo1 en
geuëneerd zout,3596 inwoners. Pokkum iade geboorte- tot60,
* 0 stoksinhouden. Berekend worden zi
j naarle
.

plaata van den restsgeleerde Utglcs Ilcsse en van den stuks. la oberstein worden uitvuursteen wrijfschalen
en polituursteenen geslepen;buitendien dientde vuursteen
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nt a1: bijmengsel tot vervaardiging v&n hetengelsche aarde'SN. 7)Rindeloopen,netgebouwdeopenestad,aan drie
ëden doordezeeomgeven,meteenehayen.die vaneene
:eer goede sluis is voorzien, 2 liefdadighe'
lds-gesticljten,
eene lati
jnsche school, zeehandel en 1293 inwoners. 9e
v&derlandsche geschiedenil gedenkt deze stad wegens de
gevechten van 1418 en 1420 tusschen de schierillgers en

v
etkoopers.8)K orL'uln.opene slad,heefteenehaven,jaaren weekmarkten, een deftig stadhuis.eene waag.en,met
de onderhoorigheden, 3100 a
'3200 inwoners die scheepe-

werk J int-waret. en van hetAknt-rlanngepulveriseerd
alsvoortreFeli
jk :lijpmilldelvoorglasen metaal. 0ok bes
t
u
i
f
t
me
n
d
a
a
rmede papier (vuursteenpapier)totafschuren.
De obersteiner geslepene agaat-vuursteenen, à l groscllep
Persluk.zi
jn teduurente murw.
Nsn.Tx:lzz. Inv.3 p6t.,uitv.) pct.,doorv.lpct.
ad valovem.
VUPîTORENS, VUURBIKEN, zi
ja torens,die aan de
oevgrs der kusten en rivieren opgerigt zi
jn,en op welke

bouw, zeevaart en schelpkalkbranderi
jen bedri
jven. 9e des naitg totwaarxbuwingsteeken voor zeevarenden 'uur
oudheidkundije LAxsx:r B0swerd hier geboren. 9)IJl&t wordtaangesaaakt.Yergel.:wxx.
(bi
J*verbasterlng Drilstj,aan de Geeuwjmeteen nieuwe,
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p fiacxhe geld,peciën beteekent dezg letterj dat voord
W . @'
waardea ten rondsl
ag liggen; btiv. datdezelve eerst
gi
Jte Rjsselzi
ja emuntgeworden.- 0p koersli
jstea be- na e acceptatie g
of na de betaling vaa den wisselbehoeft
duidtdeze letter issel.- Zi
jkomtook in eeaige ver- 'gegeven te worden. Xen bedient zich echter zelden :an
kortingen voor,als:F .Y:4f; K .Z.we&telqko /:4g/:; dezeuitdrukking,en schri
jftin plaats daarvan gemeenli
jk:
JK.Y .- W iener W #éruxy ;F gld.wfz,e/ge/:;enz. pwaarde in rekening.''
W AABT,W AIDLIND, zwltserschkanton,:ieLArsA>xs. 6)V aarde i4 mû
- (fa onst zrlwep wordtgeschreven
W AAGGEW IGT. 0p verscheideag plaatsenonderscheidt als de gever aaa eigene order getrokken heeft, in welk gemen het zwaardere waaggewigtvan he'
tligte kramergewigt, valde waarde nog nietis ontvangen geworden.
ea geeft aan heteerate daarom dien naam,omdat hetzelve 7)W aardeï4 rekenin& A.N. Alsmeu bi
j wi
lzevan
in de opentlqkewagen gebruikt wordt.
commisyie'aan iemand remitteert. worden in het endosseW AIR, KOOPW AAR noemt men ieder goed,hetvelk menti
n de waarde de naam-beginletters(initialen)vanden
als een voorwerp van het verkeer en met name #an den cemmi
ttentaangeroerd;men schri
jftdaarem pwaarde inre-

handelwordtbeschouwd. KoKjen sulkerqiavoordenkoo- kening (benevensde eerstelettersvan den naam vandezen
ttentl.''
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8)K aarde tlcl N.A. Ditgexhiedt,a1sdewaardeom ze te ferteerfn, maar om ze te Terkoopen en daarvan gever niet del
credere staan wi1 (zie dit artikel), en den
vinsttetrekken. bekooper, diejuistko1j
' nooigheeft, wisselter:tondaan deordervan zi
jnen cemmittentwien hl
is met zoutnietgediend;den koopmau is het om heteven te remitteren heeftj stellen of endosserenj maar daarbij
ofhj aan suikerofaan spelden zijne winstbehaalt. Hem aanteekenen laat,dathi
j (decommissionair)dewaardegezjn de goederen niet wegens derzelver bi
jzondere bruik- geven heeft;menxhri
j
ftdan:pwaarde(kontant)ontvangen
baarheid voor eene zekere consumptie, maar als voerwer- van (naam desui
tgeversvan den wissell.''
pen deshandel:gewigtig; onverschilli: waaria zi
jbestaanj 9)K aarde in banco. Al:terplaatseder uitgifte vaa
mitshi
jglecht:meervoordezelven bekemtdan hj uitge- den wissel en betaling eeneraanwl
jzing op eene bank algeven heeftj en welzoo veelmeery dathetzelxe moeite en daar de waarde door af
- en bexhri
jven ia banco teverrisico loont. In dezen zia worden zelfs grondstukken tot oeden @
1:.
koopwaren. Terwi
jlzi
j in den regelbezittingen zi
jnjwelke l0)K aarde per zq/do. Ala de waarde de rest (het
men metNzigttotderzelveropbrengstbeschouwtjdoen zi
j Mldo)eenerrekening uitmaakt.
zich dea goederenspeculant als warea voor. Hj wi
1niet Pruis.
sincâ regz. Al#. zcadrecl; 11 Th. 8 lpit.
door derzelver beheer en doer den verkoop van derzelver j 76
de
5. Iedere wisselmoet de bekentenis des uitgevea
foortbrengselenj maar hi
j wi1 doer den koop en Terkoop van oatvangztderwaarde inhouden. j 766. Is nu de
der goederen zelven winnen. In dezen zin wordthetgeld
uitdrukkiàg valuta ofwaarde gebezigd,zoo komthet overitot koopwaarj en neemt, benevens deszelf, andere eigen- gens op de waardenjin welke de ontvangst-bekentenisuit-

xhappen, a1: pri
js-meter ea ruilmiddelj voor yelen ook gedrukt is, nietaan. j 767. 9e bepaling,waarin ofaan
den aard van een handelsarlikel aan.
wien de waarde gegeven is, is totgeldigheid Tan denwissel
W AAIIDE (fr. valeur;eng.value;du.Faluta; ital. nietnoodwendig. j 768. 0ok de uitdrukking:waarde in
valutat. Ditwoord heeftin wisselzaken verscheidenebe- rekening, is toereikend. j 769. Echter zz
Ja de wissel:
teekenissen. Nu eens Terstaatmen daaronder de wisselsom ; der j 726 genoemde personen (namel
i
j
k
we
r
keli
jkebezltdan weder de numeraire waarde op welke de wisselluidt, ters van adel
li
jke goederen)de hoofd- en generaal-pachte
nu eens den daarvoorbedongen pri
js,daa wederdevaste van landsheerli
jke en prinseljkedomeinen),slechtsin z*
of veranderlijke waarde in koersli
jsten,dan wederook de verre a1s wissels geldende,a1s daarin eene bekentenis van

waarde in den wissel. Deze laatstgemelde waarde kan van den uitgever des wissels, de waarde kontantontvangen te

!erschillenden aard zi
jn. Yolgens vele wisselverordeningen hebben, vel'
vat is. j 1078. ge tegenwerping van nietis eene algefneene benoem ing der waarde toereikend, a1s: ontvangene waarde (van eenen ni
tgeaccepteerden wissel).
>waarde ontvangenj/' *waal'
de naar genoegen?>' >waarde kan door dengenen tegenwien,hee
twisselprocesgerigtwordt?
enoten'';volgensandere moetdewaarde speclaalzi
jn uit- zich in hetwisselprocesnietbedienen. j 1183. Hoe bi
j
9edrukt,als: pwaarde in kontantenontvangeny''))waarde niets gedekte wisselsde ontvangst der waarde moetuitgezn koopmanschappen ontvangen enz.,âpe meestgebruike- druktwordenjisin .
j 765-769 omschreven. j 1184. b
li
jke uitdrukkingea zi
ja èf: *waarde genoten,''pwaarde in niet gedektewissrlsderin j 7026 aangeduide personen
in kontanten ontyangen'' >waarde in rekening.''
de ontvangst der waarde niet in kontantgeld uitgedmkt,
De onderscheidene opgaven der waarde, die zoo wel op of kan niet dadeli
jk bewezen wordenjdatdeuitgevep van
de voorzi
jde van den wissela1sop den rug in hetendos- den wissel de waarde niet kontant ontvangen heeft, zoe
gementkunnen veorkomen zi
jn deTolgende:
vindt tepen hem geene volgens hetwisselregtverordende
l) waarde onfvgpgep, waarde ïzzkontanten ol/pcl- regtspleglng plaats. j 1185. Veelmeerzalde zaak lang
.en ; als nameli
jk de pri
js van den wisseldaarxeordoor den weg der gewone regtsbedeeling behandeld,ea daarbl:
den nemer of kooper #an den wisselkontantia betaald geworden.
2)K aardefa rekening. Alsdetrekkerofuitgevervan
den wisselmetden nemer ofkeoper Tan den&elven, ofeen
endossant met dengenea die hem denzelven remitteert, in
lx pende rekening staat.

de zaak, uitwelke de verpligting totbetaling geachtwordt,

ontsproten te zi
jnjten grondslag gelegd worden. j 1186.
0p de endossementen van zoodanige personen vindt het
vorenstaande voorschrift j Il84 en j ll85insgeli
jks toepassing. j 1240. Is echter de uitgefervan eenen (niet
gedekten)wisselalleenli
jk volgensj 726,ofkrachtens een
3) K aardeïzzgoederen,o' in J/nwaclq
,clczpex. Als verkregen certiNcaat,totwisselbedrijfbevoegd,zoo kan hij
in plaatsvan kontant geld,goederen bijwi
jze van verkoop de tegenwerping der niet ontvangene waarde ook tegen
m betaling van den wisselgegeven worden.
eenen derdea houder opwerpen,iudien ook de wisselaan
4) V aardeîzzwissels,wccrA van wïddeld. âlswis- andere luidt.
sels voor wissels gegeven worden.
oostenrnksch reg/. W lsselverordening art.H. Tot
5) kFaardo onder werd/ccl. A1s tusschen den nemer eenen formeelen en bondig geldenden wisselbrief wordtde
en gexer van den wisal met opzigttQtde waarde zekere ontrangst 4er waarde, metwelke de uitgever #an den Fia-

WAARDK
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:elbrief is voldâah eworden, onk remeenl
i
jk vereischt.
Art.IX. Boven is wegens de waarde gezegd, dat de ontvangstdezer waarde,metwelke de uitgever van den wisxlbrief is voldaan geworden, in eenen formeelen wissel-

W AARSCHIJNTUIJEHEID! 'ERIKXKI'G

Alsdan wôrdt ook het dringende çJer physleke b hoéhe
vaak overwegend boven allesjofschoon ook dan nog de edelere mensch hethoogere goed niet voor lletlagere zalop>
offeren. - l)e waarde heeft in zoo verre invloed op deR

briefduideli
jk moetzi
jn vermeld;indien nu echterook de pri
js, als zi
j daarvan de eene grensbepaalt. I)epnl
''szal
ontvangene waarde in den wisselbrief is onvermeld geble- namel
ijk niet op den duurboven een naaximum sti
lgende
ven,een goodanige brief echter van eene andere plaats ge- bli
jven,hetwelk aan de waarde geli
jk komt;d.i.men zal
trokken ware en eenvoudigli
jk waregeaccepteerd gewordenj niet voortdurend voor eenig goed eene s0m 4an andère
moet dezelxe bj den vervalti
jd doorden acceptantzonder goederen geven,die in de gewone scllatting der mensches
eenige exceptie betaald worden. Gel
ijk dan in wisselzaken hooger staan dan heteerstgemelde. Daarentegen lleeftook
de exceptie non numeratae zecvxicej rei xoa sic, Je# de prt
js zi
jnen invloed op de waarde,wantgoederenjdi
e
alkter pez/ceen dergeli
jkedeexecutie volstaktnietstrem- wegens de kosten vay derzelver verwerving voortdurend
menjmaar na gedane betaling de beklaagde evenwel 1'
e- hoog in pr
i
y moeten staan,plegen ook geachtte worden
voegd iszi
jnejura .
îeplrc//libeltiobi
j het wissekeregt, a1svan waarde tezijn,indien ook derzelverwaarde nieta1na den tijd echterin allengevalle,en naarde geschapen- ti
jd op een wezentli
jk nut, rrpqarop eene doorde i
jdelheid
heid derdingen,bi
jhetrevisorio in wisselzaken viareq
s/ï. bestuurde meening berust.
Iutt
'
onis in z'
a/egrvza, a1s vemedio ez/rc/rdfxlrïo aan te
W AARSCIIIJNLIJKIIEIDS (PIt0Bzs1tITnlTs)Bsnl
sxsslwc.
brengen. Ditisvan eenen wisselbrief, waarbi
j een derde Indien hetook schi
jnen moge,a1sware alleen lletvolstrekt
of vlerde persoon onderloopt, in dien zin te verstaanjop zekere aan eene belekening door getallen te onderwerpen,
datnietdederde ofvierdepersoon daarbij niets te ljd
'en en als ware de eerste voorwaarde tot eene vertrouwen
hebbe.- A1s echter de zaak tusschen den uitgever en den verdienende berekening, de zekere te gronde legging der
houdervàn den wisselbriefalleen berust,wi
jl namelijk de gebezigde elvmentenJzoo heelt toch de rek-enende mathe-

zonderdekk
'1ng ofbi
j-betaling derwaarde uitgegeven wisselbriefslechtsop den naam deshouders en nietaan zi
jne
order,ofaan zi
jnen bediende betaalbaarmogtgesteld zi
jn,
moetden llouderdebevoegdheid gelaten zijn, den toever-

matiek ook het gebied des slechts mogeli
jke bempgtigdjom in hetzelve de uitdrukking naardewaarsclli
jnli
jkileid of het lllogeli
jke zich voordoen eenerwaarlleid door
getallen terneertestellen. Tan de mogeli
jkheidjom het
trouwden.wisselbrief, wegens de niet geloopen hebbende waarschi
jnli
*
ik zic'
h voordoen eenerwaarlleid door getallen
waarde,onverminderd de plaats gehad hebbende acceptatie, aan te duiden, kan men zich reeds daardoor overtuigeny
in te trekken ofte contramanderen ; dienvolgen,j als over dat dezelve onder verscheidene voorwaal.den .znetrneerdere

dergeli
jken wisselbrief,noq vöörden vervaltl
-d de côntraorderin originaligeleverd ls,te geltkerti
jdookauthentice
(dat de.waarde nietgeloopen had)doorden uitgeverkan
den wistelbriefbewezen werd, moet de acceptant niet tot
betaling gehoudenjmaarvan zi
jneacceptatieonthevenz(n;
bi
j ontstentenisvan ditbewi
jsbli
jfthetechterdaarbi
j, dat
alwie accepteertook betalen moet. En nademaal dewaa/e
doorden handelaarop verscheidene wijzen,en onderanderen ook daarmede : waarde naar genoegen, wàârde onder
verstaanj waarde van hem ,waarde gewisseld, waarde in rekening,waarde in koopmanschappen,pleegt te worden uitgedrukty a1swordtdaarmede verklaard,dat alle dezeformu)en even zûo veel a1s >waarde van hem ontvaogen'' be-

duiden,en duseene geli
jke,ofeven en de zelfdywérking
hebben moeten.
Fransch v#f.W etboek van koôphandelart.110.Daarin

(in den wissel of de traite) moet uitgedruktzi
ln:dein

geld,in goederen,doorrekening ofop eene ofanderewi
jze
ontvangene waarde. ârt.187. De eigen wisselduidtaan:
dewaarde,hetzi
j nu in geld,in koopmanschappen,in rekening of op eene of andere wi
jze,ontvangen. De uitdmkklng valeur zecl: is derhalve niet toereikend,maar
het moet aangeduid worden, waarin de waarde bestaan

ofmindere zekerheld verwachtkan wordeniiedereverboudingechterjwelkeeenetrapsgewi
jzeontwïkkellnggedoogt,kau

door getallen uilgedrukt worden, zoodla de grondvoorwaarden door welker combinatie de verhouditlg ontstondj voor

eene formule doorgetallen vatbaarzi
jn. Xengelooftjbijv.
bi
jeene loteri
jmetdestegrooterwaarscltnlijkleidop eene
winst tekunnen rekenen, hoemeerkans bi
j een bepaald
aantal loten vocrhàuden zàjn, en de groctte dezerwaarschi
lnli
jkheid laat zich al aanstondj dooreenebreuk uildrukken, als men'lletgetalderloten en derpri
jztn k'enty
waarbi
jde eenheid a1sszmbolum derzek-erheid wordtaangenomen. Beschouwingen overdekansspelen,bi
jwelkede
berekening-elementen in volkomen bepaalde getallen voorliggen, waren het ook die,vöörongeveer200jaren door
Pascwt en F:IIMA: ingevoerd werden, en die het begia
vormden, uit welke allengsdekansrekening,in .7en om vang,welkezi
j bezitjdoordevereenigde bemoetiingen van
eenen JAc0B en Nlcotwxs BsnwovttT, Xolvltz, 00,D0ncxr4
Dl tA Pzz
xcll, Evtlll
!, P'AZSMBERT, Gxcsz enz. ontwikkeld

lleeft.Yerwantmetden kring deroorspronk-elijke beschouwingen zi
jn de,alleen doorde kansrekening op te lossen
waarde-bepalingen van loten en aandeelen aan loteri
j-leeningen;verre boven het gebied der eerste aanwending dezerberekeningwi
jzegaan de onderzoekingenoverden waarschi
jnli
jken le#ensduur, welke, indien men zeook al4oor

lleeft. W erd dezelve kontant gegeven, zoo schri
jft rnen
%valeur 'f
e zfe eomptant'' of >valeur rt
rve en ee lcez,
isdezelvein rekenin; zooschrl
jftmen>)valeureneozap/e''; eenen enkelen menscb nimmer tot absolute zekerheid kan
in goederen:valeur rvvenn mcrczcxdïde, enz. Uveri- opvoerenj echter over een zaamgevataantalpersonenmaatçeens zoude de ontbrekende opgave, waarin de geleverde gelenleerenaanwenden,doorwelkeworiederen bijzonlerea
waarde bestaan heeft,den wissel niets van deszelfs geldig- persoondenadeelen van verzwakte ligchaamskrachten,ofvoor
l'eid ontnemen;dehouler moetechterdaarvan hetbewijs de aangehoerigen het verlies des verzorgers geheel opgehe-

leveren.
ven ofmindervoelbaargemaaktkunnenworden.W l
jherinIn den goederenhnndel wordthetbegrlp van waarde en neren aan de vele verzorgings- of verzekerings-instellingen
pri
js dikwerfverward, en echterzijn deze tweebegrippen die alle aan de wetten der kansrekening ofaan deberekezeer zorr uldig te onderscheiden. V aqrde is de bepaling ning der waarschi
jnltjkheid hunne oprlgting en hunne zef
lze alsde dood,
tler deugdelijkheid van een ofandervoorwerp tothetbe- kerheid te danken hebben. 0p de zelfde w'

reiken #an menscheli
jkedoeleindenofbevredigenvan menscheliike wenschen, waarbi
j alzoo ditvoorwerp naarnlenseheli
jke (of immers natiûnale)waardering wordtgesclzat;
prt
js.isdesom derruilmiddelen,diegegeven möeten wortlen om een voorwerp teverkràigen.Xen hoortwe1zeggen:
er zi
ju velegoederen die eenen zeerhoogen pri
js en eene

wordtook devernietigingvan aardsch bezitdoorvuur,waterj slecht weder enz.hetvoorwerp van kansberekeningenj
op berekening der waarschi
jnli
jkheid, en hetMr
ordtdienvolgens den bezitter, door toetreding toteene tegen zulke
oorzakenvan vernietiging ingerigteverzekering-maatschappi
jj
znogeli
jk gemaaktjziclldoormiddelvan kleineopoderingen
zeey geêinge waaTde hebben (ueer duur en weinig waard tegen de gevolgen van een werkelijk zich voordoend verz
l
jn)
. Xeu moet evenwel de waarde met de nuttigheid lieste beschutten. Neemtmen een overzigt van den werkzelv.
e verwisselen,wantde waarde isslechtshetbegrip der kri
ngvan alledeop berekening van waarschi
jnlàjkheidzick
xjuttigheid volgensmenschelijke schattlng. Ed ook de nut- voordoende gebeurtenissen berustende instellingen,zoomoet
tigheid is niet ldentiek metde noodwendigheid of met het men bekennen dat de invoering van de berekening der
dringende der behoefte, maarhangtvan andere eigenschap- waarschijnli
jkheid,kansrekening, in deverhouding en bepen der menscheltjke bedoelingen af,zoo datmen te regt trekkingen van het maatschappelijk leven tot de gewigaan datgene eene hoogerewaardetoeschrtjft,wateen hoo- tigste gebeurtenissen in de geschiedenis derwetenschappen
ger,edeler doelbevredigt, dan aan datgene,watenkel aan te huis behoort, vermits haar weldadige invloed e4en zoo
de grovere stoFeli-jke behoefte voldoet. 0ok zi
jn demen- we1 aan enkelç personen a1s ook aan het algemeen op de
schen ge'
woon, aa/ het meer zeldzame en kostbare eene veelvuldigstverscheidene wi
jzeten deelwordt.
hoogere waarde toe te schri
jven. In ti
jden v&n behoefte, Aan de naluurkundirewetenschappen enwaarnemingenis
beregtigtde natuur de schatting der lnenschen,en vetscllaft ei
ndeli
jk dooraanwendlng deraangevoerde berekening een
dan aan llet wezentli
jk nuttige den voorkeurboven dat- hulpmiddel aan de hand gedaany om een resultaatte beregene, welks waarde blooteli
jk.op lletdenkbeeldige berust. kenenjhetwelk indegegeyeneomstandighedendemogeli
j.kst
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ng eindigt,heeft men op eene ruime vierkanteopend
ir
rxt
mo
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aats een gebouw staan, in hetvelk zich de stoommacNine
.

dezer methode karakteriseert verscheidene gedeelten der
nieuwere natuur onderzoeking en heeft reeds totmeer dan
één gewigtig resultaatgeleid.
W ACHTSCHIP. Een gewapend vaartuig van 60 of 70
stukken, dat voor en naast een vooranker liggende vloot
ligtjom dezelve te bewaken,tegen onverhoedscheaanvallea
door signalen enz.te waarschuwen, en om over het algemeen op al wat gebeurt, acht te geven. Voortsook een
schipjhetwelk aan de invaartvad een kauaalofindedoorvaart eener zee-engte gestationeerd is,om acht te geven,
of de doorvarende schepen hettolregtenz.voldoen. Ein-

bevindt, door welke de wagens doormiddelvan een over
rollen loopend tou. worden voortgesleept. 0p deze opene
plaats eindigt mede een andere onderaardsche gang, die
ongeveer 4 minuten gaans lang is,doorwelken de metpas-

sagn
lers beladen wagensvan het,aan hetoostelijk gedeelte
der stad gelegen bureau afiakken;en het is aldaar datmen

de stoomwagens voor de vrachtkarren en andere ri
jtuigen
span'
t. Na op eene lengte van ongeveer 900 ellen geheel
waterpas te zi
ja geweest, daaltdeweg, overwelken deze
stoomslepers moeten worden voortbewogen,meteene hel-

ling van l el op 1000 ellen, eenen afstand van ruim l)
vieren gestationeerd schip, hetwelk even zooweltegen den uur gaans langs eene helling van l el op 96 ellen,is versluikhandelte waken, als ook de kusten en dekoopvaarders volgensruim een half uur gaans geheel waterpas,daalt a1*

delijk ook een aan kusten ea uitwateringen van grooteri- uur gaans. 9an verheftzich de weg eea'afstaad van .
)

tegen kapers en zeeroovers te beschermen heeft, zoo als dan langs eenehelling geli
jk aan die,langswelkedeweg
insgeli
jks een oorlogsvaartuig, hetwelk in eenehaven ligt geklommenis,totaan een klein moeras LparrA o,:)hetals kazerne-schip.
welk hi
j doorsni
jdt. Gedurende drie uren gaansdaaltde

W AGENS (ST00X-) 1* Xxç:tA>p. Alseene derbe- weg met eene helling van 1 elop 880 ellen.totdathiJ
langriikste nieuwighedenywelkemen inonderscheidenelan- aan 'een zeer week moeras komtehat ezzczxq,hetwelk 12 enden aantreft,moet men voorzeker de geregelde communi- gel
sche 1 mi
jlen oppervlakte heeft. Ditmoerasdoorsnijdt
catie door mld
'delvanstoomwagensbeschouwen.Reedssedert hi
j gedurende een uurgaans. â1sdan sti
jgtwederom de
jaren had men in Engeland zichvandestoomkrachtbediend, weg.over 1) uurm ansj met eenehelling van l elop de
voor hettransport dersteenkoolen uitdemi
jnen,waarde 1200 ellen; en gedurende de laatste 1) uren gaans'
1sde
eerste proef, welke 1en nam tot hetdaarstellen eener ge- weg geheelwaterpas.
regelde communicatie tusschen twee steden, voor personen
Aan CltatA o.
ç,gekome: zi
lnde,zietmenmetbewondeen goederen, was een stoomwagen. die voor het eerstden ring hoehetaan hetmenscheli
jk vernuften volhardingge27 September 1825 langsDarlington op Stockton overijze- lukt isj een schier hopèlooze onderneming tot stand te

ren sporen vertrok en sedert isin gebruik gebleven.
brengenj zoo dat over eene vlakte,die te voren wegzonk
Het aanhoudend toenemen derwerkzaamheid indekatoen- onder het gewigt van het vee, thans lastea van 10t),0*
fabqiken teXanchestermaakte weldrade gewonetransportv Ponden zwaarte kunnen rollen.
middelen over kanalen ontoereikend. Xen zag datLiverpool 0p ons artikelIJz::z>SP00RwxGz>,Excstwxn,Llvzlpoot
dagelijks een millioen ned.ponden naarXanchesterzond enz.,zietmen hoe sedert dit stelsel>an vervoerinEngeland
en >an daar 300,000 ned. ponden ontving; 33 heen en isuitgebrèid. Thans,ruim een tientaljaren ismenookbtj
wederri
jdendepostwagensgebruikendeen700paardenkon- onste lande daarmede begonnen, en nietongepast oordeden ter naauwernood de heen- en weder-gaande reizigers l
en wi
j het,hierover te nemen, wat een geacht vaderdezer twee steden,in die tusschen beide liggende plaatsen landsch schri
jver+)in eene onlangs uitjegevene brochure

overbrengen,en men besloot eenecommunicatiedoormi4del op eenezeerwelsprekendewi
jzeheeftia het midden gevan over ijzeren sporen loopende stoomwagen?, tusschen bragt,om ook inzonderheid met betrekking tot ons land,
twee steden daar te stellen, doorwelke men perzonen en des
zelfs behoefte aan ijzeren spoorwegen,ea derzelverongoederen met eenen grooteren spoed en tot eenen minderen miskenbaarnuti
n betrekkin: totonzenhandelennijverheid
te betoogen:
Pri
lszoude kunnen vervoeren.
Soms bleven de goederenjwelke overdekanalènvervoerd
pKonde ik - ik zou u dan misschien afschilderenj hoe
werdeny verjcheiden dagen onderweegs. Door het voorge- de mensch, met een r
we
g rv
eui
znei
nk
auu
chtr en water, hetmiddel
stelde middel van vervoerzoude men dezelve binnen twee heeft gevondea om de
van hetpaard te overtreFen, en de vlugtder vogelen te evenarenj en duizenuren ti
jdserheen brengen.
Yoor alle hindernissenyzoo W elegenheidvanlangdurige den te gel
ijkerti
jd op dien ongeloofeli
jken togt mede te
droogtej als wanneer de schuiten slechts methalve lading voerenj - hoe de stoomwagen, dat meesterstuk van uit-

konden varen, geli
jk ook bi
j besloten water,alswanneer vinding, met leven bezield schi
jnt,ea wanneerhetlangde overvoergeheelonmogeltik wasjzoudemen bi
jhetin- zaam en statig wordtaangebragtjom weldra meteene reeks
voeren der stoomwagensnietstevreezenhebben. ontvreem- vanvoertuigenvoorttesnellen,schijnttesnuiven en tebriesjne vliegendebestemming te
ding en bederfvan goederen,zoo dikwi
jlshetgevolg van schen van begeerte om aan zi
een langdurij transport,zoudegeheel ontweken zijn,zoo- voldoenj - hoe het gehoorzaam aan den wil van dea
dra men zulke goederen binnen zulk een' korten tijd mensch, langzaam. alsmoesthetde stjve ledematen eerst
konde overbrengen.
1osmaken,den rid aanvangtymaarweldra zi
jnen gang gonIn plaats van 3 â 4 uren,welke de reizigeronder weg der rukkea noclk schokken zoo regelmatig, maar ook zx

bleef, zoude men in minder dan de helftvan dien ti
jd, spoedig voortsnelt, dat het na welnige oogenblikken een
den weg tusschen Liverpoolen Xanchesterafleggen. Daar hollend paard voorbijsnelt,- hoeheteindeli
jk,nauren
men eelle autorisatie van het parlement noodig had tothet afstands in weinige minuten te hebben afgelegd,wedernaar
aanleggen van den voor deze communicatie benoodigden den wil zi
lns meesterszi
jnen gang geli
jkmatig vermindert,

weg, zoo wendde men zich in october 1824 tot hetzelve. en knarsend en puchtend onder den dwang, ongemerkt tot
Xen ontmoette aldaar veel tegenstand. De eigenaars der stilstand wordt gebragt,om in anderhalve minuut honderactiën in de kanalen maakten gebruik van hunnen invloed, den, die op den overtogt zi
jn medegevoerdg afteladen,
en eerst na eene tweedeaanvragein Februari
j 1826 werd en honderden op zijneverderereize medete voeren.
hetverzoek op den 6 April in hethuis der gemeenten en
*Ik zoude u afschilderen de opvolging van angst,verbaop den 1 Xei in hethuisder lord:toegestaan.
zing en bewondering: welke den reiziger die zich nimmer
De markies u x STaAF#0Rn, hoofdeigenau van het kanaal een denkbeeld van zulken snellen gang heeftkunnen mavan Bridgewater.had in de nieuwe onderneming voor dui- ken, tot verstommens toe bezielt. W elk verwinnaarheeft
gend actlén (elk & 100 2st.)deelgenomen,endaarde zoo vele volken aan zljnen schepterkunnea onderwerpen.

thi
j bergen en dalen heeftkunnen geli
jk maken,en van
inschri
jvingen voor 510,000 Xst., welke men rekende da
stuk
noodig tehebben,vo1waren,werd in Juni
j 1828 dehand

.

totstuk overeene onmeteli
jkevlaktemeti
jzeren ban-

aan hetwerk gelegd.
den beleggen ? W ant reuzenwerk was immers steeds het
0m van den regteroever der Xerten, alwaa: de dokken ewrochtvan overwinning en slavernàj!

van Liverpoolzi
jn,naarden nieuwen weg te komen,welke
van die stad naarAlanchestermoestaangelegd worden,moest
men de stad,die op een vri
j oneven terrein gebouwd is,
passerqn ;men verkooszulks te doen doormiddelvan eenen
onderaardsche'
n gang,diexbeginnen zoude in de nahjheid
van Queensdock en eindigenaanhetbeginvandennieuwen

pIk zou u maleq hoe ditkind dervrijheid geed duim
grond onbetaald inneemt, en den vHjen arbeid beloont;
hoe hetweldra de geheele aarde zalbedekken en zich ora
dezelve za1slingeren,zonder botsing noch dwaalspoor,even

als ofde voorzienigheid zi
jnen ganghad afpebakend,om
alom welvaart en verbroedering te versprelden, en dea
weg. Aan deze gang welke nagenoeg ) uurgaans lang is, mensch eindelàjk te leeren, dat degrenspalen derstaten
heeft men eene breedte van 6 & 7 ellen en eene hoogte noch det
ongvallen dervolkeren,grenzen zijaloorverstand
van circa 5 ellen gegeven. Hi
j stl
jgtmeteenehelling vay en deugd.
1 el op de 48 ellen; langs deze helling worden de wagèns

overi
jzeren sporen opgesleept. gaar waArde4e onderaard- +)Mr.D.Dowxn CVRnUg.
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nXaar het is mil
-nietgegeven, u datalles metdichter- in Tergelijking van de kracht,welke de wi
i
nd ofwatersom:
li
jk vuur voor te stellen,en ik moetmi
j dusvergenoegen uitodent, ofvan die,welkedevereenigdemenscheli
jkeof
met redenering en daadzaken, metde taal der waarheid ! dier-krachtvoortbrengen kan. Enkeleoli
jfanten veri
jdelea
nHet voorname nut van allen handel is daarin gelegenj
het gebrek van den eenen te dekken metden overvloedvan
den anderen;naalmate dus mededeeling spoediger en a1zoo meer onkostbaarkan plaats hebben, naar mate zich die
mededeeling over meerdere voorwerpen en van meer onderscheiden aard uitstrekt, en naarmate meerdere landen
in de gelegenheid worden gesteldom hunnenovervloedmede
te deelen en hun gebrek te dekken,de algemeene welvaart

moettoenemen. W elnu ditallesiseen gevolg derijzeren
wegen;zi
jlaten een vervoer van 8,
0 urenafstandsin8uren
ti
jds toe; zi
j vragen voordatvervoerdehelftvan den tot
dusverre bekenden vrachtpri
js,en nemen alle voorwerpen
mede,welke tot heden onvervoerbaar waren;zi
j hebben
hunne zi
jtakken, die doorkanalen en bi
jwegen deafgele-

de *erking van den krachtigsten stoomketel,even alsllz.PPO
een',met vi
er paarden bespannen wagen,de hand aan het

wielslaande,in deszelfsloop ophield.*)
Eetmenscheli
jk
-vernuftslaagdenietteminom dezekraeNt
in vele gevallen, boven alle andere,bruik- en dienstbaar
temaken, door die,namelàjk,in een klein bestek vervat,
op ë'
én puntbepaald,sterk te doen zamenwerlteng en door
aan die werking eene regelmatigheid te verzekeren, die van

deandere kracl
ttvermogens,sleclltszeerbetrekkeltjk,in toe-

vallige en gunstige ornstandigheden, te verwerven is. Xet
de voordeelen dezer vierde kracht gaan gepaard, de daaruit

natuurlijk voortvloeijendemeerstelselmatige spoedenbruik-

baarheitl, en wel zulksdaarterplaatse, waar de drie andere niet, of slechts zeer gebrekkig kunnen aangewend
endste streken totmedewerking oproepe'n.
worden.
pDe halve aarde is op reis;alwie zoo veelkan verzaDe kracht en vermogens der onderscl
aeidene, te lcxde,
melen om bi
j vreemden te zien.wateromgaat,gaatvan bruikbare midbelen, die zich totlocomotie aanbieden,behuis. Europa wensch: vooral Nederland te zien,en getn suan in :

wonder, want alle andere landen geli
jken naarelkander,

1)hetaanleggen van.wegen,opzettelijk voorstoomri
jtui-

men heeft er bergen en daleny en in de dalen eene beek gen bestemd.
of ri4ier, maar Nederland heeft een eigen aanzien, zoo 2)het aaul
eggen van wegen voorstoomri
jtuigen,docN
vreemd, zoo bewonderenswaardig voor den uitlander a1s t
ens voorgewoneri
jtuigen geschikt.
Zwitserland voor ons is;doch Nederland ligt op eenen uit- ev3)
het verbeteren van onzereeds bestaandewegen,ten

hoek, en de reis derwaartsislangwi
jlig,en deterugreize eindedie nietalleen voortdurend voorgewoneri
jtuigenge-

nog m eer.
schikt blijven, maar teyens voor stoomri
-j
tuigen brukkbaar
mDie bezwaren worden weggeruimd doorde stoomwegen; worden.
zl
ullen bi*i# ons de beste waar invoerenj die er is: 4)het t
*i
# z
oepassen van stoomkrachta1sprimuszapf/zd,en
Xsxscuilx. lletis onmogelàjk tebeschrijven welk leven en 5)het toepassen van dierlt
jkeltrachtalsprimuszz/pfv,.
welke voordeelen die xoevloed van vreemdelingen zal aan9eeigenli
jke gezegde stoom- ofrolwegen zi
jn, ter bebrengen;zij zullen hiervoorwerperzvinden, paarnaarzi
j reiking van de meeste snellaeqd, gepaard rnet hetvervoer
begeerig zi
jn, eu welke wàjniethadden kunnen denkenj. an zwarelasten,ontegenzeggeli
jk hetmeestgesehikt;want
dat hunne kooplustzoude hebben opgewekt.In één woord : v
de tegenstand op de beste bekende gewone wegen, wordt

Nederlant
lza1 devoordeelen genieten van uiteinde te zi
jnj door de wegen zelven voor) en doordeaserlvellingen
en zal tevens middenpunt worden door bet versneld ver- sl
echts voor ) veroorzaaktjterwijlbijeene snelheid van l
Voer.
el per seconde, de tegenstand dooreene i
jzerbaan en het
)l)e i
jzeren wegen zijn op zich zelven voorFerpen van rijtuig te zamen veroorzaakt, slechts .
).bedraagt van den
ni
jverheidjde aanleg ervan vordertkapitalen,welke,ver- totalen tegenstand,die een ri
jtuigen een bestegewoneweg
plaatst in de ijzeren banen, alom in waardezi
jn gerezen, gezamenlàjk verwekken. op eenei
jzerbaan vermeerdertgesbms itlwaarde zi
jn verdubbeld;zi
jgeven vertieraan di- zegde'tegenstand met lo, bijiedereelvermeerdering vad
xerse takken #an handel, en werk aan een aantalhanden. snelheid per seconde. 0p de andere bovengenoemdewegen
Bi
*
j dit alleskomtnog datergeen land is,meergeschikt vermeerdert die tegenstand, bi
j gelijke vermeerdering van
tot het aanleggea van ijzeren spoorwegen,dan Nederlandj snelheid,in rondeci
j
f
e
r
s
a
1
s
v
o
lgt:
omdat het geheel plat is; de kosten van eenige bruggen,
diejeven a1sdeweg zelf,weinig hebben telijden,zjn in
bi
j 2 elpersecondemet .
j.
geene verhoudingte brengen met dekosten van hetgeli
jk
p
3
p
t
p
>
>
j.
.
maken van den grond in bergachtige landen.
l
y 4 >y tp >
) p 1)
pEindeli
jk verdienthiernog aangemerlttteworden,dat
p 5 )) p
)>
p 3
in den winterzelfsbi
j sneeuwval,de gang van denstoomwagen niet wordt opgehouden; met een'geringen toestel en de trekkracht is op eenen rai
lweg,bi
j allebereikbare
xeegt hij de baan schoon.en handelen ni
.
jverheid vinden snelheden,achtmaal zoo veel vermogender,alsop eenender
het geheele jaar door, een verzekerd Iniddel van bedri
j- andereopgenoemdewegen:maarbijhellingen vermeerdert
vigheid.
de ehesie van de holle vellingen, en de minste stofofroest
àYtjhebben reedsgezegd,dati
jzerbanen nuttig zi
jnkun- op de rails, den tegenstand merkelàilt5btjhetvallen vau
nen.zonderstoomrà
jtuigen daarot te brengen,endatstoom- sneeuw zi
jn dieeerderonbruikbaardan andere wegen.
rijtuigen evenzeerkunnen gebrulktwordell,zonderi
jzerba- ge dynamie alleen in aanmerking genomen, pleit dus
nen. lletvolgende zaldeze stelling nader verklaren.
tellig ten voordeelevan i
jzerbanen?wanneermen dezemet
Alle bewegingen worden voortgebragtdoor een prilnun s
znaar deze overmagtderi
f
ewo
.nme
e we
g
e
nkve
r
gre
ll
i
j
k
t;,
i
s
q
a
r
k
e
l
i
j
v
e
k
e
i
nd
lzerbanen
p?p/z/,
ç. A1szoodanig zi
jn bekend:
danr in Engelancl en Schotland
1) de dierlijke kraeht,en ook die der menschen ;
2) de wind;
3) het water;

sommige wegen van steen reeds hetefl'
eetder i*i#zerbanen,

zoo we1in snelheid a1s kracl
at, doen nabtjkomen. Degreat
co-a vrcïclroad, in Aliddleseœtzoo wel alseenigeanderen

in Londen (granietsteenen tramroadsj,kunnen eenpaartl
4) de stoom .
15,590 ned.ponden over hetvlak.en 10,000 ned.ponden
eene helling Yan l in 274,die) uurlang is,bi
j
De drie eersten zi
jn oorspronkeli
ikekrachten,devierde
bestaat kunstmatig en isdoormenschelàjk vernuftontdekt, *) he
Zoio
;we
heeef
tt
me
vn
an:d1a0t9(le'wind,in den hcvigsten orkaan,eenesneleven alsdiedoormenschelijkecomplicatiën en combinatiën
engelschemijlen in hetuur,ofvan159.88
v
oe
t
e
n
pe
r
s
e
c
e, en de krachtvan 58,45 ponden tegen eenperwerd voortgebragt: de drie eerstgenoemden zi
jn van den pendiculairvlaokntlva
n
e
en voetvierkant, uitoefent;- datde uitmenscheltiken wilonafhankeli
jk.en onbedwingbaar;heti:
ingen van den aardboltoereikend zi
jn,om denzelven in éélï
onsnamelijk even onmogelijk dekrachten van hetdieren. jGaalmp
rti
jds,geheelmeteenehoogtevan 5voetwaterteomgeven;
lkehoeveelheid200 cluizendmalenmeerkrachtuitoeftnenkan
ri
jkte verminderen,ofte vermeerderen,alshetonsonmo- *e
u de geheele bevolking van dezewereld tezamen;- datslechts.
geli
jk is, den wind te bestellen en teregelen,alsook de 4a
16O kubiek voetwaters,met een val van 20 voet in een mi-

ebbe ofvloed,den hoogen of lagen stand,den stroom der
rivieren, het bovenmatig water opzetten,of opdroogen der
bronnen,naaronze behoefte te gebieden.
De vierde, een gewrocht der mensclzen door kunst en
overleg voortgebragl,is dan ook tevensj in de meeste Terhoudingen en applicatiën: aan onzen willekeur en dwang
onderworpen ; daarentegen - en daaraan herkend men de

almagtvan hetQpperwezen - isdiekrachtdezwakstevan
allen:wijkunnen namelàjk,slechtseenebeperktemaat#an

âtoomkrachtyereenigen;en hetmaximum daarvan is nietig

nqqt, in efectgelijk staan,meteenstoomtuig van 50paardenk
raeht.
Van den vloed aan de engelsche kusten alleen,zoude,op eene

augewezenewi
jze,zooveelwaterkunnen wordendienstbaargemu kt dat het eene krachtvan 350,000 menschen zoude uitoefenem Dit alles dient om de meerderheid der oorspronkeljke
kre%ten tebewijzen. Deengelsclen weten zich diemeerderheid
xGeef kunstmatig ten nutte te maken, geli
jk hetvloedwater,bi
j
'vertccA vergaderd wordende,alleen 32 molens bezig houdt diey
om op eene andere wijzeevenveel nut te doen,2000 paa,rdenk
e-hten of 100 stoommEcllines van 200 dynamodtts îeder zoudeu
nooiig htbben.
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eene :nelheid vau 5 ia 49 daarover metgemak heen 4oea veGouding op railwegen slechts .
j, doordien dt gladheid
de
trekken. Deze tramroadszi
jn van algemeen nutengerief, 4er rails het-verminderennide
etrveaa
ronorl
ooftl
,ad
ei
nng
: evenredige

wantzi
j zi
ja zoo we1vporgewonea1svoorstoomri
jtukeu
geschikt;zi
j veroorlovea meerdere, gemakkeli
jker dwarswegenj korte bogten en vereischen minder kostbare nivelleringen en fundamenten,dan dei
jzerbanen.
De snelheid en kracht,welke meq 4oorden stoom oude
e
i
nd
kunnen verkri
jgen,is schier eloos. Soms is op riiljlen,d.i.eenafstandvan
wegen de snelheid van 30 eng.mi
circa 8) uren in één uur bereiktgeworden. De gewone
:nelheid echter bepaalt zich tot 15 mi
jlen ia hetuur,en
klimt zelden boven de 20 mijlen. Depermanente kracht
van den stoom,zoo we1a1sdievaa den dierli
jken primun
ozofzl:j verliest bi
j de vermeerdering van desnelheid der
locomotie.Xen stoomwerktuig,bi
jv.datoverdenstoomweg,
bi
j eene snelheid van 10 mjlen,i00;van 15 mi
jlen,60
fentenaarskan slepen,vervoertbi
j 18 mi
jlen nietmeerdan
40
centenaars.*) Hetheeftdeszelfseigenezwaarteenvoorraad van brandstoFen en water te Vervoerenjdie teZamen,
bj doorslag, op 100 centenaars voor eene stoomweg-loco-

motiefkan worden aangenomen,daarde snelheid en kmchf
nietzonder sterkte,en deze nietzonder zwaarte kanwozden
verkregenyzoo x
zelfs, datvele locomotieyen op stoomwegynj
160 centenaars wegen,daartegen hetgewigtvaneen'stoom wagen op gewone wegen die 50 centenaars kan laden!op
J0 centenaars kan worden gesteld. Hetverbruik vanbrandstoFen neemt evenredig toej naar mate er meerdere kral t
wordt vereischt. Alle kracbt, die totvoortbrenging van het
gewigt derlocomotieve zelve noodig is,verteertdusnutteloosde brandstof.
Een goed engelsch paard legty voor een'mail- ofstare.e
x c/z bespannen, op gewone mac'cdt
zwz-wegen, 1:engelsche mplen in het uur af. ofschoon deze wegen ge-

gwaarte van de locomotief

4) Alle kosten van aanleg ea aankoopjdebesparing van

ontëigeningen,renten en lasten,zoo we1a1sdievansli
jtage
en consumtie gerekend, dat dan de uitkomstten voordeele
vau degeprojecteerdewegen,comparatiefstaat.
ge locof
notie behoeft echter niet uitsluitend de kosttn en
reatea van den stoomweg-aanleg op.te diepen, maar wordt

daarin doorde dierlijke kracktgeholpen. Hetnutvan een
pasrd kanj bi
j doorslag, op 600,000 dynamodes in het
jaarworden begroot.
De aankoop van een paqrd sehatten wijop ....y l8û,Het voedsel, op . ... . .. . . .. .. .. ... p
llet beslag9en scherpen des winters op .. ...p
Hetsli
jten van tuigeu op ........... . . . >
9e stalling,oppassing enz.met de renten van de
kapitalea op . .. .. . .. ... . .. .. . .. h
y

45j
21

j
8,

20,-

J'310-?etnutvan een paard, ofdk 600,000 dynamodeskosten

dusy'3l0 in hetjaar,d.i.0.00051centsiederedynamode.
Kene dynamode stoom mag dus nietgerekend wordenminder te kosten dl
au 0.00025 cents.
Uit de rapporten, welkede heer AtExxlpsn Gcaocxj aan
de commissie van de Ifolyhead Zondon Wdcd heef over-

gelegd,bli
jkt,datop eenen welgelegdenlondonschensteenweg de trekkingvracht, welke vereischt wordt om eene
egevene zwaarte op een vlak in beweging te brengen
daarvan slechts het xlv uitmaakt. De steenen moeten
y
naauwkeurig tegen elkander worden gevleidj en rustea op

eenebedding van pebroken steen,terhoogte van 12 duim,
meenli
jk dusworden genoemd,komtechteraan Xz
kc'Aowx en deze laalsten zl
ja zamengesteld uit lagen vaa 4 duimj
llechts de verdienste toe, van hetromeinsche stelselteheb- op iedere van.welke dan de vloer van regthoekige steenea
ben doen herleven.zoo a1sdituitde Ta&ula Tle/do,
sflagj behoorli
jk wordtgelegd. De wederstand van de verblndende compositie en vaa de oppervlakte te zamen nietmeer
dekaarten van Plxrlxcl:lten.elders,bli
jken kan.
De gezegde snelheid ls geenszinsde grootste,welke, van dan vls uitmakende van de zwaarte,die in beweging moet
*en trekpaard te verwerven is, en toch komtdie ree4:als wovden gest
eld,juistdâârwaardeoppervlakteuiteengroot
aanlal steenen bestaat, loopen de voordeelen eener goede
2:
3
he
t
g
e
wo
o
n
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o
c
q
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i
e
f
s
t
o
o
f
n
e
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c
t
n
a
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t)
De ridder Tnoxxsslx, kapi
tein derartillerie teStraatsburg best
rating van zelven in hetoog. LElementatlocomotiont.
heeft in Frankqjk octrooi'bekomen op hetinvoeren van I)e di
jkj Ieith /A
'-c/zi te Edinburg,bi
jna deeenige
een stelsel van wegenmaking, doelmatig voor stoom, zpo passage naar de haven van die wereldstad uitmakende is
welalsvoorgewone ri
jtuigen. j) Een dergelijk octrxiis ongeveer2 mijlen lang,terwijldeszell'sbreedtetusschen de
door onze landgenootBocalclcs aan Z.X.den koning ge- zi
jden ofkantsteenen,die te derzijdeeen breed voetpad
vraagd, doch hem ,om wettige redenen, niet verleend ge- afbakenen, gemidde1d kan wowe
rden gerekend op 57 voeten
ge steer
len. waarl
.
worden. Hi
jheeftdaarbi
jaangeloondjdat:
netledezelve isbelegd,ztjnkubiekvormig,
1)
De
ko
s
t
e
n
v
a
n
a
a
nl
e
g,
a
l
s
me
n
de
be
s
t
a
a
n
de
we
g
e
n
vau de grootste dimensie voorzoodanigen di
jkjen gelegd
betoniseert, circa rl
v. maar daaraanandererigtingengevende, op eene bedding van scherp zee- of kiezelzand,yan alle
eirca ) beloopen van de som,voorden aanleg van eenen aarddeelen gezuîverd. Hetisthans (1841)ongeveer)eeuw
railweg gevorderd.
geleden dat Zeith 'fz-c/f-van eenen niet meer dan gewo.
2) De gemiddelde snelheid,overdie wegen;zoudezija nen weg werd veranderd,in eenen breeden dijk.enhoezeer
vaa 3) uren in hetuurvoor de reizigers;
deszeifsoppervlaktetameli
jk geli
r
ik is,zoo heeftdezelvezich
3)De locomotieven, voordie wegen hetdoelmatigstbe- ecbtergedurende dit,betrekkeligk,lang tijdsbestek instand
vonden, in koopmansgoederen ) van hetzaamgevatgewigt ehouden, en kan nog even zoo lang voortdurenyzonder
van rijtuig en lading zouden kunnen vervoeren,zi
jndedeze zelfseenige aanmerkeli
jke herstellingen te vorderen.
.

'

Door de Zondon Iiverpool and A o/vlrci coaeâ- and

*)Volgensdetabellen van VIGNOI'
-A isdeverhoudingderkrachtvan
een stoomwerktuigvan 20 dynamodesop ten'railwegbijdesntlhgden van
7:
lmi
jlen.. .
.100
I0 zz ... ...... 73
15
90

# . ....: i 50
zz ......... 36l
z

roci-c/?zecz?y js het aanleggen van eenen geli
jken of
dergeli
jken weg voorgesteld a1sde commercialroad,waarop
stoomrijtuigen en alle andere soorten van wagenskunnen

worden toegeiaten.
Yvanneer een edeelte van de weg tusschen Londen en

Birmingham aan eene ztjdewerd afgezonderdjen voorzien

met gebroken graniet, zoude er weinig aan ontbreken

, om
j) GVENIVEXU schrijftaan het,paardeenesnelheidtt
le van uiterlb
jk nzelven een railweg te doen zi
jnyen dekostenzouden
15 elperseconde,of van 9:8 urengaansin het uur; teçen 10 de
jk zi
ju. Een dubbelspoorvan granietmijlel peruurisdesnelheldslechts4,.kperseconde. Xo'
lreas nietzeeraanmerkli
hem zoude dus een paard, geenen tasttrekkende ofdragendq., de steen of traltls moest daa aanjde eene zl
-de van den weg

gewone snelheid der engelsche mails drievoudig kunnen overtreFen,en dus de grootste snelheid overtreflkn welketotdusverre
op railwegen door stoom verkregen wordt.
1n.Amerika is de snelheid der extraposten,in buitengewone
omstandigheden, 15 mijlen in hetuur,en een koeriervan WA:hington naar Baltimore heeftdezen weg,achtmalen van paarden
vtrwisselende,in 1 uur 25 minuteny dus zelfs met eene snelheid

worqen gelegd, voor de wielen, en een steenen vloer tusschen de spooren en granietsteenen, Hetaannemen vandit

P1an '
zoudeaan den gang van stoomri
jtuigeneenezeergroote

snelheid verzekeren, geen hinder te weeg brengen aan
andee voertuigen, geehe verandering te weeg brengen in
legging van slagboomen oftollen, en de buitengewoon
van24mi
jlen in één uurafgelegd.- De wegtusschen Blrming- de
ham en Londen,van l10 engelsche-mijlen,wordtdoormail:in roote voorschotten en zekere gevolgen voorkomen, die oaT
uren 60 minutcn,dusmeteenesnelheidvan 13lmi
jlen iahet vermi
jdeli
jk uitrailwegen moeten veortspruiten.
uur overgereden.

1)De
heerTHoMAsslx heefteene brochurenitgegeven,d1ewerkelijk
over de doelmatige bruikbaarheid,enverkiesli
jkheidvan den beton
bovenilzeren rails,handelt. De heerTHoMasslx hadgeenszins
e
en octrooivan uitvindingvan den beton gevraagdywanthi
jwist,
dat reeds de romeinen eene compositie kenden!aan den beton
geli
jk; maar zi
jne aanvraag gold.
t detoepassetùkheid cezler be-

De heerBwics deriituigen 4pn dea heerGcsltlzt aangekochthebbende,dienbe eenepetitiein bi
jhetparlement,

hetwelk deze aanvrage in overweging nam en eene com misxie van onderzoek benoemde. Deze commissie deed de
meest geleerde mannen indewerktuigkunde,staatshuishoudkunde. ânanciën en landbouw tot zich komen, en na eene
kende zaak op ::918 andere bekende zaak,wccrzlïf eene xfelw: ernstige ouderzoeking van drie maanden deed dezelve haar
onbekende zaak '
voortgebragtmerd,welkç toepa sing doordefranrapportden 12 oct.1831en verklaardeovertuigd tezi
jnjdat

sche regering a1s nieuw werd beschouwd,volgens de wets-bepaling : têuzle appticaticn xoTfvefze d'unc cAJ4a connue,ezt ôreve1) stoomri
jtuigen konk
'
len worden qebezigd op gewone
4a.
tt.
v'3
wee n, met eene snelheid :an drie ml
glea in hetuur;

wxoExs(sTo:x-).

-

xlis -

2)denelverzwaarte,demachine en de werklieden mede
3)deze ri
jtuigenjmetde genoemde snelheid 14perxonen
kunnen Tervoeren ;
4)dezelvezeergemakkeltjk lloogten van zeergroote lzelling kunnen besti
jgen en aftlalen;
5)dezelve een veelspoetligeren minderkostbaarmiddel
van vervoerzi
jn,dan ri
jtuilien,doorpaarden getrokken;
6)dezelven noclàvoorde reizigers,noclzvoordevoorbi
jgangersgevaarli
jk zi
jn;
7)dezelvemindernadeelaa de wegen toebrengen,dan
dedoorpaarden getrokken ri
jtuigen;
8)datermidtleltotaanlnoediging bestond,doordeop-

Gerekend,3400 ned.ponflea bedraagt;

WAGESSCHOT--WALDECK.

1833. Hetliep gedurende zestien achtereenvolgende dagen9
endeed meerdan men verwacltthad,doclleenlge onaangenaanlhedea lzad de ontbinding der sxieteit ten gevolge,en

de Enterprize werd bi
jinkooj)wedermijn eigendom,bi
j
de staking van zaken diersocieteit.- Gedurendedenwinter,
dus vervolgt de heer llAscocx, bouwde lk de E va,nu

L-rt
-n. Bitri
jtuig begon deszelfsdienstopdenPaddingtonweg in Augustus 1834,waarop hetzelve (lageli
jk:meer dan
drie maanden dienst deed. llle mi
jne ri
jtuigen hebben

bewezeq lneerdere kraclzt te bezitten,dan ik verwachthad;
de eerste m aal, dat ik, door den nood gedwongen,m et
deze daadzaak bekend raakte, was gedurende derzelver

diensluitoefening in 1834. Een gering gebrek in de ma-

brengsten. waarlnede deze wegen door ouderscljeiden bills clzinerie der Autop&y deed dezelve stilstaao, en de *'rï'&
waren gedrukt, te vernlinderen ; ten gevolge van dit rap- werd tot hulp aangevoerd,als wanneer deze de Autop'y
Port zi
jn dc tolopbrengsten voorsto
mti
jtuigen op geli
jken >an Pentonville-llill af, met zich tot aaa den station op
.o
voet gebragt,als voor tle gewone riltuigen ontlleven gewor- den 6'f/y road voortsleepte gonder eenigewerkeli
jkeverden van zeer aannlerkeli
jkc lastell, welke op de gewolle minderillg van snellzeid. I)e gelniddelde werkendesnelheid

ri
jtuigen drukken. en welkekunnen worden vergeleken bi
j van al (lcze ri
jtuigen is #an 10 tot12 mi
jlea in hetuur,
de iudirecte belastincea welke onze diligences betalen.
lloezeer dezelve veelverderkan gedreven worden.Debrand
In Engeland llebben gedurende deze laatstejarelhflellee- kost ongeveer 21.pence per mnl;sli
jtnge en onderhoud
ren llAxcl:, XAcsxoszj HAscocx, Oct: en SAMMKR de ojl- bepalen ziclt voornameli
jk totden stooznketel, de stxklossing van dit vraagstuk, m et de grootste volllardiog, jllaatsen en raderen of wielen: maar datonderhoud is zoo
gezocllt,en iederhunner isdaarin gesllpagd.
groot niet a1s men zoude vooronderstellen;want mi
jne
In Frankri
jk heeft tIe heer lIAM05n, een ltlan van de stoomketelszi
jn zoodauig gefabriceerd,dataldevoornaamste
grootste verdienstell, lloofdingenieur van lpet kanaal der e!
1lueest k'ostbare gedeeltea verscheidenejaren duren,e?
zamenvloei
jing van dcn Ili
jn en gonau, voor den lleer herllaalde vernieuwillgen vaa kahlers doorstaan kunnen.
KITsI5c, voorlnaals directeur der mi
jnen van den J'igau, sYataangaatdenlacllines,zoo bli
jken derzelveronderhoud
eellstoomrijtuig gebouwtl,datlletbestegevolglleeftgellad; en sli
jtagezeergering tezi
jn.
de zelflle liet voorlletinstituuteen anderri
jtuig op klein A&'AG EN
'SC110T. JF agenschosz,wagenschot, noemt
Inodelwerken,datniets te wenscllen overliet,el1(Ie kleine l
llen in Iliga lletgesllleten (nietgesneden)eikenhout,hetmotlellen van (lit soort, llebben veel lzleerlzloei
jeli
jklàeitl welk, als lletvoor h rongutgelden zal,14 ltollandschevoet
in, dan eene rnacltine van grooten omvang. Iletitlstituut lang, llduimen lloog el1la duimen breed zi
jn znoet. In
lleeft dan ook aan denzelven deszelfs tcvredenlleid betuigd, dit tieval wordt ltet znettwee kruisgewi
jze overelkander
en llare goedkeuring daaraan gehecht.
liggende sleutelen gestempeld.Posten. welke dezem aatniet
Destoomketelisop dedeugdeli
jksteenalsdebesteerkeode houden,worden.genzerktznetAY.(dai.wrak ofuitschot.j
gronden vervaardigfl, tlat is, de vloeistof,is verdeeltl, en
NSD.TAaItr. 'Ietde wrakken (gewoonli
jk lang ongebi
jgevolg is llet gelleel zoo kleill mogeli
jk, ellsteltzeer veer3 e1,2 paln),tot4el)invver/ 7.50;uitvoer/-10;
rooteoppervlakte daar. Dezetoestelbezit (zieverderbe- doortboer./ 10 de l00 stuks.
lheden)dezoo noodwendigehoedaniglletlen olnlletsjlringen AVAL Lscll
pvt). Eene kust, of het land van uitzee
te voorkolllen, zeer veel kracht te hebbeny bezuiuigellde gezien, wesllalve ook die zi
jtle(lerzee,naarhetland toe.
en minderduurtezi
jn.
de landzi
jde wordtgenoemd. A1s een scllip dellooge zee
In (lctober 1832 besloot de heer HAscocK een uitstaln'e tl
let ruilne sop) niet bereik-en kan,pleegt dezeelnan te
naar Brigllton te doen. 0p AYoentlag den31octoberkwalll zeglielà:hbj'zitccx wa/,aan lagerwal.
doo
r
de
s
t
r
at
ea
de
r
s
t
a
d,
m
e
t
IVALDECK. vorstetldom . Ilituittwee stukken, het eiditstoolnri
jtuigvan Stalbrfl,
goodaoit;e afwisselenfle snelheid a1s noodig was, om ziclà, genli
jke vorstendom JFaldeck tusscllen Hessen en W estnaargelang vanomstandigheden,hetzi
jvöt
'
)r,lletzi
jachter pllalen en llet graafschap (vorstendoln),Pyrmont,verder
andere ri-jtuigen te Illaatsen,op Black/riar'n rocd, ter noordel
i
jk tusscllea Lippe en llannover liggende duitsche
voorbereiding van de proef voor den volgenden dag, aan. land is welis waar door de uitsFestpllalen voortdringende
Verzeld van eenen wetenschappeli
jk-envriend,eenàee-oflicier woudgebergten bedekt, (loclzLeeftecllterlneerendeelseenen
van ondersclleiding, voe(Ie ik znij dien morgen, bi
j de vruclltbaren grond, en levertaan deszelfs bewonerstoereivrienden van den lleer AscocK,a1swanneerwi
j elfI)&s- kend graan. raapzaad en vlas,voornamelijk aan de Aaren
sagiers te zam en uitmaakten. Van af hetpuntvan vertrek Etlerj en llout it1ovelvloed. Be aanzienli
jke ruo vee- en
tot onze aankomst op Rrd Fill (den roodea heuvel)be- scltaapsteelt zi
jn voorname ni
jverlleidstakken voorbetland,
hielden wi
j eene snelheid van negen mi
jlen in hetuur,en en deszelfsbergen geven goed i
jzeren koper(bi
jAdorfin
ted'
en dien berg.alwaaralle ri
jtuigen in (Iatjavgeti
jde zes het Xariéngebergte en bij Goddelsbeim), ook marrner,
paarden belloeven,nleteene snellleid van vi
jftotzesuzi
jlea albast, dakleiien, en znolen- en kalksteenen. De Eder
in het uurop. De tegenspoed van de reis was, de onge bevatook oudzalxl,hetwelk vroegerbi
j ltetdorp Alreldern
ooegzam e voorraad van coke en water;hetwater llloesten ewaq< llen werd. Eetpe salisle te (lstdorf, oostwaad s #ân
wi
jzelfs metHzxcocx ltosew?
>e, (buigbarebuizen)opllalen l'yrlnont produceert olnstreeks 400('0 centenaar: zout, en
uitde vi
jvers of stroolneœ.welke wi
jontllloetten. Dcze beroemd zi
ja de ltlillerale bronllen te Pyrlnontea te Nielzloei
jeli
jklletletlvertraalit
len (le voleindiging van de reistot (Ierwiltlullgen, welker wnter tot de lrleest geachte Taa
den volgenllelk dag, zi
jïlkledie later(loorstooln in 5 uren Iluitscllland beboort, en overvloctlig wordtuitgevoerd.
volbragt; tlocll op onzen terugtogt was ouze snellleid zeer
Fa&rfrl-znd/4a/rfe e.n Ilandct zi
iy
l onbeduidend. Fen
*'
vernleerderd zfioll:tt eene TlliJ'l verre den lleuvel oj). llïet weeft overal genleen li
jnwaad voordehuisseli
jke behoeftek
eenen sjloed van zevelttien llli
jlen ol3gestopl
lld wert
l.
gaœnkousen (totuitvoernaarBremen)te Bellrsen enandea
Terut
ikonlentle oJ)(1etiescl,it!denisllli
jylerri
jtuigen,zet
;t Illaatsen,de provincie Pyrmont, en wollenstojlèn en kouxen
xerdcr de lleer Ila.>cecK.bell,erk ik,tlat(1eizl-/'
ftz?/lleteerste t
e Arolsen, Kùlte en Korbacb;goede looi
jeri
jen zi
ja te
stoonkri*'itui*z'' was.dat o*I)tlelp%j.l
r
o
o
t
e
n
we
t
;
t
o
t
a
l
g
e
l
n
e
e
n
g
e
- Ar
olscn en Niederwildungen, papierlnoleng te Uveren enz.
'
rief liep. lpetwelk begtll, ill lt.bruaril. l8,91, tusscllellstaf- i
jzersmelteri
jen en smee:werken, die giet-en staaft-zerten
ford 'elp laontlell,eI1 (,1) flrze wi-jze versclletllezle wt-ken uitvoer level'en; aldaar en ook te Berscll,Neubalt? Adorf
regelnlatig vo11,ieltl docll wi
jlik in tlatvloegertiJ
-tlvak, ea Vor.nlzavsell<.en eene staal-en rnessenfabri
kteFriedens*i
yliemanll bekwaalll lkalllietzlaaktvoorlletbestureïl. eultdi--)ne tllal bi
J Pyrm ont. Tenznitvoer komen. beh:llve kousen en
tegt*nwoordiglteid te l1uis vereiscllt wcl'tl, l)c6-(1,)f1 ik IlliJ- i
jzerwarel),bout.Re,wolle,lnarltter,leisteen en iconderiIh(le noodzakeli
jklleid lletzelve van (1vl1we)
;afte Ilelzlell. lteid lninoraalwater (jaarli
jks omstrceks 40t1.0t)0 kruiken).
Ilit ri
jtuig was alzoo lleteerste,hqtwelk (Itlorde jlublieke die.even a1: de gezondlleitlsbronnen en bad-inèigtingen te
:traten vntl Londen stoonlde.
Pyrlnont, diejaarli
r
ik: omstreeks2()00 gasten totziclttreku bi
eld ik mi
jalleen bezig mett
lerllyouw vaneengrxt kell.eene aanzienlilke winstaanbreogen.
'

ri**
l
t al
leen als Ill'oef oI)de olzzliflge
'tui'Yg,
'' de Eva.
- da
. nde
.
wt-liel
) lleeftv.aewerkt*.zi
lnde hetit:*l832e.e*tl,uaaste5&X*.in4Nr
:@'
geweest. BiJ de oprifitlng eener stooltll'i-ltuig-soctttteit, th.
Ztlndna and 'cJt/?-a.g/o?z kwalu ik Inetdezelve overeen
1otllet bouwen van (lr;
le ri.
ltuigen.waarvayzllet eerste,
llaamd D ennonstratutn elt vervolgens Z*
/,1/crwrl-Je in
king wertl gebragttussclleltdeCityen Paddington,iu

A rolnen, de kleine, maar gocd geM uwde lloofdKad des
land.. niet Terre van de Aar, zplet 2000 inwoners,heeft

wolweverij. eenige s-de letlerfabri
jken, namelijk ook in
llet naaste dorp Kùlte: een G ekhandel-etablisselnent, en
G dri
jft li
l eaadhantlel. llierisook eenemunt-inMelling.
eeneopenbare boekeri
jen eenenietonbelaoari
jkevenameliog #a> anueken en gedenkpeuningen.
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le verAfunten en â/erd. Tegenwoordig rekent men in deze soorten stonden hier pari, tot op derzelver waark
vorstendommen, en omslreeks sedert 1837, naar thalern mindering en deel
swi
jze intrekking in Brunswi
jk,Hanover

van 30 zilvcr&roschen à 12pfennige,en welgeheetinde enz. ofschoon dezebuitendien in denjongsten tàjd minder
numeraire waarde van hetpruisisch courant, tot welk einde in omloop waren dan pruissische en keurhessische muntniet slechts reeds ia hetjaar1824,drittelthalerstukken en speciën, welke vroeger de eenige koerserende geldsoorten
den 14 thaler- of24 R lden-voet, maar ook tot hetbegin uitmaaktep en nog uitmaken. ln den handel en wandel
van 1837 zilvergroschen in de munt-instelling, te Arolsen we/d daarom reeds iedert een' gerui
men ti
jdalleen naar
ztjngeslagen geworden. overhetalgemeen,wasderege- pruissisch courant gerekendj en ditalleen is tegenwoordig
ring hier sedert de aansluiting tot hettolverbond (1831) algemeen in gebruik.
jwisselzaken rigt men zich in hetvorstendom V almeerdan ooiter op bedacht,om eenen gelijken muntvoet gi
#eck voornameli
maetPruissen in te voeren.
jk naar het koerstelselvan Frankforta(M.
.

De muntdag der verznelde drittelthalerstukken was tot in irl Pyrmont worden echter de koersnoteringen van Bremen
dejongste tijdèn, en totongeveer 1832,derekenwi
jze in en Hamburg tot rigtsnoer genomen.
het vorstendom W aldeck nietgeheel geli
jk metPyrmont, M aten ezzg'ewksgten. Zeelg/:?A2cc/. De waldeckskhe voet
en ishierover hetvolgendeaan te merken :
van 12 duimjhoudt129.6 oude pari
jsscheliniën,of292.36
c/dt
lcâ was sedertden 30 Xei mil
l
i
me
t
r
e
s
,
(
ne
d.
s
t
r
e
è
p)
e
n
i
s
a
l
z
o
o
van den hanoverschen
1) In het vorstendom 'F'
1690 de leigziger- of 18 guldenvoetingevoerd geworden. oetweinig 4erschillende.
In hetjaar l736 werd daarentegen verordenj,datdege100 voet=
heele,halveofviertel-carolin respectieveli
jk à9jj4) en à
l16,94 grootherlog.hessischej
2) g'
uldens moesten aangenomen worden; derhalve werd
93,15 pruissische, of
'
destldsdenog in denjongsten ti
jd hierbestaande 20 gul92,49 weener voet.

denvoet ingevoerd, en daarbij ook naar n'
uldensl/cp 60
kreuzer à4pfennige gerekend, zeo als dan ook vroeger

Bi
j openbare banken en metingen bedientmen zich vaa
den zoogenaamden ri
jnschen voet)die hieraan den pruissin gelijk is. ZieBslttlzl.
9it heeft tot het jaar1760 bestaan,a1swanneer dere- sche
'rhalve 584.7 millikenwi
jze naarfhalern van 36 mariëngroschen à7plknn. De el is de dubbele voet,en houdtde
ingevoerd werd.
metres(ned.streep). Zi
j isdienvolgensvaa de hanover-

W aldeck tot den oberrheinschen kreits geteld werd.

W erkelqk iezazlzz/e&eld&oorten zi
jn de volgende:
A In g/z
fd (althansvroeger,1750 enz.)een klein aanta1dukaten,ook Ien J dito.
B 1n aï/rt'r, en we1 naar den zo-guldenvoet:
Species- en conventionsthlr.van l thlr.12 m.y .
Laub- en Palinthlr.van 1 thlr.20 m. gr.

Stukken van ),),I,1.j.
)v,1v,.
lx en lv thlr. of1
m.gr.
Geheelethlr.stukken zijn totdusverrehiernietgemuntgeworden.
De ) thlr. of 4 m.gr.stukken ontspruiten neg uit
den tijd van hetkreutzergeld,metden muntkag,à
10 kreutzer.
De zo-guldenvoetgeldthiertotdus verre slechts, en

hootdzakelijk in deregerings- en openbare kassenj
en werd nieuwlings in den handelen wandelweinig

4)

ebezig,
d.
In â/zer,en welnaarden 4 gl.-voet zi
jn alleenli
jk
gemunt.
I m. groschen van 3jpfenn.,voorts3- en l-pfennigstukken.

obchoon de2:guldenvoetb1
jverscheideneopenhrekassen geldt,vond dezelve zi
jneaanwending tochToornameli
jk
in dedageli
jksche handelen wandel.
Volgens de bi
j ediktverordendekassa-waardeziln geene

sche elweinig verschillende
.
*
100 ellen =
97,45 groothertogl.hessixhey
87,67 pruissische of
75,04 weener el.
Graanmaat. Demûll
e (hetmud)heeft4 scheFel.
De graanmaat is in ieder ambtsdistrictvan het vorsten-

dom verschillende.Iahetvoormaliqeambtsdistrictkrolsenw

(tegenwoordig tothetopperambtsdlstrictder Twistebehoorende),houlthetroggeschepel, datook voortarwe,g,
arstw
erwten, wikken en raapzaad gebruikt wordl, 51:416 litelr
(ned.kan.) 100 roggeschepels =
69,42 bremerschepels,
40,17 groolbertogl.hessische maltersy
165,05 hanoversche hemten,
93,55 pruissisehe schepelso.
f
83,60 weenezm etzen.
Hethaverschepelhcudt56,6% liters.
100 haverschepels =
76,47 bremerschepels,
44,25 uroothertogl.hessische maltery
181:8'
1hanoversche hilnten,
103,05 prulssische schepels of
92,09 weener metzen.

muntspeciën geslagen gewordeq ; deze muntvoetgeldtook
h hetambtsdistrict Zandau isde roggemAatkleinerdaa
slechtsin sommige kassa-> talingen; echter werden in het te Arolsenj en het in het ambtsdistrict Zisenôerm gebrui-

j
.k is,nog kleiner;daarentegen isde havermaat in het
jaar 1824 etteli
jke muntingen bewerkstelligd pn d'
rittel- keli
stukken in den 21 guldenvoet, of in pruissisch courant.
ambtsdistrict Eisenôerg grooterdan dat te Arol:en.
Yolgenseene verordening van den 29 october 1830 werd
ook de 21 guldenvoet of de pruissische en keurhessixhe
Inâobdsmaqtw/nr nattewcrda.
munt in alle openbare kassen voorloopig ingevoerd, en be-

staatnu sedert1837a1seenkemuntvoet, waa.
rnaarnu ook

De ohn'(hetaam)heeft16) eimerof100 masz,
%lmanx

mee en meer de uitmuntingen,even alsln Pruissen xollen houdt 72 oude par@s
che kubkek duim = 1,42822 liter
fesckieden.
(
ae
d.
ka
n)
.
Vaa vreemde muntsoorten koerseren hier voor- meliz.k :
Xen rekent gewoonli
jk de ehm gell
jk met de ohm in,
Yranschelaubthlr.(neu1h1J.),tegenwoordig in gerin;ge- Fra
nk
f
o
r
t
a
/
X.
,
z
i
e
a
l
d
a
a
r
.
ta1 en totveranderli
jkepri
jzen;brabandschekroonthlr-,in Ilaltdelsgewigt.Hetzware pond heeft32 lood,en weegt

ltetjaar1830 nog à lthlr.19 m.gr.conv.couranten &l 47
6,352 gram ofwigtjes= 1,018473 pr.k. Hetcyntenaar
thlr.23 m.gr.in den 22 g1.voetzhetgeen i.
n den 21 r1. heeft 108 pend, en stemt met den pruissixhen eentn.van
voet1 thlr.18 s.gr. 1 pfenn.uitmaakt,endie tegenz
woordlg l10 pond i
a hetgewigtgenoegzaam juistoyereen.
n moet
lagerzullen stman (halve- en viertel-kronenthalerthansuit- Het ligte pond'weegt467,41 gram ofwigtl-esy e,
gesloten); voorts:pruissische en keurhessische geldsoorten, duswaarsehij'nlij'khetoudekeulsche'zijn.
Bi
J de âscale- en zoutvertier-besturen ishetpmissische
geli
jk reedsisvermeld geworden.
.
IL 0ok in het vorstendom Pyrmont heeft naar alle rwigtwetteli
jk ingevoerd;ook ln den groothandel,inzonvernaoeden, i
n vroegeren ti
jd de conv. 20 g1..Toet ge- derheid bàjkelonialewaren en wolle,isdezelvetegq
enwoorheerscbt, en hebben hi
ervoornameli
jk hanoverxhemuot- dig van schieralgemeen gebruik. Zie Bsu lzx.
Het medicinaal&ewigt is het oude neurrn&ergscâq,xie
xpeciën ;ekoerseerd.
.
T- op.(leu jongstea ti
ldy en met name totomstreeks NII/RS>BZRC.
1837, als wanneer ook vermoedelàjk hier de prulssisAe W ALL,W IHL.1)ineenige handelsstedeu van guitschmuntw et is.ingevoerd geworden, rekende men ecNter naar land bi
j verscheidene voorwerpea gebruikelàjke benamin:
thlr. van 36 m. gr.à 8 pfenn.., in de numeraire waard'
e voor een aant
alvan 80 stuks;2) o-t-indisch goud- en
>an dea 20 gl.voetswaarla aan den pr.thl.6 pf. moesten zilvergewigt. Zie Yxtt.
W
ALLACHI
JE,
zie
oegevoeg: worden,om ia waarde alsgelijk tegelden.
W ALLI
S (PRI
NS)Bc
cgwRzsT.
KILâNB,:iePlltxs-W nt.
ls-zltlAm
Uktlleemsche: naar den conv.20 u1.vott gemunte geld-

WALLls W ALVISCII.
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W ALLIS ofW ALLISERLAND. Zwitsersch kanton tus- Pen. Zi
jkevinnenznuar
jhebben eene graten en eigenll
schen Italië en de kantons '
W aadt,Bern,Urien Tessin, vinnen uit elede beenderen bestaande, en met spieren,
een volmaaktgebergteland. dat door de hoogste, met eeu- vleesch, spek en ve1 overtogen. Er zi
jn velesoorten valx

wigen sneeuw en onmeteltjk grcote, ten deele in de dalen
afhangende gletschern bedek-te Alpen-streken ornsloten is,
en weike 17mijlen lang hethoofddalvan den llhonevloed
vorznt. Bi
j degrootste verscheidenheid van hetklimaatin
de dalen en op de hoogten zàjn ook de producten hier
zeer veelyuldig verscheiden.
. àyallis behoort totde merkwaardigste gewesten,nietenkel van Zwitserland? maar van
eheel Europa; want nergens vereenigen zich in een'zoo
kleinen kring a1s hier,de klimaten en produkten van onder
alle breedte graden, van Ysland tot Sicilië en Afrika, de
snelle afwisseling der elkander tegenovergestelde voorwer-

walvisschen;de volgende ztja de merkwaardigste l)dezoogenaamde groenlandsclie fz/clri-sc/d,ofdegemeenewalvisch,
het grootste schepsel, hetwelk totdus verre den menscilen
is bekend geworden. Xen beweert, datmen walvisschen

van l00 à200 voetlengtegevonden heeft,ofschoon daarbi
j
we1eenige overdri
jving za1plaatsgehad llebben. Daarzij
echter schier alle, nog vôôr het bereiken van derzelver
vollen oud. erdom gevangen worden,worden ertegenwoordig
zelden langere dan van 60 voetgevonden. Yan dezelengte

bedraagtde kop het een derdegedeelte. lli
jheeftgeene
vinnen op den rug, en de beide eenige vinnen,die aan
pen,de onbeschri
jfeli
jkemenigvuldigheideenerafgri
jsseli
jke, beide zijden naast den kop zitten,zàjn slechts5 à8voet
dood en verderf aankondigendej en dan weder de weligst l
ang. iletdezelven kan l
ai
jevenwelzeersnelvoortroei
jen.
.'
vruchtbare naluur. op vele plaatsen valtde oogstin Xei, In den bek heefthi
j geenetanden,in welkerplaatsechter,
op anderein october,en alshierhetooftnietmeerri
jpt, in de bovenkaakjdie we120 ellen lang is, dikke,'methaar
zooonde
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enz. bezetten horenlagen, zoogenaamde baarden, ofhet zoogelgenll
jke kultuurgroei
jen wi
jnen, dieb!Jbehoor- naamde ôalein (du.Fischbein),aan elkezi
jde gemeenli
jk
lijke behandeling met de sterkste spaanschezouden geli
jk 350 stuks. De opperhuid van hetdier is meestalzwart a1s
komen.lndegebergtenlevengeiten,marmotten;lynxen, fluweel, beneden wit, en op sommige plekken met allerlei
leuren gemarmerd,) duinadik,deeigenlàjke.huid echter
wolven (spmwijlen beeren) hazen,reeënjen veelwild ge- k
vogelte. 0ok aan mineraliën is ditkanton ri
jk. Deszelfs is l duifn dik. onder dezelve omzingthet dier over desgebergten bevatten goud-,zilver-,koper-jijzer-,lood- en zelfs geheele lkchaam eene laag spek, ter dikte van (le
kobaltertzen en voortrellLli
jkesteenkoolenjvan welkeechter breedte eener hand, en,die 50 ofmeer tonnen traangeeft.
geen partàjwordtgetrokken. Daarentegen wordt heerli
jk Uit hoofde #an deszelfs enge keelvoedtzich hetdierslechts

n
larmergipsen pottebakkers- (lavez-) steen uitgehouwen,
en vindtmen hier kristallen. Aan minerale wateren ontbreektllet insgeli
jlts niet,en debaden te Leuk en Brieg
wo
r
d
e
n
(
i
n
z
o
n
de
r
he
id laeteerste) drok bezocht. 9einwoners vertoonen weinige *erkzaamheid ;van daar wordtde
land-! wi
jn- en ooftbouw met'weinig oordeelen zorgvuldigheld bedreven. De veeteeltiswe1de hoofdtak van bestaan9 doch ook hierisop verrenadevli
jtniétzirtbaar,
ZOO al
s*
ln andere kantons; nog minder vertoontzlch de
fabràjkmatige industrie, terwijl de eenvoudige levenswi
jze
en de zelfgenoegzaamheid der meeste bewoners zelfs vele
bandwerken onnoodig maken. 9euitvoerproduktenzijnvee,
kaas, lluiden,wild, inzonderheidgevogelte,wàin,salrraanj
lbod, pottebakkerssteen, kristal en kobalt. 9e doorvoer,
vooraloverden Simplon,isaanzienlijkjenisdaarom winst-

met kleiae visschen, haringen en weekdieren of het zoogenaamde walvisch-aas.Tusschen Spitsbergen,Nova-zeznbla
en Groenland werden menigwerfin'den tl
ld vantweemaandcn 1800 à 2000 visschen gevangen,zonderdie te rekenen,welke we1gewond worden,maar echter ontkomen.9e noordkaper, fr. naleine ylccz'
c/e, is aan den eigen-

li
jken walvisch in allesgelàik,slecllts dat hij niet geheel
zoo grooten breed is, kleinere baarden,minder en slechter spek heeft, weshalve Li
j ook nietzoo vlugtig opgezocht wordt. - 2) De walvisschen, welke baarden en te
geli
jkeenevinopdenrug hebben;dezoogenaamdejupiterwïdcljfr.polsson tfnjupiter,isde voornaamste van deze
soort. Hàj is vau delengtevan den groenlandschen walvisch, doch smaller,metminder spek, en kleinereslechtere
baarden, daarbi
jdriftigerjgrimmigerj en wegenshetslaan
gevend. De hoofdstad
' Sitten of Sionn aan de Rhone, metzi
jnen staartveelgevaarli
jker. Deguôartqsofgibhar
heeft 2500 inwoners, die zich meestmetlandhuishoudkunde vinvischislangeren boven en voor en achter spitser,da.
n de
en Wi
jnbouw bezig houden. en eenigen handelmetvee) gemeene walvisch,heeftechter slecht spek en slechte baarwijn en anderevoortbrengselen deslandsbedri
jven.
den.- Depenvz'
dcâ (du.P#ock/schjfr.ôalelnefcpeox,
Afunlen e4 koers. Xen rekenthiergemeenli
jk a'
lshet ofde lq nouvellezz?
g/r/drre
'; htj komtin deugdelijkheiâ
kanton llern en de numeraire waarde is dezelfde.
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- Deânobbelvisch(du.knoN aten e,zgewégten. Zie Lzcswxwz.
zezz
yz,
sc/?y)fr.baleine4 siœ 10.
::::,komtaandeneigenli
jken
AYALNOOTBOOX (0xKE1
tN0oTB00x) (juglans re#t
c) is walviRh tameli
jk nabi
j, behalve dat debaarden lang zi
ga
u1t Pelsië, zjn eigenlijk vaderland, heteerstnaarItaliè' en nietveeldeugen.- 3) W alvlsschen,die aan den kop
ebragt, van waar dezelve naar andere gewesten van Europa eenen horen hebben, '
bijv. de eenhoren ofdenarwal,die
tot52OB.isverspreid. Demeeste vruchten zi
jn eetbaar; goed spek heeft. - 4)W alvisschen, die tanden, doch
xk wordïerzekereolieuitgeperstdie voor schilderen en alleen in de onderkaak hebben,daartoe behoortdekasnnlot
voorde bereiding van spi
jzezeer dienstig is. De onrjge ofpotçisek (fransch eachelott,die de spermacetie ople-,
voenenoten worden metdeschil in suiker ingelegd,(en vert, welke zich in de hersenpan van dezen onguurgroode groene schillen tot zwart en blaauwverpen gebezigd. t
en kop bevindt. - 5)Bekleine walvisschen,dieboven
Het hout en de gemarmerde wortel hebben veel waarde en beneden tanden lzebben, bi
jv. de witviscâ, fr.pntit
c
achelot; deze is van 2 tot3 vademen langyoverigensden
loorschriinwerkers.
w wlznts (5e klasse derpalmata ofzoogdleren met gemeenen walvisch tamelijk gelàjk;wijn spek iseenehan;
reed. - ge butzkop, fr. Lpaidard, 15 à 20 voet lang.
korte zwempooten) lat. trichecus. ge gemeene walrusj b
die op hetdri
jfi
jsbi
j de Noordpxlgevonden wnrdt,is18 Hetzeevarken, fr.cochon #6'mer,die eenenspitsenbekja1s
voet lang, heeft twee vooruitstekende slagtanden, welke eenen varkenssnoetheeft. Dedoyjn of&ruz
'elwfzclywetwee voetlang en bijkansvierpond wwaarzl
'n,enwaarvan gens zàjn springen of duikelen, de duikelaar, fr.marj
ditdierbijhetaan land komen zicb a1shaken bedientom doz/ïzzofdauphin genoemd. Hetgeen men in dezuideli
jke
zi
jn lomp ligciiaam op hetstrand tehalen. De achtepoten zeeën-doyjn noemt,iseeneanderevischsoort.Dezwaardvan ditdierzàjn metdestaartin-een gegroeid. Xenvindt visch,fr.epeddemer;hi
j is6 à 7 vademen lang. Deze
dikwijlsmeerdan honderd dezer dieren bi
j-een,dieonder- visschen vallen hoopsgewijze dengrootenwalvischaan,scheuling verschrikkeli
jk vechten,doch elkanderook trouw tegen ren hem geheele stukken vleesch uit het lijfzen doodea
eenen algemeenen vi
jand bàjstaan;dikwerfverliezen zi
j in hem.Yandaarworden zijdxrdenieuw-engelanderswhale
deze gevechten hunne tanden,die op den duur witter en kill
ers (d. i. walvischmoorders) genoemd. De walviscb
Ejner zijrl dan ivoor. De zeekoeofmanatileeftin den wordt gevangen in April,Xeien Junil. Iletwapen.waarAtlantischen ofstillen Oceaan, wordt van 17tot23voetlang mede hi
j gevangen wordty heet harpoen ; het i: eene
en tot8000 ponden zwaar. Hare zwarte huid isdik en ge- werpspies,ui
teenedrietandige,àjzeren,tweesni
jdendepuut
rimpeld. W anneer deze dieren zwemmen, komthun rug bestaande,meteen houten,5 &6 voetlangen steelvoorzien,
nog exen boven wateruit, waarvan alsdan de zeevogelshet di
e aan eene600 ellen langekoordli
ja (de kFalvkscltlç
jnj
ongedierteafzoeken. Zàj.wordenmetjzerenhakengevangen vastgehecht,hetdiermetgrootgeweld in hetli
jf gestoken
lzun vleesch smaaktvri
jrel;van het spek wordttraan ge- wordt. lls hetditr gedoo'd is,zoo wordthetspekinkleine,
kookt, en hetvet gebrulkt men totbereiding van hetleder. langwerpige stukken gesneden,door eene sluifin eenekuip
W ALVISCH (lat.&alaena-cetijfr.baleineg eng.wâo- afgelaten, en X arna het eene vatna het andere,doormidld.#r.
/dg du. kFall
/seh. - Xet dezen naam duidt men de1van eenen trechter,daarmedegevuld. Bi
j dezen arbeid'
onderscheidène zeegedierten aan, die rood warm bloedheb- ishetop het dek zeer smeerig. 9e afdruipende traanwordt
b
en,levende jongen baren,we1deuiterlijke gedaante van aan de watergeulen van het schip in emmers opgevangenj
eenen visch hèbben,maar hetniet lange onder water uit- en m ede tot hetspek in de tonnen gegoten. 'W atnu uit
Vuden omdatzi
l
-eene long hebben en luchtmoetensche/- de kuip uitloopen en druppelen kan, is de Ejnste exk
,
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be:te,ofzoogenaamde klare rrccn;hetgeen echter uit llet wal4iscb,te zullen ontmoeten. geze visscllen zwommen de
overige gekooktwordt,isdenruine traan. 9eregte ti
jd schepen te gemoet,wierpea die meteenen woedenden slag
tothetinkoopen van dea nieuwen traan, der baarden of om verre, en verslonden alle menscllen en dierendielluune
van hetbalein, Taltin de maanden october,November en Prooiwerden. gaarentegen,bewonderde men het geslacht
gecember.
derwalvissclàea,stet
.
pereidar genaamd,die l00 ellea lang
W ALVISCIIVINGST,(0rGnollstAznscnx.STBAATBAvI$- waren. Beze vertledigden de visscllers tegen anderewalvis-

V!%cEzAIJ). Er zi
jn beschri
jvingen van Groenland. die schen.Even zcomaakthi
jbi
jzonder gewagvan deSildreki
reeds tot eene zeer ltooge oudlleid opklimmen. s-olgens en F?
y4r,;'f,diede harijlgen en anderekleinevisscltenuit
dezelve zoude reeds vöt
;rde achtst6 eeuw Groenland door llooge zee naar (Ie kusten dreven.en ze,als lletware,den
menxhen zi
ja bewoondgeweest. Ditdweependen llelden- visscherstoevoegden. Gebeurde het,ecllter, dat zi
j bloed
moed of uit plunderzucllt, doorkruisten 0nI,'s vereerders zagen stroomen,ofwe1dateen llunner gewond of gevande noordsche zeeén, en werden ten jare 860 de Ferro- en werd. zoo veranderde hunne vreetlzalne gezindlleid ia
eilanden lletallereer'tdoornoorwegernaangetlaan. In dat kwaadaardigewoede;alsdan verslontlen zi
j alle haringen en
zelfdejaarwerd een noordsche vri
jbuiterdoor windstorm andere visscllen. die ondcrltun bereik kwamen.
naareen eiland gedreven,ltetwelk hài om de sneeuw die In de wetboeken van Sclloonen,van den jare l163, volheaelve oxerdekte.Sneeuwland noellàde. Kortdaarna, in gensde lati
jnsclleoverzetting doorAsngllzsSrfxzsoy,wordt
878,verkreeg ditland,meteene noordsclle volksplaoting. Lib.VIII,6ap. 1,vermeld :dat de eerste,die eenen walJ
- voetganger
texens den nog tegenwoordig bestaanden naam van ysland. visch vond, daarvan nenlen kon. indien lti

In de zelfdeeeuw volbragtlnen van lketnoordsche Jlekoland naar de, zicll in de M'itle Zee ontlastende.rivier
Biarna (de êwinat stevenendey de eerste omzeilillg der
Noordkaap. ln 982 beslooteen,voordriejaren uitIlsland
verbannen edelman EmIK den ti.jd zi
jner ballingschap aan
hetdoen van ontdekkillgen toete wi
jden. Gelloord ltebbende dat er ten westen, op eenen grooten afstand land
wa$ gezien, sleventlc lli
j derwaarts, en bereikle lli
j een

waré.zoo veelalshi
j in staatzoudezi
jnop zi
jne scllouder:
tedragen;indien lli
jruiterware.zooveel als lli
j op het
paard ; indien scllipper, zoo veel als lli
,ii
n een zes-riems
Aaartuig laden kon. gaarvan.moest ecllter. aan den koninglijken ontvangerderbelastingen kondsclpap wordengedaan,ofanders eene boete 4an drie Aalrf in geld belaald
worden.

'Vulgensde overleverinoen der others en lFu@stamn
gewest. hétwelk lli
j na deszelfs eerstgeziene.metgroene maakten (Ie walvisclkvangst en de jagtop dewalvisschen.
mosplànten en kruiden als overdekte zuidkust, Groenland in Fintnarkctt bereid, in de negettdc eeuw, een'aanziennoemde. Be baai,in welkelki
jankertle,noellldelli
jEriks- li
jk
.en tak van
ring uit.
. ne
Bet boven aanrevoerde zaltoereik.entj aanyooyyrn datmet.
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persoon naar llsland, eu voerde van daareenevolkplanting terdaad de walviscllvanj
ystvan reetlszeerlloot;e oudheid is.
v
an i
jslanders op deR nieuw olltdektelkbodem aan. Twee Gaan
' wi
jovertotde ttlt
ljlerken,iîtwelke ook de minder
'
Jaren later werd door den lloorweegscllen koning otzrs nxrdeli
jk gelegen &'olken begonnen zi
jn daarin deel te
Tlcocuzzt, een van Ealx: zoonen, Ll
llFl'z genoemd. naar nem en .

zi
jnen vaderafgevaardigtlmeteeneu priesterdieopGroen- Langen ti
jf
lwasheteen vri
jalgenleen gevoelcn, datde
lànd hetihristenscllgeloof moestoverplanten. Deze L:IF:: oote haringdriften, derzelver voornanlen oorsprong ontop zi
jnen togt,van een wrak!lletwelk lli
j inzeeontmoette, leenflen u1tde jagt.die doorde noordsche walvisschen op
de schipbreukelingen nan zi
gn boord genomen hebbende, de llarinoen genlaakt werd;meellende nlen wi
jders, dat
bragtdùs op Groellland eene tweetle volkplanting aan. In deze den walvisschen voornameli
k tot voedselverstrekten.
-i
lateten tàid breiddezich de dusontstanebevolking 1otbeide Bitisechtergedeelteli
jk slechtsop waarlleid gegrond.
tle odsteli
jke en de westeli
jke kustea van Groenland uit, Eeedsin de l4eeeuw vertoonden zich,aan deyransche
geene andére gelneenscllap dan ter zee metelkander beb- en npaanschekusten, aanvienli
jke sclloolen van baringen.
bindç. 9: westeli
jke bestaatnog tegenwoordig, en telt. Be bewoners dezer kusten verzuimden geenszins ticll van
dé E sguimos lnede gerekend,20.000 zielen. Hetlot'der denelvervangsteen nuttig bedri
jf te nlaken, ea metteroostelk-ke Issedertlletjaar1405 geheelonbekendgebleven, daad werd dit voor llen een aanmerkelijke tak van hua
lc11 in deze striken,
die,
tben reeds'was zi
j. bi
j het nog vernieuwen .an haarbe- volksbestaan. Bijzonder vertoonden :staan, 150, jaren >an de
Jv
nçheelè overine
v wereldafM
gesc.heiden langs de kust>an Biskaye. ook ettelijke walvisschen,
ge#eest. vefrhits lleti
Js aan de kustzoo aanmerkellk toe- hun ei
genli
jk voedselin dei
jszeeën missende,toenookjagt
nâi,datmen haar,in weerwilvan alle aangewendç pogin- op deharingen maakten,en daarlloor(leze nleer zuideli
jke
gu niet meérhbd kùnnen bereiken;zoo alsdittotheden, harinrschooleu vervolgden;waardoor niet zelden de, door
uit de relfde oxzaak, dau ook gelleel Trucllteloos is ge- de btskayer' tot hunne haringvangst langs de kustea in
bleven. Vfoeger, in lletjaar 1406. werd nameli
jk door zee geplaatste netten verxbeurd ofaltllaus zwaarbexhadigd

eeneTreesjeli
jkepest,welke lnen de zwartedoodnoemde, werden. Bi
j zoodanige teleurstellingen moestea derllalve
)f hun winstgevend bedri
jfstaken. ôfop
alle'temkéi
pscha) tnsschen Xoortvegen,Jo/cad en G'roen- deze visschers ('
lanà âfgèbioken, tot eerstin l721,men,door eenen pre- middelen bedaclltzi
jn om de verstoordershunnervisscheri
j
jkomen tot het laatste; en
dtkiût.EAASEcl
:ns,beyaaltle berifpçn noyens Groc
.nlant
l te vejagen ofte dooden. Zi
ont:lùg. '1q
.légdeeroj)6k? 5'aatï (Ie lAaals-rlvter de ziedaar(Ieeprsteaanvang derwalviscllvangst. Tedierti
jd
ee'fstereine
nli
ske etlrollesclle volkplayltitls aan, en vond er wos lletbuskruitlnietuitt
sevontlen,en, verm it: de groote
v
,mexpsq
-llt
,',.'
ttie wJarsclli
jl,li
jk vân lletM-esten (ievarcn.aan welkezi
jzicltmot
lstelt blootstellen, llet voor
eeue soortvfl
lanés de Straat Dar2.
:ojlIiekolllcl, waren.endieveleover- ben niet r.adzaam maakten te dit;tin (1e.nabi
jlleidderzee.

'

.

.
eenk
Pö*ms
t nlet'de Fs
.quilklatix van Labrador lladden.
monxter: op tevaren, kwa
m .men. oj)de thal): noggebruiIntus
srcllen T
llaken *reetls gerekitelil.ke tmrkonden van de keli
j-ke.uitvinding>an hetharporneren.
tiende'eet!w van de walviscllvallgstdldaar tiewag. I)e .Koll1laterti
jfl.naardien (le nu onollhoulleli
jk doorde&2&llen zicll ytleer en Meervan de
lJyer
, vervolgde wqlvissc
nfnj,Ilagen van Noorwegen.oI)(1en litel Ilaalrotte of
.
.

anscheen spaanfchekustet)verg.k-tlertlerl.enzicll,weder.
kFalr#cWregt. scllri
jft ilt Ilet eerste lloofllstuk overwal- Jb'
lflu'it%g#'estrekteztteé.t).beliaven,blevenook
vixllvangsten llaringvissclleri
j.en verklaart in ltet twcetlt
! lloogerop,in wi
**
hoo!stuk'
.datdewalviscllvqlljst net
ald beflri
jf is, lletwelk fle. döor eigenbelan; getlrevene. ltsj'agt'rs llen daarvervtllgen, lletwelk aallleiling gaftli
tt ook t
le nedcrlant
lersea
aanzi nlil-ke voordeeleltojllevert.''
's@c'
lleri
i
t:f1,101stwerden, en lletbeI)e a'loude noordsclte h'oz?1
-z?p.
N Sptcgcl.geert te l
s
'en- engelsc.llen totdeze kis
*@
' ui

nen.datmen, desti
jtlsreetls.ii1lle
.tnool
xlf
xl eenenaauw- sluit nayklen daartoc eeklipe scllejlel) uitte rusten. Nu nakeurige kenpis der walvisscllen llad verkrcgen. Zelfs (;ceft n'en ,1e walvissclter, ltleer et) llleer llunnen togt naar do
jk.hoogst
TQAFA:j.iltzi
jne Grocnlandla.ant.tv
N. 12. bladzi
jtle 89. Noordjloolen Ilslantl,en dedenerzicll.aanvankeli
.
(laarvan eelle nlenigte ondersèl
leitlene
soorten op, en geeft ernstilie
zwpligltellell 0:, om-lleld in zoo verre afgelegene
q
*
.
l
z
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l
t
l
e
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e
r
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e
nd
e
e
i
g
e
l
l
l
l
e
e
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n
e
v
a
arvollttstrek-en te caan vervolren.
van elke dezer soorten de bi.
den aan.uitwelke verveelvuldiglle opi
lqemitllr #àn soortel), Asat'lllvj
-lli
Jden ena
uelsclleneI)netleflantlersmecsttestade
'
1 de opdt.rscl
ia devroerere ti
jilen,is(latjook eenîgern,ate afte leitlen, kwam . warc':
.
ljldene.doorGlu
oedigezeelieden
ens het bestaand
velk eene verbazende menigte van walvisscllen aldaar reeds onderllomcn? ze.etourteû, ten eilde, volt
'l
'erel
k toct te villflen naar China en
'p. een, en 1?r
moetvoorlanden geweestzi
jn. Als de gevaarli
jkste soorten vermoetle

Termeld bi
ide Srozrc/r,ltal
tdkt
em6ingrçnn-hcliungur. de' (lbit-lndië door de Ilszee. langs Nova-Zembla en de
.
tlstvan Tartari
g'e. Reedsin lr
.)8()zeilden twee ri
jke veneen zegtdaarbl
j.datdeze dc scltejlen aanvielen el1on1verre k
brs, NzcotwAs en Axroxlr Ztxl. met dat oogmerk van
vierpen.mensehen en dieren verslonden; de lengte dezer tif

Gibraltar naar Ylaanderql en Engelantl. waar, een zware
visKhe? was van ojnstreeks 80 ellen.
De nxrwegers.schri
jftlài
jverder!ware
lti
jd zeer be- storm ben belettenlle op hunnen olhdelnomeq togt koers te
.n a
angst,om hetreusachtit;en verschrlkkeli
lk zeemonster,den houden.zi
jop de NoordKhe kusten in deIlszee,omstreeks
oaderden naam Trollhualur bq
-- de i
jslanders bekend.n Ilsland en Grocnland verxielen.
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ln 1497,vertrokkea Jtz, en S:BASTIAZ;CABOT,issgeli
;jks worden dezerTerschrikkeli
jke gewesten,zich op het bedrù-f
venetianen, op lastvan den engelstllhenkoning1Issoalx5II. der JF alvischvangst toelegdeu, en zonder wler vöör
gang
en vertoonden, teruakofnellde. eene kaa'
rt, op welke de zi
j outwi
jfelbaaraaa noJ veelgrooterege4area zouden zijq
strekkingvan eeniae,noord-westeli
jkgelegene, alnerikaan- blootgesteld geweest.
xlte landen wasaanfiewezell. Il) 1553 zochtllcca 5YIs- W at dan de walvischvangst op zich zelve betreft. deze
znrcBr eene doortofit ten lloordotlsten,dl'ong door totaan ltebben wi
j, geli
jkeli
jk met de engelschen. even al:het
de laplandsche rivier Az-z?zlt
z,tloclz wertl aldaarmetzi
jn traankooken ea sllermacetibereitlen,aalzdebiskayerstedansclleejlsvolk,in lletscll,
-jldoor(le koudeafgemat, lzetdaâl- ken.die daarin onze es hunne leerlneesters waren. Zelfs
op volgendevoorjaar,van 155.
;,dood(ievollden.- sTzpux, lla(I lylen vele biskai
jellsche harponier:iïldienstgenomen,
BcnRûccll,eenen tloortogtnaarIll(1ii;
-,ten noord-oosten zoe- aan wieltettielleelbestuurderlisscheri
jopgetlraoen werd,
kende. bereikte de ltoogte van 81 7 .steventle naar Nova- z
pder datzi
jin llet reringste van desclllppersbehoefden
z-embla, en la!1tltle op Groenlalltl aan. XAnTIN Fsoslsuse aol
fhank'eli
jk te zi
jlt. liet duufdç echter nietlang ofnlen
dced ia dejaren 1576, 1577 en 1578 drieonderscheidene hatl toereikerlde kundiglleden verkregen, om alle de.aan
reizen oltzten noortlwesten eenen (loorgtégtte vinden, en eelle walviscllvangstverknocllte:bedri
jven enbeschikkingen
ontdekte vele kapen en landstreken, als eenezeer (iroote dooreigen volk te doen uitoefellen en waarnelneu.
straat uittnakende.
De straat valh àyaigatz, passeerden
Vroeger dan wi
j, stelden reeds deengelschen op tieze
AnTllrn Pl;T en KAnl:L JzeKMA:.in l580,ten noorden,doch hooger pri
js dan op de lzart
-ngviszehert
j, ofschoon de
u
i
t
l
l
oof
l
l
e
dcze moest
en,
van het zzlenigvuldigei
js, on- eerstgemelde met Grpote kosten en gevaren g
eepaprd gaat,
verrigter zake terug keeren. llrxpllasr ()Itntnr naln. ten en laatstgenoemde, luet oneindig ldditlderopollkringen kou
jare lV3, in naaln vallkoningitlue EtlzABsTs,bezitvan betlreven worllen, lletwelk llen dan ook van velen hunn.er.

Ierrexurt'o,en stitllttealdaar(1e beroclilde visscherijvan scllri
jvers verwi
jtingen heeft berokkelld. Iletlerdient

dien naam. Joux llxvls bekwanl. in 1585, delllast oln oplllerking,dateerstin delaatste ti
jden (1eencelsche waleenen doortogt ten noorll-westen te zoeken,eu totbovell Tischvangsteenigzinsaanlnerkeli
jk heefttoegenomea;terwi
jl
de straatvan Forllisllertestevenen;lli
j olltllckte alstoen de daarentegen wi
j, gedurende eenige eeuwen, hen daarin
straat,dienaarzi
jrlettnaal
n isgeîloemd ceworden.
verre llebben te boveu gestreefd;zoo dat, nog in hetm id0ok de portugezetk en sjlanlaarden hadden liun aandeel den der vorige eeuw,in openbare geschriften door de enin deze ontdekkingsreizell. De eersteu,in 1501 en 1502, %elxhen zelve verd erkelld, datdehollanders,beterdan
tloor GAsri;a en lllcuwl;s CcsToas.
ts. de laatsten,in 1524 z1
J
.de vaartop Groenland verstonden,en metmeeraervrucst
en 1537. door Esl': vz, GOMI;R et1door lleisclsco UttoA; den walvisch'in zi
joeschuilhoekcn wisten op tesporen;ook
en tot welke de franscllen.in l524.nog JgAN 5rzlseozzA;1, kuyldiger en bekwam ervisschersltadden.
en in 1554 en 1555 JAcf
?cl;s CzltTlsg voegden.
llet engelsche gouvernementbeeftin weinigejaren ti
jd:
llieruit ziet n'en, lloe vele kostbare en aanltoullende millioenrn schats aan prelkliifn betaald om die visscheri
j

Ilroeven nletplleeitaanlievoertl,oltl.warehetmogeli
jk,llet aan te Inoedigen.en zelfsaanzienli
jkepremiën aan neder-

xoorgestelde doel te bereiken,docllgeen #an alle lzad het landsche kom malldeurs en hargoeniers uitgeloofd om oj)
geluk hierin w'el te slagen. ge aanlokkende vooronder- hunne Rhepen dienst te nçmen,doch ditalles m ogt niet
stellingen der, toen levendel groote aardri
jkskundigen, baten. De hoofdoo- ken onzer gelukkige vangsten waren
dat m en ondanks alle ondervoudeue teleurstellingeùy des- de onbezweken moed en de volharding onzerzeelieden:die
nicttemin benoorden A-ova-zem&la en in de tartari
jncâe gedurende Tele J-aren aan de eogelschen zoo wè1 a1: aan
zee,eeneopene,nietmeti
js bedektezee vinden zoude,en alle overige natiën bewondering en eerbied afdwongeu.
tlat deze, cevotlflen zi
jtltle, den togt naar de Oost-lhdië Ilethollandsclk hartontzietgeene gevaren wâàren wanneer
tweeduizend ?
z?()'
&z
l korter zoude lllaken.blttefnog alli
jd het de belangen des vaderlands geltlt; onze schepelingen
te veelinvloed bellouden,dan datlthen ditollllerzoekzoude vervolgden (leu walvisclltotin zi
jne afgelegenste wi
jkplaatojlgevcn llebben; ook de Ilollanders verllleellden aan dit sen en diepste sllelonken tot oI)slecltts 20 afstandderpool!
tievoelellecnif;geloofte m olien llecllten ;tem eer,alzoodoor Xetnayeuoeg 29,000 nederlgndsche groenlands-eay/rcczzekeren Jzx llztAcll vA> Ansxarllc. i1l 1581, aan oozen davis-vaarders zi
jll in ruim eeneeeuw ti
jds,metuitzonberoeltlflen Gi;IlAI(l))'ll.IlcAT0R eenen vlaam scllensoldaatwerd dering nog deroorl
ol
isjaren.bi
j de 72.000 walvisschen geafgevraagtl die in Iluslatld was geweest, en een guflstig vangen geworden, (lie gerekel
ltl worden eene waarde van
berigt gaf aanliaanfle den weg. welken ))1el1,zoo ter land nal
ielloeg 420 millioen guldenste llebben oygebract!
a1s terzee, naar Cltirla,bellotlrtlellolll,zoutlekunflen volgel). llierult is na te gaan, hoe vele aanzienlllke voordeelen

()()k bratilen daartoe 1)ietweilli:
;bi
jdegevoelellsvan ollzen dcze onze vissclleri
jop den ti
jd van llaren grootsten bloei
PsTArs l'tAscIrs, op wiens aantlr:lng texens onze eerste en luister,zxletalle llare betrekkingen, aan honderden onreizen naar oost-llttliù
. olltlernolllen waren,en die in zi
jne dersclleidene takken onzer nationale ni
jverheid moet ge-

sterke aanm oediliillt; ()(7k- voor ons ntderlander' om llet schonken llebben ;maar ook des te griexender is het Toor
vintlen van ltleertiellleltlelt (Ioorlot;t te beproeven, onder- ons nationaal gevoel,eene zoo heerllke en milde bron van
steuud werd (loor lSn.tsf,'0Is)1AAtz0()N,zoo alsook.vanwege ollzen voorspoed genoegzaam geheelvernietigd tezien.5Ye1
de generale staten, tloor Ill
'ills )1.
$l
;nlTs,dieallel)i
jverige is wnar, daartoe llebben vele noodlottige omstandicheden
bewontleraars waren val)de reizen,(lie toenlllaals totlneer- bi
jgedragen. De,in de vroegere oorlogen geledene. rarnenleld doel. en orn eellelltloortogt,in lletnoorden,naar l)en ziJ-n te langdurig geweest; de korte Ilikkerincen van
Japan elz 4v>11ina te zoeken, olltlernonlen werden ;zoo (lat hooptherstrlwarent
evlutitiger1rasvool'
bi
jgaanle. Er
zelfs op bi-izondere aatll
.
atliîlg van 'slands advocaat. JA, wasoj)eenen duurzanlel) vrede, op eene bestendige ru:t
vAx ()tns,I
szI
tiuvttn. ir1 l51:6.eene prelllie van J-75,0()0 een vertrouwen te vestigen, en de totzoodanigejal: de
werd uitgelooftl nan tletlliene, tlie lleteel'stbt,noorlleltonl. ont
lerwerpeli
jke. uitrustillgen benoodigde kapitalen waren

naar Chinazoule(iezt'ilt
lzi
jn. Xetallertltitisllettlanook, ook teaanzienltk,dan datntea dezelve op eenen te zeer
dat aangaande deze litlllstilit,bi
jzonderlleid,(lelloogleeraar weifelenden voet zoulle llebben willen in de waagscllaal
Xott aanlnerkt: ndat dezelve welligt t1e eerste Az'N--, is stellen.(lok-zelfsin (1e vroegere ti
jdetllleeftmen nietmet
geweest, welke door (le rt.gerirll; vr'n eenig lanll oj)llet i
e(1er jaar eenetl elijk gunstigell uits1ag verkregen;zelfs
ontdekken van nieuwe tiewesten en tle vollllaking fleraard- llebbetterte dien aauzien,llleer dan eens, trellknde ongeri
jkAkuktde isgcstelllgeworllen.e!ltlerllalveaan onsvat
ler- li.iklteden plaals gegrepen. 'Ien rekent, datvan hetjaar
land deeertoekomt.vat),in dezcn,eenallerlolreli
jkstvoor- 1681 tot 1689 de nleeste uitlustingell naar Groenland eu
beeld te hebben gegeven ; lletwelk, sedert.door allderen, Straat-Davisgescllied zi
jn;en llleermalen kwam defloot
m etnarne door (1e etlgelscllell, is nagevolgllgeworden.''
meteene vangstvan 10 a 1l visscllen per scllip, door-een
ge uktkomsten tltzer voorondel'stellingen en scllitterende gerekend,in hetvaderland terug..op-étJnsvervielzi
jderaanmoediging waretltlan ook voorNellerland de indejaar- wijze in onspoed,dat.in 16t)1,nietmeerdan twee Rheboeken der wereldtiesclliedellis ninllller te vergeten reizen Pen ui
tvoeren, terwi
jl er) hetjaartevoren? ll7,en not
;
van onzcn A5-ILLl)M BAal;5Tz en van onzen Jzy llclcEy vA5 sl
ecllts5jaren vroeger,2.
46 scbepen waren ultgeloopen. IIz

Ll,scueozl
:,,doch onïtrentwelkewi
:
i
-hierin geene bi
jzonderheden zullen treden, verlliits w!J
. deze reizen a1s algemeen bi
jonzelandgellooten bekend onderstellen,enanders
voorden desaangaaîltleweetlustigeuitvoerige beschri
jvingen
daarvan bestaan. (lok- zullen wi
j llier van geene verdere
ontdekkingsrrizen cewa:ien, om ons niet te verre van het
eigenli
jke ontlerwerp val ditartikeltelatenalleiden;slechts
zi
jhcthierllerinnerd,datdeze togten wc1degeli
jk nzoeten
bescllouwd worden,a1sde bi
jzondere wegwi
jzerste zi
ja geweestloordezulken,die na hen)bi
j het meerder bekend

dejaren l704, l71)9 en l718.ltad ietlerschip,bi
j(loorslag
slecllts étrn viscll, ea in 1707, 1710, 1750 en l75l.k'>n

ietler scllip op slecht: J Tisch gerekend worden. Etlocll,

nleeryoordeeligejarea wakkerdetz telkens delz moed wetot nieuwe krachten. Voll
tartling behoordetcllallen ti
jde
tot llet karakter onzer natie, en deed onzen vaderen zoo
menigen ni
jverheidstak in eenen gewcnsclltea stand houden.die andersreedsvlörlang zolldezi
jn verlorengegaau.
Sedert Tele jaren hoopten wi
j reeds,dat de, in onzen
derom aan,en de algemeene belangstelling ontwikkeldealle:
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tjdjte Aotterdam en tç Sarlingen opgerigtemaatschappi
j
hare zoo lolreli
jke popingen, tot een aanvankeli
jk herstel
onzer&roenlandschevlsscheri
jmeteenengelukkigenuitslag
zouden bekroond zien ; tot heden, echter, bleef deze zoo
welgemeendehoop onvervuld;de vangsten ztin nietgelukkig geslaagd,en de reeders hebben telkens schade geleden.
W at mag toch daarvau weldeoorzaak zi
jn? Hebben de
walvisscllen zich naar andere streken begeven? 0f is hun
getalsederteenigen ti
jdzoo sterk verminderd? De rigting,
waar de meeste walvksschen gevonden werden, was van de
Straat-gavis en Ysland af,langsden zoom van W ester-f
totaan Jan-Afaayen-Eiland,envandaarjlangs dien zoom,

totaan Spitsbergen.Xerderoostwaartsop,totaarlhetkFaai#cf en A'ova-zembla, en vervolgens totaan deWoord-eu
Zuidkaap van Spitsbergen. Aan hetJan-M aayen-eiland
en Spits6ergen werden inzonderheid de vangstea zeer ge-

lukkig gedreven;doch.hetisnietonmogeli
jkydatdevisch,
sedert,zi
jnen togtmeernaarde amerik-aanschekustenheeft
gerigt,in welk gevalmen,ten einde den vischop hetspoor
te volgen, de reizen zoude moeten verlengenj en de scherqnookvanlangertoereikendeproviantzoudemoetenvoorzien.

%at met telken jarej op de voormaalsgoedelegplaatsen

den ouden slender te volgen, men geene veortdurende
goede vangsten le wachten heeft,za1 we1geen betoog be-

hoeven. Trouwens, onmeteli
jke zeeënjop welkezoo vele
stormen woeden,en Waar de geduchtedri
jfi
js-velden van
meerdan eene I
Eqmi
jlomvangs,en van meerdan 300voet
hoogte. zich opdoen, kunnen in den toestand der ligging
reedsvan zelven veranderingen te weeg brengen,dieeenen,
metdie zeeën bekenden,kommandeur verpligten eenenanderen koerpte Louden,en iich te scl
aikken ùaar den weg,
welken de windea en de gesteldheid der zeeën hem veroorloven. Xaar,indlen beide, wind en zee hem niet on-
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haringen tfï/dlu,
'/:p#,maarook weldeactinla (zeenetel)
desep1
'
c (zekere soortvan?zeekatgenoemdejwormy)de
mcdusse (de kwalofsli
jmvlsch)de cancri (zeerkleinezeekreeft)zi
ja het,die hetvoornaamstevoedseldernoordeli
jke
walvisschenuitmaken.In denti
jd op welken de walvisschea
huk eigenlgk voedselnajagen komen deze diertjesbi
jmillioenen en bil
joenen te voorschi
jn,dochzi
jnvoorhetbloote
oog nietzigtbAar,maarveranderen degewoonli
jk doorschi
jnende blaauwe kleur van het zeewater in eene donkere
oli
jfgroenekleur. W aar deze dan ontdektwordt, ismen er
zeker van.vele walvisschen te zullea vindeu;zoo als zulks
onderanderen in hetjaar1807 overvloedig isbewezen geworden.
Kan men nu, bi
j het Z00 even, Yan n0g sleehts vöör
etteli
jke jaren,dooronsaangehaalde,dan nogjredelijkerwijze, de ontmoedigende voorgevensa1sgoedeznuntaannemen, dathetuitzigt op voordeelige vangstvervalt,omdat
de walvisschen ziclzia merkelijk minder getalopdoen dan
voorheen? Bewi
jzen de gelukkigevangsten van nog slechts
15 en 12jaren geleden, niet voldingend dat,nietminder
dan vöör l50jaren,deNoord-oceaan noggenoegmetwalvisschen is voorzien. W at er ook van ztln moge,zoo veel
isdaadwerkeli
jkzekerjdatdeengelschen nog alti
jdznetaanzienli
jkevoordeelen hetbedri
jf'derGroenlands- en StraatDavis-visscherijvoortzetten,en meeren meerhaartoteenen
hoogen trap van voor
spoed br
enge
n. Alet eene Aloot,van
.* .
e'
v .
l00 schepen doen zi
J (Jaar voor Jaardoor-een gerekend)
gelukkige vangsteny en zou dit dan ons niet aansporen
moeten, om, met een grooter getalschepen ter walvnlschvangst uitte varen. Aletons klein,tottlus verre na onze

staalsherstelling in zeegezonden,getalschepea kunnen wi
j
de, welligt van ligplaats verwisselde, wallisschen niet
naar eisch vervolgen,nock allediewi
jduitgestrekte onder-

gunstig zi
jn;indien hi
j in het vermogen wordt gesteld, zoekingstogten bewerkstelligen,die,vroeger, een zoo groot
naareigene keuzezi
jnelegplaatste bepalen. danj voorze- aantalnederlandsche walvischvaarders in staatwaren tedoen,
ker,kunnen de oplettendheid en de op ervaring gegronde toen de weldadigeuitkomsten onzervisscherijonsden opbekwaamheid van den kommandeurzecr veel tot hetwèl- breng van nagenoeg J'500,000,000 bebben opgeleverd !
slagen der ondernem ing toebrengen. De keer Sc0sESBI', W enschel
i
jk ware het, datterwedez
-opwekking van dezeu
een der kundigste en meestervarenengelschekommandeurs, vaderl
andschen ni
jverheidstak nietswierd onbeproefdgelaten
n dat ook van regeringswegealleswerd btjgedragen,wat
diejgedurende velejaren,en we1metbi
jzondergeluk, op e
Groenland terwalvischvangstgevaren heeft.is de schri
jver ten AtcEMszxl)x belange te dezen aanzien kan worden aangewend. Zeker is hettoch, datalles,watde walvischvangst
van een hoogst voortreflkli
jk werk, getiteld: Account
vordert en oplevert,eene zuivere winst voor het vaderland
fJe arctic reérz'
pzlq
ç,with a âf,
://ry and dedcr@/ip4
fhe norther f'
Fâclt
:/zdlery *),hetwelk sintslange eene bli
jft. Bitheefteene'
,reeds vöörvelejaren doordetoenhollandsche vertaling hatl moetea erlangen, om hetvoor- malige kommissarissea der Groenlands- eu Straat-gavistrefreljk, dpch verouderde werk van onzen niet minder visscheqiaan dehoogeregering overgeleverde!zeerbelangvert
liensteli
jken ZoRcpnwclllltevervangen. Al zi
jn wi
j de volle berekening ten voldingendstbewezen;biJdezelvewordt
beroemdste walvischvangers van den Noorder-oceaan ge- metdaadzaken aangetoond,dat,bi
jeene uitrusting van 180
weest, moeten WJ
j* OnS echter er VaR wachten ons in te

schepen,kostende l,800,000 guldens: nog geeneJ'l50,4
-00

beelden, Tan geeneandere natie iets meer te kunnen lee- (anderhalveton gouds)naarbui
tneenrsilnagnds
wordtuitgegeven.
en welvaartontstaan
ren.Hetzoo even genoemde werk is geschreven door eenen En welk een vertier,welk eene .

zeeman, wiens mededeelingen op eigeneveeljarige onder- hieruitnietvoorzoovele bedrijven en hanteringen alsdaar

.vinding berusten. Engelsche geleerden hebben zich met zi
'
jn,bi
jv:de hoepelfabri
jken tothetvaatwerkjdekuipers
het kuipen der vaten, de slagters tot het benoodigde
oogmerk om aan hun vaderlandAuttig tezàjn,zich op en- tvolt
gelsche groenlandsvaarders begeven, ten einde natuurkun- eesch; boter-, zout-, stokvisch- en andere grossiers,
dige waarnemkngen te doen metopzigttotde hùishoudinm branders, brouwers, beschuitbakkers, touwslagers,kruideder walvisschen, en inzonderheid te onderzceken op welk ni
ersvoordespeceri
jen,koëj,suikerenz.;i
jzersmedenkovoedselzi
j azen. Die geleerden hebben zich,terbereiking perslagers voorhetbenoodigde koperwerk en koksgoed enz.
van hun oogmerk, zich aan allerlei, van zoodanige reizen zondernogte gewagen van onze scheepstimm erwervenj zeilonafscheideli
jke. ontberingen, ongemakken en gevaren m akers. blokmakers,m astenm akers enz.enz.

blootgesteld. Ileeft ditzelfde bi
j ons te landeplaatsge- SYALVISCHYANGST (ZcII)zEI:-) der Tpgt'/dclen (vo1repén ? '
Wi
jgelooven,totdus xerre,neen. Xaar,heb- gens)lr.Ccttocu). Deze visscherij bestaatin dlie onderben dan die naarspooringen eenig wezentli
jk nutopgele- scheidene takken;teweten:l)de vangstvan den spernjaverd? Het beste antwoord op die vraag vindt men in den ceti-wal
viscb;2) dievan den gemeenen zwarten Nvalviscl
unstigen ornkeer, die sedert in de engelsche walvisch- derzui
deltjke zeebn,en 3)dieTan den rob Lsea-elephantj
vangst heeft plaats gehad. Xen leze in het aangehaalde ofden zuidelijken walrus.
zlc/vd)wozdt
werk van SconEsnf,hoe hi
j met echte,oëcieelgewaar- De spermaceti-walvisch Lphyseter 'z?ccrscd
merkte bescheidea gestaafd. vermeld, hoe met zàjn schip gevonden in alle tropische klim aten en op de kusten van
theWedofzf/?razzvan W '
hitôgdevoordeelen zi
jnerwalvisch- Nieuw-zeeland en Japan. I)e gewone duur derreis van
vangs?van hetjaar1803 tot l815 ztjn aanzienli
jk geweest; een schip uitEngeland,in ditvak dervîsscherijdienendey
m etverdere opgaven datde engelsche kommandeursorTzB. isvan omstreeks3 jaren.
voerende het schip the Wcyo/zz/ïovzvan Peterhcad'in 1814
9e gemeene zwarte walvisch derzuiderijke zeeën Lphyeene vangst had van 44'walvisschen,terwi
jlnog drie an- seterp?fcropd)wordtop onderscheideneplaatsen gevondeu,
jk op de kust van Brazilië,in debogteu
dere groenlandsvaarders eene schier ongeloofelàjk groote maar voornameli
xangsthadden;jazelfs,datde komr
nandeurHotMils,voe- of zeeboezelns de: westkust van Afrika. en in somnlige
rende het schip Zad; Jane oJ' Wtzlz'
cc,
sfle%eene lading derbogten ofbaai
jèa in Nieuw-Zuid-W allis,YanDiemensnaar Engeland bragt, grooter en voordeeliger dan inzmer, land enz.
fedurende het bestaan der groenlandsche vlsscherij had Robben (sea-elenhantst de middenschakeltussclien dell
gke zeeën en den zeehond (yrc/),worPlaats gegrepen; en dat in da laatste 16 J.aren l16 engel- walrus der noordelz
sche schepen vier zaa/zzmrer walvisschen gevangen heb- den voornameli
jk gevonden in de zeeën rondom deeilanden
uid-shetlaud, de
ben dan vroegerhetzelfdegetalschepen in 38,jaren! Erl o.f Wedoîc/f/p, Zuid-Jeozyïe, en Z'
verdientzulks dan niet onze grcotste opmerking? NI:T de kust van Californiq enz. Jaarll
jks worden dezedieren in
grooten getalegevangen; dikwerf maken zi
j alleen gelleele
adingen uitj en zi
j worden geacht meer traan te
*)GedruktteEdimburgbij ARCHIBALD CONSTABI.E & Co,uitgegeven scheepsl
% Londen in 153% mut2z
1geklcurdeplatvn en kaarten.

gtven dan de gcwoue Zuidzee-walvilch. De traan van den
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zwarlen walviseh en dievan den rob (:ec-elephant,zoo- rpen gemeenli
jk onverschillig op beiderleivangstuit,naâx
lang de gelegenheid zich voordoet. Pe gewone duur der
Senaamde snuétrobj zi
jn in den handelonderden naam !
(ge
van Zuidzee-traan bekend,en zi
jzi
jn zoo zeerop elkander reis van een engelsch schip, in ieder dezer beide vakken.
geli
jkend, dat de meestgeoefenden in den handelmoeite ofin de beide te zamen vereenigd; is van 12 à 18 maanhebben, dezelven te onderscheiden. gaarom varen de sclle- den. W i
jlaten hiervolgen: '
Staat#er Zuidzee-walvisch-vksscâerç
a-tczz Groot-Brittanjet q
çederf hetjcct 4800, aanduidende â:f getat#er
britscltex
sclezezl,içd6rjaar f:r malvhchvangntïzzde walrë geweent Jï
JXA ; het zap?t'
wgewcz getat-dcâezex,
jaarli
jksïzz Gr//f-Wrïffcl.
jr teru&&ekeerd;Ax jaarli
jkschen ill
//er Tan wyerAacce/ï en g6'ple:we 'raan. -ez
de zrt
lzep van elk #eaer artiketen) het #ep?ï#de/d bedray van Ax tonnelastdert'
s zee agw#eschepen,ex
hetgr/cJkoppen,é# doorslag,der6emannz'
wg van ïrdernchip.
*
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1,351
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NA'eN.
2,836

555
1,106
'1,770
1,952
2,413
2,338
1,351
1,681
1,824
1,410
3,404
1,899

3,538
5,948
4,496
4,210
3,099
3,739
1,473
2,140
805
765
S66
633

2,598

2,131

23
29
15
31
24

:,695
1,181
3,505
1,969

33
40
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58
41

3,3
'
q8B
3,
6/
2,717
3,606
61B11
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7
nritnqlte kolonialc

és
'. 2,
::. 179,
és650
(. j
T0
z0
84
80
80
78
75
70
78
93
100
l05
l00
90

82

1,977
19897
2:928
3,009

4:885
267
4.
5:061
4,570
1,970
Jrï/dcâe koloniale

188,140
260,912
298,960
286,976
273,945
260,804
140,730
229,093
214,600
180,180
376,142
206,496

50

309,586

66
66
53
65

.
4@
36
28
30

75 '
85
71
60
54

36
43
25
19
22

256,9:0
146,
338
267,749
218,255

6!89l

1,723

668

45

383,626

5,938

l50

742

6l8

40

273,040

1825
83
1826+1 78
18z7'' 80

4,331
5,695
4,476

65
388
334

1,104
454
665

4l2
289
474

48
55
70

256,488
359,827
367,453

1828

3,216

!l6

136

338

79

275,078

83

,8:9
383:
Igaj
183:
1833
);
ga4
,8a5
,8a6

9:
104
)08
106
1l0
99
8:
8:

4,485
4,157
5,939
5j576
3s45$
4,021
5,631
4,285

8l8
498
1,576
11589
2,608
2,710
2,260
2,716

102
4l9
192
402
220
149
311
99

1ga8
1839

84
77

3,801
4,:50

:,434
1,323

20
l70

)837

86

3,118

2,661

381

242

28

300

30

340

32

34

408,835
462
473,
319,432
303,190
356,934

96

182:

296

40
29
35
32
30
26
24
34
40
42
37
42

478
904
1,462
1,785
2,245
2,394
3,137
4,180

74
72
75
61
62
65
75
80

408,062
392,049
634,747
498,301
437,283
496,004
688,369
697,008

360

7,904
6,315

84
95

721,840
691,380

57
42

4,223

84

646,576

559j)

*)In de schepenvoorditen de volgendeJaren zs
jn niet,zooa1sln devoorgaaudeJarem dekolonialeamaa:allten de brltvcllebegrepem.
#)Van afditJaarkwam devan ri
jkswegeverordendemxafregelin werkfng.
!)Amerikaansche sptrmaceu.

M'Crrzotx verzekert, deze bovenstaande belapgrllke ta- AVALTISCRVANGST (NcnxDlltlzxs) der :p#el4eâe..
belle, de eesige van dezen aard, die immer is plbliek ge- llet doet ons leed, zegt X'Cvttccs, te moeten berigten,
maaktjte dgnken te hebben aan een huis van negotie, datvol
gensde bevindingen derjongstejaren,dezetak onketwelk over eene zeer groote scbaaly in deze trafi
jk deel zer kunstvli
jt niet dan ondereen ongunstig oogpuntiste
bes
c
houwen.
De volgende opgave veMoontdeszelfsgesteldneem t.
ge spermacelien kolonialeZuidzeetraan zi
jnvoornameli
.
ik heid in iederjaar,van en met1815 toten =et1834.Xen
ingevoerd van Fieuw-zuid-A allis en #an Diemensland ; ziet daaruitdat hetgetalschepen en hetbedrag derKheepsook van de Kaap de.Goede Hoop plagtvroeger een aan- zuiatef tot deze ve
lsscheri
j in devaartgebragt,voorommerkelijke invoerplaatste gràlpen;ditisechtertegenwoordig merkeli
jk verminderd. De inAoer van walvisch- en
robben-traan uit de britsche-amerikaansche bezittingen i:
sedert de jongste jaren aanmerkeli
jk vermeerderd. Dit,
echter, ig meerendeel: :et produktdernoordelMkexevin.
.

streeksde belftisxerminderd sedert1821! Dejaren 1835
ep 1*26 waren bi
jzonderongelukkig. Detrafl
ik isgedert
dzen 11Jd eenigermaleverbeterd.Xaarde visscherl
j is,metterdaady sedert eenige jaren meergell
jk geweeat.an eeme
loteril dan aan ietg andvra, en in den laatsten tld 161
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nen de nieten Rer gebiedend over& pri
yen te beb>n planuudige oliin een einde te maken,aan de best.ande
ve- kineea om er zicb a.n te wagen. Eene regten-ver9en veinig winstgevenden aard van ditnjverbeid:beddjf mindering Tan dezea aard zoudeG vendien grooteln
lk:vooren de gevaan in aanmerking nemende,.aa velkededaarin deelig xi
jn v reene menigte onzer belangri
jke fabri
jken,
werbxme geelieden blxtgesteld si
jn, xu% hethgog ti
y jen soude, in Keenen geringen graad,voorden handelde:
kunnen xhi
jnen oln dooreenevermindering derregten op Iland:bexorderli
jk zi
jn.
Zaammetrokken /'gl&ederxe,rdzlélrvalvinnhvanrnt,over de 'pjaren,eindïgendemetzr ..
N :li:t.
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onder de thaas in de vaart zich bevindende schepen, tegenweortlig wordt de visaeNeri
l
* meestalonder veer hoog:
breedte-graden bedreven.
W AN,turksche provincie in Azia, een deelv&n hetoude
Armenië en Kiurdidan, tussehen 4oo A0' en 45* :/O.L.
en % o 45/ en 390 16' N.3. Ditland ligt hoog,ea is

zi
jn er 31 die in l% lzijn uitgezeild;73 in 1832;88 in
1% 3 en 65 in 1834. Indien ergeene onvoorzienerampslagen plaats grijpen, waarbi
j deze belangdjketak der nationale ni
jverheid konde benadeeld of afgebrokea worden,zoo mag hetgetalderditjaarin onxe haven terug te

met vele bergen bezet, waaronder de Nimrod-ugh (de

verwachten walvischvaardersgeschatworden op 70 schepen, Wiphatosderouden)en hetKi
dischrbergte,deSca au,
en derzelver ladingen op 135.000 barrils, ter geraam de met eeuwig ijs bedekt,en andur
ere. Xrzt
jn eeneme-nlgte
geldswaarde van omstreeks3,000,* dollars.
ofschoon onbeduidende rivierel,betken en bronntn, die

K alvincâvangnt. Hetvolgende is een ovenijt van de naarden Tigervloei
jen;de voornaamste rivierisdeMurrad,
in hetnoordeli
jk gedeelte;deze is een zi
jtak v:n den Kufraat. In de steden heeft men eenige handwerken, maar

walvischvangst der Vereenigèe Staten gedurende hetjaar
1
838,tevensmet de aanvoeren derjl.zevenjaren. Xen
>1daaruitziengd&tde aanvoeren van spermacetitegen die
van hetlaatstvorigejaarjmerkeli
jk minderzi
jn,bedragende
xlechts 129,400 barril: tegen 182,569 barrils in 1837, der-

fabrijken zijn erniet. Deuitvoerbestaat in veetn voortbrengselen van hetzelve, manna vn galnoten; uitgevoerd
wordea: i
D
lzerwaren, zout, wollen- en zi
jden-stoFenjenz.
halve eene vermindering van 53jl69 barrils;daaraan moe- e voornaamstehandelsplaatsen zi
jn setlesen Bagetid.
W
ANGEN.
ho
o
f
d
s
t
a
d
v
a
n
he
t
wur
t
e
mbe
rgschedistrictvan
ten de tegenwoordige hoogere pri
jzenj bi
j de grootelàjks
toenemende consumptie toegexhreven worden. Tegelàj- denzelfdennaam ;heeft82l0inw.,dielinnen,papier,zeilen,
kerti
jd :almen zien dat de aanvoeren van walvischtraan sikkels, wapenen en andere i
jzerwaren vervaardigen en in
overvloedigerzi
jn geweestdan jongstl.jaar, zi
jnde dezelve den handelbrengen.
stegen tot228,710 barrils. Intusschen is de vermeerdeW APXNEN.- F=%w lpenen. .
xelfe/ge-eer. Devoornng der binnenlandsche consumptiederwijze aanmerkeli
jk naamstesteden in Ruropa,Birminrham,Luik,St.Etienne,
geweest, dat de pri
jzen rdurende hetjaargestegen zi
jn, deelen onderling zicN schieruitslmtenderwi
jze de fabrikatie
en erisop dittegenwoordigeti
jdstip geene eenigzinsnoe- der, in den handel komende, Tw rwapenen. W i
J gullen
mengwaardige hoeveelheid bi
j de invoerders in voorraad derzelver voortbrengselen beichouwen onder het dubbele
hier aanwezig. De hoexeelheid van walvischbaarden is pro opzigt der Pri2-zen en kwaliteiteny maaralvorens staat ons
rato vermeerderd.
een woord tezeggen overdeoorlogswaptnen. InFrankri
jk
Hier volgt eene aanteekening der aankomMen in de on-. is de handel in oorlomwapenen door verbodswetten belemderKheidene haven: der Vereenigde Staten gedurende het merd, terwl
jl dezelve in Xngeland en in België volmaakt
jaar1838.
vri
j is. 0ok isde fabrikatiein Birmingham en Luik veel
levendiger en veel overvloediger dan in St. Zt
enne. Xen
.i
za1 begri
jpen tothoe verredezevdjheid van haddelisopgevoerdja1smen za1weten,dat,ti
jdens de onlusten en de
SCH:PXF,
verdere spanning tusschen ons land en België,Luik te geW
AL
VI
S
OH-X
MAVKM .
BARK:OH:P
KF,:PIItMAC:TI. TRAA'.
BM
KK:> xxzz
li
jkerti
ld vooronsen voorde belgen oorlogswapenen fabriceerde. A1 het voordeel was daarbi
j echter aan dezi
jde
.
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92
16
24
24

67,600
21,730
l,860
4,400

84,100
6,200
37,600
34,000

8
6
4

6,250
1,900
1.000
2,500
l,400
470
4,000
69290
129,400
182,569

7,000
5,900
4,750
9,700
1,950
2,500
6,200
28,810
L
228,710
215,120

53,169

13,590

Aangekomen ia l836 . .. .. .. l3l.921

133,050
125,100
122,292
159,166
1791241
113,948
86:294

New-Bedford en
Fairha4en. ... .
Nantucket. .. ...
Sagharbor.. .
New-Londen ... r
New-York,met in*
begrip de plaatsen
in North Miver. .
Bristol. .. ... . .
Salem . .. ....
'
W arren . .. ... .
Boston . . . ... .
Xdgartown . . .. .
Newport . .. ...
Andere plaatsen ..
Totaal 1838 . ... .
,> 1837. .. ..

>
*
m
>

7

3
l
6
32
223
240

p l835 .. . ... .
p 1834 . .. . .. .
n 1833 . .
p 1832 . .
m l83l . .
> *1839 ..

175,l30k
129,824
1l3,l7l
79,067
110,532
106,829

LBboston W@ïl# Jdv.j.
Er zi
jn verscheidene omstandigheden, die zamenloopçn
om den amerikanen in hetbedrijvender Zuidzee-walvisch-

vanhetland,hetwelkde wapenen leverde,wantindien België
aan Nederland geene goede wapenea had willen leveren,

zouden wi
j zeer gemakkeli
jk engelsehefabrikanten gevonden hebben,diezeergeneigd zouden zl
jn gewe-tom geld
te ontvangen.
Sedertdeafschaëng derkoningllkewapenfabrijk teVersaillesjheeft Luik nog zeer aanmerkeli
jk zijne fabricatie
verbeterd en uitgebreid. De in gezegde fabriek arbeidende
werkliedenj waren schier allen luikenaars;zi
j hebben in
hun geboorteland de hebbeltjkheden en de bekwaamheid
voor deze fabrikatie medegebragt, welke zi
J in Frankri
jk
hadden verkregen, alwaar over het geheel :enomen met
veel zorg enjuistheid in ditvak wordtgewerkt. Van des
afaan hebben de belgische etablissementen eene yanmerkeli
jke uitbreiding aangenomenjde lage pri
js der werkloonen en der ruwe grondstoFen komea ook nog de luiksche fabrikatie te hulp. De fabrikatie van vuurwapenen

(gewerenjpistolen enz.)van bijzonderen vorm isinLuikzeer
aanzienli
jk. Deze stad voertnaarden Levanten voorAmerika geweren uit, tot den pri
jsvan 12 à20 francs. Hare
luxe-wapenen gaan in grootemenigtenaar Frankri
jk.
Jartg'
eu'eren. Pefabrikatievan jagtgeweren iszeeralgemeen, maarvooralis dezetak bloeplendetePari
jsen in
de steden, door ons in het begin van dit artikelvermtld.
De parijssche jagtroeren verdienen zoo weliu fraaiheid a1s
in de voltooi
jing van hetwerk,en hetveiligevanderzelver
gebruik,den voorrang boven dieder.andere steden,enxi
jn
ook duurderin pri
js.
Blank geweer. Erworden blankewapeneninFrankri
jk,

Engeland en Duitschland gefabriceerd. De fabrikaten van
laatstgemeld land hebben lange ia hooge achting gestaan

(
zie Sotzyczw),zoo we1 wegens deugdeli
jkheid alsgoedkoopte. Intusschen kunnen ook tegenwoordig de fransche
fabnj
'ken metdeduitscheen zelfsmetdeengelscheinbeide
dezeopzigten wedijveren,en hebben de fabrljkenvanKlingenthal en Châllerault sedert korteling eene welverdiende

vangst voordeelen te verzekeren,die door geene andere eu- vermaardheid verworven. De blanke wapenenkomenzonder
ropesche natie worden genoten. Hetis,echterjmoei
jeli
jk montuur (de enkele klingen) in den handel. Hetm onteren,
tebegri
jpen,waarom ditbedri
jfnietmetnoggrootervoor- wat de luxe-wapenen betreft, eschiedt te Parils, welke
deel van uitde havens van Nieuw-zuid-W allis, Yan Die- stad er velen naar de koloaién ultfoert.
mensland enz.bedreveu wordt. YelG zijn ook van mee- Nsp. TAnIEF. Allerhande klein schiet- en handgeweer,
ning,dat Rio Janeiro eene goede station voor deze visch- als snaphanen,karabi
jnen,pistolen en pistoolholsters,pie-

vangstzoude zi
jn.
W ij echter gelooven, datzoo we1 de zuideli
jke alsde
noordeli
jke walvisehvangst haar zenith is doorgegaan,,en
van daar ook de verminderde aanvoer van visschen.- De
walvisschen worden allengs schaarseher en moeijeli
jkerte
vangen. Zi
j zi
jn geheel-en-al, of bi
jna geheel-en-al van

ken,hellebaardenydegens,sabels,bajonetten enalleandere

ligte oorlogs-instrumenten,harnassen,stormhoeden enz.daaronder begrepen, gemonteerd en ongemonteerd.Inv.6p6t;

uitv.) pCt;doorv.lpCt.ad valorem.Geschut(metalen;
Inv.y-9-; uitv.y'1.-9 doorv..
/'l.50 per 100 pond.
= (i
jzeren), inv.y'2-;uitv../'0.10; doorr../:0.60,pez'
sommige van derzelver oude verzamelplaatsen verdwenen en l00 pond. Kogels (i
lzeren ofkauon-l,inv..
/'2-9ltitv.
161*

WARE'.

- :*&* -

WAREN.

# 0.10;doorv..
/0.60, per 100 pond.= (looden olsnap- pek,kaar:en. zja in de meeste landen
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o
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0
0
alleen diej welke tot tooisql van het vrouweli
jk geslaclt
Per 100 pond.
dieaen; ih Fmnkri
jk echter behooren tot de ntercerien
W AREN,(K00pw.
knx>, KnapxAwsclAlyp:w, HA>Dzt3AxTzw ook nog de kleine artikelen, waarmede de vrouwen hare
xztzw,.Gosossz> Xxz.),(erg. &oodsg fr.maroâandinen; vrouwelijke handwerkea verrigten;bijv.naalden,spelden,
du. K aareng ital.mnrct, -zrcclzl'
/l, met opzigt tot breinaalden, vingerhoeden: scharen enz.- U'itsn#waren
vrachtgoef g/ederen (zie dat artikel) geaoemdyheeten heeten alle stoFen,die,biJ den verkoop ia hetklein, met
alle natuur- en kunstvoortbrengselenjals z: voorwerpenvan de elgemeten en afgesneden wordea.- Chemischey'
cden handelzija. De eenige,eenigermatesteek houdende, br#katen heeten in den handel inzonderheid de in cheverdeeling derzelven,isdie naaréedrie ri
jken dernatuur, mischefabri
jken bereide waren. Dechimieheefteen dubvolgenswelkemen duswarea &an dey'
stofelç
jken,'JJ>;- be1 doel, eerstens dat, om uit te zamengestelde ligchaaar
di&een dierln.Jrzzoorsprong heeft;dezesoovtvanver- men m inder te zamengestelde of eenvoudige af te scheiden
deeling is de beste voor het onderrigt in de algemevne

.

ofuitte trekken;tweedens datjom uiteenvnudige ofmingoederenkunde op handels- en industriescholen, want de- der te zaamgestelde meer te zamengestelde voortte bren-

zelve biedthetduideli
jkstoverzigt,en menige anderevoor- gen,bi
jvoorbeeld,vermil
joen,berli
jnsch blaauw enz. Xen
deelen in het onderwi
js aan. Zoo splitsen zicN bi
jv.de gaatdaarbi
jop verschillende wijze te werk en zulk eene
verfwaren in mineralische, vegetabilische en animalische, verrigting heet een chemisch proces. De voarnaamste ia
hetwelk de treFendste gelegenheid geeft om dey uitdea de fabri
l'ken voorkomende zi
jq devolgende (waarbi
jechter
onderscheiden oorsprong derzelven noodwendig voortvloei- op te merken isjdatbi
j de meeste chemischeverrigtingen
jende verscheidenheid van derzelver behandeling aaq te scheiding en tezamenstelling tegeli
jk voorkomt):1)mea
duiden. Eene aadere algemeene verdeeling is dieln ruwen schudteea vast ligchaam ofeene bepaalde vloeistofia eene
zcy verwcrkte en verwcrkte (beide laatstgqmelde ook andere: waardoar eene van beide eene bepaalde stoFe 'an
manufactuur ea J'
abrqkwaren, bi
jv.vlasjgaren,linnen zich af la&t gaan,die dan ten bodem zinkt;ditnoemtme?
of huiden, leder, schoenmakerswerk epz.;maar hier stoot neerplo
m ng oîprect-pitaat,.bijv.karmijn,berlijaschblaauw ;
men op uitzonderingen, die gemaakt worden ; zoo noemt neemt het preci
pitaat daarbi
j eenen bepaalden meetktlus
t
i
g
e
l
i
g
chaamsvorm aan, zoo zegt men hetkristaltiseert;
men dikwi
jlshalfverwerkteook ruwe,bi
jv.gieti
jzer,onge
k
e
bieekt garen;of ook verwerkte, bi
jv.stoFea, aan 'el hetwelk bi
j vele belangri
jke chemische zouten geschiedt;
nog de verwing of appretuur ontbreekt. Zeermoejeli
jk bi
j
v
.
b
i
j
d
e
n
s
a
l
pe
t
e
r
,
de
a vitriool;2)uitvruchten uitgeechter, ofvolslrektniet,laten zich algemeene verklaringea perste aappen zouden nietlang goed bli
jven, vermitsia
xaa de in den handelzelven ingexoerdeverdeelingengeven, dezelve veel water besloten is,weshalve dit door een zacht
waarbd men zich ook nog in achtnemen moetyhetspraak- vuur vervlugtigd wordt, waardoor de sappen taaivloei.iend
gebruik vau het eene land metdatvan hetanderqgeli
jk worden; men noemt dezelve verdikte sappen, bijv.de
te stellenj of den naam eener geheele massa 4an waren concerfsoorten;3)men trekteene st
ofuiteea stukkendgenaar deszelfswoordeli
lken zin teverklaren. Datzulkszoo stootep lipchaam,doordien men hetzelve ia warm ofkoud
is, komt van daar, dat het eene onverbiddeli
l-ke wetdes water of ln dergeli
jken wi
jngeestj ofia een mengse!van
llandels is, de waren,zoo veelslechts immer mogeli
z
'k isj beide,u rpt; de vloeistof,welke de stofbevatj wordt door
derzelvernatuurli
jkenhandelsgang telaten nemea; d&arom vuur gedwongea allen vloaibarea inlzoucl a1s damp ia de
komen btiv.waren van zeerverschillenden aard ia dewin- hoogte te latea opgaan, tot dat de stofa1s vastligchaam
kels of depôts der droogisten, kruideniers enz. W aren, terug bli
jft; men zegt dan: devloeistofiaafgedamptjen
echter, die eakel op één artikelbetrekking hrbben: laten de vast
e stof heet een eœtract,bi
jv.sapgroenjjalappenziek,we1iswaar,streng afgescheidenverklaren;maaralsdan har:;4)veleli
g
c
ha
me
a
b
e
v
a
t
t
e
n
v
l
u
g
tigestofren,welkemen
is zulks niet noodig, wantde verkiaring ligt in den naam in vloeibaren vorm uitdezelvea wi1afscheiden;'
dan worden
van het artik-el zelven; wie zalj den tijd ermedgwillen zi
jidroog ofnatjin een besloten vat geheet, waardoorde
xerspillen om van zi
jdenwaren eene deinitie te geven? vlugtige deelen zich in damp veranderenydiedooreenebuks
Alleen eea pedantzoude dit kunnen doen. Alleen d&a ig ofpY
l
jphenentrekt,indeze,vermitszi
J koud gehouden wordt,
hetnoodig,wanneer de naam van hetartikelte veelofte ziciàtotdrupbarevloeistofverdikt,en druppelgewi
jze ia een
weinigzegt;bi
jv.in hethollandsch kolonialewaren. Yan daaronderqesteld vatneêrvalt;ditisded'
lstillatie;hetproxete indeelingen der warea bi
jv.droogeri
jen,krameri
jen, duktksùtbdzstitlaat,ofhetgedistilleerd; b.v.de gebrande
Peltertienjhoutwaren,edelgesteenten enz.isbereidsonder waterenj aetherische oliënj vele zuren; wordteeu gedistilbi
zondere artikelen in ditW .B.sprake gewee:t.
yerbli
jft leerdopzichzelvenalleeanogeenmaalofmeermalen gedistil'i
uo
g slechts:an de volgende hier te gewagen: K otoniale leerd toverpehaald),zoohet)
tditderectiâcatiejenhetprowaren,. wie dit woord voorhet eersthoortj moetnatuur- duktgerec/g
.ceerd;bi
jv.alkohol;hetisdaa zuiverderywant
jijkerwi
jzedenkenjdatdaaronderalle wareateverstaanzi
ja, bi
j de eerstedistillatievoeren d
'e Alugtigedeelea ook mind'ke uitdg koloniën der europeërs komen, ea ditistegen- der vlugtige deelen in den stoom metzicl'
l voort, die door
woordig ook de zin der fraasche uitdrukking denreés colo- het rectiGceren verdreven worden;5)wordteen vastligyzït
zfrd. Het spraakgebruik onzer llandelswereld geeftechter chaam geheelofdeelswtize in rook veranderd,zoodatziclk
aan ditwoord eeneengere beteekeais;wi
jverstaannameli
jk dit weder als vastllgchaam ergens elders aanheeht, noernt
daaronder de consumptieve waren uktde ltoloaiën, voorna- men zulkssunlLmatic; het produeteen sublimaat;bi
jv.
meli
jk kofli
j,suikerjen speceri
jen,en ditwasvroegerook zwartsel,aluin,witte arsenkcum,operment,kamfer; neefnt
ltet begrip der fransche uitdrukking. Aan den anderea daarbi
j het sublimaateenei
jle,vlokkigegedaanteaan, zoo
jv.
kant, trekt men gemeenli
jk waren daarbi
j,dienietuitde npemtmea dit in dea haadel meermaals6loemen;bi
koloniï
.Iàkomen,bijvoorb.dea thee. Uaderitaliaansche bloem vaa zwavel. Behalve deze,zi
ja ernog audere ckewaren wordea ia den duitscllea llanâel de europeschezuitl- mische processen, die zeer groote hoeveell
zeâen van koopvi
w
ucllten verstaan, om het evea of zij uktItalié, aldan warea leveren,ea des-oageacilt noemtmen deze niet cheuietj afkomstig zi
jn. bi
j%.citroenen,sinasappelen,aman- mi,chefabri
jkaten,omdatzi
juitgeenechemische fabri
jken
ja een produotderwi
.
ls
n-ristin6v,
delea eaz. Ia hetdtzitschetolvçrboaflbedroeg in dejarea voortkomen; zooisde wi
van 1831 tot 1836 de invoervaa zuidvruchten l2l,665, doorwel
ke wi
jngeest(alkohol)oatstaatj azi
ja uit de zure
131,746-126,919 centeaaars. Zi
j makea alzoo in dittol- gizfïlg, door welke azi
jazuur ontstaat; staal en messing
verboad een belangri
jkerartikeluitdan ri
jsten tl
zee. 9e li
ja producten der cementatie, waarbi
j een ligchaam het
t
luktache koopliedenjdie dae
trin handelen, heetea eenvoudig aadere doordringtj evea als bi
j het staal de koolstofhet
ktalianen Lltalienerj. Zi
jbeziren echter oak noJ aadere ijzer, en bijhetmessing hetzink hetkoper:velemetalea
eoasumptiewaren, ia lzua bedrl
ji
'
,bi
jv.hal
nfnea,worsten, ea metaalwarea zi
ja eea productdersmelting,deelswi
jze
:erookte vleeschwaren, gezoutea ea gepekeliea visch? a1s der qmalgamatie; iadigo is het voortbrengsel van eene
ook geestri
gke
. draaken. Zi.)
.zi
l.a tjus ka zek
.erea zia vlctu- gi
stiag ea daarop volgendeprecipitatie. Alsmen bi
j eea
.

alle-haatlelaarsj doeh onderscheidea ziclz van dezea daar- cNemisch proces vloeistoFen >anwendtj zoo heet zulks de
tloorj dat hua verkoophuis tevens totherberg dlent, waar nqtte we# ; daarentegea de drooge u't'g, als alleea door
1uea huane walen nuttigen kaa. 9e naat
a prodacten- vuur op eea vastligchaam gewerktwordt.- F qrftvaren
hqndet laat zich, we1 is waar, op ieder laad, ea ia Net- (eng. colours;fr.couleurs;du.Farbewaaren;ital.co-

zelveop allede4zelrsvoortbrengselen uitdedrie ri
jkea der
1àatuur toepasseu; bi
j oas te laat
le echter verstaat mea
daaron4er meer bepaaldeli
jk dea haqtlelmetalles watde
landlluishoudkunde in hetgrootvoortbrengt;bi
jv.heaaep.

lorz
')
' heeft men uit het ?zll
aercc/z.
#l: witte: krijty
vit,
loodwit, kremserwit, zlnkwit, bismuthwlt; eene zwarte:
graphiet; blaauwe: bergblaaue, berli
jasblaauwysmalt,ultramarln-blaauw ;enz-groene berggroen,brunswi
jkergroen,

xlas, zaden, vette olign, horenpuatea, llaidea. - oader roenaarde, spaansch groeaj chroomgroen, groene vermilvetwaren verstaat mea op somlnige plaatsea bolerl kaas, Joea,schweinfarter groea;geele:cNroomaarde,chroomlood
.,
SPek)ongel,spermaceti,was)traan)vetteoliënjterpeati
ja, operm znt, kasseler geel,napels geel, kwikzilver geel, geel-
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B'Anzl:xikyoz- B'
AnscllAt'
.

zll
deen:;roode:oker,menie,purper,verluil
joea.bruin- eene mo d ofkorfmoet1010 stuksgoedeinlhoutlen.Frank--k TopM e in 1*.16 uit 95,512,()00stuks,wegende4,618,531
rood. berli
jnsch rood, cllroomrood, engelscll roodk ena. rq
q ze oKcieelewaarde .au4.494,681francx. Schier
:
bruine:bolu:, omber, enz;uit lletplantenrùwk.gwarte: kilogr. t4t
zwartsel, oostindische inkt, frank-forter zwart,spaanschzwarl, al
l
e
:
(
é.
5>2,6K
R kilogr-)ging naarEngeland. Degeheele
en&; graauwe: sulnak; blaauwe: illdigo. nieuw blaauw, uit- r +e
dx r 7 departelnenten geleverd: Ia )lanclle.
blaauwe karminy weede, lakrlloes9groene: sapcroen; gele: Calvad- .Xnr., Neder-seilhe.Sl,lnme, Pas de Calais en du
orlean. quercitron, geelllout. wouw, sclti
jtgeel, kurkumaj Nord. .Durentegea voerde l-ratlkfi
jk itl 1836: 7.831.786
guttegoalenz;roode kraj)(Iueekrajl),kraj)lak,kogel-lak, gtuk'. wegende 462,458 kilolir. 1ot de olcieele waarde vaa
kerllles, orseille, petsio, ferllal
ubukllout, caî
lljlèche-hout, M 9,- franu.Rhierden (ielteelen itlvoer kwam uitBelgid
roodsandelhout. sanloer. sallloerrood, uieuwrood ; uit het ee guit-hland.- overgetd el1kredietpapieren alskooj)-

dierenrv
''k: clloclenilje. karlnin, lak., lakkleur, bhauw- walr k.n hier geene sjll'ake zijn, verlllits onder andere

zure kali, beenzwart. gebrande llarlslloorn, ivoonwart eng. artikelen: G:tp,wlsslktllxsllssellz.daarovergelàandeldwordt.
Metojlzigttotde kunst in welke de velwelz gebruikt wor- 9e kaur.. :v
--a als geld, ofvereleninti-nliddelinBellgalen

den, splitsen zi
j zich in schilder&-verwen, waarvan de en Ludan ondereen bi
jzollder artikelbellalldeld geworlen.
grovere Stneer-verwen heten. eu in die soor ver-erv--en.
Met opzigt tot de verscllilleude bereidiot
; der Rhilder:verwes. beeft m en lak werœezl, d. i.verbindingen eener
verfstof m et thoonaarde; sapverwen, d. i. extracten: die
zicN in water oplossen en niet dekken ; wasch-vew nn,
d. i.aardachtige oflakverwen,diedekkenenpastetvœrwen.
d. i. lak- en metaalverwetp. welke nlen met gipg, witte

0p gdv
--ke wq-ge dieuen reeds set
lert lang op de ClliloEilandea kvine plallken uit'aloèllout in jllaat: van geld.
Hoe geerde .tx mbootvaart den hantlelIlletlandlluislpoudkuodige T- verpen bevordert, ziet nlell uit de A'olgellde
opgaven : ia lK%7 zotld Iel'
ll
1t1t
l door deze geleoenlteid aan

:lagtvee, gtvlgelte en flergeli
l
'ke naarLivergoolvoorbi
iua
4 millixa V xt.naarBl'
istol,(l;
lt iï1ditopzlgtmetLiver-

leem (thoon) ofloodwit,o3n dezelve geboudeu temaken, px 1 mededingt, Aoorzeker niet veel lllinder; naar beide

metgoln,ofdragantsli
jl
n aangellleîlgd en in ronde:taaf
le: d
baven:giagen TerderuitIerland voor 100,000 z st.hoengevorlnd heeft. die eenige duilll lang en nagenoeg j duim eS
r- en voor5* .*0 zst.veêren.
dikai
jn,zi
jworden in katoen gepakt,veaouden. 9eduure
/ecte wlren zi
jtlf1ezllotlallige.aau welkezichgebre> vinden.
? die tlerzelver waarde? nut en gebruik ùf
utea zi
jn goud-, zilver- en karloi
jn stiften;dezeworden
ge
be
e
l
T
e
r
n
i
e
t
enkel verkocht. Conlturier- ofsuikerbakkern-waren
igen.èfallllaflswezelltli
jk vermiuderen.
tfr.con/turen;eng.conlectionary; du.Conditoreiodzr NFIRN '-NDE, zie ltusTux.
L-utkerbàckerwaaren;ital.conlettf), verdienea hiereen W AARâNTY. Hete-zlgc/lcât,en,nletlletzelve.lletassupaar woorden, deels vernlits de llandel daarnlede zedert nntie-regtvedeelen de voorwaarden bi
jassurantieinwar(len grooten oorlog zeer toegenolnen el)derzelver verbruik rgx/fz: eo akrrrepresentations (ital.semplici#l
'
woJ/rctr toe medegewerkt lteeft, (lat de sjleceli
jen-llandel niet zionij. Xeotgemelde zi
j
t
l
,
z
o
o
a
l
s
de
na
a
m
r
c
e
dszegt,
meerder is uilgebreid gcwordell. llet &'
oorllaxmste land de &x danige, welker velçulling de verzekert
le waarborgt.
daarvoorin Europa i:Frankri
jk,welks ojlbrengst#an con- ea de- lver aard bestaltdaarin, dat zi
j naardestrellge
fectutetlnietmillderdanopeenegeldswaardevau29j()* ,œ0 letter moeten vervuld Morllen, en datderzelver.nietvervulfrancs gescllat wordt;heteen-derde gedeelte dalrvan komt liog de ol.urantie nietk
f; lllaakt.
'lit l'ari
js, bet overige scllier gelleel uit llouen, Metg. Krgi
j
a
t
we
e
a
r
t
e
f
l
van wa?.rca/l
-e..exprcssentmplied
Clerlllont-Ferrand, Marseille, Nilues, Verdun, lli
jonjBar- Ygrras/fz.. Eer:tgemeltle wordtuitdrukkeli
jk bedongen;
le-lluc,Lyou. Bordeaux,Nantes en La Itocllelle. Hetmee:t l.aut
gemelde gi
ja diegenen, die, zonder datzi
j bedollgen
voert l-raukri
jk uitnaarAmerika. ongeaclll,datde fran- werdea uit den aard van llet contractvan zelven sjlreken;
xllen il1 ditartikel de overise christenscll-europexheataten daaronder beboort de leu
ryaliteit:-a11den illterest,de dcugovertreffen, zoo wordt toch door alle reizigers verzekerd, deli
jkbeid v.n het scllij)oln zee tebouwen enz. Deuitdat lletkonstantinopelsclle eu levanlsclle colllijt nog veel drukkelv--ke varranty ltloetin de Ilolis staall,al is llet ook
voortrellkli
jker is daltltetfransclle,lletgeen valldaarzi
jnen op den rand,ofovel'dwars (iescllreven.l)e warrca/y wortlt
oorsllrollg lleeft,datdeze laltden,tea cevolge van denelver in iederopzigt:lrenl; tiellolllelp, en lettel
'li
jk A'erstf
tall,eI1
warlllele luclltstreek. alle de daartoe aatlgeweude natuur- een ondenoek daaroxel
', welk llet ooglltelk van (len conJlroductel, kraciltvoller eI1frisscller bezitteu. Il)hetduitxhe tr
actantbi
j het sluiten tler assurantie kan geweestzi
jï),is
tol&el'
l,
olld is dc binneullandel rnet ditartikel merkeli
jk Tolgens beslioingen, uitgeslotell;daartegen wordttocllbij
(Jestefieu, docll de buitenlalldsche is daarcntegen zeer on- de interpretatie deru'arranty f
laarop gelet. lloe,overeelt1,e(
lui(1tlI(
I. Zoo bedroeg iI)de 3 jaren 1*34-l%6 de komzli hetgebruik tle woordell(iewot,nli
jk verstaan wor-

.

illvoer 4($58,3120,31/72 centellaars,de uitvoer l43l,15M ,
1256 cenlellaars, en de doorvoer 1126),9d3 el)375 cealeT
sawa
'
blet
i
jot
ool
ktaorl
pefteook
Tllecl
rklocol
en v
lt,ka
davi
taa
vor,
lgesnas
ie
ell
ia
lla
;l'
auall
n
aa
de,
gode
eniur
tou
bereide mostaard daarollder nlede begrepelh is. lndemeezte
bescllaafde lantlen bestaan wetten dic den suikerbakkers,
tjv
dk
t'j) strent;e str
allèn9 verbietlen 11ut)I1e Wfll-en me
$bi
.ng
guetn
tc verwen, die aan de gezondlleitl lladeelig zi-ill

den. ordt niet de u'az-rczl/y, A'olt
ietls (le strellge letter
van haren inhoud,vel.
&'ul(I,zt'o is dt
!asstllalleur vat,it-llel'
e

Terpligting bevli
jd,zonderdat(Iaaloj)Gttzielkwortltr, ol
-(Ie

niet-vervulling derztvlve, al (141. lliet, natlceletl voortlel)
assuradeur met ziclà voere. sltllllts i'1 de A'ollieltle beitle
gexallen alleen is de lliet-vervullillg (ler u'arranty zontler
iovloed op betwezen (lescontracts. Eel'stetls,als llare vt.t'Tulling na âe/ y/a?-?t,a des contracts illegaal worllt eIl
tt
-golu, koperzout, loodzout, verlllil
joel), realgar en oper- tveeden, a1: de niet-vervulliltg aan de werking van een
Tlser
lt. l-cle waren worde.n ook llaar(le Illar
ltsgenoemd,

ea
fa
t.ristoeteRhrijveu,lletwclktleassuradeurtedragen
waarzi
j gefabriceerd wol'
tlell; zoo lteeftIltellueurenberger, kev
sonnenberger,leonisclle(llonsclle)wart-ll,rouellnerie. 0m 'FAASCEAP (poolscll u'
arsawat, de oule sclloone
aall te dukden. (
.
1ie, lletzi
j gelleeluitsluitelld, ofgeheel hoofdstad vaa het k'onillgl'
i
jk I'olen,aan den linkeroever
bi
onder op
ekere *Illaal
s vel'
vaardivnd worllen, bezigen de der W eichael en de etvrste lpanflelsj:laats tles larltls, telt
*i
@z
* z
4.
fl.klnscllen llet woord arttclc; zoo zt-ligel) ziJ. articlq d: t
genwxrdig 140,(*()illwoners(waarontleromstreeks32,0.10
-e
Zyon, de St.Put'
zl/ia enz. Buitelldietlzi
jn erin den J
odea).die door eelle bloei
jendeen steet
lsllleer ziclluitllalldel eene llleuilite alldere int
lt,t
,lil1I
;t.llderwaren;bi
jv. breidende inzu:trie it, wollen-en katoenenwaren (lakens,
illccJ?t-en onechtc (lleerscllt bi
j lilatalgelllelt
len bedrog. katoenen en kousenwarenh
,.voornallleli
jk ook intabak,nlilszoo lleelen zi
j k'alschet wrrt
palyt.
'/k/cl, courante, ïaeou- g.dersi? leder,hant
lsclloeîlen,zi
jt
lewaren enri
jtuigen,zttlf:
yante;gesorteerde,ozlyelor/ee/'dt'etlz. llelpig.op zich ia tapi
j
t
e
n,
mu
z
i
k
a
l
e
i
t
l
s
t
r
u
l
l
l
c
l
l
t
e
n,
go
u
f
.
l
-,
z
i
l
v
-,arlitxrlzt-lven oltbeduillelld, voorwerp wortltollverwacllttothandel,- tan.bron:ea-en verfwareu zicllontlersclleiflell.er
l,i
J'or,llklar
artikel,zoo als dittegenwoordigllletversclpeidenecon:umtie- derhoudt de :tad eene i
jterslnelteli
.len kanongit,leri
l,eefle
altikelen llet gelal is, welke men vtoeger, wegens het in hetanenaalopgel
'ilite f:lbri
jk van lllnlllelllatisclle ir
lsll
'u
lallgzam e vervoer, nietverre lleelkverzelpdetl kon.hetgeen menten voor het artillerie- en genie-korp:; voorts et.fle
ecllterthansfloorde i
jzeren :poorwegen en doorde:toom- muat-in:telling lnet eene stoolllrnacltine,buskx idnlolen er1
bootxaartmogeli
jk is geworden. 0ok menig klein artikel Titrioolfabri
jken,aanziellli
jke brantleli
jen en brouweri
jen,
speeltop solllrnige Illaatsen eene groote rol;wi
j nemen welke laautgemelde otlk veelentielsclle Ilorleren ale levt.ren
ats voorbeeld de ltocnderzeb
j'cren. llelllleeft,bi
jv..uit- en Neeft,:edertkorteling. eene nanr (lewi
jze deramcri'I.tl
:%, begerekelld datin Frankri
jk laarli
jks lllet.rdan 7l)t)0 millioen kaanxbe nieuw gebtluwtle den bankier SrslxKistuks ei
jeren gelegllwordel). la l837werden in Parijs iu hoorendej :tx mmolen die 2- â 300 persollen werkzaat'l
(le verkoopzalen 107,074,0t)0 stuks voor 5,t)9l,329 frano houdt,enJ
-&.rli
jks6'1,000 vaten l
neelvoordenoverzeeschen
verkocllt; buitendien kwamen olllstreeks l7 â 18 millioen bandel leveRn kan. Tot gelnakkel-ijker afvocr flerzelven
s'
.uls
.s nltar Pari
js, en werden stuksgewiize Aerkxht. Bet naar het .zhip, wertl deze molen kortclillg tloor eenet)
t,ew1
-b't dezer 121 nli
llioellen ei
jt-rell 1Jet
llailt
it 7,294,1l8 gpoorweg met de s3-eicl,selit1gemeenscllal)(Iesteltl. A3tl
k1'.
If.),yr. (
)j)de markten M'
Qrden zi
j nlauflsgewi
jzeverkocht; bet boofd 4Rn .llv fabri
jk-etablissemez
lten sta.tecllterde,
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W ARSCIIA1l.

in 1826 door dma
ec
rhl
egne
ernb
ing
xrsp
eli
jklwa
..ng
el
jke voordeelen eene goede wolprodxtie,welke reed:nu
ouw
er
aoak
me
ua
reo
fe
agd
brie
jk> #:n
te li
inrigting van
aanzienli
jkyisKhi
jnen te vergunuen.
Pzgn en W Elsxoâx. die steeds meer in uitbreiding wint, Ket varkennverzorgtPol
en jaarli
jk:veleanderelanden.
jk is ook nog de inzameling van kosteli
jken en in
eenesmederi
j metD vuurhaarden ea groote gieteri
jen on- N lengri
derhoudt, reed: behalve 3 atoommachine: meer dan 6* g- te boeveelheid uitgevoerd wordende honir en wan.die
er:
houdt
(k
eonen
werktwe
uig
re
kn
na
Tman a
lleq , en nietslecbu landhui:houde- v- oameli
jk wordt voortgebragt door de wildeofwoudaard, maar ook plet- ea smeed- bi
jenteeltj eu eigendommeli
jk behoode van oudsher de
verken, spin- ea stoommacbine: van .lle sx d en grootte, kermen ofzoogenoemdepootncheepcâzafr/
#e,totPolen.gtx mwagens, spooreeg-rails, kettingbxggen, kranen en De mnn-uitwerkinr in l
letzuiden deslands(gouv.Krakau.
wisd-assen, koon-f olie-, papier- en Terfmolen:,per:en Sandomir en Kal
isch) w:s vroeger Teel belangri
jker dau
en dri
jfwerkea, overhetalgemeen allegxrtv&n machine: tee nwx rdig, en erwerd inzonderheid veelzilveruitgegra-

voor fabri
jken in grxtevolkomenheid leveen. Alzx bi
j
iedere fabrijk-afdeeling 1otdegewigtimte verri
gtingen bekwame engelxhe arbeidcls aangesteld gi
jn,dietevens&&u
de overigeu totleermeesler dienen,kaa deze inriring al:
een,den landehoogstgewimig,indu:trièelleergesticbtvor-

ven.Tegenwoordig bestaatdeopbrenmtmeerendeelsin#zer.
betwelk geachtwordtmet hetzweedxhe in deugdeli
jkheid
eli
jk te staan. omstreeks 5*0 ar>ider:zi
y :ierin de
lzersmelteli
jen werkzaam, en de opbrengse vau giet- en
ataasjterbedroeg in 1836 meerdan 2* ,1
:* centn.uit>
smelteri
jen,welker bedri
jfmetiederjaarticN meeren meer

den aangemerkt.
Tot bevordering Tan den handel dienen overigen:de, in uitbreidt. Buitendieu bestaat de opbrengst in zink en
1826. opgerigte en tegenwoordig met een fond: vao 42 katmri, /:0:. eenig zitver, zfernâo/ex,marmer enz-;ook
lnillioen poolsche guldens gedateerde poolxbe nqtionaat- Tindt men le Sxllenyn in het gouvernement Plxk een

jzer- ea dezinkprouctie desland:is
Janâ, welker winst (in lletjaar l% 5: 39762,* >I- ëk Koutwerk. I)e i
den) aan de staatzkas toexalt; voorts de Gur:g 2 jaar- &a v e particuliae maatschappi
j in pachtgegexen gewor- en lleeftzich daardoor aanlnerkeljk verbeterd. over
l
ni
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s
e
n
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n
d
e
a
a
n
z
i
e
n
l
i
j
k
e
wo
l
ma
r
k
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#
xr
we
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meerdan 13,* centenaars wolle op de plaat: vgorhanalgemeen lleeft men &an de mi
jn-ontginning sedert
den waren.
ke eling eenegrootere opmerkza&mheiddantevorengewi
jd,
Yan wetenxhappeli
jke instellingen en vereenigingen,&.n a ook eene m#nmerk-acqdemt
'neerstte Kielce,laterte
welke W arscbau nietarm is,noemen wi
jslœbt:deaade- W *rKhau gesticbt.
mie der wetenxhappen en Rhoone kunsten, het polrteebKunntvljt en hhjnerhet'
d wcn Pulen. Deze hebhu
nieke en hetlandhuislloudeli
jke instituut,dekunst-,Aout- telnvxrdig eea anderaanzigtdan vöör:5jaren,toenPove:teri
j-en mi
jnwerk-school,desterrenwacht,den Mtani- 1* nog de meeste fabrikaten van buitenslands moe:t trekscben tuin, de koninkli
jke maatxhappt vaa e enden der kO . Xeeds in l830 telde men verscheidene manufactuurwetenxbappen,metri
jke venamelingen eng. 0ok ngitde en hojk-etablissementen.doclzwegenshetoproeriaditen
stad verscheidene openbare bibliotheken, onder velke de Nd Telendejaar,sl
oten zich Tele derzelven,terwi
jlandereu
150,* 0 boekdeelen bevattende Gekeri
jderhooexhxl;de deel: naarbuiten de grenzen, naar Rusland en Silezië verl
e
g
d,
d
e
e
l
s
o
o
k
v
e
r
wo
e
s
t
we
r
de
n.
Ee
t
me
e
s
t
h
a
d
d
en de launiversiteitzelve. in 1816 opgerigt en in 1œ dx r e ier
813
0 studenten bezocht,werd echter in l% : wederom afge- k-faôrqken te 1i
jdenjde hoofdtak derpoolscbe ni
jverschart. gaarbi
j Gzit de stad talri
jke Gekdxkkedjen en Neid,want, terwi
jl'öörl% 0jaarli
jksop 6* weefstoelen
boekhandel-etablissementen, van welke laautgemelde min- xagenoeg 2* 90* stukken laken geweven werdeo,vernlinstens7.ookmetguiœ hland of Leipzig in handelg* rekkin: dez e deze fabrikaten op het l9 ea even zoo wa: hetgele-

staan,en in geene stad van oost-Europ.verxhi
jnen,e= - gen metdekatotn-bz#An- en linnnnwevcrqenndie,over
het geheel genomen,nog de binnenlandxhe beboefte niet
redi
gerwi
jze,zoo vele ti
jdscNriften alsia W arxhau.
Tegen over W arxhau, en met deze :tad dx reene in beKn'
l
'den konden, zoo datde invcerdezerfabri
jkaten uit
1832 Toltooide vastebrug,in ztede der Troegere xbipbxK, Rlœand steeds.aanzienli
jk was. Sedertechterde orde en
verbonden, ligt de kleine Te:ting Prana, die in de :e- h:ti
n hetland zijl terug gekeerd,en van dezi
jde derreering gx veel totopbeuring van Polen gexbied is9inzonRhiedeniseene treurigevermaardheid beeftverkregen. Bi
j g
dezelxe, digt aan de W eichsel, deed de keizer, in 1* 3, derbeid ook ten &oordeele der fabrikauteng Rhenen althan:
eene sterke citadel bouwen.
adert1% 5,deze fabri
jken zich toclzwederop tehefren,
Fandelmrodukten van Polen. ofsehoon de gond van en Txraldelakenfabri
jken,Termitsnietslechtsbestellingea
Polen meerendeels eepe nog metvelewoudenn dektevlakte :&n wege den keizer voor de armee. maar ook de uitvoer
en nog veel te weinig aangeboupd is,ook in betguiden nn aanzienli
jke hoeveelheden lakens naarRusland,onder
de van Galllzië en Krakau uitloopende kapathen,heuTel- verminderde tolregten.dezelven eenigermate opbeuren. 9e
lloogten en bergen vorœen.zoo ondersclleldtgiclztxh Net pe uct
ie der katoefkfabri
jken verdubbelde tich insgeli
jks
land. even als Xidden-Rusland, door eene menime der :aert 183.
., en llet nliddenpunt dezerea andere fabri
jk
voornaamste natuurprodukten, en was van oud:ber wegens Y djvi
gheid van l'olen is sYarschau. Echter vindtmen
deszelfsgrcaen-ri
jkdom bexemd. Kan nu ecNterook het xk eene aanmerkeli
jkeiakeafabrikatie te KaliscN enindeîl
tegenwoordige koningri
jk Polen, nadathetdeuelf:graan- omltreek,en vooralberoemd isde lakenfabri
jkydoorJonz
ri
jkste provinciin Litthauen, Volhynié, Podolië, en de CccKxRltt te orzedborz,in hetgouvernementschap Sandolne
Vkraine verloren heeft niet meer de groote hoeveelheden ge:ticht.- Belzalve deze industrietakken en de reeds bonaar buitenslands uitvoeren. als voorheen, vx Neeft bet Ten Termelde hoogovensin hetgouvernementKrakau.bi
j
j Tomaszow
echternog steeds overvloed van granen (ta- e en rogye), Konslie in hetgouvernement Sandomir en bi
&ls ook Tan peulvruchtennen even zooa&a voortreFell
jk, nietTerre van sYarschau.zi
jq nog te vermelden:versclleiinzonderheid voor den Rheepsbouw gezxht, hout. ook #an dene taôaks- en wapetdà&rt
jken. vele looùkrqen etl
prk en feer. welke voortbrengselen doorde oostgee-havens hqndnchoettntakerù'en. vooral in svarschau, verxheidene
tten' ri
jkeli
jken en llatuurlijken aftrek vinden.en du:xk pqpiermolenn (beroemd die te Jeziorna). gla&blaze6jen.
Ipog tegenwoordigeenen voornanlen rjkdom de: land:uit- wa4ô/erâen. potaschzitderk
jen. feerâ//lrrYea en eell
l,laken. Nevens dezen is ook de hennep-nv/l,-, raqp- v taantalvan 6randewk
jn-6randei'en.
aqcd-. ta6aks- en hopkultuur nietonbeduidend.- Zene
Scxde/van Polen. lleeds vöör eeuwen had Polen in
andere, ri
jke bestaanbron voorhetlaud isde.indien ook deszelfs grootte. (loor den aanzienli
jken toevoervan desniet goed,echter sterk bedrevene,en daarom goo gewigtige,
1',.
r/eel/ ; want l'olen lleeft zeer vele en geer duuaame
Paarden. die, ofscboon tegenwoordig slecbls Tan middellnatige gestalte. steeds gaaroe, inzonderheid tot remonte
der ligte kavalerie. dx r het buitenland gekxbt worden,

gelf: landsproducten over Riga,Köaigsberg. Elbing.Dantzig
ea Stettin,en doordeszelfs aanzienli
l
'kentu:xhenhandelmet

Ausland? welken,vooral
edertden jongsten tijd,israëliti's
Rhe hulzen van uitdeJ
aarmissen van Frankforfen Leipzig
overW .e hau,Bedyezen,Krakau en Brody dri
jven.uenell

en welkergetal tegenwoordig door het in 1817 opgerire naam is den hantlel. en bevond zich vôôr andere staten

grootekeizerli
jkelands-stoeteri
j te Janow in hetgouvernelnent Po lachiën door middel van arabixhe en engelxhe
ras-paarden zeer verbeterd is geworden. Nog belaogri
jker
loeitoenemende isde xnderenf
okkerijen
en insgeli
jksin b
v
a
n
g
e
l
n
e
s
t
s
l
a
gt
v
e
e
,
t
l
a
t
n
a
a
r
bu
i
t
e
n
s
l
a
nl:
rootbet aantal
wordtvenonden. Besclaapsf
okkeri
j kan ecllterspoedig di
sellitterendste tak derveeteeltwortlen.a1sde i
jver,die on-

welxarende. Xaar deela de oorlogen,waarvan hetland in
de 18e eeuw meermalen llet tooneelwas,deels de uitspat-

tende weelde,die bi
j de grooten deslandsheeftinganl;
gevondea vxrnameli
jk ecllterde.uitdeparti
j-verdeeldhedetl
der natie,vaa zelven ontstane anacharcllisclle gesteldheidell
de daarop cevolgde ongelukkige verdeelingen deslandsom-

streeks het einde derlaatstvorit
;eeeuw,ondernli
jllden ilet

lnngsw'edervoor(le merinos-teeltopgewakkerd is, en zich in geluk van dezen staat,en dedep deszelfshandeletlwelvaart
eene menigte van aankoopen van veredelde xbapen uitSi- dalea. Maar ook in deszelfs beperkten toestantlvertoonde
Iezië en Saksen vertoontle. niet wederon) bekoelt. en zulk: Polen in den jonlrsten ti
jd nog lnoed,naarlletvoorbeeld
des te Itleer, verl
nits t1e lands olnstanfligheden en natuur- Tan Rusland, welks krachtvolle hantl hetzelvestaantlehoudt,

WARKHAV.

:**7 -

ea met ziclz oluhoog heft. om zich hervoertte werken en
deszelfs bestaanbronueu te vermeerderen, en lletllandels-

si
jsteeln

WAAKHAT.

Genleenli
jk,en zelfs naar oKcieele opgaven.worden 20
oobclle guldens nlet 3 zilverroe> lsjof 1 zilverroebelmet

betbeperken van den iuvoervanbuitenlandsclle t)) poolsche gulden geli
jk gesteld. 9e streng wetteli
jke

voortbrengselen - welk bet.zoo a1s later Rusland. sedert verhouding van den zilverroebe1totden nieuwen poolxhen
1815 gehullligd,znoest deszelfs industrie en handelbegun- gulden (1*
2.9892823 zilverroebel:en86,668poolscheguldenl
stigen. Dit zoude ecllter reedsverder zi
jn vooruitgegaan, ol)een keulsch mark :jnzilvergerekend)geeft4oor3 :i1indien nietdebeklagenswaardigegebeurtenissenderlongste verroebels:20.0214295 gulden: poolxb,hetgeen een kleia

jaren deze werkitlg onderbroken, de Ilnanciën uitgejlut;
ni
jverheid en llantlel in staking gebragt, en aldus Polen
voorvelejaren heeftachteruitgeworpen. Evenwelbestaat
than: weder llet vooruitzigt, dat de kracht:-insyanningen
derjongste 15 jaren niet zullea vruchteloos zi
ln,en dat
betland alleen in den begonnen vooruitganc zijnewelvaart
en een nog grooter geluk dan hette voren bezeten heeft,
goeken en vinden zal. Eene zeergrootevergemakkeli
jking
geniet Polen bi
j deszelfs handel door de W eissel, die,
bevaarbaar, bet land in dcszelfs pebeele lengte van bet
guiden naarhetnoord-westendoorsnljdt,destedenW arxhau,
ïodlin, Plerzk en Dobrzyn bespoelt, en den Bug metden
insgeli
jk: bevaarbaren, overLomza?o:trolenkaen Puttusk
komenden,Narew opneemt, en zi
jne rigting naar AYestPruissen neelnt. Maar xk nog andere rivieren zi
jn in de
joog:te jaren voor kleine vaartuigen bevaarbaar gemaakt
geworden,geli
jk dan,in hetalgemcen:door Rusland veel
voor den poolschen làandelisgedaan. 9e Narew werdmet
den N
'iemen dooreen kaaaalverO nden.in weinigejaren
I'olen doorvoortreFeli
jke straatwegen d- sneden,hetpost-

ouderschei
d #an )v pct.uitmaakt,en welligt slechtsuit de
eenigzios afwi
jkende aaogenoslen waarde van hetruoixhe

of keulsche muntgewigt voortkomt, afschoon bi
j vergeli
jkingen in rpnde getallen. dergeli
jke kleine verxbillea
meestal worden verwaarle ; intusxhen zouden volgens

d
e
zeîdee
ls)am
eabt
w
el
e
i
jtk
teli
jb
ke:al,i
2'
0.yol
d
nopoeoeln
Rk
heu=lxh
3
ti
ivegre
ro
6n
1 (g
ool
se
c:
mark :jn gilvergerekend 13,*32 gilverroebelsin hetzelfde
zllark-fljltzilververvatzi
jn.
De tegenwxrdige:sedertde keizerli
jkeuka:evan l9ecember l815 voorbetkoningri
jk Pnll. u--t-nde,wettige
landsmunten zi
ja de volGende

A) In gevd.
Koninkli
jke vnkele gou4:tpkken #an 25 guldenj gonder
verdere bvllamtng ;delg#ljkedubbeleofO -eulden:tlxkken,
beide van 22 karaatIIJn gehalte.

9e gedurendede poolxbe omwentelin: inhetjaar1% 1.

vexen mer>terd.de oprigtins eener b> k te W arxh:u be- na:r hollalldschep muvt,lag geslagen:dukates.67 stuk:uit

het bruto keulsch znark, heeft men M karaat 6) greia

werkatelligd enz.
De uitvoer. m eestdoor m iddel TaR W eisRlkaanen over (282) grçio) sj
.
n bevoaden. doch zi
j zi
jn nietin grxten
Dantzig, be:taat,in granen, meel,xlaeepstimmerhout,wol, getale gem untgewordea.
Ax
:
xz
:
x
l
lc
z
w
.
Oo
k
d
e
r
u
xi
xh
e
pl
a
t
i
namunten hebn n
was,paarden,slagtvee, varkens,talk. huiden,hazenvellen,
jken koers; de 3-roebel platinastukken,
varkenshaar, Tederen. i
jzer, kalmei. zink,potaxh. teer, in Polen wette,li
n 20 gi den,. 4e duuu le of6 M u lltukko #an 40,de
hars, pek en ia laken.minderin vlas,G nsep.Jija- en va
bennepzaad,bop enz. Daarentegen verbruiktPolen,behalve viervoudige.of12 zilreaoe> l-platinastukken van K px lkioniiewaro,fxrnemeli
jk:zout,taluk,wi
jn eanunum Rhe gddenx
factuur- e Tedvarvs. we'*-' lllte klt-lx Rgesw.
x rdz'g

aeer uitA.*.1M4'
# dan, - .1* t: fov ; Tan de'

B) Is wf&v z

j- n

vaa Leipwig. Frankfort en aM ere e env ontbiedt. In

hetjaarl&1
15 werden van ruxixhe fabrikaten Toorcirx 3) 10- en 5- guldenstukken,beide van l3)10* Ejn;
millioen roebels naar Polen uitgevoerd.Demeeste handel:en 1- guldenstukken,van 91 lood t
ljn;
gaken,inzonderheid binnenslands,vorden doorde talrkke l20- eo 5- guldenstukken #an 3) lood Njn.
joden bedaven, diehierm-rdere Tri
jdommen dan elder: Be 10- guldenstukken werden eerstsederthetjaar1+
enielen.
gemunt,van dezelven. even a1: van de s-gulden:tuu en,
Ydôr 1830 werd de ui
tvoer op 4l,dc inToerop 6 mi1- zi
jn ernog :lecbt:weinigein omloop.
lioea 'x bG begroot.
M untrn 44 konrn.

Wu#zïâel-zoellcâe xilvermuntnn.

W vxhau en geheelhetkoningri
jk Polen rekentaenwo
o
r
di
g
n
a
e
gv
/
zr
x,
L
x
l
o
t
j
#
a
n
K r=nchen (gro4ry)
jloolRh,Rnder verdere ondeaerdeeling,gx datdevroeger
sebruikeli
jke penniutien (18 op een groxhen)nietmeer,en
de,doorsommigeschri
jver:vermeze penniocen(10opden
6ro
xb
n)
vwo
olst
kt
et-e
be:
aan.
I)
ee
te
geu
or
re
di
r oi
nu
rt
qi
r. olcrA i: nog de zelfde,

Be keizerli
jke uknse Tân 15 Oct.183: (zie xk onder
St.Petm burg), wilde totvergemakkeli
jking #es be1handelsverkeer tusxhen :usland en Polen lö-kopekenstl'kben,
met de bi
jbenaming van 1.zlottpoolseh geslacen hebhn.
De ukase vaa 1 Mei l% 4 bevalnu ook K -kopekenstukken
à2 zlettpoolsch,te munten.en dea 27 Januaë' 1*.
*?weM
bereids het munten vall russixh poolsche 1 roeO l,of5-

:oo a1: de ukase .an keizer Aun ypn . al: koning van guldenstukken, en van 1) roebel- ofpoolxbe 10-> 1d=nI'
olen,dd.19 November glDvœm%.J
' 1*15,dezelvever- Kukken? gebeel naar den tegenwoordigen muntveetv- rordend heeft.datnameli
jk 86:*:*.= * .6% guldenspoolxh dend,dle evenzeerin 8t.Petersburg als in svarxhau m- uit een keulsch mark jijn zilvermoeten geluuntworden, ten geslagen worden. Zie XryTsp QvzR n:T Atçzwzgl.
waaznaar wettdnjk -n
sche eulden de zilverwavde
van P,16.
14987 thlr. of O begr.10ad4 pfenn.pruiniœN

C)In lpzer.
.
ct.= f 41,27:' ned.heeft.- Pitde (luede in de jaren
1816- 1818 gemunte poolsche 5- ea 1- gulden-stukken
bewerkstelligtle ondeaoeklv n To%l echter, datj 86,91, Eén- en 3- groschen-stukken; :8,* stA : - 1*
ofcirca 86!: van dezen nieu*ew g*den e= keulxh mark Rllen en 6.e stuu van 3 groxhen uitllet Yntn./**110
jljnzilverlnljouden,walynaarV pxlabegulden0,16l1047 jlond.of220 mark keulsch gewist.
thlr.= 4 silbergr.9,998 pfeonige pr.ct.= 10,27*vned. àan papierreld beeftmen Gnknooten of6anM é#e#Hw
aa
rdnsist.egeln)ede
tege
nui
wo
orxhe
dige6-t
yoo
lscer
be
ldensmet
zi
jnwel
dien
- (ook kasbiljetten genoemd) van :,10.* ,> ,e - le
vol
ge
pr
-i
hal
stuju
ken,
ke
ldbeannkpka
oopi
lxtala)lin
eeegnerrt
,.hest
wde
el
kta
Wet
bed-g
a
et
(vro
la
Dl
e
r
1*
*n
*M'
cbvn#
Kn
Inen ze gellleenli
jk gaarne gellk stelt,om datmengewoon lu
i:den pruissiscbeu thlr.gemeenli
jk a
'6 guldea poolKh te millioen)mag geli
jk àomen,doeN nid hetwelve--gf/err/epen,x13t pct.(Mven 100)en om 3) pCt.(beoe- xbrddeo.- In de laatMestaatsomventeling van lW l'+Aen ook banknooten of biljetten van 1 en van Q gulden
der
100t)egenwrringeMi
ri
n va
i:. xbeid sedert de px lKbe r
uitgegeven. waetv.n ecbter die #aa l gulden reedl 4ap af
Il
lnar
g,
enarde
i-onA
= wenteling #ln lG l,dit land meer dan ooitonderXus- l Juni
j 1%2 buiten koea mœten (
ie:feld'wordea. .
9e
landsoppermagtigeu invloed staat,:ooëax-& aedeetl% 2 jongste gesteldheid der pxlRhe natixale W nk is#4=>r
eden te zien.
m
lja
kd
in%g e
gettmR
ewge
orlddenrn,etomhetde
nœpxbe
olnge
deld.
Ter>ge-- benI1t
#l
ae
nnhe
poolxje
r.
u
teienwxrdiie koningrdk Polen heeft glexbw e.qe
mlkkeli
jlr en meer gemeentaam te lnakeu? en wdligt enkele wis:elplaetl, nlmelijk de hW dxad W n-eou u;lfo
m daardoe o egewendbeid aaxnkde
ruoie e zekeoml
/e xhx n < d-eeietvan v-l.bekn: is. Hrtteseow/ rv* r te berelden zoo a1: dit .
onder de verder % - dige kx r-teh:l v&n Avqrxheu, naer hetvelk d. ov*g/e
nG n aangeNede werkell
jke muntingen van p*>E- p- l-.:ehano lzplaatsen zioh ae lep tep de nie- eadet
ruoi
sch ofeigenli
jk rux,hcb-pxl:i r1d waderke r:Wn l*1ë h- apu epxlschemuntwaarde zieh m v endc)i:irz
.
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Amsterdam .. . .. .. kortzigten b 2 maanden p -min.% 6

Berli
jn,Breslau,Dantzig

dito

Halnburg. .. .. ... .

rulden poolscl. voor 250 sulden netlerl.couant.

> 599à 594 >

dito

p

@)2 k * 5

Leipzig (wisselbetuing).
kortzigt
* 625
Londen ......... & 3 maanden dato
4)
Xoskaug Petersburg... kortzigt.oflmaaaddato
173)
Pari
js .......... à 2 maanden dato
1*
sY-eenen .

W ARSCBAU.

kortzigten 2œaandendato

p

p 1* tllalerpruissisch courant.

p

p l00 t
halerleipzigerwisselbetaling.
1 z sterling.
100 roebelsbankadsignatiën.
300 francsin Pari
js.

>

>

630

p

> 300 mark llanlburger batlx .

100 thaler of 15()gultlenconventions-couraut.

Koern d:r reld&oorten .
Nieuwe lpollantlsche dukaten

.. pl.mt*n.19.%

pl.min. 19 Il.25 groachenpoolsch,voorééanieuwe
hollandsche dukaat.

oude,wigtige dergeli
jke
Friedrichsd'or .....

..
..

@ 19 p 10 groschen poolsch.vooréénoude,
wigtige hollandache dukaat.
gulden poolsch vooréén yriedrichsd'or.
*
>
p l00 thaler pruissixh courant
of 6 Il. 4). groschen poolxh vx r ééa tbaler
pruissisch courant.
pl.min.8 fl.l7)groxhen poolxh vooreen duit-

Pruixixh courant

..

19.10
Mj

..

6l5

..

8.17)

hussische banknooten of bankadsignatiën. . .. . .

173.25

Conventionsspetiedaalder

..

schen speciesthaler.
> 173 p 25 groschen poolxllvoor 100 roebeb in h nkadsignatiin.

RusxiRllehalf-imperialen geldea bierTeranjerli
jk 3ltgulden pxlMh,meer ofminder.
o ldtn. vaarvan 109.901.911 gulden: dx r haar uktgege4en
JFt
àselverordeningen, v,o en reeû/dlgzn.

varem .- llare om&ettingen in wissel, ataat:papieren,leeHet vroegere poolsche wiuelregt T&n 18 âpril1775 met nisgen,Terrekeningen, handels- en industrieondernemingen
inbegrip van die bepalingen,den wisselsbetrel
rende.welke lwa
'r-gen 6154094:249) guldens. Naaftrek vaa alle kosbi
j de ri
jksdag constitutie van l778 en l780 werden vvt- 1-**:àeeft.de bank aan de publieke scbatkistjtot inkomsten,

gesteld, is door het nieuwe, in 1812 uilgevaatdigde wis- 4:1œ 9* 91 gulden ingebragt.
selregt grootendeels eene nabootsin; derfr-yh
,rlis- ..,.# .#- en gewfg/rn. Dooreene wetvan 13 Juni
j 1818
selxerordeoing - ten eenenmale opgehçven,en dlt nlçuwe wed pv rhetkoningri
jk Polen een nieuw stelselvan mawisselreglenlent is nog heden voor llet koningrl'k Polen tew ea gewigten verordend en daanan de algelneene toe-

geldig. Hetvolgeude verdielltllierbi
jzondereverlelding. Puein: laa af l Februari
j 1819 voorgeschreveu.lletzelve
9e acceptatie van eenen wisselllloet,ltetzi
*
ibi
l'de ver- rondt glch oI) hetfranxlle metrieke znaat- en gewigtsystooniog;ofminstens24 uren daarnaplaatsgri
jpen. Als teem. en is a1s volgt:
een gepresenteerde wissel niet binnen 24 uren, met of Zqnmtemaat.9evoetLstopajwordtin 12 duim Lcal
owt.
zonder acceptatie terug gegeven wordt,zoo isdegene,die à 1: atreepen qliniowt. à 2 mi
llimêtres Lmillimetaow,
denzelven langerterug behouden heeft,jegensden trekker i eld. Vermits laatstgemelden volkomen aan den fran#an den wissel voor alle kosten ea schaden aaMprakeli
jk e en millimêtre (ned. streep) geli
jk zijn, :oo bevat d.
(art.125).
l-b,voet288 franschemillimûtres(ned.streep).
Een wissel op gfg/ i: terstond betaalbaar, zx drahj
1* Toet=
Tertoond wordt. 9e vervalti
jd van eeu'op ééa ofmeerdere
dagen, maanden ofuso na zigt, wordtdoor den datum der
28,
80 mêtres(ned.ellen).
aœeptatie ofdoor dien van lletwegensniet-betalinggedane
94,49 engelscheof ml
xqixhej
91,76 pruissische,
protestbepaald.(art.130 en l3l.)
Toet.
.

De u&o'1: op 30 dagen vastgesteld,(Iie cerekend worden
van af den dag, welke lolgtop dea datuln van denwissel;

1* ,55 hamburgerof
9l,ll weener

de maanden worden gerekend zoo alszi
j iu den gregoriaanxhen almanak zi
jn vaslgesteld (art.132). Een winel Deel(lokieLj#an 2 voetis576milllmltre:(ned.streep)
die op eene jaarlllis isbetaalbaargesteld.vervaltop den lasg;gijwordtin TierTierendeelea (cevïrrcf) iogedeeld.
Tôörlaatsten misdag. ofop denzelfden dag, op welken de

misgelloudeu wordt.a1sdezeslecllts één dag duurt (art.
lIR). Al:de betaaldag van een'wisselop eenen wettigen
fee:tdag invalt. zoo llloet de betaling daags te voren geRNieden (art.134). Alle uitoverlevering ofplaatRli
jkgebruik ingevoerderespijt- ofdiscretiedagen,ofandere de:wegens bi
j wissels gebruikeli
jke uitstellen zi
jn afgexhaft
(.1.135). Bi
jbetalingen van wisselsmag de regter Tol:trektgeen termi
jn van uitsteltoelaten (art.137).

100 ellen =

57,60 mêtres(ned.ellen),
62,99 eng.yard.
% ,36 pruissixhe el,
% ,31 braG ndsche,
1* .55 hamburgxhe,
80,99 russiscbe archinea, of
73,92 weenerellen.

Vaa de poolsclle nationqle lcpf-,in Xei 1838 ia W xrRbau opgerigty is reeds onder hetartike1 BASKt' ia dit 9ege Tergel
i
jkingen gelden xk vxrde nieuwekrakauer
W .B.over hetalgemeen,berigtgegeven.Haar tegenex &- lengtematen, daar dezelveog volgens een edikt 4an 7 9e-

dge toestaad bli
jkthetbestuithetrapportden 7Xei1*V vm>r1%6,metdenieuwepxlschelengtematengeli
jkzi
jn.
ln openbare zitting door den presidentderbank?over hare
(
9e
o
ud
e
wa
r
xh
a
u
e
r
e
l
l
e
v
a
n
2
o
u
d
e
wa
ha
u
e
r
A
o
d,
Jongste werkzaamlleden van 1837 uitgebragt. Zi
J had,lui- *&:5* .
54 millimêtreslang).
densdatverslat;. in laatstgezegd jaar, Taa de oudeland. Het klafter of de vadem (,gaén)kvat6 voet= 1,7%
xhuld 261,1l4) guldens, en vau denieuwe 12,402,621)
(ned.ellen).
fulden: afbetaald. llet dotatie kapitaal der bank w.: onrxde Lpret)is15 voet(derhalve 4.32 mêtre:lang).
veranderd op 42 millioen, gebleven.en vooreenegeli
jke
vodtbi
jhet landmeten in 10 roedje: of geometerKm had zi
jyapiergeld in omloop. lan verzegelde depo:i.xtLprecikonjben hetroedje ia 10 Zawnk ingeto': bezat :à1 in lletjaar 1% 7voor 197,134,l53 guld
,ea:, deeld. 10 roeden heeten eene snoer of ketea Lsxnurtt
waarvan :i
j in den 1xp des jaars l14,139,3+ gdden: velk. ienvolgens43.2 mltres inboudt.
uitgaf;dehaaraanvertrouwdesommenbedroegen231,873,1*1 Be mi
jl qmilaj bevat14816 ellen: 12 duim,3,74lin.
l-

WAs.

-

:%:@ -

Y7ASCH%EER--Y7ASDOEK.

of 8534,3 mêtre:. Zi
j heeftalxoo eenelen#eT.n 8 rus- en#zoo a1s men het noemt,gebleekt,:eo verkri
jgtmenhet
lische wersten of 28,000 eng. voet. 0p eeaen middel- witteYcz,datgewoonl
ijk indunne,rondeschi
jven,spanen,
t
a
b
l
e
t
t
e
s
o
f
s
t
uk
k
e
n
i
n
d
e
n
ha
ud
e
l
k
o
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ge
z
e
houden 100
graad van den equatorgaan cfrcal3)vpoolschemi
jl.
(Yan de oudegrootepoblscbe (geograe
hsche)mi
jl gingen of200 pûnd in gewigt en heetenmarguestencfma'vguetle&
15r
,e
n van de kleinepoolsche mi
jl20 op eenel graad). (fr.maguettest.Hetgebleektewasheefteenezeerwhtekleur,
taktemaqt. De kwadraat-elle heeft 476 D duim, en iseenigzinsdoorzigtigjh'
eefteenen eigendommeli
jkenreuk,
bevat 0,331776 D m:tres.
is specidek zwaarder.harder,broozeren dikvloeijender

De o roede heeft56) o e1,enbevatdienvolgen:18,6624 dan het gele wag. Is hetzelve mettalk ofreuzelvervalscht,
meet de Tlek van eene druppel gesmolten was p
stoFen,metwi
jngeestnietverdelgd kunnen worden.
meeste gebleektewas leveren de hamburgsche wasblee.4n2,
.192804pruiss.morgen= 55.9872ares(ced..'
D Toeden).
De wloku heeft 30 mprgen;dqtzi
jn l6j7% 1@ hectares keu, en nevens depari
jzer en venetiaanschefabrijken,de
schoonste en meeste waskaarsen. overigensbestaan thans
(ned.bunders).
(Deoude poolschemorgen hield 59,8502 ar- ;deindee- scbier op alle aanzienlijke plaatsen wasbâeeken. Eetruwe
D o êtres.
De morgen (morrthoudt300 o roeden (palov D);dat

ling deroudevlakt
emaatwasde bovengemeldel.
K ubiekmaal. De kubiek el heeft 13824 kvbiek duim j
en bevat0,191102976 kubiek mêtres(nederl.G biekellen).
Inhoudsmaatw/nr droogeYcres. Iletla:tLlqnxtjheeft
30 schepels. 9eschepelLkovzecjhoudt4vielèl(eoïerci)
of32 garnitz(ycrcy),of128 guartLkwartyjànk-aterki.
Hetguart(kwarta)isaan den franschen lilergeli
jk;de
gcheFelbevatdienvolgensl28litres(ned.kannen).
l00 nieuwe schepels Lkorcy) = 128 hectolitre:, 44,02

en ongebleekte was onderscheidt men in roodachtig of in

ukreinsche (van denKrim).citroenkleurig,lichtgeelenbleek.
De eerste en tweede soortwordthetmeest gezocht, en het
best betaald. 9e landen,welke deze artikelen het vtelvul-

digst leveren, zi
jn Turki
jej Rusland, Poleng Litthauen,
Hongarije en eenige anderen. Hetwasvan Sinopeiswit
van kleur en bi
J uitnemendheid zuiver. Ilet krimsche
(ukreinsche) en circassische was wordt wegens deszelfs
deugdeli
jkheid zeerhoog geschat. W allachi
jsch wasiszeer

engelsche imperiaalquarter,232.89 pruissischyRbepelswee- schoon, en wordtin buitengewûne hoeveelheid naar Brody,
ner metzen, 61,03 russische tschetwertj 243 Namb. vatj Breslau enz.uitgevoerd. Hetmoldavische overtrefthetvoor106,13 oude warschauer schepel, of 104,07 nieuwekrakauer aande nog in deugdelijkheid. Iletwas lostzïcâ in alle
:chepeljà 123litres(ned.kannen).
o/ïf'
zzop )de w9
.ngeesttrekterhoogstenseenigekleurende
Inhoudsmaat wonr drooge waren. Het v.t of de ton stoffen uit; hetwater vertoontgeene werking op hetwas.

Lbeezkajheeft25 Karniecof100 kwarty.'2 &eezki= l Kooktmen hetzelvein een n%
jtend foog,zoo verkri
jgtmen
stqn&ouw. De kwarta is, als bi
jhetlast?a&n hetliter eene wan-zeep. De k
veiligsteproefbi
jden inkoop is.dat
gelijk,en*hetvathoudtalzoojuisteenhectolitertned.vat), men een stukje van het was, ter grootteeenernootyin
xie PARlzs.

(.
De oude &eczkq had 72 #arnlce 4 kwarty Vdn
0,9422 litres (ned.kan).
kandelsgewirt.- De centenaar Lcentnarj haft4 steen
(kamieni) of 100 pond;hetpond Lfuntjheeft16 oncen
Luncyi)9of32lood Llutoutt,of384 scrupelLnk-pulow)y
of 9216 gmin (granowt à5)granikàw -à 8milligranowj
dieaan defransche milligrammesgelijk zi
jn (*5,504ned.
wi
gtjes).
Het nieuwe poolsche yond weegt dlenvolgen. * 5,504
franschegrammes(ned.wlgtjes).
9e centenaar van l00 pond =

40,55kilogr.(ned.pond),

89,40 engelsche avdps ponden,
86,70 pruissische,
83,7 hamburger,
99,02 russische,of
72)ll weenerpond.

Dezevergeli
jkingengelden ook veor hetnleuee krakauer
'
handelspewigt, daar hetzelve aan hetnieuweyoolxhegeKeelgell
jk is.
(9e oude poolsche centenaar had 5 steen ofl60 oude
ponden van 405,228 grammes).
Hetmunt-,govd-,en aï/werge-ïgfishetkedRNemark.
M edicinaalgewt
kt. Het medicinaalpond veègt28 lood
1 drachme 11 grein 42,626 milligrammes van kethandelsgewigt,of358,310626 fransche grammes.HetpxlRhe me-

een'zilveren lepelover een zachtkolenvuur smelt;a1s dan
het was helder a1s olie er uitziet, en noch schuim noch
droesem ofbezinksel vertoont, z0o kan men het voor goetl

a
annemen. Behalve de kaarsen (fr.bougiest leveren de
wastrekkers uit hetruwe en gebleekte of geverfde was ook
groote en kleine was-stokjes (getrokken en spiraalsgewijze gewonden waskoord? fr. bougiesZ/Je:pliLesj. 9e
drooge distillatie door mlddel van kalk trekt uithetwas
dewanboter(lat.butyrum cerae);zi
j is.
van gele kleur,
eenea sterken onaangenamen reuk en li
jvige ztlfstandigheid. W ordtdeze wasboter nog eenmaalmet kalkgedistilleerd,zoo verkri
jgtmen eene ia vloei
jenden staatbli
jvende
olie, die zich gemakkeli
jk en volkomen iu alkoholoplost.
N:D.TA:Is:'. Gele ofongebleekte: inv.y'1;uitv.80
cents;doorv.50 centsper100 *. Gebleekte: inv.y'6;
uitv.y'l; doorv../'2 per 100 P; in ruiten of in het
groot: alsgele ofongebleekte.

W ASCE:EER (lat.ursuslotorL1>x.). Een in Noordengedaantegeli
jkzoogdier,welkshuid tweeërleihaarheeft.
en Zuid-Amerika thuisbehoorend, eenmetden dasaangrootte

waarvan het kortere, zachtere en dikkere een bruinachtig
aschgraauw grondhaaris; daarentegen het langere, grovere
aan den wortelligtgraauw,in het midden witachtis en aan

dq zeer fijne spitsen glanzig zwart uitziet. Xen gebruikt
het uit Amerika in den handel komende vel tot allerlei
bontwerk, inzonderheid tot mutzen ofpetten;ook bezigen
de hoedemakers dikwerf hethaar in stede vanhetbeverhaar.

W ASOIIBLIAPW (zie Wlzrwszwwcw).

W ASCHGROEN.
oen gekleurd stàjfselmeel, hetwelk
. Gr
dicinaalisoorspronkelijk hetoudeneurenberer gewigt,en èfdoor vermenging van waschblaauw en waschgeel,èfdoor
het heeft nog tegenwoordig de in DuitschlaM 'gewone in- het kleuren van sti
jfsel in eene groene verfloog voortgedeeling van hetzelve. Zie N>IITIIZXBERG.
bragtwordt.

W AS (lat. oerag eng. waœ; fr.eire; du.F achs; W ASDOEK, W ASLINNEN (fr. toile cfrde). Een los
ital.eeratjiseen gedegen,plant-aardig vet,ketvelkuitde en doorzigtig van hennep ofvlasgeweven lijnwaad,hetwelk
cellen derbi
jenydewasstokken, waskoekenofhoniggraten van onder met eenen geklanderden grond, daarover echter
>an tweederleiaard,namelijk hetvônrwasea heteigenli
jk op de eene zi
jde, met eenen gekleurden grond bedektis,
wasjhetwelk na dat de honig isafgezonderdge*ord.en,door

die aan hetzelve door hetvernis,hetwelk er aan toegebragt
uitsmelten gewonnen wordt. àYi
J
' ontvangen het uitver- wordt, eene gladde glanzende oppervlaktegeeft. oorspronscheidene landen, daar onze inlandsche was nlettœreikend kel
àjknam mentothetverniswas,vandaarde naam wasdoek;
is9gewoonli
jk in scl
aàjfvormige broden,fr.gt
à#elwx oîpains sedertgeruimen ti
'
jd echterbedientmenzichdaartoenietmeer
de cire,van onbepaalde grootte en dikte. In den Terschen van hetwas,maar van een uitroggemeelen kookend water
loestand is hetweltaai,maar ook broos ofligtbreekbaar, aangemaaktbestri
jksel. Hetltjnwaad,hetwelk daartoegenoeny a1s er op geslagen wordt, in grootere ofkleine atukken menwordt,is1,:.en 1.saksischeellen breed.De ordinairê
verbrokkelende, van m eer ofminder donkere kleur,eenen soorten bezigtmen tot inpakken, a1s ook totbedekkin'g van
aangenamen, honigachtigen geur,en flaauwen maar eigen- zoodanige voorwerpen, welke men voor naten vochtigheid

aardigen smaak, zonder bi
jhetkaauwen aan detanden te
bli
jven hangen. Xeeruitgedroogdjishetharderenbroozer;
in de warmte wordt hetzelve week en smelt. Dikwerfwordt
hetwasmethars,talk,terpenltin,zand en erwten-gtuifmeel

behoeden wil;zi
jzijn gemeenli
jk zwartjblaauw,graauw en

gemarmerd, deels gedrukt en gebloemd op gekleurden
grond, ofmet verscheidene teekeningen beschilderd,worden
tot bekleeding van tafelsj bedschermen? muurbehangsels
vervalscht. De kleverigheid,de reuk.dewankleureninzon- enz. benut, en dienen des te beter daartoe, vermits men
derheiddereuken desmaak zullen deze vervallhingen doen dezelve met doeken afwasschen en reinigen kan.- Beide
ontdekken,lerwi
jlmen hetvetontdekt, wall*er het was soorten in onderscheidene lengten en breedten,worden in

geenestrepenmetkri
jtaanneemt.Wordthetjeleenroode de wasdoek-fabrijken vervaardigd,vooralin Leipzig.olren-

wa: in zeerdunne strepen aan de vri
le lucht blxtgesteldj bach, Geraj Frankfort, W eenen enz. In Frankri
jk vindt
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men aanzienli
lkewqndoek-faôr#ken,metname in Parqs, en die naarde W est-lndiin:
Rouaan en Zyon ; waar men ook het zoogenaamde vette
wasdoek ofwasli
jnwaad (fr.toil.eird,grasse)vervaardigt,
meel,
welks overstrijkxl uitterpenti
jn,pek en olie derwi
jze dlgt
tarwe,
gemaaktwordt,datgeen nat ofvochter kan doordringen ;
dezelve moet echterj vöörhetgebruik,warm gemaaktworden.
W A8HINGTON, hoofdstad der Vereenigde Staten, en

hoofdplaats van het districtColumbiaJzi
j lI
'gtin hetoosteljk gedeelte derUnie op den liakeroevervan den Potomacen op den remeroevervan den Eastern-Branchjdiezich
met eerstgemelden vereenigt aan den zuideli
jken uithoek
der-stad;op 7mi
jlen van daarstortde Potomac zich inde
baai van Chesapeake,die doorden ltlantischen oceaanwordt
%evormdgen op welkerkustdebelanpri
jkehandelsplaatsBaltlmore ligt. Hetkapitool van W ashlngton ligt onder 38*
53'37#N.B.en 77Q2/40#W .L. geze stad iszeerwi
jd
uitgestrekt maar nog weinigbevolktJmentelternietmeerdan
19,000inw.Xrzi
jn te W ashingtongeenegrooteindustrieële
etablissementen,en de handelwordtveeleergedreven inde
kleine steden Geergetown en Jleœan.
drie,die inhetzelfde

gezouten vleesch en spek,
P
lzer,
boterj

ri
jst,en
erwten.
De hding uitSmirnaaangebragt bestond uitwol.overigenszi
ja ermetamerikaanschebodemsveledezerprodukten
in grootere hoeveelheden aangevoerd, en was zulks inzonderheid het geval met meekrapjjava-kolj en genever;
enden uitwermetzuidzeetraan,potasch,kaaen.tabakenri
jst.
Te Bostoa klaardeny gedurende 1840 in:1648zeeschepen, waaronder
2 nederlandsche,
en zi
ja er1337 uitgeklaard,waaronder
2 nederlandsche.

district gelegen zi
ja;eerstgemeldezeernabi
jdehoofdstad, Te New-York klaarden gedurende het zelfde jaar in:
noord-westelijk van den zelfden kantderrivier,endetweede 1953 zevMhqpenjwaaronder:
ten zuiden, regts van den Potomac.
De vloed uit zee stroomt in den Potomac tot op l00

mi
jlen opwaarts. geze rivier is voor degrootste schepen
bevaarbaar tot op l mi
jl boven W ashington;maarop dit
punt belemmeren de kleinr wc/rrwgl/es de scheepvaqrt;
ditisinsgeli
jkshetgevalop 3 mijlen hoogerjbijdegr4/f,
watervalten. Hooger-op ontmoet men nog andere watervallen, maar alle die hinderpalen zi
ja doornevenkanalen
uit den weg geruimd. Het kanaal van Chesapeake- en
ohio verbindt den Potomac met den ohiojen steltalzoo
W ashington iu onmiddelli
jkegemeenschap metdebloei
jende
stad Pittsbur& (zie aldaar), en met hetgeheele da1van
den Xissiisippi. Een i
jzeren spoorweg van 14)mi
jlenlengte

15 stoombooten en
ll nederlandsche bodems;

alsmede 3661 kustvaartuigen. In datjaar kwamen aldaar
aan 62797 passagiers,grootendeels kolonisten voor de Yereenigde Staten of voor Kanada.
Te Phih4elphiaklaarden in,over1810,449 zeeschepenj

waaronder

één nederlandsch,
en zi
jq van daar uitgeklaard 5l3 schepen; alsmede 2559
kustvaartuigen. De waarde van de aldaarin- ea uitgevnerde
ladingen bedraagt8,213,622 dollarsen 6,792,034dollars.
Te Chlrlestown klaarden injover hetzelfdeti
jdvak:.281
schepen,waaronder

voertvan deze hoofdstad naarBaltimore.
Uit deze plaats werd onder dagteekening van :8 April en uit:381.

2 nederlandsche,

1841een belangrijk handels-overzigtderYereenigde Staten De uitvoer van tabak vaq Baltimore en Richmond naar
medegedeeld,waaruitwijhetvolgendehieruittrekken:
Triëst en Genua, isin hetafgeloopenjaarzeersterk toe*Gedurende hetjaar1840 zijn in dehavensvan Bostong genomen,alleen,naarTriëstwerden 2069vatenuitgevoerdj
lew-York, Philadelphia,Baltimore, Charlestown en New- en 5 scheepsladingen vertrokken naar Genua,besteznd voor
orleans ingeklaard 18 en uitgeklaard 19 nederlandschesche- den trangitohandel langs den binnenlandschea wegygeopend

pen,zl
jade 4 meerdan in 1839. Vandezebodemskwamen doorhet l4eartikelvan hethandelstraktaattusschen Sardier 4 van Amsterdam ,4 van Rotterdam, één van Schiedamj nië en de Veeeenigde Staten gesloten.
één van Smyrna, één van st. Ubesy één van suriname en
9e uitvoer van katoen uit New-orleans naar Triëst,welk:

5 4an Curaçao;terwi
jler
4 naar Amsterdam

jaarli
jks1,5* ,000 ponden bedroegisin 1840tot7,422,934
ponden gegtegen; deze vermeerdering wordttoegeschreven
aan de gunstige veranderingen welke onlangs in de oos-

7 > Rotterdam
tenri
jksche havens,metopzigttotdequarautaine-maatregel > Hamburg en
len.in werking zi
jn gebragt.
De geheelq waarde van den uitvoer derVereenigdestateu,
deoverigen naarde nederl.W est-ladiën vertrokken:geuit redlzrendehetdicnstjaar 1840,eindigendemet30september
lederland ingevoerde ladingen bestonden grootendeels, uit: Jl.bedroeg 13l,571,950 dollars,zoo dat ervoor26,766,0:9
genever,
dollars meer werd uitgevoerd dan ingevoerd;iets, hetwelk

ko
mj,
zeildoek,

i
n de jongste tienjaren nietheeftplaatsgehad. Erisia
1840 Toor51,286,741 dollarsminderingevoerd dan in 1839,

kaas,

hetwelk aan de geheerscht hebbende geld- en handels-

llaring,
Wi
jn,

krisismoettoereschreven worden.
W ASKAARSEN (eng.waœcandles; fr.nougiesa
.du.

minerale wateren,
mostaardzaad,
t
in.
staa
'l.
meekrap enz.
dieuitdeW estlndiën bestonden uit:
Zout.
campêche-en maglzoni
jhout,
%eitenvellen,
'
lpr
n:
sc
hile
dp
adden enz.

fKành&kerzen.jworden,geli
jk bekend is9van was,eninsgeli
jksvan gezuiverd walvnlschvetofspermaceti(welke laatste echtereigenaardigerspermaceti-kaarsengenoemdqorden)
vervaardigd (getrokken ofgegoten,en daarnaperkistofnaar
hetgewigtverkocht). In Frankràjk,voornamen
ll
jk te '
Pariis,
vervaardigtmen sederteenigen ti
jd zoogenaamdechandeltes
Lconomigge, (zuinighejdskaarsen)
waarvan de grondstofuit
schapenvetbestaat, waartoe men somseenweinigwasofspermacetivoegt, om aandezelven meerderevastheidofgedegenheid te gevenjen erhetgebruik aangenamervantemaken.
Deze kaa
rsea zijn zeerwit,en àranden langdurigerdan d.
gewone ,meerkaarsen. De kaarsen die des winters vervaarDe naar Nederland uitgevoerde artikelen waren :
digd worden zàln in hetgebruik betcrdan die,welkeinden
katoen,
zomerwordengefabriceerd.Ditverschilontstaatvoornameli
jk
thee!
uitdegesteldheid van hetsmeerofvet (den talk)hetwelk
walvlsch- en suidzeetraan,
van,met hooigevoederde,dierenvoortkomende,vasteren vah
harst,
beterekwaliteitis,dan in hetjaargeti
jdewanneer de dieren in de weide grazen Jen vermits overigensdefabrikatiej
yon
tai
sg
ch
,
,
in hetwarme saisoen, moei
jelijker is, omdat men alsdan
tabak,
dikwijlsgenoodzaaktisden stoom te bezigen om hetkaarrJS
i*t,
sensmeeruitdevormen 1ostemaken,zoo zija de kaarsen
campêche-,maglzoni
j-,verf-,en geelllout, slap,zonder gedegenheid,onderhevig aanafloopengenm inplanken,
derlangdurig brandende. De kaarsenmakersin Parijsontduigen,
vangen voor dit artikel eeno groote hoeveelheid russische
kaneely
talk (zie4atartlkel).doch men geefterteregtdenvoorkeur
Peper en:,
a:n hetgmeerder glagteri
jen, eendeels a1s yoortkomende
.
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van beter gevoede dieren, anderdeels omdat helzelve verRh welk, naar de omstandigheden waaronder.
hetzelveAoorkoml,
9esmolten wordt,en dusalle si
jne wezentli
jke bestanddee- onderscheiden wordt in regenwater, bronwqyerjwelwater en

len behoudtg terwi
jl btigebreke van zoodanige onmiddel- ri:ierwater. De naluurkundige eigenxhap> n dezerbi
jzonli
jke bereiding, de goede kraliteit deranderetalksoorten dere wateroorten Tindt mea beschreven e
l.
n het Nedert.
veelalverminderd wordt. Panjslevertin den handel,des Ac#gagvzenz.l839,bladxi
jde 109 en v.v. Hierbepalen
winters, meer dan 20,000 pond kadrsen per week; in den wi
j onsslechtstothetzuiveren van hetwajer,om hetzelve
zomer worden er echter veelminder vervaardigd. De kaar- totdrinken of tot andere einden bruikbaar te maken. Het
gemakers-werklieden,wier getaljnaargelang van het voor eenvoudigste middelom hetwatertezuiveren,bestaatdaarin,
de consumptie benoodig-de) afwisselt,fabriceeren ieder 460 dat men hetzelve laatbezknken. ln het greot duutt zulks
à 450 ponden daags. Frankrijk ontvangt dienwlgens wei- echter te lang,vermils wel de grovere deelen,uitden aard
nig kaarsen van buitenslandsj niet slechtsjmaar voertzelf: van hetmeerderegewigt,reedsbi
j den aanvang naar delz
eene groote hoeveelheid van ditfabrikaat naar buitenslands grond zinken,maarde I
ijnere,ligte zelfstandighedenslechts

uit. W i
jzàja in de gelegenheid gesteld,om uit het oë- zeerlanmaam bezinken. In Frankri
jk heeftmen bewnden,
cieele tolregister de volgende opgaven deswegens over de dathettroebele water der Garonne 10 en meer dagen rust
jaren 1833 en 1834 mede te deelen.
noodig had, om op diewi
jzevolkomen gezuiverd teworInvoeren J#JJ.
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treren ofdoortezjgen. 9e zelfstandighedenjdiechemisclt
methetwaterverbonden zi
jn,kunnen echterdoorhet fi1-
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Noorwegen
Zngeland .

Spanje .

Sardinië.. ..
Zwitserland
Duitschland

.
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.

.
.
.. ..

Dkverse .

treren nietafgescheiden worden,weshalve ookdoorditmidde1hetzeewater nietkan worden drinkbaar gemaakt. Tot
âltrum zijn overigensalle stofren te bezigen, die door het
water zelf niet worden opgelost, noch aan hetzelve eenig
edeelte mededeelen. Het denkbeeld om hiertoe,hetzelfde

middelte bezigen,hetwelk de natuurbi
jde bronnen aanwendt,nameli
jk hetzand,lag voorde hand,enwerddaarvan reedsin devroegste ti
jden gebruik gemaakt,zooalshet
nog tegenwoordig a1s het doelmatigste wordtbexhouwd.ln

16,206
13l

d
ejongstverloopenjaren heeftmen echterdaarbi
jnogdikwerf versch gebrande houtskoolgevoegd. Ten aanzien der

l72

theorie ofder grondbeginselen terzuivering ofâltreringdes
waters is men tegenwoordig ten volle ond:rrigtJdœl'
ldit
is niet het geval met betrekking tot de middelen,welke

17,064
9,033
36

.
Algiers ..
44,41l
Haïti. ...
.
4.085
Cuba .. ..
. 12,120
St.Thomas.. .
.
l,600
Brazilië . ..
. 3,843
Xexico. .. .
.
>
Columbia .. . ..
4,500
Guadeloupe ...
174,1l8
Martinique . .. .
259,764
Bourbon .. .
.
l,865
Senegal .. .
.
7,060
Cayenne. .. . .. . .. .. ..
5,300
St.Pierre en Xiquelon ... . 16,169

-

vièrwateren het geyal is. Hiervan is echter, om verscheidene,meer ofminder ligt in hetoogvallenderedenenjniet
in hetgrootgebruik te maken. Hetis een zeer oud euuit
de natuur zelve ontleenp denkbeeld om het water te fil-

Citvoeren J833.
L 2 U2-2J(-S--2-....--...
-. ...2-

le
rn
an
dk
eri
ldkeel
hee
nttw
eat
r
eerinig
nengjroo
gt
eeitj
v
kerd
gaa
nrbi
an
kke
Nnmg
wel
oarn
dd
tv
ee
nrzi
an
me
ld. Een andermiddelbestaatdaarin,dàtmen :jn gestampten aluin in het water mengt,vaardoorhetnqderslaan
of bezinken van dqaardachtigedeelen zeerbespoedjgd en
schier oogqnhlikkeli
jk bewerkstelligd wordtj ofschoon dit
(hoewelbi
j hetSeine-waterzeerspoedig) niet bi
j alle ri,

y)

Invoeren y#dJ.
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den. Ar is dus 'ûor groote steden :an ditmiddelgeen gebruik te maken,ten z1
J dan, datmea hetgelve wilde aanwendenj om het water, alvorens hetzelxe aan andere zuiveringmiddelen te onderwerpen,van de grofste daarinhan-

men in hetdageli
jksch verbruik in het groot moet in het
werk stellen. Slechts ééne van de 8 groote water-compagnieschappen in Londen, die van Chelseanameli
jk,heeft
706,954

.... l n

'ougi
l'
J.zi
4
Sedeesrt:ee
net
igoeil
ne,
ti
jd
jn ook Zoogenaam de Stearinekaarsen

l'en/erenz. in den handel ge-

bragt, die uit de steari
ne (een bestanddeel van hetvet)
vervaardigd worden, en veelovereenkomstm etwaskaarsen

hebben. Dikwijls echter worden deze kunstkaarsen met
rottekruid bereid,weshalvezijin hetgebruikhoogstnadee1ig voorde gezondheid zijn.
W ASPARELEN (fr.perlesdec/'
re)zi
jn onechte ofvalscbe parelen.die van was gevormd,en daarnamet Njn,
bliùkend vischli
jm overtogen worden.De daartoe vereischte
parel-essenee.ofde glansli
jm,komtvan den witvisch (lat.

haar doeldoor middel van drie verbazend groote en in onderlinge gemeenschap staande bassin: of vergaderbakken
bereikt. ln de twee eerste zinken de grofste zelfstandighe-

den naar den grond, en in de laatste wordthet water genoodzaakt door eene dikke laag zand en steengrui: te drin
gen. 9: dikte dezer âltrerende laag bedraagt 6 engelsche

voeten en de oppervlakte beslaat ééne acre ofnagenoeg 40)
nederl.roeden. De toestel heeft onge4eer 160,000 gulden

gekosten dejaarli
jksche onkostenbedrageanagenoeg13,000
gulden. Dageli
jksrorden l0j000 kubiekenederl.ellen of
tonnen water geleverd. De andere water-maatschappi
jen
hebben aan hetparlementverklaard,datzoozijgenoodzaakt
werden om hetTheemswaterte hltrerenjdatzi
jdAn noodzikeli
jk denpri
jsvanlletwatermet15pct.moestenverhoogen.
Dehandelwi
lze,in 1828 door den bouwmeester ROBEBI'
TII0x te Greenock vooqeslagen,heefthetvoordeel dat het
zand zich zelven zbivert, en dediktevan de dooni
jgende
laag bedraagt5 eng.voeten.Bi
jdezen toestelkan men het
watervan onderen en Tan boveu laten indringen. Zoo het

water van onder-af doorgedrongen is,en menbespeurtdan)
dathetNltrum verstoptis,laatmen eenigentijddvvloeistoz
van onderen op. doerdzingenjwaardoor hetbezink:elweggeruimd,en dooreen bi
jzonderafvoeren;kanaalontlastwordt.

In Frankr%k heeftmen totnog toe van zoodanige lniddelen geen gebm ik gemaakt. In eenige daartoe dienende
c
y
pr
i
nus
cMvz
wz
f
4
l
.
De
wa
s
pa
r
e
l
e
n
z
i
j
n
o
v
e
r
i
ge
ns
t
e
g
e
nwoordig zelden meer in gebruikjdaar men, in plaats van
dezelvq, in groote menigte, de glasparelen of gl
askoralen
vervaardigt.
N:5.TARIEF. Invoer 2 pct.; vilt/nt'
r 1 pCt.; doovvner l pCt.ad v/c/nrrz
a.

inrigtingen,gebruiktmen een aantal kleine spit: toelooPende kastén. waarin eene laag kolen tusschen twee laget
l

zand i:illgesloteli. Dezekasteù moeten bi
j vele gelegenhedeh dajtli
jk: (somtijds ook we1 twee maltn op eenen
da
g) veznieuwd of gereinigd worden en leveren bi
j eene
ned.eloppenlakte in de 24 uur3,000 kannen water.0nW
ATER
(
F1
t
T
R
z
EE
w
v
A:
x
z
T
)
.
I
l
e
t
wa
t
e
r
,
di
e
v
l
o
e
l
s
t
of
,
welke voor den mensch en al hetgeschapene z0o onont- lang:heeftlIx>RT :z Fozvlzttsin Frankri
jk een eenxoubeerli
g'k is, en op het menigvuldigste totzoo vele onder- dig middelaan de hand gegeven om water te zuiveren, en

scheidene doeleinden gebruikt wordt, komt in de natuur ditbestaatdaArinjdat men de kasten luchtdigtsluitj en de
onder de verschillendste hoedanigheden voor. Hier zullen vloeigtofnieldoorhaareigen gewigtalleenjmaarin:geli
jks

wi
j alleen spreken 4an laet zoogenaamde zcetwaterjhet- nog 400reenegterkedrukiing doorhetEltrum heendri
jft.
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Volgens deze handelwi
jze levert de âltreertoestel in het heeft, zoo wordthet scboonmaaken 4an ten en anderOPhet
Hôtel gieu te Pari
js bi
j eene oppervlakte.van nog geene doelmatigste indiejaargeti
jdenbewerkstelligd,waarinmenua
vierkante e1,dageli
lks50,000 kansen water,dus bijna ze- deze onontbeerli
jkevloeistofgeen.gebrek tevreezen hseft.
ventien maalmeer dan tot dus verre hetgexalwas,en we1 W ATEIIBIEPTZ of 9IEPGANG VAN EIIN SGHI
q P.
door eene drukking van lw dampkring,d&tisvannagenoeg Zoo noemt men het aantal foeten totop welke een schip

l20 ned.ponden op de kwadraatpalm. op zekere ti
jden (ledig ofgeladen) in het water zinkt. Om deze diepte

levertde toestelzelfs 95 kannen ia de minuutjhetwelkdus naauwkeurig te kunnen bepalen, is aân den voor- en ach1379000 kannel of 1370 vaten irzhet etmaaloplevert,en tersteven eene met getallen gemerkte voetmaat aangebragt.
derhalve eene hoeveelheid is, die naar de gewone handel- zinkt een schip te diep in hetwater, zoo zegt men,het
wi
jzeeerstin 46 dagen zou kunnen geleverdworden.Hier- heeft te veel, en in hettegenoxergestelde geval,hetheeft

u
itk&n hetg
roote voordeelvan deze laatstehandelwijzegenoegzaam blf
lken;het Nltrum behoeftnogtans niet menigvuldl
ngergereinigd tewordeojdan bi
j de gewone toestellen, omdat de in hetzelve afgescheidene aardachtige zelfstaadigheden zich, uit hoofde van de geweldige persing,
dieperin hetzand indringen en zich verspreiden. De zuiverlng geschiedtvoorhetoverigedoormiddelvan tweetegenovergestelde waterstroomen, waardoor hevige botsingen
Plaats hebben en geweldige maalstroomen ontstaan. De
werkman opentspoedig en bi
jnageli
jkti
jdig dekranen der
buizen,die hetonderste en bovenste gedeelte van dea teestelmetde hooger gelegene vergaarbakkenverbinden,waardoorde twee sterke en aan elkaadertegenovergestelde waterstroomea ontstaan. Gedurende acht maanden: dat de

teWweATZREN,
inig diepgan
g.
nederlandsche kolonie van weldadigheid la
deprovincie oxeri
jssel.- Dezekolonie,eeneuitgestrektheid
van l25 bunders bebouwden grond beslaande,ismeernoordoosteli
jk dan degewonekoleniën gelegea tzieVgxxxclzzx
en oxx:llscsz.Asljgrenzende aàn dekolonie F illentsoord,
terwi
jl zi
j ziclz met eene lange streekjten westen van de
smildervaart,in de provincie êrenthe.bi
jkansevenwi
jdig
metjdoch ep eenigen afstand van deze vaartuitstrekt.- ge
kolonie bestaateigenli
jk alleea uit het aldaar gevestigde
opvoedings-gesticht en de daar omliggende bouwlandem
Dit gesticht is opgerigt met het doel om aan kolonistenkinderen,die bexonden mogten worden daartoe degeschiktheid te hebbeny eene meer bepaalde landbouwkundige op-

toestel in het HôtelDieu onafgebroken gebruiktwerd,en voeding te geven,ten einde later.hetzi
j ia de gewone
de Seinesomtijdsbuitengewoonveelsli
jkddelenmedevoerde, maatschappij,alsbekwamelandbouwers,lAetwi
jbi
jdemaatverd bestendig dezelfdezandlaag gebezigd.
schappi
jvan weldadigheid (zie op datwoord)ja1sopzieners.
No: heeft een dùitschery de hoogleeraar PFA#: in Kiel, of ia eenige andere betrekkisg geplaatstte worden. Het
reedsvoor28jaren eenen waterzuiveringstoestelaandehand bestuuroverdezekolonie,enhetdaargevestigdopvoedingsegeven, welke zeer eenvoudip, weinig kostbaaren daar, gestichtisopgedragen aanetn'directeurttegenwoordigIB12
waarmen van ditmiddelnietla hetgrootgebruikwilma- de heer H.J. vAx W 0tDA) bi
jgestaen door tpeeonderken,zeerdoelmatig is. geze âltreermaohineszija ook bi
j directeuren,van welkeeea metden hndbouw en de ander
onsreedsveelvuldig in gebruik,en hoewel een ea ander methethuishoudeli
jk beheerisbelast.
somti
jdseenigzinsgewi
jzigd is,en men ia plaatsvanzand, Het opvoedings-gesticht te K ateren i:op verrena:oo
hetwatersomti
jdsno: dooreenesoort van hoedenvilt laat groot niet alsde overige gestichten der maatschappi
j;hetdringenj zoo komt de beschri
jving van dehoofdzaak met zelvebevat,bi
j doorslag,eenebevolkin;vaa 72leerlingen.
hetvolgendeovereen.
Aan dezejongelingea wordtonderwi
jsgegeven in hetlezen,
9e geheeletoestelbestaatuitdriedeelen,die gemakke- schri
jven,rekenen,devaderlandsche gesch/denis,aardrjksli
jk zi
jn uit elkander te nemen,en om de duurzaamheid kunde,meetkunde, teekenen,landhuishoudkundejxdetheorie
v&n eikenhoutvervaardigd zi
jn,hetwelk men tervermi
jding van den landbouw enz.zij zi
jn overigensaldaargexestigd
van het bederf van binnen verkoolt en van buiten om de op den zelfden voet a1sde kinderen indeandereg#stichtep
stevigheid metijzeren banden voorziet. Het bovenste stuk van welke zi
jalleen doorhunne'kleeding eenigzfnsonderbestaat uit eenen gewonen op eene plank vastgemaakten scheiden zi
jn; op de zelfde'wi
jzegeyned,zi
jnzij.
evenzeer
n hette zuiveren water getapt tot arbeid verpligt, door welken zi
j verdiensten kuxen
emmer of eene k,uip,waari
wordt,hetpelk metlijne stralen doordriedigtne4enselkan- maken, waarvan de uitbetalingen en inhoudingen ggreg.
el4
derin den bodem geboordegaten loopt, die met stukken zi
ja naar het volgende, door hetbestuurderXaatschappi
j
sponsworden digtgeslopt. onderdezekuip isde eigen- van W eldadigheid vastgestelde Tarief.
lr
/
gkeâltreerton geplaatst,die hetwezentli
jkedeelvan den
--,
eheelen toestel#
1s en uit eene gewone ton bestaat, die ten
ovl
lavsltnll:lsTzy.
AA
minste2 voeten hoog moetzi
jn,en waarvan Netdekselbevuxsjgxsvzx.
sjysz. qas.
yo. xj;
rR-'
weegbaar is en meteenige gaten is doorboord. goor midde1 eener plank rustdezelve op de onderste kuip,die het
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doorzijgende water opneemt, en ter aftapping met eene
cs. cs. c,. c,. a i
kraan isvoorzien. 9e hltreerton bevatvan boven eenelaag Beneden J - 19 Z - - y- - y- - y- - 6
jn,opdatde kleivan -:0tot-29' - l - l - 1j
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zand,hetwelk voorafgewassthen moetzi
achtige- en aard-deelen worden oygelost eB weggespoeld.
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fste stukken onder en het kleinere gruis boven ligt. De
gro
kolen kunnen van alle houtsoorten gebrand wordeny hoe-

debestezijn. Hetiszeernuttig om dezelve onmiddelli
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siclzbevlndende syonsdooreenen het onderste boven ge-

P
laatstenpotverhlnderdwordt. gaarnatuurli
jkdegrootste
%indelijkhçid vereischtwordt,zoo moeten de gebruikt wor-
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endesponsen voorafuitgekookten in warm waterzoolang
Z wasschen worden. tot dat het uitgewrongen water volmaaktNelderis. De bovenste en onderstekuip en însgelijk,dedriesyonsen,waarmede de gaten van den boven-
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dagen uitgespoeld en schoon gemaakt worden. De eigen-
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datzi
jgeen den minstenrook ofdamp meervanzichgeven.
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sten emmerziln digt gestopt, moeten alle ach-t of veertien

l
i
jkeSltreertonheeftdaarentegeneenenveellangerenduur,
en kan naar de ondervinding wel2 of 2)jaargebruikt

worden,zonder datmen aan hetdoorgezi
jgde watermerken
kan. datdewerking verminderd is. De bovenste zandlaag
echter moetalle drie maanden met eenen lepel worden afescNepten door nieuw vervangen worden. Uithoofdevan
4: gootehoeveelheidvat4r,betwelkmenterreinigingnoodig
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Sedert 1831 en dus in delaatste 10jaren zi
jn v&n het
opvoedings-gestichtte W ateren ontslagen l45jongelingen.
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waarvan
in d:koloniën geëmploi
jeerd ............
18
diengtbur bi
jden landbouv en ten plattealaade ....3:
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dienstbaar in de steden . ... .. .. . . ** @*@ * *@25 tusschen-belegselvoor rokkenj slaaprokken enz.,om dezel-

bijdebinnenlandsche scheepvaartgeplaatst 4@*@@*** Q ven meerverwarmend tedoenzijn,tex einde in stede van
pelzen tekunnen dienen. llennepwatten zi
jn tegenwoordi:
in ':landgdienstbiJhetlegerjalsoKcier... l
4
n sergeant ..
weinigmeerin gebruik. Hetmeestgebrùikeli
jkisdewatte
bt fourier . .. . .14
2 59 van katoen, die zorgvuldig van onreinheden ontdaan, en
.
> korporaal . ..
dan gekaard wordt. Zi
jden watten vervaardiqt men uit
p schermmeester . l
beschadigde coconsen floretzi
jde,die niettotsplnnen goed
>)fuselier .. ... 37
zi
jn. Xen verkoopt de watten stuksgewi
jteofyerdozi
jn.
overleden. ... . . .. . ** @ 5 en vi
ndtdezelve overalbi
j wattenmakers verkmjgbaar.kF atte noemt men o0k de korle, gle zige katoen,die in
W ATXRFOûD, hoofdplaats van hetgraafschap van dien oost
-lndiëonderden naam 4an kapok ofzç
jdewolle Toornaam op Ierland,wordt geteld onderde grootestedenenbe- komt.
langri
jkste handelshavensvan dat koningri
jk;zàjis gelegen W ITTEN ofW ADDEN (dcJwwf.),ondiepe ofgrondige
laatsen iu de zee,inzonderheid in de Noordzee. Deplatte
aan de Suirj op 5 à6 mi
jlen beneden de zamenvloetjing p
dezerriviermetdeBaryow,en op ongeveer14 mi
jlen afstands vaartuigen,waarvan men zich aldaar bmlient,om overzooda4an de zee,op 74 mijlen ten Z.ten W .van gublin enop nige plaatsen tekunnenhenenvaren,weden daarom vatten72 mi
jlen ten N. 0.van Cork, onder52O12'N.B.en sehepen of wattenvaarders en wattenkruipera geneemd.
10 69 W .L.; bevolking nagenoeg 36,000 inw. Dehaven
W EDGW OOD (fr.n'
rès./2x) noemtmen,naarderzelver
is natuurlàjk gevormd door de verwi
jding der riviernaar uitvinder,hetveelvuldig onderscheiden vaatwerk,inzonderhare monding. Voor destad,is,bijebbe,de diepte van heid hetzwarte en bruine,hetwelk uit:jn aardewerk behet water nagenoeg 6 vademenj en schepen van tameli
jk staat, en meestal onverglaasd Lôiscuit-arrn,eng.&i&eui'
aanmerkelijke tonnelastvertui
jen aan dekade,die eene der ofIisgue-lz'
:)bli
jft. Totdespetieneemtmen bi
jharschoonste van uropa en ongeveereenehalve mi
jllang is. derewaar30 deelen veldspath,23gips,17quarts,15thoonover de Suir ligt een heerltjkebrug van 832 voetlengte ofleemaardej15 porceleinaardeofverweêrd zwaarspath;btj
en 40 voet breedte, in welker constructie een doortogt weekere waar 47 zwaarspath, 26 thoen- ofleemaarde van
voor de af- en op-varende schepen is aangebragt.
gevonshir.
e, 15 veldspathj 15 quarts, 10 kolenzuur stron-

W aterford is vermaard voor deszelfs fabrikatie van wit ti
an,6 gips. De spetieis derri
jze kneedbaar, dat gi
j de

Ejnste indrukken aanneemt,en daarin ligtdegrond,waarom
hetwedgwood zulke ongemeen fijne versieringen bekomen
kan. Totverwing neemtmen bi
j zwart7 pct. i
jzernxydul
en manganoxyde;bi
j blaauw 1pCt.kobaltoxyde;bi
j llgtschen handel op de havens van Noord-Amerika en op die groen nikkeloxyde;bijgeel een merggel van antimonium
l.l in het groene overgaande huin
der oostzee. 0ok rust zi
j een zekergetalvaartuigen uit, en antimoniumzuur; boperoxyde. Ilet witte wedgwood noemtmen in Engeland
voor de bakel
jaauw-vangstop Terra-Nueva. De Toorname k
uitvoer-artikelen zi
jn het gezylte vleesch, leder, smeerj white câïnl,het zwarte basaltes; hetgeelachtige bamboo,
granen, boter, lijnwaden enz. W ekelijksworden te W a- hetgevlektejamer.Hetformerengeschiedtèfmetdehandop
ghonyhouten schi
jven,èfdoorpersingingipsenmallen;na
terford,gedurende hetvoorvleesch-inzulting geschiktejaar- ma
geti
jde,5,000 varkens geslagt: de uitvoer van meel was hetformeren brengtmen de waar in sterk geheete kamers,
tot meer dan 2509000 centenaars gestegen, en die der on- om dezelve volkomen te droogen; de versieringen worden
derscheidene mondbehoeften werd begroot op 259000,000 af
zonderli
jk-geformeerd en opgelegd;Net vuur wordt derned. ponden. 0ok de invoeren zijn te W aterford zeer wi
jzegeleid,datdespeciehalfin gla- htigesmeltvloei
jing
aanzienli
jk,vermitsin deszelfshaven alledevreemdekoop- komt,weshalve hetwedgwood een weantltk
' aardewerk is.
manschappen aankomen,diebestemd zi
jn voorhetverbruik Biscuit wordt slechts eenmaal gebakken;moethetzelveenkel
glas1de stad bezitook brouwertjen,metaalgieteri
jenjeneeh
groot aantal werkplaatsen voor het inzulten van vleesch ter
victualering derkoopvaardij- en oorlogsvloten,a1smedeter
approvianderin; der koloniën. Dçze stad drijftregtstreek-

der landstreken, met welke de binnenlandsche scheepvaart
deze stad in verbinding stelt.
A ATEQGLIS. Eene verbinding vankiezelaardeenkalig
die tusscheh hetkiezelkalien het glas in het midden staat.
ofgchoon dezelve glas-achtig is,lostechter dezelve zich in
het water op, kan znet de kwast opgelegd ofaangestreken
worden, en is daarom zeer geschikt tot eene pleister of

eene tintvan lustre ofglans bekomen, :oo bakt men het
ten tweedenmale in den mofrely'welkerbinnenvlakteeenver-

glaassel van zout en potasch bekomea heeft;bi
j de hitte

vervlugtigen zich daaruitde alkali-deelen, deze leggen zich
aan de waar aan, en geven daaraan deh glans ofhetlustre.
Deze behandeling noemt men in Engel:nd tlte zz
aelripg.

Xott het wedgwood verglaasd wordenj :oo wordtbj het
aanstri
jkverfjdie gezegd wordthetvuurtewederstaan.Der- zwarte terstond bi
j hetbakken zeerligtvbeijendloodgla:met
selver bestanddeelen zi
jn 62 deeden kiezeharde, 26 deelen eenig mangancxyde ingebrand.Totwitten druk opgekleurkali en 12 deelen water.
den grond neemt men zuiver quartsund en iintgla:;tot
ATATKESCHOVT, ook enkel Sclcr' enoemd, in de gelen druk op bruinen grond,voegtmenokerenantimonium

noord-duitsche havens (vroeger ook bij ons)de beambte,
door wien het scheepsvolk aangenomen wordt. In genemarken heethi
j werfbeambte. Zie overigen: XolsTsllllos
(llA
pv
xwTzs
srznllc
)
sioF, W ATERSTOFGAS,ga& âydr/gees;fr.
gl4 âvdrotène; hetwelk 14) maalligterisdan degewone

zuurerbi
j. Hetwedgwood beveeltzich aandoorzi
jneTastheid en daardoor,datbetde zuren wederstaat,ensnelleaf-

wisseling van hitte en koude verdraay. Geheelbi
jvonder
hebben totdeszelfsverspreiding en tot deelswijze verdringing van het porceleiu de schoone vormen bi
jgedragen,
welke W :pGw00n9naar antiekehetrurixbemodellenaanhetdampkringslucht.
zelve gafjweshalvehi
j ook hetdorp,hetwelk l1l
Jomstreeks
W ITERTEEKEN, YVATERXERK. Zoo noemt men de hetzesdetientaljaren dervorige eeuw indepottenbakkersin iederblad gchri
jf- en drukpapieraangebragte fabri
jktee- aardachtige districten(potferfed)lan Kngeland a1sware het
kensgnamen en letters, die zl
xgtbaar worden,als men het nieuw stichtte,Hetruriaheeftgenoemdjenhierwordtookno&
Pa ier tegen hetlicht houdt.
tegenwoordig het beste en schoonste wedgwood vervaardigd.
ATXRKERVEL- ofW ZTERSCREERLINGZAAD (fr. 0p het vasteland is het door FAHaT en UrzsclwzlozR in
fenouilofciruè'aguatiguet.Hetzaadeenerinhetnoordeli
jk Saargemùnd en door SAI,T-6aIcQ in Creil op het gelukEuropain vi
jvers,moeras,en en staande wateren groei
jende kigst nagebootstgeworden. De uitvoer dezer waar is nerplant,Lhk.pâellandrium qguatieum.Hetislangwerpigeivor- gensaanzienltjk,vermitsdezelve een artikelvan weeldei:,
migyaan deeene zi
jde gewelfd,en metnietsterk vooruit- zoo voerdeFrankri
jk in 1834 slechts16,538,in1D5:2773
xtekenderibben voorzien,op debinnenzi
jdeefren,overlangs en in 1836:5114 kilogram mes uit.
mettwee voortjes gemerkt. Hetheeftde groottevan het W EPRO,russischeinhoudsmaatvoornattewaren,= 13,695
venkelzaad, eene geel- groenachtige kleur, eenen sterken.

nederl.kan. Zie S:. PllvxlsBcBc.
TVEDUYVEN- z> TVEEZEN-FONDSRN. Xet opzigttot
roomsche kamlllenzweemenden reuk,eneenen dergeli
jken, deze inrigtingen, za1 het niet ongepax zijn, twee merkwalgli
jken,scherp aromatischen smaak.gewaterkervelwordt waardige bepalingen deswegens in FrenkHjk bestaandejitl
ia de geneeskunde tegen bloedspuwing,en daaruitontstane ditW -B.medetedeelen. Deze bepalingen hebbentotgrondlongteering geroemd, omdat hi
j geacht wordt tegen de slag, de waarnemingen dat de zoogenlamde weduwen- e.
onaangenamen? verdoovenden, eenigzins naar den geur #an

longzweer roordeelig in te werken Hij wordthetzi
j in
poejers,hetzi
jin drankjesbereid. 0ok in deveeartseni
jkunde wordtdezelye aangewend.
W ATTZ, (fr. ouate, ccz,e,) noemt men de dunne
bladeren, die uit werk van hennep, sijdeofkatoen vervaardigd, en om der vastheid wille aan beide zi
jden met
lijm overtrekt. Men bezigt de watt:totbinnenvoering of

we
b ezen-/ondsen maaralte dikwerl'bedriegçlqke ée&./'
/rx
ehelzen. Het eerste der stukken is een advies van den
staatsraad (als besluit aangenomen op den 1 lpril1*9)
overdevereenigingen wcl rehjken clrd al&A tontinnn.
Dit
adviesluidthoofdzakeli
jk volgendervi
jze:
m9e staatsraad enx.
>oxerwegende,dateenevertenkging,geli
lksoortig a1sde

W EDrW EX- E< W EEZEX-FOXDSEJ.

-

:*94 -

tontinen, klaarbli
jkelijk treedtbulten degewone klassevan
derburgeren wederkeerige handelingeu,hetzi
jmeniu aan-
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nllebben gedecreteerd en decreteren enz.

t
pArt.l) onzeminister#an binnenlandsckezaken za1ons

merking neme de menigte derpersonen vaa elken stand, rapportdoen omtrentiedere der instellingen,die onder de
kunne of ouderdom, die daarin interest nemen,ofkunnea benamingen vaa tontinen enz.binnen hetri
jk hebben belemen ; hetzi
j men letop dewi
jze,waaropzich deR ver- staaa, tot nu toe nietzi
jn vereFend!en,onderbestiering
eenigingen daarstellenj eene wi
jze, welke in de belang- van één ofmeerdere bestuurders ofdlrecteurs,ten oogmerk
llebbende partijen geenszins onderstelt die toenaderingeny hadden, om fondsen, door actionisten verschaft,te vergadieoverwegingea en voolafspraken,zoonoodzakelijkom eene derenj in beleeningen of andere operatiën te beleggen,en
jnet kennis vaflzaken gegeveue toestemming te kenmerken, daaruit onder deactionisten ofgeassocieerd.enjvasteenjaar-

jkscheinteressenofinkomsten,premiëa enz,,volgenskansen
llet zJ
ii men gade alaatdea aard dezerverrigtingen,welke li
jden en anderekansberekeningen,teverdeelen.
voor e deelgenooten geen nadrukkeli
jk ofreielmiddelvan van overli
toevoorzigtoplevert;hetzi
jmen eindeli
jk zi
jneaalldachtves- mArt.2) onzeministervan binnenlandschezaken zalde
tigt op haren steed: onbekenden duur, die zich meer dan gesteldheid van deze onderscheidene instellingen doen oneene eeuw kan uitstrekken;dat eene vereeniging vandezen derzoeken,veriGeeren en constateren;hi
j zaldedirecteurea
aartl zich gevolgeli
jk nietkan vestigen, zonder eenebe- en bestuurders,welke te kortkomen, ia hunnea postkunPaalde autorisatie van den souvereia, die deze autorisatie nen schorsen, beslag doen leggen op hunnebezittingen,en,
ve
rleent na inzage der projecten en statuten diervereeni- gezamenliik met onzen ministervan de algemeenepolitie,
ing, en diehaarzoodanlge bedingen oplegt, (Iatde belan- a1le noohige maatregelen nemen welke de belangea der
j zal ook, indien het noodig is,
gen der deelgenooten, steunende op het geloofaan bi
jna actionisten vorderen. Ei
alti
jd bedriegeli
jke beloften, noch doorde baatzucbt,nocN de medewerking van onzen ministerderjublieke schatkist
door onachtzaamheid of volslagene onkunde van hen,aan inroepen ten einde hetnazien der kassen enrekeningel)vall
wie zi
j hunne fondsen hadden toevertrouwd,zondereenig de gezegde instellingea dooreenagentderschatkistgeschiede.
middel om hetgebruik dat er van gemaakt wordtj te kun)
zArt.3)In gevalhetnoodzakeli
jk mogtzi
jnjin Netbestuur eener iastelling te voorzien,'
zaldaartoe provisioneel
nen nagaanjop hetsyelgezetkunnen worden.''

m9at de ondervindlng maar alte zeer de nadeelige ge- door Onzea minister V;f1 binnenlandsclle zaken, een of
volgen heeftbewezen vau hetveronachtzamen dezer grond- meerdere commissarissen en dooronzenministerderpublieke
stellingen en van het ontbreken eener, door hetgouver- scllatkist een kassier benoemd worden, welke zich zullefl
ructiën,waarlla
nemeat bepaaldeljk gegevene,autorisatie;en dathetont- edragen overeenkomstig de hunte gevellinstedaa
n.
breken eener zoodanige bepaalde autorisatie de deelnemers door ons bepaaldeli
jk za1worden uitspraak

>Art.4)onzeministerseuz.enz.enz.
(get.)NAp0t:c:.''
In dejongstejarea hebbenwi
j bi
j onstelantledetreurige
vl)datgeene vereeniging vaa geli
jksolrtigea aard a1sde gevolgen znoeten ondervinden van hetdeelnemen aaneenige
tontinen voortaan za1 mogen worden opgerigtjzonder eene derzoo menigvuldigebi
jonsbestaandeweduwen-:zzweezenzonder verwering en het beheer zondereen dadeli
jk toevoorzigtlaat;
))isvan advies,

en andere instellingen van levecsverzekering, wier
speciale autorisatie, gegexen door Z. X. in den vorm a1s
oprigters ofbeheerders,geheelonbekend metdewiskundige
alle de reglementen voor de publieke administratie;
p2) datmet betrekking tot alle associatiën van dezen theorie varz berekening der grondslagen, en meestaldoor
aard,welke bestaan hebben zonder eene wettige autorisatie, ei
genbelang geleid, dea deelnemerszeeraanlokkeli
jke toeeggingen gedaan llebben, dieechterreedsnaeenkortstondig
ergeeq oogenblik tijd behoortteworden verlorea te gaan, z
be
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om deswegens te voorzien ia hetgene in den aanvang had
behooren gedaan te worden.
kunnen xerwezenli
jktworden,en metnoodlottigeteleurstelp3) dat het alzeo 4an het grootste gewigtis, om aan lingen ia de verwachting van zoo menige weduwe en wees

dezelveeenewi
jzevan bestuurtegeven,die alle ongerustheid vaa den kantderactionisten.hetzijomtrentde keuze
van bestuurderen, geschikt om aller vertrouwen op zich te
vereenigen, hetzi
j omtrentderegelmatigheid en publiciteit

geèindigd zi
jn. 9e spaarpenningen doorbravehuisvaders
ten ollbr gebragt tot voorziening in het toekomstige lot
hunner dierbare betrekkingen, hebben alzoo ongelukkig
geenszins ter bereiking vaa het gewenschte doel kunrwlt

strekken. Zoodanige gevolgen zàjn des te bedroeventler,
ngatj wat betreft de zwarighelen,welke zich,metbe- wanneerhetinrigtingen betreftjdie geli
jk deonderhavige,

der rekeningen,wegneemt.

trekking tothetbeheer en totde veranderlng van bestuur, uitharea aard ia tegendeelbestemd zi
jn om onderdever-

tot heden zouden kunnen opdoen, men nietvoordeeliger schillende standen dermaatschappijwelvaartte verspreiden,

kan handelen,dan die te onderwerpen aan het oordeelvan zoo dra zi
jnameli
jk doorkundeaan goede trou. gepaard,
magistraats-personen, wier oordeel aan de wederkeerige bestuurd worden. Hetwelbegrepen belang der ingezetenel:
vorderde gewis het nemen van eenige maatreuelen van
Parti
jea eenevolledige regtvaardigheid kan waarborgen.
y):atde weldaad van eenen dergelijken maatregelniet regeringswege, ten einde verdere misbruiken op datpun:

komen. 0ok werden bi
jkoninkli
jk besluitvan 16
k
an worden in twi
jfel getrokken, dan door hem, wiens te voo1r83
belang medebrengtmisbruiken te doen voortduren;ofdoor Juli
j 0 en 2 Xei 1833 de ewensclzte verordeningen
hen, die, dezelve willende stuiten,inzigten hebben op de dienaangaande vastgesteld.
voordeelen,welkezi
jzoudenkunpenplukkenvan eenenieuwe Bijldeteerste dezerbesluiten werd hetvolgendebepaald:
Geenemaatschappijen ofandereinstellingenvanlevensadministratie,van welkeztjeen'gedeeltezoudenuitmaken-'' ver1z)
ekering, onder welke benam ing ook, m ogen voortaaa
Roxpoxwzzc,collection d6'
4 toisZrczlr'
cfyeJ.TomeVI,
Page 336- 338.
opgerigtworden,dan bi
j behoorli
jkeopenbareakten,waarop
Het tweede der door ons hier boven vermelde stukken Z.M.goedkeuri
g zalzi
jn gevraagd en verkregen.
J,dieeene der bedoelde maatschappi
jen verl
angen
iseen keizerli
jk dnkreet,d.d.18 November 1810,luidende 2)ZP
op te rigten,zullea hetontwerp deraktenjmetbi
jvoeging
aldus:

der vereischte berekeningenj moetea inzenden aan den
nNAP0t:0> enz.
m0p het rapport van onzen minister der publieke schat- nlinister van binnenlandsehe zakeny die daaromtrent,onder
kist, voorstellende) dat uit ons dekreet van l April 1809, bi
jvoeging zi
jner consideratiën, 'skonings goedvinden za1
Vernem en.
voortvloeit,

mlO) dat geene associatie,van geli
jken aard a1sde ton- 3)Deoprigters,bestuurdersofbelleerdersvan reedsbejen snz.van bovengemelden aard,welke
tinenyzonderonze bi
jzondere autorisatiekan worden opge- staande maatschappi
onder goedkeuring van lletgouvernementmogten zijn tot
rigt,en 2O)dathetjten aanzien van alle soortgeli
jke asso- z
ciatiën, die zonder wettige authorisatie mogten bestaan, stand gekomen, en die verlangen zouden,dezelve le doen
vaa het grootst gewigt is, a1s nog te voorzien in hetgeen voortduren, zi
jn gehouden om zich als nog vôör den l
van dea aanvang af had behooren te worden gedaan,en Januari
j 1831j ter verkri
jging van s'konings goedkeuring
j zoo a1sdie maatschappg
jen bestaan,
aan dezelxeeene wi
jze van bestuurte geven die alle ooge- aan te melden, hetzi
rustheid van den kant der actionisten . .. . . . wegneemt. lletzij onder zoodanige wi
jzigende bepalingen a1szijzullen
d
i
e
ns
t
i
g
a
c
h
t
e
n,
a
a
a
Z.
)
I
.
v
o
o
r
t
e
d
r
a
g
e
n,
o
m
daarmede,
tEiervolgthetkennisgeven van genomenevoorzienin- overeenkomstig hetsub.21 bepaalde,te handelen.
gen,metopzigttoteenige desti
jdsteParijsbestaande
4)Na verloop van den gezegllen termàinjza1genoemt
le
dergeli
jkevereenigingen).
jk aanbieden eene naam>9atonsnog overig bli
jft, voorzieningen te nemen om- ministervervolgens,zoodraTnogeli
jst van alle de iu ditri
.
jk gevestigdemaatschappijenenz.
trentdeandereassociatién.van geli
jkea aardalsdetontinen, li
van den bedoelden aard,metbi
jvoeging omtrentiederderdiebinnen hetkeizerdjkbestaan.
ve,ofzi
j aldan nietnlct'skoningsgoedkeuringbestaan.
>sYillende de algemeene uitvoering van 0ns besluitvan tel
1 April 1809 regelen,ten einde enz.
5) Deze naamli
jstzal,nadoor Z.)I.tezi
ja vastgesteld,
>onzen otaatsraad gehoord,

aan het publkek worden mcllegtdeeldj tcn einde totin-
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lichtingzooveelmogeli
jkaaneeniedertekunnenverstrekken. Alle deze beschikkingen zi
ln nog vûorafgegaan door een
Na den volledigen afloop yan het bovenverinelde onder- ander besluit4an 10 Juli
j 1840,waarbijZ.X.,in hetbezoek.werd door Z.X.hetbesluit uitgevaardigd van den10 lang der goedgekeurde inrigtingen,de navolgende bepalinJuli
g 1840,waarbi
j geannexeerd delàjstderinstellingenvan en heeft vastgesteld:
levensverzekering,weduwen- en weezen-fondsen enz.ybe1) De akten van gnrigting of reglementen voor de op
doeld bi
j opgemeld koninkli
jk besluitvan den16Juli
j1830. onderlingen waarborg gegronde instellingenj die in de toe-

De op die liist voorkomende instellingen van levensverze- passingen der eerstgemelde besluiten vallen, en tot welkering enz, zila
:' i.
n drie klassen verdeeld,te weten:
ker oprigting voortaan 's konings vergunning zalgevraagd
den, zullen moeten bevatten, dat die instellingen of
c)Dezoodanige,diereedsvöördeuitvaardiging vanhet wor
koninkli
jk besluit van 16 Juli
j 1830 gevestigd waren,en iedere op zich zelve staande afdeeling derzelve, eerst ge-

diethansoorspronkeli
jk ofnaderdoorden koningzijngoedekeurd geworden.
1)De zoodanigewelke eerstlalerontworpen zi
jnjenvoor
welker oprigting alsnu door Z.X.vergunning isverleend.
c)De zoodanige, die reedsvroegergevestigd warenjen
nietvatbaarbevonden zi
jn,om doorden koning te worden
oedgekeurd.
Elk der sub.a en & vermeldeinstellingen zi
jn daarenboven bi
j afzonderli
jke koninkli
jke besluiten van de zelfde
dagteekening goedgekeurd geworden,terwàjltevensb.i
jeen
afzonderli
jk besluitvan den zelfden dag verklaard isgewordenr dat de vier sub.lett.c opgenoemde instellingen,zoo
.1s:i
jthansingerigtzi
ja nietkunnen goedgekeurd worden.

vestigd zullen zi
jn, ofin werking gebragtmogen worden,
zoodradaarin doorvn/'ânzld6'rd personen za1zln deelgenom en.
2)9eakten van oprigting of reglementen der instellingen op onderlingen waarborg gegrondj ten aanzienvan welk
de verzoeken om 'skonings vergunning tot oprigting, than:

reedsin overweging zi
jn,zullen,wanneeroverigensdaartoe

termen bestaan, worden goedgekeurd onder de bepaling,dat
die instellingen, of ieder op zich zelve staande afdeeling

derzelve,eerstzullen gevestigd zi
jn en ia werking gebragt
mogen worden,zoodradaarin door/w,:honderdrsvny'
t:'
g
Personen za1zijn deelgenomen.
De opgemeldeli
jstbeyatzakeli
jk hetvolgende:

Instellingen,vz
pelâ, veeds voor de vf/t/ccr#fgfxg van J:f bovengemeldn I:4g?
.
4f/gevestig.d waren, :4 die fâcn,

doordt'
4 koning oprdlpr/zlâe/iâ o
-f zlcArznn éy/T#gK'
ârvrd.
9 Z > A M 1 > G.

DIRECTKUQ:F.

DATOM
r:n
G0:9K:fRIlG.

W AAR 6:Y:sTIcD.

llollandsche societeitvan levensverzekering ....... J.HwltTsz,9te Alnsterdam, Amsterdam, 10 Juli
j1840.
Maatscllappi
j terwaarborging 4an lijftoglen ....... FABXa vAx Rlxxsnllx enF.R.C.
Dslztlxc,te 'sGravenhage, 'sGravenhage,
Nederlandsche algemeene leyensxerzekering-compagnie. H.Xzlzsa6tcwz> en J H.Escxuorz',te Amsterdam ,
Amsterdam,

idem .

oaderling li
jfrenten-fondsvnorgehuwden enongehuwde
n
u
i
t
de
n meer-enmin-verznogendenstand,(rro:ger: onderling weduwen-fondsvoor den burger- en
ambachtsman)...................... C.J.vz.
>HscsnzwJz>.,te'sBosch.'sHertogenbosch,
Algemeenemaatschapptjvoorweezen .......... J.G.AI
,:0w en P.K.Göstll'
z,
te Rotterdam.
Rotterdam ,
Algemeen meisjes-,vrouwen- en weduwen-fonds ...
I)ezelfden.
idem,
.

idem.

idem.
idem ..

idem.

b) Inntelllnten z:fde ozr?kfïag van -e?J,door d:4 koning k/rrgtfxxgug isrzrgrrx#,
B : F A M I F G.

DIRECTZUBE'.

W zi; CKYZSTIGD.

DATUM
DEE
GORDKEURISG.

Zierikzee,

10 Juli
j 184:.

Maatschappi
jtotwaarborging van li
jftogten aanvrouwen
en mannen

. . . ..

. .. .

. . II.AY. ts Swcz TEx Bnozx, te

Zierikzee.

Algemeen fonds van overlevings-rentenj voor hetvrouweli
lacht .. .. .. . .. .. .. .
D.vAx Sclfltzvzw en G.LcTzsx*i
ek ges
guldt
),te zwolle.
Zwolle,
Algemeen pensioen-fonds te Ayestzaan,voor den geiïuwden en ongehuwden stand,ouder de zinspreuk:
zonder dïpezple'
/cxg . .. ... .. .. ... . ... . J.vA> W zznT c-s.,teàYestzaan. '
W estzaan,
onderlinge maatschappiz-onder de zinspreuk : fot nut
e,; voordeel . . ..
. ... . . .. ... .. J.Ecxxx, te Leeuwarden en
elders.
Leeuwarden,

Kaatgchappi
j van levens-verzekering ........... J.G.AnB0> en P.K.Gönsll'z,

te Rotterdam, en G.vAx YtlzT, Rotterdam en
te 'sGravenhage.
'sGravenhage,

idem.

idem

.

idem.

idem .

j

Inntqllingen,we/â: veed,
nvlgr devl
rfwccr#fgg
'
zg van J</in â:fhoo-fd oz:,
vvermeld I:,&f/gevcstgkd v,cprlzj
en 117
:/vatbaar agzzom feworden gnTdgrldzfrd.
B : y A M l N C.

DIRECTEURZ'.

W AAR
G:YNSTIGD.

'
W eduwen-beursen .. . .. .. .. . ... . .. .. . .. .. . . .. .. .
W eduwen-btls,onder de zinspreuk: Opregte Jvt
z/e/f
p'
ld-fr/ztz/ frccl/

G.B.vAx Nzx, te goesbolghy

Doesborgh.

hi'
cr Ievrf
p'
d /e gel'cn, dat Ycre lie/dezorg Jk
'6.
/zuitstrektna dit
fewrx . .. ... . ... . .. .. ... . .. .. .. .. .. . .. .. .. J.vw: DaBns> c.!.) te Eaarlem , Ilaarlen,
W eduwen-fonds, onder de zinspreuk: Door &@#e zorgt men wl
.
den dood . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. T.H.SXSDSxi c.s., te llolwerd. Eolwerd,
W xrborg-genootsckap voor weduwen .. .. .. .. .. ... .. .. .. J.l'
s AYI,X:I,en H. J. ûlgTvstnj
te âmsterdam.
âmsterdam.
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W ZEAB'.

lat.ruadumnglc,fvzaifr.Fcdfe/, enz.naaken maetTfeenen eene zelfde fabri
W KKBK.é(
W zxnA!cs)ai
.(d,
jkplaat: uit. Bij
guède,vo'
A ;du. /F'
weïd; ital.&uadonet gz4c#o, hetfabri
jkwezen onderscheidtmen fabri
jken van landswege

rlantro;eng.woad).Hetkleurstofhoudendofverfkruid,het- gepreviligeerd en kleinereofburgerli
jkefabri
jkenflandenwelkvandeweedeplant,lat.ï4cffdtinctoriabeen'tweejarigea. pr'
Hrïffyfrfe Fa&riken exd einlàche Flérféle
:
ylglïue).
met een' rondachtigen,vezelachtigen wortelvoonien gewas Een ui
tsluitend previlegium verkri
jgthi
j,die zichaaameldt,
gewonnen en door de wolleweverstotblaauwverwengebezigd
wordt. Schier ia alle europesch-e landen groeitweede,en
voormaals werd daarvan buitengewoonveelverbruikt;dezelve
is echter sedert de l7e eeuw door den indigo allengs verdrongen geworden. Dezelve wordt echter in Duitschlandj

al: eene uitvinding gedaan, ofeene verbetering gemaakt te
hebbenjondervoorwaarde, datdeaangekoadigdeuitvindingj

Frankri
jk en Engeland nog steeds ia groote hoeveelheid
aangebouwd, en op sommige plaatsen bereidtmen uit de
weede eene soort van indigoydie in deugdeltjkheid tegen
de echte niets achterli
jk staat. 9e beste weedewordtin
het zuiden van Frankri
jk geteeld; in Duitschland wordt
dezelve voornameli
jk aangebouwd in Thkringea bi
j Krfurt

bewerkstelligd te hebbeny in welk geval hetprevilegium
voor nietig en vervallen wordtverklaard.

in hetwezentli
jke derzaak,voor de monarchie nieuw zl
),
en datia hetvervolg van ti
jd niemand optrede,die bewi
jzen kan'
,reedsvroegereen soortgeli
jk voorwerp gemaaktof
Even zoo ri
jk isW eenen aaa wetenschappel
jkeinstellinsedert1437 gestichtteuniversiteit,eenekoninkli
jkeacademie

gen en groote kunstverzamelingen.Hetheefteeneberoemdey

derbeeldende kunsten:die zich in 4 kùnstscholen splitst,
en Langensalza, in den opperlausitz en in :et Branden- en tentoonstellingen van kunstvoortbrengselen verordent;
burgsche. ge indigo geeftallezins eene-mgerschoonekleury voorts een, sedert 1816,.over groote schaalaangelegd pol
ymaarde weede-verfisduurzamer,en deverweri
jenkunnen techniek instituut,hetwelk in twee afdeelingen, in detechde weede niet geheelontbeeren. In Frankri
jkwordttus- nieke en commercieele, is verdeeld en steed: door 6- à700
schen de zaadkorrels der weede een onderscheid opgemerkt. jongeli
ngen wordtbezocht. Eindeli
jk gorgen voor verstan-

Men vindt daaronder nameli
jk zoodanigeydie wildeweede
geven,die bi
j defranschen 6ourdai&ne ofvenèdegenoemd
wordty en daaraan kennelijk is, dat de bladeren harig of
ruig zi
jn; deze moeten bi
j de steelknopjes uitgetrokken
worden. W eede in koeken noemen de franschenJloreéb
en slechte weede noemen zi
j maronehin. Xen houdtden
eersten steek voor beter dan den tweeden,endezenwederom
voor beter dan den derden;de latere kan echter,a1shi
j
bi
j drooge weersgesteldheid geschiedt, betergelukken dan
delaatstvorige diebi
j vochtig wederheeftplaatsgehad. Als
men de weede slechts driemalen in eenen zomer gewinnen
kan, bli
jft zi
j den winteroverstaan.en wordtin hetvolgende voorjaar, omstreeks heteinde van April,ten vier-

dehgkee? zedeli
jkebehoeften ook nog32aanzienli
jkeboekhandel-etablissementen henevensvelerjkekunst-enmuzi
jkhandel-inatellingen.
De ltandetmetde vele hiervervaardigde kunstprodukten

isaanzienli
jkjmaareven zoolevendig en belangri
jk zi
ja de
commissie- en expeditiezaken in de koopwaren vanalleover
ig
es loio
teng
nri
jakasntkdeenlan
de
n,
k
Wewi
etgnteia
do
ze
'
1f
gs
gi
Do
na
uv
eo
aor
dowe
orl
de
eg
gst
e ordes-

erte
, hi
zamen loopendejhandelswegen de hoofdstapelplaats en het
middenpuntdeshandels voor de geheele monarchie is, a1-

waar alle deszelfs aangelegenheden door de K.K .,01kammer en het X :K . JYkrccsfil- en F echsetgericht

bestuurdworden.ZoolevertBoven-oostenr#k.
.zout,staaldenmalegestooten.Dezeisechtereene mlndere kwaliteit dan en i
jzer-waren,wollen stoKenjljnwaad, garen, hout- en
de zomerweede. Eene doelmatig toebereide weede van een houtwaren;Sti
ermark ez& Ittyriê..
'i
jzer:staal,i
jzer- en
goed gewas neemt steeds in krachten toe, zoo dat dezelve staal
waren,lood,geelkoper (messinç), kwikzilver, vermiltot10jaren kan oud worden. Dedeugdeltkheidderweede joen,wi
ja,veeymineraalwater;Itrol.zi
jde,boomvrucherkent men daaraanj dat dezelve bi
j de breuk inwendig ten,bthangselytaptjten,Noutwaren,mtnprodukten;Bovenroenachtig uitziet, en op het papierjnatgewreven,niet J'
/glïè.zijde en zi
jden-warenjri
jst,boomoliejzeep, chegraauw afgeeft;ditishetgevalbljde mindergoede,door- mischeproduktenjli
jfsieradiën- ofpronkwaren,wi
jn,kaas,
dien deze slechts weinige blaauwe kleurstofinhoudt. Voorts worsten,citroenea en andere zuidvruchtea ;Bokemen,M ossook nog de ligtheid een kenteeken dergoedeweede.Alen rcwïi
len Biteziè'.vlas,garens,li
jnwaadjkatoenen waren,
jnonderscheidtgemeen bereide, Iljn bereideofseconda-sooït lakens en wollen stoFenj glas, papierjleder,vee,mi
en geraëneerde of prima-sooA.
produkten,mineralewateren;Gatiziè'.zout,groflijnwaad,
Nsn.TAa1zF. Inv.50 cents;uitv.30 cents; doorv.30 vee,brandewi
jn,onechtelijfsieradiën- ofyyronkwarea; dn
Fkpxgccr4cle tanden : granenj tabaky wi
lnen, veej talkj
cents per 100 pond.
keizerstad der
W EENEN, de hoofd- en
jnoostenri
jksche huiden,horens,akerdoppen,galnoten,bloedzuigers, mi
monarchie eg de grootste stad 4an Duitschland,aandenreg- produkt
en, inzonderheid goud enz. Weder-oostenrnk of
teroever van den Donau,daar waar de kleine rivier W ien kFkenen verzendt daarentegen wi
jnen naar onderscheidene
in dezelvevaltymet345,000 inwonerstvöôr 100jaren nog provincién, katoenen stoFen naar schier alle oorden der
slechts met170,000 inwoners)isizetmiddenpuntdeshan- st
monarchie, goede zi
jdenwarenjlinten,shawls,hjne wollen
delsvan den geheelen wi
jd-uitgestrekten staat en een der olrenj huiden, handschoenen, leder,uitmuntende instrueerste fabrijkplaatsen van Europa,alwaar in velc honderde mentenjmeubelenjri
jtuigen,porcelein,spiegelsjgalanterie-,
yabrk
jken voorde onderscheidene voorwerpen der weelde sli
jhnoeensma
taal
-ere
n
b
r
on
ze
n-,blik- en chemische waren,a1sook
c
k
s
we
r
k
na
ar binc n- en buitenslands. Levendig
earbzidwordt.Yooralbelangri
jkzijn dezi
jden-,Iluweel-,
zljdenlint-,katoenen (calicol- en wollen-stofren (duadoek ishethandels-vertiermetde bloei
jende zeestad Triëst,ook
e
n
me
r
i
no
s
)
,
v
o
o
r
a
l
de
g
r
o
o
t
e
s
h
a
wl
f
a
b
r
i
j
k
e
n,
di
e
bi
l
l
i
j
k
e
me
t
Ga
l
i
z
i
ë
,
Rus
l
a
ndy
I
t
a
l
i
ë
e
n
Dui
tschland (inzonderheid
en door duurzarne verwing uitmuntende waren ook veelnaar met Bei
j
e
r
e
n,
W
u
r
t
e
pb
e
r
g
e
n
Sa
k
s
e
n). Yàngrootbelang
buitenslands verzendt;voorts levert men hier vele goud-, voor den handeldezer hlofdstad is ook hethier aanwezige
zilver-,bijouterie- en galanterlewaren, vele gouden en zil- depôt der zeer aanzienli
jke ooatenri
jksche en hongaarsche
veren galons en tressen,kunstbloemyn van zv
-de en batist, mi
jnprodukten. Yooralissedertdejongstejarenbelangri
jk
horologiënj inzonderheid smaakvolle staande uurwerken of geworden de handel op Hongaqje ea Turki
je, die door
pendulestotdea uitvoerhandel,geweve'
n en hjnestaalwer- middel der Donau-stoomôootvaart v&n W eenen tot aan
ken,plaited- en verlakte blikwarenenspiegels,veleen goede de naonden VRn dea gpnau en Over de Zwarte Zee naar
saëaan (korduaan), verlakt en gewoon leder, velehand- odessa, Konstantinopel en Smyrnabedrevenwordtjaanwelke
schoenenj wasdoek, papier, tapi
jten,stroohoeden.suiker, zich nu ook die naar Regensburg en U1m aangeslotenheeft.
Andere ondersteuning door de Vaart OP den Denau met
likeur (rosoglio),goedepotlooden ()millioen dozijn),ma- ver
thematische en muzàjk-instrumenten (voortreFelijke piano- scheidene duizende gewone vaartuigen, en er mogen wel
fortes),smaakvolle qjtuigenyschri
jnwerkers- en kunstdraai- nagenoe; 6,000 schippers dezen stroom?alleenvoorW eenen,
j
e
r
s
we
r
k,
v
e
r
we
n
(
we
e
n
e
r
l
a
k
)
,
v
ele addere chemische fa- jaarli
jks bevarenj nevens welke jaarhjks tusschen 30- à
brikaten en vooralfraaien in de vergulding onovertroFen 40,000 wagens metcirca l millioen centenaarsjdeelsbinnen
porcelein in driefabri
jken,van welke de groote keizerli
jke deels buitenlandsche produkten aankomen.
11 1816 op actiën
,net*4ovensomstreeks500 arbeiderswerkzaam houdt,jaar- Voorts zorgen voor dea handel: de *
li
jks 5- à 6000 vademen houten totvergulding een Nalf opgerigte oostenr#ksche nat
i
o
nal
e
&
clâ
(zie hetnadere
ceùtenaarvan hetâjnstegoul
lverbrùikt,endepôtsinPraag, beqeden bi
j demunten),als ook de sedert1771 bestaande
Brùnn,Brody, Lemberg en ofen onderhoudt.Xentelthierj beurs. laatstgemelde eene voorname instellin; voor den
behalvevelekatoenspinneri
jen en even zoovelewollen- en handelin staatspapieren? voor welken W eenenjna Londen,
js,Amsterdam en Frankfort,eenedergewigtigsteplaatzi
jden stoFen-fabrikaaten.,meerdan 100 lint-manufacturen, Pari
vele leêrlooàjeri
jen en 32 voorname handschoen-fabri
jken, sen is. 9e toegang tot de beursisaan een-iegeli
jkvermeer dan 200 goud- en zilverwerkers, ea even zoo veel gund,echterkunnen vreemdekooplieden alti
jd slechtsdoor
horologiemakers,meer daa 30 geweerfabri
jkanlen, en 20 tusschenkomstvanweenergroothandelarenzakendoen. Krachchemischefabri
jken,een doorstoom gedreven molen. De tens patentmogen staatspapieren alleen ter beurze enalleen
nabi
j gelegea dorpen Russdorf, W:indorlj Wrcuzllir- door tusschenkomst van makelaars omgezet worden,daarscânn Jruzld? Fanf- vzpd leclfhqus, A'
evlrrrl6'
zz
/kld entegen is de Nandel met muntsoorten geheelvrd.- De
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ullsnelhandet isreeds daarom belanpràik,datW eenen de
hoofdplaatsis voor de onmiddelli
jke wlsselzaken metPe:th,
Salonika en Konstantinopel.- Xen telthier omstreek: 70
beëedigde wissel- en goederen-makelaars.
Kven als de fabrikanten, zoo ook splitsen zich hie'
r de,

den handel bedrijvende, kooplieden in twee klasgen, in
grootnandelaqrs en klein fdetaill- âcx#e/ccrzjeerstgemelde echter wederom in reprevillgeevdeb lvrg,r/f
jée,
grïeâdcâe,en isrqëlitésche. De gepreviligeerde groothandelaars, die eerst dan opgenomen worden,a1szi
j bewi
jzen
kunnenyeen eigen vermopen van 50,000 gulden tebezitten.
zi
jn totiedervak van wlssel-jcommissie- en groothandel
jeregtigd;zi
j vormen een stand,totwelken ook igraëliten
toetreden kunnen. Tegenwoordig schatmen hun getalop
omstreeks 200. Beburgerlijke groothandelaarsmoeten van
een eigen vermogen van l5- à20.000 gulden,doenblijken,
en zijn bi
j den eigenli
jken handelsstand ingeli
jfd.Degrieksche groothandelaars, die 10,000 gulden bezitten moeten,
bestaan het zi
j in werkelijke grieksche handelshuizenyhet
x1
j in door ooslenri
jksche onderdanen gevestigde handelsbuizenj met turksche waren in het grootjeerstgemelden
dri
jven handelop Turki
je,laatstgemelden hebben nog rui-
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.
-nste. Goed l
i
jnzaad wordtook hiervan Rusland ontbc.
den. Ilknnrp tiertwel
ig in Hongarije,GaliziëjZevenber-

gen,Tirolen in hetvenetiaansch gebied. Bàyraan,wegensdeszelfsbijzondere kruidigheid boven alle andere geprefereerd,vordthetovervloedigstinNeder-oostenri
jkaangebouwd. K leurstof-houdende planten wdor ver-fbeçei#,pg,a1::weede,ârc,,&afloer,w/z/- enz.,.worden,wel
iswaar.il Tele streken gekweekt,docllderzelveropbrengst
isbi
j lange na niettoereikend voordebehoefte.0okwordt
hier eene soort van geelhout ofonechte Jv-câ gewonnen.
W ouden heeft oostenri
jk nog in groote uitgestrektheid en
zi
b
jleverea aan brand- en constructiehouteen buitengewoon
edrag (omgtreeks20 millioen W eenerklafters);ook isde

uitvoer van nchorn, akerdoppen, gc/ezo/ds, harsen? fer-

Peyttg'
n,yfâ,teer.koolen,a-cr/dr/enz.nietonbeduldend.
Xen begrootdegebeeleproductiewaardevanhetplantenri
jkop
meer dan *00 m illioen guldens. Feeteelt. Deze is in vele
s
trekeninbloei
jenden staat,en wordtinzonderbeid doorvele
Alpenweiden ondersteund.
hundvee is er toereikend: het
schoonste in Tirol en K:rnthen, en men onderscheidtinzonderheid het tirolsche,stiermarksche, hongaargche. pool-

sche en bo:niësche rastin de hongaarsche landenvindtmen
mere bevoegdheid. Het getal der eerstgemelden.istegen- ook buy6l
&b en de ultvoer van huiden en talk uit deze
woordig 170. dat der laatstgemelden 14. Israëliti:che streken isaanzienli
jk.- In degeheelemonarchie teltmea

meer tlaû l0) millioen stuks horenvee. - Paarden van
edel ras worden wel in velscheideneqjks- en particuliere
stoeteri
jen,inzonderheid in Bohemen! Xoravië, llongarije
enZevenberjengeteeld,doch zi
jzi
jn,indien alvoorderemonte derruiteri
j,echternietvodrde eischen der weelde
levendigea handel met Xoravië en Galicië, ondervinden toereikend. foormaalswerden doordeoostenri
jkscheregeook eene zeer groote verligting door de K aiser-Ferdi-' t
re
ing
eerne
oetreieme
an
arde
opui
ge
oed, en de remonn de
kag
vr
ao
ll
wenridgete
np
te
denele
tvde
xlxdd-Nor#lcAs (spoorweg van W eenen naar Bochnia),
op 'sriiks kosen harezijbanen naarBrûltnb pJza:/J,IroppauenK ie- ten onderhoudenestoeterijen genomen.inzonderheid uitdie
Seaâc.enybi
jdeszelfshandelsvertiermet Hongari
je, door van Xozohegres in Ilongari
je, die alleen 2090t)4 kogpea

groothandel-huizen zi
jn erpl.min.50,diemetzi
jde.katoen en andere ruwe producten, inzonderheid ook juwelen,en wissel-en geldhandelszaken bedri
jven. Buitendien
bestaan ook nog uitsluitende previlegiën.
W eenenj en oyer het algemeen oostenrijk, bijde:zelfs

de K ien-Rauô-pesthner-kahn Ewelke wi
j onderstellen
thans (1842)voltooid te zjn;in hetjaar 1836 aangelegd,
vordtvan dezen spoorweg in hetSaschenbuehZ#rli4eylbahn- xa8 Damgt/bch'
f -Wdfq
çelde (Leipzig 1840)gegegd:
zïe sohreçtetr#z/:# vorwörtnj. Een andere spoorweg xa1
eerlang W eenen metLoxenburg:Baden: W iener Neugtadt
en oldenburg verbinden, of zi
jq ook deze tegenwoordig reeds geheel of ten deele Moor den handel geopend.
Reeds vroeger voltooide spoorwegen in oostenri
jk,alvaar
men over hetalgemeen voor dezelve de gunstigste meening
voedt,ztin de Zt
'
nz-Budweiner-Bahn,
otverbinding van
' t

dea Moldau met den Donau, eu de Z3nz-&zzl#x& r-#.Jn.
W egens den ook in 1836ondernomenspoorwe& t
/cx r enetiè'
@' Alilaan,zie men hetartikel Vz>llTIë.

Fandelsprodueten wcx oostenrù,k. oostenrijk begit bi
j
devruchtbaarheid en kultuurvan zi
jnen grond eenen natuurli
jken en onuitputteli
jken ri
jkdom in deszelfs vele en
velerlei-onderseheidene produkten,die hier.meerdaninvele
andere staten van Europa,de welvaartdes lands en hetlevensgenoegen van deszelfs bewoners helpen bevorderen. 9e
voornaamste voortbrengselen van den landbouw bestaan in
granen e.
n pculvruchten van allerleisoort, en de behpefte

sterk was. Deze, eenigzins karigli
l
'k onderhouden paarde?
waren echler doorgaandszeermiddenmatig;dierhalvebemoeit
si
dch thans de regering nog in zoo verredaarm ede,datzi
jaaq
everscheideneprovincién dermonarchie goede springheng-

sten levertJtotditeinde heeftzi
j 5 stoeterjen, die jaarli
jks 400 hengsten aan de onderscheideneprovinciën afleveren, waarvan elke door laet district, dat dezelven ost-

vangt,metJ 100:.betaald wordt. W at later van paarden
overbli
jft,wordtaan particuliere personen verkocht. Sterke
trekpaardeu levert Salzburg, Kàrnthen eu Stiermark. De
hongaarschexi
jn klein en nietschoon,maartaaiin hetberi
jden,en kunnen alle ontberingen en iedere weêrsgesteldheid verduren. llettotaalgetalder paarden, zonder Hongari
je en Zevenbergenjbedraagtmeerdan zjmillioenstuks.
Schapen. 9e schapenteeltmaakt eenen hoofdtak derlandhuishoudkunde uit,en isderi
jkdom van veledistricten.9e
merinosteelt. reeds vroegttjdig dooroorspronk-eli
jk spaanscN
vee ingevoerd.verspreidt zich meer en meer,zoo datmen

reedsvas 19 tot2: schapen .
j,als geheele edeleofveredelde
kan aannemen. De meeste en beste wol, die ook op bui-

tenlandschemarkten gezochtis,en inaanzienli
jkekwantiteiten (jaarli
jk: meer dan 100,000 ctnrs.)uitgevoerd wordt,
overtreffende; in de zuideli
jke provinciën ook veelèqis. leveren Hongarije, Xoravië, Silezië. Bohemen.Boven- en
9evoornaamste graanbouwende landen zijn: het zuideli
jk Neder-oostenri
jk en ten deele oQk Galizië. HetPaduasche
Hongari
je;voortsGaiicié,Xorqvië,Bohemen ea hetlombar- schaap met deszelfs zi
jdeachligewo1is in hetvenetiaansch
disch-venetiaansche koningriik.W#d/in ltalië en Hongarije. gebied en ten deele ook in Kroatië verspreid, doch staat
Boomvruchttn overvloedig tn sohemen,in de Donaustre- tegepwoordig nietmeer zeer hoog in waarde. &.eitenvindt
ken.in Tirolen Italië. C'
idevôereidinr in het aartsher- men, vermits zl
jnietoveralgeduld worden,slechtsin ettogdom oostenqjk (nagenoeg 100,000 eimer);even zooveel telijke, inzonderheid in dezuidelijkegebergtestreken veel,
pruimennrandewn'
n ttj'/ïlozz/zcac ofRaky)m
' Slavoniëen zoo dat men derzelver aantal evenwel op meer dan 600,000
hetzuideli
jk Hongari
je; veelyedroogd oo/tvan Stiermark begrooten kan. Farken' worden in groot aantalin Hoas
en Tirol. Zaidvruchten, als. eitroenen, .
:z
rzzczc,z4lel, gaPz
je en Slavonië, waar vele eiken- en beukea-woudea
vqgen.lzzzczzde/ezz,olç
jven,âc/oezzzee/zin Tirol,Dalmaliù' het mesten bevorderen, maar ook in Stiermark en Bovenen in hetitaliaanschegebied. /F#> wordtin Weder-uo:- Italië,biiXli:mast,alsook'in Bohemen enz.opgevoed,eh
tenri
jk (deelsook in :ohemen en Xoravië),lllyrië en alle inzonderùeld.worden velevarkensuitHongarijeenBohemeu
zuidelàjke staten, vooral in Hongari
je (X'
okayerjin over- naar andere landen uitgevoerd. Spek isvoor den hongaar
Frootehoeveelheden (jaarli
jksmeer dan 30,000,000 eimer eenedagelkkKhe b.ehoefte. Gevogelte wordtallerwege in
ln degebeelemonarchie)gewonnen. champagneberei4ing menigte gvfokt, en vermaard zàjn de moravischegcaaez?,
te Pikerin Stiermark. Tabak teelen Hongari
jeenGalilii, de noheemeh.Jaizanten en demetkukuruzgemeste&tierten deele ook Zevenbergen, veelen goed,zoo dat aaw iep- marksche #4,4elex. Zelfs de kanariën-teettis voor de
li
jke kwaliteiten kuunen uitgevoerd worden. In deduit- tirolerssind:hnge een neringbedrtifgeworden. De bùknxcheprovinciën vermag dezelve (totdus verre nog 4lechls teelt wordt op verre na niet toereikend voor de behorfte
metultzondering van Tirolj alwaar deze kultuur nog aan bedreven, weshalve veelgeld voor vreemde was uitbetland .
departiculiereni
jverbeid isovergelaten)niettewordenAan- gaat. Zt
jdewotmen. De zijdeteelt is voor dezuideltjke
gebouwd, vermitsde tabaksteelt aldaar een monopolie der gedeelten der m. onarchie.met name voor ltalië. lllyrié en
regering is, die alleen den tabak doetverwerken en ver- Tirol, alwaar zi
j nagenoeg 2004000 menschen werkzaam
k
oopen. Xen rekent op Hongari
je jaarli
jks 200,000, op houdt, vaq groot belang, en verheft zich meer en meer.
Galizië 20,000, op Zevenbergen 12,000 centenaars jabak. Zooheeftook gedertkortdezàldekultuurinNeder-oostenrijk.
Iiop van bijzondergoedekwaliteitvordt veel in Bohemen inzonderheid iq denabijheid van W eeneu,in gqlmatiëen
ngat'
i
je eenen roeden aanvang genpmen. 9e meesteea
qi
e
zi
te
ëe
ld.Flan&l
envehe
ren
inog
roo
te
evreoe
he
id:X
ozriasvci
ë,i:Gde
a- Ho
e
tno
rde
l
ij
keho
Ti
ll
;
de
ile
he
, Boheme
schoon:le zi
jdq,dle verre weg de eigenebekoefteteboveq
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gaat,wordtin hetmilaansche gebied gewonnen. Dezaam- Ischl aan den Traun en te Hallst:dt aanlletHallstàdtermeer

gevatte zi
jde-oogst kan men op 30- à 40,*0 centenaars (jaarltksomstreeks800,030 centenaars),voorts.
desalzburgaannemen ;daarvan worden voor hetinlanisch verbruik l2- sche te Ilalleîn aan de Salza (jaarli
jks 500,000 centenaars),
à 14,000 centenaars gevorderd, en het overige naar bui- de stiermarksehe te Aussi
e t2t#
0,0(l0 centenaars),detirolsche
tenslandsverzonden. Fisch leveren overvloedig de talri
jke te Ilall aan den Inn (350,000 centenaars), de hongaarsohe
t
e
Lo
v
a
r
e
n
i
n
he
t
ma
r
ma
r
o
s
c
he
comitaat,en de galizische
rizierenj biûnenhndsche meren en vi
jvers, voornamelijk
ecbter de Adriatische zee.alwaar de visehvangsteene voor- aan den Aoetder Karpathen,alwaaronuitputteli
jkeklipzoutname bestaanbron der kuatbewonersuitmaakt,en inzonder- aders evonden wordenj en meerdan 20 zoutziederi
jen in
jn.Hierisook devermaardeen sedertdel3eeeuw
heid ook tonynvinoâ en annjovi&overvloedigzi
jn,galmatié werkingzi
aanpalinr en aqIgrooten ri
jkdom heeft.alwaarook,even in werking zi-inde klipzoutmijn te W iebiczka,die nagenoeg
alsinTriist,aanon&ternpeen gebrek is.Zvenzooisaau het 1000 menschen werkzaam houdt, en jaarltjksverscheidene
Guarda-meerdevisschenj een winstgevende industfietak en landen met meerdan 700,000 centenaars zout verzom t, en
de Theisz ia Hc gari
je isalsde vischri
jkste rivierin Eu- meer anderen. opbrengstder geheele monarchie:aan-klip-

ropa bekend. onder de riviervisschen is de nteurn die in zout3 millioen centenaars;aan zoutuitde salines 2 mllden Beneden-gonau leeft,de grootste;ook wordtin dezen lioea centenaarsen aan zeezoutruim ) millioeacentenaars.
stroom een groot aantal andere vischsoorten gevangen, ea Mineralewc/rrel en nezondhei
dsbronnen heeftoostenri
jk
de Donau- en nohenmschekarperszi
jn algemeen gewild. er meer dan 500,zoo koude a1s heete. De vermaardsten
Cantharidcn ofm qqnsche l//ïegex,als ook 6loed
'zlff#zrd, zi
jn Töplitz, Karlsbad, Eger (Franzensburg). Xarienbad,
worden uit Hongari
je verzonden, en erwerd metlaatstge- Bilia, sedlitz en Seidschùa in Bohemen (hier meer dan

jk, Gastein in
melden sedert verscheidene jaren, metnameop Frankri
jk 1z0), Baden en Gmùnd in Neder-oostenri
eenzeerwinstgevendehandelsedreven.- M qn-ontninninr. salzburg es Hohenems in Tirol. Buitendien heeft oostenNietligtwordtoostenri
jk,metopzigttotdenri
jkdom ende rjk ook kalmeieu zink-erts (meerdan 5000 eentenaars),
menigvuldigheid aan mineraliën,dooreenig andereuropeesch gfff (ruim 2000 centenaars), rraphiet (meerdan l2j000
land overtroFen;want het bezitj alleen,fcfïscuitgenomenj centena:rs),anti
monium (meerdan4000centenaars),aluix
allemetalen,waarbi
j nietisvoorbi
j tezien,datoostenri
jkte (omstreeks30,000 centenaars)jvitrioot tmeer dan 40,000
gelàjkerti
jd totdie staten behoort,waardemi
jn-uitgraving centenaars),arnenieum (omstreek:1000 centenaars), z-areedssederteeuwen echtwetenschappeli
jkenvoorbeeldigbe- w,l(nagenoeg 18,000 centenaars),alsook vermi#oen,âodreven wordt. Hetmeeste roud vindtm en in'
Zevenbergen nalt,lrlïld/eel,nerpent#n.qn rroenaarde (uithetvero(bijdoorslag jaarli
jksomstreeks3000mark,1836:3348mark nesche gebied),aardharnofnerrteernflr/enz.:ookvoorlijngoud),Hongari
je,inzonderheidteKremnitzenChemnitz treFelijk mqrmer en atbaz'n vooralin Salzbur; en Tirolj
(2000mark);minderinSalzburg(loomark),Tirol(32mark) goeden zlqpleistee. in Bohemen en Stiermarkj eu voorts
en Stiermark. ln debeide eerstgenoemdelanden zi
jn niet nog vele anderemi
jnprodukten.
slechts verscheidene vernaaarde oudmi
jk.Buitengewone
jnen '
in uitgraving, Kùnstvl#tex n#verheid wc> oontenrç
maar zelfs voeren aldaar ook alle rivieren en beeken, zelfs vorderi
ngen heeft ook in oostenrijk deindustriegemaakt
die, welke door regenstortingen ontstaan, goud bi
j zich. sedert60jaren,ofsedertde regering van MAEIA Txsltzslx
Zaamgevatte inzameling der monarchie: ruim 5000 mark. en dievan Joszl'E Il,die vele'vreemdefabri
jkanten in het
Aan zilver heeftHongari
je den grootstenri
jkdom (jaarli
jks land trokken, en voor den opbloei der manufacturen zoo
meerdan 60,000 mark);daarnaastBohemen (circa20,000 veeldeden.Xen moette dezen opzigteechterde westeljke
mark)Zevenbergen (circa5,000 mark),Tirol (eenmaalde pro4inciën van dexstelijkewèlonderscheiden, vermits in
Hjkstemijuen,tusschen Schwatzea Nattenberg, die-in het laatstgemtlden (in Galizië en in alle de hongaarsche lanjaar 1525 alleen meer dan 77,000 mark zilverleverden, den),hetaanbouwen van natuurprodukten hoofdzaak, derelververedeling ofverarbeiding slechtsbi
jzaak is,en hier
tegenwoordig nog slechtscirca+0 mark),Stiermark (circa z
noodwendigste behoefte der enkele familiën meest in de
700 mark)enz. Zaamgevatteopbrengst:nagenoeg l00,(h
.
00 de
mark. In kwikzilver heeft ldria en IllyrY
lë (krain)zijns enkele huishoudingen zelve vervaardigd wordt, hetwelk ook
Felijkenergensin Duitschland;6- & 700 arbeiders graven zonder machines en technieke middelenjten deele zeergeIn vele J'aren nagenoeg 4000 centenaars uit;slechts geringe lukki
g uitvalt. ln dewesteli
jkeprovinciëndaarentegenjnakwantite'
-ten geven Zevenbergen ea Bohemen. Tin heeft mel
l
i
jk BohemenjXoravië en Silezië, in oostenri
jky stierrk.Tirol,Illyrië en opper-ltaliëstaatdefabri
jk-industrie
alleea Bohemen. en levert jaarli
jks circa 1000 eentenaars ma
(nog vöör50jaren 5000 centenaars).hetgeenvoordeeigene op penen zoodanigen trapjdat verscheidene gewesten dezer
behoefte niet toereikt. Grooten ri
jkdom aan lood heeft landen,metopzigttotderzelver fabri
jkwezen, met de inKârnthen omstreeks Fillach, alwaar het in groote zuiver- dustrieqikstelanden van Zuropakunnen vergelekenworden,
jk derhalveook in ditopzigttameli
jk onafheid voorkomt(jaarlàjksnagenoeg 60,000centenaars),Bohe- en datoostenri
hankeljk van hetbuitenland is.
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Zaamgevattotaal:meer dan lœ 9000 centenaars. Na En- In de monarchiebloei
jenschierallefabri
jkmatigebedri
jven,
jn hetlqnwadcn-,wof/es-j katoeelanâ heeftHongarije hetmeeste koher in Ruroya (jaar- inzonderheid echter zi
jden-, l6
'de':l-9papier-, zaefccf-, en &la&Jall
jks 30- tot 40,000 centenaars);mlnder Venetld,Tirol, x,s-. zç
Stiermark enz. Hongari
jebezitook het merkwaardige ce- :rfjâes, die in dejongste-jaren zich tothooge volkomenmentwater in den Herrengwnd en te schmölnitz, hetwelk hefd hebben opgevoerd. Delqnwaad-/anrv
mâev zi
jn geegzaam overde geheelemonarcbieverspreid;voornameli
jk
daaria gelegde i
jsschollen in hetzuiverste koper verandert. no
Zaamgevatte opbrengst,omstreeks 50,000 centenaars. Ilxer echter vindt men dezelve in Bohemen,Aloravit en Silezië ;
1n Bohenaen, Tirol,Neder-oostenri
jk en
komthetqjkeli
jkstvoor;hetmeeste en bestein Stiermark kanten worden *
(jaarli
jksmeerdan 1 millioen centenaars)enKërnthen(na- fenetië vervaardigd;laken- en kasimier-fanrqknn zljn
eeds geruimen tx
ld in Xoravië Termaard, alwaar inzondergenoeg 300.000 centenaars);voortsook in Hongarile (circa r
250,000 oentenaars),Bohemen(200,000centenaars),Xoravië, heid Brûnn,Neutichin, Ramiest,Iglan enz.jen in Silezië
appau, Jagerndorf, Teschen, Bielitz enz. goede waren
Silezië en Galizië (omstreeks 150,000 centenaars),in Lom- lTr
bardije (nagenoeg 100.000 centenaars), a1s ook in Tirol, everen. Sedert ve- heidene J'area heeft ook Bohemen
Boven- en Neder-oostennjk, en, bekal
ve Venetië en het begonnen, in geachte lakens met Xoravië te wedijveren.
kustenland, in alle provinciën.Totale opbrengst:verreweg In e
y ene wollen 4;@#e>,uitengelscheen saksischekamgarensgeweven,verdienen W eenen en Linz, ook Rtichen-

meerdan 1.
1.millioen centenaars. Bteenkoolen. gezewor-

den gevonden. uitgezonder; in Zevenbergen, in alle oos- berg in Bohemen met lof vermeld te worden;evenzoo is

jne even zoo schoone alsgoedkoopeshawls
tenri
jkschelandenydoch aangezien hetgebrek aan houthier W eenen in zi
niet :oo voelbaar is,als in andere hnden, worden hier de en omzl
agdoekenbdie in aanzienli
jkekwantiteitop deleipln eenen deele xorgvuldig en al- ziger en andere missen komenjinDuitschlandonovertroFen,
ri
jke voorraden nog *
emeen te nutte gemaakt, en,in den geheelen staat, nog als ook Linz in opper-oostenri
jk en sedertkorteling ook
op verre na zoo vele koolen nietuitgegraven als in de en- W eenen in behangsel-tapi
jtwerken vermaard. T(roler
kele provincie Silezië, waar m.n alleen meer dan 5millioen Jrâcsglef-zc,#/el, dieal
leen doorrondventendekoopliecntnrs.steenkoolen verbruikt. terwijldetotaleopbrengstin den binnen- en buitenslandsverspreid worden,zija slechts
oostenri
jk nog geene 4millioencentenaarsbereikt.Demeeste gemeene waren. Katoenfabr#ken. Deze stondenjwe1is
levertBohemen (2)millioen centenaarslyXoraviëenSilezië, waar, tot dus verre tegen de lijnwaden- en wollenweverij
jk, maar ook deze ni
jverheidstak heeftzich,sedert
Hongari
je,Stiermark en Neder-oostenri
jk.Zout.oostenrijk achterli
tteli
jke jaren, ia verscheidene provinciën uitgebreid, en
zoudegeheelEuropajaren lang metzoutkunnen voorzien, e
zoogrootisdeszelfsri
jkdom zoo welaan bron- alsklipzout. tegenwoordig worden met name in en rondom W eenen,
eele ook in Bohemen,alwaarmen vooralin Praagook
Deboheemsche saliaen zi
jn die van Boven-oostenrijk,iuhet ten d'
rscheiden vermaarde katoendrukker#ex vindt,welkestad
zoogenaamde Salzkammer&ut (waarondermea het zuide- por
lijk gedeeltevan den Traunkreitsyerstaat) en mttnamete ok vele,meerendeels uiteigen gesponnen sarenj geweven
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stoFen levert. Zonder de katoens
pinnerç
jenn OTer eene
groote schaal aangelegdj in Bohemen, Xoravië,Yorarlberg
en lllyrië te gedenken, vindt men alleen in de nabi
jheid
van W eenen 4 groote sp inm olensg een derzelven,die van
Pottendorf, levert wekeli
jks minstens26,000 pond garens,
en houdtonmiddelli
jk 1400 à 1500 menschen werkzaam.
Z%
jden-yanr%
jken.Indezi
jdenstofren-weveri
jstaatW eenen,
alwaarin dejongstejarenhetmachinen-wezenendeverweri
j
geli
jkelijk grootevorderingen hebben gemaaktjalleen tegen
Lyon, anders tegen geene andere plaals in Europa. achterli
jk; en indien ook de italiaanschefabri
jken teXilaan,
Alantua, Como, Bergamo en Bresciay a1s ook te Vicenza,
Yenetiè'en Verona, verre weg meerdan Neder-oostenrijt
en ten deeleook van meer voortrelrelijke kwaliteitleveren,

soo heeft zieh echter tegenwoordig sYeenen even zoowel
door smaakvolle mode stolren van allerleiaard, als ook fluweel,en inzonderheid ook doorschoone mode linten inalle
soorten, boven allen verheven. Eene grootezi
jdeen lint

W EENEF.

meesterstukken levert. Het getalder boheemsche ghsbla-

zeri
jen bedraagtsteedsnog 76:en derzelver voortschrijding
is onmiskenbaar. Hier worden alle soorten van glasvervaardigd, spiegels in alle grootte geblazen en gegoten, en

vervaardigd men alleweelde-enkunswoolbrengselen (licNtkroonen,tafel-serviezen enz.)van allerleiaard,in witkristal.zoo a1s nergens elders. 9e vermaardstq boheenlschefabqiken, die in gesneden en geslepen glaswaren hetvoortrelrelijkste werk leverea,zie men onderhetartikélPsuc.
Zeermenlgvuldig zi
jn degekleurde,geschilderdeenvergulde

glaswerken, glas-compositiën, valsche edelgesteenten, glasgietsels, glasparelen enz. van Turnau,Liebenau.Goblonzj
Neuwald enz.ia den Bunzlauer kreits. Beroemde spieret-

gïe/er#
e'el vindtmen teNeuburkenthalenBûrgstein. Nieuwereartikelen<anzeldzameschoonheidzijndehyalitâ-rlaze.
van Silberberg in den klattauer en de tithyatin-waren vaa

Plottendorfin den Leitmeritzerkreits. Maarook oostenrijk,
Xoravië, Silezië, Stiermark, Hongari
je, Galizië en Illyrièhebben vele en goedeglasgieteri
jen,onder welkeinxonderheid hetgroote,reeds sedert 1701bestaandespiegelgietwerk,
vroeger te Neuhaus, tegenwoordig bi
jGlocknitzin Nederoostenrijk, alsook een ânder, nietonbeduidend spiegel-,
sli
jp- en poltjst-werk teYiehofen,indenabtjheidvanSt.Pölten aldaar,onderscheiding verdient. Yan oudsherzi
jn ook
vermaayd de glassmeltengen in de Lagunen bijVenetiëen

fabri
jk iste Keusing bi
j W eenen en fluweelband-fabri
jken
zi
jn te W lener-Neustadtgevestigd. BehalveW eenenlevert
ook Praag iets in zi
jde, evenzoo Tirol, Triëst, Roveredo
enz. geringere stofren en A1a aldaar veel fluweel. Zederyc1r#â.
el. Vermaard ishet hongaarscheledervan PressburgyPesth,Raschan en Debreczin; hetgalizische van Kuty
(meestsaKaan),Lemberg en Brodyjhetstiermark-sche van
Grëtz, het oostenrijksche van Linzen Salzburg,hetmora- te Xilaan,dieechterzich meertotkunstwerken (bi
jv.glasvische van Brûnn en Inaim ,het boheemsche van Praag, mozaïk)beperkteny en hets
piepelgietwerk van Xurano,bi
j
Pilsen, Tedraschitz en Koninginhof en het venetiaansche Venetie
- heeftook sindslangezljnsgeli
jkegevonden. Gevan Yerona, Xontagnana en Udine;het handschoenleder kleurde glazen, glasgietsels,glasparelen enz.komeningroole
van W eenen en Praag; erisechternog alti
jd invoervan veelvuldige verscheidenheid ook uit Venetië,en de weener
Sjneledersoorten. De handsehoen-/a&rikatie (naarfran- glasparçlen behooren insgelijkstotdeschoonste voortbrengsche manier)in W eenen en Praag heeft,na datzi
jvanden selen van dezen aard, en bevelen zich door derzelver goeddwangdergildenbevri
jdis,buitengemeen toegenomen,en er koopte aan. Porceleinlà&rt
jken. Vermaard doormeniggeschieden tegenwoordig uitW eenen verzendingen van ver- vuldigheid en deugdeli
jkheid van voortbrengselen,even a1s
scheidene l,000 dozijp paren naarbuitenslands. Papier- door verguldsel en schilderwerk. is de groote,sedert 1718
r#âex. Talqik in Bohemen (omstreeks 130 in onder- bestaande fabrijk in W eenen;daarop volgtdiete Schlag.p &
scheidene kreitsen)vooralin en omstreeksPraag,teHohe- genwald in Bohemen. Vele anderen in hetaartshertogdom
nelbe,Trantenau enz.;voortsinhetvenetiaansche(nagenoeg Oostenri
jk, in Bohemen en in het venetiaansch gebied.
55),en welin deprovinciënTreviso,Udinethierpordenone J'
lktaayà&rI
lken. :i
jderijke mijn-uitgraving.maaktook
vermaard) en Vicenza, als ook in Neder-oostenri
jk in en de verwerking dermetalen een'hoogst belangnj
Hken indut
r
i
e
t
a
k,
v
o
o
r
a
l
i
n
St
i
e
r
mark, K:rnthen en Krain, Boven-en
omstreeks W eenen (machinen-papier in driefabrijken)te
Franzenthal bi
j Ebergassing, te Unterwalsdorf enz. De Neder-oostenrijk,in Bohemen en Xoravië,in welkelanden
gekleurie en gedrukte papierea uit W eenen komen met demeestei
jzerenstaal-smeedwerken,gieterijenjblik-smeedde fraaiste buitenlandsche gelijk. De &ehan&sel-papieren werken, draadtrekkeri
jen en smeederi
jen van allerlei aard
gev
onden
wor
den,en aan honderd-duizend menscxhenarbeid
uitdebeide weenerfabri
jken gaan steedsmetdewisselingen
van den smaak vooruit. 0ok in papier-maché-meçkena geven. Beroel
nd isvooralhetstiermarksche staal(vanPool
inzonderheid doozen, is W eenen nietachterli
jk geblevenj en Xurau).dat totdefjnstesni
jdwerktuigen verwerkt,en
en Sandan en Reichenberg streven hetzelve na. Ianaks- zelfs naar Kngeland uitgevoerd wordt. Evenzoo heeftStieryclrt
llex. ofschoon de handel metden eigen geteelden mark ook velegroote#zergieteri
jen,,vanwelkeinzonderheid
tabak alleenlàjktotbinnenslandsisbeperkt,isechterdeszelfs dekeizerli
jkesmelteri
j btjXariazellonderscheidingverdient;
fabrikatie,bij het aanzienli
jk gebruik,zeerbelangri
jk,en geli
jk ook Herzowicz,Pùrglitz in Bohemen. lnzonderheid
houdtverseheideneduizendemenschen werkzaam .Evena1sde goed roud-,zilveren nnouterie-waren leveren:W eenen,
kultuur,zoo ook word.ttegenwoordig del'
abrikatie nogslechts Xilaan, Yenetië en Praag. l)eweener.jv-efïerwerâeo bein Hongari
je doorparticulieren,dochin deoverigeprovincién hooren tot de schoonste in Europa. Evenzoo is W eenen,
alleen doorden staatbedreven. De9 grootste tabaksfabrij- na Pari
jsyde eersteplaatsvoorvatscâepronk-,cegesfczz-,
ken dermonaxhie zi
jn:te Haimburg in Neder-oostenrtjk nronzen-, als ook over het algem een voor galanterie- en
(de grootste, die jaarlijk, meer dan 100,000 centenaars mode-waren van allen aard; daarna volgtXilaan, als ook
tabak verarbeid),te Göding in Xoravië,teSedliczin Bo- Nifdorfin Bohemen. K oper- ea messinr-waren worden
hemen,te W inike,nietverrevanLemberg (jaarli
jks70,000 geleverddoorverseheidene smelteHjen en fibqjken in Oosc
e
n
l
e
na
a
r
s
)
,
t
e
Fùr
s
t
e
nf
e
l
d
i
n
St
i
e
r
ma
r
k,
t
e
Sc
hwa
t
zinTiroly tenri
jk (oed,Ebenau,Nadelburg)yStiermark(Franzenthal)y
te Milaan en Venetië in Italië en te Ragusa in Dalmatië. Tirol (Achenrain) en Hongari
je (Neusohl); Sinwaren:
Ka
r
l
sbad,Praag en W eenen9Ilzer&liâ en draad: NederFi
jnere soorten tot dekking derbinnenlandsche behoeften,
worden van buitenslands? m aar ook regtstreeks uitAm erika oos
tenri
jk (Neubruck,Scheibs, Frauenthal,W aidhöfen aaq
ontboden. Suik*erfanrvk
.en. Xen teltomstreeks 20 sui- de
o Ips,St.Aegid,oed,Xariazell,Nadelburgenz.)9Bovenl
n
den
we
l
ke
s
omm
i
gen
v
an
kerraënaderden
staat, van
ostenri
jk tEbenau, Hochhaus enz.)y Stiermark (Krems,
bui
tengewone om vang. zoo dat de invoer van raënaden Ratt
en, Leoben, Eisenertz, W eisenbach enz.), Kârnthen
'
Jaarli
jksafneemt,e
e.genwoordig nog slechtsetteli
jkedui- (Yillach, Göstring, Feistritz enz-), Silezië (Znder:dorf,
.n t
zènde centenaars Ja
arligks
bedraagtj vermits in oostenrig.k Janowi
ts, Klein-xorau enz.)en Bohemen (Schönbùkel,de
lletverbfuik van den suiker op verre na nietm eerzoohoog grootste draadfabrijk dergeheeleoostenr.monarchie,W iesengestegen is alsin andere staten,en bijv., deszelfssuiker- thal, Joachimsthal,Grùn enz).Sn#dwerktuiren,-e,zeaconsumptie nnauwelijkshetx'
x van dieinFrankrtikuitmaakt. maker- en anderei
jzcr-enstaalwarenvanbl
jzonderedeugDe belangri
jkste raKnaderijen vindtmen teVenetië.Triëst, deli
jkheid:Stiermark en Boven-oostenri
jk (hetoostenr.BirTiume, en Görz,te W eenen,àYiener.NeustadtenKloster- mi
ngham in verjongden maatstaf),waarmen vele duizende
leuburg, niet verre van W eenen aan den gonau,tePraag, centenaarsstaalen i
jzertotmessen,scharen,zagen, vi
jlen,
Konigs-saal en Neuhof in Bohemen en te oedenburg in booren, kunstenaars- en handwerks-instrumenten, i
lzeren
Ifongaqje. Beetwortelen-suikcr/a&vk
jken worden ookhier huis- en landhuishoudeli
jkegereedschappen, geweren, bameer en meeropgerist, en men telt er reedsverscheidene jonetten,sabelsenz-,verarbeid;ook Steinbach aldaar(ordiin Bohemen (bà'
J Praag), àloravië en Silezië, in Neder- naire); daar naast W denen,Praag,Karlsbad,Nixdorf(in
oostenqjk (bi
jW eenen),Kàrnthen,Hongaqje,Zevenbergen, Bohemen),St.Aegid;W aidhofen (in Neder-oostenri
jk)en
en in hetvenetiaansch gebied. Glasya6rnken. Hetschi
jnt Grëtz (in Stiermark);Zeiseyten sikkels(een vooroostena1sofoostenràik in ztin glasnietzalbereiktworden,want ri
jk hoogst gewigtig artikel): Stiermark (in 36 fabri
jken,
noch Engeland.noch Frankrtjk,noch eenig anderlandkan voortrefreli
jke waren)! Boven- en Neder-oostenri
jk (meer
sich met Bohem en m eeten,hetwelk in zuiverheid derm assa dan 60 zeisen-smederlj
en) demeesle in en om W aidhofen
en kunst van sli
jpinf;nog altijd onovertroffen en ongeëve- aan de Ips). Kdrnthen en.Tirol,dieallen in geli
jkeversaard i., en zoowel in volw
m en a1s in bearbeiding ware maard.
heid staan; sabels en degenklinren..Poltenstein en
163*
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5t. âegid in Neder- en Stiermark in Boven-oostenri
jk;
Gêvernn: W eenen, W ilhelmburg,Marktel-Lilienfeld,st.
Aegid, Neukirchenfeld in Neder- en Stiermark in BovenOostenqik; Latznau bi
j Neuberg en Grëtz in Stiermark;
Praag,W eipel'
ten Karlsbad in Bohemen;FerlacN in Kàrntllen en Brescia in Lombardi
je; naalden ea naaldemqkernwaren. W eenen en Nadelburg in Neder-oostenri
jk,

opvolkomenewederzi
jdsche geli
jkheid,handelstraktatengesloten,en in velederaanzienljkstebuitenlandschehandelsplaatsen zi
ja consulsen agenteu totbescherming en bexordering van den ooatenri
jkschen handelaangesteld.
Inzonderheid levendig wasten allen ti
jde, naasthetvertiermetTurki
je,oostenri
jkshandelmetFrankri
jk,overde
haven van Triëst. Het iu Triëstverschi
jnende Giornal.

xlagdopjen voorpercussie geweren: Praag (grodte fabri
jk
in denabiibeid);machinen van allerleiaard:W eenen en
Bruck il.Xeder-oostenri
jk;Reichenberg en HarzdorfinBohemen;Rentitschein en Schlapanitz in Xoravië enz.;horoJoyï.x. àYeenen.vooral smaakvolsierli
jke en ongemeen
goedkxpe staande horologiën (pendules),dietegen iedere
mededinginq bestand,en doorgeheelZuropahenenbekend
zdn. N uzvkale instrumenten,en metnamevioolen.fabriceertmen te Praag,Grâslitzen 8chönbach in Bohemen,
de roede te Crenlonain Lombardi
je;nlaa&-instrumenten
t
e
W
e
e
ne
n
e
a
i
n
Bo
he
me
n
a
l
d
a
a
r
;
voortrefreli
jkeyianofortes
en speelwerken te.W eenen in groote hoeveelheld.en tot
uitvoernaaralle oorden derwereld. Zeep leveren Venetië,
Verona en Triëst, a1s ook gebreczin en Szegedin in Hongari
je; chemt
'
nehe y'
clrfâc/ezz en verlwaren: W eenen,
inzosderheid ltuszdorfbi
j àYeenen,wortsYenetië en verscbeidene,smelterijen in Bôhemen.
Fqndelvan poz/elrv
lâ. Zeernatuurli
jk moetbl eenen
zoo grooten rijkdom aan natuur- en kunstprodukten ookhet

overzi&tvqn #en kandettusschen poz/eargâ en
Frankrt
jk,in â:/jaarzdd:.
InvoernaarFrankri
jk:
Zi
jde (ruwe en verwerkte)'...
J'
rcs.24,820,*
Granea en peulvruchten ........ p 4,860,000
Bloedzuigers(50,450.250stuks)..... > 19524,e
Scheepsbouw-en andertilnmerhout .. > 1,l16,000
Ilz
er(ruw en verwerkt)en anderemetalen .. . ... .. ... . ... .. . y
435,000
Geweven en gevlochtea waren van li
jnWaad,hennep, stroo ea paardenhaar. >
262,000
Glasparelen,glaswaren en kristal.... >
252,000
ordinaire en lljne spongien ...... *
69,0*
Artikelen van minderbelang,alstabak,
speceri
jen,verfstoffen enz. ...... >
662,000
.

Karlsbad,Praag.en Nixdorfin Bohemen en Lobenin Stier- delZloyd cvz/rfccoj gaf onlangsj te dezen aac ien, het
lnal'
k; vertakte blikwaren: sYeenen en Praag; koper- volgende ovqrzigt:

handel:vertier der monarchie, zoo ve1 in hetbinnenland
zelvenjalwaar vooral met opzigtder kultuur ea verwerking

van produkten nog zoo grooteverxheilenheid onderdeenkele landen en provinciën plaatl gri
jpt,a1snaarbuiten 1evendig en aan&ienli
jk zi
jn;doch bi
jlange na kan hetzelve
nog niet geëvenredigd metde middelea ea de kracht 4an
den gta.tgenoemd worden,en ligteli
jk zoudewel,bi
jmindere beperking en stremming van den ondernemingsgeest
het nog geheel andere resultaten kuanen vertoonen, en
een totdusverregemisteopbloeider handels-bedri
jvigheid
in vele deelen deslandsde balansverre weg meertotdeszelfs voordeel doen overslaan. Hettegenwoordige ti
jdsgewrichtlaatmeerverwachten;wantook hier zi
jn verschei-

Totaal yrcs.:4,0C0,0*

Invoer van Frcnârz
ll-jin âefjaar zdl:.
Suiker,(geraëneerde).
frc'. 2,088,000
Koloniale waren
.. .
p 1,582,001)
Parfumeriën ............
. p 603,200
Zi
jdenstofren en mode-artikelen .... p 510,8*
speceri
jen,verfwaren en medicinaliën.. > 40 ,0*
Linnen-,katoenen-en'pollen stoFen . > 423,000
Dierli
jke produkten, a1s huidenj vederen,enz.,.....
....
293,60t)
Cllemischeprodukten ......
2*3.000

dene verordeningen totverlevendiging des handels getrolren Katoen . ... . .. ... .. .. .
geworden;er werden drukkende tolregten-beperkingen op- Lood . .. ..
.. .
.
geheveo, de gemeenschap door goede bandelsstraatwegen Houtwerken .. .. ... . .. .. .. ..

190,0*
1899000
187,000

gemakkeli
jkergemaakt. spoorwegen aangelegd,de scheep- groogejinelegdeengecandeerdevruchten
vaartop den Donau,Xoldau,Elve en Povrl
lverklaard,het- W i
jnen, likeuren en andere geestri
jke
eeq debandelop deze rivieren aanmerkeli
jk verlevendigt; dranken .................

171,0*
125,000

Inzonder:eid werd de ntoombootvaart op 8:4 Donau van Boekeu, koperen platen en lithograW eenen tot Galacz op eenen grooten maatstaf ingerigt, en
phiin enz. .
. .. .

p

l9l,4*

zi
j heeftzich,in weerwilvan alle zwarigheden, welke de
bi
jzondereigeneriviervaartop dea Neder-Donau,en degeTotaal frcn. 7,300,*:
ringe bescllaving derl
anden,welkeroeverzi
j aanraakt, op
eene volstrekt buitengewone wi
jze tot hoogere volmaking Volgensdezeopgaven vertonntzich metterdaad de bahns
opgevoerd en tot grooter omvang uitgebreld, en biedtzl
n zeerten voordeele van oostenrjk, en waarheid ishetallethansde scboonstegelegenheid aan toteen vervoervanrei- zins, dat uit Frankri
jk in oostenri
jk minderwordtingezigersen koopwaren uithetbinnenstvan Duitschland naar voerd dan uitoostenri
jk naar Frankri
jk wordt uitgevoerd;
de Zwarte zee,hetwelk voor den handelvan destemeer haddeslechtsoostenri
jk handelsvri
jheid en matigetolregten,
belangdjke gevolgen is,daardestoomxheepvaartopdeZwarte zoo konde ligteli
jk de invoer uit Frankri
jk in oostenri
jk
gee tusxhen odessa. Konstantinopel en smirna, die van1geli
jk komen metden uitvoeruitoostenri
jk de-aarts, en
W eenea totaan demonding van dennonautegemoetkomt,loostenri
jk zoude daardoornietverliezen,maarin ieder gewaardoordevan hier aaozienli
jke ruilhandel vaa turksche'valdaarbi
jmoeten winnen. Laken,en andere wollen stofen russixheruweprodukten tegen eenemenigteoostenri
jk- fen,a1sook zi
jden stoFet
zzoude men in menigteuitFranksche en andere industrie-produkten zeervergemakkeli
jkten rijk bekomen. Intusschen bli
jfthethiernog alti
jddevraag,
verlevendigd isgeworden.(ZiedeartikelenXo,sTxzTlxopst ofbi
j bovenstaandeopgavehetverkeervan oostenri
jk met
en Dayxvswypzt.) Aan de rivierscheepvaartsluitzich de Frankri
jk overhet geheel genomen, of slechts alleen het
niet onaanzienli
jke scheepvaart op de talri
jke kanalen van ;resultaat van den uit- en invoertusKhen beide delander
.

het lombardisch-venetiaansche koningri
jk, als ook op het1in dehaven van Triëst;ofwe1zelfsonderhetindietabelle
W eener-.Neustàdteren Rega-kaaaaliaNeder-oostenri
jklaangevoerde oostenri
jk, hetwelk gezegdwordtinbetferen HoN arde aan. Even zoo heeft de scheepvaartop de,
1meldejaaraaa fabri
jkaten uitFrankri
jkslechtsvoor3 mil-
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retereen kleinereschepen ia de vaartzla. Stoombootsche-1pen isonderguitschland,hetwelk in ditopzigtmet38milPen zi
ja bereidsop hetLago daggiore,hetComer-en hetIlioen francs wordtaangevoerd,hetgeen aaa de zaak eengeGuarda-meerin de vaart. De handel ter zee, van uit de i heelander aanzigtzoude geven,en waarover het Giornalt
vrijNaven:Triést,Venetië en Fiume,&lsook van uit 'ara;van Triëstzich metmeer naauwkeurigheid hadde :ejjioren

en Ragu:abedreven,heeftinuitbreidingtoegenomea;voor-!teverklaren.
namelflk verhiefzich Triëst (zie aldaar),fa denjongsten ;

ti
jd door grootsche en van regeriugswegebegunstigde on- '
( Foornaamsteuitroerartikelen wczl oostenrz
jk..
dernemingen. tot eene der eerste handelsplaatsen van de
Middellahdsche zee. zoo dattegenwoordig deoostenqiksche'
1Zi
jde ......
.
.. centenaarsjcirca 36,000
koopvaazi
j naar den Levant ea naar Alexandrié.die nu iZtiden waren ...
.
*
>
7*
sedert twee jaren ook doorregelmatigestoombootvaartvan !W olle ....
.
n
* l* ,e
p
W oilen w aren . . .
uit
Tr
ë,ui
tbe
erd wordt,de aanzienli
jkste is.
; 3
46
,,,0*
Ke
tiPr
ssevno,rdRu
.,
as ra jyrs ryrp . . . . . .
s
j xj
sland,Turki
je,Griekenland,dejosjscu: t
ek
p
> 5,1)0
landen en zelfsmetBrazilii endeVtreenigdeStalen,zijn,1, Vlas- en henneplaren . .
,
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Ll
jnwaad,linnenwaren en garens,centenaars,circa O ,*0
Katoenen waren .........
n
* l0.e
Glaswaren . .. .. .. .. .. . .
p
* * ,tœ
Ilzer- en staalwaren....
m
> 24*j0!'0
Koperwaren ..
>
n 25.%
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gari
je isdez4-guldenvoetingevoerd. Sedert1817, wetteli
jkechtergedetl November1823,isde conventions- of
zo-guldenveet ook in betlombardisch-venetiaanschekoningIi
jk ingele geworden, derwijze dat aldaar de nieuve
tira cvz/8*,4 juist met de waardevan hetkop- of20-

Lood . .
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kreuzerstuk, de ncudo met den geheele, de halve scudo
Iuetden balxen conventionsthaler overeenstemt.
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Somwi
jlen wordt ook de ri
jksdaalder in 60,de gulden
in 40 polturien à 1) kreuzeringedeeld. 9e ri
jksdaalder,
als ook dehier vermelde schellingen zi
jn blooteli
jk rekenmunten.
Het mee:te koerserende zilvergeld bestaat in 10 en 20
kreuzerstukken,welkemen gemeenli
jk ook slechtszehnerof

>
*

>
> 70,*

in l8ll en 1813 gecreëerde papiergeld in omloop,bestaande
in S inlönunœ&- en unticipatiottnncheine, welke papier-
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geldmassa gegegd wordt 678,712,838 guldenste hebben
beloopen,en doorvri
jwillige inlossing reedsin l%9totop
het onbeduidend bedrag van 15 millioen guldens te zi
jn
verminderd. 9it nog in ornloop zijnde oostenri
jkschepapierreld i: ook onderden naam v&n F iener Y aârlsg
(W .W .)bekend,en reedssedertgeruimen ti
jdopdevaste
waardevan 5euldenvoor2guldenmetalliekofconventions-

sallraan .. . ,.. .
Verfhout . ... .. .. .

Tabak . .. ... . ...... . .

>

> 30,0* zwanzi&er noemt. - Buitendien isnog een restvaa het

p

2?e

geld; dus 1* gulden conv.courant= 250 gulden weener

Wi
jn (meestuitItalié) .....
>
p 270,* muntwaarde pesteld, zoo dat hetslechts ) aan metalliek
Brandewi
jn ....
>
> 10,e geld waardk l:. Evenwelzi
jn die Einl6sunsvn- en JntiW a< ..
>
m 4.e cipationsseéeïxeeigenli
jk slechtsin dieprovinciën in omhundvee
stuks, p 120,* loop, welke oostenri
jk, na den weener vrede,sedertden
Paarden .. . .
. . ..
>
> ,
l0j9* 14 October 18X bezat, en in zoodanige provinciën,diedoor
farkensenz.
...
n
> 2* ,(*0 den pari
jsschen vrede in 1814wederom indenstaatzi
jningeli
jfd.zi
ja zi
j nietwederin omloop gekomen.
Zanlengevatte uitvoerjaarli
jks meer dan lt)0 millioen; A1seen ander,maarmethetmetaalgeld volkomen gelijk
zamengevatte invoernagenoeg 105 millioen guldens.
staande papiergeld is nog aan te zien, datgene, hetwelk
Debelangrijkste zeehandelsplaatsen ztin: I'
riënt, welks sedert 1816 #an weener lcnâneofex (oostenr. nationale
vri
jhaven deeerste in den staatis;Fenetiè'
.sedert korte- banknooten)in omloop is,van welke men nootenofbriejes
lingeene vri
jhaven;Fiume.in Kroatië, welks handelaf- van 5,10y25950j100.500 en 1000 gulden heeft.welke
genomen heeft;M on@akoneofPorto-Rose&q,welksha- bij inlevering.aan de bank den houderonmiddelli
jk,naar
ven ia Juni
j 1835 is geopend geworden en Ilovimnoin derzelver volle naamwaarde, betaald en van daar in het
lllrrië;Zara,Wc#v,@,Spalato en Caliaro in Dalmatië. openli
jk en particulierverkeerzonderweigering a1sconvenDe voornaamste koopatedea van het binnenland mi
jn: tkons-geld aangenomen en uitgegeven worden. DezebankJFeenen, àa/aùvrg en Zinx in lletaartshertogdom 00:- nooten koerxren in alle oostenri
jksche staten zonderbepertenri
jk;Praa&,Wrïc/lexôvrg en Rumburr in D hemen; king,de italiaangcheprovinciën enDalmatiëmededaaronder
R riinn, p/ra&/J, Sroppau en Sesclten in Xoravië en begrepen.
Silezië;Zem&err, Wrozy en farnopolin Galizië;Botzenn De tot de voormalige JF iener AFbârlxg behoorende

iolzano en lnnmruck in Tirol;Zainacltenh-lasen/nrt koper-scheidgmunten bestaan:
ia Illyrië;Jrt
k/z in Stiermark; Pnsth, Welrec?in, 0e- /)uit de vöörhetflnancie-patentvan den 20 Februari
j
denbur&, é'zegeW n, M aria-snernnienstadt, T'e-ezwœr, l8ll geslaiene soorten,als:
K ronstadt, #erzaaxd/cd/, Semlin en Carlstadt in Honzo-kreuzeretukken,tbans op 2
s of6 kreuzerW ienerW àh-

gari
je, Zevenbergen, Slavonië en Kroatiej en M ilqqn, 'rung gesteld;

Fe
Grona,Wregc,'
c en Bergamo in Italië.
rooten winstrijk zi
jn hierdecœpeditie-encomminniehandel,vermitseen grootgedeelte der koopwaren, die uit
hetoosteli
jk en zuideli
jk Europanaarhetwesteli
jkeennoordeli
jkeEuropavervoerd wordenjdoordezen staatgaan.
M unten en koers.
o
ostenri
jks hoofdstad en degeheele groote staatrekent,
zooalsbekend is,

ls-kreuzer:mkken,thansop j of3kreuzerW .W .gesteld;

Voorts3 kauzerstukken,thansop 2 kreuzerW .W .gereduceerd, en l kreuzerstukkenj die deze hunne waarde
behouden hebben;
1)uit de naar Let vermelde Enancie-patentvan 18l1
nieuw geslagen àV. W . scheidsmunt, en we1 stukken van
3-,l-,t- en t-kreuzer.Aanwerkeltjkgeslagenkeizerlijke
oostenri
jksche nationaal-munten zi
jn te vermelden:
A)in goxd.
naareuldcnnvan 60 kreutzerà 4 pyennige,
en we1schierdoorgaande in de numerairewaardev.nden Oostenrijkscbe dukatenj ook in de wandeling blooteli
jk

zo-guldenvoet;slechtsin enkele gewesten #an TirolenEon- slechts keix.dukatenjgeuoemdytotdewaardevan4f
den.
->l

WEENEF.

- :*@2 -

HongaarxheofCremnitzerdukaten insgeli
jk:&4)gulden.
Geheele souverein'sd'or (door velen dubbele genoemd)
van l3J en halvedergeldke van 6j guldens. geze goudspetie wa:eigenldk vroeger alleen voordeOostenri
fksche
Nederlanden (hettegenwoordige m lgië.
)bestemd.

WEEM '.

Prui:sische en andere Friedrichs-d'or komen veelminder
voor, en gelden dan gewoonli
jk 8 ;.8 tot8 :.12kreuzer
conventions-courant.
9e binnen- en bui
tenlandscheinwixselingvanzilverbiljoen

heeftbi
jdeoostenri
jkschemunt-instellingensedertdejongste
3
jaren schier om een-derde deelafgenomen,waarvan de
oorzaak in de veranderde omstandigheden van het turksche
B) in wï/ver, naar deh conventions-zo-guldenvoet gesla- ri
jk i:tezoeken;want een grootgedeelteder edelemetaen muntspetiën :
lenj die vroeger van daar naar oostenri
jk kwamenjvloei
èf van Rusland,èfop hetin Griekenland beqonnen hanGeheele, halve en een-vierde- ofconventionsthalervan de
lgverkeer toe;een anderen tameli
jk aanzienll
jk gedeeltej
2 ;., l Il.en 30 kreuzer.
echter,wordt in Turki
jezelven gemunt. 0ok trektFrankGeheele en halve kopstukken, of 20- .en lo-kreuzer- r
i
jk :teeds meer zilvermunten totomsmelting voordeszelfs
stukken.
munt-instellingen in Xarseille uit den Levant. Xinderdoet
Stukken van 17, 15, 7, 5, 3 en 1 kreuzer.

:ieh deze vermindering voor! big- de inwisseling V&n het

Aan lilver-scheidsmuntenj hetkeulsch mark :jnzilverà bM biljoen,vermitsia Persiè stefds.nog een zeeraanmer25 gulden, werden vroeger gemunt:
lqke toevloed van oosterschegoudmunten plaatsgri
jpt.Polturakken of 1) kreuzeptukkenjen grö:cheljhetstuk ke
0m ehterden zoo zeeraanmeieli
jken geld-omloopiaden
) kreuzer.
rprang der geheele monarchie, in deszelfs geheelte overAan pfennige en hongaarsche denaris had mea op de o
z
i
en. za1 het voldoende gjn,hieraan.temerken,dat,afzelfde wz
njze vroegereene zilverscheidsmunt,van 30 gulden Feg-iea van de grootemassa papiergeldjgedurendede42hetkeulsth mark Ejn zilxer.
Jange regerings-periode van keizer Faxws 776, 788,305
ghld
,en conventions-geld gemuntwerd,en dat,bi
jdoorslag,
In â/,ert sedert1760 en verder in het vervolg
de jàarli
jksche uitmunting gedurende de regering van den
tege- oordigen keizer circa 10 millioen gulden,enkel aan
van ti
jd:
gouden en zllveren spetie bedraagt,vermits de muntingvan
'

Net kopergeld geheelheeftopgehouden, en het ook tewensehen nls, dat dit,in deszelfs tegenwoordigen vorm, geheel
buiteu circulatie moge komen,vermits hetzelve meerendeels
Demuntslagvoorhetlombardisch-venetiaanschekoningrl
jk eeue veelgeringere waarde vertegenwoordigt, dan de stemzie men onderX1zzAA> en Vzyxl.
lëjinzonderheid echteronder pel
ing aanduidtywelke nog uit het tijdvak der(W .W .)
* kreuzer.
Polturakken van 12
Gröschelvan 3 Pfennige of) kreuzer; voorts:
Geheele, halve en een-vierde kreuzerstukken.

XclTx: ovxl xs:Azcsxxzljqelijk ook aldaar de voorge- bae nootendagteekent,eh dienvolgensditqeldvoorvreemn,uithoofdedermoei
jeli
jkereductie.rekenlng,zeerlAstigis.
noemdemunt:peciënymetopzlgttotdenelvergewigt,Ejn- deXe
topzigttotde goud- en zilvcr-werken, en hette 1efehaite eItwaarde.
Alsoostenri
jkschemuntspeciën zilnhiernoge
tève= elden: vean Nngehalte derzelven,bestaat de volgende wetteli
jke
De zoogenaamde kronenthaler ofbrabandschekroondaal- verordeningder neder-oostenri
jkscheregering,dd. 6 Xaart
1824:
d
eu
rv
:er
(e
kir
one
e oo
st
hrf
li
ig
ke'
seNe
der
7n
5d
5e
6nevi
enn g
ar
l:
so
no
dl
orn)
.,
vowe
orlk
de
voo
re
ma
dter1
la
oode
te 1) âlle goulwerken,zoo dra zi
j een gewigtvan 3 dukamenigte deed manten, en wur4an ook nog velen in om- ten bereiken, moeten naardriegraden bearbeid zi
jnja1s:
loop zi
jn.
N0 1 à 7 karaat 10 rein, ofde dukaat à 1 ; 30

Xen zie deswegens hetartikel XcxTxw cvx.
a.xsT Atczxzzx onder België. Alleen falt hier no& aén te merkeny
datdeze kronenthaler in dgn z4-guldgnvoet gchieralgemeen
162 kreuzer of: fl.42 kreuzer geldenj in W eenen zelven
echtèr 2 Il. 1: kreuzer in den twihtig-gulden en tiengul-

denfoet;in Angsburg daarentegen gemeenli
jk 2fl.lskreuzeraugsburger(ofconventionsl-courantxtaan.
Zr bestaatwel voor hetkeizerrpk oo:tenrtk een wettig
munttqrielj waarnaaralle vreemde -xzzf#/orfvl enkela1:
koopwaren aangezien,en in de keizerli
jke muatentoteenen
voorhetweenermark-Ejn goud ofEjn zilveivastgestelden
inlossingspri
jstegen conventions-geld moeten ingeruildworden; vermits echter een zoodanig tarief voor den handel
en het verkeer (inzonderheid van hetbuitenland)van zeer
ondergesehikte waarde is,zoo gaan wi
jhetzelvehiervoegzaam voorbi
j. Hetgeen in dit opzigt belangri
jk is,vindt
menindeverderbeneden medegedeelde origineele koersli
jst
duidelijk aangeteekend,enhierblijftpogslechtsoptemerken,

kreuzer.
l o : à 13 karaat l grelnjofde dukaat â 2 fl.30
kreuzer.
No 3 à 18 karaat 5 grein,of de dukaat à 3 fl.30

kreuzerwaarbi
j geen remedium isvergund.
2)
.Hetzilvermag slechtgin tweegradenverwerktworden,
nameli
jk van 13 en van 15 lood Ejn,en totalliagiemoet
allevn zuiver koper genomen worden.
3)Allegoudwerken,die meerdan een dukaatzwa.rsi
jn:
wozdea aan de keur-merking onderworpen ;alleqn draadwerken, kleinodiën, heelkondige en mathematische instru-

menten,ridder-ordeteekenen en medailleszi
ja daarvan uitesloten'
.
Vanbovengemeldeverordeningen zi
jn deproviuciënHongarj.Zevenbergen,hetlombardiscN-venetiaanschekoningri
jk
ea Dalm Atië uitgezonderd:
dat van buitenlandsche scheidsmùntin,vooral in Bohemen. Y eexezz, als eene der meest belangri
jke wisselplaatsen
Zeer veel pvuissisclt eourant-geld van 1x, 1.. 1 thaler, van Duitschland en van Kuropa, onderhoudt, - volgens
jkti
jdige
benevens de thalersmkken koerseert.en we1gewoonli
jk tot eene origineel met het scbqjven dezes(1842)geli
'
st- hetonderstaandekoersstelsel,indenumeraire
den pri
jsvan 3 fl,36 kreuzerW .W .voordenpruissische eFectenltl
wa
a
T
de
v
a
n
d
e
n
c
o
nv
e
n
t
i
o
na
z
ogu
l
d
e
nv
o
e
t
,
na
a
r
we
l
k
e de
ti
zaler, hetgeen naar de reductie van 5 tegen 2juist86)
kreuzer (= l fI.26) kreuzer-)conventions-gelduitmaakt-- weener gulden .f 1,21â'nederl.ct.waard is.
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Amsterdam

à 6 weken dato

. . . . . .

,
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I
ons- courantvoor l00 thaler of M 0 fl.
,
pLmin. 136)thalerconventi'

Augsburg .. .. .. . busoenà2 en3maandendato

p

Bucharest . . .. .. .

>

à 31 dagen na zigt

nederlandsch courant.
100 thaler ofgulden voor 100 thaler of gulden aumburger courant.
, pl-min. 300 paras of paralle voor l gulden conventions-courant.

Constantinopel, Salonica en smyrna . .

dito

y
.. ..
Genua. ........

à 3 maanden dato
àl >
>
à2 >
>

90li wisselgeld.
116) gulden voor300 nieuwe piemontesische lire. Vme1l6) ger:pl.min.63 soldiy'
sorïbanco voor 1 guldea

à2ma
koa
rn
tdze
in
gtdato

146
74
)jtbalervoor100thalerof300markhamburgerbancm

#rankforta/X. .... à uso en à: maanden dato
n

. . .. .. . ..

llam>burg..@.@.@.......

y

Lpl.min.425 paras voor 1 gulden conventions-courant.

100 Athalerofgulden voor 100 thalerofgulden frankforter
conventions courant.
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Leipzig

.

.

à 2 maanden dato

tivorno
>

.
*

à lmaand dato
à2 p
p

>
y

Lonm
den

.

l
k3
l >
p p
*
â

p9.
54
28j
I
pl.m*.
9 fl.52 kreuzerC0nV-Co
p
499.à
ps 9 m 49 à 48 p 1
uraatvoorjast

àl t
n

>

p .

Milaan..

p ..

Ipl.min. 99) tjjaj:rvoor j00 thalerleipzigerwisselgeld
t
.

indemis

â3 y

p .)

98llguklen voor300 toskaansche lire. Vroeyer:pl.min.
98)J 5,
71 soldiin or/,voorlguldenconventlon:courant.
'

.

.

>

m

99Ilguldea voor300 lireaustriache. Vroeger:pl-min.

m

i 67j'
,soldicorrenti,voor lguldenconventionscour.

Napels. .. . ... .. l uso en l
k 2 maanden dato

>

Pa>
r
nl
js tMarse
ille)...
p . ..

kortzigt
à 2 maaaden dato

n
p

l
17!lgulden conventionscourantvoor300 I
'
rancs in Pari
js
Il71i ofin Alarseille.

kortzigt

p

100 gulden ofthaler conventions courantToor 1* gulden
of.
thalerconventions courantin Praag.

Praag

.

Triist.
Venetië

f
pl.m/.62 grani voor l gulden conventions cnurant.

à len 3 maanden dato
.

pl-mi..9t
)lof98/)voor1* gulden convention:courantin Triëstofà 5)pct.disconto voor 13
maanden.
99t en 98:.gulden voor 300 lire cuzfrïccâe

dito

(ziekoersop Xilaan).
Goud :4 zilverrewt
kt.
Avigtigehollandsche dukaten l 4) I1.

.. pl.min. 104)of4) pct.opgeld,en dedukaatnagenoeg op 41 fI.
gerekend.

> oostenri
jksche > à4)ll. ....... >105àl01tof5 à4) pct.en dedukaatop circa4)û.gerekend.
Ligtedukaten,naarhetmark,hetstuk à 4) Il. . p1041àl0i)of4) à4)p6t.op den prtisderdukaten van 4) fl.
in hetgewigtsmark;47 stuks dukaten ophetkeulsch
mark.

souvereind'or,ocstenri
jksch,hetstuk

.. . p

13 f1.54)kreuzerconventionscourantvoor1 Souve-

Napoleond'or ofzo-francsstukken .

>

reind'or.
7 fl.541 kreuzer conventions courantvoor l stuk >an
20 francs.

Xaria-Theresia-thaler, Iallerisgenoemd à 2 fl..

>

1 à 11 pct.opgeldjhetstuk nagenoeg op 2 fl.conventions courant gerekend.

Prt
jnen vcn âe/goud en Jï/t/er in d/cren,stangen en wreewA muntnpeciè'
n lf
j deK.K.zavx/scxé in W eexex,
den 2 M aart J8J#.

Fi
jn 6oud,in staven ofmuntspeciin van 23 karaat8 grein hjnjhetoostenri
jksch ofW eenermark, in wigtige dukaten
lan 4) I
l.hetstuk,hetW eenermark Njn goud . . . . . . . . . . . . . . . . 366 f1.53j)kreuter.
Awlxsgxlxc. Yoorel
k bruto-mark Njn goud,v&n geringergehaltedan 23 karaat 8 grein
jljn,wordt 1f1.45 kreuzer afgetrokkenj en daarentegen voor het zilveralliagie, ofhet aan het gx d toegevoegde zilver nur de TerhoudingTan24 fl.
voorhetW eenermark h'
jn zilververgoed.
Goudjin Kremnit
zerdukaten,in den pri
jsderTolwigtige dukaten à41û.(hetW eenerbruto-mark) 330 > l
Goud,in hollandache dukatenyhetoostenri
jksch bruto-markjin volwigtige dukaten à4) I1. . . 356 p 30
Goudj in heele en halve nederlandsche Souvereind'or, hetoostenrijksch bruto-mark,in volwigtige
dukaten à 4) ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 > 37
Yi
jn zilver.van 9 lood 5 grein permark,hetoostenri
jksch ofW eene
rin
ma
kn,
:J
'wo
a rd
.en. @ *l
re
Erj
'e*der
@ 24 >
V00r
AAXMERKI>G. Bi
jzilvervan geringergehaltedan van 95
.

.

bruto-mark 10 kreuzer minder betaald.

Acvti
ën derW eenerbank (bank-actidn) den 2Xaart1839pl.min.1480 gulden conventionscourantvooreene bank-actie
an 1000 fl.conventions courant.
Dewetteli
jkeverhouding van hetgoud tothetzilverisin
'd
!
edI
eJ
rb
us
eo
gro
epen
2.1-dagA1
ensvea
stge
ste
ld
n-veern
fe
da
gen
daaen
ron
en
wi
ss
el,
brz
io
ef
va
lle
es
nt
is,
moet
oostenrijk, bi
j den pri
jsvan den keizerli
jkedukaat van 4)l
fI.hetstuk, a1s 1 tot15% = 15.287324; de tegenwoor- l
!deacceptaotea nog drierespi
jtdqgen en nietmeer,ook als
dige verhouding echterj naar den dukatenpri
jsvan 4) fl.ldewissela doppfo uso oftotop laugertermi
ja getrokken
tot42.pct.opgeld,a1sl tot16,013472 oftamelijk naauw- jisjvergund bln
lven.- Als de betaling van den wisselbrief
keurig als 1.totl6:het
geen zelfsbi
j slechts4 pct.opgeld lop den derden respi
jtdag, des avonds ten 5 ure,nietis
nog steeds als l tot 15.8988 ofnagenoeg 15!s en derhalve geschied, moetprotest gedaan worden.en zijn in dedrie
hoog genoeg uitkomt.
respijtdagen zoo wel de zon- a1s defeestdagen daaronder
begrepen. Indien echter de verval- ofbetalingsdagopeenen
Uno,ze+t
j/dlgexy en wïd4elregfin Jefalremeen. zondag ofdergelijken feestdag invalt.zoomoetdeiavorderin:
en betalin:lotdeneerstvolgenden werkdagverschovenworden.
Hetin deoostenri
jksche staten sedertden lœ tober1763 Geenen respi
jtdag genieten alle die wisselbrieveny die
uitgevaardigde en tegenwoordig alleen nog geldehde wissel- a yfccere, @ vista of op zigt, ofa dato.of ook op zx
regt(deitaliaanscheprovinciën hebbenopditpuntdenelver menigedagen getrokken zi
jnjdathetgeen halven uso of7
eigendommeli
jkewetgeving) is,onderdagteekeningvan1775 dagen uitmxakt, ofdie op een'Juist bepaalden dag betaalook in hetkoningri
jk Galiziëen Lodomiriën (eehterin de baar luiden, of bi
j welke volstrekt geen betalingsdar is
lati
jnsche taal overgezet) meteenige wi
jzigingen ingevoerd vastgesteld, mitsgaders die wissels, welke met passaglers
geworden. Eetzelve geldtook in hetkoningri
jk Hongari
je, (reizigers) op zoodanig zigtgetrokken zi
jnjbi
jhetwelk de,
voor hetwelk echter nog bovendien de bepalingen #an het acceptant Tolstrekt geene respijtdagen geniet,maarbi
j den
17eartikelvanhetIanddags-besluitvan 1791 in werkingzi
jn. vervaltijd deswissels,zonderdathem dezon- offeestdagen
Hetoostenri
jksche wisselregt van l october 1793 bevat te stade komen, op hetlangstbinnen mt'erentwintir urea
Tooronsdoel,devolgendewezentli
jkeverordeningen:
totde betking is verpligt.
De halve u;o wordtop 7 dagen,deenkeleusoop l4dagen, lndi
en echter de wissels eerst na den vervaltl
jd,en de
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reed: verslrekene respi
jtdagen inkomen, xoo moetdegene
op wien zijluiden,en diedezelve accepteertjvcrpligtzl
jn,
blnnen 24 uren na de vertooning. geheel zoo a1sbi
j de
wisselsa lli,fg,de betaling doenF in geval echter slecNts
een gedeelte der respl
jtdagen '
bi
j het inkomen van den
wissel verstreken i:,kan de acceptantzichvan denogoverige
respijtdagen bedienen.
Alle op de helft eener maand uitgegevene wis:el: moeten
op den 15 derzelfde maand vervallen zi
ln, daarbi
j echter,
even alsandere,de 3 respi
jtdagen vergund worden,ten zi
j
d&n in den wissel duideli
jk,i: uitgedrukt,datzulksjuist
medio 4ermaaud,ofzonderrespi
jtdagen zijn moet.
ge mi&-winseln zi
ja tot op,den laauten postdag in de

trekker alleenli
jk 14 dagen völr den aanvang van iedere
mis of gr
o
o
t
e
jaarmarktl?fteopma
we
lkezi
j getrokken zi
jnyuitaktweldezelvenietongeldig,
geven. De vroegere uitgmaar zi
j kunnen doorde burgerli
jkeoverheid a1sonwettig
bestraftworden.
9en weenermakelaarsisvoorderzelvertusschenkomstbi
j
den koop of verkoop #an wisselbrieven l pro millej bi
j

staatspapieren echter (sedell 1826) j pro mille van den
kooper toegestaan.- De wisselagenten ofeFecten-makehais
b
ezorgen dageli
jkseenekoersli
jstvan de pri
jzen derwissels
en der openbare ofstaats-eFecten,die den volgenden dag
tot ieders kennisneming, ter beurze aangeplakt wordt. - j
W isselzaken kunnen trouwens even zoo we1metals zonder

laatste marktweek, de op de botxener mqrkt getrokkene t
schenkomst van wisselagenten (makelaars)totvolvoering
echter op den 15den dag der marktbetaalbaar.- In oos- gus
ebragt worden. maar de verhandeling der openbare of
tenri
jk bestaat dus eigenli
jk geene betalingweek,maarop staatspapieren moet noodwendig door zoodanige makelaars
elke markteen betaaldag, en a1s'de marktreglementen van gesehieden, en is daarom iedere verkoop van openbare paeenea betaaldag spreken,:oo wordtdaarmedeslechtsdeweek pieren, die buiten beëedigde makelaars geschiedt, a1s nul
aangeduid, in welke de betaling valt. Xis-wioel:mag de en van geender waarde te beschouwen.

oostenrqkschexcfï4xc/ebqnk naar dt'rxell/er terenwoordi. standpunt.
Pithetjaarli
jksch berigt#an den gouverneurderbankjop den 7 Januari
j 1839 blpkthetvolgende:
I)ediscomptoderbank van hetlaatstvorigjaar,en we1van 31gecember1837 tot31 gecember 1838,beliep,op 48,l81
eFe
267,871.343 fl. 46 kreuzer.
Dcten, eene waarde van . . . . . . . . . . . . . . .
e
l
e
e
n
i
n
g
e
n
b
e
d
r
o
e
g
e
n
i
n
d
e
z
e
l
f
d
e
t
i
j
d
r
u
i
mt
e
v
a
n
e
e
n
j
a
a
r
.
37,205,385 > 28 >
Aan panden, tegen een' daarop betaald voorzchot,van .
..
.

h

'

'
*

21j176,905 > -

.

>

s

De inloznknr wcn hetylwfdrgeld bestond op 31 December 1837, in
En werden Aoorts in het 1838 ingelost voor . . .

433,6489350 fl. - kreuzer.
1,336,475 * p

..

Zoo dat aan het einde van gecember 1838 ingelogt waren tothetbeloop van

.. ..

Xn op 1QJanuari
j 1839 nog.slechtsin omloop waren in K iener 'rlérvl,g of in Einlg#xsg en ânticlpation.
b-scheine .

. . ..

434,984,8252. -- kreuzer.

. ..

IR kasbevond zich bi
jdebank,op 31 December1837 .
la hetjaar1838 werden ontvangen voor

14,728,013 *

p

70,632.773 ;. 8)kreuger.

860,280,340 *

Zoo datde inkomsten bedroepen .

9

m

930,9139133 û. 17jkreuzer.
877,779,758 * 7) >

De uitgaven, daarentegen, bellepen

E7 .-

Bleven dusyop 31 December1838 in deondersc%eidene kassen '
..

''

'' -

53,1:3,355fl. 10Jkreuzer.

Zoo dat in hetjaar 1838 een totaleomzetting had plaatsgehad
van 860,280,340 Il.(in de ontvangsten) en
vau 877,779,758 > (in de uitgaven)

Derhalve te zamen

1,738,0604998 > 16) p

9e winsten derbank-inrigting waren.in hetjaar1838,alsvolgt:

l)opbrengstvan hetdiscompteren van wissels. . . . .
...
m
n * 'leenen ofgeldschieten '. . . . . . . . . .
>
> de ioterestenevan hetoverige kapitaal-vermogen derbânk .
>
y > aanwi
jzingen . . . . . .
.. . . .
p
* > interesten Tan.hetreserve-fonds
.
ge ontvangsta&u dergelljke opbrengsten steeg dustot . .
2)
3)
4)
5)

W orden nu hiervan afgetrokken :

1)de tothetjaar 1839 behoorende
2)deadministratie-kostea

1,783,782 û. 49 kreuzer.
306,204 > 56
>
2,192,634 p 40
y

35,459 > 14)

217,936 p --

4,536,017fl.39)kreuzer.

224,624 ;.35 kreuzer
357,931 > 461. *

.

582,536 p 2l$ p

Zoo bli
jkthieruiteenezui4ere winstvan

3,953,461Il. 17lkreuzer.

op 50,621 actiën geeftditeen totaal bedrag van 78 ll. kening van 2 Xaart 1839 op 1480 I1.conv.muntisaange-

5j)kr.vooriedere actie;ea daarvoorheteerstehalfjaar geven geworden, en hetwelk altijd van eene actievan fl.
vaa 1838 bereids 33 I1.betaald geworden zi
ja,zoobli
jft 1000 nominale waarde teverstaan is,rigtzich gemeenli
jk
daarop nog een overschotvan 45 Il.3)1 kr. Xettoestem- naar de vermoedeljke jaarli
j
k
s
c
he
o
ph
r
e
n
g
s
t
de
r
z
e
l
v
e
.
hi
er
ming van het K.K.Gnancie-bestuur deed de directie der dividend genoemd,i
n
v
e
r
g
e
l
i
j
k
i
ng
v
a
n
h
e
t
j
a
a
r
l
i
j
k
s
r
e
nt
e
b
ebank hetvoorstel ozn voor het tweede semester 1838 hierdrag van andere rentgevende staatspapieren.Behalvedenbevaa 43 Il.per actie te verdeelenjen hetoverschot van2fl. dongea koers eener bankactie heeftde kooper derzelve dea
5)) peractie in het reservefonds derbank neêrteleggen. verkooper eener bankactie hettotden dag van den verkoop
Aangezien het reserve- en pensioenfoads der bank ver- aankomen4e beloop van hetgewone dividend te vergoeden,

eenigd4,108,400 iori
jnen in 4 pct.en812,000fl.in5pCt.
69500 fl.in 3 pct.metallieken, 1t).0* l1.in 4 p6t.uitfeloote obligatien en 410 stuksoostenrijksche bank-actién
bezit, zoo zoule zicN devoorhetjaar 1838 hierboven ge-

die, & 3 pct.jaarli
jksche interestop denominalewaarde
(van Il.1000),30 Il.jaarltiksuitmaakt. Alsmea,zoo als
i
n den handelgewoonli
jk, hetjaarop 360 dagen rekent,
zoo bedraagt deze vergoeding, op iederen dag eenerzoodaraamde quota, die te zamen 106.205 fl.l7j kr.uitmaakt, nige aclie,juist 3 kreuzer. Het buitengewone dividend
voorzekeç toereikend voordoen.
wordtmetl
petgewone(deinterest-uitdeeling)per balfjaar
u
i
t
be
t
a
a
l
d,
en pan heteindevan iederjaar een kleia :eK oers :,zomnettçng 8er weenericn.
1-cc/fê'
?z.
deelte derzelve in het reservefonds gestort.
Zoo bedroeg, bi
jv.hetvolle(gewone ea buitengewone)
Be koela der bankactiën,die verder boçen onderdagtee- dividead:
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Van hetjaar1836:

W EES>. .

klaard geworden. Ten behoeve eener naauwkeurige bepa-

ling der eerhouding van dit tegenwoordigewetteli
jke weeIl.78.- kr. en werden buitendign ia het reservefonds ner klafter totde pari
jssche toise oftotden mptre,heeft
gelegd I1.4.- kr. weshalve hetbuitengewone di- men reeds4ö4rlanpen ti
jd een standaard van eenhalfweevidend bedroeg I1.48.- kr.,
nerklafternaar Panjs gezonden, maartotdusverre,voor
zoo veelonsbekend isjzi
jn daarvan devergeli
jkings-reiultaten nog niet onvangen.
van hetjaar1837:

9e :treek Lstrich) recrutenmaat heeft3 linidn, ofde

fl. 77.77 kè. en werden buitendien in het reserxefonds weenerdui
m Lzolljwordtin 4 &trichegedeeld.
gelegd fl. l.54 kr. weshalve Net buitengewone di- De Faunt-lyerdenmann (om de hoogt
e derpaarden te
vidend fl.47.54 kr.beliep,
meDe
eten
)
h
e
e
f
t
4
we
e
n
e
r
d
u
i
m
à
l
s
t
r
e
e
k
.
ingenieur-roede heeft10 voet à 10 decimaaldulmj à
10 decimaal liniën.
van hetjaar1838:
fI.76. - kr. en werden buitendien in het resenefond:
Selead fl. a.5).
s kr. weshalve het buitengewone
diviëend fl.46.-- kr.beliep,
terwijl het volle dividend Tan het jaar 1835 slechts het
bedrag van f1.66 bereikte,en sedert l% 6 de interest-uit-

deelingen in grooteren maatstafdan vroegeraangroei
jen.In
die zelfde verhouding sti
jgt.dan ook depri
jsdezerbank-

actiëngindien nietnaarexenredigheid andere staatspapieren
een grooter interest-gewin opleveren.- Zoo men weet,is
xan eene zoodanige bankactie van fl. 1000,de nominale

waarde in weenergeld LK iener/rJJr4p#'
)teverstaan:
derhalveà )
-in conventions-munt= 400 Il.- paartoenog

l00 ll.- in zilvergeld komeng zoo àat de volle waarde

der bankactie in conventionsmunt t00 Il.bedraagt. Hierover den'koers van 1480 Il.verdeelendej brengt zulks deze
koers op l96 pct.boven pari. W ilde men dezeverdeeling
over de nominale waarde van 1000 Il.W .W .bewerkstel-

neoostenri
jksche postmi
jlheeft4000 weenerklafter;zie
De weenerelle is2.465 voetjgevolgeli
jk 315,4128 oude
pari
jssche liniën of77991922 millimêtrestned.streep)lang;
zi
j wordt in gedurige halveringenj ofook we1in derdenj
zesden enz.gedeeld.
W ZCXAAT.

l00 ellen =

77,919 ned.ellen (mêtres),
129,87 badensche ellen,
939:4 bei
jersche ellen,
137,54
85,22
142,36
llly4l
65,93
136,03

dresdensche en saksische elleny
eng.yards,
franklbrter ellen,
)>
brabandsche ellen,
*
stab
hamburgsche ellen.

rlaktemaat. 9e D voet heeft 144 o duimj ea bevaç

ligen.zoude men natuurlijkerwi
jzeslechtsde helft'an den 0,99992066 D ned.ellen. Het kwadraat-klafter heeft36 o
voet,en bevat dienvolgens 3,597144 L nederl.ellen.
kcersstand of98 pct.bovenpariverkri
jgen.
Xen heeftbi
J de overneming vaq zoodanigeactiën daarop Hetjoch,veld- en woudmaat heeft 1600 D klaftersea
teletten,datde cesaiën op dezelve devràjeoverdragtder- bevat dus
57,t543 nederl.o roeden,
zelvetoelaten,en datbi
j actiën opwelkehetroodecouponsteeken gedrukt isj ook de daartoe behoorende couponsbla-

den gelegd zi
jn.- Yoorieder jaar bestaan tweecouponsbladen,van halfjaartotkalfjaar, heteerste semestervan
l Januari
jtot30 Juni
j,hettweedesemestervan 1Juli
jtot

1.4225 eng.acre,
2,25418 pruiss.morgen.

0p 1joch worden 3metzen uilzaaijing gerekend.

31 gecember, en zoo volgen de coupo'
ns van deze soorton0ok zi
ja de bi
jwijngaarden en wi
jnbergen,nu en dan,
afgebroken voort,tot op het einde van 1840,moetende aan gebrui
kelijke vlaktematenpfund en rahet(of rachel) hier
iedere bankactietotzoo verre bijgelegd zi
jn. (Xethetjaar te vermelden l rahelheeft 400) 1 groote halzel600, en l

1840 expireerdenameli
jk hetbankprevilegium, hetzelve is
echlera1stoen voor25jaren,dustoten methetjaar 1865
ver
lengd geworden).
overigens is hetradzaam de actiënjdie meteene ambteli
jkenaams-onderteekening,in tijdstelaten omschri
jven,
om allemogeli
jke belemmeringen u1tden weg te ruimen.
2'
F#vw,ooutcnrl
jkscâeùcaâapp/u'a.
Sedertden aanrang van het jaar1839kwamen i
n W eenen vele'valgche banknooten in omloop, weshalve hier in
herinnering wordt gebragtjdatvöörettelijkejaren in :n-

geland een genootsehap werd ontdekt, hetwelk zich niets
anders dan eene zoodanige papierfabrikatie totdoelstqlde.
0ok de gemelde valsche weener banknooten houdt men
voor engelsch fabrikaat. Uit dien hoofde werd besloten
geheelnieuwe banknooten in de plaats der oude uit te geven en 4e valsche in te tlekken.
M aten en ge>f#/r>.

Pfund 6t
$) D klafter.

2 rahel=
t wet'
ngarten,

l
joch,
12 pfund,
de rachel heetdaarom ook âchtel.
Inhoudsmaat. Het kubiek klafter heeft 2l6 kubiek voet
l 1728 kubiek duim à 1728 kubiek linien, l iubiek klafter heeft6,8223924 en l kubiek voet 0,03158515 nederl.
kubiek ellen

Hetneder-oostenri
jkscheklafterbrandhout-maatis6 voet
stapel zi
-i
n 3 voetlang. gezelve belat alzoo 108 kubiek
voet;datzl
ja 3,4112 kubiek ellen (nederl.wisse).9e werkeli
jke houtmassa in een klafterrekentmen,bi
j doorslag,
op 80 kubiek 4oet,= 2,5268 kubiek meter.
Graanmaat. Deneder-oostenrijksche ofweenermetzen,
waarmede granen, peulvruchten, meel, versche vruchten,
hoog en even zoo breed, en de lengte en bree4te van den

zaden. aardappelen en nooten gemeten worden, heeft 16
Zengtemaat. De weenerofneder-oost
enrijksche voetis
14091269 oude Partssihe liniën of316,1023 millimêters
!ang. Hi
dt in 12 duim, de duim in 12 liniën,de
*i
# wor
linie in 12 scrupelof punten en hetpuntln 12 quentchen
gedeeld,zonder datmen echter verder dan tût de liniin en
derzelver decimalen Pleegt te gaan.

mulmassnltgewoonli
jk masselgenoemd,of64puttermassel

& 2 becher. 9e metze wordtook in âalve,viertelen achtel ingedeeld.
De metzen bevat 1,9471 weener k. ubiekvoet,gexolgeli
jk
61,49945 litres (nederl.kan).
100 weener metzen =
100 voet= 31,6l meter, 103,71 eng.of 100,72 pruissi61
j50 ned.vat(hectoliter),
sche ofri
lnlandsche en l10,36 hamburgervoet.
41j00 badensche malter,

Hetweener- ofnoord-oostenrijksche klafterig6 voet,of
1,8966138 ned. ellen lang; zi
j heefthare warelengtebij

27
,66 bei
jerschescheFelj
21,!5 eng.imp.quarter,

v
an hetwe
enerklaftertotdeoudepari
jsschetoiseis1.03764.
Deze vel'
houding.voorwelkeookde boven aangeduidelengte

53,60 frankforter malter,
1lly90 pruissische schelrel,
l16,8 hamburger vat,
115,29 hongaarsche metzen,
34,70 wurtembergerschelrel.

+ l30 lttzrMc:. 9e tot dus verre aangenomene, door
tlsscwxlc bepaalde en door VzcA bevestigde verhouding
van den voet tot grondslag ligt, berust derhalve op andere

vergeli
jkingen van hetvoormaligeweenerklafter. Yan deze
oorspronkelijke maatiseen nieuw, daarmede overeenstem- Bemetze en deszelfsonder-afdeelingen zi
jn strl
jkmalen,en
mend origineelvervaardigd,en dooreen decreetder K. K. iedere andere wàjzevan meten isverboden.
Landsregering van 20 April 1816 a1s normaalmaatvan het 9e '
zlv/â (enkel eene rekeningmaat)j heeft 30 metzea
j31 strt
kh.
weener-klafter 13ij de temperatuur van 130 llEznxlv: verv graanjdoch alsmtelmaatbevathi
l64
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veegt 37 pond
1 strich tarwemeel
l > bloem van meel >
36 >

1 m
1 >
1 mu1
l >

pohlmeel
roggemeel
tarwemeel
bloem van meel

l > pohlmeel
l > roggemeel

> 34
p 32
> 1147
p 11là

p
p
>
>

y 1054 m
> 992 p
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4821 dukaten grein inhoudt. Het weener âeulsch mark
heeft4029 zulke dukaten greinen.

9eAjnheid van het goud wordtnaarmark van 2$karaat, à 12 grein, en de Ejnheid .an hetzilvernaarmark
van 16 lopd a
' 18 grein bepaald.
Ferwtrkt F/>2 wordt sederthet patent van 23 Feb.

1788 met N0. 1,2 en 3 benevens den keur gemerkt.
Vaa NO. 1 geldt l dukatengewigt, 1 Il.30 kr.en is 7
karaat 10 grein â'
Jn.'
-f1. 30 kr.en is 13
Innoudsmaat weor natte waren. De grondmaat, of Vaa N 0. 2 peldtldukatengewigt2

standaard deaelve i,demanz. Zi
jhoudt 1,415015 liters karaat1grein hjn.
(ned.kan)of71,3343 oude pari
jaxhekubiekduim enwordt Yaq N0. 3 geldt1 dukatengewigt3 fl.30 kr.en is 18
in 4 neidet(ofneitel)ingedeeld (in de weenervolksgpraak karaat5 greia sjn.
wordteen halve:eidelwln pJy genoemd. Hetmaatvaat- Ferwerkt zifrer isl3- ofls-loodig,en wordtmet13
werk echterbehoudtdeszelfsnaam a1:halveseidel).
of15 gemerkt.
De eimer van 40 masz (blooteli
jk eene rekeningmaat) M edicinaat-&ewi&t. het pond wordtd.inHe1t2poon
cen à 8
nd houdt
bevat l,792 weener kubiek duim,dienvolgens 56,6006 liter drachmen l 3 scrupela
'29 grein ingrdeel
(ned.kan).
24 lood handelsgewigl, eld weegt die
'nvolgens 420,0()0
De wi
jn-eimer(ecn werkeli
jk voorhandene maat),waar- gommes.
mede alle sterkedranken gemeten worden,heeft41 masz, Juwelenrewitt. Ilct juwelrngewigt wordt in halve,
en houdtdienvolgens 58,0156 li
ter (nederl.kan).
viertel,achtelenz.ofook in 4 grria ingepeeld. Hetkaraat
weegt 48) weener ri
chtpfenuigdeelen,gtvolgeli
jk 20,6085
100 wein-eimer =
centigrammes.
58,016hectoliters(nederl.vat)j
Symbotische#eœié'/t'?ltotkeuringvanhetgoud enzilver
1276:9 eng.imperialgallons,
(verjongde marken), als ook totkeuriug .an hetmetaal84,(5 pruissixhe eimer.
gehaltederertsen (verjongde centenaarofml
juwerk-centn.)
zie men op hetartikelXATSI en G:wIGTzs. lletsymboli
oude wi
jnmaat:de dreilinr van 24 en hetfudervan32 sche gewigt tot llet onderzoeken, hoe zwhr een metz:
eimern.
graan, naar de maat van de symbolische Tnetze is,ofhet
De bier-eimer heeft42)maszen houdtdu:60,I38 liter graan-keurgewigti:een verjongd gewktvan64 Pjdatjuist
(nederl.kan). :en &ierfanz heeft2 bier-eimer.
2 lood van hethandelsgewigtweegt, en in deszelfsonderFanh lm ewiet. Hetcentenaarheeftl00pond,hetpond afdeelingen totop lx,1 pend gaat.
32 lood à 4 quentchen. Het pond weegt130774 weener Dematen en gewigten der overige oostenri
jkschelanden
r
i
c
h
t
pf
e
n
ni
gd
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e
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e
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=
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T
z
s>, Bgssclx,
Yolgens latere afwegingen van professor STxxp#ga is dit Baopr, CzzI
!lowlTz, gsBnzczll, FIcMs. GaàTzj Xltzwy,
yond = 560!0164 grammes. Deandere bepaling xan VZGA ospsxsn:c,PAncA#PllsTE,Pgxic,Pa:sssrl
tc,IIAAB,RAcv$A,
ln grammeslsechterdaarom hierbi
jbehouden,wijldezelve StAv0>Ië,TslisT,Y:JKTIë,V:BO'Aen ZSY:SB:IGS/.
naauwkeurig overeen:temtmetdeverhouding, diewetteli
jk SVEESP. Nederlantlsche stad in de provincie Noord.
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tusschen hetweener mark enhetmetriekgewigtvaslgesteldis. Holland, arrondissement lmsterdaln, met 3000 inx., die
hua bestaan vinden in den doonoer naar het omgelegea

100 pond oflcentenaar=
56,00l2ki1ogr.(ned.ponden),
112,002 badensch pondj
100,002 bei
jersch >
112,34 bremer n
l10,82 frankf.zwareponden,
119,68 m ligte p
123,46 eng.avdps pondenj
l15,66 hamburgerpond,
138,10 poolsclz yy
l19,73 pruissisch *
136,75 russisch
p
l3l,66 zweedsch viet.pond
Voorde chocoladebestaatinsYeeneneeneigengewigt,
z'hocolade gewfg/, waarvan hetpond slechts28 lood han-

delsgewigtinhoudt
1
heeft275 pond.
1saum
saltm staalheeftechter2 lögelà 125 pond ;1 saum heeft
20 pond; l karch 400 pond.

landjde nog overgebleven tweeof drie jeneverstookerijen,
kalkbranderi
lea enz. Xen heeft er ook eea' doorstoom
gedreven oliemdlen en eene tapjtfabri
jk. De vaartop Amsterdam isvri
j levendig,en ook wordtvanbovensYeesphet
drinkbaar water naar de hoofdstad gebragt. pVan welke
zi
jde de reiziger dezevriendeli
jkestad ook moge nadereny
nimmer za1 hl
j ongetrolren bli
jven overharebevalligeligging. W elisAaar,men vindter noch trotsche'gebouwen,
noch keurige kunstveaamelingen,maareen vrolijkjrein en
welbebouwd stadjej omgeven doortalri
jkebuitenverbli
jxeu,
tuinen,molensea scheeprijke wateren. Geen gezigtspunt,
nogtllans, hoe bevallig ook, overtreft datj hetwelk men
heeft,wanneermen op W eesp van de oxerzi
jdederVecht
eenen blik werpt. Het donker blaauwe water derrivier
nadert statig dehoogeen zachtglooi
jeade wallen,diejmet
een liefli
jk grastnpi
jtbedekt,doorhooge boomen oxergcha-

duwd worden. De stroom omarmtj door eene gegravene
breede gracht, de kleinste helftder stad, waar eenige weie woaingen, twee bruggen, eene breede joorten een
nejg
b
yajjis stadhuis
van hardsteen in nieuwen stll gebouwd
de opu
m erkzaamheid totzich trekken. Daar achter ligt dej

Alarktrewt
kten. Hetroud-.zileer- en -yx/g:œfJ/:- hoogstraatmethaarhoogstammig geboomteensierli
jkeburlood à 4 quentcben à4 pfennig.en doorhalveringea ook dedonkere eiken eu bladerri
jkelinden.Vergezigten reiken
in 65336 A.
t'
chtpfennirtàeitt ingedeeld. In dezelaatstein- langs de boschkaadjen derVechten overdedonkerbruine
pond heeft2 weenermark. Het weener mark wordtin 16 gerwoningen. Een drietal torens verheft de spitsen boven

deeling dientdezelve a1s valvatie-gewim en ook tothet re- heiden van Gooiland tot op âmsterdam , Yreeland, Xuiden
guleren der overige gewigten.

en Naarden.''

Hetweenermark weegtvolgensVscw 280.644 grammes.
(ned. wigtjes). geze verhouding is wetteli
jk bekrachtigd
geworden in hetK.K.patentvan 1November l8M (betrel
rende de uitbreiding van den conv.Inuntvoettothet
lombardisch venet.koningri
jk)ia hetwelk een weenermark
280.644 greia (ofdecigramme) #àn hetmetriekgewigtverklaard wordt.
l00 weenermark =
28,0644kilogr.(ned.pond),

Ia de l2eeeu. Rhi
jntW eesp eenebezitting tezi
ja geweestvan een adelli
jk geslacht,datden zelfden naam voerden. Detijd derstichting dezer.
stad en harevroegstegeschiedenis zi
jn weinig bekend. Ia 1204 werd zi
j doorde
Kennemersverbrand,verscheidene malen doordeUtrechtenaren verontrust,eu doordetlelderschen in 1507 bi
j verrassing ingenomen. In 1577 verliet àYeesp de zi
jde der
spaanscben. ge stadligtaan deNoord-en W est-zi
jdegeheel open, en isaan de overigezi
jt
len eenigzin:versterkt

slark doen Juist6 keulsch mark.
Gouden-werken en juweelen-gewigt. Be ducaat (als
gewigt)wordtin 60 grein ingedeeld en weegt349,06 centigrammes. Het dukaten-grel
en weegt dienvolgens 5,8177
centigrammes.
80,4 dukaten wegea een weener mark, die gevolgeli
jk

en eene afdeeling derXaatschappi
jtotWutvatt'tAlge-eex.
SVEGEN (LA>n-en GAOOT: S''
nAzT-).9egemeenschapswegen zi
ja ingerigtgeworden naar gelang de bevolkingen
zich in plxtsen en steden hebben gegroepeerd. Xaar eerst
later, toen, om de wegen in iederjaargeti
jde bruikbaarte
maken en hetgoederen-transportperasoverdehndwegen

902,28 engelsch trooisch ons.

en van twee poorten voorzien. Xen lleeft ereen letterkundig genootschap.Je/ tnenschdomkdatin een eigen gebouw
Het weenerkeulschemarkweegt233,87grammes,5weener vergadertjalwaar des winters ook concertengegeven worA n,
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W EGEN.

ùemakkeli
jker te maken, begon men derzelver oppervlakte seft. Eene enkele opmerking za1 voldoende zln om het
te verharden en te bevestigen.door dezelven metlagen van grondbegi
nsel#an zijn stelsel tedoen begri
jpen;zi
jisdeze

p
uin,ofgebroken steenen (steengruis)teoverdekken. De
uitvinding van de wegen te bestraten wordtaandekarthagers
toegeschreven. Op dezewi
jzewildeditvolk, hetwelk met
zijne'schepen alle bekende zeeën deroudebekende wereld

dat vroeger op eene voor het onderhoud derwegen bestemde, som, drie vierde gedeelten tot den aankoop van
grondstoFen, en hetoverige een-vierde alleen in handen-

de gemeensohapswegen te land totrneerdere volkomenheid
te bl.engen.welke lletzelve m etde grenzen en het binneq-

uitJegl
ea
vnedne
.n, die. na Xngeland het meestin llunne straat-

arbeid werden besteed,terwi
jldaarentegen thansdie zelfde
doorkliefden,nog zijnehandelsbetrekkingenuitbreiden,door som voor 1 in werkloonen en slechts1 in materialen wordt
land van Afrika had geopend, Naaralle waaochi
jnli
jkheid
zullen de rom einenj kennis bekomen hebbende van de inrigtingderlandwegen bi
j dekarthagers,dezen hebben nagevolgd,en insgeli
jks er op zullen zi
jn bedachtgeworden,
hunne wegen te G straten. Be AjlpiaanKhe weg,de cudste
van alle,werd eerftomstreekshetjaar442 naàe stichting
van Rome aangelegd. Later legden zii meerdere wegen
door de onderscbeidene gewesten van Italiëaan;eindèli
jk
strekte ook de aanleg hunner kri
jgswegen om dè beweœin-

wegcn uitmunten.zi
ja Frankrtjk,België,Saksen,Zwitserland en Noordelijk Italië. W ij zullen van alle deze in
geene beschri
jvingen treden. die ons veelte verre buiten
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mtoinnsons
nutt#
ia
er
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aa
derlând zelvé te beschouweny waarbi
j wi
J ook, voor zoo
verre noodig'
,d: u'ateu'e&en (kanalen),tevensin hetoog
zullen nemen.
ge berigtèd voo'i 1839 publiek gemaakt,door eene com-

n deverschillendegedeeltendesYas- ntissieùitdè nee rlandscheM aatschapp#''erJ:t/orddrïn;
gen hunner legioenen i
tenlands zekerder en m eer bespoedigend te m aken. 9e be- der A'
/l
z
/erlefd'geken onsdaartoeeene geschiktebandleinaming 4an kri
lgswegen aan het meerderde
'el der groote
wegen van hetromeinxheri
jk gegeven,duldtgenoeg aan,
watderzelverhoofddoelwas. lleden ten dageziju de wegen,vöör allesjhandelswegen,terwi
jlzi
jdeverst'v:n e1kandergelegenegedeelten van ecn grootri
jk tezamen
biv en, bevorderen den ruilhao el, en vermeerdèren

produdie dxrdien zi
j de.vraag,doeu toedet
nen;
eene me- werktémë olnzetung'de: aan landbouv eh'
verheid gewi
jdekapitalen lé'wDg, etlbeschaven de
doorhen teverri
jken.
Alsmen'tegenwxrdlg devolken,saarderzelverri
jkdom
en handels-grootheid wilde rangschikken, zoude het als
'tware, voldoende zijn, hen te klasseren naargelang der
ontwikkeling,welkezijaanhunnegemeenschapswegenheb-

ding. 0p 'hêt voetspoor dier cdmmissie zullen wi
jy uit
haar verbla: lïet hlbfdzakeli
jke opnemende,den ri
jonzer
onderscheideue pruvineién volgen.
In N.
oorê-Bk'
ànàttd .is de tôestand der wegen zeer vol-

doende;zti worden'ovèrlletalgemeen goed onderhouden.
9e groole communicitiëc in deâe provincie,zooalsdestraatwejeu'eu dè Zuld.
-W b
'ttemsvaart,wordenvan ':ri
jkswege
uttœuntend onde bùdyn. Sedert de scbikking metBelgië,is
hkt gebruik va'
n byiden veèllelendiger geworden, hoewel
op verre na zoo druk niet'bezocht.a1s vöör hetontstaander
onlusten ia 1839 plaats had. Er is in den loop van het

jaar 1839 een nieuwe ktlnkerweg van 'sEertogenbosch loor
Berlicum naar Heeswijk,publiek aanbesteed geworden met

het voornemen om dezelve in de rigting van Feghelof
ben gegeven. Zoo zoude men, de m ate van deaelier vpr- Uden te 'ervolgen, waardoor de communicatie vanverscheideringen naar h'
etN tal en den gtaat hùnnerland ofstraat- dene belangri
jke gemeenten met de provinciale hoofdstad

wegen bepalende,Engçland aan hethoofd derli
jstplaâtsen. za1 bevxderd worden. De'geprojecteerde wegcn in bet
Kngeland is niet slechts het land. hetwelk, m et opzigt tot
deszelfsuitgebreidlleid in oppea lakte, de grootste ontwikkeling der land- ofstraat-wegen bezit;maar ook heeft dit
land ons lessen Toor derzel4er aanleg en onderhoud gegeven.
Engeland het m odel-land voor de land- of straatwegen,
telt192,000kilom elespfned.mi
jlenymeer dan 48.000 uren

gaanslandwegenaanwelkeronderhoud hetlandjaarli
jkseene
som van 2) à3 millioen z st.te kostelegt.Engeland geeft
veeluitvoorzi
jne gemeenschapswegenymaarmenweetook,
dat hetzelve daalin het schoonste stelsel bezit, datin eenig
anderland kan worden aangetroFen. Hetisonmogel
ijk om
van de voortreflbli
jke straatwegen in Engeland te spreken

Zand van Cuyk, dxh na dat er eene verdeeling der
vroeger door de gemeenten.in g'
e-eenREap beàetene gron-

den heeft plaats gehad, noodzakeli
jk.zi
jn geoordeeld. en

veeltothetin kultuur brengen dezer,meerendeels vrueNt-

bare gronden zoudea bijdragenj schi
jnen niettotstand te
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der executie en legen de verdeeling derkosten door de be-

langhebbenden bii-een te brengen, die niet,dan door tus
l-

schenkomst van àooger hand uit den weg zullen kunnen

geruimd worden. Er is een nieuwe zeer voldoelde weg
door de heide tusscben de gemeenten Beurne, Leissel en
Bakel en Xilheeze en door beide gemeenten bekostigd. De
zonder aan XAc'ADAx te denken. Xenvoudig burgerzonder weg tusscben Rasenztein en F erpenb die vtoeger gevaarnaam, zonder openbare bedieningen ofposten, zonder we- lijk was,en waarop menig ongeluk heeftplaat:gehad,heeft

tenschappelijke opleiding,begon hi
jvöörnu 50 jaren,zich eeneaanzienlijkeverbetering ondergaan. Overden staatder
(opzigterofinspecteur)benoemd,verkreeglli
jspoedigeene baikbaar zi
jn, wordt zeer geklaagd; er is een plan ter
grxteervarins.en zi
jn roem deed hem naarEngelandroe- verbetering ontworpen, waarvan men zich eene gbede uitmetdelandwegen in Schotland bezlg te houden;tot curator wegen onder Zevenbergen,die in dea winter volstrèkton-

Pen, alwaar h'
li tot commissaris der wegen.te Bristol be- werking belooft. 0ok in meeranderedistriclen laatde4e-

noemd werd. De landwegen van ditgewest bevonden zich steldheid der wegen veel te wenschen over.- In Zundin eenen jammerli
jken'toestand, niettegenstaande deuitga- H olland worden de buurtwegen,door de zorg van hetkolven daartoe door hetzelve gedaan,deszelfs schulden toteene legievan Deyland,:oelangerhoe beteronderhouden.De

som meerdan 40,0* z st.hadden doen stijgen. X'AnAM
begon zijnewerkzaamheden in 1816,en in minderdan drie
jaren ti
jds had hi
j niet slechts.ovéreenelengtevan 150

nieuwe schulpwegen aldaar, naar Belft, bli
j&en bi
J 'oortduring zeergoed voldoen'
.en leveren een grootgerijfvoor
den landman op. In Ri
jnland worden de wégenenvaarten

mi
jlen de wegeo in goeden slaat gebragt,maarzelfshad mede steeds goed onderhouden;de nieuwe straatweg iu dit
hi
jmetdeuitdelging van derzelverschulden eenen aanvanc district, van Boderraven op Gouda, isvoltooid en vpor
gemaakt. Zulke schitterende uitkom sten wekten de alge- het publiek geopend. ge weg van K atendrechtnaarW uacn#d/r' ofde Buitennluisn door denZandevJ>II&&elmeene oplettendheid op. Eene zoo gelukkige proefneming, r
over zoo groote schaalbewérkstelligd,deed de tegenspraak monde en den Zande van xç/ryen, isdoornepuinihr en

pinr geheelverbeterd;een grooleaanwinstengeri
jf
van den ouden slenderzwijgen;gemeenten,parochiën,par- beschul

ticulieren, allen m aakten om het zeerst zich de nieuwe voordatkwartierèn dèBeterlanden.- 10'
Woo'
rd-kolland
m etlzv e 1en nutte. vooralvoor hetgeen de herstellingen en is vooral'het'rapport der commiskie belang 'k: Po'
ôr de
het onderhoud betrof. Be strengste eenvorm igheid werd gt
lnstigebe%oetiingeu va=hetdi
jkhestuv vaà rethêerl
hdn
.d
.,

met eene bewonderenswaardigen spocd, en blooteli
jk door ztin er vèle wegèn in datambacht,op dewi
jze'
vah Xlcjk verbeterd.
den invloed van hetgezond verstaad despublieks,bi
jhet ADAX aanielegd;en daardogrzeeraanmerkeli
in werking brengen der nituwe behnndeling ingevoerdydie In sorùmige dorpen aldaar lleeh men den we< mitklinkers
tegenwoordig over sehier de geheele uitgestrektheid derdrie bestraat. Het roemeld bestuur gaat met het doen dezer

ri
jken gevolgd wordt. De technieke uitdrukking mac- verbeteringen i
jverig voort,hetgeen denan diewegen paadamiseren fto -cc-ezc/afse) beeft tegenwoordig in de lende landerijeù in waardedoetstijgen. Pew'eg langsden
taalhet burgerregt verkrefren. Ilet zoude aan ons oogmerk overtoom vordertdringende verbetering. Het is tebetreuvreemd kàin, hier in eene uitvoerige beschri
jving van de ren. dat de afzandingen die thans in Goolland zoo menigdoor XAC'ADAM voorgeschrevene middelen te treden;slechts vuldig plaats hebben, ten gevolge #an den aanlegderspoorsiet kunnen strekken totbevordering der kanaxullen wi
jzeggen,datbi
j de eersteisgeweest.diedevoor- wegbauen.
deelen van eene onophoudeli
jke onvermoeibare waakzorg, liiatie aldaar De verbetering der wegenjook in de heide
met verstand op de steeds onmerwi
jlde, oogenblikkeli
jke aat gedurig voort, zoo wel door den aanleg van nieuwe
herstelling der geringste beschadiging toegepast,heeftbe- regte wegenja1: door de beplantiog derzelven. I)e verlen164*
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Ving :an hetThienho&enschekanaal:alweldravoltooidzi
z
'n, zullen a&n zeerweinigereparatie onderhevigzi
jn,enzullen,
en ditheeftook betrekking totde verbetering der sronden èn bi
Jdeaelveraanbouw,e
'n wanneer:i
jtot atand gebragt
in dat di:trict. Bussem trektdaarvan,doordenabi
lheid si
jn, geenerleihinderni:aan de scheepvaartte weeg brenw
van hetweilandjreeds de vruchten. Zonderhetgravenvan gen. Zi
jgullen v&n boven metglazen schi
jvenexerdektzl
jn,
vaarten en zonder afzanding en hetaanmaken van weiland, goodatdewandelaarboven'
zijs hoofd devisschenzwemmenj
d
e
s
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h
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n
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n
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n
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e
l
e
n
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n
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l
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l
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n
kaa de ontginning der heide btj lange nietdatvoordeel
âanbrengen,hetwelk ander:daarin zoude gelegen zdn. Yan :&l xien enz.
N edembllk wordtover de wegen geklaagd.- In Utrecht W EGEN. (STc0x- 0r Spooxwzcsy) (NB.wi
Jgeven dit

artikelhieral:aanvulling lotonsart.IlzxlxlSpaoawzq:w).
Zoo iets,dan schi
jnen de spoorwegen best
emd om aan het
maatschappeli
jkbedri
jfdermenschen
eestuitrebreid.
en
werkkring leopenen. De i
jzerbanen,boven alletètheden
bekende middelen,ter bevordering eeneralgemeenewelvaart
en totvermeerdering van hetzinneli
lkgenotdesmenschdoms
geschikt,zi
jn deaelveroorgprong verschuldigd aaudezelfde
beschaving,welke met rasse schreden over geheeldenaardvoort, in sommige'
strekenjvooralop de Yçluwe.9e wegen bolvoort
gezet,totin hetdiepstderwoesti
lnendoorgedronn,volken en gewesten za1vereenigen.
in hetdistrictvan N aqaen F aatzi
jn :ederteenigejaren geXv
en al, vroeger hei naar den wereldhandel strevende
a
anmerkeljk verbeterd. Vaa hetdorpJppelternlooptbns
over F arnen tot D runen een uitmuntende grindweg,die Cart
ha
g'-oj
soowa: hetook indelaatàtelangereeksvanjaren,
ndlr baatzucNtige Kngeland, dat,:edert de regering
altijd,ook in den winterjbi
jhoog binnenwater,tegebrui- niqt ml
ken is, en de communicatie'tusschen de dorpen aan de van Hxwpalx VIH, vooral aan de verbetering van deszelfs
W aal- en M aqs-zgde open houdt. Almede heeftmen wegenj steed: met meeèder gunstig gevolg de hand gehouen heeft. opmerkenswaardig, intussehen, i: hetjdathet
thansuitN aasen Arucîeenen goeden wegop Ndmegen. d
0ok de bandtjken worden jaarli
lksvan eenegoedelaaggrind aldaartoevallig ontdekte middel van wegen-verbetering door
jvalgevoorzien en totwegen gebruikt.- In 0v6r#:
'z:fzi
jn wegen jzeren beklamping of bezoomin: nietspoedigerbi
en waterleidingen zeer verbeterd;en ook in Frlenlandzia vonden heeft, daar t
och reedsin den jare 1767 de houten
m en in de duizende hopfdwegen allerwege verbeteringen leygerg van een'weg,zoodanig al:die sederteene geheele
totstand brengen.- 1n Qronlnr6n xoude eerlang worden eeuw, in verxhilltnde i
jzer- en koolenmi
jn-districten in
een begin gemaakt met het aanleggen van den str.atweg Groot-Bri
ttanje in gebruik geweest waren, metruw jzer
naar Vriesland. ge stadsregering glng ijverig vooftin het werdvn belegd, en sulk: nog welj nietin de verwachting
aanleggen van den M ac-adamsmer naar het Foore JCkZ of met het doelvan verbetering, maar slechts allex uithet
ge waterstaatvereenigtzi
jnepogingen ook zi
lnerzjd:daar- oogpuntvan tjdeli
lkebeschutting voorhethout,daartoch
m ede, om den toegtand der wegen overalte verbetere: en l
l
e
t
-j
zer
de
s
tnjd.
dstelaag in pri
jswasgedaald,en geen vert
i
e
r
me
e
r
v
o
teveraangenamen. 9egrooteweg naarêeIz#ti:optwee
Plaatsen, tot eene proeve, metgriend belegd en een groot Door i
jzerbanen, spoor- eù straatwegen wordtveelalhet
edeelte van dien weg met eiken- en essehen-phntsoen zelfde verstaan.
bepoot. - ln Drentlte werden de bestaande wegen erkend
Ilkerbanen zijn echtere4enzeernuttigendienstbaar,a1wordt
hetvoertuig daarop door geenen stoom voortgedreven.
ln goeden :taat te xi
ln, doch geklaagd,datde ontwerpen
tot nieuw aan te leggen wegen) totdu: Yerre buiten uitzi
ja alleen die,welkevoorgeene anderedau
voering bleven.
bruikbaarofbegtemd zi
jn.
het voordeelj dat door het beklampen der
Belangri
jk all
ezinsis,hetgeen van wegedecommiâsieuit
de M aaucnappi
j zer bevorderlnr der Wqverneîd in het egen metruwe i
lzeren staven verworven werd,oyenbaarde
jaar1837,wegensdeprovincieover:
#
-,,,1werdgerapportecrd: zlch,zoo alsgezegd is,bijtoevalyen welin hetJaar1767,.
>9ewegen zjn veelverbeterd,ook doorhetaanleggenvan sedert welken ti
jd het maken van i
jzeren spooren steeds
verbeterd;en meer algemeen in gebruik gekomen is.
worden de wegen in vri
l goeden gtaatgehouden,en v&n
j
a
a
r
t
o
t
j
y
a
r
o
nd
e
r
g
a
a
n
d
ezelve verbeteringen. Ditjaari:
een Alac-ldams-weg van Zeht op het #vï,/erReiden,
âan den straatweg tusschen U'
treeâ/en JmernfoortgeleVen, tot stand gebragt. Yoorts begtaat hetplan,om den
grind-weg van UtrecâtoverFouten en Bckalk-qkbnaar
de
n Zekd#k, in hetvolgendejaartemqeadami*errn.
Ia Gelderland gaatde verbetering derwegenlanmamerhand
-

kunstwegen. De toestand der wegen in het district Deventer was over llet algemeen gewenacht. onderscheidene

nieuwezandwegen zi
ja sindseenigejaren aangelegd en de
oudeverbetevd,zoodatdelandman metgrootegemakkelijkheid de naistbi
jgelegene markt kan bezoeken. In gezegd
jaarwerd devoorrekening van particulieren aangelegdeoer

De stoom, ofschoon door Hzn0 den oude,een griek van
Alexandriëj reeds 130 vöör ClalsTc.
s opgemçrkt,en door

hem in zi
jnemirilalia beschreven,ise4enwelnietvroeger
dan in den jare 1804,werkeli
jk a1s trekkin/skrachtLloco-

motio) toegepast; ofschoon de beroemdeMrx.
TTdezetoe-

en grindweg,tusschen Deventer en Raaltenjvoltooid. geze passing reeds in 1784 als bewezen heeft beschreven. Sedert
weg is van eene geheel nieuve soort. Hetbestanddeelvan 1767 tot 1804 hebben dus i
jzerbanen maargeenestoomdenzelxen ls oer of i
jzererts, veelal overdekt met grind. wegen bestaan, thans echter worden èn de eersten èn de
Deze proefeschi
jnt aanvankelflk met eenen goeden uitslag laatxten in menigte gevonden.
bekroond te worden;doch heeft de ondenindlng geleerd, Rene even zoo vermogende kracht,a1s die v&ndenstoom,
dat sommige maar niet alle erts aan de luchtblootgeateld, en
snelheid alsdie, welke door denzelven bereikbaar
op den duur geene genoegzame hardheid behoudt, en dat is,
doorhetmenscheljk vernuftontdekten toegepast
worden,om eene meerdere krachten groomen haardaalom metgrind moetoverdekken;en die ert,, moeten
te doen vermoeden en wenschen, dan die,
hierdoorverzadigd,geefteen'uitmuntendenweg.9ei
jzererts tere
ofoerwordt in groote hoeveelheid in deze streken derprogewonei
gzeren,poo- egen,metdespierkrachtvan
vincie gevonden, en vooralveeldaar, waar dezelve om de
paard daarop besteed, aanbieden. Spoed en goedkoop

kostbaarheid van het vervoerperasnaardei
jzergieteri
jte
Deventer v:n gecne waarde en nogtans zeer schadelijk is
voor de landeri
jen, als in nattejaren aan hetbovenwater
geen genoemamen doortogt, en in drooge jaren veel tot

zi
ja in onze dagen zoo xeeronmisbaarenbeslissendebeginselen van alle takken van ni
jverheid geworden; dat be-

Proeve op dewi
jzevaa Xwc-Anix genomen. geze weg is
uitmuntend,en O jntweinig onderhoudtezullenvorderen.
W RGEA 0N9Z; W ATZR. onze landgenoot, de heer
Baryxl,isopdegedachtegekomen om op dewi
jzevanden
londenschen tunnel, maar dooreen'oneindig mindermoeijeli
jken en minder.kostbaren arbeid,deze soortvan weg.
t
en
daar te stellen. Z.X.koning W lztzx 1, hem daartoe o
-ctrooiverleend hebbende bi
j besluitvan 21gecember1839,
heefthi
j zicbj volgens de doorhem verspreide circulatre,
voorgenomen deze zi
jne uitvinding in practi
jk te brengen,
lletgeen echtertothiertoe (Ju1àj1842)nog nietisgeschied.
Yolgens dezelve wil hi
j op eene geergemakkeli
jke wijze

wi
lderingen. De uren-gaans,demi
jlen enz.zijn zoodanige

krompenbeid van denkbeelden,dus gebrek aan doorzigt, of
het eigenbelang alleenj diegenen kunnen dwarsboomen of

verdrooging aanleiding gevende.- Laatnln den herfsthad belemmeren die hunnqzorgen aan de volmaking dermidmen een begin gemaakt,ter bestrating van den weg op delen.welke deze beglnselen voedenj besteden.
oldenzaaln en in de buurt vanE nncâedeeenewelgeslaagde
W EG-XATZN, lengtematvn tot bepaling van verre ver-

onder den bodem van rivieren ofslroomen doorgangen aanleggeny beheid, bemetseld en verlicht, waardoor de communicatie der beide oevers voortdurend wordt bevestigd.
geze onder-water-wegen,of tunnel:vRn eene nieuwe gooz't,

maten, die als wegmaat-eenheden voor straatwegen, voor
geheele landen, al: ook voor den omtrek van den aardbol
dienenj en die m:t de verdeeling van den cirkel-omtrek
in 360 graden te zamen hangen. Als mep eenen gemiddeld genomen meridiaan,of ook een' denzelven gell
-k ge-

a
chten (eigentli
jk echter iets grooteren) graad van den
equator in 15 deelen deelt, zoo heeteen zoodanig deeleen'
e
geograGsche of ook duitsche mijl. Kene zoodanige mi
jl
wordtwederin tweeuren-gaansafgedeeld. Hetwoordmàjl
wordt van het lati
jnsche woord mïSe, (dulzend) afgeleid,
omdatde romeinschemi
jl1000 geometerscheschredenjieder
van 5 romein:che voeten,inhield.
Toen men,bi
J gemiseenergeometersche m eting derween, derzelver lengte het eerstnaar den ti
jd schatte,koos
men t;tweimaat-venheid een tijd uurenverbonddaarmede

W EG-MATE'.
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lftiende gedeeltedaarvan geeftde
eenelengtewelke een gewoon voetgangerbinnendezen ti
jd = l1l111) mltre. Het&i
kon afleggen.In dezemelhode derwegmeting ligttegelijk 1geogra:sche (meridiaan-) mijl = 740794074 mêtres. 9e
jlen wijken in lengte zeer4an elkander.W i
jgevendaareeneregtstreeksche bepalingvandenttd,welkentothetdoor- lmi
m in de vo1gende tabelle de weg&maten van verscheidene
%aan derplaatsen-verwddenng
Y wordtvereischt. Ditnatuur- 1o
anden en steden. De eerste afdeeling derzelve bevat de
hjkegaans-uurislangerdan hetbovenvermelde geograEsche, l
en men kan deszelfs lengte op eirea 4500 mêtresaannemen. namen der landen en derzelver wegsmaat-eenheden, gejk ook meerendeelsde lengtederlaatstgemelden. en wel
Tolgens onzen beroemden hoogleeraar YA> SwI>Dz> zi
jn li
j
5000 mêtre:de warelengtevooreen natuurli
jk gaans-uur, respectieveltik in de eigenelandsmaten, indken nietdaarbi
jk isaangeduid;detweede
en plaqtsen-verwl
jderingenvannagenoeg dezelengteworden eene vreemde maat uitdrukkeli

eling duidtdeze lengte in mêtres aanjen dederdedoet
ookbi
lonstelandemetdeuitdrukkinguur-gaans(weegs- azifede
n,hoe vele zoodanige eenheden op eenen gemiddeldge(ofgaans-)uur)benoemd. In Frankmg
--k geeftmenaanden nome
n graad van den eguator gaan. Poordeze opgaven in
halven myriamêtreinsyeli
jksden naam lieue.Een zoodanig
lkerti
jd alle in de tafelvernatuurli
jk weegs-uurvin4tmen ook,onderanderen,in het delaatste afdeeling z4n te geli
groothertogdom Baden, a1s ook het dubbele daakvan, als vattewegsmat
en in eenevergeli
jkendeverhoudingmetelkan;dergebragtgeworden,zoodatmen vooriedere vergeli
jking
mtilenmaatin hetkoningri
jk Saksyn.
1derzelven slechts de getallen dezer afdeeling behoeft af te
i

Volgens de graadmeting van Mz'clill en 9xtAMBR: is de
lengte van hetvierdedeeldes aardbol-meridiaans= 5130740 schri
jven. Zno zi
jn,b.v., 15 geograEsche mi
jlen = 25
oudeparijssche toisen = 10000000 mêtres,derhalvehetne- badensche uren weeg: ofuren-gaans.
gentigste gedeelte of een gemiddeld genomen breedtegraad
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.l.. .. .. .. .. . .. . .. . ... .. .. .. . .. ... . .. .. .. . ... .
kkrabig.zni.1

ArmenD
lë,farsang .........................................
Kqden,F eâ'stunde,(wegs-uur)= x
lbadenschemi
jlvan 14814,8148 voet.........
Birmansch rijkjin âchter-lndiëjDain van 1000 nha .....................
Bohemenjmi
jlvan 21270 oude pari
jssche voet.........................
p
roote mi
jlvan tweewegs-uren ....'.......................
Brazilië? egua van 28420 palmos .. .. . .. . ... . .. . ... .. . .... .. . .. .
Brunswi
jk,mi
l
-lvan 26000 voet ...................... ...........
China, li van 1800 ingenieuryoet. .. . .. . .. ... . . ... .. .. . ... .. .. .. .
Denemarken,mi
l
elvan 24000 Toet .. .. . .. .. .. .. . .. .. ..,
.. .. ... . ... .

4A; D::E
tEAGT: DEZ:R A :G:MAT:F
WBGSMàTZX, GàA' OP :S>
11 M:TREs. M:Rl91AAF*
c:zxD.

1966,42

56,5

4447,21
4444,44
39ll,53
6909,33
9259,26
6230
7419,42

:4,98
25
28,41
16,08
1:
17,83
14,98

578,34
7532,48

Duilsche ofgeograiscbe mijl .................................. 7407,41
Engeland,wetteli
jkemijlLmlle)van 5280 voet ........................ 1609,32
p zeerni
ll(leqguej ................................... 5555,56
>
ceosra
-ssche of-cewone zeemiil . .. .. ... . .. . ... .. .. . .. . ... .
1851,85
y,
toJdenercewon-emijlvan 5000 voet........................ 1523,97
l'ioland,mijlvan 10-russische wcrsten ............................. 10667,81
Frankrijk, oude gemeene, ofgeografsche mi
jl flieue #e Francej van 2280,33 tolnen 4444,44
>
A
y gemiddeldemi
jlLtieue-@yenne)........... * 2533,7 >
4938927
m zeemi
jl(lieue-crfzle).................... s 2850,4I *
5555,:6
>
gewone zeemi-j
l(millemqrinj.. .............. . 950,14 >
1851,85
yy postmi
jlLlieuedepostet................... * 2000
>
3898,07
p nieuwegrootemijlLmyviamêtrejvan ....................... 10000
p
ly kleine > tly//zad/relvan ........................ 1000
Hamburgjmi
jla1sPruissen.
Hanover,mt-lvan 25,400 voet ................................. 7419,2
llolland,nieuwemi
jl.van 1000 ellen..... ....,.................... 1000
Italië,oudegeograhschemi
jl.... ................................ 1851,85

p nieuwe metriekemi
jlLmi&lioj van............................
Xecklenburg,mijla1sPruissen.
lçapels,rni
jl............................................
oostenri
jk,postml
jlvan 4000klafters..............................
Persië, parasange. . .. .. .. .. .. .... . ... .. .. . .. .. . ... .. . .. .. ..
'iemontjmi
jlvan 800 trabucchi.... ............................
'olen,nieuwe mijl,(mllajvan 8 russischewersten......................
Portugal,grootezni
jl,(legoajvan 28168 palmos..:
......................
> kleine > (milhajvan 9389)palmos ........... ............
Prulssen,mi
2
*1van 24000 voet of2000 roeden ... ... .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
Mome,nieuwemi
jl........................................
Qusland, werstvan 3500 voet . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... . .. .. . .. .
> oostzee-provinciënj'mi
jlvan 7 wersten........................
Saksen (koningrijk).post- ofpolitie-mi
jlvan 16000 ellen ..................
Spanje,oudeofwetteli
jkemi
jlLle&uaj van 15000 voet. ...................
>
kleinemi
jlLmillat van :000 voet...........................
> nieuwe legua, sedert 1766,van 24000 Aoet .. .. . .. . .. ... . .. . . .. .
Toskanenymi
jlvan 566) canne.................................
Turkschemi
jl,berri.......................................
W eimarjmi
jlvan 26096 voet..................................
Zweden,mi
l
-lvan 18000 ellen.. . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .
Zwit:erland,nieuwe K eg-Stunde van 16000 voet.., .. .. . .. .. .. . .. ... . ..

1000

1926
7586,46
4938,:7
2466,08

8534,25
6174,43
2058,14
7532,48
1489,1
1066,78
7467,47
9062,0
4239,69
1413,23
6783,5
1653,61
1475,6
7358,52

10688,44
4800

192,1:
14,75

15
69,04

28
7:,91
10,42

60

25
22,5 *)
20
60
28,5 i)
l1) j)
111v1
14,98
1111
60
111)
57,69
14,65
22,5
45,06
13,0:
18
54
14,75
74,6:
104,16
14,%
12,26
26,21
7
8,62
16,38
67,19
.75,3
l5,l
10,4
23,15

*)Daarmsn in rrankri
jk julstslechts2gemiddeld genomen mi
jlen (instede21/&(
)),op 1myriamêteraangenomen,en lliernaardenhalven
myriqmetre,of5 kilomêtres, onderdennaam van lieue,en zelfslé'u6 cncïexnd,totbepallng der plaats-verwijderingen gebezigd keeft,
zookomen op één der360gradenvan dey aardbol-omtrek slechts22:/sznodani
lgeoude,gemiddelde,mijlen Qflt
'e'
ues:van welkeiedere

:565.
37oudeparijsscNc toises,of5,00:metrtslangis.
t)2 lleunsd:poztemaken éénefranschepnstmi
jl.
!)ln rrankri
jk wer4 vroegtrvoorgesttld,doch islaternietaangennmen gvwerden,om den meridiaan in 4* graden teYerdeelep.
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W :lMl;,de hoofdztad van hetgrootheztogdom SaksenW eimard in een aangenaam dal aan dé Ilm ,me1 12,%

inwoners,ismeer door gi
jne kunst- a wetenschappeljke,
dan doorzi
jneindustrieële instellingen ea handelvermaard.
Men weefthier eenig laken en linnen.eofabriceert,bellalxe
kamwolgaren,speelkaarten,:puit-pijpen,keulschwater,ijzeren
en andere metalen gereedxbappeneng.voornamell
jkEjnegeweren en goedematbematixhe.opti:cheenphi
jaiKheinstrumenten. Bijdeze venuelding vezienen dealbiergevestigde

W 'IMAA.

een papiermôlenjeenei
jzersmelterijenz.;kpoldadoor
bel.byjkewollo kousenfabrikatie(25-à309000paren
en klokkengieterd;Blankenhaén dooreene porkatxx n:to/en-fRbri
jk;Wêustadtaan de orla
doorkalmoek- en li
jnwadeh-weveri
j;K eidq en Aumq
door laken-, wollee ôe n-, katoen- en li
jnwaad-weveri
j;
M ûyhen&orn* f dooralui
jer-enbuildoekweveli
j.RùvdxrrmlèpgttebAberi
jen;opper-W eimaren Ilmenau
aanzienlijkeen goedebierbrouwerij.
fabriket- ,alg xk goeden wol.ti
jk,leder,veache

boekhandel-etabli- menten genoemd te worden, en onder
deze,met name,hetdoor Bxllvnl r iticble, entesenwoor- en gedro% de G emvruebten, pek, zwartselen b-insteen,
dig doorden opyer-medici>alraad v0' Fee:lz:bestuurde mur x k Tele letteru nige en kunstvoortbreng:vlen van
Ianden-lndu&trte-comptpir methetgeqgaGsclze instituut W eimar, maken d: Toeoaamste uitvoerartikelen deslands,

enkoperenplaat-ensteendrukkedahdwelktotdu:verrezx welke echter den uitvoer .an buitenslandswelbezwaarli
jk
ve% geleerden en kun:lenaar: werkg-m Melêien nietslechts kunoen dekken.
r
aa
ar
tijd:cbriften,landkaarten en grooteletterbundige
ook 9e staatsinkomsten'Tan hetgroothertogdom worden op lj
kunstwerken leverde. Nietminder vermaad isde uitgavc- millioen,de :taztsxhulden op meer dan 4 millioen thalers
boekhandel Tan C. F.Volcr, met aanzienli
jke boek- en $v
roop
t.
/en en âderz. :rcn rekenthier schier doorgaand:
s
ce
he
an
fdr
t.u
Gr
oe
oH
lj
e,vdi
ere
dii
ensgteli
aks
an a
de
st
kk
j
an vele menxhen arbeid ver- be
typographieheeftzich alhier naar thal
ernî van 24 rroschen â 12 pfennt
ke, ea wel
x k de, vroegerdoor W xtBwcx ge:tichte.tegenwoordigdoor tegenwoordig en wetteli
jk in saksische muntwaarde,ofin
B:ocxsAnsin Leipzig oxergepomen lettergieteri
j verworven. conxentions-courant, welke muntvoet ecllter alleen in de
Jaarli
lkswordttegenwoordlg ookhierin demaand Juni
j landskassen plaats vindt, daar men in hetgewone verkeer
eene wolmarkt gehouden, die steed: meer opbloeit, en den betalingvoet der naburige kleinere staten,den specieop welke in 1836 nietmeerdan l0,e ,ia hetjaar 1837 thaler à 32 groschen gerekend.reedssedertseruimen tijd
reed: gelfs 20,0* steen wo1aangexoerd worden.
volgt. Naardeze betalingwaarde gaa? 14jweimarscbethaler
S andelm roducten vcn het <roofâer/o#d/z
a. Het uit gemeen courantop Ikeulsch mark :jn zilver, en l thaler
viergrootvedeelen (de vorstendommen W eimar en Ei- albier is = 0.988235 thaler, of29zilvergroschen 7.76pruiss
enach,de FeustàdterkreitsghetamtIlmenau)en uitver- zcb ct.(= / 1,7l'ened).
acheidene kleinere stukken be:taandejen doordepruissizche si
W erâetk
jkges/l#en muntzoorten de, landszi
jn totdu.
provincie Saksen,dogr Altenburg en hetkoniogri
jkSaksen, Terre de Tolgende.
door Reusz, Schwanburg.Xeiningen. Go.
tha, :ei
jeren en
Koer-Hesan omringde, land heeftveel bersechtigen grondj
In Jl/per.
ea slecht: ia de noordeli
jke vlakte-slrekea aanzienli
jken
landbouwj die inzov erheid iœ bet Dm- en Saal.dal vaù
Geheele, halve en een-vierde con4entions thlr.4- en 2hetvoreteudom W eimar. a1: ook in hetamtAllstadtgrcaea, Zro
scben-stukken conv.geld.
raapzaad,ten deele ook M nnep iu overvloed levert;m inder
bloei
jende isdezelve in Nètvorstodom Eisenach,waarmeer Zilveren Jcâel.A -yn/,lx en 1v thlr. of groxllen en

toteen hjnpehalt'
e van 3)lood in hetbruto-mark.
vlasgewonnen wordt. 0okde.
aamieali
jkeboomvruchten- sechserjel
ijk 480 geheele en 960 halve groschen (of20tblr.)
feelf brengthetlaod gr- e voctleelen aan. want de Bors- en wett
sch mark :jn zilver.
dorferappelen en ozthe-e
' rkeaen wordeningrootemenigte op hetkeul
naar buitensland: gezonden. Geringere wnn&ouw wordt
In âozer.
aan de Saale bi
j Jenv * Kunitgbedteven. Hetarmsteaa'
n
dit alles is echter het ambt Ilmen.u aan den ThuringerStukken van 1,2,3 en 4 pfennige; vroeger ook stukwald;dxlr.ntegen i: hetgelve ri
jk aan houtbhetwelk het ken van 11
: pfennlg.
totverscheideneduizozen kla/teroverdeIlm naarW eimar In toud zi
jn totdusverre nog geene uitmuntingen geenz. verzdndt. gaarhJ
' wordt bi
jIlmenau ook veelpek en scbied.
zwartsa G reid. '-n ià,tiluutTxrdehoutvesteri
j vindt B( wisnelzaknn rijtmen zich hiergewoonll
jk naarde
men in Ksenach en an ander dergeli
jk lvergesticht te pligerkoer:noteringen.
Serka aaa de I1ln. - Be veeteeltninzonderheidde&chaap&- leiHe
groothertogdom heeftook eene eigene wisselverordeJokkert
j is in beide vorstendommen bloei
jende en 4erheft agjt'van
den 20 April18199 naar welke wissels de * uso
zich m- .* meer. Xen teltin het land om:treeks I2j000 nf
ge
s
t
e
l
t
l
z
i
j
n
offolstrektgeeneti
jdbepalingbevatten,op dea
paarden (iene goede grxthertigli
jk: stoeteri
jte lltstedt, l4e dag na,de
cceptatie betaalbaar zi
jn.- Vermitshier
eene landlloeteri
j t. Xarksubk en aanzienli
jke paarden- geene remnt- oa
fdi&cretie-da&en plaat,gri
jpen,zoomoeten
markten te Buttstedt),nagenoeg * .000,stuk:rundvee,doch
ssels na-zirt binnen 24 uren na de acceptatie betaaz of
meer dan 250,* 0, meest Teredelde, schapen; ook Teel wi
geprotesteerd worden. Valt de laalste dag #an den vervalvarken:en geiten.- De mqn-ontrinnlnr voorijzeriszeer termi
ja op eenen zon- offeesldag in,das i:denaa:tedagde
onbeduzeod, daarenœKen de uitgraxing van goeden bruintalingdag.- onderhetmiddeu eenermaandwomltalti
jd
steen bijDmenau,dl woen:deszelfs:jne kri:tallisatiebi
j be
l5e dag der maand Terstaan.
voorkeur gezocbt, en n=r sthier alle oortlen der wereld de9e
n'aatnschulden splitsen zich hier ia de landxhappe-

verzondèn wordt, h-g:t belangri
jk. G'eenkooten worden
insgeli
jksbi
j Cammerberg.êrvinkoolen te Kaltennordlzeim
iu het eigenacbsc> r'z- t me4e aldaar te W ilbelmglûcksbrunnea bd Kreuvbufg aan de.W erra,en uitde nieuve,
eerstia 1R q doorboriv' roevengew ndenen SalineLouisenhalle te'
Stotternheim.in :etweimarzche gevondea;N otenz/eenen,tp Helmers> lk-à.in hd eixepachRbeenzandsteenen
over hetz emeen iw .- nigte.ie Ar tq Kreuzburg enBach,
al: ook te. erka, T----'
*x'
-feng..in.het veimarache. k ine-

rll: &o--tn hebbO > ha en Ruhl..

Af
g'
eerAèfd en #*x+ lJ gekuastvllt.slagt.meldelandr
huishoudeile bedri
jpijbeid de,lapds.iB geeoe evenredicheid. en mea vindthte;niet#e1 .fgkri
jk-lrigtingen;het
weinigstin den wl' rxhen krpbs. H:tme.
estrog.ondezscheidea zich door.ku-tvlltde.Tolgenpe.stedcn:h'
.ikenacâ
dloor eeu èxanzienli
jkekamgarenspinoci
j en eene even zoo
groote verfwarenfabri
jk; Tooru door wollenweveri
jen, verweri
jen en leerlooi
jeri
jen; zoo &1s etteli
jkekleineplaatsea
in ditvorstendom door beddeti
jk-,diemet-.li
jnwaad-ro:ea pluus-weveri
j; Ruhta (z1 alAar). het belangri
jkxte
fabri
lk
#dorp .an T*urinrn.dx rvele pi
jpenkoppen-,messen-,fi
jlen- en kramer'
l-fabHjkanten;Itmenau dooreene
wolspinneri
j, eene porceleinfabHjk, dezeergeachte,vooral
doorvastheid geheelbtitonder dnderscheidene warenlevert;
cene grnote papiermxhl-poppenhoofdenf.bri
l
-kj leerlxi
jt-

li
jke schuld 3) millioes,en in dekamerschuld (1millioen).
onder de som der lands-Rhulden bevinden zichsedert1835
3) millioen thlr.conv.geld in ntaatspapt
'
ercn,betaalbaar
aan den houder,à3)pct.interest,in half
jarigetermijnen,
T
erxhi
jnende l April en l october#an iederjaar. geze
stâatspapieren bestaân In obligati/n van 25, 50,,200,5G0
en 1000 thlr. waarvaa de jaarli
jkschear
x rtisatieminsten:
1 pct. van het kapitaalbedragen, en hetvplc men remboursementin 1871za1plaatsgri
jpen.
Alaten en #:wlFten.

t Z.engtentaat. De wetteli
jke werkvoet is hier adert l
RnuRll
.
1 1810 vastgestgld op l25 oudeparijsscbelioiin =
28l.98 millimetres of ned.streep. lli
j wordtis 12 (lt
zinl
à 12 liniin ingedeeld.

1* voet= 28sl98 metres(ned.ellen).
92,51 engelsche,
89,844 prui:si:chey voel.
89,20 weener

De elle isde dubbele voet en dienxolgens563,9.
5 milli-

mitre:(ofned.streep)lang.

W XIM R.

-
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100 ellen =

56,396 metres(ned.ellen)9

99,57 dresdener ofsaksische
99,82 leipxiger
ellen.
82,26 brabandsche
61,68 engelsche p rds,
98,53 era-sche
98,45 hamburgsche ellen.
84,56 Pruissische
72,38 w eener

W M15âR.

heeft verlaten, gedrukt,en door geheel Saksen en dooralle
de naburigqduitsche staten in den handelwerd gebragt.m ze
zelfde afdeeling belast zich ook met het herdrukken van
fransclte of engelsche werken van gewone volkslektuurjof
van hoogduitsche compilatiën van den xelfden stempel,m aar
vooral van zoodanige werken, die de uitbreidin: der wetenschap ten doelhebben.
ge tweede afdeeling i: die der plaatsnede en der steen-

teekening Ltithorraphiet; de aardri
jkskunde en andere
kaarten,globen enz:zi
jn daaronder begrepen;als ook de
vervaardiging der platen voor de overige afdeelingen.yyDe

werkplaatsen dezer afdeeling doorloopende, zegteen ooggeHetklalter lteeft6 en de roede 16 voet.
Zand-of vlakte-maat. Bi
j dezelve heeftmeerendeels tuige,wasik verwonderd op het zien van hetgrootaantal

de tiendeelige indeeling der roede plaats. Eea zoodanig personen,xdie zieh onltdig hielden met het graveren van
decimale of landmeter-voet, is daarom 45l,17 millimêtres ontleed- en wondheelkundige platen ; hetwas de atlas van
een periodiek werkj in folio, getiteld: D émonstrations
(ned.streep)lang.
ç, in welke de waarnemingen, ervaringen en
9e acker heeft 140 o roeden en bevat28,5 ares(of ogeIl.sefeJr/dre2'6'cve&,
rtoogen der beroemdste verloskundigen opgenoned.D roeden)= l,1lf1lpruissische morgen.
K ubiekmaat. De kubieâe roede voor bcuw-jstraat- en men worden. De platen zi
jn gekleurd. Devervaardiging

rijweg-steenen bevat16 x 16 A 2 = 5l2 kubiek voet.
Inhoudnmaat voor dropg: waren.

en het graveren der aardrijkskundige platen worden door

zeer kundige en ervaren geleerden en kunstenaars bestuurd.
De grootste der onderneming brengthier het gewone re-

sultaatteweeg;degoedkoopte nameli
jk, der vervaardigde
voorwerpen,van welken aard die ook zi
jn mogen. Dedoor
het welmarsche industrie-kantoor uitgegevene kunstverken
1,2515 weener metzen.
zi
jnmetvelezorg vervaardigd,en kosten minder dan ergens
Yolrens eene andere opgave houdtdeze scheFelslechts elders.De derde afdeeling is administratief en commercieel.
75,3 lltresof ned.kop.
gaar vindt men een secretaris,klerken,pakkersen knlij
ers. ofschoon hetetablissementslechtswelnige betrekkinInhoudsmaat t/dnr nattev/crrl.
gen buiten guitschland hebbe, zoo is toch deszelfs correspondentie zeer wi
jd uitgestrektj want deze isaan deszelfs
Yoor vloeistoFen heeft men tweederleimaten,nameli
jk voortbrengselen geëvenredigdj 4an welke het vertier zoo
pâmmass en nchenkmass.
levendig is, dataltijd devraag nog de4ervaardiging voor9e eimer heeft 72 ohmmass'of kqnnen,of 80 schenk- uitloopt.
-c,.
v (84 schenkmass zi
jn in inhoud aan hetweimarsche Deze wondervolle letterkundige machine ishetgewrocht
van den heerBzRTccH. De voortreFeli
jkheid van hetontscheFelgelijk).
De eimer '
houdt 73,3 volgen: eene andere slechts 71j7l werp is doorden goeden uitslag bewezen, want het is tot
heden ongehoordjdat eene enkele dri
jfkrachteenezekere,
litres(ned.kan).
Xetde ohmlnasswordtolie, met de schenkmass wi
jn, gemakkelijke en regelmatige beweging mededeelt aan eeu
bier enz.gem eten.
zamensteluit zoo vele zaken en voorwerpen bestaande, die
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onderling stri
jdig, en tothetdaarstellen van een wè1bezz pondjof 110 pond à 32 lood.
werktuigd geheelweinig geschiktschi
jnen tezijn. Deheer
Het pond is hetoude keulsche en in het gewone vertier, BzRrccl vereenigde eene veelomvattende geleerdheid aan
deste meeraan het pruissische geli
jk teachten,alzoo het administratieve kennisj en aan de werkdadige bekwaamheonderscheid tusschen beide ongemeen gering en de zwaarte den jothet best
uur. Door zi
jnen souverein beschermd,
van het weimarsche standaard-pond nietbekend is. 0ok schroomde hi
j nietrzijn geheelvermogen te verbinden tot
l
J gevormd had. orn
za1we1vermoedeli
jk de tegenwoordige wetteli
jkeinvoering het grootmoedig ontwerp, hetwelk hvan het pruissisch mark,de aanneming van hetpruissische met den meest mogeli
jken spoed de beste vreemde, de
pond in W eimar ten gevolge hebben.
nuttigstekundighedendoorgeheelDuitschland te verspreiden.
M arkgewè'. Het munt-,goud- en zilvergewigt, was W i
j hebben aan dezen onschatbaren man voortrefreli
jke
totdus verre hetoude keulsch mark; maar ook wegensdit werken en heerli
jke vertoogen te danken,welke men nog
ewigt was de eigenilke zwaarte van den weimarschen steedsmetbelangstelling en nutbli
jftlezen.
standaard nietbekend.lh dete Dresden gesloten algemeene 9r. Fl!onlzp, de vriend en medewerker van den heer
muntconventie van 30 Juli
j 1838 isnu de grootte4an het BznTucll, was ook de opvolger van den stichter van het
weimarsche mark daardoor naauwkeurig bepaald geworden, lt'
tterkundig,etablissement. Hi
j had zich aan Duitschlands
dat, volgens art. l derzelve,totgrondslag van geheel het hooge schoolen alshoogleeraarachting verworven.Hi
jwerd

Hetweimarscheneâegelvan 4 viertelà4
76,965 litres of ned.kop = 1,4003 pruissisch:

-

muntwezen in alle staten van het tol- en handelsverbond
eenerleimuntmark moetworden aangenomen,welksgewigt,
van den in het koningri
gk Pruissen en de zuid-duitsche
verbondsstaten reeds bestaande mark overeenstemmendj op
233,835 grammes vastgesteld is.

M edicinaalgewèt. Hettotdus.verrebestaandeapothe-

carsgewigt in hetgroothertogdom, was het oude neurenbergsche. Sedert 1840 is echter hier ook het pruissische
mediclnaalgewigtaangenopen.
Eene instelling alhier gevestigd onder den naam van

aangeduid als de man, die het meestbekwaam was?om
de zoo gelukkig aangevangen groote onderneming w'
el te
besturen. geze goede verwachting werd volkomen geregt-

vaardigd. Hetnieuweopperhoofd oefendezi
jneambtspligten
meteenen i
jver,meteene werkzaamheid,meteeneschranderheid uitjdi! nog den roem van hetindu&trie-kantoor
verhoogde. Hijwistdegeheele beschaafde wereld aanhetzelve ci
jnsbaar te stellen:niet minderdaa Europajbragt
Amerika zi
jne schatten er aan op. lltj deed eene soort
van ti
jdscllriftuitgeven onderden naam van Notizen avr

Zande&-lndustrz
'e-f'/Aaw//ïrjverdientalsbijzondermerkwaardig hier eene meer uitvoerige vermelding. Hier wordt
nameli
jk de manufactuur-industrieop letterkundige ofwetenschappeli
jke werken toçgepàst. De aanzienli
jkste dezer
nieuwe soortvan fabrijken,diezelfsdeengelschedergeli
jke
inrigtingen verre voorbijstreeft,isdievansYeimar.Alhadde

X atur- e4# Arzneikundep welks roem zieh nog staande
houdt.
Xen begri
jpt ligtelijkydateen etablissementvan ditgewigt in eene kleine huizing kaa vervat worden, en metterdaad wordt door hetzelve een zeer grooten ruim gebouw

gevormd,dieiederop eeneuitgebreideschaalwerkzaam zi
jn.
De eerste afdeeling is belastmet geheel of gedeelteli
jk
vreemde boekwerken, die deze onderscheiding verdienenj
in het duitsch te vertalen. Pevertalerszi
jn in taalkennis

bladen gemeenli
jk 409435,000 stuks bedraagt. Daar ieder

vervuld,in welksstruktuur hetsierli
jke en aangename aan

men zelfs de kunst uilgevonden, om door middel eener lzet nuttige is gepaard. Ifetis gelegen ineenederschoonste
ltoommachine een boekwerk in het lood te zettenjzcude straten van W eimar, heeft eenen grooten tuin met eene
de arbeid niet sneller kunnen gaan, noch de voortgebragt fraai
je waterpartijenz.
wordende werken in grooteren overvloed kunnen zi
jn, dan Xen heeft berekend,d&tertegenwoordigjaarli
jks5,000
ni
e
u
we boekwerken en dathetgeulderteLeipziggedrukte
tegenwoordig. Erzi
jn in ditetablissementdrie afdeelingen

blad nietminder dan 26 duim lengte over21duim breedte,
of eene oppervlakte van 546 D duimen heeft.'indtmen,

de vergelijking voortzettende dat al ditpapier een r)zou

zeer ervaren, en nog sneller in hetarbeiden ;zoo a1s men beslaan,wel
kszi
jden 2)mi
jl lengtezouden hebben,datis
zulksreedsuit de enkele daadzaak beoordeelen kan,datin te zeggen eene grootere vlakte dan de geheele stad Leipzig

minderdan eenemaandti
jdsdoorhet Zandes-lndustrie- en harejurisdictie beslaat. Terwi
jl men dusbezig ismet
f'ozze toir# een werk,datte Londen naauweli
jksdepers rekeben, xal hetnietmoei
jeli
jk zi
jnjte doen zien,datdit
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zelfde v
pa
api
r,ena
arnde
neme
rda
hetrdu
ege
ls in strookje:gesnedenjeene
lengte
bbel #aa des aardbols evenaarscirkel-omtrek zoude uitmaken. Zn in eene stad van dea
tweeden of welligt van den derden rang, wordtdit alles

daargesteld! W at zalhetdan zi
jn,indiea mea den arbeid
van alle persen tot elkander voegt?
W XKIN, zie CA>TARO.

W ELDADIGHKID (XuTsclzprlz vA:). 0p de woorden

Faxpxalxsooan, ox'
xslscuAxs,W wTxlxx enz.'
, is bereids in
dit W . B. van deze instellin; eenig verslag gedaan;het
volgende i: daaraan totaanvulselbestemd.

omstreeks het jaar 1818 wer; door den toenmaligen
generaal-majoor nx Dz> Boscx heteerste plan ontworpen
tot de daaratelling dezer Xaauchappj, ten doelhebbende
om zoodanige verarmde landgenootea.die,zoader bestaan,
ten laste der verschillende gemeentea van hetr4k zoudea
komen, de gelegenheid te verxhaFen,dnoreigenevlijtin

WZLDADIG/EID.

van f/erporzfgr genoemd.Ieder honderdtalledendermaat-

schappi
jbenoemteenen kiezer,en zulks voorden ti
jd 4aa
driejaren. gezegezamenljke kiezersbenoemeu, jaarli
jks,
vier en twintig leden der maatschappij,diemetelkander
gedurendeeenjaarde commissie vaa toevoorzigtuitmaken.
Dezelaatstgemelde commissie aeemt jaarli
jks de rekening
en verantwoording dercommissie van weldadigheid opj z()
onderzoektden staatder uitgexoerde ontweryen, diea der
armen ea andere inrigtingen doorde comrnlssie van weldadigheid daargesteld. Nabehoorli
jk oaderzoek van alhetgene overhetafgeloopen jaardoorde commissie vaa weldadigheid is verrigt, ontslaatzi
j dezelve van verdere verantwoording, ofdoetanders de belangen der ledea van de
maatschappl gelden,tegen de overtredersj door hen voor
de gewone regtbanken te vervolgen.

Buiten de gewoneleden dermaatschappi
j wordt door de

commissie van weldadigheid hethonorairelidmaatschapsomhua onderhoud te voorzien,en daar4oory met hetweldadig
opgedragen &an kundige achtingwaardige maanen, ten
doel om de armoede te ondersteunen, en geheele huisgedebelangen dermaàtschappi
jtebevorderen.- Yoorts
zinnen voor eenen gewissan ondergang te bewareny teven.
ook de commissie in alle voorname steden des ri
jks
dat te vereenigenj onbebouwd! gedeelten van onsvaderland tu&-commissiën ingesteld, ten einde de belangendermaatin vruchtbare landouwen te her
-acheppea.
schappi
j en de meest voorszoedige bereiking harerdoel-

Te bejammeren is het voorzeker, dat, na een bestaan einden t.ebevorderen;terwijleindelijk in verschillendedorvaanu (1842)ruim 22jaren,nogzoovelen in denlande pen en kleinerè plaatsen in e1k arrondissement weder sub-

met deze grootsche en weldadige inrigting bi
jkansgeheel commissiën bestaan,onderde sub-comlnissie in de naastbi
j
oabekend zi
jn. overhetalgemeen draagtmen daarvannog elegene stad ressorterende en aaa deze hare verantwoorslecbts eene oppervlakkige kennis,die bxl velen,zelfs bloo- ding doende.
teli
jk begrepen lsin deenkele woorden Frederiksoord en Tot denjvoor hetj hiervoren omschrevene,doeldermaatommerscâans; zonderlinge onwetendheid. voorwaar, van schappi
j vereischten aankoop van grondea,lletbouwen van
den eigen landzaatjmet opzigttoteene inrigtingvan welke huizen,het aanschaFen der eerste behoeften werden al dabuitènslands heinde en verre de mare doordrong van haar delijk de noodige gelden gevorderd, welke dan ook aanbestaan en roemvolle werking en tothetopnemen en be- vankel
i
jk bi
j wi
jzevaa nerociatib'
n werden verkregen j).
zoeken van.welke,uitbi
jkansalleIlanken vanhetbeschaafd Reedsin heteerstejaar na de oprigtingdermaatschappi
j
we
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g
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t
b
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k
omen vancontribuerendq
Europa:de aanzienli
gkstepersonentoe4loeideniteropneming
en onderzoeking van welke,uitonderscbeideneri
jken,com- leAl,derwi
jze gelukkig bekroond,dathet getal derzelven
missiën werden benoemd,en totlofvan welke,bi
jkansin aanvankelijk 21,187bedroeg. Sedertisechter,zoo doorde
alle
Dabe
aro
ke
mndhe
eb
ta
be
len
njwerd gewaagd!
veelalylaatsgrjpendeveriaauwing eener eerst opwellende
wi
J het niet ondienstig geacht, in dit geesldrlft,a1s ten gevolge der afscheiding van België, het
we
rkjeene beknopte beschri
lving van gezegdemaatschappi
j getaldergeldelijk bi
jdragende leden tot op de helftvervan weldadigheid te geven #),ten eindeert
o
e
b
i
j
t
e
d
r
a
g
e
n
minderd geweest, tot dat in de laatste jarenjechter,a1s
om eene meerdere bekendheid omtrent deze belangrl
lke een gevolg der weder opgewekte belangstelling, het getal
instelling te verspreiden, en de zulken,die tot dus verre derleden op nieuw aanzienl
ijk isbegonnen aan tegroei
jen.
aaa haarbestaan nog niethebben medegewerkt,daartoe op (Al
leen te âmsterdam issedert1838 het getal leden :an
te wekken.
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j.vanweldadigheidbeI)e maatschappi
j :an weldadigheid is eene vereeniging4an onje
welwillende en menschlievende ingezetenen des lands,ten st
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(in ditW .B. in afdoelhebbende,om den toestand der arme en lagere volks- zonderl
ijkeartikelen behandeld).
klassen te verbeteren, doorzoodanige ontwerpen, die voor A) 9e gewone kol
oni
ën 51z.ld1
j 2 en 3. ook wel ge.dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te bren- noemd Frederiksoord,
/r ï/leA
o:rdj F ilhetmineoord ,
gen, inzonderheid door Aan dezelve arbeid, oaderhoud en
B) dekolonie FeenhuiKen metdriegestichten;
onderwtste verschaFenjen hen uitdien toestand van ver- C) dekolonie ommerscâans,meteen gestichten eene
bastering,waartoe deze menschen in het algemeen vervallen strafkolonie;
zi
jnj op te beuren, en toteene hoogere bescNavingjver- 9) dekolonie K ateren,meteen opvoedingsgesticht.
lichting en werkdadigheid op te leiden,en zulks onderde
In deze koloniën en gestichten worden op verschillende
uitdrukk-eli
jkebepalingjdathetonderhoudj datden armen wtqze en op verscheidene voorwaarden i) ojlgenomen eu
verschaft wordt,alleen zalgegevea worden invergeldingvan verpleegd ofgevestigd;
arbeid, en men nimmerzaltrachten ditoogmerkdoorliefdec)armoedige huisgezinnen:mitsbestaandeuitman,vrouw.
giften te bereiken. (Zoo alswl reedsin onsvoorvermeld en eenigekinderenjofbj gemisvan den man een' volartik-el hebben doen opmerken, kan ieder nederlander1id wassen zoon, en bi
J gemisvan dexrouw eenevolwassene
dezer maatschappi
j worden, middelseenejaarli
jkschecon- dochter;
tributievan sleclltsy'2,60).
6)enkelearmoedigepersonen;
Het bestuur der maatschappi
j is opgedragen aan eene c)bedelaara,zoovaliden al:invaliden;
Commissie van W efdcdfgleid,bestaande uit een' presiO kinderen,vondelingen en weezen;
dent en twaalf leden. De presidentwordtdoor de leden
e)veteranen.
dercommissiezelvelevenslang gekozen. nijkiestzich uit Het bestuur van aldeze koloniën en gesticbten 1@8 CPOOX
dra
gen aan eenen directeur,die te Frederiknoo'd woondeleden dercommissiejaarlijk:eenen eerstea en tweeden
assessor. De ledea wordea door de commissie van welda- achtig is, en die wederom voor de besturing der aangele.
digheid zelve, onder bekrachtiging van de n: te meldene genheden in anderekoloni
ën en gestichten,bi
jzondereambcommissie van toevoorzigt,benoemd voordenti
jdvantwaalf tenaren onder zich heeft.
jaren. ge dageli
jksche en loopendewerkzaamheden wor- Het bestek van dit.ons artikelgedoogt nietjde trapsgeden verrigt door eene permAnente commissie v;n welda- wi
jzeuitbreiding dezerkolon:ën te beschri
jven. Genoegzi
j
digheid.
het,te vermelden dathetgelukkig slngea dereerste proeve,
gegeldelû
.âeaangelegenâeden der'maatschappi
jzi
jnop- het oprigten namelijk derkolonie Frederiksoord, en de
gedragen aan eene aldeetinr van'ncncïêl,bestaandeuit vermeerdering van het getal kolonisten, al spoedig eene
drie leden der commissie van weldadigheid. Het levens- uitbreiding dereersle kolonienoodzakeli
jk maakte,zoo dat
lange pre@identschap dezer commissie heeft Z.K.H. prins reeds in den zomer van hetjaar 18199en kortdaarna i
n
Faz9sI
tlK der Nederlanden welop zich willen nemen. :e- de maand Xaart van 1820, eene derde kolonie werd aangehalfe de genoemdecommissie van weldadijheid bestaat er legd. Na dat het getalkoloniia echter totzes was uitge.

,

eene tweede,door kiezers benoemde commlssie, commissie

j) ge
No
penshetbedragen denvoortgang dezernnderscheidenleeninn, a1s over het geheel voor hetgeen de inanciëele gesteldheid
*) Ditdoenwij,naaraanleidlngvan hetbelangri
jkewerkjevanden
d
e
r
maatschappijbetreft,vindtmen breedvoerigeiuliclltinginde
heer F.W .I'xBlus,lid en thesaurier der sqb-commissie van
hiervoren aangehaalde brochure van den heerFABIUS,waarnaar
maatschappi
jvan weldadigheid teAmsterdam,getitbld:Demaatwi
jverwijzen.
xc/lcww# tcn meldadi
gheid inAcrewerking,#freà/
fïz/ en:elJeJ#1e t)Eenen ant
lerzi
jn breeivoerigin meergemtliebrocht
ueomsclrqtoeztand ècdc/louwd enz.

ren en uit-ten gezet.
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l. I)e drie zamengevoegde woord,Rhier alles,wat in de gewol,e nlaatscllallli-i wordt
koloniën (boven onder A vermeld, N0. l,2 en 3),aan xoortgebragten in (le kolonit-n benoodig-d is,wordtin de'e verialrdigd.Zonder over dt!A,
:ltlli-)d totti
elkander grenzende en te zamen, als ware llet,een geheel zelb
jtlnan deze
jzonuitmakende,zàingelegenin en op degrenzen derprovincie illdustrieelewerkzaamlleden gegeveneuitbreiding in lai
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jke,genaamd lFillenlsoordbonder de ge- heidene koloniën van wcldalli:ilteitlll
cstaautle
meente Steenwù'keru'oldeb op cen uur gaan:qf,tand van i'n de M de
Steenwj'1, terwi
jl Frederiksoord, als deeer:te kolonie, 7aIrv.'ken di'tartikelllcsluiten.
ldetcentrum uitmak-ende,op twee uren afstand T.n Btnen- I'
qIri
jknn. 1)Sp
11nelw
i
n en v-evcri
1zootlalïifie
.'
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v#'â,onderde gemeente J'ledder gelegen is. 9eze drie stollen,al:voorde koloïlièllbeloodigd ztln. Deze btxvi'lzaamgevoegde kolonién bestaan tllans uitruim 4* vonin- tlen zich in detwce gt'wonekolonitn NG.2 en 3, cl1 bi
j
gen,elk voorzien van stalling.tukn cn drie bunderpo nd, ieder der weezen- en betlelaars gesticllten.
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i
an lloezfllaarsbonten lïalst
locken,waarallen op ongeveer l20 scllreden afstands van elku der, op
# v
or d'
é gekleurde garcns van elders worden ont3-angen.
evenwàidige regelsofstraten gelegen;lerwijlzich in deko- vo
lonie Frederiksoordbbehalve lletlluis van den di- teurj Deze fabrijk.iste tllllllel
'scllansgevestigd.
ndt.
2)onderscheidenewevcri
:
i
'
envanilklitatie-katoen,bestcmtl
ook nog een goed lorementbevi
@
tkleedin; van lletlcgl
rl'ln Illtlié, bestaande uitmeerdala
Elke kolonie is algedeeld ln W*
ijken9 bevattende.25 of t4o61
0 weefgetouwen. wt
slt
st allen in de gewone koloniën (;eTlleer hoeven;iedere wi.)k IS wederom verdeeld in twee
jn.in twt
.ttdilartoeopgcrigtelokllen,bellever)s i1)
sectiën. lfet llestuur der gewone kolonién i: opge4agen plaatstzi
aan een'at
ljunct-directeur,lllet, voor elke kolopie '
afxn- :4 kolonisten-woningen, alwaar in ietler G wcefgetouwen
jn.
'lerli
jkeenellonnlidtlelli
jk onderllem staande oader-direc- aanwezig zi
teur,ieder van M'elke wederoln is geadsisteerd door eenen
4)Eeneweveri
j Tan gor
ljt?-l
aofE*I
'zaklscn, naet 110 M'
eeLp*'
get
ouwen,
welke allen bi-)
de gesticlttt
-n voor ll
edelacrs tc
boekllouder.terwi
jllletojlzigtoverelke der vxrgenxmde
wi
jken is oggetlragen aan een' wi
jkmeester,onmiddelli
jk ommerRhansen'Yeenlluizen gejllaatstzij1).
onder den onder-directeur staande. Aan deze ambtenaren
5)Eepegtoomkatoenspinneri
j,t
iescllik.tollljaarliikslG0,O0'
1
is de politie in deze koloniën opgedragen enjvolgvngdaer- â l80,000 ponden jiaretlstek'unuen nllcverenj(ljlgerit;tlgi
j
.

.

.

voor bestaande l'
eglelnenten,uitgeoefend. De gvvonegtraf- het3e gestichtte.5*eelllluizen.
Allezin': verdientlletten slottc Lier nog te wol'den anntlersle Aeenlluizen, ofin de strafkolonie aan de ommer- genlerkt, da$door de ojlrigtkng dezer fabri
jken in gecllt
.lz
deele aan de beslaande illdustrie in ditlJ
lnd wordt afbreuk
sclpans.
e
da
anj
dur
i
n
de
z
e
l
v
e
.
In deze koloniiin worden opgenomen en gevestigd xoodabellalve lletgeen voor der k'olonisdt gemaakt, lliet anders wordt(;enige ltllisgezinnen, cls dnartoe door de verschillende sub- ten eigen gebruik woi'

fen besta
an voornameli
*i
k in verplaatsing onder..de arW i.e

naaktdan artikqlen,welkevoorde oost-llîdië'l zi
jn becommissién,provinciale kommandanten, bi
jzondere corpow I
ratién ol'particulit.re personen, legea betaling in-een: #.p st
emd, en vaar4an nlhier geene (lergeli
jke fabriiken zi
jn.
j van
* gnrens,
.f l
700 uitdeondersclleideneoorden desri
jkgvorden op- lliervan i:echterllittezonderen fle spilpneri
ezonden.zI
Jrl :l1 deze kolonid'n
waarvan eiter bier te lande nog allijd zoodanige invocr
**
5*oorts
nOJ gevestigd xoodanige plaat:gdl
-pt,datlletbestaan dezerfallri
jk eerderten voorlluisgeziflnen, (1ie lneest van gelneenten en armbesturen deele dln tes nadeele der algell,eene illdustrie kan worden
worden overgcnomen,oIJ(les.wege
tde maatxh.
pv
** g:- beschouwd;terwjlook dekollilzakken voorltlaals uitBenve me
' p
j ol
ls
sloten contracten tegen eeleJanrli
jkscllebetaling''T.n y 25 alen kwamen,en allledevan het imitatie-katoen bi
)er lloofd gedurende den ti-i
nog geenefabri
jkllestond.
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f
l
v
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e
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b
i
l
de voorgenoemde plaatsingcn doorde sub-commloi/n ent., txen vergeli
jke voorts onze de bi
jzonderekoloniën van
bli
took llier aan de op
enders voorbehouden.
'entueel weldadigheid betrelfellde artikclen.
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*z
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AYELSH-W. 'EBS. Engelsclle, grove, inzonderlleid naar
vacantkomende lloeven telkens met nieuwe huiwe
ginnen
aan tevullen;terwi
jlnaverloop van degeaoemge36J.>n België,Vlaanderen en Amerika uitgevoerde wollenstoflb.
*

tlezeaanvulling bi
j voortduring gclleel kostelx. gexbiGt
'
.
M'i
jderszoodanigelluisgezinnen metweezen, .k op dlqrtoe resloten contracten zi
@
jn ofworden overgenomenw-tegen
betallng vanJ 60 perllooftl,mettoekenning a.n de uitliestedersvan lletregtterplaatsing van twee kuiggeginnen
(laarenlloven, gelteelkosteloos. Gedurende dejaren 1819
llltcI1metl823 zi
jlldoordemaalscllnppi
jmet onderKheidl
ene armllesturen eI
1 sub-commissién gesloten 76du2anige
flolltractel),waarop gevesligd zi.in 1523 lloofden. V:n dege
76 contracten zi.in de lG-l
'alitieallen reeds veotreken,zoo

AYELS, of bi
j ons'tleeronderden naam van lllllnvzt
bekende viKh, (lat. situris g/cxïs, fr. silure, glanis,
mal
ttt, i: eene in den llonau,de AY
'eissel en andere
m eestalgoete wateren zicl)ofllloudenA , alsde zalm toegerigtejviRhsoort, uit welker lllaas, lluid, graten enz.ook

oS
edeli
jf
n wordtgemankt.

YEN9N,graanmaatin (lldenllurg. Zie aldaar.
AVENSIG: of AYESIG A. llussisclle ll
enanling tler gedroogde, in den ll
andelk'omende,eell,are rug-lleezen vall
den sleqr, welk: kraakbeenige zelfstandiglleid onder den
flat lïetgenoelnde getal,reetls sedertlïet einde dezer con- llollandKhen na:m van krillbekend is. Xen vrrkooptdetracten. gelleelkosteloos voor de uitbesteders.dx rdemâat- zelve gewxnli
jkperdui
zend stuks,in lenden ofstrengen

scllajlpioiworden verpleegtl. Eindeli
jk bevinden sicb nogin van 25 atuk-..
W KRELDSTBEIIEN.ln (
le zeevaartkunde wordtde llo(leze kololliën zoodalligt, personen, als op contmtt,t en
rizon in :2 gel
i
jke (leelen of boogen gedeeld. 1)e deell
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e
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De
x
e
stedelinjien worden l3i-i de lluisgezinnen ingedevl4, tegen Punten vorden o'ltler detd algemeeylen naam van v'c.reldstreken aangeduid. 1)e 90 grndcn vaI'It.lkanJ
rer verwilderde
4 lloofdpunten of zoogena:
tlïltle kardinale Ilunlen l
*teelell
11laalscllappi
*
i vaTl weldadiglheid is, om nimmer&an eenige Noord of het noorden. i-zuid oi- llct zuitlen, (lostofltel
jlersanen anders tlan lervolbragte werkzaamlleid: hetnoo- oosten,W. e:tofhetwesten.I)elleideiversttln zi
jn elkander
(lige ollderlloutlte verscllaf
l'
en. is dus ieder kolonigt Ter- li
jnregt tegeoovergtstelfl;zoo ook de bttit
lelaptsten;door
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ïelhalverep dezel'(1t
!t!len (L'
u'at
lra/t-??)olltstaan 4 nevenIlligl,tloorIlandenarbeid den kost voor zicllen de gb-nen l
uid-u.est, z?oold-oost, zuid-oost.
1,
:verdiellen wa'
artoellem dan ook.zoo op hetTeld*),a1# streken: mqprd-u'estnlecr,
zoo llcetcn (le daalvuitontstaatltlc
ifkde fabri-iken ofcellige nnderewerkplaatsendegelggenbeid Ilitlveert Ill:n deR wet

d-u'est1z?fid-zuid-u'est:
wordtgegeven. lletterdaad wordt reedsin de T..- hiz--de 8 tweedenevenstreker) g?oord-3loon.
Loloniën scllieral dalgelle vervaardigd, wat eenlmiu: kan noord-qoord-oost,Jd??-#-zuid-cost.tlt)St-:1001'V-OO.
çtjG0Slgerekelld worden bttnoodigd te zi
jn. Bebalve tilmer*.lï:, zlt?-#-oo,ë9 west-noord-wcstt.n lrest..zlzp-#-tt/clsf. Iloor llet
kleernlnkers cn sclloenlnakers vindtrnen erwerkpl-wen v.n andermal.lgv halveretl van alle (leze deelen eindeli
jkotttallerleiaard als daarzi
jn steenbakkeri
jen,tud Te/jen, staan 16 der.de nevcnstreken;(lezelleeten (van lletyloortlen

i/t'Aloosten,nonî.
d-ca$/
weveri
*
i
Fe
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jen,garenwassclleri
jen verweq-9 klom- ïlaarlletob:ten voorlgaande):nsort
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/:?1zuidenîx=f#-/)&s/ ten of
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,zttid-oost /c?? zuidt
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WEAKLOONEN.

die uit de respectievelijk daarmede overeeiàemenderiatin- ductiey en de getal-vermeerdering der arbeiders doetden
n ook pindnos(zieook hetartikel prijsvan den arbeid dalen14)eindeli
gen waaijen uoemtme'
jkdeonzekere,ptkoaive
toestand der urbeidslieden belethen Eux
nnevqstgesteldewerkCoxpxs).
W ERF, heet eene nallr den OeYer liggende, tot den loonea te handhaven en te waardeeren. Alle dezeoorzaken,
scheepsbou. ingerigte phats. :en werf bestaat uit eene en nog meeranderen,welke het gezûnd verstand aânduidt,
naarhetvater afhellende,uitmuurwerk ofhoutgevormde, en de ondervinding bloot legtjzi
ju zoo velehinderm len,
Alakte,over welke de nieuwgebouwde schepen in hetvaar- tegen Net te weeg brengeu eenervolkomene geli
jkmutigwater nedergli
jdende en de te herstellen scbepen uit het heid tusschen het quantum van ketverkl- n en dewaardewaterop hetdrooge kunnen getrokken worden. De bouw- vermeerdering door den arbeid. Onrelukkigli
jk isledere

pl@atsvoordeschepen heethelling;deze isderwijzeinge- deser *orzkkeh eene bron van ellende #xr de talrjkste,
rigtj dathet sehip aan allezi
jden eene 4oldoende onder- werkzaamste en nuttigste volksklasse.
stutting en rigting doorde stapelskan verkri
jgen, en ech- A1% G oefehaars der volkshuishoudkuade, alle vriehden
k bêâig geter ook gemakkelijk van stapelkan loopen. Hetafgltden der menxhheid hebben sich met dit vraagstu.
d:s schips van den stapelgeschiedtdoor deszelfs eigen ge- houd- ,mlAthetistwijfelAchtig efhetalvejiu dentelnwigt;hetoptrekken uit het water mukt daarentegen het eoordigen ft
at #an alle ma:tsGlppeli
jke inrimingenj op
'a
gebm ik van sterke hefmachines noodwendig.
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1W ERK,HEEI)K (fr.étoupoj. De bi
j het hekelen van
.
het vlasen den hennep tuaschen de tanden van den hekel derde toekomst te gemoetgezien w rden;voor Net4êgenhangen blijvende,grove en verwarrelde afval. De slechtste woordige is het reeds veel,indien menjzooa1swi
jzulks
:oort pleegt men krahhêede te noemen. Uithet grovere tnogeli
jk achten,ertoe geraken kan,Netkwaad teverminwerk maakt men pak- en zaklinnen.of bezigthetzelve tot deren,te leMigen. 0m M ertoe te gerakenjbehxrtmen de
kalefateren der seûepen. De touwslagers verarbeiden het moei
jelijkhedeh wè1scherp onderhetoo& tenemen,endie,
werk totgeringe touwsoorten en totlonten. Ia 'wnkri
jk velke besteudig ef permanent zi
jn, te onderscheiden vatt
enz.bereldtmen daaruiteen gemeen garen.
die,welke slethts teevallig ofaccidenteelzich voordoen;de
W ERKLOONXN. Het werkloon isde prijsvan den ar- e:r:te hange. af Aan. of lig:en in den aard der dingen
beid. Deze algemeene en zamengevatte omschri
jving i: zelveh.en zi
jn, 'ooê het tee nwoordige, onoverkomelpk;
.

voldoende om aan te duiden, welke N1de werkloonen in de tweede haor n Afvaa de menxhen en #an de omstande volkshuishoudkunde moet spelen. De arbeid i: de wet dighedenyeh kulmen verwonn.h word- .Noodwendigmoet
dezerwerel'
d, hetloon ofwerkloon is de bekrachtiglng dier men de eerxgemelden daarlat:njen zich ee/igldk met de
wet.In deoogen derregtvaardigheid en derrede zi
jadeze tweede G zig hx den.

beidezaken onafscheideli
jk;en, ditbeginseleenmaalaan- Alsmen m#ken kohde,datdepri
jsvan den arbeidjzon.
genomen zi
jnde,klimtmen dooreeneeenvoudige,ligtbe- derwijziging ofafwisseling,metvervaardigde of verwerkte
vatteli
jkeredekaveling,op totdevoortbrenging zelve,totde voorweœen geli
jken tred hield,en daarvan de waarde met
creatie derwaarden,die den ri
jkdom dervolken uitmaken. hetbedrag van deszelfspri
jsvermeerderde,totophetoogen-

Aldu: beschouwd, sluithetverkloon in zich alde elemen- blik, wakrop het produkt aan de consumptie wiee geletel, welke men terstond moetkennen,om totde oplossing verd,zoude de g- dslag voor hetstelsel bestaan, endegete rmkeh van het, in deze twee woorden vervAtte m-tw volgen gouden gemakkeli
jk afte leiden zi
jn; maar daartoe
* appelijke problemata:vermeerderingvan den algemeeaen zoude men de consumptie moeten kunnen dwingenjgebi
edenj
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dermenschen.De minste poging vandergeli
jkenaardzoude,
en van alle beschaving,stelteen onmeteli
jk belang in dq met-eensjgeheel-en-alalle m.atschappeli
jke, suatkundige
:tudie dezer kwestiën, die, voor hem,kwestiën van leven en handeldri
jvende huishouding den bodtm inslaan. Derofdood zjn, en wi
jzouden aan onzen pligttekortdoen, halve is men genx dzaaktde,boven door on: aangeduidej
indien *i
J nitt hieralle debescheiden van ditnogniet ongeli
jkmatigheid (diasapdar
atie)alseeneabsolutedaadzaakaan
te nemen.En dezed.
zaak laatzich nietvernietigenJmen
behoorli
jk beslechte pleitvooroogen legden.
Yöör alles moet men twee soerten van werkloonenondf
er- kan elechtsdeuitwerkselen ervan wijzigen. Xaaralsmen
:cheiden, en de aard zelf van den arbeidj op welken zi
j aenneemty dat de vermeerdering of de verminderins van
betrekking hebben, is de gxndslag dezer ondezscheiding. den tax vaa hetwerkloon hetgevolg kan zijn vah misreAls hetnutvan den arbeid met den arbeid zelveh eindigt, keningen de: ondernemersj van het verbreken des even-

en zonderatoFeli
jke eu wezentli
jke (materiële en positiefe)
uitwerk:elen achter a latenjzoo alsbi
jv.dien derdienstboden, is het loon, ofschoon niet geheel uit het oog te
verliezen, nietop gelijken voetmetde gecreëerdewaardeq

te stellen. Alsdan noemt men hetloon voegzamer Jvvr,

jaarwedde,dclcrï:of honorariuinten wi
jhebben slechts
daarom onshier daarmede bezig te houden,omdatderer 1en dezelfden zi
jn. Xaara1sde arbeid een product,eene
vermeerdering van waarde voortbrengt; als het voorwerp,
waarop dp arbeid betrekking heeft,wi
jzigingen ofveranderingen heeft ondergaan ; als: met één woord, de arbeid
'voortbrengendy productief isj zoo moet het werkloon be-

schouwd worden alsde huar ol 'acl;eener A'
wdld/rfeê'
le
werkkraeât, of, strenger nog bepaald, a1s dekooppob
weler productçeve dienst&ewvJ
- ï>F. Deze laatste is het,
waarop wj in ditartikelmeereigenli
jk hetoog vestigen.
Als men in aanmerking neemt dat het werkloon is de
betaling van den arbeid, en datde arbeid voortbrengselen

daaoteltofferbeterd,welke hi
j voorzekerenbepaaldenpHjs
aan het verbruik levert, komt men totde erkenning, dat
het werkloon een wezentli
jk (integraal) gedeelte van den
pri
jsuitmaakt:omdatmetterdaadhetvoortbrengsplnietzonder
den nrbeid, noch de arbeid zonder hetwerkloon zoude bestaan hebben. Dit is een eerste punt van degeli
jkebeschouwing, en waarop wi
j zullen terugkomen. Xaarmen

dengtsartus
wi
schen dewortbrenging en hetverbruik,vanjegens
beid uitgeoefenden willekeur, alsdan raaktmen de
genee:lMke wonden aan,voorwelkemen de heelmiddelen
beboort te oektn. Laat ons dan tothet ware en mogeli
jke naderen,terwi
jlwijden wezentli
jken aard endevooro arden van hetwerkloon in beschouwing nemen.
0m deu pzi
jevan den arbeid wel te waardeeren, zoude
deeersteonderscheiding,welke wi
jaangevoerdhebben,die,
nameli
jk,tuxchen deindustrieëlewerklieden en dedienstboden,nietvoldoendezi
ja;men moetook nogdeverschillende soorten van arbeid onderscheiden;wanthetwerkloon
wisselt natuurli
jkerwi
jze af naar den aard gelven van den
arGid. Dienvolgens zal de vergeldkende onderscheiding
zieh van zelven voordoen,naar gelan; die arbeid gemakkeli
jk ofmoei
jelàjk,gemeen ofkostbaar:gevaarli
jk of zonder
Kevaary en zelfsgezond ofongezond is. Xen gevoelt echter
ligteli
jk, datop deze, in derzelver wezen wisselvalligeof
veranderll
jke,voorwaarden detheorie van het werkloon in
het algemeen niet is vastte stellen.
De noodwendigheid zelve van een vast begin:el doetzich
minder bes:A n in de omstandigheden in velke de pam w liere handelingen toteene schatting aanleiding geven,die

aanxnkeli
jk beraadslaagd en vervolgens vastgesteld wordt

door den graad #an nuten belangrn
lkheid van hetindustr/ële vermogen. Intusschen kan men eenigederoorzaken
w= e niet. datde waarde-vermeerderin: van hetbearbeide aantoowenj die de lchAtting van het Aerkloon verhoogen.
of ve- erkte voorwerp volkomen het werkloon vertecen- De meest algemeene is ongetwi
jfeld de levendigheid der
woordio: gi
J is in fesendeel altijd ofkleinerofgrooter; navraag naar de vxttbrengselenydiej van zelven,delevendi
ghe
i
d
der
v
r
aa
g
na
a
r
den
v
oor
tbrengenden arbeid doet
:i
j hangt af van eenemenigte oorzaken, van welkewi
jer
eenigen zullen aanduides: l) dearbeid kAn kwali
jk zi
jn ontstaan. als het eenige middel door hetwelk de voortaangewend, zoo als zulks hetgevalis,wanneer hetvoort- brengselen te verkri
jgen zi
jn. Xaar, alsmen meerin de

ebragteofve- erkte voorwerp nietnuttig.nietdienstig ;
2) de ondememing van eenlg nijverheidsbedrdf,aan
kanten aan verlies blootgesteld,moet,in compensatie daaryan,ook kansentotvoordeel(winsten)hebben;3)hetop-

bijzonderhedeu treedt,en dedienstbewi
jzingen derindustrie
onderling vergeli
jkt,vindtmen de reden harerwaardever-

meerdering in de schaarste ofzeldxaamheid harer in vertier
gebragte voortbrengselen. Hoe minder men arbeidslieden
kx den derkooplust,ofder navraag,de overvloed derpro- vindt, die zich meteen zelfde werk kunnen bezig houden,
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destehoogerslijgtde prijsvan den arbeid ofhetwerkloon. kampstràjd tepen hetgezagvan den grooteh bèoefénaatdet
De oorzaken ofbeweegredenen dezer zeldzaamheid latenzich volks-oeconomleymaarwi
jzijn geneigd tegelooven.datde
onder eene der drie volgende cathegoriën rangschikken : zuchtofdebehoef
teom in ééa axiomahetgrootstmogeli
jk
1)ùf de werkzaamheden eenerindustrie voeren gevaren of gelal van verspreide denkbeelden zaam te vatten,hem er
onaasgenaarrîhedeu met zich, 2) ùfztjleveren geene aan- toe verleid hebbe, een te zeer absoluutbeginselin te stelhoudeude. voortdurende, bestendige bezigheid op;3) èf 1en; of althans dat.indien ditwerkelijk dushetgetalià,
zi
jvereischen eene bekwaamheid,eentalentdienietgemeen hetxk evenzeerwe1niethetgevalzou kusnenzijn,endat
zi
jn.- Iu heteerstegeval.za1degeAchte aan hetgevaar, alle verstandeli
jke m gingen ertoemoeten worden aangedat het leven ofde gezondheid van den arbeider bedreigt, wend,om temaken dàtzulkswerkeli
jk niethetgevalzi
j.
de verhèogiog van het werkloon aanbrengen,ten gevolge
der rlillde'
l'
e znededinging van arbeiders. Dit is,nagenoeg,
hét zelfde, dech in mindérçn graad,in geval van onaangenaamheid van hetwerk. SMITH en met hem Jxx> BAPTlsTz SAY beweren dat de eer, de achting die aan eene

werkzaamheid verbonden zijn,eenesoortvan werkloon uitmaken, en dat, in een'gegeven pri
js,hoe meerditloon
overvloedig isjde, te meer het andeve kan schaarszi
jn,
zonderdâtdepri
jsverminderd worde. 0m dezelfdereden,
zalde ontstentenis van achting,die eene onaangenaamheid
daarstelt, den pri
js in geld noodwendig makel,naarverhoudlng de pri
js in achting ontbreekt.- In hettweede
geval,wordtde arbeid, die nietaanhoudend,nietbestendig
is, beter betaaldy omdat men te geltjkertàjd betalen moet
voor hetoogenblik dat de arbeid in werking is.en voorhet
oogenblik,dAthi
Jmoetafwachten totmeilhem noodighebbê.
Een verhuurde 4an Hjtuign, een daglooner, laten ziéhy
tot lloo'
&ervn pri
j: dyn de moèite, wèlke zi
j aanwend*tf,
schijntte.verdienen,metdeh dag betalen,omdatdedagen
op welke zij werkeh,dedagen op welkezijniels te do'
eu

Dat het werkloon niet beneden deze wreede grensbepaling
moet noch kan vallen, i: eene onwederlegbare daadzaak,
maar dat het ziek boven dezelve verhtfren kunne, dat is

hetj watiedere we1 geordende maatsôhappijza1wènschen.
Inderdaad,aan dedingenydie noodwenêig zijnomteleven,
moeten de dingen worden toegevoegdydie noodwendig'zi
jn
om gezond tebli
jven,omdatook de gezondheid eenevoorwaarde is; vobrts za1 de tax der werkloonen wdrd'
en Aergrootdoorde noodwendigekosten teropvoedlhsd:rkihd:l'en, totonderhoud der grijsaardsjen v:td:rdo'
ôv alledie,
welk'
e te weeg gqbragt*orden dooz d'
e gewdiute'
n,die tôt
den staat van Ahoeften zi
ja opgeklo>meh;ehdeldk ook,
wi
j willen dit hopen, door die,welkevefbôtzaakl*ovden
door de behoefte aan zekereverstaddeli
jke eh gemoedeli
jke
genietingen.

Het is hier nietd: plâuts,oe'dèi:ze àk
tv
Wigtlge kwestiën
te oùtleden, maary vettnits Sxrjih o:eptkn'
stemmihé met
alleschri
jvers,hetinstellef van spaatkassexzteq'uichtynde>t
hi
j, natuurli
jkerwi
ye, aan, dat etop deuitygevyn'
è sb>'
een batig saldo van hetwerkloon kàn el m:èt be:tâan. Xa

hebben, velgoeden m oete'n. - In het detde geval,alsm en wat overigens, di
t batig saldo wensch'
eli
jk màâkt, Jsde
in aanm erkilg n'
eemt, dat de bekwaaeheid, die vereiéckt hàgdheli
jk onzekere toeéta'
hd dérwerkliedeh. Ken oorlog,
wordt, em eene induslrieële werkzaamheid uitte oefenenj eele verbodswet, eenc louter: veeahd'
erin'
g vàn mode,

nietanArsdan hetgevolgkan zi
jn van langdurigeenkost- waurdoorplotsli
jk devraag naarsommiqèartikelea ophèudt,
bare studiën, eh men aah die studiën niet slechts eenen, stort de werklieden in het .verderf, dle'gewèôh *â::A de
aanvahkelijk onvolrtbrewr,enden,ti
jd,maérook eenig: gel- v#ààé naar die artikelen te'bevredigeh. Hetsdhbenenliàt,
; derschoengezpeh aan'
genbmeà zi
jlde,utèrte
deli
jke voeAcbott:h > A mèeleo bexted*n:die zich bd het te* #ervangini
groa4uph-l'G bbèh'eoeyë x.lmeh erkenr
nen,d:tùi:t' t+ée'bdlangrlké stèden vaa Enyeh:d, Sbh:ëeld eh Bir-'
-i in dlede (X
.kt:xvfj A'
zdd'
y y#' -ptlàti6n'
).
slechts het*é#k1+:'
h,:1:,l-fj 'kre*tz%.i-':*'d:* H lgN#
lalu'
; welke 'ih '
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hetz:lve.bd#eldi
'in de i'
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goede wetten het kwaad kunnen straTen, moetluen,wi1t
(ding van stoflbli
'
jl
xe of verstandeli
jke krachten eischt, Ilet
Jnen niet derzelver krachtlogenstrallkn.aanneluen,datzi
j'1eene misflaad is van gekwelste menschheidj a1: men de
ook het kwaad kunnen vool'
komen. overigens eu hierop werkloonen nietmetde verleende diensten inevenredigheid
worde wè1gelet, houdtziclz de volkshuishouding nleer met brengt.

het algemeene daa met hetbi
jzonderebezig,en zi
jistot
deerkentenisgekomen,datwanneerti
jden vallgrootecrisis
overdemaatsclzappelijke inrigtingen zi
javoorbàjgegaan,het,
voor een oogenblik verwrikte, evenwlgt zich tussclen het
werklopn en dea arbeid herstelt. indien voorhetoverige
die maatschappeli
jke lnrigtingea in derzelverboezefn geene
anderekieznen vau verderfomdragen.
SMITE zietdezaken helderderin,alshi
Jdehoogewerkloonen verdedigt tegea hen,diebeweren datdebeterbe-

W ERKSCHOL, russische lengtemaat, zie ST. Psezassvsc.
W ERPINKER,zie Axxsn.
5YERST.russischelengtemaat,= 1,06713 ned.mi
jijzie
S1'
. Psrznsnvac.
W E8EIILIXNEN. Daaronderverstaatmen verscheidene,
op vele langs den W eser, ia W estphalen,Brunswi
jk erk
llanoverliggendeplaatsen,geweven soorten v&nv'
las-,halfvlas-en heede-li
jnwaad,die iq grootemenigtejoverAm-

dathàjdoorden nood gepfikkeld worde:))eenemilde be,looning van den arbeidj''zegthij pvermeerdertde vli
jt
>derarbeidendeklasse.terwi
jlzi
jtevensdeuitbreidingdezer
pklasse bevordert,welker werkzamen aard, even a1s alle
>andere menscheli
jke hoedanigheden, aangroeit in evenpredigheid deraanmoedigingen,welkezi
j ontvangt ....
pallerwegewaarde werkloonen hoog zi
jn,zienwi
jdewerkmlieden schranderder en vli
jtiger;ditzi
jn zi
jin Engeland
>meer dan in schotland;meerin denabi
jheFd dergroote
>steden dan ia de verderafgelegene dorpen.''
In de hiervoorafgegane opmerkiugenj die niets anders
zi
jn dan de beoordeelende zamenvatting der aangenomen
meeningen,heefteen-iegeli
jk onzerIezersde gronden voor
zi
jne overtuiging kunuen vinden, metopzigttotden aard
en de gesteldheid derwerkloonen;znaarhetistwi
jfelachtig
ofhi
j daarin dejuistegrondslagen van derzelverbegrooting
eu de middelen tot derzelvervaststelling gevonden hebbe.
De oorzaak is, dathetproblema nog verreisvan opgelost
te zi
jn. Xr zal nog een geruime ti
jd verloopen,alvorens
dewerkloonen vr#ett
jk in beraadslaging genomenengoedgestemd worden. Tedien opzigtehebben wi
j werken geraadpleegdj die metterdaad in eenen vri
jzinnigen geesten
uit edèlaardige beginselen zi
jn geschreven;geen derzelven
heeft ons geleid tothet eerlang in prakti
jk brengen dier
regtmatige theorie: peenen-iegelijken. volgens zi
jne be*kwaamheid; aan iedere bekwaamheid, volgens hare wer>kingen.'' Hetvolstrekte laten legcczzhvefteyenmin als
de dictatoriale tusschentreding onverstand bevredigd. Beide,
ter zelfder ti
jd agerendey noch gematigd en betrekkelijk,
zouden welligt tot zeer grobte, hoezeer onvolkomene uitkomsten gelei
lden. Xaar,ia dezesoortvankwestiënhebben
onderrigtfng en de verandering van gewoonten veelmeer
vermogen dan de theoriin. Derhalve moeten de zeden en
wetten voorafgaan,en,naarallen schi
jn,zullen hierhandel
en nijverheid meeruitrigten dan dewetgevingen. llsvan
dit standpunt wierd uitgegaûn, zoude men welligt spoediger tot het doel naderen. Xen vergunneons derhalxej
te dezen aanzien eenen wenk te geven.
9ewerkloonenj hebben wijin hetbegin van ditartikel
gezegd, is een integrerend deelderwaardevan hetgefa-

enz.verzonden worden.
W EST-ISDIëN tEngelands politiek mer opzigt totyeI1
guitschlandshandelop de).Dehandelbcrustop wknst,en
zoek-t uit dien hoofde altijd degoedkoopste ml
nddelen en
wegen. W aar de handel vrl
j is, wordt hi
j juistdaaroltk
zeker op die wi
jze gedreven,dieonderde bestaaudeontstandigheden voorkoopers en verkoopers de voordeeligste
is.- Alle gebiedende maatregelen,voorzoo verrezi
jniet
tothetdepartement derzuiverepolitie behoorenjzi
jn derhalvej op zjn best genomen,overtollig,en in de meeste
gevallen schadeldk:overtollig, wanneer zti in hetbelang
van den handelzi
jn,wantalsdan worden zi
jvanzelvendoor
den handelgenomen)zondereen beveldaartoe aftewachten;schadeljk zi
jn die maatregelen,zoodrazi
jnietmeer
overtollig zi
jn, vermits zij,.in dit geval,den handelvall
den eigen gekozen voordeeligen weg.op hoog beyelnaar
eenen anderen weJ vertlringenjdie znindervoordeelig moet
zi
jn, om dat anders de handel dien uiteigene bewegin:
zoude zi
jn ingeslagen.
ge waarheid hiervan heeftEngeland >etbetrekking tot
zi
jne west-indische koloniën ondervondeny die langen ti
jd
hareprodukten alleen naarEngelandkondentermarktbrengen, en harebenoodigdheden alleen uitEngeland,ofmet
engelsche schepen uitAmerikamogte'
n verkrn
lgen.
Indien deverkoop in Engeland en de aanvoeruitEngeland de voordeeligste wegea warenj zoude zulk eene bepaling overtollig zi
jn geweest. Doch dit wasnietalti
jd het
geval, ea alsdan moest telkens daaruitnoodwendig 4oortvloei
jen,datdekolonistzi
jnesuikermetminderwinstvan
de hand zetten,enzi
jnebenoodigdheden duulderinkoopen
moest dan bi
j een'vri
jen handel;en ditverliesmoesthi
J
natuurli
jk op den pri
js der suikergoed maken,zoodatdit
produkt duurder werd, en daarvan het vertier naar buitenlands verminderde. Zoo lang er nog weinige aodere
suiker in den handelltwam, kon zulksnog gaau.ea ofschoondekoloniënnletbloeiden,zooblevenzj toch staande.
Xaar,sedert zoo veleandere landen suikeropleveren,zi
jn
de verliewen der kolonistellhoe langer hoe zwaarder geworden, en de eigenaars derplantagiëa verlorenontzaggeli
jke
sommen, zoo dateindeli
lkjom hen te gemoet te komen,

taalde werkman minderzoude arbeiden. en dathet goed is, sterdam, Bremen en Hamburg, naar W ezt-lndiëj Amerika

briceerde produkt; daaruit volgt,dat in verschillende gra- men de west-indische havqns voor de amerikanen heeft
den, de invoerderj de koopman,de fabrikant, de.arbeider, moeten open stellen.

allen te zamen medewerken om erdeeigenli
jkewaardevan

De i
jverzucht tegen demededingendezeemagtdezersta-

tebepalen;zoudemen dan nu uitdie gezamenli
jkemedewerking geeneassociatiekunnen doen geboren worden,die,
in de daad zelve,bestaat, en. als ditmogeli
jk ware,zou
dan nietalzoo hetwerkloon,nietsanderszi
jndaneeneven-

ten gaf echter spoedig aanleiding totgesclaillen,waardoor
hetwederzijdsche handelsverkeer tusschen Amerikaen Engeland werd gestremd. Engeland zocht nu eetst doorde
havens van Kanada en later door Bermuda goedkoopere

zijnde,zoudenzich aan hunnen arbeidhechten,alsaanhunne
eigene zaak;de industriezoudehare volkomenheid meerte
gemoetgaan,en de ontzedeli
jking,totwelkolhen deproletari noodzaakt en welke men tevenshen verwi
jt,zoude
verdwijnen tegenover het vooruitzigt.om eenmaal uitden
staat der slaverni
j geëmaacipeerd te worden. ongetwàjfeld
zcud: men groote moei
jeli
jkheden teoverwinnen hebben;
de werklieden leven van hunnen arbeid;men zou moeten
beginnen methun bestaau teverzekeren;noganderemoeijell
jkheden,van plaatseli
jke en persoonli
jke omstandigheden,zouden moeten overwonnen worden; dit, intusschenj
komtonsvoor,als geenszinsonmogeli
jk tezi
jn,en bereids
isdaartoe,hieren daar,metgoed gevolg de proefneming
in hetwerk gesteld (zie AssnclA:ls).
Geen den minsten twtifellijdt het,ofeenmaal zal deze
vooruitgang plaatsgqipenJalsdan zalhetvraagstukderjuiste
verdeellng ofderxolkomene geli
jkmatigheid van hetwerkloon opgelostzi
jn. Zoo alsvoorhettegenwoordige nog de
saken sleqhts gevorderd zi
jn, doordringe zich een-iegeli
jk wè1van hetbesef,dat,aangezien hetwerkloondeprijs
an 4en Rrbeid js) en Rangezitn de arbeid dq aanwen-

van beide gelukte. De havens van Kanadazi
jn vooreen
grootgedeeltevan het jaar door i
js gesloten,en uitdien
hoofde toteen bloei
jend handelsverkeer ongeschikt,terwi
jl
Bermuda weinig doorde amerikanen bezochtwordt.
Nu vestigde de engelsche staatslieden het oog op het
noordeli
jkeEuropa,en meenden W est-lndiëtehulp tekomen, wanneer zi
j wederkeerig den aanvoer ,aa meel
en hout naar W est-lndië en het afhalen van kolouial.
goederen aan de schepen van he'
t noordelijk Europa vergunde.
Het is bekend,datHamburg en Bremen de eenige aanzienli
jkehavensvan Noord-Bultschland zi
jn;datGroot-Brittanjebi
jnaeen derdegedeelte van zi
jnegoef
leren naarEuropa door deze havens uitvoert, terwi
jl hetzelye duitsehe
produkten,goud en zilverofwisselsinruiling en betaling
ontvangt. Dezesteden zuàlen thansmetBrazilië enz.overeenkomsten treflkn wegensden ruilhandelvan duitschegoederen tegen tropischeprodukten, natuurli
jkerwi
jze ia duitscheschepen en hierdoorza1aan Duitschland van zelveden
aanvoervan vreemde suikersverzekerd worden. Hetnoodwendig geyolg hiervan za1 zi
jn, t
lat dithoofdproductder

redig aandeel in de voordeelen, ook n.iet aan alle de voor- aanvoeren voor sYest-lndië te bekomen, doordiea de amewaarden der billi
jkheid kunnen beantwoorden? Dewerk- rikanen hunne goederen derwaartskonden brengen,en de
liedeny eenmaal tot dezen gang van denkbeelden gekomen west-indiërs dezelve van daar zouden afhalen. goch geetï
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britsche plantagiën van de grootste markten in Europa
lneerendeels of geheel za1 worden uitgeslotenjindien niet
Kngeland de havens van llamburg en Bremen voorduitsche havens,en de duitsche produkten niet alshanse-atische
Producten erkent.
Toen de britsche regering voor de schepen derstaten,die
hetbeginselval) reciprociteitaannamen, de havens der ko-

AAETGEVING.

opgegeven werden *) al
s eene nuttelooze en vluchtelooze
besmetling. wwarin eenige weinige vri
je ne:ershun karig
levensonderhowd vinden, die weldra tot hunnen vorigen
staat4an onbvwhaafdheid terug zinkende, eene plaag voor
naburige koloms
'ten zullen worden. s'inden de kolumbische

en mexikaanKh
. e ko
oplieden in devràjehavensvan britsch
W est-lndië jeen volledig assortiment van goederen. zoo

jn,datzi
j naarSt.Thomasen anloniën opende,had zi
j daarbijzoowelstaatkundigea1scom- za1daarvan heigevolgzi
mercieële oogmerkenj doch geene van beide heeftzi
j be- dere plaatsea gaan,en alzoo beTorderen de engelschen met
reikl.
Pe hansesteden kunnen geene andere dan eene handelsmarine bezitjen. Emgeland kan den handeldezer staten,in
mededinging met die van Noord-Amerika,metgerusthdd
aanmoedigen. Terwi
jlhetden handeltusachen de koloniën
en demindermaglitie'staten van Europain de plaalsschuift,
bekomt het dl' voordeel, dat, in gevalvan eenen oorlog,
derzelvew nuqtrozen ie britsche marine helpen bemannen;
aan den anderen kant vond men gedurende den laatsten

stri
jd .
tusschen Groot-Brittanle en andere natiin,en zelfs
tusschen Groot-Britlanje en Amerika, aan boord deroorlogsèhepen :an de Vereenigde Slaten engelsche matrozen,
die aan Groot-Brittanjedeheerschappi
j der zeepoojden te
betwisten. Door de vergrooting van hunnen handelbekwamen zi
j middelen om aan Engeland in oorlogsti
jd afbreuk
te doen.Hetis derhalvein hetbelang van Groot-Brittanje,

deze beperkin:en niethunnen eigenen handel,maar,alleen
den handel der vreemden.

W ETGEYING van â:/ duitsclèe tolverbond.ln de ver-

bonds-verdrag4u tusschen de staten der duitsche tolvereeniging wes eene volstandige overeenstemming in de weteving,voorgoo verre de tolregten betrofjberaamd geworden,ter opstelling van welke wetten men zich in de alge-

meene vergadering,in betjaar1836 teXunchengehouden,
vereenigde. Aangezien de totdusverre uit de pruissische
verbonds-wetgeving,den 26 Xei1818 vastgesteld.voortgevloeide wetgeving totgrondslag aangenomen werd,ontstond
de tegenwoordig in krachtstaande welgeving,oftollen-wet,
benevens de tolverordening en strafwet voor het tolwezen,

diemethetj-r 1838 in alledeverbnndsstatenzijninwer-

king getreden..
Krachtenseqrstgemelde vefge4ing der voor het tolwezen
den handelmet Duitschlandj lieyer dan dien met Amerika vereenigde duitsche staten, omtrentwelke hier in de eerste
aan te moedigen.
plaats te handelen valt, kunnen alle voortbrengselen der
ge hansesteden namen de vastgestelde bepalingen der natuuren alle kunstyrodukten in den geheelen omvangvan

britscheparlements-akten in acht, toen zi
jden handelmet llet verbondsgqbied lngevoerd,4erbruikt en doorpevoerdy
1s ook alle inlqndsche voortbrengselen vau den zellden aard
Groot-Brittanje op deu voetder meestbegunstigde natie a
stelden. Xaar deze toelating hunnerzijds isvan geen nut uitgevoerd worden,metuitzondering van zout en zout-invoor de engelsche koloniën, Aermits aan de duitsche of houdende zelfstandighedenj waar deze tot d: staatsmonohanseatische schepen niet verguud wordt, de produkten van poliën behooçen, a1s ook met uitzondering van zoodanige
Letbinnenstevan Duitschland naar deze koloniën te vervoe- voorwerpenj die uit staatshuishoudeli
jke inzigten aan een
ren. Terwi
jlDuitschland dekolonialegoederen slechtsdoor verbod van in- of van uitvoer onderworpen worden.
middel van eigène prodtlkten koopen en betalen kan,en
Bijden in-.ofdoorvoervan koopgoeâeren wordt,in den

de
ze niet in zl
'jne eigene(doch we1in engelsche) schepen
naar de britsche W est-lndiën kan verzenden,koopthet uit
dien hoofdezi
jnesuiker,kofli
j,pimenten rum van Brazilië
en Cuba, en r
uilt die tegen zi
jne eigene produkten met

regel. bi
j den uitvoer slechts van sommige artikelen een
tolregtgehevvn,waarvan de tax door een toltariefis vast-

gesteld tzie '
#xTz.
R1E:). Hetonderlingehandelsvertiertus-

schen de tot ket tolverbond behoorende staten is echter,

eigene ofandere schepen in.
m et uitzondering TRn slechts weinige artikelenj onbeYan den eenen kant van Engeland kan men daartegen Perktvri
j.
zeggen, datj vermits de hansestedeh 4rije staten zi
jn,het l)e betaling l r tolregten, waartoe diegene verpligtis,die
beginsel der nationaliteit gekrenkt zoude worden, en het op den ti
jd,41.hettolregtverschuldigd is,houder is van
eene gevaarlàjkestelling zoudezi
jn,wanneermenhetkleine hettolpligtig4,voorwerp, geschiedtnaar het gewigt,naarde
gebied van Hamburg en Bremen totgeheelBinnen-Duitsch- maatof stuksgetalder koopgoederen, die, zonder te letten
land wilde uitstrekken. Yermits echtergeene andere staten op deregten eensderden ten allen tàjde borg ofonderpand

in dergelàjke betrekking staan, kan zulk eenestelling uit
dien aard derraak geene inbreuk te achlen zi
jn, en wordt
dezelve buitendien door het belang. van Groot-Bri
ttanje's
scheepsvaartgeregtvaardigd,wantterwi
jlditlaatstedehan-

b
li
jvenlevo
orb:hoorli
jke en volledige betalingvandendaarop
rustent
n tol,tot waarop die goederen doordetolbeambten

terug gehoudea ofiu beslag genomen kunnen worden,zonderdat eene fmegere uitlevering derzelven noch door de

seatische schepen in deplaatsderamerikaansche stelt,brengt geregtsoverhe4qn,noch doorschuldeischers,noch door verhe
t niet alleen geen nadeelaanlGr
oot-Brittanjetoe,maar tegenwoord.iget. der eigenaren kan geëischt worden.
dit laatste wordtdaardoor bevoort
eeld. Verlangtmen EuYoordehqëngder tolregten gri
jpt zoo wel tegen dea
ropa, ten aanzien der verzorging, van de britsche à'
Yest- st
a
a
t
a
l
s
t
e
g
e
n
de
n
t
o
l
pl
i
g
l
i
g
e
s
l
e
c
ht
seene één-jarige verlndiè'n?met wettig vergunde goederen op den voetvanme- jari
ngplaatsj4erwi
jzedatwegenste veelofteweinig bededinging met de havens der Yereenigde Staten,die ge- t
aalde tol, zoo wel van de eenealsvan deandere zl
qde.
heel Amerika in den rug hebben,te stellen, zoo moeten sl
echtsbinneh lletti
jdsbestek,van éénjaarvan afden dag
de
havens van Duitschland (Hamburg en Bremen)ook ge- dertolschatting kan gereclameerd worden.
heel Duitschland in den rug hèbben. W illnen daarente- Tolvriie of goodanige uitheemsche of geli
jk-soortige tolgen de Yereenigde Slaten metde hansesteden naauwkeurig verbondlandsqhe goederen,van welkedetolbetaald is,zi
jn

op geli
jken voetplaatsenjzoo zouden naareen omgekeerd in het binnenland des tolverbondsalleenli
jk onderworpen
gevolg de aanvoeren uit de havens der Vereenigde Staten aan zoodanigq toçzigtsmaatregelen als tot beschermirlg der
totop een zeerklein gebied,te weten totop eenigemi
llen tolinrigting vereischtworden,en zi
jn vanalleconsumptieverondom elke haven, moeten beperktworden.
of andere belastingen, zoo wel aan den staata1s ook aan
W anneer Engeland hierin geene 4erandering maakt, za1 gemeenlen ofbtizondere landsheeren vri
jgesteld,luetuitdaarvan hetgevolg zàjnjdatde handelvarlhetoverigeEu- zondering echter van de, op eene verdere verwerking dier
ropametColumbia en Xexico,gelàjk eertijds,wederom door artikelen gelegde belastingen.Even zoo zi
jn ook geenebinSt.Thomasen dergelijke stapelplaatsen van W est-lndiëtot nentollen vallden staat,van gemeenten,ol'aan bijzondere

zich getrokken wordt. In plaats van Jamaica en andere landheeren toegelaten.
engelsche koloniën zullen de meergunstig gelegene vreemde
De uiterste grensder tolverbondsstaten tegen andere niet
eilanden zich hetmonopolie xan dezen voordeeligen handel tot het tolverbond belloorende staten vormt de tolgrenng
toeëigenen.De voormalige verkeerde staatkunde van Groot- dehetnaastbinnen dezelve gelegene,metopzigttot zi
jne
Brittanje betrekkelijk de verordeningen van den britschen breedte naarde plaatselijke gesteldheid bepaalderuimtehet
handel kan niet beter in het licht gesteld worden, dan grensdistrict, en deszelfs begrenzing tegen het olerige
wanneermen hetdeensche eiland 3t. Shomas metheten- verbondsgebied de binnelllinie.
gelsche eiland Iortola invergeli
jking brengt. Heteene, Totvaststelling en hehing der regten van in-, uit- en
in het genotvan vrt
jen Jcelf6'fwerd doo
rengelsch kapi- doorvoerzi
jn in hetgrensdistrict,grenstolkantoren Lltooldtaalde gewigtigste en ri
jkste stapelplaatstussehen de keer- en neven-tolkantorent,inhetbinnenlandâoofd-enonderkringen.Deszelfskooplieden zàin ri
jk en aanzienlàjkjhunne Jt'/cdfipgâcaf/rrzl;daar echter,waar de grens-tolkantoren
speculatiën strekken zich metgrootvoordeeloverdrie vierde

van den aardboluit,terwàjlhetnaburige Tortola,even zoo
wijs, dat alleen vvl
jlteid llcl handel'
instaatis,
goed,janog betervoorden handelgelegen,doch aan be- *jEomenrinjkieduowm be
voort te brengen. Soortgelijkevoorbeelden kunnex
perkende replementen onderworpen,reedssedertverscheiniet genoegworden bekend gemaakt,op datheteindelilk tqng

dene jaren rn kredieten kapitaalvervalt,eu denkeli
jk zal

licht word: in de duisternis.
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vhtnabi
j genoeg aan detollinieliggen,aan laatstgemelden Zoeken echterop de daad betrapte sluikhandelaars hunn:
bi
jzondem aanzeg&inq-ponten opgerigt. Bultendien woMt toevlugtih hultel enz.. zoo zi
jn tot doorzoeking denelve

een opzigt over den ult- en ingang der goedeen langs t
Ie de voore d: fötmdliteiten niet noodig,de 4erdachte lokatolgress en in hetgrensdistrietdoor eenen rttn&watlit ih 1* moetyn #eêleer den tblbeambten op hun 4erlangen onunifbrm en gewapend, bestaande uitêbensopxieners en de mi
f
ddelli
jk en teriederuuropengesteld worden.
heh kommândeahde oppergrens-cetllleuts,t*tbi
jstahd&an lulp-:inrzn buiten het grensdistrict tot hetdoel van
welkeook edere Maats- en geme.nt.li
jke ajàblenaren,met vetvblgibg eener tolwet-overtreding kunnen alleenli
jk door
nwme politle-diënears en boschwathters.
de t:! kennisneming van zoodanige overtredingen beveegde

Tolpligige en tolvri
je koopwarel mgen allèenli
jk gedu- (geagtdl-overhedeli bevolen en onder hunae ldding beandeden tijd 4es daegs. tusxhen zons-opmhg en sons- werkstelligd worden.
ondergang,en slechtsoverëéne tolttraqttzië d&t artikel) 0ôk lijfeli
je onden-kingen kunnen plnat: grjpen op
binueu komen efuitgaan, ea moeteh zondertussehenpozlbg zpodénigB penwnehg die bli
jkbder verdenking opwekken,
tot aan het rrens-tblkantoo'j el dx-' & d*t ditla&tstge- t
o
l
g
l
l
g
l
i
v
o
w:
r
e
n
o
nd
e
r
hu
t
j
n
e kleeping verb:rgqh.tehebmelde têtaan de rrensllnie gy#:erd worddn. ln hoe vette bto. zj modleh G te,in4ieé gi
j@eze visitatl'u niyt Kj
hierop uitzonderingen zija t-geàtaal,zie m:* op hetarti- hetnaaste tolbest-r ofd: -âste gere#teli
jkeovehdd wilkel T0/,-BzGxtl'G.
1en lalen #oltoerel,te diex einde voorde .
naasleg4er kenP: in- eh uitgAande voorwerpen mo:ten a&h het grens- nisneming val tol-oveytrediv n btvoegde(geregtsl-overtolh htoer nadr aard en hoeeelheid edtYlareed el terher- heden gevoerd wordèn.
zi- ing gesteld werden.
Totbevordering vân deudo-voerhandelenvanhetbinntn-

Ihbmend: koopwAren, hel :M detelfe n.xr eele verbondslandsche bestemhfihgple :oftetonmid/lli
jkehdoorvoer bestemd ztjn, wordeu èf testond aatkde grensvervorderdj èflegen il zeket'
h:id-telling dzr tëtegten onder
geleibi#et-eontrôleenplomberinr,aan eene Aedere tolheëpm'post tot Snale verAôrdetihg adngv- . :I
J ult-

landsch verkeerzijn in deWlangri
jkstehandelsplaatsen van
het vetbondsland onder m btelllk opzigt staande openbare
stapelplaatsenjpakhuizen,âlf/#-ferenvrqhavennopgerigty
naar welke van de grenzeh tolpllgtige waren onder ge1eY
lbil
jet cbàtrôleafgezohdèn worden. 0ok zijn bi
jdehoofd-

tolkanlozen aan de grenzen:waâr zich te dezen aanzieneene
gaknde,meteen rvgt #an eit- r bdlaste m :dh'èxlgeaehiedt behoeft.e volrdeMg ehtrepôt: om zoodanige goederen, van
dawrehtegen de opmaking vah den aard ed * hoe#eelheid welkedetolregten nietzi
jn betaald,neêrte leggen,totzoo
nâe de k% : 4.n den verv-zda det
teh,hetzijAan làng zi
j
v
è
r
de
r
wo
r
d
en
v
e
r
vöerd. Bi
jwi
jzevanuitzondering
he g-tlkeeh-tooêof aan eehe âH Et: hNâeh-tdlltefliùgs- kunnen oek, echte slechts op bijgondery, ten allen ti
jde
?
oM,-* Xe* %ud derheeal
eul: bi
j betga--auitv-r- herroepbare toèxtemz
>ing derhooitteânancie-geâagvoerders,
k:ltoe'. ëeftdea venoetd'
. dèrigbedereh de vetvdtde- keeygbetler:xï,die nietges:k.
iktzvnom inentreyôtteworden
'r wordeh opgt,
legd.
rta: dealen ondereleibil
jd-Yht:êle verexeh, zàlu de A walrd,jartituli.
oder- o- randëM naardëhelverb- emml. te:tdvoe- W dg'e,: de verdere verpligtingen, met opzigttotde in
reljes metoxverbrbken p'
u-bezl. aan hetin het gdei- entrl êt bewaurde goederen, a&n welke zich de houders,

biljetvermeldetolkant:ortebê-rg- .
eigeha.râ'of aTzender: der gpedëren, zonder afzonderli
jke
K nnen hd gah:wdlstrietile eo derenxfertlèr- .br- opheldëri% ehjmoet onde- erpenjzie men hetartikelT0>
voer,al:oek hd handelsM d/.md tol
pllmiy vreem:l- y REGIILING.
a&? een how er dan hetMge-:ele -gt vah iw#- r oader- Zene vrijatelling v*n hettolregtgri
jptin den regelniet
1
2n uilgaonderd :
wo eley gê met geljk-m% arbonohhf
'
l#ke, als ook Plaats. Hie*van zmetallzjme1ee1 re> vad uHvde'behste #- e rpen, a4n 1) Tolbetâald hebbendeofverbôndslandxhevoortbrehgselen,welke hetTerbondsland. d'
x r he1 W itenlqnd heneu,
devaMgesteldecentrôl ohderwe e .
Xaarook buiten hetgens-districtuit,gri
jptin hetbiu- naar hetverbondslan; venev t, eh vreemde goederenjdie
op a nnen we: naarde FletA,hunner bestemming: alvaar
rze aH neg ee% toezigtp1--*-,il.:* verrej d.
1) de pitbe buitenho d uitYtgraee trictin het detzelver verdere verw rdeln& moetplaatshebben.tussehenw
biunesst des làpds ov-galhde koop- -h m.t de ia het lirgende.buitenlandaanê-uja11t
*:'alleenli
jk onderzekevistriG e tvangene
ew de: afzte il< modeh heidstellicg ofguaratie wn devztlveroorspronkelijkea aau
Ggele zi
jn:d.t
(identitdt).
zjbijzekere beog behx/.wxrth d+,#ea-Akg'vauyr-te ter:
)Y&n vregmdemi:s- ofmarkten naarhetverbondslknd
10:* *
ln hetfevle lakd all- Hjk op vrâchtbriew ug keerende,onv:tkêck geblevene,verbondslands-produeten, naar buitenlland,t- gkeerende, edoch metbeperkin:
ve> oft*ahspe
o?t-biljdt- mw gœ kld- ;dxt
3)hxsdeldrijv-de.jdie deryesj'
ke
eet.vàrènon- to'
tzekere bi
yonderaangeduidegoederen.
middellijk)* hetblileuhld x th,H- j ve *tzdn ofer 3) BuitenlandscN op verbondslandschemissen en''marhen
deu handd de - de boek en rekesilgtèhoe vh'
jeh d.
aarin. o> erkochtgeble#ele,in hetbuitehland terugkeerende goe1
8 d- et- g de w.ryh &< eh plaut:de:tolelasting deren. onder zekerheid:tellin: v:h derzelver identiteit.
W egens de oo er 1 en 2 verm'
elde verligtini, zie Tnha:s teteHn- ;t14:eil4eli
j.
k
4)ve- dérs v&h kbbpweëF en handeG '
j#end4n bij n cztlyd.
hd:ver.- vaa tllpligtige Areemde of gel# -'mige ver- Buitendien worden aân sbmmige'voorwerpen onder - 4w
Y slendsehekoopredereoyok Hiterthet tlldutrict den k+urln: der opperste fla- diu.gezagvoerders belastinw betol-. belastiog of pelitiewl8a-bte. M ven de - 6 2 aan- gunstigingen en tolverlieiàges txgestaan. onêerdie.v- gmhide waren opheldedh: tt l vel hebbenjvun wien en wermn teltmen voornameli
jk:
v:u wua: de gx det- onebodeh worden) en werwaart, en
1) Geram neerde yWâee'e. >za:lcèerdetqkqk.Beide
a- wiea zi
jbestemd zijo.
fabrikate. geuieten bi
j de vea- ding laarbaiten4ledseene
0ve de uitvoering de- bepalilgen, met name de ui
tvoervergoeding,dievolgen: hetjongstetwlverboe.starief,
sub 2.
, vermelde, is hier nN' a&u te merkenjdatdevreht- bi
j den suiker op 6) thëerj b'
l den tavak ep 31
..tbnler
bziev- de volgeude'opgaven behelzen :

per centenaar netto i: Tetge:lld..

f
x) vor- en doolma.#- va.
n den goederen-vervoerder en
den.goederen-ekewaark
d
e
h-v
e
e
l
h
e
i
d
d
e
r
m.
e
d
er
en in letters uitgedrukt,
1)
.e der goedkrenc
j
c) gae
#) talder colli, alsook derzelver oerken en nemmers,
jn van allevee) de plaat: vau b:slemrni% en.dew termi
riag,deze l-lstgemelA n ie letters.
, eh
/) de vxr- en doopnà>eh v- - 'v- ehder,de plaats
derverzending;dedag en hetjaAdâl.derafzehding.
Bi
Jontstaândevbedeski
N ,dati---''.4 ih hetgrensdistriet

2)M aehlnes0/ medeeit- vlxlmaehinvsvmvlandkësh'
oudersg fabrijkueigtnâ:zx;el ni
jorllei: bedrijvéxdew >er
hetalgemeen'
,il zoo Ne:#é)deo 'ee ktee à nietihha'
burire
verbondslandew in geli
jke deugd
..
:li
jkk/idyeame
'tnietbuiteh
vèrhouding hoe'
g:'
re tr:nspM k4/tenjalsvân buitehsle dfkùan
e
n
'
o
à
t
b
ö
d
e
n
A
r
deàv Zi
j.- g- ,..e''wi
jxe'vku
.uilxnderlng.
'tel
'û V talieg vao betfalge- elw.w
-rv'
- rtol
'regt'tov w
lateu *ed:ngedœh gnde:iw.adhtnezhinF.'
vapdeshoogeeo.
toltaxz
, met welk: dê'grpnt
l4tofzwh zi
p
' .b:1'
éstgewgrden.
,
w:atuit de madhine:f te re1-'-''.
x< nAk: dehelver heBH -

gich aan eene overtreding de* tllwets- hebbe schuldig ge- st
-ddeelen.vève*rdigt
lzi
lnx

nnaakt, of eO e zbod- ig: dobr beg
ring de: tolpligtige of

3)llut
eeJJ#*:*<l-'- lIê*- e. >g*
& %-&ewêvtnstoyeny
ie. a1s wtj t- vérdète vé- eking
' iogevbevd werdenjen
rerM doekoepwKMil bebbe,k.
unn*n.
n.goekingeh d
ztaatzxdxout veetlden - 2é4 f-tlerln: vàlbewiâsvbering onder zeker> idytellilg #aw dBe' #er identiteît,u der uittler'tëbddlh: lf #a* de vMra Y xldbYehê.afktamming, gevoerd wbnl
lhj ilisgeli
lks:is h4t'.iovb'
eètèlregtytotop de
zelfs ltuiszoekingen door tolbeambten onder de leiding van tôltax kx
lneeh ver-ind:': wbèthn.
eenen opper-contrôleur ofvan eenen anderen beambte van
4) R.u- â*.
/#:#ê*;w re- en zfo',e>& dles als.zi
j tot
j
iii
* ,ofh/og4re. rang vol#oerd wbrda . Hùisbezcekin- ve- erMng,
t.de-rf. - ''keeji,
n'k- naa: vâwgkM.ld'
el:l 4p
,f
-

*< uit.
:
jo ecbterkeeht:,ont
ler'into isp det plaasg/l
jke ovethe- titeilèh val mhstèws 15.jee t*-.-e #,'.*op vkh J*kavr totJa
den,en alleenli
jk tusschen zons-opp'
N eu s- awondergang. te reikeh paspodrtenyg-tleh iu e'hvj+tl, eku: &erliglinT tbt
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op j-van hettariefmltig inveer-tnlregtgenieten,zonderdat
er eenke bewi
j.voering met omigt tot den wederuitvoer
wordt vereischt.
5)Iooden platen voor fabrijkanten tot bereidiM #vn
zwavelzuur, worden slechts tot den tax van ) thaldrper

w:1,GE#I:4.

duikt(Jraudej heeftbqhalve de verbeurdxerklaring diet'
oederenj eene geldboete te pndergaanj ten bedrage van

de
viervoudige Waarde der oûthoudehe belasting en velke
'
boete eebter in geen geval pinder da 1 thlr.mag bedra-

geh. 1:4e geldboetedeorden veroordeelde,wegensonvermogen,niztmogeli
jk biitebrengeny zoo wordt daar de
6)ê
jter- en staaldraqd, a!s onmidbure behbefte voor boyte doo:eeneevenredige gevangenlsstrafvervangen,welke
jp den duurvan ée
':)en bi
j
sommige fabnjken, en ruw ongeslepen :piegel<las xeor in heteêlte geval van vergri
spiegdlfablkeh,slechtstotde .ljemeesé tbltàx belast.
de eer.te :erhaling den duur van twee jaren niètover7)De na temelden uit:witserland inge#oerd wordendë schrijden mag.
u:tikelen worden, èf tot vErminderde toltu en 6f geheel ledere verdereherhaling wordtmetverbeurdverklaring en
geldboete tothetzestienvoudige bedrag der onthoudene betolvrj in de tolverbondstaten toegelaten,a1s:
lasting ge:traft, tevens metverbeurte van hetregttot uitZwitarnheteYï
z
f
:
wnne
n
.
,
v
a
n
he
t
Xe
e
r
#
%
fo
n
s
t
a
nd
e
,
in vaten, gen den algemeenen ihvoert@l;
oefening &an goodanig bedri
jfa1swaarin de contrebande of
centenqar even &lsvoorruw l* d in blokken,eh

Zwitsernclte kazenb :> korolotie-&eslasddeeten,op de de frauA is be<aan geworden.
helftdèr tariefmatige invoer-regten,
In den regelwordtechter in di1 gevaljin stededergeld-

Zç
#
.ex-,wollen- el katoenen-ntoyex,en anderevo:rwerpen ter verwerking en veredeling binnen hetgebied
dertolverbondstatenjondervoorwaardevanwederuitvoery

Z#n-q
ad,hetwelk opzwitserschebleekenterbleeking :s
gebragten daarna weder uitgevoerd wordtj
:
Feeb hetwelk op inlandsche weiden gebragt,en na %

den weide-ti
jd wederuitgevôerd wèrdt,
*
Zwff#erdeâ ve6'
ea ongezouten Jo/er, op bewi
js- x
voering van eigen consumptiej
-y
Granenbâ4v/,ruwewer/ârvïdel,honi&bvortelen, o

de straf van li
jfsdwang toegepast.waarvan de duur
nimmer lenger dan 4 maanden,bi
jderdeofverdere redicive daarentegen nietbeneden 6 maanden vastte stellen is.
Bi
jwi
jze #an exceptiekan echterookgnaargelangvan omstandigheden de voorvermelde geldboete, en we1 zonder
verbeurte van hetnering bedri
jf,toegepastwordenjhetgeen
echter oilnmer geschiedt, a1s de beklMgde de overtreding
detolwetten alsbijwi
jzevanberoepsbedri
jfuitoefent,
venwarendeomstandigheden ofbedriegelijkebedoelingetz

schuld van den beklaagde vergrooten. De gevangenisgedroorde Jo/zawrvcâ/es, Femeene p/f/ellâârrd e
o straf welke de geldboete moetvervangenywordtsteeds in
waren en on&ebleekte >cd.
Q de regterl
i
jkeuitspraken bepaaldeli
jk aangedpid.

8)De volgende artikelen worden insgeli
jksbi
j derzelver

9e daAd van eontrebande offraudewordtgeoordeeld

KatoenenJwdrfzâ/ewarentotophetjaarli
jkschemaximum
van 1372 centenaars, en
M ousserende sel/
zcâc/el/er-wijnen,totop hetjaarlijk-

belasting zoudevereischen,declareren of1)anderepersonel
dergeli
jk.evoorwerpenjtegen beterweten aan,onregtigdec
l
a
r
e
n
of bi
j de viaitatiedezelveverbergen;2)alsbz
g het
vervoer van belastingachuldige goederen in het grensdistrictc) a&n debestemdetolkantoren nietaangehouden,
$)devoorgeschrerenetolstraatwegenj ofden in hettolmanifeat omschreven weg niet gehouden hebben.e) hetveryoerjzonderbewilliging deroverheidjbuiten den wettelijken ti
jd de:daagsbewerkstelligd wordt, ofd)voorwerpen

overgang uit de van hettolverbond uitgeslotene verbonds- volbragttezi
jn,onderdevolgendeomstandigheden.
landsche landgedeelten in het tolverbond-iebied, èf ge- 1) Als bi
j de aanmelding aan het tolkantoor c) hanheel niet, of naar lageredan debi
jtariefbepaaldetaxen deldrtvende of neringdoende personen en vrachtvoerders
belastingpligtige voorwerpen geheel niet, of in te geringe
belast:
hoeveelheid,ofin eenen vormjofaard, die eene geringere
c)Uithetvorstendom Neufchalel:

schemaximum van 40,000 Ilesschen,tegen ) en

Jlorolo&iën, âpr/fpgft'
-led/cldA e/l,en J4r@&#f:-/kers-rereeh chappen,in onbeperktehoeveelheid,tegeu
de helftvan den invoertol.
De invoer in het tolverbonds-gebied is echter aan de
legitimatie doorcertiâcaten van oorsprong, en aan bepaalde
vervoerwegen gebonden, en we1 mag de invoe:dergedrukte zonderhetvolgens voorschrift vereischte tolmanifestaangekatoenen alleenli
jk overdehoofdtolkantoren Lindau en bi
j haald ofmethetzelve niet overeenstemmend bevonden wor-

schusterin:el; die van den wi
jn alleen overde hoofdtllkantoren Lindau, bi
j Schusterinselen Friedrichshavenjen
die der horologiën enz.alleen overhethoofdtolkantoprbij
schusterinselplaatsgri
jpen.
:
)
Ui
t
d
e
o
v
e
r
i
g
e
pr
uissischeexclaven:
Ruwe natuurproducten en gewone voprtbrengselen der
kunstvli
jt, tolvri
j:
r) Uit de badensche exclaven Bûsingen en het eiland

den;3) al:wegens tolpligtige goederen,dienaarbuitenslandsgaan wor de aanmeldlng en visitatie bi
j eene tolstationy of a1s met opzigt totsoortgelijke totdoorvoeroftot
verzending naareenetolvri
jestapelplaatsgedeclareerde goederen wegenghetvervoereigenmatig beschiktwordt;4)a1s
handeldri
jvendeof neringdoende peryonen in hetgrensdistriot niet in overeengtemming met de naar de bepalingert
der tolwetgetroFene verordeningen,met opzigttotbewerk-

Reichenau t
stelligdetolbetalinq ofwegenstolvrt
'en oorsprong gevondep
Alle voortbrengselen derlandhuishoudkunde en van den goederen zich legitlmeren kunnen;5)alsuittolvng
-estapelplaatsen goedexen zonder door de wetgevorderde declaratie
wtjnbouw,insgeli
jkstolvrtj;

djUithetbei
jerschetegen Bohemen grengynde Traisch- verwi
jderd worden?en 6) alshetvoorgeschrevenecertiâxat

distriet:
wegensdetolbetallng dergoederen,nietonmiddeltk op de
Granenn1/4e, boter, smalt, âcwrn, &ehaap&wol, -02- aanmaning daartoe vertoond wordt, die opteekening dier
jnwaad,inggeli
jks tolbetaling in de handelsboeken ontbreekt, de verprdende
l6n icrend,ruw e wollen stoFen en li
tolvng.
aanmelding verzuimd is, of degoederen zonderdebijde
S&hA#ws:csv1>G. Alseen derwezentli
jkste,uitde ver- wetvoorgeschrevene geleide-papieren worden aangehouden.

eeniging toteen gemeenschappeli
jktolstelselvoortvloei
jende fraGtvervoerdersjdie bi
j eene herhaalde onrigtige devereischten,erkende de duitschetolvereeniging,ook tezijn claratieN wi
jzen,datzijdaartoedoor de ladings-papieren,
eene omvbeiding der in de onderscheidene ferbondslanden velke :i
j van den bevrachter ontvangen hebben zgn gel
strafwetgevingen metbetrekking tothettolwezen bestaande. nooptgewordenjofwelke zich over de plaats gehad heb-

lndien, ook al, zi
j naar de verbondstraktaten op geli
jken
grondslag gevestigd waren, er grepen toch in iederen verbondsstaat eigendommeli
jkheid van regtspleging metden
slender van zoo veelvreemdaardige aan de oorspronkeldke

bendetoibetaling oftolvri
jen oorsprong dervoorhandenbevondenegoederen nietlegitimeren kunnen,bli
jven van de,
op herhaling toegepastejstraFe verschoondygeli
jk ookeerze
veroordeelin: te dier zake,de opherhalingtoegepastestraflk,
bi
J eeneNvolgende4olwetovertreding nietincurreert.
W orden goederenywaaNan de in-,uit- ofdoorvoerverbodea is,b1Jhetgrens-tolkantooruitdrukkeli
jkaangegeveu,
of overeenkomstig de wetteli
jke voorschriften aan visitatie

eindelijkj na vele beraadslagingen tot de,met heteinde
desjaars 1837 in werking getreden,in alleverbondsstaten,
in geest en letter overeenstemmende,tolstrafwetvoerden.
Xaarinhoud i:hoofdzakeli
jk devolgende:

van eene oyzetteltkecontrebandekunnen overtuigdworden,
zoowordt,ln plaatsvan evengemelde straFe, blooteli
jk de

wetgeving toegevoegd plaats, en zoo menige bepaling was
in den eenen staat als tegen de totdusverre bestaan hebbende. staatsregeling inloopende verworpen, en in den anderen staat als met de betaande orde van zaken passende
go
v
ea
Mcht
de
.n Ui
zic
thhe
vetler
da
lea
irui
ond
to
ent
rsc
sh
ta
enie
denveerschil vaa wetge4ing, onderworpea, of komen zoodanige goederen met den posk
ongelegenheden1 die, aanjzonderd&tdepersoon,aan wies zi
jgeadresseerd ziju,

terugzending der goedanige goederen naar het buitenland,
in heteerate geval op kosten van den houderjinhettweede
W ie goederen,welker in- ofuitvoer verboden is, inevalonder borgtogt der goederen voor de kosten.
uitvoert(contrebande),heeftbehalvedeverbeurdverklaring, ge straf der contrebande of der fraude wordt de helft
het dubbele der waarde dezer goederen, minstensechter verzwaard, als de gederen bi
j het transport in geheime
eene geldboete van 10 thlrn. beloopen ;wie echter van be- pakking en op eene kunstige en moei
jeli
jk teontdekkerk

lastegoederenjegensden staatde voldoening daarvan ont- wijK verborgen,en al:Ytdoorvoerof weder-uitvoer aall-
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lpersen fabri
jk-arbeidersjechtgenooteaenkinderengvoolts
ler
mee
nldg
ee
,doufre
anndershe
otndt
era
rns
g#eo
le
rt
ibi
v
lj
eert
w-c
is
osn
el
tr
dôl
eofsli
anand
f
lerze
gl
oveer be
lhun gezin ofde anders in hunne dagbuur:taande,al$ock
bestanddeelea zi
ja veranderd geworden,ofwanneerhandeldri
jvende ofnering doendepersonen,aan wiemen,totbevordering van hun ni
jvwheidsbedri
jf,ondervoorwaarde van
tot ditoogmerk te woçden aangewend. tolpligtige goederen
geheelvri
joftegen eenen verminderdea tol latea volgen,

de gestadig zich ia lletGezin ophoudende personen te vervangen hebben metopzigttot de geldboetea en de op het

geregteli
jk onderzoek Tallende kosten. die wegenstolwetovertredingen zi
ja toegepast en te weeg gebraptgeworden.

9e eigendom dergoederen gaatechterdan ntet verloren,
.
dezelven zonder vereiscllte tolbetaling toteenig ander oog- a1: de m=tde stralre der verbeurdverklaring bereikte tcgenmerk aaîlwenden, ofdezelven verkoopen, of als per:oneng wett
eli
jke handeling.dooreea'derden persoongepleegd is.
&an wie goetleren,zondertolbetaling,zi
jn toebetrouwd ge- welkendeeigenaarnietkrachtensdewette vertegenwoordigen
worden.flaarluedesluikeri
j bedri
jven, oftoelaten datdaar- heeft;veeleermoetalsdan deovertreder,behalvedeanderszins
beloopene straf, de waarde der goederen.in stede van de
Tnedeslukkeri
j bedreven wortlt.
De vereeniging van drie of meer personen tot llet be- conflscatie,aan den staatvoldoen. In t
wi
jfelacbtige gevallen
dri
jven van contrebande offraude,wordt.behalvededaarop wordt door het tolbestuur steeds diegene a1seigenaar aanrustende strallbn,tegen den aanvoerder of opperlloofd met gezien,ia wiensnatuurli
jk bezithetgoed oj)den ti
jd toelh
:1 à 6 maanllen, tegen iederen deroverige deelhebbersecll- detegenwett
eli
jke daad bedrevea ofolltdektwerd,ziclll)e-

ter :lechts met l à 3 maanden gevangenisjgestraft. Bi
j vonden heeft. Van daar is llet, btiv.. datde goetlereqvoortduring eener soortgeli
jke vereenigiog of inltetgeval vervoerder als de eigenaar ,an een tolpligtig voorwerp t-e
v&n redidive treftdel
z aanvoerder of opperhoofd eene l i bescllouwen is,alszicllbi
j hetzelve ceenvraclltbriefbevindt.
2 jarige. dcn overige deelllebbers echterslechtseenezes- 9e con:scatie der goederen blijftin alle gevallea uitgeinaandsche oféétljarige (
ievogenisstraf,behalveen nevens sloten, als de hetzi
jtotinvoerofuitvoerverllodene voorde gewone strafder contrebande offlaude.
werpea onmiddelli
jkbi
jlletgrens-tolkantooraangegevenzi
jft
svie contrebande of fri
tude onderde bescllerming eener geworden, of al
tllansbelloorli
jk tervisitatie zi
ja aangemelll
venekering- (assurantie)bedrijft,veyvalt,behalvedeopllet 9eworden;ofindieu goederen,waarvan de iuvoerverbode.a
vergri
jp vastgestelde straf in eene gevangenisstrafvan 2 à ls, lnet den postaankomen,en diegene,aan wien ziJziltp
3 maanden. Bi
j eene vereeniging van tweeofnleerperso- afgezonden. niet wegeus opzetteli
jk
'e overtredingkan overnen tot dit doel, onder assurantie,wordttegen den aan- tuigd worden. 9everbeurdverklaring van goederen bli
jft
voerderofopperlzoord eene gevangenisstrafvaa 8 maanden in allen gevalle uitgesloten, als Iletzi
j de tot invoer of
tot ét:
'n jaar, tef
ien de overige deelnemers ecllter slecllts uitvoer verboden voorwerjlen onverwijlfll)i.illetgrens-toleene 4 i 6 maantlsclle gevangenisstrv toegepast. I)e ver- kantoorzi
ja aangegeven t
iewordell,ofalsiernand,die geel)
i
jft. verbodene koop- of
zekeraar(assurat
leur)alsook debestuurdervan eetl verze- handel, handtering of nering (ll'
kering-gezelscllap vervaltin eene1)i2jarige strallk, ieder andere goederen we1 niet uittlrukkelijk bij lletlolkantoor
a'ndere deelnemer ecllter in eene6 nlaaadsclle tote
't
-n-ia- aangegeven,nlaartoch dezelven belàoorli
jk ler visitatie aan1iGe gevangenisstraf;defondsenworden verbeurd-verklakrd gemeld lleeft,ofals goederen.wcarvan de invoer verboden
en kan ditzliet(ieschiek
lentil)stede derverbeurd-verklaring is,lnetden postaankomenyen detiene,aan wien zi
j(&Qneene geldboete val 3
.tit) a 1000 thlr.bescllikt,voorwelke den zi
jn, niet van eene opzetteli
jke overtreding kunuel
t
overtuititl worden.
tle gezamenli
jke deelnelners solidair borg bli
jvell.
Ilet gebrtlik van wajlenen ofdergeli
jkegevaarli
jkeverk- 1)eomkooping van eenen tolbealllbte ofvanielnandzi
jller
tuiger
l btjllctuitocfellelleenertolfraullewordt,bei
laive de ondcrgesclllkten.wordtmeteelle geldboete1otllet24-ma)i:;
oI) dit ver:il'
i
l'jlxaslgestelt
lestralre.nleteene là 3-jarige. bedrag derwaardevanllet(iescllollkeyleofaangebotlencbetlrag;
en llet (Iebrulk nlal
sen vfln wapenen totwederstand tegen isechterde waarde van lletgescllonkene ofaapt
iebodene nit
't
lolbeal
nlltcn. naar verllout
lint; van llct aan deze laautge- op te maken. alsdall nlet eelle geldboete v:
tn 10 tot511()
Tllelden toeIiebralitlelàel, lllet eeni 3 âs-jarigè gevange- thalers, en in geval xan onverlnogellllleteene evenredige
Ilisgestraft, iI
l zoo vdrre, kl'
llclltens dealgel
zleene landswet- evangenis gestraft.
fen. llieteelle zw-aardere strall-e is vaslgesteld.
Hetverllinderen van eenen bealllbte in de uitoefeningvarh

llet verbrcken van of1e:s',1toebrelylren aan deambteli
jke zi
jne ambpligt, in zoo verredaarmedegcene beleeliginlll
jlloltlberinf; of verzekerilll; otldt
lr slot. zonder dat daarbi
j of feiteli
jklàeden tegen den beambte verbontlen zi
jn,wordt
t.cne onttluiking der belastilltltrn isbedtleld, wordt, zoo dra m eteene geldboete van 10 totD()tllaler: in llet laatstgeval
zuiks niet door een onvoorziell toeval ia ontstaan. en als ecllter, worden de, in (1e alrelneene strafwetverordende,
(l
aarvan aan llet naasle tolbestuur kennis i: gegeven,nlet st
raflkn op injurie ofop feiteli
lkverzettegencelastigdender
tlelcgeldboete,die bi
j verboden goederenmetlleteen-zesde overlleid.ecllter metde helftverzwaring der straftoegepast.
lreleelte van (lerzelver waarfle, bi
j andere goederen echter IederInisbruik van hetambteli
jk gezag van dezi
jdedesbesteeltts metllett
létl-zesde(iedeeltevan den invoertolgcli
jk ambten veaachtde strafre van denwegens verzetaangeklaag-

xolllt;de overtredinf;der voorschl'
iften vande tolweten der den persoon.
lolregeling en van de in gevolge derzelven publiek gemaakte
oubekendheid metde voorscllriften der tolwetgeving,#au
allministratieve voorscllriftefl, oI) welke geene bi
jzondere hettolreglementen van de tolslrafwelgeving, en van de ten
:trafre is vastgesteld. llleteen reglementaire strafvan l tot derzelver gcvolge verordelltle voorscllriflen, strekt noch den
10 tlllr.bereikt.1:ecllter Jlletde beschadigingvanbetamb- binnen- noch den buiteolander tot verontsclluldigillg.
ttlli
jk goederellslotlletdoeleellercoqtrelunde offraudever- 9en overigen iohoud der tolstrafwet, dieoverde wi*
ize
I)()n(lea geweest,zoo wortlt(le straftoelpast, die.naar de van straflordering handelt.welke doorde hetgeregts-onderalgelzleene landswetten,(,1) xervalsching vaa openbare akten zoek volvoerende overheden nloet illgeslagen worden. t!n
',t'tlorkonllen is vastgesteltl.
dienvolgenseigenli
jkalleenvoorlaatstgelklelden belanglleeft,

llnndelen fabri
jk-bedl
cijvendepersonea zi
jn verpligtvoor zullen wi
j llier niet nader toeliclkten.en sleclllstellslotte

lltlltfle bediendetl. lecl'litllien, m arkthelpers, arbeiders, nog vermelden.datde wetteli
jk bepaaltlestrallknopcontrct'clltIrenooten,kintleretlen anderszinsio Lunnedienststaan- bande en fr
aude na 5jaren verjaren;vau (leenkelregle.1e (
i
l
1
(
I
e
f
a
mi
l
i
e
ophoude
nde
per
s
onen
;
)fzicll (;emeenIi
.ik
mentaire strafbepalitlgen geldtde verjaring na ljaarsedelt
ntltlel'e personell eclltcr slechtsvoor hunne ecllttienooten en llet pleren der overtreding.
kilptlren, Jllet opzigt tot de geldboeten, tolbetalingen en
%'E5ER-ELLE,ofdezoogeftaamde*i
jfspannigee1.Lengtenlaat in llet Levantsdalik1 Kt
irntllen = l4 weener ellen.
llrtces-lvostellbol.
g tebli
.
iven.
lltttllangtovel'
igensvalldetoladministratleafofzi
jdegeld- l)e duinl-el of de damin-elaldaaris2)weenervoetla!1:;.
lllt-te van tlen subsitliairaangellouden persoon invorderen, M;E5-EI
IKlâIIDE#
.? (fr.clta.rdonsccrdflrez, chardons

1411 Wc
11 ofzi
j tlel1 llcsclluldigde,wegensgeldeli
jk onvergeval lleeft de subsitliair gearresteerde blooteli
jk voor de
tflllletaliut;en (3e j'rt
lces-kosten iIlte staan.
AYat (
1e lolslratwt
rlteli
jke vool'
scllriften omtrent de 1'<z.,

f
iJoulon,chardonsa 6onnctter,
.eng.teaselz;(lu.FFe-

3l
1o:;el
1. gevaoliellisstrtlf wil opleggen. In lletlaatstgemeld 6ercarden, Tucltcarden. Strump-poirkercardcnî ;#c?'-

&et4rdtpez-l-/crin%
q ()fc0??
.
'cctie betreft zoobereiktdezestraf
.
.#.
steezsden tti:iellaa:'. (,111lleteven ofde strafbare daad door
llelu zelven of tlotlr ecllen derden epleegd is, voor wiens

chcntcarden, Cardezl, Dtstelköple; ital.cardi. pcrwl-.

cardidi ccrdcre ofgarzare, cardi dipanni)zi
jn (le
bloeisemknoppen der weverkaarden qdipsacusyk//oauza,
llrtt:n,4e klassej lc orde), die in lletzuilleli
jk Europa
in llet wild groeit, doclzop xele jllaatsen voor tlen handel
aanliebouwdwordt;bi
jv.bi
jonste lant
leomstreek'sTllolcn:
voorts onder Geervliet bi
j delt Bricl, en bi
j Tilllurg;il1
Saksen bii Lomntatscll, in pruissiscll Saksen bi
jIlalle.in
Bei
jeren bi
j Neurellberg.vooralbezuitlen (le stad.bi
.
iErlan'en en Ban:berg.aan den Ili
ju,in i
xoravii,,
.n (1a11zic bii
liak-a
.
x
.
y
.

llandelingen, hi
j, lllet ojlzitit tot llettolwezen,geregteli
jk
aatlsjlrakeli
jk is; walàtllet lll:
lak't jieen ondersclleid,ofde
.
cjlrenaal
-der goei
lerea de overtretling onlniddelli
jk begaan
ileeft. Jatlofzi
jdoorzi
jneaaltltoorigell.llandelsbcdienden,
ë biJ Bologna,in iI-al,kIi.3k in (1t. llllvenee.
fabri
jk-arbeiders is bedreven (iewortlell,vermitskoopliedea
, in Itali
e!tfabli
jkanteu Lunncbediclldctlenleerlingeo,llunuemarkt- h-orluandii en lzct ()1'leat)nai:; iîl Kr):;t-!a1)(1 l11Ezst&. 1),-.zs

W ZYO UTH.

-

:.
@*: -

W HITV AVEN- -W IJX.

tweejarige plant heeft eenea kantigenj5 à6 voethoogen 'land aan de kustvan Dorsetshire gelegen. UitLoofde harez
stengel,bleek roode bloeisem: en bloe.iti
nJuli
jenlugu:tus. gunstige ligging aan zee,is W eymouth reeds vroeg eene
De kopjen zi
jn eirond.ofcylindriek.totvimgerlan: en tot aanzienli
jke handelgplaatsgeweestjdieveelhandelopI'rank2)duim dik. lederbloeisempje daaraan i:doer'
een langj ri
jk, Spanje en Newfoundland dreef, van welk voordeel
grein-achtir,gepunt,aan het:uiteindeacbteiwaartagekron- deplaatsechterin lateren ti
jd, zoo we1 door de eorlogexz
keld bàstblaadje gescheiden. hetwelk deplaat:derbloem- metFrankri
jk a1sdoor de binnenlandschetwisten isbvroofd
kelk vervangt. llet is vlak, droo; en nietgroen..Daar geworden. In het jaar 1763 is dezestad echterwederom
een.belofkop uiteenegrootemenigtebloeisempje:be:taatg meer iu aanmerking gekomen;doordien Atszp van :atb,
:oo heeftdezelveook een geldk.
aantalbastbhadjeajendaarop dezelve a1s eenebadplaalsin naam bragt. Sedertdien ti
jd
berust dergelver bruikbaarhei
d, want daardoor is men in is de stad ook veelverfraaid, en dlàr, waar vroeger slechts
staatwollen- en kRtoenen wAred (làke'
n, kèusenj mutsen, wildernissen bestonden, vindt men tegenwoordig Rhoone
tdk) op te kratsen en aan de opgekrat:tqdràden eenerlei wandelplaatsen,alsook een'schouwburg,eenegezelscbapszaal
rigting te geven. âl:,
ztjHjp zi
jn, sni
jdtmen ze afjder- en andere inrigtingen ten behoevederbadgasten. De bew'
f
l
-ze datnog een gedeeltevan derzelverMeeldaaraanbli
jft; volking, met inbegrip van lzet tegenover liggend en door
25 stuks woden in een bond.qebonden4
1,
40 bond maken eenebrug gemeenschap hebbendejXilcombeRegis,'
hetwelk
een paket van lX 0 gtuk:; 10 a 12 paketten worden in onder ZtlzAB:T1lmetW eymouth vereenigd werd, bedroeg,
balen of, bi
j verrtverzendingen in vaten ofkisten gepakt. in 1831, 7655 zielen. ,ln 1833 kwamen hier37 vreemde
ln Nngeland heeten de grootste kingn,die van middelbare schepen binnen,terwi
jler355kustvaartuigen inliepen,van
grootte gueenn of middlin&s, of neconds en thirds, de welke 85 op de plaats te huisbehoorden. Tweemalen per
kleinen 6uttonn of thàu&and ecre; ncrunn heeten diemet week vertrekt van hier eene stoomboot naar het eiland

weeke punten, welke.deswegens minder''bruikbaar zi
jn; Guernsey,naarJersey enz.

ventn noemtmen de reedsafgesletene. Eene pakkingkingn W HITEHAVEN op 5(O 33'0* N.B.en 3O35'0*W .L.,
houdt 14)00, en I pakking middlinrs :0.,t)00 stuks. Hoe stad in Zngeland en de voornaamste haven vahCumberland,

akbaarder en teven: duurgamer zi
j'zàjn. de:.
tebeterzijn
zi
j. In den franschen handel'
noemtmen,zonderlinggenoeg
decylindriekehardemannrtç
jke(mêles)endeeirondezachtere
vrouweli
jke dkmelle&); eer:tgemeldebezigtmen'voorgrovere,laatstgenoemdevoorEjnerewaren. De duursten.zi
jnde
ttjkkaarden.0fdeweverkaarde eenebijzoadereplaatensoort,
ofdoorkultuuruitd:inEùropaoverAlwildgroei
jendeoneckte
weverkaarde o,
ntstaan '
ig, weet men niet;'
deze heeftwe1is
waar gtekende, maar te zeer buigzame haakjeg, en komt
daarom in onzen ti
jd niet meer in :en handel. Vermils
me'
n dekaarden natmoetverarbeiden,ismen genoodzaakt
ze '
telkens na het gebruik langen ti
jd tedroegen ofwel.
uithpofde van hetingekomen wolretjuittekooken.gaarom
had'men'in Frankri
jk vôöreensviertaljaren,znetalenkaarden
Lehardonn'ce/fee#)uilgevonden;'dezehebbeaw
eGterinhet
gebruik geen :teek gehouden. In het.
duitgce tolvern nd
bedroeg de
invner, fs

1834 . . ... . '
centenaar: 8,174
1835 .. ... .
>
10,296
1836 ...
>
11j09l

uitvoer,ïl
1834...
centenaars 2,934
1835......
>
4,085
1836.....
n
2,854
doorvoer,in
1834 ..
1835 . ..

centenaars
l
y

1t
!5
476

in eenebaaider lersche zee, op 107 mi
jlen van Londen.
geze stad.vangeheelnieuweren oorsprong, is tegenwoordig, na New-Castle, de belangri
jkste voor den handeliz1
steenkoolen.
9evuurbaken derhaven zi
jn op hetuiteinde dermoeljes
gepl4atst. Hetvuur,hetwelk hetverstin zee vooruitsteekt,
iseen stilstaand,en zoo draer 9 voet water tusschen de
moeljesisjdraaithetbinnenstevuur. en brandtalsdan dèn
geheelen nachtdoor;hetwordtvan3 à4 mijlenafstaud:gezien. 9e schitterendstelichtgloed van hetzelve wordtvap 40
tot40 seconden gezien,en alvorensteverdwijnenverliesthel
trapsgewl
jze zi
jnen glans. Desdaagswordtvan hetuiteisde
dernaastliggendemoeljeeenevlaggeheschen,om hetlelfde
waterpeil,a1s boven A'ermeld.aan tekondigen. 1)ehaven,
die bi
j den vloed 20 (engelsclt
e)voetwaterdiepte heeft,is
bi
j ebbe geheel droog.en wordt door driebatters
jtn vall
methet vlak deswatersgeli
jkliggend,geschutverdedigd.
Xeer dan 200 schepen worden tot den uitvoerder ,teenkoolen gebezigd.Erwordtook een aanmerkeli
jkaantalschepen totden handelop Amerikaen deW est-lndiènuitgerust,
alsmede voor de kustvaart; vele anderen dienen ook voor
den handelop oost-Indië.

De kun:tvlf
lt der stad bestaatvoornamelijk in fabzi
jkatelt
v4n linnengarens, li
jnwaden, zeildoek, gingams, beddetdken,kabeltouwen,touwwerk:tabak enz. Erzi
jnook eenige
fabri
jken van chemischeprodukten,ankergieteri
jen en twee
brouwerijen.
De steenkolenmi
jnen van Whitehaven, aan welke tleze
stpd dea bloeiharerkoopvaardi
jtedankcnheeft.zi
jnweliigt
demeestbuitengewone derwereld;zi
jhebbenvi
jfvoorname
.

ingangen; door twee dier ingangen kunnen de paarden tot
in hetbinnenstder groeven afdalen,die meerdan 150 vademen diepte hebben, en zich totop verren afstand ondez

1836.....
p
2
9e meeste invoer geschiedtin depruissixhe hi
jn-provinciënt
1834...
centenaars 7,641 en
1835...
>
9,356.
Deoverigeverbond:landen bouwen bet hun noodwendlge
gelven aan.
Uitgevoerd werden uit het tolverbond uit de provincie
Pozen in 1834,cntnr..975 en in 1835 cntnrg.1513.
9enuit
Bei
jeren in 1834 cntnrg.953 en in 1835 cntnrs.1355.- 9e
groot:te uitvaerhandel daarmvde dri
jft Frankri
jk; dezelve
bedroeg
kilogr.
wccrde
1832
672,125 .....l,075,400 fr.
1833
656.
,019 .. ... 1,049,630 >
1834
4609507 ..... 736,81l >

de xee uitstrekken,hetxi
jn dediepsten,welkemen onder
de zee heeft uitgegraven. âlhier heeftmen,ten einde dt'
ontploëng van hetgaztevermi
jden,diedoordelampender
mijnwerkerswordtteweeg gebragtjhetmiddeluitgevonden,
om de mi
jnen te4erlichten door een rad, hetwelk onophoudelijk tegen een stalen vlak in wri
jving is.- Behalve
de kolenmi
jnenj zi
jn er ri
lke i
jzermijnen; op ongeveer 3
mi
jlqn afstands van de haven,iseene'loodmi
jn,nabi
jden
Zken, te,Kinneyside. Jaarli
jkswordterook eeneaauzienli
jke hoeveelbeid visch gezouten en uitgevoerd.
W IGTIG (VûtwIçTzc). W ordtvan muntspeciën gezegd,
om te kennen te geven datzi
jvolkomen lletwetleli
jk voorgeschreven gywigt houden, niet te ligt, noch gesnoeid
zi
jn:- >HP
Jheeftmi
jin louterwigtigedukaten betâald.''
4001 âlxsltL1c6zl.zie Axxsll.
W IJN (fr.vingeng.vine;du.JFet
'
n,
.de.en zw.vt
'
n;
ital. en @ . vino; port. vinào ; russ. en pçolsch wine;
lat..
vt
'nulnj Debeteekenisjin welke in denalgemeenen ol

9e uitvoer in 1836 was naar Pruissen 252,267; Beljië
>4,703. Rusland 228,598; oostenrijk 81,779,hetovenge
Duitxhland 38.833,Man,e-steden 34,1.
72 1Sardinische Stam
ten 22.42:, Zweden en Foorwegen 12,l81, Toskanen en
de Kerkelijke Staat6,637.genemarken5,0499Spaoje4,216,
injeland 1.983 en in andere landen 133.486 kllogrammes.

totdrank gebruiktwordende. In den en
'geren ofbi
lxonderen zin,waarin het woord hiermoetgenomen worden,is
dewi
jnjhetsap derdruiven.
01*dervruchtvandenwi
jnstok.
9e scheikundige wetenschap laeeft zieh nog weinig met
dezen kosteli
jken drank bezig gehouden; slechts heeftzi
j
daarvan de voornaamste grond-bestanddeelen aangetoond,
waarvan de, totin hetoneindige zich vermenigvuldigende,

1835
1836

760,651 .. . .. 1,217,046 p
l,056,328 . . ... 1,690,125' >

ruimeren sin ditwoord genomen wordtjisdie van alle met
gisting Teriregepe vloeistof uit eene bezie,eene vrucht, ert

W :YXOUTH op 50o 36'0* N B. en 25 27'0* W .L.. evenredighedenjmetde geheimzinnige inwerkingen van den

zeeplaat:inhetengel:chvkanaal,ietsnoordell
jker dan Port- grond, de ongeli
liheden in de geaardheid van den vi
jow
16G

WIJF.

- :@%%

W'JA.

gtek ea de overhetalgemeen geer bekende.prakti
jken der

De wi
jnhndeli:onmeteli
jk groot;heti:onmoyelj'kdenvi
jo-bealding, de onmeteli
jk grooteep Truchtbare f4milie xelvfn met.eenigea gr.:d #aa waarKbi
jnli
jkheid ln deuelfs
derwi
jovn da.otellen,dieop den aard%lwozen
ïeb- l.'te beg- teoj en nietdan œetdeuiterste behoeden die 'aanleidin; gevea Yt eene der kbilterendste han- namkez m-îmtndlfer:aasûem-n,metwelkeoverhetal-

delstakka dirnatlém 9e Toornaamste grondstol
ren die den gem- j.voer iu.r 1- d Tan preduciie,ia llet.wilde wordt
we1bexiden vi
z
-e, ia goed ordinaix.kealitekt,zamenstellen gevbe- dz,Koge al.de w lenlclzap der :tatistiek eenige onzi
jn:water, al
ke k. Riker.1ilofgelqi. wi
jnxeenzuur t. l- kenba- ,rozeriarn gtnlaaktllebben..zij.i:verreatN-

kleur:tof. Hetkolenzbur Laci'
de elrlonïye ) bevindttiobl tea'l'kipea!:2 ditno&*1 zijn,iatako #.o llaudeltu n:
''in de mx ssergnde wijnen in d>.staatvan oplossing,> verhe? )m:-,:b>'> *t de artikelen.#= ,gl- tbinneiqnd:
xebxik.<.I)e.+%nG Ve1.il overmztia'grœ y aggea wi
j,
vervliegt bi
j ketopeaên desTaatwerkak
Zie Merde opgl4e der boeveellyeid alkobol, die in de uàur.Lj i::niet,we bi
j#zi
jnkonde.>:
)n.
,moest.el pp dit
kosteli
jke eijnew .ls -sv.:;dqarœen Typ
eqigrerfaan deze punt...even.al:op!vele o çrfj bebb- xi* d: londql:-inwijnen nog :le holto4xNt,k.a ketniet!moemli
jkTallen, stell- geoj.> alti
jd.op.>
-I
nm
.erli
l-. dwaliogen gegrond.
de toegev e llUea elbeid tt onderkennen:
zitq'in.ata-'d .gxeld .tevn deualue,llebben.dea arbeid
der.si
juebeid zgekindez.
j..gevoelig: onlberiogea.opgelegd,
. op 1
00 deelen l.3
Bordeaux * * *
en,,ali naar.hadelusq.xelle dtiftel).aknge:lookt. W i
j
%'urgo&ne .
@ (iito
14
geven on:hicrniet'ex:aan,4.hl
,j>a$i
ësj:wi
j willen hier
Champagne . .
@
d.ito
11
.

Co
:ta
nce .. @@ @
Fronnt
!y
nac, Iaunel...
(.
pôte'. btl
-e . ... . .

êito

19
ll
12

dilo
dilo

dito
17
(lito
1:
20
fqiera . ... . .. dito
M/2 a
dito
17
%'
dito
Portéi
jn
1l)
Tokayer *
dito
lalu- beu moet>en <ql bekennen. d.thetonmogeli
jk

llermitage (witte)...
Bvrmitage (roode ...

isde al l- tige ea nredigheid dezer grondbe:taeddeelen le

bepalen;dtgelo # oneplloudeli
jk estoord door'
hetyerxhil

eeoer enkele r*dbxedtej door eene lnin of meer voor-

deelige plaatxlvlke lil ing,door eene beter

kul-

tunrjdoore- veink œter.Terztandigoverle:
bouwer.Meèrofmindergnn:ligjaaress.0Qki:
zeldvaam een overrx'tfeTsclzil#an kwaliteit
io
prodoktvan twee nefen elkanderqonliggenêe wi
jabergeu.

De waadleid deter daadnak.,die meer treFende sichvoordoet in de œnol% isehe productie, dan iq alle andereklussen
d.r induztie,in welke de bewerkingen destrekkinghebben
om oe erling éénvoz-ig te worden,en dia lolgens nage-

slechts eeoe een-udige w=rlleid aaaAoerem;die ov:rigen:
doorrds.gtaatakuishoudkunde en de.dudzaken genoegnam
i: G -ezen.
1).I)e.natuxrl1e& Y mmige luchtstrek- iri
jktli
jkmeteene
wondërbue.magt :aa wijn-productie beaiftigd';in onder-

heid i: dit bet y'a1:nvtlrankri
jk. 0p melepunten #al
dea uBbot,G e? Yjqen vanonbetwi:tnxe Tx rtreFeli
jkheid gex@t, welke.
.eea,'
bevoorooxdeeld.lxv gunstig 4xr
de fran-be wi
je a gestemd gevoelen,e .nivldoetmine pten.mau die1* -'ereu eel:'
lleigintuiqvandengmaak
vernl-i
jenk!es:a.é lwktupuesestel e e dAkwfrf geva.rli
jk. priusiog'Aeretiaken4eu een..vervkt'mea aan die
wiin- ,eene.* u#>%1ie id.lenJe reenevergz*
x.
'.-a..
koclotdne vi> x n.dea ovèr4le izer gewikeze
badxmddeelen,
eadddlvl4i
jendKeididea:pe4erom,
de.
tegro-e
Merktezhu qize rli der.ov-nhaatvab.lkt
/holp.lnFrankri
jk
lja uej,enyplbao verxhuidewhdenv&e;aan!4e.meetgrillige/.b- eeden:vaa.id:ài':r
n.ak.ben-woorA a; het is eene
sci
.- : kleupj:O e l qe gtir .leldepheidy,un welkedoor-

ga.udai*ietg;te,.
N /gMdT&lt,;kracht,z.cksl*d
-:
9A uqet,:jne

el.,
li
gte,geœ j.*àue -.% parfum betu lk.4.,
.'
nnea.xreelt,
bux rt.en w*: G eptv en!sleG t: @>4en b4a œerwart, indien niethetmisbruik mede in hetspelkomt.I)e franKhe

noej indentieke vitkem:ten op televean,maaktde bexr- wi
jnen wèlGreid xi
jnde,hebbel :lechtszeerweinigemedeeling derkwalieiten v&s de wi
jnen geeronzeker,zelf:#:n. dedioger:;in ditopzigtheeftde natuur metkwistendehand
ken,fn txN produteertFraakdie .an een en den velfden *i
jsberg. A1:men zich aen de alle: aaa Frankrdk
algemeenekenmerken Tasthguth,bli
jh men welf: nog:lxht: ri
jk.Netwelk lY iillioea hectolilerswi
A
' .kondeTerbruikea
bi
jde waarheid met opzigt tot eea'khio a.ntgldermee. en uitToeren, niâtTeelmeer o n heteen-derde gedeelte
vermaarde wl
jnen,en al:men daarbi
jbetonderxkeid inde dier kwantiteit. 9itis daarTan hetgevolq. datmen in d&t
and dege metterdaxd natuurli
jke, vezentli
jke nationale insaigoenen v.n beteene ofhet.anderej.lrinrekeniN brenr, l
:almen bega-pee,O emoeijeli/ dekunstTân Netwi
jnprœ- dustrie opgeoFerd heeftaan eene menigte kunstmatigopgevea i:. 0@k mJn dewezentldk Gkwdmeofkundige wde- dreveae indu.lriën, die, :ls ware bet..dx r middel Taa
pxeverszeerzeldzaam. en menig-een.die lukde vich b/rin broei
kasten gi
jn.ia werking gebragt.
op ti
jne kunstber--t,Tervâlt,alsmen hem op de proef 2) Eet gebruik.#an den wi
jq isnietslcbt:aangenaam,
:telt, in grappige.tx nietsoms e mme,miavattingen. ()m het is ook nuttig ;hetmag als Toor de gezondheid onmisme1eene loerde ' aa tae tde wi
jnenenbrandewi
jnen baar beschouwd worden.Tooraliq die oorden,waar de bele proeveny moel m- ,alalnMonda,meteeuegrooteschran- scllaving zich heeftgeconcentreerd,en waar,bi
jgevolg,de
derheid in lletergaahva*hetgezigtbegaafd.zi
jn,teneindede nlensch de gewoonten en. verkzaamhqden eener zkttende lekleurdervlœhtefGdeldktekunnenbeerdeelen,dieeenvxr- venswi
jtehebben aangenol
nen.dieweinig iu overeenstemnaam gedeelte he er volkomenhekluitmaakt. enhetgevolg is lning zi
jn meîde natuurli
jkegesteldheid van het vermogen
van duizenderleiinwerkingen #an seod', ouderdom , kultuor der spi
jsverteriog. ge wi
jn is eea kraclllig toniek;g'
j
-ne
en bereidkng;vervohgene komtdereuk.ofhetbouquet,inhet werkicg op onte tintuhgen,zet aan dezelv. Teerkrvhtb(.
j begunstigt wonderbaar derzelver verrigtingen, ea het
spel.en welk eene hjnlpeid en vlurige doordringadheid zi
vordternietTer.isellt,on1de Ejoegeurenteonde- heiden. Tolks-instinct. betwelk erkracllt vitwilputten, lnaar ten
diedoorelkaov àruisen,zi
ch verwi
jêen,ofbeuetelingsel- gevolge van omerdaad en derslechte kwxlileiten,veelalniets
kander behee?scben! Kindeli
jk kolntde :maak,om io llet datlvenwakking en verdierli
jkinl;vindt,bewi
jstdatinstinct
laalste ressortuitspraak le A en,een beslis:end aptwoord te nietde noodwendiglleid Tan llet gebruik? 9e zucht tot
qeven!ab detong,hetverhemelleendeachtermold'stre% e-. dronkenmakeode overnlaat is zelden anders het beillooze
lljk vi
lq ondervraagd g worden.Xen kan dusniettoteeoen. erfdedvdaa T@n dezulken, die geen regelmatig en llui::esekeren trap #ao Gkwaamheid in hetwi
jnproeven gerxken, 1i
jkgebruikTaa den wi
jn kunnen nmkeo.
Fewsxslam.m franscltewi
jx nworden iutwee,xefrKherp
indien meh eietdaartoenteteeeegeheelbi
jzonderevatbaar
hei
studi
déi
n,
s bega
wel
af
kd,
e heo
etzonder
bt
étendi
ze
ieh
n nove
ozrigte eve.aanhn '
v . lfptzlkeode,k.lnvep gqspklsl.de&6c-.
tof&xge)wi
jnenend.
xi
otzekae resuikerdeofliqueur-(natte- ofvocht)wi
*l
@n zoude,t
j
n
e
n
;
l
a
a
tstyemvlden, onder ee- hx gere ternperatuuringezallleld.wanneer
bi
jzondere wiinsoorten te beperken. Beze aanœerki
heb> n,commerciëelt,
Ysp-ken, mev gewigt (bn men % - de vrucht G k g#d/oogd.is, bevatten miuder water. meer
j bezitten
enlakkig roode gelooven;zi
j strekken oln de noodaake- suiker,en ontwikkek. een kra%tigerparfum :zi
tlviglleitl, tn eene
lljkbeid te bewi
jzen, voor eeb-iereli
jk,die zich ax den eene, in gekeren tin #iroopacbtige, lhandel in dete kosteli
jke drankea toewddt,om zich eenea zaclltlleid ep de toag,dîellen metterdaad eerfler tot :jne
g- imen ti
jd op de.kunst,an hetwi
joproevent- teleggen. lt'kcurrnndan toteen artikelv:n groot'e consumptie maakt.
omdat.onder gekere omlandigheden,dwaling ofmisvatting Bedrxgewi
jnen zi
jn meerdunvloei
jend.meer helder, de
-k
zi
jae kl.ndbie en zijnen goeden naem kan in gevaarbren- sukker:tofdoeterzicb mihder.in Toor,de smaak i:ligtel%
gen; gi
j meken hetoverigensbegri
jpeli
jk.hoe men o: de nmenlzekkend) het ligtere.algemeea sjnere bouquet i:
etiquettes afmat, en hoe:oo vel
e onbehxrli
jke preparaten #au al der-lvetxaodreflbliîklleden,die,w tke iœt meot
op de kostbur:t aangeregte tafel.. en met eene #x r den doorkenner: wonlt.> zgcllt. Metopit;t 1* 4k klzur ix bet
eerli
jkex handel voo wel a1:T*r êo goeden naam der roM .lletwelkgich val de pav:acMise tipoo verwi
jërt.
gooute wqne wers,.Terdedell
jke MnFelooshed, gich de om meer.totNet granaat te :w*>e , - 1 kij lletouder
namen aaumeijen van de'wijnen,dit d-rdew rvkenner: wordem e.n *eioi: na.r de gele lint(& f/&:
<Nn-e
.

.

betmeest ge:cbt wordea.

trekt,de volkomenM.. sYat den wit
len wqn betreft,wut

W11N.

- âa> -

men, 1u zekeren zi
n.daftraan la hetgebeel geene kleur

willeo hebben,ofscboou verscbeidqne voortreTell
jke goorten
teer merkeli
jkgeelgi
ja,goqœ1sblv.de Jrnot
s. die menkgwerfonderden u.
.
=n)A'
,
an l'Jzzjaunn (qeh wi
jn) wordt
eangeduid. 9e .
royé-,
wi
jo (?ï>-r*&é) heelteene ligte en
.

W1J#.

kleine glaasj-, al: likeur, gedronken. 11è1i:mpelellk
:icb deecble Producten dtz'rYljbseittefekebjfea,Wantj
,
in hetlaod Kelf, worden :i
jjemelee ea MM'ieldéq'TzrG gcbt. lnde'kolhjhuiteh Yan'Burox 'wödte hd/êlfmzeq

meer k lia nte en xRalaêq '
Tefbruikt.dan Splnie >
* Wlh*k:

@gen
œ #:
Fl
voor het gexigtaangenalue tint, die kunstmatig en gonder k.n.opkengen. lletzi
jp twee wi
juxe eù t?e
kt*.4e

eenig betwaar,poormiddeldcr vlierbegie wordtàangebragt. eerli
jke ltendelaarsleedsdp tijne hoede beho:rttegi
jn.

:etbouguetofhetaroma.(Eetkruiderlge)ishetuitwerk- Andaluniè'heeft ri
jke en Yroemd: wi
jnbeV' n,'welker
:e1eeoyrnog weiuig bektnde ooaaak;meoxbri
jfthetgelve productie insgeli
jks tpt eene; aanzieuli
jken u'
ltvoel.ndel
toe aan eene welriekende.wezendi
jkeolie,diein betvocbt aqnleiding ceeft, voornameliik naar Eogeland. Onder de
i: vervat,en onder eene evaigzins verhoogde temperatuur verxheideslleden van den X ere' is de Paœqrete T.n Toortich xervlugtigt. Velewi
jnen,welkerbouquethoogst aan- treflkltike Ejnheisl el1 aangena:mheM. ge Xnre& d.
zflq
genaam ea kostdi
jk i:j bi
jv. de lljne :ordeaux-wi
jnell, i'
Jontet'
a genieteette gxote vermaazdbeid:betisdesiet
worden Neelalkwali
jkbeoordqeld,omdatgi
j.terstond nad&t van dcn -/z
1,zeggen de Andalusiën!en metde pxportie
gi
juiteenen tekoelen kelder.
komen geproefd vorden.Als van slahts j maken zi
jeenen midd.doatigen wila eurde wi
jnsoortdermoeite w&ardig i:, moet men dezelve in heerll
jk. Deeerstewi
jnen .an hetkoàhgri
jk Grenadazij?
ditopzigtmetdeuitqr:te opletkendheid xdeaoeken. want die van N alama,in grooteRrscheiG heid * Tolkomengekerewi
jnen ondergaan eene soortvan mprkwaardigeher- heid. onvervalschten oud ishi
jbi
jultnemendNeid gurig
gchepping na een kwartier-uurs in hetgla: te hebben ge- en verslerkend; in dezen staat kan in PaHJ
-, de pnl: tot
,taan.
.
l5,telfstot 18 francsde flesch sti
jgen.
Xeernjxlen,doch steedsmetgring gevolgyi:hetbeproefd PeATcczt. Bitland,welkswi
jnprotluctietichtnqdekungeworden de geegrase derwtjnen toteenebepaaldeweten- nen vertienvoudi
gen,produceertin het.
noord-oostvndewl
jgchap op tevoeren. gaartee echœronireken devoldoende nen, die in den handelonderden naam .anpnrtWj. of
overleveringen en bescheiden. Zelf:ia geenderwijnToort- porto bekend gi
jn. A1sdeze wdnen *t1bezeid :>- 9hebbrosendelandea ismea nog metde eiene productielol- beo ti
j uitnluatende eigensehappen; maar zj zljn ebier
ledig en grondig bekendj hoe goude m,n dan:diekennis Rlty mettoegevoegden alkoltolverzadlgd,tea iindede> lnaar de buitenlandscàe wl
jn-productie kunnen uitstrekken. ver vervoertebevorderen Bxellas.niNjLissabon geefteen
Zoo, bi
lv. worden in Frankri
jk ToortréFeli
l ewi
jnen ge- ligten,aangenamen en verfrisschendea'wijn.9ie#anst.fbes
maakt,die ten eenen maleoabekend bli
jven,endie:4ee1al iszeeraromatiek,en ouderwordende,neemtbjuit:tekende
in vergexlheid. i@ deplaataeli
jkebeczingen dienen,om eigenxhappen aan deze wi
jn i:alttid puur.Ingoedej.ren
6eringere kwaliteiten te verbeteren. Wij'zullen ons,na stn
l
ggtdeszelfsuitvoer tot40?œ0pi
.
ipej *). Xngeland:de
dezevoorakundeaanmerkingen betreFendeden wi
jn inhet VexenigdeStaten .an Amerlka,Brazvll*,Eambuw.R-l.nd,
algemeen en den franscben wi
jn in Letbi
jtonder.Gpaleq iweden en on!land verdeelen onderllnj zich degevi
jnen.'
tothetschet:en 4an eeo vlugtig oxerzigtd.i'wi
jnen van de ITAt!ëen Slcltlë. gezein deoudheid wegen:dentlfer
onderscheideneproductieve lauden,voorgoo verrezi
j eenig uitmuatend kosteli
jke wi
jnen zoo tder verma.rde lènden,
commercieël belang hebben, metaanduidlg van deaelver schijnen grootendeels derzelvero&erlx ngentehebben'ervoorheencbenden aard.
loren. en als ti
j nbg wi
jnen van waarde Txrtbmnçen,
Afgetien van deovermalir koudeen hitte,die allekul- worden dete op de plaatsen zelven 'érbruikt.fe- it:der-
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een mheimtinnig verbaud!helwelk bi
jgeli
jkegeograpbkxhe er schier allerwege onbekend, zoo dat.de e''nes nk een
breedte,geli
jken zonneKhl
jo,opeeneaRbi
jnbaargeli
jkr- tuur, tot wrangheid toe, daa weder goett:t oy laleid,
aarden grond,en eindeli
jk met de xelfde goorten,op de dikwerf troebel en hard uitvallen;nivttemin gi
ln er*
eeneplek eenen overvloediGen en xolmaaktenoogstoplevert, kosteli
jke wi
jnen,die verdienen hiera.ngeduid te worAn.
en op de andere plek, in weerwil men ziG in gorgen In bet koningri
jk Sardinié produceeh''
M ontmtNan rG e
arbeid moge uitputtea.niqtslndersdoetverkri
jrndaneene wi
jnen.dieden franschen C6te-Rôto nabi
j komea,en die
geerslechte drulf. (Zie Terderbenedeu, voor hetgeen de in Geneve teergezochtzljn,Savoi
jetendton:nl eeaije
kwantiteiten de contmevrieële ôe/la#r#ââef: der pro- goede wi
jnen toe. Piemont brengt?
.>1e Mjnen T*r de
ductievaa Fraakri
jk betreftj.
lokale consuœptie voort. Eet eiland Sardinië,bi
juitneSpAhJs. Ilet, na Frankrtk,meest in wi
jn vruchtbaa mendheid vl'
ucl
ztbaar in wijnen,mbr.in aanOu* en beland.ishets/anxcbeachiereiland.Spanjebeeftwonderbaar reiding even geeronkundig;= een èîlind,hd*elk .nden
voortrelreli
jke wi
jnbvrgen, #an wflke, uitgetonderd enkele eenen overgrooten wi
jnhandel bedri
jven en gicN da:dxr
beroemde Terscheidenheden, on: de waarde slechts zeer spoedig'erri
jken moest.- voertevenwelnaarhetnxzel
oppervlakkig bekeqd is. 9ewijabereiding gochiedterover van Euxpa eene teer aangename sood vaq Xal#e.iëruit,
httgeheelgenomen gbrekkig;& wjte om Tenelgensden aIs lnede eene wi
jnsoortdie aaa dea Alicantenabi
j kamt,
wi
jn te behandelen lsnog gebrekkiger,en hetbokkenvel. en in betnoorden daarvoorverkxhtenookgeheulnvozt.
het gewone vaatwerk, welligt gemakkeli
jk voor hetia de l)ekleinebertogllommendri
jven eeni4eh llaadelmethunne
ebergten en langsallcen voormuilegelsbemanbare wegen, wi
jtltn opdeaaogrenzendelanden.Idzhetvorxendlm Z*ee*
geer moeijeli
jk vervoer, geeft aan dcn wi
jn eenen onaan- groeiteen Jlicante,die,wè1bereidkeogemeena.ngn.*m
1enamen.weerzin wekkellden reuk. Evenwelvindtmenin is, aaar schier alti
gfl door hettran:yortinkealiteltTera
:panl
'ewi
jnen van kostel
i
jkeeimnschappen, en die âanlei- mindert. Dezelfdesoortverscheidenhèld,vindtmen,onder
ding toteenen uitgebaiden handelgeven ;meeondeelsti
jn den zelfdeu naanl.in Toskanen,welt land 1,:O#G ned.
gi
jversterkend en suikerachtig;ti
j hebn n hjnheideurur, vatjlroduceert. De aleatieo beefteedir overeenko-ltmet
maar schier allen.ontbreekt ligtheid. en &tn dergelven is de attkante /f
'x/o,
'dezew(n wordtlokindenKekkel#* -
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uitgevoerd.In Ararnzijodtrranacheseeneri
jkeensclitterende familie, die ook sommige franschen Pyreneën-departementen heeft bevolkt,ea te Pari
js op hooKe waarde
wordtgebouden. Katalollië heeftde zeer aangename :oo
gena:mdemaleesiè'
r wi
jnen;v&n dezen wordtnaarbuiteoslalltlsvertonden.Dewi
jnvanFaldepenos.inNieuw-Kastilië,
is lermaard doorgelpeelSpanje en ook in Eogeland,betwelk aanden rooden Valdepenosden voorkeurgeeft.Fueucaralbren
verhterli
jken muskaatwi
jn Dort. onderden
' gt o
naam SItcante mœtmen xeermerkwaaMigewàinen racgzchikken, die in de Aruchtbare landouwen vap Valencia en
Murcia worden gekouwd, en met welke an uitgebrei
de
uitvoerkandelwordtgellre4en. Zi
j zi
ja li
jvigen aangenaam
(eorzé e/réni'req4œt,derzelvergeur isvoortaFelilk;maar
de hitte van hetklimaatzet aan dezelven eenen smvk vaa
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qliqaatische wtnen, evtn al: die 40 y qlqra,glaht:bi
j

A'apels isdeZachrkma-Ehr?
',/fm:rkwa.zig.
Ilanken van tlen Vesuviu: groeit,eea der geurigste wi
jnen. overheerlijk van kleu: en axma,dochdit
niet in den handelkomt,verscheideie'wi
jno doerlandstreek,herinnexn aan den smaak.maarooka:nden:laak
alleen,van sommigederoverheerli
jke fransche C4teZ@rwi
jnen. Sicilië eu devulkaniekeeilanden,die heuelveten
noorden nabijliggen,zl
ja zeerovervloedig in:eerli
lkewl
Jnbergen,welkerproducten meerendeelsnmrbuiteagland:eorx
den uilgevoerd. Alalta.de grooteaAnlegplaat:derengelschen ia de Xiddellandlche Zee is eeq e edeTertierwego#er
sicilié. DeN qrsalla-wkjnnin hetweMea d.:tiland:,afa
stammende #an Xadera,doorvan daarberwaartsaangehagte
planten,heeftgeuoeg .an gi
jnea oor:prong beboadenom ia
die
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Europaal lfadera-sec Terkocbt te worden, .lw.arhl
jm:&r jen:inBaden op heteiland Reichenau (bestezeewjn). bi
j
altedikverfoaderdezen naam op derlk:te enprachtig:te Meersburg, Ueberlingen en A hleitheim ;in W e temberg te
tafel:verxhi
jat. Xen erkenthem .an een ligte zweem v&n Tettnaug;in Bei
jeren bj Lindau;:4 zi
jn witen beterdao
zurigNeid,aan dealtld minderfr.ai
je kleur,.anhetminder de Xeistntr en Naumburger. - De fau&er-vqnen,aan
jn
kracNtkearoma;overigen:gi
jsmetbetrekkingtotdegezond- de Tauberin bet noordeljk W ùrtemberg en Baden. zi
rood en wit;'de Morgentheimerbehxrttotdezewi
joen.h
bo
eu
idw,tde
veaef
l
dHj
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e
jnd
e
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o
e
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, t
ot deuef. Ejn:te :oonen behoort de ne Plöltaer- of#qardt--ù'nen in den bei
jerschen Ai
jnja:de geidesheimer (de
Aluncato con oder dirozl,Tan het:tadje Almissa. Grie- kreit:xija witen r*d;witte gi
kenla'
nd heeftvoortreFellke wi
jnen; hetishetvaderland gterk:te Pfiltger).Fnrater, iupper:berger, W achenheimer.
(ler Malgesier-dxif. seroemd i: de vino 4ln/o Tan San- gûrkheimer,Xustbacber,Gimmeldinger,HambacherenEgentorin. Cyprunde'beste :oorti:decommanderin-wda,een kober,roode:de König:bacber, Pngsteiner,Gimmeldinger.
W acNenheimer.- Frqnken-wù'@e> zi
jnd'
le.welke aande
liieur-wi
ja;daarop volgtde muskaat-wda.
Paclsstx had ia 1= ,ia Rja-pruixea 49,575 morgen Xainein Noord-Bei
jerea en Baden groepen;:i
jzi
jq lirer
wi
jnlaad;ia Silezië 5,4% morgen,84oroeden;inBranden- dan ea niet :oo zuur al: d: hjn-wl
jnen. Naarkwaliteit
burg4,* 8Inorgen,15 o roel n ;ia Sak:en 39581 morgen, volgen &i
j .ldusop elk.nder: 1)de Zeisten--f
g'
a van den
133 o Neden;in Po:en709morgen,128 o roeden;tegamec Frauenbetg bi
jW ûoburg;2)de Stein-wqnvandenSleio43.575 morgen;dienvolgen:.nmstreek: 3 a mi
jlen9 met berg aldaar. i: Turigerdan de vori e, maar nietzoo aangeAam ;3)de'Calmulh;4) de erthbimeraan den regeenea wqn-opbreng:tvan 802,603 Eim..
r20 kuart. Het n
pdnland is metopzigttotdebelastiog-heëag :edert1820 ter Xein-oever 4an Urpbar totHaglx h.i: wit. vurig.mild
in 6 kla:sen verdeeld ;vau de eergte klasse betaalt de Ei- ea ot
ieacNtig;5)deW ûaburgervan W ùrzburg,Kitzingen.
,lter l thlr. 5 :.gxxNen; van del.atzte 71 :.groschea. Marksteft,Xarktbreit, is ligtgeel, dxh wordt hem, vôôr
de
a
ui
tvoer, eene donkere kleur. door middel.an gebraoIa Ri
ja-pruissen zn
qaalde6 klaxen Toorbanden;inSilezië,
srandenburg en saksen alleen de 4e, 56 en 6: klas:en;in den :uiker,bi
jgeget. 9e N einaner-vt
jn in het koningHjk
Posen velfs alleen glechu de 7e. ge eer:te pl.au onder de s:k:en op den rerer Klbe-oevertuxxhen Xeis:en en Drespruini:che wi
jnen nemea deM oezelvqnen in;:4 zi
la wit den;debeste:takenvijn ober- enFiederspeoren Hoflö:talleen te Kobern. Pisport en Kesten rood,) grxi
jea op nit:;bi
j i: rood, witen nchilter. 9ebeste :oorten zi
jo
lei- of :cbiefer-gxnd, zi
ja ligt.worden uitNe
leslings-en scNaarxNergevordendan men buitenslaod: geloeft;Tan daar
Kleinbergs-druiven getrokken, en in 3 klassen Terdeeld: wordeo :i
j vxrgicb gedronken,ofslecbt:n% bi
jde ge1)die van Braunenberg,Pisport,(bevatinlY oncen22grein ringe bultealand:clle wi
jnen toegegoten.
jke wi
jnlanden,
zoutzure aluinaardeen 1* grein appelvureenlgpnzuremag- Baknqn. Biervindtmen eenigehlangri
llesia),Zelliogen, W.eelen en Graack;2) die vaa W in- alvaar onder eenzn hoogen breedtegraad, voortreFelijke
tering (zoeteXoezelwi
jn), Persen, Erdeo,Lösenicb, TKR- kvaliteites gevonden worden, omdatde kultuur er vordeben,Bcrnkzstel;3)dievaaEu:,Liefer,Neumogen,Trabacb, ringen maakt. 9e algemeen heerschende smaak voor de
Wolf. EukircN, Kinheim. Croeë Burep.Trlttenheim en *ounnerqnd.wi
jnea heeftin dezesoorteenigeproexendoen
Kesten.DeWahn-wt
jnen z'
(n vurig.niettot>
.waren goed, nemen,die veelalnietkwalijkgijn geslaagd.
lneestalrood. 9e sabr-wijnes xi
ja wrigerdap de Xoezel- V urtnmberr. Belangri
jkewijnoogst;enkelezeergeacbte
en kunnen beterbevaard worden daa de Nahe-vi
jnen. 9e wi
joen, ingonderheid in Enreland bekend,alwaartj onder
A hrwv-'
n i: roed en ligtrond, ligt. 9e Bacharacher i: dea naam v&n Wenkar--ùn ingevoe/d worden. De :tad
witen rood.vurig, eepigerm.te goet. 9e W qpmburrer in Reil&ronn i
: eene unzienli
lke:tapelpl&atsvxrden wjnprui,si:ch Sak:en i.rood,gering,en dienttotbet verznj- handelin guitsdbland.
den van Treemde wi
jnen;Er/urtheeftwi
jnkultuur :edert W i
j komea &an den hi
ja en aan deheerllkehoogten,
1818. 9e Grûnbnrrer ia Silezii i: rood tn wit, ea die lang: de beide oever: deszelfs loop volgen. 9e verân-v#nen :taatzeerhxg aangeschreven;
er
ing.
Wannau begit:ootameli
jkAlledeToortreFe- maardNeid der Rz
gclrsc/tàyn.
gi
jbeboorea onderde eer:tewi
jnen Tan de wereld. Li
jvigli
jkstewi
juea Tan guitschland. De eerstepleat:x derdezel- heid,djkeen krachtigegmaak,eeaeligterinsheid,dieniets
vea neemtde Johannin&erser in;bi
jiswit,groeitopleem- onaaogenaams heeft. een meer d&n gevoon liefeli
jke geur
aahtige :cbiefer- ofleiaarde, en wordtuitNie:ling-druiven ondeocbei
den de Toorn&me wi
joen #aa den :i
jn. Deze
bereidt;mea heeft3 :oortea:debesten:aaNetG vengedeelte wiaen,geli
jk bekend is,worden nietdriakl.ardan nagetles bergs;de tveede van hetmidden- ea de derde Tanhet lmen tnd op hetfustte bebben gestaan,en in goede kelbenedengedeelte #aa denzqlven.De Rùdetsheinuri:wit;de der
:bewaard te zi
jn,alwaargi
Jalleogsderzelvernaluurli
jke
bestesoorten gi
jndehrgwjavandeorleansdruif.de&ler/el- hardheid verliezen,en aldea ri
jkdom hunnerToortreFeli
jkder enEinterhaunrrmzndeNie:lingdruif.BeR ochheimeri: Ntid ontwikkelen. 9e duit:cber: 4aa den hi
jn bereiden
wit,van deNiezling:druif;de.bestestrekenvi
jadeDechanni en bewarea hunne wi
jnen metdien gee:tTan bedachtzame
ea Stein. 9e naam dezer soortwerd door de engelchen en ver:tandige berekening,welkeden duit:cher in alledineerstin Rockamer,Tervolgensia Kock verbasterd. enthans en eigea is;zi
jvouden Aoorgeene winsten van hettegennoemea zi
jallegoedeRi
ja-wi
jnen Mock. 9: Jnmmqnnz- woordig oogenblik,devoortreFeli
jkheid hunnerwijnen ophaûser i: rood. van de Bourgagoedruif.geer kruidig en de oFeren. Geene eenige konditiegaatinditbi
juitnemendheid
st
erkste Rija-wi
ja. De Gti
.
nenheimer i:wit,4An deNies- wi
jnbouwendeland verloren;men bli
jfternietvreemd aan
lingdl
'
uif.l)e N qrke&runner bi
j Eattenbeim ingeli
jk..Alle de verbeteringen der jongste kultuur.en de wtjnbouwers
fj
ezeNu:auer-wi
jnen behoorea totdeRja-wdltendereer:te van dea vorst van Metternich berelden ongetwijfeld beter
kealiteit. Zorck bouwtrooden vi
J
-a.- Tegenover,op den deawi
jn,dan devxrmalige monnikken van den Johannisaaderenoevepvanden Ri
ja,groei
jea in Ee&nen-#Jr-z/J#/. berg hethebben gedaan.
tl
e InmelheémervroodJ de Snhqrlacn&erçer bi
j Bingen, ZwlTstgtwvn. ge wdqstok i:in onderscheidene kanton:
wit! groeit op roode leem-,:cNiefer- oflelaarde ;deW ier- hetvoorwerp eenerbelangri
jkekultuur,ea Geeftaanleiding
y/:lner is wit:groeit op verveerd roodRNiefer;deBoden- t
ot aangienllken bionenlandxhen llandel. Schayhaunen
ârïzarr ea Zau&enneimnrzi
jaieu geringer. Bi
j W orlns ea Neufckatet proluceren zeer goede roole wjaen. 9.
groeit de Ziebfrauenmiloâ op moode metkie:gemengde a&n bet meer Lemaa grenzende kanton: brengen wi
jnen
leemaarde;nietverre Tan daar de Katerloe'
â ea Zamins- voort die met de tweede kwaliteit der D urgogne-wi
jnen
/q?l#,beide ieu geringer. gegehesai:cl:ewi
jaea beboorea wedjverea. Mzrtignj, in W alliaerland,heeftgoede mustotde2esoortder:i
ja-vi
jaea. Bi
J-voorkeurverstaatmea kaatwi
jaea.
onderde Ri
ja-wi
jaea alleeali
jkde boveavermelde le en 2a 00$rxl&lzK. Bezej eigenaardigstbi
j eea overgrootmosaïk
èrgeli
jkea,:taat.uitgoo vele,ia zeden.gewoonten,taal
kwaliteiten.- Baden produceerdeia de lljarea van1836 teeav
3ot1836,4.182,938 oNm (a&m);(Netmiastin1830:52,044 belangen verscNilleade,volkea zamengesteld.bevindtzich
gelukkigste ge:teldlzeid voor de wiinproductie,
vlNm :betmeestiq 1835:810,200 ohm);dus bi
j doorslag ia de allers
uastige gelegeaheid om daarmede Jeauitvoerlaarli
jks4:17,543ohm. 9eresuluten derjoagxte 10 jarea, maarin oay
?ot5 ea5geaddeerd,zi
ja l,234.839oNm en2.#l6,l80ohln. haqdelte bedri
jvea, ultgenornen alleea nxarhu:laad. 9e
derinl vaa meer daa het dubbel. De vooraaam:t
llus eene vermeer
e deugd,welkeinen aaa deoo:tenri
jkschewi
jnen
.'
farkmrö#er vaa Badenveileriswit,ea de beste spyrtea kaa toe:cbriiven,isdenelverlù-virheid.Hetwrangeofzure
stroov
-eel.tameli
jk sterk en bGoorttotdeeerste kvaliteit mAakt derzelver algemeen gebrek uit. or:choon ditbi
j de
itxNer:, uit de kracht der gewoonte,toteene soortvan
3erRjq-wi
J
-aeu. De kfênthatrr itrood,sterk ea li
jvig. du
v
ol
k
o
me
nh
e
i
d
i
s
ge
eo
r
de
n
.
Gat
t
ài
è
'
he
e
f
t
ni
e
t
s
op
te
t)Ak behoot'
thierbi
jeea deeltotde Neekar- ï-4:4, het
'verige deel tot W ûrtemberg; zi
j zi
ja meextvlt,geelof noamea. Sonmarù'e.produceert12millioeahectolitres(ned.
ligtrood;zeldea rood.kuaqen lang beeaard vorden.doch vat
ea),en voert.vooralnaarRusland,voormeerdananderziin g
we
rinae
h' rda
n Franken-wi
ei
î
.l
. Zeewt
<b
nen zi
*j
a die op h&lfmillioea ned.guldens uit. Eeti: bekead, welk eenen
grald T:a Term&ardNeid d: fokqynr bteftkuaqea Kerwer.

'

*v
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nnvel'
s ea eilaalea :an k:tmeer vaq Qoa:tloce groei-
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53
54
55
56
57
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61

veny,dat iste zeggen degoedeen echte Tokater-wi
jo,de
beste likeur-wija van de wereld,alleen derprinseli
jke en

koniâjli
jke tafels voorbeheuden ea waanan a1w&tia den
europ'
eschen bandel er den nqam Tan dr.vt. slecht: een
zeeronvplkomeh denkbeeld aangeeft. Ilongari
je iseen van

dieweinige wi
jnOuwendelanden,alwaar,naeenebekwame
en verste dige kultuur,aan de behandeling en bewaringder

wi
jaen.degrootste zorg wordt besteed. tegen welk louter
handtlskundig làlentzelfsFrankri
jk achterlnkbli
jft. Somnligemoravischewijn%uwersbehoeven voordieTanHongari
je nietonder te doen. :en verwi
jtaan hetkeizerli
jk
gouv:rnement,den vl
jnbouw inXoraviéte hebbin belemmerd; hetgeen zou moeten reden geven, waarom deze pro-

vinciegeenen uitvoer-handelin wl
gnen bedri
jft;de maatreg:lop zich zelven beschouwd,isnimmertebilli
jken.Hoe
zou hetkunnen begri
jpeli
jkzi
jn,datdenatuurl#keni
jverlleids-bedrijven moeten opgeoFerd worden aan het doordri
jven van ijdeleplannen #an enkelestaatshuishoudkunde?
Weder-oontenr#k produceertmetterdaadmeerdaneenmillioen ned.vatenwijn,vanwelkesommige,doorhetouderworden,eene uitstekendevoortreffeli
jkheid verkri
jgen. Xeestal
zi
jn hetwitte wi
jnen, welkerkleurminderschoon is,maar
die ia kwaliteitsommigen met de Bourgogne-,andere met
deRijnxhe-wi
jnen overeenkomsthebben. Stiermqvkle,ert
wiJ'nen op,di
e metdie van Neder-oostenri
jk overeenkomst

W lJ#.

:as Rhin,
Cher,
Maute S.ôn:,
Arriège,
Ilaut Rbln,
sartke,
Nièvre,
Aisneg
goubgj

65
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68
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72
73

62 Haute:âlpes,
63 Baute Loire,

74 Alorbihan,
75 Cantal,
76 Ille et Vilale.

64 Xoselle,

W atden franzchen wi
l
-n-uitvoerhandel betreft; laten wi
j
volgende tabelle,debelangri
jke gevolgtrekkingea afte leihetaan de Kberpzinnsgheid onzer lezers over, '
om uit de
den,waartoe eene aandachtige beschouwing derdaarinaaneteekende factl rulme stoflk oplevert:

faôellevan #e hoeveelheden t'n dege/ddwclr zderwt
jx,x,op .#.:zen C'
zzAensclten, uit Frczzâry uitrevnerd i
'n dejaren à825 e?lJ836,zaefopg-eAr
landen Yerwcuz/4 verzonden.
1825.

hebben. Karnioteheeftvoort
refrelijke wijnen,lvanitaliaanschen aard,met welke ditland eenen voordeeligen uitvoer-

handel dri
jft naar guitschland. alwaar:i
jgeergeachtzi
jn.
Rcstz,n. Sederteen dertigtaljaren heeftdewi
jnproduclie in het zuidelijk gedeeltevan ditri
jk onmeteli
jk groote
vorderingen gemaakt,alwaarzi
jhetvoorwerp van dezorgen
deshoogen adels,en van de bi
jzondere aanmoedigingender
regering uitmaakt. 9e natuurli
jke gesteldheidvandengrond
is hier zeer voordeelig, en de onderscheidene hier aangebouwdekwaliteiten zi
jn metveeloordeelen zaakkennisgekozen uit de beste wi
jnbouwlanden van Spanje,Frankri
jk
en den Ri
jn,en hetli
ldtgeen twi
jrelofeerlang zullen de
hier geproduceerde wl
jnen ook in den handel een groot
belang verkri
jgen.
KcaopzzscR TvAKTz. Zoo demuselmansgeen wi
jnmogen
drinken,ishethun echter geoorloofd,dedruifteverbruiken.
en zi
j maken zich ditruimschoots.Hetturkxheri
jk,voorzoo
verre het in Europa is gelegen,brengteenige zeer geachte
wi
jnenvoort.Xoldaviien W allachi
je.alwaardegoedewi
jnstok vàn Hongari
jezich heeftoyergeplant,Toeren naarRusIand eenekleinehoeveellteid uit,die.dentokaijernabi
jkomt,
zonder er den aangenamen slnaak en geur van te hebben.
Ilet kleine districtBuzeo brengteenen wijn voort.die,a1s
hàiwèlbereid is,vele overeenkomstnletden Xalaga heeft.
llet gemis aan vertierwegen verlaagt de pri
jzen derwi
jzel
dat wijnen van uitstekendekwaliteittotden pri
jsvan 15 a
20 cents nederl.de flesch verkoclltworden.

Xure etLol- ,
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E
olland ........) , :6aja4n
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15,667 :23,624
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Rusland . . . . . . . .
34,685 1,531.359
Pruissen . . . . . . . .
34,265 992,392
Duitschland . .. .. . 20,322 70l,041
Zwitserland . .. .. . 100,377 2,037,0:9
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Toskanen en d: Ker-
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XetopzigttotFrankri
jk,gevenwi
jhiernogdevolgordeder vreemdeIndiis

4,769 623,876 126 65
70,723 19981,393 23 05
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fransche departementen op, naar gelang van de uitgestrekt- vej.
eenis
de stqtqn.. .
heid der wàinlanden en de belangriikheid der productie, jjaïtj. . . . . . . . . .
uit hetoogpuntder kwantitet
'
t beschouwd :
vreeride éatjjjey. . .
Brazilië
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Isère.
cojumbja . . . . . . .
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tweden en Noorwegen
Rusland . .. .. .
Pruissen . .. . ... .

13,946 734,453
45.795 2,075,370
439925 1,6049775
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45 30
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Spanje.........
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43 45
23 70
20 35

24 30

Eiland Kauritius
. 4l.64!
$ l,:83,12i 30 Y
Vreemde Indiën .. .
7,279 l,162,974 l59 75
Yereenigde Staten . . 143,50: 796984968 53 65
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7,279 207,350 28 70
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.
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dx r het alti
jd xeerlnerkhre geestri
jkeeadxrden eigea.
.ardigen geur wordtbeheerxït. Maar,hemel! welke vâl-

:cbe, bespotœli
jke. gvlqeene, :maak- en Jeurlooxel&de.
ra'g-gect! Eoe Tele,kxplieden gelooxea ter gxder txuv
dea ecbtea X.derl-vi
jq te Terkoepen.die duurb gekocllt,
en die zelfs geeae goede M ar&atta..aa 8icilië i:l W elk
eene teleur:telling .l: men dit product :aa dea fee:tdixh

voordient! 9e engelxben,die dea wi
jnhaadel bedri
jvenj
&ijn oxerhetalgemeeq zeerbehendig,ea ver.taau zich ongemeen wèlop dezev ei
jelijke materie.Zi
jNebonbevondea,dathetxigen oqgeœeen Teeltotde wortreFeljkheid
vaa ddn Xaderabi
jdraagt:en in deloadea:ch:dolkealiggea Xadera-wi
lnea die te.vmalen naardeIuiia :(n gewee:t;ditnoemea zd Joskn zcr'fculcr.
Beonmiddellijkeuitvoergeschiedtnaar de Indiën, na.r
Amerika en naar Kngel.nd. 9e zgamgevatte opbreogst van
den oogstwordtgeKl
utop 150,% hectolitres.waarvau35i 40.* 0 hectolitres in den uitvoerbandelkomen.
âzlw. Klein-Azia.datTroeger too vvle en zoo4oortl'
eFe-

li
jke wi
jnen opleverde, heeftonder llet ortodox-turkvAe
bebeer deze onuitputteli
jl brop #an ri
jkdom lerloren.aaa
welkeditstelselKbiereua fl
jandig is,Al:datder belastingen dewi
jneo in Eurv verdrukt. De wi
jnboueer:jop

weinige uitzoûderingen e ,,beperkel
z zich tot het droogeo
der druiven.hetevlk dox den K orqn nietverboden wordt.

Erwordtwi
jt).an degebergten geteekl en verbruikt, eI1
dit maakt een der voornaalllste Nandeb- rtikelen &an llet
land uit:de Ckyprun-wù'
n llecfteeqe groote vermaardheid genotengop welke,:oo wi
jmeenengdazvlvenogsteeds
aanspraak lnaakt. la hetoverige #an Azia is Persié noghet
eenire laad,waardewi
jazi
jnexerl
naardlàeidbellouden,heeft;
de Schiraz-wj
'a bltiftnog we1altdd een:44rbexteenaangenaamste likeu<-wi
jàen van de wereld;dgclz lxi
j i: eene

zeldzaamheid Toor de europeanen, ea komt,niet in den
handel.
AMs:lxA. 9i
i-a #an
tonmeteli
jk vasteland kxpt veel *J
Europa.en produca ttvelf eene slechts geergeringe kwaliIa 1837 bedroeg de uitvoer 1,114,198 hectolitres, ter za- teit. ge Vereenigde Staten hebben w,i
jnbergen willenaanmengevatte geldswaarde #aa 439643,351 fran>.
leggen;maargMolgensdegetuigenis.an deoheer.
hxKixit,

otaleu

.1,
&.à,:làE
l47,462,9:7l a7 là

eLetland 30jaren lang bewoond heeftjhetdikwerfheeft
gem
Be
idd
in
ev
ld
oer*.an
ardveree
vmd
aneja
wai
r
jln
i
je
kn
si5
n0F
09r4a
nkefrabc
be
aajp
te
ae
nn
je di
100
sd
;r
doorgereisd, es die eerst in 1837 in Europa i: terug geko.lleen komt'oor de helftin ditbedrag.

AzalxAj lzlw, AxsalxA.
â#:lKA. Als wi
j voorhetoogenblik luropaAerlatenom
een vlugtig oN op hetoverige vaa den aard* 1te werpen,

vinden wd van Afrika zlechtsé@npunt,alwaardewi
jnbouw
in het groot bedreven wordt:de K aap A Gotde #oow.
Hierzjndewi
jnbergen van hollandscheschepping,laterdoor
de engelxben nog merkeli
jk uitgebreid,en =en beweert.
dat:i
jtegenwoordlg #an daareenegroate hoeveelheid foor
*l
e europe:che conzumptietrek
-kea.9e kleinewi
jnberg Tan
Co-tantka brengteenderbestbekende wi
jnvn xoort;deze
wi
ja is een uitmuntende likeur-wtia zondeidaaroln o'ermatig .t
erk te z@
1
J
@n1 zacht
,hr
Ni
n,
tignten
Tn
anongemeen
sc
jf
t ag
ae
nes
de
lve
wonderbare
aaogenamen çeur; men
degezondheid be#orderende eigen:chappen te ;aan deKaap
zelve betwistm en elkander betbeziter fan.en slechtszeer

zeldzaam TerkrMgtmen hem laogsdèn weg de:handelsin

Europa; men kaa alleen vertrouwen hebbeh in eenige Iles:chen. dxr vrienden der eigenaals aangebragten totgeschvnk G komen.
9e Canarinche eilanden llebben l
leerli
jkewi
jnlaaden;zi
j

brengen ongemeèn aangenanlewl
jnen foort,welkerzenuwsclle I
'
ornao: der laatql- eeue, verlllaard gi
jn. Sommimn
dezer wi
jnen hebben veel overevllkomstmetden Xadera;
iu gebeel Europa en in Zuid-ânlerikaworden :i
j a1szooAer:lerkende eiginscltapjlen sedertlang, vooralin deengel-

(Ianig verkochtj alwaar er een groote handelmede gedreven

wordt.
llet eiland M adera *
1: een dervermaardst
ewi
jn-voortbrengende landen ;helzelve leverteene grx te Terscheiden-

men,hadden de weinige wi
jnea dieingezarneld werden,of
burgers der Pnie schi
jaen met een gemeea overleg eene
k'ultuurte hebben opgegeven, tegen welke hun klimaatzich
schi
jntte Aerzttten;de eeneu houdea zicN aan denwi
javan
Frankrtik envma Portugal;deanderen. door eene zonderlioge afdwaling &an betverstand,hebben.onder den dekmantel der zedeli
jkhei4,vereenicingen ingesteld,welkegj
rac/ïgâefé -genoGschajlpen noeœen. waar men sich niet
vergenoegt,hetmisbrupk van den wi
jn te verbieden. maar
eenea harden smaak ofeene geur 4an de 4rucht; want de

zelfs hetmatigstgenottoteene m isdaad wordtaangerekend.
lfet bier,de cider, ander: tocll zeer onschuldige draakeng

zi
jn insgeli
jksTerboden;hetiseene geestdri
jveri
j #an den
ongeri
jmdsten aard, totaulk eea uitersteopgedreven.d.t
men in verscheidx e dier,eerzame societeiten de Traag heeft
zien behandelen,ofnietde wi
jn ook uithetPeiligeAvondm aalbehoortte worden geweerd ? De koudwatermannenb
zoo noemen zàjzich,llebbeazich derwgzeingetalvermeerderd,datin Aelelogmnenwn geene enkeleIleschwi
jntebekomen zoude ziin,ho,duurmendieookzoudewillenbetalen.
Bezeongeloofeli
lke mauie, aan welke ook wel de politiek
nietgeheelfreemd ax dekunnen zi
jn.isook ia Kngeland
doorgedrongen,alwaarmen Aerzekertdatveleduizendedronkaartsdoorde mgtigheips-societeiten radikaalgenezenzi
jngeworden. àvi
jwenxbea larmede de VereenigdeSutenen
ook Groot-Brittanjegeluk. Xen moetdusmetwantrouwen
aannemen,lletgeea metzoo veelpraalin sommige oenologische boekenrgegd wordt&an dewqnraarden der Vereenigde Staten. Xexico, betwelk, even als de andere amerikaansche bezittingea #an Spanje,meoigwerfdoordewangunsten begeerli
jkheid Tan het moederland den wi
jnstok
van teer schoonv wi
jnlanden heeft zien nt
'trukken. heeft
denzelven met gelukkig gevolg op nieuw aangeplant, en
bcllwtdien,sedert.de Qnafhankeli
jkheid, met vruchtaan.
l)e mexikaanscke wi
lpen, zonder overvloedig en #an uitstekende kwaliteit,tettin.hebbea voortrefrelijkeeigenzchappen en vooral eene ri
jke likeur,
. zijzeeemen meer of
mindernaarde wi
j-n van Spanje, vanwaar oorspronkeli
jk hetplantsoen ontleend is;ztjvormen nogalechtseenen
weinig belangri
jkea en volstrektplaatseli
jken handel. 9it
isook toepasseli
jk;qp dezuideli
jke staten,dieden wi
jnstok

lïekd 4:n wi
jnea Toort;de beide diein deNoogsteachting
:taan, gi
jn eene soort Tan waarli
jkaangenamen malvesierwi
jn,ma.rwelkenhetmoei
jeli
jk iszichonvervalschtte#erxhaFen;verAolgensdewittesercialofsectw#4 van AIadrrg LMadera-sect), dle allesoorten van volkomenheden
in zi
cll &ereenigt. Alzoo dezelve slechts gebrekkig wordt
nagemaakt,onderkennen de liefhebbersdezen wi
jnAeelgeTnakkeli
jâer aan desàelfs Rhoone ligteli
jk naarden anlber
zweemende kleur,âan dea algemeeoen toon, die een'eenigtinsgevorderden ouderdom aanduidt,wanthijwordtslechts aanbouwen,overal waar de minder heete luchtsgesteldheid
etteli
jkejaren nadeinzamelingTerkocht,heetteen'onmelk- daartoegelegenheid yeeft.
blren tint van bitterheid,die nietmi:haagtjen dieoveriaen: Nqt#@4 ê.n œ#a#/4;.Si
jlexertrozi
jaeneakrenten,deœ

WIJ#.
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wi
jn,wijngeest,franscben brandewi
jn, wijn-azi
jn,druivenwaardê
siroop,dievoolalin Zuid-lrankli
jkonderdearmereklassen
Ln.
/rcpc; hectolitrên
den auiker-siroop Aervangt, druiven-:uiker,wi
jaaleen,cre- de VereenigdeStaten ....... 7,698,968
143,50:
Jnortartari(wi
josteenroom).moer,wi
jnlnoer-a:sche,weedasch guitschland (zonderoostenrijk).. 5,358,* 9
175,635
e
l1wandelstokkea;de schillen worden in hetdepartemmnt oostenri
jk
....... . 4,738,856(slecbts)37,
196751
32
Ilerault ia vattn ingestampt, bewaard en tqlfabrieatie van Engeland .
..
spaanscN groen gebrzigd, a1s ook totazi
j
.tl,tot.koeken als Iklland ......
... 3,671,502
78j070
brandstof en tot wintervoeder voor de paarden,muildierea Fransche koloniin ..
. ... 3,443,4:9
118.* 8
en schapen. Uitdezaadkorrelswordtin zuideli
jkelanden. België ................ 3,41l,917
70,808
eeoe vettige olie (fr. huile de pe
pins de rafyfw:, 40g. A.
ljiers ..............,2,8649999
1.
40,774
wfsekerneloit)geperst;verscll is dezelve ligt.geel,later Sardinië
.........2,168,764
1*3,9.
*9
.

donkerer of bruin geel; schier Knder reuk, van,zachten. llusland .
smaak, droogt in de lucht langzaam in, weegt speciEek Bazilië .. .

2,075.
,370
1,88:,0%

45,D 5
87,M :

0,9202. Xen produceertdezelvevoornaœeli
jkialtalie(sedert
60 i70jaren)en aldaarwe1vooralin die streken wvr.(le
oli
jfboom nietgroeit;aldaargeeftmen aandezelx dene
voorkeur zelf: boven de noten-olie,vernlitséén poad zoolang
brandt a1: l)pond noten-olie. Bi
j hetraflineren bedraagt
de afval 25 p6t. Korrelsvan kleurigebezidn lven meer
dan die Tan wittej van ri
jpemeerdaa vaa oorjpe;oude
geveu slechts8 pct!versche 10 à 18 p6t.,nyet,bi
jmenging
vas warm waterschler20pct.Indenoorddjkewi
jn-landen
llebben dezekorrels:leclltsweinigeolie;zx gnvenzi
j,o.a.,
ia 1836 in Coblentz,bijeenezeerzorgvuldiyibehandel
ing,
s4)pCt.,lletwelk ternaauwernood het),geieelteder
slecht

Zkit
serland ....
...... 1,847,774
* 4858
Mauritius.......
. 1,283,124
41,M
VreerndeAntilles .....
1,172,721
23,429
) oost-lndiën ...
1,162,974
7i17i
Ileze tabelvertoont,doorvergeli
jking d'
erwaarde metbd
getal der hectoiitres. welke landen de Njne,ea welke d.
gemeenefl'
anschewi
jnen koopen.buitendiemTerkocbt'rankri
jk in datzelfdejaar1836
likeur- (ofmorgen wi
jnen)
jktre, :,6:4),655,waarde 4,005,283 franc..

kgwd
t.
wi
jn-handelworden verreweg gxotere
yomme
nqo
mgI
enzede
t, n
dan men welhier ofdaarveelal gelooft;
l
pi
jtg
aat
fein
Te
etlanden een'zooruztigengang,
da
me
nme
danl
a'
rgvwe
anrwe
nii
guho
olr
or de producenten is de
winst, bijdesteed: zeeronze.kerYo
e oopst
jaren,zeerwankelba
;va
da
ar
at
wt
ouwe
ne
ge
nswe
vae
re
:
jaar
op
v?
ele
pl
aad
ts
enpe
zel
fsinb
arm
zi
jr
n:;sc
ihl
ne
dr
it
or
p
zim
hel
bb
nnd
zi
J
veleovereenkomstmetde mijn-gravers,en sedertongeveer
20 jaren metdeproduceaten.
v*n den scbapen-wol. Ergi
jn
ook ti
jden enverbruikslanden,waarin eene ofenderesoort,
all, ware Net, uit dz mode :eraaktj zoo a1:men zulksin
I
uitKhland,omstreek:en na l%0 Inetdenbourgogue-wi
jn

naarvxn gingen 1 naar tle Vereenigde Staten,namell
jk
tjr6jgg: jitry
.
s.
-jj de jaren 18a5, 1r6 en 1827 werden jaarli
jks'
bj
doorslas,7,505,905 he
it
wi
bi
j
ei
rni
r-e
ip
de nqgh
amenli
jke stedecntold
ersesko
nj
in,
ngqi
ksdevr
ezrealcvc
j
sn
dvjoed
acci
jn
-s jaf iederjaar, bi
j doorslag 21,3D.
,397 franes. Ia
uogejand bedroeg in 1833 in gallons de

onkostqn dekte.

egien beeft.
1. het duitnche tolverbond werden :

Inn-oerd

a

.

q

znvoeruit

sFasje. . .
aja68j5ac gajjongj
pnrtugal. . . . 2,226,733 p
sjckjj:
Kag
ap
xa
er.a.. ... ..

:paj4j8 x
454,394 p
30l,057 p

l'rankrijk
ajjn ....

275,366 >
,4ja6j x

. . . . .

1:34 cenlenears 194,671
1
83
36
5
>
10
84
2'427
18
p
2
.490

Fayal... .. .
6,440 p
Totaal
'
7,413,841 gallon..

f/ï/prtorz'
d

Uitvoer naar

1834 cente
naaa 14
9,462
>
43,540

l*%5
18!6

n

139,421

woor#eeoerd

I&q4.centenaar. l51.691
l.8a5
1836

.
n

147,:$76
57,553

ge meeste ingevoerde wtinen zi
jn fransclle. l)e uitvoer
der R1 - e,
a Frauken-wi
jnea lleeft toesenomen, vermits
mea bitensla d, derzelverdeugdeli
jklleid-beterbeeftleerçn
kennen.à ln denpruisnisehen staatkwamen1& 4ep1835,
binnen- en builenslands te gamen gerekend 4.D
x qpartiaarv
li
jksa1sverbruiks-quantum opiedere
-ninwoner---kranlrt
lé
xoerde in de 10jaren,van 1827 tot1836jaarlijks,btdoJrslan. voor 46,808,713 francs uit;daarvan-ordinaire wi
jnen
(./
'
.,ordinaire'tvoor42,337,116 francs,en we1in faten
veor33,325,007enop flesschenvoor9,>2,508francs;morgen wijaen Lvinn det*ucurstvoor4,271,593francs.Laatstemelde maken alzoo naar de waarde êr van den geheelen

uitvoer uit; naarde geldswaarde gerekend. i: overhetge-

SP
aDJC.....
Portuial.. ..

732,306 gaEo
ns,
>

213,577
Sicili: .. .
149,917
Kaap. ... .. . 16,436
Xadera .
209,194

>
>
.

Frankri
jk .... 99,540 .
Riin ....... 12,473 >
Faral... .. ..

949 *

Totaal .. 1,613,298 gallous.

Ferbruik.
Spanje.
..2,2$6:085 gallons,
PortuGal
..2,,96.530 - >
Sicilië.....
312,993 >
Kaap ..
:45,191 >
Xadera. . ..
l6l,042 tt
Frankri
jk
.. 232,530 >
Bi
jn ....... 43,758 >
Fayal.......
739 >
Totaal .

.

6,207,770 gallons.

beelsenomen, de w'
P
ln voor Frankri
jk hetvi
jfde uitvoera
rtiker, en hd' wordt ia ditopzigtslecblsdoordegjde-, De bruto-opbrengstder tollen beliep 1,692,96: z xterl.
ka
toeo-, wollen-,li
jnwaA n- en llenng -waren overtroFen. Be engelschesmaak heeft zich aau demetbranl wts
'
--,gerxordekwantiteiterekend,waren hqtjaarli
jksbi
z
-,
door.lng: sneden spaanxheen portugesche wi
jnen gewend.;t
le#* >
otdinairewi
jnen 1,1$6,970 hectolitas.
en de TeneriFe werden xo.orhee. meeruitrvoerd d&n tewaarvan op fustl,682,422 bectolitres,
fenwoordip;sedtrteeaigeJeeu lrektmen leplaat.dearop flesschen 64,>8
>
Yoorn&mellk den N ar&alq. 'or/vglf voe/ e, vqa lR
Likeur-wi
jnen 2,847,731litre:.
tOt 1827:jaarli
b
jks bi
j doorslag voorlA0@.
,000 z st'
.w4.9
randewbn ea wi
jn-azi
jn uit. Portwl
jn ging is l8ayj>ur
In 1%6 ginen uitFrankrdk 1,278.313 hectolitre.ordinairewMnen,terg,
eldswaardevan47,462,207frano.9a:r4ao.
Anrland ..
..26,196 pjpen,
tiipgen naar:

B-èllië .

7,181 ;
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weging T&n het 4ocbi, en daaruitvolgentle berekening der
ruimte inhoud naar hetgewi
gt,vçrdientden vooljeurin
die e'allen, waar dezelve kaa bewerkstelligd wozen;
i: hetook in sommigelandea wetteli
jkvoorgexhreieder vat, zoodrl hetzelve voltx id is, door den
Ten.
gelxen vx r deszelfs iuboud door 'ulling gelbaar Engel
daarvaa met bet brandmerk, den ichoud verand gingen in dat telfde jaar 6000 ea na.r
enmetden gtempelvaa dea Terxaardiger voorziell
Bnsilië3* 0pi
jpen meerdan in 1%7.- Giciliè'Terzendt
alleen van X:rsala 3.6009* 0 flesschen.waarde 30(),œ 0 on-

de VereenigdeStaten. 2,628 pi
jpen,
Hamburg . ... . ..
Angola . .. .. .. .
Portugesche bavens.
Andere laaden . ...

803
3%
366
424

>
m
*
p

cen. en bezitbuitendien no: vootreFeli
jkewdnen te Seli-

jking
Bi
j vaten,dienietaan eenzoodanig ondenoek en i

T.t;op heteiland Le:in. meerdan 100,000 (de beste i:
hierdevino & Spiqzia)ea op heteiland Lisu. Van de
f6nkneh. wi
jnea gaan veel naar Rusland. CandiaToert,
ln Tergeli
jking .an vroeger,weinig uit.- Cypru&oogstte
in deeer:tehelftder 18eeeuv jaarli
jksmeer d&n 2 mil-

diepte,dewi
jdte in hetmidden aan hetspondgat,ofspondiepte.en de lengte ofhoogte Tan betvat; alle drie afmetingen moeten zich natuurli
jkerwi
jte op de bix enruimte

nunt. Syracu:a en Catania. 9e uitvoer vaa den Xarsala zi
jn onderworpen gewordeo,kan men deninhoud doordeze
heeft ongemeen toegenomen, :edert door de 2 gebroeder: belekening of dooraaswendig van denpeil
stok tkwadraatW u hlwc:zx de kultuur daarvaa is verbeterd geworden. ofkubi
ek-:tok)vinden. Bezeberekening moetdoordebe9e mee:te gaat naar Rngeland ea zmerika.- Dalmatiè. paling Tan drie afmetingen worden voorafgegaan,nameli
jk
ldte Tan hetvataan den bodem,zo% enaamdebodemsM uwt veelwdn.bi
jv.op het'eiland Brazzajaarliik:70,*0 de w#an het vat,geenszin:op den uitwendigen omvang betrekken,ea a1: de vermelde afmetingen,op ver:chillendepl:at-

lixn gallong,waarvan de :elft naar bu
tensland: ging;te- :en gemeten, eene eenigermateafwi
. i
jkende waarde mogtel:
genwood ig bedraagt de oogstea de uitvoer nietmeer dan bebbea,:oo mo# men ui
tdeverscbillende opgaven dege-

het l.v gedeelte daarvan. - In Zuid-Rusland neemtde middelde uitkomst aannemen. gewi
jzederinhouds-bert-

vi
ja% uw en de hasdel melde aldaarinheemsche wi
jaea
naarhetbinnenstde: rtiks totnaarMoskou steedsmeertoe.
Reed:in 1835 waren aldaar- de wi
jaberg-kaukasen nieteen:medegerekend - 13,392 dessatinenmetwi
jq beplant,
*i
jgaven ia datjaar 1,01l,209 wedro wi
jn,82.000 wedro
brandewi
jo en 62,369 pud druiven. Aan deguidwest-kust
derKrim werden ia l%5alleea omstreeks835,000wi
jnstokken geplant. Kiql
jaraaa den Terek,nietverrevan deKaspi:che tee, produ:eerde vroegerjaarli
jks in deszelfskreits
1.204.*0 wedro, die deel.alsbrandewi
jaop dejaarmarkt
vaa Nixhnei-Novgorodj deels al: drinkwi
jn naarXoskou
gingen. Sedert 1820 echler heeftdewi
jnhandel,wegens
de mededinger:derKrim en Moldau llierzeeraanmerkeli
jk
afgenomen. Iq Tranzkaukasie heeft de proviocie Karabag
alleen meerdan 3,080 wi
jnbergen,die 70,000 wedro wi
jn,
3,4* wedro brandenwi
ja en 4,800 pond nekmnn (druiven:iroop)leveren. ode:n voerdein 1837voofl.t69,979roebelswi
jn uit.- M aderq'.oogstbedraagtnagenoeg20,%

kening i:natuurli
jkerwi
jge,naarden vorm vaohetvat,verRhillend, en eene en de zelfde berekeningwi
jze mag eigenli
jk alleen bi
jzoodanige vaten aangewend worden,welker duigen geli
jkmatig gebogea zi
ja. :i
j allehierverder
benedea aan te duiden rekeningwi
jzen.:&lA debisnendoormeterv:n hetvat,op de wi
jdsteplaal..denpondiepte,
B de binnea-doormeteraan bet bodemstuk debodemdt
kpte
en L de lengte ofhoogte van het vat, dat is9de Terwp
ldering dertwee M demvlakten v:n elkanderjvx rstellen.waar-

bi
j alle afmetingen naar geli
jke maat.bi
jv.naarduimen,
Termil: de inhoud:maatwetteli
jkook door kubiek-duimen
bepaald wordtjgelneten moeten worden. Bi
jdeberekening
nu,#o1
g tm en den onderstaanden weg:

ëneninn
ee
aa
,enjatcydle
ineh
dieTa
nh
tv
tatge
i
jlk
s
aan1)de
ho
umt
d va
nne
ind
ro
,u
d
me
te
he
ta
T
gl
e
i
jki
e
lengte,en eenen doormeter heeft,die geli
jk aan betarithmetiscNe,midden tusxNea debeideonderscheiden afmetingen
n n het vat is. goordeze stelling, die ook,wegens hare

envoudigbeid,zeerdikwllstotgrondslag derberekeningen
li
jpe
wne.
ge
wnas
ar
dve
as
nzev
lf
esel
tena
earr
gelm
vee
rr
vi
a
kla
sch
ga
in
ag
t;
eningr
Eon
og
ten
la
dn
ed
elshe
ve
i
jf
nt ewo
rdt aangenomen, kan slecbt: eene Teelminder naauw-

kredietverloren,en wordt ln datland lef
renwoordig meestal keurige uitkomztverkregen worden, dan doorde volgende;
door Xeres vervangen. Xadera en Porto Santo verzonden in alleen dan kan men aan dezelve Tertrouwen :chenken,indien
l& 4 nietmeerdan 15,0* pijpen.- 0p de Kanarinnhe het onderxheid van A en B hoogzt onbeduidend i:. Naar
eilandea beeftde wi
jnopbrengstwegensverminderde vraag deze stelling is echter an' cylinder met den doormeter
gederthetjaar1820 afgenomen,zoo datdezelvetegenwoor- A + B ea de lengte L te berekenen, waarvan de inhoud
dig gleebts 40,000 pjpen bedraagt. Bellalve den secten
2
den Vidonia,waarvan de eqrste kwaliteit,Parti.cular Z4n- i
c
N
xolgenderwi
jze formuleert:
don beet, trektrhea hier, vitde druifnemro woJ/@ oftin-

/fl&9 eenen lirenp licbtrooden wi
jn, die metden zuidfranxben overeeokomstheeft:en hierendaartotversndden
T.n den Bordeaux-wi
ja gebezigd wordt.- De Sçori&chn
ef/cnden veaondeq in 1834 van Pico,Faral, San Jorge,
san Xiguel en Graciosa 20,000 pi
jpea wi
jn en brandewi
jn.
*
Ntpsst.TAeIzy. 0p fust, 1n1. 10 œnts;xitr.Z l;
doo
;gerned.fal.
(v
Vva.nywli
jn la entepôt:vordt afzoaderlijk rekeninggehou-

dlea van hetgeen op fusten op flesscben i:aangebragtidaarvan wordtook melding gemaaktop de documenten.

De regten van geëntreposeerden wi
jq op fustofIle:zcllen,
Bi
j wederuit-ofdoorvoeruiteotrepôt,in flesschen,Tan
betgene in fu:t is aangebragt.moetookbetgewoneuitgaande
regtop de Ilesschen betaid worden.)
0p :esschen Tan l16 ofmeerop hetvat,inv.1 5.10;
uitv.:0 cent:;'dooc .Z 1.50 perl00 fle:sghen.
Aan de land:i
jde
0p fustinv.Z 3,10,uitv..
/ l.doorv../ 1.perned.vat0p Ilesscben van l16 of meer op bet vat, inv.Z 8;
naar gelang de primitieve invoer is geschied.

uitv.50 cents;doorv. l,K .
W IJNGEEST.gie Atxnlat.

0,1963 L (1A + 2 A B + BB).
geze berekening-metbode bevRteene groote naauwkeurigheld,als men den doormeter van dencylinder.welk:inhoud

geli
jk aan dien van hetvatis.bi
j ver:chillendekromming
dervatduigen,ookop Ter:chillendewi
jgebepaalt.
Bi
aten met zeer sterke kromming dervatduigen, zoo
*j v
al: zulks bi
jv.bi
jdecognac- en rumvaten voorkomtjd.i.
bi
jdezoogenaankde dikbuikige vaten, rekent mea tot de
bodem wi-idte jTan bet onderscheid tusxhen spondwi
jdte,
om dea doormeter #an den te berekenen cylilderte verkri
jgen. #en berekentdaarom den inhoud v:n het vat,
a1: dien van eenen crlinder van de hoogte L en den doormtterj.k + 1B en verkri
jgtdien op volgendewi
jze
0,3491 L (1A + l B + t BB).
Bi
J vaten, die minder sterk gekromd ofminderbuikig
zi
jn,kiestmen ) iœ plaatsvan hettevoren vermelde getat
1,en den doormeter) A + j B,waarvan de inhoud is
0,0214 L (9 A k Ah 12 kB+ 4 BB).
Bi
j vaten,eindeli
jk, van genoemaam cylindrieien Torm.

mt men in plaat: der beide voorgenoemde getzlen de
W IJX:OEIJEN (Pxltzl),(fr.#@.#:r,
'du.Jiehnn;eng. neeeuk
1), ea berekenteenen cylindervan de hoogteL eu
to zag,; ital.ntaxqrej i: den inhoud van vaten naarde br
in hetlaadgebaikeli
jkemaatbepalen. Demethoden,v&n den doormeter))A + 1.B waarvan deinhoud is
veâemen gich totde inhoudz-mesingen bedient..zi
jn geer
0,001963 L (121A A + l98 âB + 81 BB).
onde- heiden, hangea gre tendeel: #aa de wetenschappeli
jkevvprminl Taa den peilerofvi
jnroei
jeraf,en Terdienen
elling,naarwelkedeinbouds-berekeninginzgeA aroœ eea'geer Terxhillenden graad xaa vertrouwen. De 3)Eenest
jks geerdikwerl' wordtbewerkstelligd.i:die,datmenhet
di- te manier #&n meting der in een #atzich bevindende li
vloeigtof met4: iabou& maat, naar welke de inhoud moet vatbeMhouwd a1:uit twee afgeknotte kegel: bestaande,die
jt zi
jn, en met denelxer groot.te
opegevtn vor4en, d. i.de xooyenaamdt vater-i
jk ofder tlkRnder 'olkomen :eli

W IJAROEIJEN.

- .

gapp -

W IJABOEIJE'.

grondvlakken tegen elkanderliggen,en alzoo de kromming op te *- ken,le de logarithmen der getallen van l- 10œ
lusschen spon en bodem verzuimt;hetbli
jktvan zelfjdat bevat; hq$,<! D+e ubelle genomen getalduidtAan, hoe
men bij een zeer merkbare kromming dervatduigen door veelm:ep d.gronzmaatin lletgepeilde vatbeslotea i:.
ïleze rekening eenen*leel kleineren inhoud verknJgt. 9e
zal-- d.ewxvexeoe peilstokken totbepalin& vanden
formule, onder welke zich deze berekening-meiode 4oor- inhoud T> en 4at gebezigd wordcn, moeten de vxeger

opgegev-.,retlen onder een eenigzins ander getio punt
gebr.gtwprden ;hoe zich de eerste en tweede formule van
hetgebaik 4* peilstokslaatvolvoeren,behoeftnaauweli
jks
vermeld t:worden,vermits bi
j beideslechtsdeinhoudvan
4) Bi
j de m eesteva
vd
au
t-ig
co
enstn
ra
ua
cr
tiëenenz
eonudce
irk
deelbso
to
el
<li
,sd
aar
t eenen rerlmétie a clinder wordtberekend, eenvraagstuk.
.
41e kromming der t
'n
oï
flen boog eener parabol
e ontstaat, de waarheid &eernabi
j hetwelk de p4ilœ k 4olkomen kan oplossen.Eenipzia:meer
komen, en dan formuleert zich de inhoud vau het v.tzeer ingewikkeld i. de bewerking,a1s men, totmeerJuiste renaauwkeurig:
kening,de>'To :pregevene vierde formule tot groadslag
ler ;na4r4* '
lutglch nameli
jk ook de inhoud vaa Net
doet,is.

0,2618 L (â A + A B + BB).

.0
528
39
6L
L(
(A
8A
zA
z+
B +k
aB)
BB),
0f04,
41
+ +; 4
AB
vB

vat bexboe m *l& door te zamen zetting vau fragmenten

vandri'
.'
e ùe gevormd tezi
jn,dieallen geli
jkehno<e

bebhn,Mmdllk'dehnogtevanhetvat,en van welke de
rondvlakte u g het eeute cylinderstuk de dwarssnede'aan
5)Xogtdekrcmming dervatduigen,naardebeide ein- g
den toe, te zeer vlak worden.ofwe1zelfs achier aan eene llet :pO tgRt, die #.n het tweede het bodemstuk vah het
inwaarts gaande krommin; uaderen, is de volgende formule eat. en die T&n betderde eenen cirkelwelksdoorietergelneer aan te bevelen
li
jkaandereb-kunxig middenevenredige tusscheh 'sppntwijdteen boAmvi
jdte,aan inlloud geli
jk is.Van den eersten deger cyliùdel wordt), van den tweelen )'
xen'
#aR
0,05236 L (2 k A + 16 A B + 3 BB).
dend.den lvgnomeniom den inhoudvan hette roeijen
6) A1s de vatduigen-kromming den boog eener elipse vattevdrkëgeh.Bb-de aanwending van denpeilstôk(kwa)'
,meetmcn nu (1e lèngte van hetvit
geli
jkt.wordtde berekeningvan deu inhoud nogeenvoudi- draate kjkihizkttok.
metden ioàoudwmxatstaf(dezelve lleete c),desponte dt
.
e
er,dan delorigen,namcli
jk.
en Vd- vddt
e metden,naarkwadraats-vcrhoudlrg inr i
0,2618 L (iAA + BB).
rimen,gxndvhkte-maatstaf(laatde uitkomsten dezer m'
etingen & en r zi
jo),en dan zie nteltwelkgetalopdenmaatEet resultaatderberekening nanr eene dezer formulen is st
afjuisttusRhen ô en c stat
lt(ditzi
.
jdt,danisdeinhoud
vaa het#atia de maatdes peilstoks ten grondslag liggende
de bepaling van den inhoud naar kubiek-duimen ;du: kan
de inhoud naar kannen enz.door eene eenvoudige divisie
verkregen worden. Is de dsvarssnede van een vat, nietzoo
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op de zelfde roede ook eene Terdeeling in duimea worde
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dt'11ïinhoud van 380 kannen.

0p dezeeenvoudige gronden gteuntdu: nu de berekening en het gebruik derkubiek-roede,waaruitbllkt:l0)
deateekli
ja vooreenen bepaaldea inhoud vastgesteldxijnde,
hetzeergemakkeli
jk valt,(vooralindien mendelogarithmen
tebaatneemt)eene naauwkeurigekubiek-roedeteberekenen;wantdesteekli
jn van 1000 kan op l17.3 duim gesteld
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dat is: 10 : l = 117.3 : l1.73
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jde (hypothenuse) is A
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= isKa 2)dathetgeôruik derkubiek-roedezeergemakkeli
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,en weinig ofgeene rekenin vereischt.

Daarintusscben dekubiekstojalleenmetgerustheidkan

gebezigd worden a1s de vaten volkomen gelnâp
n nr-ïg ziin
metde vaten op welke de kubiekstok is gemaakt,moetd

stellende nu A D = 77.57 duim ,
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G H = 90.30 y

9an isE Z = ; G H = 45. 15
F E + A D 66.48 + 77.57
rn w z m - 2 --- =
2 - m rzoga.
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--2
Kn derhalve A E = 72,02 + 45.15
=
=
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Of A

= 5187 +
1

2V 8 = 7225

tusschen de spontsdiepte,bolemsdiepteenbinnenlengteverre
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jken van 100, 87 en 117) (de evenredigheden waarin
die afmttingen, een gemiddnjd getajuemeudejin deneder-
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eenkomende inhoud ia kannen aan te teekenea. 9it i: het Het hi
er volgendetabellet
je geeftdeuitkomsten aân van
waaruit de kwadraatstok geboren wordt.
eenen, op de gezegde gronden berekenden. kwadraatstok,

9e hoogte van een' cylinder zi
j = J,dewddte (mid- zijndeeen cylinder? die é/n nederlandschekan ofduigehd
delli
jn des grondvlaks)= Y,hetgetalderkubiek-duimen nederlandsche kublek-duim bevatj btj deze berekening
inhouds = d, dan is (de omtrek eenscirkelswiensmid- ondersteld als 17.3 duim hoogte en 8.65 duim wi
jdte te
delli
jn 1 is= 0 gesteld zijnde).
hebben. 9e wi
ldte-duimen worden gemeenljk dnelen op
den kwadraatstok genoemd.
l :0 = w :o tc (omtrek vau hetgrondvlak
descylinders)
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- - -- ---.
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-
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en 4 X h = - 4
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uxxzx.

(injoua vauhetgrnndvlak)
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thooute van dencylinder).

:ittoejepastop denederlandschekan(inhoud1000kubiekduim), is (als verder boven isgezien) J (hoogte)= 17.3
duimen.en komtde formulevoorhetvindenvanw (wi
jdte)
in getallen op deze wijze voor.
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4000
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add.
grootere hoogte (of meerdere binnenlengte) men den ge2,0875311 zàjndedelog. vonden inhoud zoo vele malen zoudemoeten vermeerderen,
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van ;2.23 of alser nog 17.3 duimen in gemelde binnenlengte begrepen
het begeerde waren. Met andere woorden,datmen dengevondenfnhou;
getalvoor ,
z'. van het grondvlak zoude moeten multipliceren metde ge-
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van hetvatbegre-penej duimen;of:
ge hoogte van 17.3 duim staat tot de gevondene hoogte

(of binnenlengte van het vat),alsde kannen,diein deu
cylinder van den omvang desbodemswijd,en 17.3 duim
hoog zi
jn bexat, staan tot de kannen,die in hetgeheele
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duim de maat van één ned.

7 x 40.37
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cyjjnder jjet dubbej vau den ot het vinden van den inhoud des cïlinders dedeeling
inhoud des vorigen cylinders t
alti
jd moetgeschieden doorhetgetaldulmen,waarop men
(nameli
jk 2 kan geeft; ter- de hoogte heeftbepaald,of (anders) de multiplicatiemoet
volbrengen met de binnenlengte of hoogte gedeeld doorde
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de gemakkelijkstedeeling aan de hand geeft(ofjwatdaarmedeovereenkomt:demultiplicatiemet)v van debinnenl
engte),ishet ook allezinsverkiesseli
jk,totdeberekening
van den kwadraat-stok, de hoogte van 10 duim te nemen
voor den cylinder, die één kan inhoudsheeft,hetwelk op
de hierboven aangeduide grondenj de volgende uitkomsten
eeft.
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van 2:.88 dnim wi
jdte voorstelt, die ten gevolge van dezen wi
jderen omvang het zevenvoud van den inhoud, des
eersten cylinders A B C 9 bevat.
9e 4e figuurjIPQ 1z,stelteenen cylindervoor,diea1s
de vorigey IK L Xj eene wi
jdte van 22.88 heeft, maar
daarentegen 40.37 (dat is2))malen meerderlengtebezit.
Nu is het duideli
jk,dat wanneer de cylinder(1K
X L) m et 17.3 lengte en 22.88 wijdte, den inhoud
heeft van ... . . .. .. .. . .. .. .. .. 7 kan.
4 Datde cylinderIN 0L (= 2 cyl.(1KX L)
G bevatten za12 x 7 (den cyl.K N 051= cyl.
Z I K :1L), insgeli
jks .....
. 7 p
EnNPt0 bevattenmoet.
X
)= ......2.23 p
n derhalve cyl.I K 71 L + cyl.K N 0X
+ cyl.N P Q 0 = cyl.IP Q L ...16.33kan.
Zoodatdeinhoud 4an den cylinder IP Q L
is = het getal kannen, door den kwadraatstok
voorde wi
jdte22.88 aangegeven, ztinde 7, gemultipliceerd metde-hoogten 40.37 gedeeld door
17.3.
40.37

Dus(:g.4)cyl.IP Q L = 7 X 1ja
. = 16.33.

Ditdoordelpgarithmen uitwerkendeyde drie laatste ci
l-

fer: derzelven weglatende,heeftmen

log.van 40.37 = 1,6060
log.van 17.3 = 1,2380
substr.

log.van 7 = 0,
3680
0,8451

add.

1,2131zi
jnde de log.
van 16.33.

Hieruitzietmen,datjingevaldevaten wezentli
jkecylin-

linders waren,nietsgemakkeli
jkerzoudezi
jn,doormiddel
van eenen, op deze ofdergeli
jke wi
jze berekenden,kwadraatstok,derzelverinhcudtebepalen,dewi
jldemiddelli
jn
van het grondvlak des cylinders,door ditwerktuig gemeten

zi
jnde,op deverdeelingen zoude aanwi
jzen,hoevelekannen
een,vatvan zulk eenegrondvlaks-middclli
jninhoudenzoudej

indien hetzelve 17.3 duim hoog of lang ware;derhalve is
de geheele inhoud van den cylinder,in kannen uitgedruktj

g
e1kk
' aan de binnenlepgte (in duimen),vermenigvuldigd
door den inhoud van een cylinder die tot grondvlak den
bodem des va,
ts heeft en 17.3 duim hoog oflang is, en
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de hplve som en hetIs gedeelte van deszelfsverschil;de
geheele som deeltmen door 3, en hd komende vermenig-

vuldigtmen methet)aderbinnenlengte:
DZKtEx.

0.l
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

Bi
jv. 8.
05 + 6.35 =
11.58
+ de halve sorn
= 7.29
+ hetl.
vvan hetverschil =

1.12
1.59
1.95
2.26
2.52
2.76
2.98
3.19
3.32

0.152
22.022
3

7.3406
(.4:

33.03270

Derhalvebekomtmendoordezen weg (dievoorfepracti
jk
watteomslagtig is)nog merkelijk tekort,schoonnaderaan
de waarheid dan doordegewonehandelwi
jze derwilnroeis. Erisnog e'
en andereweg uitgevonden om doormidTolgens dezen kwadraat-stok zoude dan de inhoud des jer
de1van den kwadraatstok den waren inhoudteontdekken*).
cylinders bepaald worden door de volgende berekening:
n neemt t.v van het verschiltusschen hetgetalderkannen
A1s de middel
lija van den grondslag descylinders,door Xe
den kwadraat-stok gemeten :0 kannen oplevert (zoo de voordespondsdiepte,enhetgetalderkannen voordebodemsepte;hierbi
j teltmen de som dezerbeidegetallen;deze
cylinder 61,78 duim wi
jd is, schoon rnen metdie maat, di
som deelt men door3; deuitkomstwordtmet(v van de
t
e
n
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p
z
i
g
t
v
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d
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l
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n
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r
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l
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ng
t
e
x
ermenigxuldigt, en men oordeelt, dat deuitalsde binnenlengte65 duimen is, zoo is de inhoud
komstde inhoud is van het vat,wanneermenditbeschouwd

br
a
1st
and
esne
zi
jd
ne;
ont
te
sr
twi
aaj
nl.ui
detde omwenteling eenerparabola,ol'
naastvoorgaandehandelwi
jzegebruikt
wordt, als de kromming der duigen gesteld wordtte zi
ju
a1s de boeg van een cirkel. Door dezen laatsten weg vindt
Doch. vermits nu de vaten geene cylinders zàjn, maar men voorden inhoud van hetzelfde alsboyen aanjevoerde
meer ofminder buikig worden bevonden,zoo datdesponts- vat:33.495,ofnagenoeg 33.5kannen,hetwelkhierzeerweidiepte A B alti
jd grooter is dan de bodem-diepte BC nig verschilt van de allerlljnste wiskundige berekening,
30 X 65

- F0 xz30 x 6.5 rz l95kannen.

F ll, zoo moet er een andere weg ingeslagen worden,
om derzelverinhoudte
r
A
vinden door middel
,.
aB
der kwadraat-roede. laatstvermelde berekeningen doordeprakti
jk watteomslagzr
-*q
:
ig zi
jn, is totgemak derwi
jnroei
jerseen andereweguitgz
!'.x.
I Yeelalbezigtmen de t

(ol
,a, x128a2+ 74a5+ 68l2).newi
jlecuerdeze

/l
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h

edacht,-j)waardoorde gewonehandelwi
jze in haargeheel
l manier welke verder g
jst; maar na dat de rekening vohind isj eene kleine
blven is aangeduid. bli
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verbetering ontvangt. geze is het, die door onzen hoog-
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NN

xeuzket,nameli
jk,op leeraar Lrsol's boven alle anderen de eenvoudigste oordeelt
de
roneo
dv
eere
he
oe
vee
kanne
nkome
nl tezi
jn,om erzich praktisch van tebedienen.
: ,
h
Nadatnamelijk de inhnud op degewbnevi
jze.dcorden
tz
l
'metde spontsdiepte, kwa
raatstok bepaald isy voegt men bi
j de uitkomst het
t
*' en hoe vele kannen halvd
e verschiltusschen hetgetal derkannen voordespondsE
D'
C overeenkomen metde
epteen datderkannen voordebodems-diepte.Bi
jv.inhet
bodems diepte. Xen di
ergemelde vatwordtbi
jdengevûndeninhoud32.8gevoegd
neemtuitdeze twee getallen derekenkundigemidden- even- me
8.05- 6.53
2
rc 0.769des0m is 33.56,hetwelk we1DOJ iets
redige (dat is de helft dersom dezerbeidegetallen)ljen
men vermenigvuldigt deze met het )v (ofmethetjyoa) minder is, dan hetgeen door de fjnste berekening wordt
stgesteld (namel
ijk tusschen 33.7 en 33.5)j alsdeware
d.r binnenlengte de uitkomsthoudt men voor den inhoud va
i
nhoud
te zi
jn;maarin denteestegercl&e komtmendoor
in kannen.
dezen weg nader aan de waarheid dan door eenige ande-

kannen

Bi
jv.sgondsdiepte= 8.05 op den kwadraatstok,

ren, di
eonderhetbereik dergewone wijnroejersis.

Tot hiertoe is ondersteld,dat de bodemsdiepteenbinneuBodemdiepte = 6.53
lengte,zoo wela1sdespondsdieptebekend zi
jn.De sponds8.05 + 6.53
9an is de midden-evenredige =
= 7.29 kan- diepte ontdektmen ligt,metdenkwadqaatstokdoor.hetspond2
;atloodregtnezrtesteken,totdatht'opdetegennverdatgat
nen. A1s men dit getal multipliceert met4.5 (zàlndels àtaande duig stuit, en mette zien,welk getal van duimett
d
erbinnenlengte)vindtmen voorden inhoud 32.805 kan- gesneden wordtdoor de scherpe onderkantvanhetspondgat
nenj hetgeen te weinig is. De waarheid ligt in het mid- hetisnietnoodig,datdened.duim ofgeli
jke d.
eelenopde
den.tusschen 23.736 en 33.467 kubiekduim ; dus tusschen kwadraat-roedein kleinere deelenverdeeldworden,kunnende
33.7 en :3.5.

Xetden kwadraatstok staatdeze rekening aldus:
32 geeft 13.78 kannen
28.8 > 1l.29 >
25.07

2) 12.535
X 4.5
56.4075

17.3) 32.605 -

mendetiendeenzelfsdehonderstedeelen gemakkeli
jk vinderz
doormiddelvan een kleinsehaaltje,hetwelkmennevensden
kwadraatstok gebruikt.Dewi
jl,nameli
jk,dekan-verdeelingen
nieteven grootzi
jn,kan men bi
jv.despondsdiepte,dietusschen 35 en 36 kannen is (alsbàjhet)oxhoofd)naauwkeurig genoeg bepalea a1smen deli
jn dietusschen 35 en 36
begrepen is,op ketschaaltjezoektmetden passer,en vervolgens op diezelfdeli
jn meethoe velejv deelen van die
tusschenruimten bevat zi
jn in den afstand tusschen 35 en
het punt, waar de onderkantvan het spondsgatden kwadraatstok sni
jdt.
;zelfs za1een geoefcnd oog naauweli
jksxlp
deel.4an de ruimte tusschen 35 en36kannenmissenkunnen.
om de bodemsdiepte te vinden, wordtmeer moeite ver-

eischt,dewi
jlmen den bodem nietvan binnen kan meten.

gus, in dit geval, nog iets mlnder,hoewel hetverschil Xen moet derhalve deszelfs middenli
jn eenigermateg'issen
te gering is9om in aanmerking te komen,ten opzigte van uithetgeen men van buiten ziet. In hetmaken dezer gisden waren inhoud, die een kan ruim meerdermoetzi
jn. singen, wordtoefening,ea geene wiskunst vereischt,en de
1n Engeland *) heeftmen ditgebrek van den kwadraatstok achtdien men geeft op het beloop der duigen kan veeltne-

trachten teverhelpen op de volgende wijze:
engentotdejuistheid d.
ergissing:men isveelalnietverre
Xen neemtde som derkannen,die éoordespontsdiepte br
van de waarheid af,alsmenbeginttemeten:an hetmiddender
en bodems-diepte worden aangegeven; men voegtdaarbi
j
wjSToxs,cn7l:frvcfïpn 0/ matl
tomalicatïps/rxaenfw pag.23.

*)S'
roxs,t.a.p.
t)LULQFS,gvondregelen tferwl
jnzoei-ea peilkundnî141.
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xkuinMhbeid, welke de daigen aan hare einden hebben, vat van grooter of kleiner inhoud te doen schilnen. dan

totun deoveni
jden op hetmiddea diergelfde:chuinsch- het metterdaad is. Zonder dus,hier,zoodanige-bedrieeeheid,geli
jk eenigermate in nevensgaande
Eguur te ziea ri
jen naderaan te wi
jzea zullea wi
jslechtsaanme
- rkenjWdat
i:. 0m nu met men wegens de gebreken der vaten, en de menigvulige
me
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tewerk te gnan, ste naauwkeurigheid ia het bepalea vaa derzelver
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meetmenopdeze niet verwachten kan,alware het datdejverder bovenaan-

wi
jzedebodems- geduide.fjnste wiskundige berekeningdenwareninhoua

dlepternietslechts
op ééne,maarop
I .--- 1--.--..
Y------,
5-.---- '
3 of 4 verschillendeplaatsen,en
niet alleen aan het eene einde van het vat,maar ook aan
hetandere einde, en men trektuitaldie metingen,door
4e gevone wegen, een middengetal hetgeen mea voor de
w:re bodem-diepte houdt, ia kanuemaat uitgedrukt. Als
.
le duigen a&n hare einden meer kromte hebben,moetmen
d
e li
J*n e ternemen,dan diejwelke overeenstemtmethet
midden v&n de schuinschheid;zelf:kunnen de duigen zoodaniggehogen zi
jn,datmen den buitensten omtrek vanhet

opleverde,welkeberekening echter slechts bi
j toenadering
zeernaaan de waarheid komt;alware het.datmeneenen
wiskunstigen regelkondeopgeven,diezelfs'doorongeoefendea bevatjen metweinige omslag en tijdspillinginprakti
jk
gebragt konde worden, de vaten echterzich daarnaar niet
zouden schikkea. indien zi
j nietmetwiskundigejuistheid
en zonder voornemen .an te bedriegen vervaardigd waren. ,
Ten slotte van dit artikelzullen wi
j hier nog een paar
berekeningen laten volgen, van het peilen ofroei
jen der
slechts gedeeltelijk gevulde vàten, om te weten hoeveel

vloeistofin dezelve is vervat.

v&t aan het uiterste einde der duigea voor de bodemsdiepte k&n houden. Boch dit alles hangtafvan hetoordeel

Eerste t?norlee?d.

en van degeoefendheid deswi
jnroeijers,diedooreenelangti
jds gelukkiger slagen dan degrootste wiskqnstenaarsj die
zi
ch met de prakti
jk van het wi
jnroei
jea nooit ofzelden
jd middelen ten
bemoeid hqbben,hoezeer deze laat:ten alli
dien:z gtaan wRarv&n veelti
jds de eersten geen denkbeeld
kunnen hebben.
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durige opletlendheid in hetmaken van zulkegissingensom-

9ebinnenlengtedervatenwordtgewoonli
jkgissenderwi
jze

bep.aldj dewi
jldie niet anders gevondea kan worden dan
tloor twa peilstokken in het vatte steken en uitde over-

eenkomstofgelijkvormigheid derdaardoorbuiten enbinnen

.

p
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L

o

heX
tfustgevormde driehoeken die te berekenen.
ea meet dan de lengte,van buiten, ea mea trekt daar
af tweemalen de uitstekende einden der duigen buiten de
b
bodems, ofde kimming, en tweemalen de dikte van den
odem ;doch de diktevan den bodem wodtook maarbi
j
gioing bepaald, die meer of minder gelukkig ultvalt, naar

w .e. osdersteld,dathetvathervormd is ia een' cyjiuder
lk
gro
ag
dede
ari
tische midden-evenredige
jsj tu,
sswe
chc
nsde
ands
inlh
oud
sthme
cirk
els, welks diameter dq
d
d
j
spondsdiepte ea den inhou es crkejsjwelks diameter is

l
uatede wpnroei
jermeerofmindergeoefend,meerofminçl
er oplettend is, en geweest is, telkenswanneerh1
j gel
degeA eid gehad heeft, vatep te zien sloopen. Xen meet
xrgaandsdeaaa beidezi
jden uitstekendekimmen;hieruit
aeemtmen een middengetal
ldigtmen met

godemdiepte = diameterA 9 = 30.7722
yjklx ja
=6
*
a0.77aa
FG = AG-AF=
- 6 = 9.3861

debodemsdiepte.

2

, dit vermenigvu

3. en de uitkomst is hetgene van de buitenlenme moet afgetrokken worden,om de binnenlengtetebekomen;waarbj dia1
meter omtrek
diameter
f
lus ondersteld wordt, datdebeide bodemste zamen peno: a.j4j,:a a apwryzz
lnen, zoo dik zi
jn als de kimmen ofeinden derdulgcn,

omtrekvancirkelABDI'
:

:6,6ra
8j
<g
6
zm6p
ac

'

= j.dj
jajm.

tjie buiten dea bodem uitsteken;maar deze regelis Do alemeen niet, dat n'ietdezelve aan menige uitzondering zoude
f
.
l
flnderhevig zi
jn. 0ln de geheelebinnenlengteen de twee
lengtens der uilstekende duigen te kunnen afmeten, bezigzt ys dea agthoekjgen.

multp .
74a.rjgya4cpdzcaasap juhoud
van qa cjrkel A Bn s

op dea stok Jia het eind van dezeschuiveniseenevierkante qagoj

j5.ag6I

njen (zie owze laatstvoorgaaade Eguur)den kwadraatstox
driehoek F B G
waaraan twteRhuivenzi
javastgemaakt.regthoekigstaande js=y g (basis):=R= G B (hy=pothenuse):sec.L FG 1)

op
ening, door welke een klein vierkantstokjeateekt;dat *
in nederl.duimen ofook in gedeelten vaa nederl.duimen

jc.x a.c()a

verdeeld i:
'f a1s de eene schuifop éën vollen duim op de

j6a9a4.aI
'
52O 24)

luim-maàt gesteld is, plaatst mea den stok in de lengte
o
d h
over hetmlfàlen vaa hetvat; de andereschuifwordtop Derhalveboog BA = 52 241.,en us ooggw: = jp4o4a,
len stok gesOovea!totdatzijtegen de uitstekendeduigen
i

.
I

raakt;dekleinedulmstokjestoonen aan,hoeverre de duiIen met here eindea buiten den bodem uitsteken;ea de

omtrek.

a6oo

d-c
irkme
eln.
ln
boog B l E. nvh
io
eu
rk.
dui

inhoudctdoui
rEmen
GB
es
re
k.
.l
j()4o 49, = 74a.7jgga4 :invi
ajgosaagaa

engteTan den stok,tusschen debeideeinden begrepen,is
R
jag = tangé Bg F : F B
1e lengte #an het vat van buiten;waarvan (volgensden
=
=
=
=
ewonen regel)driemaalde gemiddeldelenateaandebuiten jp.cc0c0p : 9,3661
g
j
a
n
gg
l
.
7
a
j
a
.l9l76
,
,

len bodem uitstekende duigen ofkimmin; moet.afgetrokke(
nlfworden.
9.
1a.l9)7 = j14.4335,inhoud van n EBG
schoon het tot dus verre in dit ons artikel aange- 3861
,l
ukde. x k den van wiskunde volstrektonkundige zalheb- al6.5a8g- l14.4335 = lga,1:5ajinhoud-,egmentE B &E
ben doen inzien,dat llet roei
jen of peilen Ar ïn den
hant
lel voorkomende vaten,totbepaling derhoeveelheidvan Inhoud-cirkel 743.7158

vloeistof,welken zi
jinhouden!opwiskundigerrondensteunt,
wane men echteroiet,datdle vaten zoodanlg gesteld zi
jn, lfinh.segment102.1053
a
l
s
z
i
j
he
t
z
o
ud
e
n
mo
e
t
e
n
z
i
j
n
;
o
m,
ge
h
e
e
l
,
o
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#le mathematische grondregelen lebeantwoorden.zi
jword
Bli
lft6$1.6105 inboud-segmentE B 9 E.
Iloor menschea gemaakt. die, ùf uit onkunde en onachtzaamheid. ùfuit een voornemen om koopersofroeiiers te

40 binnenlengte
mult.

bedfiegen,dezelve zoodanig weten tevervaardigen,hatzi
j,
256.644600 inhoud van het vocht in amsterzonder aanmerkelijk mis ta tasten, ook doorde meesterdamscheduimen.
varenen niet kunnen geroeid worden. Kunstgrepen.over 256644
welke wi
j uitverschillendebeweegredenen,die alleen door
600
fleskundigen zullen gevoeldworden!nietraadzaam achtenllier' 14l.069- = jaz (nageuoeg) inhoud in stoopen, omdat
breeder uitte breiden,bestaan er ln menigte om,naarge- een stoop 141.069 amsterdamsche kubiekduimen inhoudt.
lang omstandigheden en eventueëlbelanghetvereischen,een W aqneermen deze berekening met nederlandsche maat in

WIJSROZIJE#.
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hetverk stelt,bi
jv.metned.duimen,en dan den gevon- X 9
den inhoud met1000 deelt,zoo verkrijgtmen den fnhoud =

9 = F B dus F R = F 9- R 9 = 9- 0.8 = 8.: nats-

in nederlandsche kannen.

hoogte4an den cylinderofde pi
jl
vau hetcirkelstuk : F 5 R E.

lletzelfdevoorbeeld naarde tafelen van Saxap.*)
middelli
lnvanhet njlvanhet

G B = 0 G = ) diameter= 15.
2

vats-middelli
ln. Vat:-pi
jl. denkbeeldjg vat. denkbeeldigvAt.
A9
AF
=

F G = G 11- F R = 15.2 - 8.2 = 7
dus y g
jl = g s ,ec. K : G I.
'

=

30.7722

6 = 1000.0000

19498

=

-sl
egB.
ment
peesdeelen. inhoud-cirkel. inhcud
>:B

=

=

=

datis 7 : 10000000 = 15.2 217142.75 van den

100.cc: :13731= 74:.71:8
lna.lI97
Hettweede voorbeeld,onderstelthetvat minder dan de

z 6=0oa4/
L B G F ofL : G 1'
9us / B G R + L R Q R = L B G : = 124169

helft,of beneden deszelfs midden gevuld.
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n

R

a60o )24o69?=

3.141x 30.4
- x 7,6= 725.6966 :252.2755

l

A BGF

=

Datis 1000000û :7 = 19271372 : 13.4899

A .#. Berekend op de onderstelllngj dat de bases van

den cylinder, waarin hetvata1shervormd isjgeli
jk isaan

pusinh.% B G : = 13.4899 x 7 = 94.4293

de arithmetische midden-eyenredigej tusschen de spondsdiepte en bodemsdiepte

Yan 252.
2755
âf 94.4293

Spondsdiepte = 32 = A 9,

'odemsdiepte = 28,8 = P Q,
32 + 28.8

-

.devan
en It:F G = tang /-B G F F B aerdegthoeks
z
i
g
t
j
mq
en reg kjggs
=

Natshoogte

jujyiuayiitoy

157.8162 inhoud-segment,ofbasi:vanhet

= 9 = F D,

vocht.
45 binnenlengte
mult.
7j,5.4aaa jshoud van het vocht in D dui-

= 30.4 gemiddelde diameter,

m en.

sD = n B = 3:-30.4 = 0.8,half verschil tus:
hen spoudsdiepte en
sc
diameter.

Sedeeu

door 141.079)50,7228 atoopen overig in hetvat.

W IJWRPIT, RUIT (lat. tuta grcl/<//,t
- fr. vun d:,
japdipsj. g:n bj ons in tuinen overvloedlg voorhanden:
*)Deze tafelen zljn op grondderberekenlngvandeninhoydder eigenli
a
lk echter in het zuideli
jk Zuropa en Afrikat'huis
cirkelstukkenin'smanswerk Geometry kre/nrd:metdeulterste behoorende heester, met 2 à 3 voet hoogen, groenachtige
n
aauu2
wk
un
rip
ghe
dav
to
gned
setv
ed
ld,
n:ncv
ire
kredlv
la
k,
edze
nt
t of aschkleurigejdstenya
ga
euw
ls;ode
ge
eeald
ewg
blraodeenren zi
ln dubbel
op
z
ete
mi
erid
nas
lt
dud%j
za
eme
ndte
èrîte
/n
ee
le
ndei
,
or
odt
a
f wa
tst
bl
au
,m etm eer of
men dan (
vooriedere bekeudebodemsdiepte aenvcoriedere teZimen geste j4
daarop berekendegrondvlakteô,zoo a1s vooriedere gegevene mindergedeelde olgespleten,penneschachtvormipe,aan de
segmeutsinhoud e,en vooriedtreFegevenepi
jldstellehdel,deze punt breederej rondachtige bladeren, en een dlep in drie
tafelenbevindtopdevolgendewkzeb
e
r
e
k
e
n
dtezi
jn.
j
appes gespleten eindbladertje, waarvan de middelste of
100000000000000000c
eindlap het breedstj aldaar eenigzins ingesteeld, en alzoo
ô c= 1Q0000000000000000
- :- - - bi
jnahartvormig is. Hetkruid heefteenen eigenaardjges,
100000c
balsamieken,sterken,voorTele lieden walgeli
jken reuk,en
.-

welkevlevdeterm(ofnaarverkortlng , )depeesdeelenaan- e
e
nobli
ewo
renrj
c
eerp
enniee
gezlidnesnsp
e
ri
j
achdti
eknous
maa
ee
nn
de
it
et
dts
gh
ez
gdj
en
ti
z
zi
cc
he
in
eg
de
tk
e
geeft?inde tafelen te stellen tegenoverde tevinden pi
jl.

verdikken.

verdepom gezegdeevenredigepijltevinden:
100000000000000000a

àlen roemt het kruid en deoliealseen bi
jzondergned
middelin hi
jsterische en dergelijkezenuw-toevallen,dieuit
a :d= 100c09K0()0û()()00()0 :
c
.
eene te groote gevoeligheid ontspruiten.
W IJNSTEEN (lat.tartayun;fr.tartre,grcreî/e;eng.
100000 d
Iofnaar verkorting a l
pi
lldeelen;waaruitdannua1svan e
/e
Jn
r/Jur
it
,J
.o
Gn
rg
&e
q,l%ofcurf
/ha
l,-rde
du.zufFe
inlsnteei
Janitade
l.t
ar
taernowa
t,nis
lt
rewi
nna
bi
nn
gelfdetcepassingvonrdeprakti
jkinhetoogvalt.Wantdetafel den der vaten door ti
jd en rust, in de gedaantevan een
0c00d en inder ha
tame
jk harde en zware, uitvaste onderelkanderzamenua aanwi
jzendeindekolnm dtrpVl-deelen 100ngl
ende kristallen bestaande,korstvan zich afzettend,na000c
tuurli
jk xuur zout. Het heeft eenea aardachtigen, zuren
pee*deelen 100:
smaak, is zwaarjbroos. op de breuk glanzig,aan de lucht
iilen
77::,
:#:81:
,
1
on#eranderltjk, met ingemengdekleurstof, alnaardewi
jn
100000 of1fJ00 d
100000 of1000 c
t ofroo; was. Den besten wtjnsteen geven detoskaanvindtmen, wi
c
b
sche,siciliaansche, hongaarsche,provence,Ri
jn- en Fraujl ken-wt*nen. Goedewi
jnsteen moetin loutergroyestukken,
a1s in het vccrgaande moorstel,den diameter30.Tyc2metdepi
1000d 1000 X 6
zwaar, digten zuiverzijn. W ordtde Tuwewi
jnsleen door
6hebbent
le,= -= 194.
9,waartegenmenals- toevoegsel#an thoon-aarde,eiwit,schri
jnwerkersli
jm,ossen.
c
30.7722
b
l
o
e
d
)
j
s
r
n
z
.
d
o
o
r
he
r
h
a
a
l
de
kr
i
s
t
a
l
l
isatie gelou1000c
, kooengru
.
dandetafelopslaande,voordeuitdrukking y vindt13731 terd, zoo leverthi
j den gezuiverden wi
pnsteen (lat.tartarvddepuratustjwelksbereidinp in bàlzonderefabràjken in
p
ecsdeelen;diealsdan,indeyr
cr
ti
nel101
03
07
03
04
,,of
fn
lcy
zn
d
eev
ta
af
ge1
l0
i
j0
k0d
en Frinkri
jk,puktschland en Italiëln hetrrootbedrevenwordt.
houdsdeelen tot de gegevenc pz-)
bekendenbodemvlakte-inhoud,totden segments-ynhoud daar- De gezuiverde wi
jnsteen, zOo a1s lltiln den handelvoorvoorgeven102,11973,waarvoordoorberekeuing.gevondeq Fas komtj bestaatuitkleine,witte,halfdoorzigtige,vierzijdig
102.1053. Hetnaderevan deze berekeningen vintlt men ltï de
midaalsche,'deels enkele,deelsaan elkanderhangeude
meergeme
lh
de
etwe
wk
jlk
nvo
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nge
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a
llenjofook,indien bijhetafdampen dervloeistofdt
een w er
.

dicn aazdgerangschiktmoetworden.
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op de opgervlakte ontstaande zoutkorstbestendig weggeno-

W IJNSTEEXROOM----W IAD.

-

'aal -

metl wordt, uit zeer fljnej kristallen, in den vorm van
poeder,den zoogenaamdea wz
ynsteenroom (lat.cremortartari)erysfcflïtartari;fr.crème:<tartrej,welkezooJenaamdecremortart,gewoonli
jk slechtsuitgestamjtewi
jasteen bestaat. Beidegezuiverdewi
jnsteensoorten,zlaalleen
'loorhetulterli
jkaanzigtonderscheiden,hebben eenenaangenamenjzuurachtigen,bekoelenden smaak,en zi
ja in het
walermoei
jeli
jk oplosbaar. Za1dewi
jnsteen alsgeneesmidde1deugdeli
jk zi
jn,zoo moet dezelve verblindend wit en

W IXDBPKSEN- W JXDPOMP.

frissnlte koeltnta1shi
j aan sterkte toeneemtjnoemtmetl
hem eene sti
jvekoelte;wordthi
j derwi
jzehevig.datzijne
snelheid 40 à 60 voet in eene seconde bedraagt,zoo heet

hi
jstormwindofstorm;overschri
jdtechterzi
juesnelheidzelfs
dit nog,zoo wordthi
j orkaan genoemd. Een wervelwind
is een hevigejuit eene luchtkololn bestaande wind,diezich
met groot geweld Om hareaasomwentel
t1 te geltjker

eene voortgaande beweging heeft, en ligchamen,die haar
nietweerstaan kunneny in eenerlkring l
uetzich voortrukt,

rein uitzien,ea geene vreemdaardige zoutenbevatten.Yeel- A1naardewereldstreken uitwelkerrigting (indezeemansvuldig is deszelfs gebruik ih de geneeskunde alsscherpte- taalstreek genoemd) de winded voort
komen, hebben zi
j
verschillende benamingen, en wel 33 in getal,ontvangen,
verend,zachtafdri
jvend middel.
ll opgesomd vindt.
Nsn.TAnIxF. Inv.50 cents;uitv.36 cents;doowv.50 welke men in ons artikel W sltntnsTlEKi
eents per 100 pond.
In de zeevaartkunde en zeemanstaal he'
eftmen eenemenigte

uitdrukkingen en spreekwi
jzen,dieop dewindcn betrekking hebben: totde meestgebruikeltke behooreadevolgende:goeden,gt
zzl&/fgel wind hbbben (datheet)eenen
zoodanigen, die naar de streek toewaaitj naarwelke men
zeilen wil); met tegenwind zei/ezz(d.i.meteenen wind
die vau uitde streek waait,werwaarts'mea zeilen wil);de
wi?zd toopto?zl,draaitom (d.i.hi
jwaaitin eeneandere
rigting); den wind fdgra xich hebben (d.i.tegen den
wind opvaren); van eenen gor#ezz wind ::,2:4 stechtcn
zzkcâezz (d.i.bi
jaanhoudenden storm,dievoorden koers
van hetschip gunsiig is,hetzelvewenden,en bi
j denwind
draaijen);een schip den wfnd af/innen,c/âzlg,rgz,afsni
jden (d.i.naderaan den wind komen en aan den wind
zeilenjdan een anderschip,datinsgeli
jks tracht,digtaan
den wind teloopen);een schip in den wind fegéren,voor
v/izidz#n (d.i.hetschipregtstreeksofbi
jnageheeltegenden
genamenjdoch nietbi
jtendea smaakhebben.
W IJK BIJ DUURSTEDEj nederl. stad in de provincie wind rigt
en);op den wind (d.i.tegen denwiad);1# den
Utrecht, na Xontfoortde kleinste maar geenains deminste wind frgges (d.i.zûozeilen,datdestreekywelkemenhoudt,
j den wind
stad van dit gewest. Zij ligt op een'eenigzinsverheven een'scherpenhoek metdewindstreek maaltt);ôi
grond aan den lli
jn,welkeriviervoordezestadharennaar
n hottden d.i.den wind in eene scheeverigtingvanvoren bezndienvanLekverwisselt.De omstreken zi
jrzzeerbekoorli
jk komen);digtô# den Yind zeileu (d.i.bi
jaaregttegenden
en bovenalishetboscN van W i
jk bi
j Duurstedevermaard. wind opzeilen;hetschip l#'den wind dza#fezz(d.i.zijae
W IJROOK,W IEROOK (lat.tâustot
iôanum ;fr.encensb zeilen zoo stellen, dateeoigen derzelven denwindvanvorenj
olïlcsgeng.oliôanum,Jrank facezzde;du.K nihrauch; de anderen dien van achter ontvangen;inden Yfa#drccfital.incenso *S1c4o), is eene boomhars, die uit een'
(d.i.)regtstreekstegen den wind draai
jen);bovenden
grooten,ia Arabië en Indië groeijenden boom (lat.libanus wïzld (4.i.,dââr,4an waarde wind komt); neneien 8:4
z
l/ï/wrc).gewonnen wordt;bleek geel,hard endoorschij- wind (d.J.dlâr,waarheen dewindwaait,vergel.Losl',LT),
nend, van zeer goeden reuk en scherp bitterea smaak is, metk
pp/lezzwind wei/en (d.i.metzèö gunstigen windjdat
en uit rondachtige, gedrupte, ten deele knollige stukken hi
j op allezeilen voordeelig werkt)Jvoor &> wéndfw:p,
d:s

W IJNSTEENROOX,Leremor tartaritzieW lzxsTsEl.
AYIJNSTEENZOUT (l'
r.selde fcr/rry ofcarbonat/de
'afc,.
çr. Koolzure kali; hetwelk men door gloei
jing van
Il
en wi
jnsteen verkri
jgtjwaarbi
j hetwi
jnsteenzuurvernietigd
wordt; of ook door het 'erplolren van een mengsel van
wi
jnsteen en salpeter.W ejensdeszelfszuiverheid woldthet
boven de gewone potasch voorgetrokken.
W IJNSTEENZPUR, (lat.acydum tartaricryd/cî/fdctumtfr.acidedefcr/re,oftartreuœj.Een uitwi
jnsteen
bereldy eigendommelijk zuur, uit Maderige en rhomboïdaalsche aan de eindèn zeer spits toeloopende? kristallen
bestaande; meestal zi
jn het echter4- of6-zi
jdlqétafelen,
met twee tegen elkanderoverstaande,verlengdezl
jde-vlakten. 9it zuur moet volkomen wit,reukloos,eenigermale
doorzigtigjen totklinken droog zi
jn,eenen zurenjonaan-

bestaat. Eene slechtere soortbestaat uitgrooterey gemeen-

li
jk te zamen gekleefdej nietzoodréogeonreine stukken,
en heet in den handel olibanum in :@4r/:A?,
. NA de verbranding van den wi
jrnok bltjft eene z:arte ascN terug.
Eene vervalsching met gemeene ptjnboomhars erkentmen
aan de meer donkere, meerroodbruine kleur, en aan den
onaangenamen harsreuk,alshi
jopkoolengestrpoidwordt.Yolgen:demeening van anderen isde wi
jrook hetaan de
luchtverharde sap van eenen boom in Oost-ladië, die den
3ati
jnschennaam 6qsu)elliq serratacoto&rook'
ivoert.- Het
gebruik van den wi
jrook totberooking isbekend.- De
wt
jrookschors, lat. corteœ thymiamatz
'd,fr.Lcorce#'en'
tensnpcr.
/zfw des#vz
:
/'
,
ç,komtnietin de jedaantevanandere schorsen, m aar in kleinere ea grootere stukken,m et

(4.i.de beneden-hoeken deronder- enstagzeilenbi
jeenen
zi
j-wind naarvoren bi
jzetten ofuitspannen);deaei/el nLt
#:s wind Jef/el of lrrl#en (d.i. dezelve derwijze stellen enz.,datdewind nietmeerop dezelvewerkenkunne);
ziclt l4,:n den wind JpldTl, d.i. den wind terzijde
nemen)enz.
W INDBPKSEN,W INDROEREN (fr.yusLls &ventjzl
jn
schietgeweren,welke de ingebragte kogels,instedevanbuskruid,doorverdirtelucht met groot reweld voortdrijven.
Er wordt,nameli
gk, in een in den kollvoorhandene windkamer (een sterk metalen vat) door eene drukpomp lucht
ingeperst,en dooreen aangebragtventielgesloten. Bi
jhet
losdrukken opent men, door middel van eenen drukker,
hetventiel,en de uitstroomende verdigtsteluchtdri
jftden

bladeren ea andere vreemdaardige deelen vermengd,in den kogel metgrootgeweld uitdea loop. De gemeene windbuksen hebben ée
'n loop,anderen hebben eenen dubbelen,
uîttwee cylinders bestaande,die in elkander steeken, en

àandel. Destukken zi
jn bruin,scherp ea bitterzamentrekkend, en vau onaangenamen reuk. 9e schors komtwaarschi
jnli
jk van den amberboom,dieden storax levert.
W ILIIELXINE-OOIID,zie W stnAnlclxlo (XAATscxwpplz
vzx).
W ILLEXS-DORP,nieuw aangelegd nederlandsch dorp,
provincie Zuid-llolland,districtgordrecht,stoomboot-beurt-

vaartnaardeu Aloerdtjk.
W ILLEXS-OORD,ziesYstnAnlcsxln(XAATscqAPpIJvA>).
W ILLEXS-OOIID,(aan hetXieuweWiew),zieHstoxll.
W ILLEXS-STAD, nederlandsche stad en vesting, in de
arovincie Woord-Brabaad,aan het Ilollandsch Wïnp, met

eene haveu; 1600 inwoners, meestal handwerken bedri
jvende.
AYIND. Iletstreven der lucht,om zich in hetevenwigt

te stellen, a1shetzelve.dooreeneofandere phijsischein-

eenegemeenschappelijke as hebben. Schier alle geweerfabrtjken leveren windbuksen.
W INDPOXP. Irl het Bostott Wzdlle/ïe vindt men de
volgendebelangri
jke uitvinding bekend gemaakt. Kapitein
Bnowyxfs, de sclzrandere uitvinder van eenea toestelywaardooreeneongeloofeli
jke krachtaan descheepspompenwordt
medegedeeld,heeftzich hierdoorop nieuw zeerverdiensteli
jk gemaakt. Devoortre/elijkheid van deze uitvinding is
daarin dilégen,dat de toestelingerigt is naar het beginsel
dergewonewindl
nolensjderwijze,datdehandenarbeiddaarbij
kan ontbeerd worden,terwi
jldekrachtderpompen tegelijkertijd zeer aanmerkelijk vermeerderd wordt. Kapitein
S .... heeft deze ontàekking aan dringenden nood te
danken. Hi
J was in zee meteen schip,datzoolek was,

werking gestoord is gewerden. ln de zeevaartkunde spelen dat alle inspannigen der schepelingen onvoldoende waren
e winde.n eene belang
riike rol.. Zi
r
i
i
ia of Sestendig, om hetwater uitte pompen. too dat het water van dag tot
,j
*
'
' z
*'
*' '''

qvaste wîndj, indien zi
j nameli
lk eenige dagen lang de
zelfde rigting behouden,van uit(1ezelfdewereldstreekwaait
zent of onmestadig. Lveranderli
jke windj,a1szi
j dikwi
jls
afwlsselen (omdraai
gen,olnslaan);heenohende.
wind ofc&
em een, als. zi-jover eenegrooteland-ofzeestreek eenen
#'
8eruimen tkd de zelfderigt
ng behouden.ofaaa sommise
.i
oordet
z eigen zi
jn, waar zi
J bij afwisseling nu eensdezen
an genen streek (rigting) behouden,Lpasnaat-windenj.
tl
AyRait eeu wind niet slerk, zoo noemt Inen zulks eene

dag hooger bi
j de pomp rees*). In dezen hoogen nood
spande h!jalzi
jn uitvindlngsvermogen in.ennaonderscheidene proeven. toen reeds zi
jne manschap geheelafgemat,
op hetpuntstond van tebezwi
jken,gelukte hethem eene
ruwe pomp znmen te stellen. naar hetbeginselj hetwelk

hi
jthansterkennisvan hetpubliekheeftgebragt.
*)Bt
j-dez
gnmw wordtgewoonlijk hetingelektwatergepeild-
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m N8T, l*tmôeelde w t'nst #ez:o'/ vd:rdeel. âlsdd
axurantie op uoederen op zoodani
ge wi
jze gedaan wordt,
lkpm ene .0
datAlleen denel#er waarde op de Illaats van afzending bedoeniog uitgevallen. Be machine vereenigtkrait md een- neven: de onkoxten tot aan boord nlag geassureerd worden,
voâdiglleitl. en vereischt weinige ofgeene hulp #aa men- goude door NetTergaan of(Ioor de besclladiging der goede-

Terscheideneproeven zi
jn metzi
jne windpa-p genom%n,

en vel in tegenwoordigheid van vele ervaren en kundi

tonstructeursenzeelieden,enallenzi
jatotvo

C-

g
chenhanden. Hetbovenste gedeelte,waard.vieken gi
jn dxr
hm
et
rde
el,
ls
i
j
de
gi
jTneene
oknedde
erne
invgooz
iclt
hhe
adtwe
volokrgle
tdotyd
teeg
oede
ren
aangebragtj is beweegbaar,zoo dat men dezelxea nalr ver- Rn
beha
len,
m dat de verzekeraarllem lletzelxenietheeftmedeeiscN van den wind kan omdfaai
jen. Dewerking i:Ter- Terliezen,nbazend sterk. alzoo, bi
j gewone kracltt van vind, 7%
e
.d
nee
hld
i
j.ook
0m
ditdT
eg
oe
oro
dn
eg
ee
lle
lagtenllv
ei
edrze
ukit
erd
ee
lln
wDi
egt t
uime
.
gallons water per uur uit de beide pompea gedreTen i
.
ie
sr
de
ven
rwordt.
gekering op ineeteelde tz.?
'aJ/, rehoopt veerdee/ (enge laatste Proefneming werd met eene brik #&R l50 gel
Rh on'r@#/l). llen lteeftwel eens deassurantieop
tonnelast genomen. In den bodem vaa het xhip werd eea ingebeelde wingt willeîl verbitlilen, nlaar de lerondelstelgatvan 2 duiln diameter ceboord, waardoormen hetwater ling.d.tdezelveop hetti
jdstij)val)ltet sluiten der assur.ntie nietbe:tond,is een tlwaalbegrip,entegenwoordigbelot 18 duim hoogte in hetruiln liet. llierop > D n men
(1e pompen op voorschrexene manier in werking tebrengen, Rbouwtmen ook deze assurantie als volkomen geltlende.
qkbelang
terwl
'jlhetgeboordegatwerd open gelaten. la K minutea Kchtermoetcok detellssuralltie nietzonderwezentl-

ti
jd: wa:hetruim (lroog.
De uitvinder lteeftook een rat
lbi
jdemachine gevoegd,
waarmede men bi
j volstrekte kalmte, of bi
j eenig defekt
aan de wieken,de pompen zeergel
zlakkeli
jkdegelfdeverking laat doen. De gelteeletoestelisgelnakkeli
jk weg te
nemen. en in lletruim, ofzelfs in lletkakelgat te N rgen.
Dekosten zi
jn derwi
jze matig,datwelietlerRheep:-kapi-

gedaanworden. Za1daarollldezelve rictil;verordentlworden,

goo behoorde eigenlijk deiltgebeeltle (illlaginaire) winst te
worden venekerd.ontler lpet l)ellill(;.(latdezelveopdeplaats
derdegtinatie.bi
jarrivelllel
yt,wezelltli
jktebehllenzP
J.Zeldell
wordt'
du:juistt
ieIeketltl.nlaarbevindtmen nleestal
dat eenvoudig gekere jlercenten lueer verzekerd worden,

welke dan, in het geval (lat (1e goellelen xerloren gaan,
lein of reeder, die een paar hollderd dollars aan de uiter- door deo assuradeur A'oclsloots betaaltl worden, zonder te
ondeaoeken of de goellerell 1)i
jaaukolllstwinstofverlies
zouden gegeven hebbetl.
ongetwi
jfeld de helftdiersoln voorIletzamenMe
windpomp za1 over hebben om schip en lading, en#+at
W IN8T- en YEIILIESRE'K ESING,zie Bozsnovnsz.
meer is,hetleven #aa Tele brave zeelieden Toor gulk eene
W INSCEOTEN. aatlziellli
jk rletlelwl. xlek in (le proviocie
kleinigheiflmeer buiten gevaar te stellen.
Groniugen, i: we1 bebouwll en lleefteen welxarentlaanAVISBREEP (nchpt't-t of STZAC-%'Isnnzsp. Xea :terk gigt, ea bloeidoor del) ll:ltltltvl,(lie vatl llieroptlost-vriestouw: waarnlede de stengen der masten aau dergelver > - land en Munsterland getlrevell wolw
tlt. Erzi
j1 lliersteen-

li
jkeversieringvankajuitofspiegeltenbestebee
nft,ook

lloorll
jke plaatskunnen opgewonden worden.
5VlNDR()()S (zeJ#:/.),zie Coxpzsen sv'
zsztn:Tazxtw.

bakkerijen en de omstrekell wortlell nleer en meer met

?lant- n O:ngefen. lletgetalderitlwonersbedraagtruilu
4,650.
A
YL
NDSTI
LTE
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J
c
â
'e
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)
u
:
no
e
n
l
t
me
a
de
n
t
o
e
:
t
a
n
d
der lucllt en der zee, als geen wind derzelver evenwigt
W D TERVAUCETEN. Ilus noellltlnen de boomvrucllten,
heg
too
geda
(In
en t;elleelen AviI'1ter O5*er9 kan bestoort; d.i.a1szi
jdoor geenen wind worden in beweging wa
ardof
en
eo
dftg
hot
u,tle
wortlen. Vercel.ZoMtnvnrcnTsx.
ebraqt. Den hoogsten graad eeoer zootlanige windntl'lfr,
waarbl
j het xlak der zee een spkegel geli
jkty noemtmea W IP, eene - rtvan weefiscllaal, cetlwerktuig oftoestel.
doodstil.
d.tzicN gemakkeli
jk en snelojl-ell-neêr lleweegt.
ln,dieorer W ISM âR, stad. dle (Ielz tweetlellraîlg onder de llavens
SYINDSTREEK, STE:tK, (,eJAr/.),eeneli

eea der 32 aftleelingspunt der windroos etrokken i:, en #an Mecklenburg bekleellt, lit;t aan (le lllonding der Stor.
den wind aaoduidt,die van daar komt;ook deriming T.n op 53@ 51ê 30# N. B. en lIa 39' ()* ().L. Bevolkinl;
l
den wintlzelven t'ergel.5Yl,nen AYl;BEtnsT:zKz,).
ll, in.. 9: haven van ssrisrnar is geltlakkcli.ik en vei-

AVIXl)5VEGER L'chpvt.). Eell instrumentom de werlkehetspraakSVINST. 9itisee.n dierwoorden,bi
*jwe
gebruik zich nietgeli
lk bli
jft,hoe wenscllenswaardig ditxk
ziin mogt. 1a deszelfs grond-beteekenisislletzel'eeigenking van den wind te ontlerzoeken en te bepalen.

ig,zi
jnde deze scbiergelleeltloortle l'oel-ek
tsYalsisclt-

Eilanden gezloten. delteelnabi
-)(
le stad heeft meîl8 à 8)
voet water;op de binnen-reetle lleeft nlelà l2 à l.
-1,en oI,
de buiten-reede 16 i 2t). I)e arlikelell van invoer en uit-

vxrgi
ja dezelfden alste 1:o.
çtoc;-(ziealtlaar);lnaar,we-

li:
lk aan de Terdienste, aan (Ie opbrengstteienoxergexteld, gen:de nabi
jheid metLubeek9is(le buitetplautlsclle llalltlel
en-drukt eenen aauwas van goederen uit, die op eene ge- ver
geli
jkenderwi
jge meerilej,erkt. $5islllar>zitslecllls34l

heel onverwachte, meer toevallige wi
jze verkregen wordt.
zoospreektmen,bi
jv.metret;tvan eene winstuitdeloterij. Nielnand zal flaarentegen de gewoneitltere::en un
een kapitaal eene winst noelnen. Xaareven zoo min > hoortle men,zooals evenwelgesclliedt,van eenewingtbi
j
t
len landbouw,bi
jfabri
jken,handwerken ofbi
j den koophandel, te spreken, en tlaarmede lletnatuurli
jkeinkomen
dnn te duiden,hetwelkuitdezebedri
jvengetrokkenwordt,en
zich uit kapitalen-interesten arbeitlsloon te zamen:telt. 9it
isveeleertIeopbrengst van hetbedl
'i
jf,ofhetdaaruitgetrokken inkonlen. svellerom te ondersclteiden daarvan i:
bet
e
eket
l
i
s
,
we
l
,!
e ollbren:ist (le
in ke lnen insgeli
jk:het
woortlwinstnietzelt
len gebruikt,en waarbi
j ma devnrnteeydert
-ng van llet kapitaaldaaronller velstaat? welke zicN
naeenlgen duur#an lletlledri
jfvoorlloeten bi
jv.gegt,dat
lnen zooen zooveelbi
j zi
jneoltdernemioggewonnenheeft.
llet naast bi
j (Ie oorspronkeli
jkebeteek'eniskomthetnog,
a1s men lllet ldetwoorf1winstde welnietonverdiende.maar
txl) buitenaewonen, lliet zekeren,nietnletgrond te verwacllten opbrengst vcn een bedril'faanlluillt, hetwelk me
er
(lan interest van kapitaalen lootl van werkzaamheid xbi
l-nt

Rhepen, metende 4,360 tot
p. If)l*35 zi
jn uitdie llavel:
uitgevaren %%7 :chepen. l)e t6lregten zi
jllte 53'ismar ietx
hooger dan te Rostockydoclllllengelooft,datzi
j,eerlang,
daarmedeo geli
jken voetzullen gebrntitworden.
W ISR :, BISMPTII (lat.statteum cl'
aereum of&la-

efllz; fr. &in-uth. i'ta?
.z)de g/cce; eng.bismuth. /fz&Klan.,
.du. K énmuth. llism tttlt,àllaricyf/,Jschte1
-;ital.

&b
-nmuttn). Xen geersbros,onllerden ltal
nerverspl
intelenll
metaal, Tan gilverblanke, in llet rootlacl
ptige I;lit
lsterende
kleur,hetwelk xhier geenen klank (
ieeft,speceliekezwaalte
9 l, over eea zwak vuur. 1,0:
;A'
thtlrllctglt,eit.reetlsslneltbaar. Ia de lucht zetlletzicll paars rollllnchtig aan,docll

roestnietmerkeli
jk. It)lletol,ekle vuurblnndthetzelvetllet
een bl
de
kouder
e t
aauw
vl&mme
je en (1ollker (1elell'l-ook, welke ziclp
tegen
tev
œelwallden,nlstter)wit-.lieie rook (u.
'l
-Jm utâ nlormen, fr. 6fzzzll
z/â o.
rl
#dpl
zltfi'r/ztcntjaanlest,eI:
verandertgich daarbi
j il1een (
JeelacllliI;verzuursel(oxyde).
die bi
j aanhoxzend Tuurtoteen (It
lolscbi
jllend,bruillikclltilr
geel gla: vloeit. l1s lletzelve Illetlt,otlisvervalscllt. zot:
wordtdeoplo::ing,na tlfttlletwislllulll-oxyt
le (lat.zzlt
zvt
zfzrfv- binmutâff,fr.magtstè,e de ll
yzltz//l)doorxerllut
l-

oj) te leveren.en welks plus eitiet,li
jk eene premie Txr ning mttwlter afgescbeitlen is, flilor Iit-zwavelde waterstof
eene goede speculntie en risico is. Steeds ligthier in het bruin of:wartnezrgeploft.Xen villlltlletwismutll.ofscltooll
woord winst (Ie llerinnering aan eenel) ll
i
jzohderen, niet nietxeerovervledi.betzi
j:
;e(Ie(;e4)()fvel.
kalkt,ofvel
'
ertst,
lieheelmetzekerheid vooruit te ziell voordeel. en hx g:t
:ienomen if, zulk eemen zin beltoorde Aet :
rebetlgd.maar
lliynnler nletllet begrip ,an opbrengstof inkor
nea Terwisxelll worden. Intusscllen wordtllet woortlwinstTerreweg

vxrnameli
l
-k ia ogelanll, llollellletlen Saksen. Ilet u'ism u/#-w1
-/, of npaansclt tz/it is alsee(
1 Bit blanketselbekend. Xetde &drea vorlllt ltet wislt,ulItkleurloozezoutell.
die dx r koper,Mdlniulll en zihk llletalliek neérl
ieploft,en

veelvllltliger bi
j (len han.deldan bi
l
--f
abri
*j
kenen landOuw doorwatermeestal in zoureol
lllsbare eI1f
ol
ldslllll'
eli
k 011*l
At
#'r
*j

gebezigt
l, en wanneerbi
J de laatslgenlelde takken Tan n:
--- oplo:bare gouten geRbelden wort
lel):en in (litolzigtlnaakt

verlleid eene winst in flen- lnatstvernlelden zin e maakt hetvi- utb eeo voorwerj)(lerartst.fli-jndt.ngk
.undeuit. lletwortltj zal zulks schier alti.ltl gesclliellea ter gelegenheid zelx vordt Tooru, inzolltlt
.rheid lli
let velvai
lrdigen vaq
.j l
van een bedri-if,hetwelk eigenli
jk den llandelin den rui- tinoen Taatwerk,tot hetgieten van tlruklettersl?iJ-de ltlassa
llleren zin des weords toeLelloort.

derxelven ofhetgoogenoenltle lcttergvcd,alsook terbeleil68

W ISPEL- W IV EL.

-
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ding T.a gympatketiscbe inkten aog4wtnd. Hetvi#muth

vordtppn4sgewihe verkxlzt.
W I8PEL,gebruikeli
jke inhoud,maat in 9uitx> v4 en
Pruissen.zie HxxBc:c. Ltlpzlc eaBzztlz#.

W ISSEL (ofW lssstBAlzzalsTaAITTz).(ea.draft;fr.

W ISSEL.

ïkrm%liqr #:4 nnmen wf#,rldi.va4r qt
ken rrzrxïa:
i&#e/r:ââra.

Priv . àmsterdam,12'ei1842.Vooryn3000.- ned.ct.

lr/fre de cJ. qnge.traitte; du. F echnnl,

op twee maanden na dato, gelieven te betzen

ten totkraclàtvan wissel is voorzien, waardoor de onderteekenaar oflekkeraa? een'anderea op eene anderepla.ts

fie
uvld
çpçnt
s
e,l
se
te
#l.
lec
aou
or
pt,rew
ke
aa
nr
id
ne
gv
ooult
gve
ans
ge
an
d,
vieesa:e-

rcâzr/lrfg,
Sratte;ital.trattaj. Daaronderverstaatmeadeneigenli
jkeo
trokken wissel,ofdatdocument,hetwelk metde vereisck-

vnodneern
a
ed
nen
dap
ar
einsog
on
en
,od
emd
ene
baetp
roek
rk
so
eo
nn
e,
inaa
las
een
fs
t,or
ad
ae
nreene
'
,of
ntJi

tç
-gea delen prima-wissel,aan de orde van den
Hr
l: RQBSRT,de som >an twee duïzend
# er lccts
.

Goed voor /we< duizend guldea, ned.ct.

Atresn Msrzn.
zekere :om gelda,welkerwaardehi
j inrekqaingofopeenige 9en Heerea
anderewi
jzea1sontvangererkent,op zekervn vastgestelden Alcsxeo Koxlxc & 63.
t.
: AYeenen.
ti
jd tlittebctalen. Verscheidene regtsgelçerden, die over
hetwisselregtgescllreven hebben,noemeu zulk eea' wi,sel
ook een reëelcn vreezadezl,vrcemd ge/roéârx wissel. ter 9: handeljverei
schten van den wisselzi
jn even a1: die
onderxheiding :411getlolniciliëerden eigen Fis:el.9ekoop- van iederea alpderen wissel.deels wetteli
jke, deels toevalman, echter, verstaatonder den getrokken viuel,gemeen- li
ge. W ( zulleu hieralleen deswegen: het noodigstc opoeven,z'lllende verder beneden hetdeswegens nadere worli
jk allon de traitte.
Beze heeftplaats,alsmea btiiemand,die op eene an- dea bv-gevovgd.

dere plaats woont,gelden in te vprderea heeftea men op
hem trekt,of op lleln laattrekken.
Als men aan ieluand,die op eene andere plaats woont,
gelden te bet:len heeft, en daarvoorten faveure van diea
persoon eenea wissel uitgeeft, of bem iq lass geeft, zelf

op ons ofop een derde, die in eene derde handehplaau
woont, te trekken.

Een wisselkaa getrokken worden:

1)M et lr/reâl-fzlg /o/ hetye/c/eœenœlaren,waarinde
traittewordtuitgevaardigd.
1)wo
a1srde
sonla.
in welk gevalgeen duplikatengevorderd
;
2)in versclleideneexelnplareo,a1sprimq.zecvndl,

tertia enz.geeftde trekker reeds tq kennen, dat
nog Ineerexelnplaren of expeditië? 4an denwissel
kunnen verlangd worden.

lI)N etJe/relâfz?y tot#<apersoon,aau wiendetraitte
ia rekening iste brengen.

1)met
toordce'
l
J't
-glerekent
ng ;llierlleeft de betrokkene
n trekker te Aerrekenen.
2)voor vreelzldr vekenin&, ofbi
j wijge #an commissie; d.i. op order en voor reâeafzlg van
eeaezz derdebin welk geval de trekker als comTllissionnair trekt. en de betrokkene metdea lAst-

gever(colllnlittent)te'errekeneq he#t.
111)M et le/reâ'll
'ag tot ::,1 tt
jd van 4:/c&xp Lden
5e/c&,?
J4-/erl?l#?l),zie lletartikelYxgvAttxx.
1)alswisselop zigt;2)data-wisselq3)win&elnop
eenelz 6epaalden terz
ag'
?l; hiertoe beboorea de
wissels op Tlletlio, ultinlo ofoJ)eenen auderen bepaalden dag tler Tnaand;alsqok ia guitxhland de
)-aarm is-wissels.
'

IV)Aletse/rei-llpp totdeordrr (zie 0anz:);
1) âcn eigen ordcr,d.i.aan deordervandentfekker zeiven;
2)kan dcorder vc?lden i-rzdf/rur,winnelnemqr,
re?af//ezl/,(ziedatwoord);
3)Aan drordert/cz: een' derdrn per&oonb w//r
welken een attder. die zae/ den frzlâer rtcontracteerd Jee
z/.doclzniet delcrndern wil :taan,
de waarde getft.

ge wisscl behelst:

1)Ia betNsclllift
1)links,aalden rand,de opgave of zi
j per sola,
ima,secunda enz.getrokken is(hierprima;:ie
2 Issutnnl>tlczxT);
)plaatsen (latum dertrekking tlzier: Amsterdam,
12 Xei1812);
3j
.02(
j
lg
ave der som in ci
jfergetallenj (bier: voor
KK)Alt'#.courant.
II)In den text:

4) de ti
jd van betal
jng (lller:twee maanden dato).
5)de lastgevillg totbetaling,llet woord: wt
-sset of
wi&set6riel, en de opgah
'e ofheteene prima,
zicunda enz.,wisseibriefis(llier:gclievcn /eJetaten tcgen drJTII prima-wisset). In geval de
opderllavige wissel jler secunda getrokken ware,
zoude men de woorden:prima. onnetaald,of:

zonder wrfz
ac toegevoegd hebben, (zie svlssst:ci
'tlcAxT).
6)de
Na
mettof voornamen, of de handels-ârlna van
n wisselnelller.aan wienjof aan wiensorderde
betaling van den wissel gesclàieden moet (hier
ArccsTs ll0B:ltT). lladde X:T:I
l den wissel aaa
eigen orderafgeI
ieven, zoude hi
j llebhen moeten
schri
jvelt cc?l dc ordcr v/?& mv
'-zclven ofaan

7)mi
l)
Je-ae
order;
te betalen son). *
ln letterscllrift uitgedrukt.
thier:twcc d/zl-Jez?# guldens nedcrl.courantj.
8)9e opgave,op welkewi
jzedewaarde is gegeven
çeworden (Ilier: waarde ontvangen). I(
z geval

qietXsysn de waardegever geweestware,znaareea
ander voor llen),die llietdelcrcdcrc wilde staan,
zpude de wisselwclook aan de order wan Mzysa
zil-n gesteld,nlaar alsdau zoude in de opgave der

Waarde de llaaln van den waardegever zi
ja aangevoerd geworden.

9)9e ojlgave aan wien,en lloe de betrokkene den
wisselteverrekellen llebbe (llier:cn gelicven te

&tellen deu'aar#e op '-tr:ezzipy volgens Jerl
J/),
volgens welke uittlrukkitlg IsicuAnp KO,IAG & C@.
Toor de 2000 gulden nederl.courant XsTl;a tede-

biteren llebben; lladde (leze bi
j wi
jze .an commissiegetrokkell,zoutle lli
j nog aan de beginletters der Nrlua van zi
jnen columittent het woord
tekeninm toegevoegd llebben.

l0)9eopgaveofalflan niet van den wissel wordt
berigtgegeven $
'llier:tolgcnslrrl
#/ (adfies).
Y)In ôe/reâlfrlg totA waarde l'
ca d.wï4#ellgidnn.
al
gem
e
e
ne
o
pgcrz
1) In eene
der wcgrdz, bl
*
J
*v., 111)Benednn aan den wissel.
waarde ontvangen, waarde naar genoegeo enz.
2)lI
n eeneëemec@
'cterde o'Jcve, bi
j'.waarde in
11)Deonderteekening van den trekker(hier:M:T:R).
sontanten ontvangen,waarde in rekening, waarde
Beeftlli
jden wissel niet zelf (eigenhandig) geingoederen,in wissels,ia zni
j (ona) zelven;dlt
Rhrevell,zoo erkentlli
j desom (hier,metdewoorlaatstebi
j wissels die aan eigen order getrokken
den:goed voor tweeduizend1141::4ned.cplrf).
zi
p
'n;waarde van ....(vermelding Tandennaam
1:)Eet adres van den betrokkene (hier:RlcsxAn
desgenen,die dewaardegeeft;ziegztczzpzez).
Kczlic & C0.te sYeenen). Alsde wissel redoofcflfeerd gesteld was. zouden twee plaatsen ia
VI)In éefrelâfng tot âe/lerfg/ol ldvïe:(gieApT1>)
hetadres van den betrokkene moeten voorkomen :
1)de woonplaats#an dea betrokkene,2)waarhj
1)v
3)
zo
nl
ndn
renn
r vcd
<rdr
vle
rz,
bq2)
rirtva/yraz of w4>& r pdvint
xi
ja domicilium te kiezea heeft.
(ofor&r).

W l:5c -A6M T.
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Beb:14: de hler vermelde OPG*'M in den wl
ssel (a1:
taltte)kunnen ook noj 'obrkomebj:j dtAoerzv
--de,links:
de aœeptatie (aanneming)#an (doA)den bétrekkenè; het
nood-adres,en,op duplikaten en kpppen, de opgave bi
j
vien hetvroègere exemplza:ofhetooràpronkellketer beRhlkking van d.n houder liu
ot,aIs ook,aa/ wien het eene
of het .ndyre i: uitgele#erd ge*ordin. W ordtde wlssil
deoè deh nelyr in cirenlatie gesteldj zoo g*schiedt iulkg

op deru>i
jdevan denzylven. Beze zelfde zgde neemtook
bet enddstementen de kwitering op. Zie E<nosssxgxT.

W IMEL-ZGEAT.

moet hl
) vroeger reed: wissel-agent, makelaar ofkxpman

geweestzi
jn?ofvierjaren bi
jeenen bankierofkoopmanal:
kantoor-bedlendey of bij eenea notaris te Pari
jsa1sklerk
even zoo lang gediend hebben;4)heefthi
jbonisgecedeerd,
of is hi
j gefailleerd, zoo kan lli
j tot lletambtalleenli
jk
worden toegelaten, als hi
jgerehabiliteerd isgeworden (C.
de Comm.j 83);5)lli
j mag nietalswissel-agent(ofmakelaar) afgezet, of als beunllaas, io lletgeval#an wederuitoef
ening ded bedri
jfs, gestraft geworden zi
jn (vöör het
1791 kon ook niemand wissel-agentwordenjdie niet
R.C.godsdienstbeleed).
Iedere wi
ssel-agent (zoo als oxer lletalgemeen iedere
makelaar)moeteelleborgtogtLcaution)of cautie ia geld

In d*n wissel(alstraittel
'moeten minstgenomen, drie
persoheh Toorkolnen (zie bovenstaand förmulier): l) d:
trrkker (hier: Xl:T:It); 2) #, hèmer wca den >l
'
,Jel
isatie-kas deponeren. 9e grootte (lezer borgtogt
(bier:lt>'qt: ReBzqT);:)de betrokkene (hier: lllccAAn irnigtdezicamort
h naar(le vûor iedere Illaats v.lstgestelde som. De
Ko
xl
'
c
&
6D
.
)
!
b
i
j
wi
e
n
(
of
wi
e
)
de
n
e
me
r
(
o
f
dé
ge
ne
)
wien dezë in zi
lne regten stelt
a hetbedrag van den wissel burgtogivan eenen wisselagentin Pali
jsis 125,000 francs;
te ontvangen heeft. Acceptcertde bètrokkene. zoo wordf de kleinste som in (le provillciale kassell is 40130 francs.
hi
J
- acceptant genoenltl. Nu kan de neMer.als làoudervan Beze bortitogt (Iienttotdekking zi
jnerveraùtwoordeli
jklleid
den wissel,het bedrag van denzelven zelf ontvangen, of jegens zi
jne clienten. Bellalve (lt
s gezegt
le borgtoct van
enen pari
*
i
'sscllen wissel-nn
uentllloetltij
Yook
nog50)*U0frs.
hetzel'e voor zi
jne rekening, of voorrekening van eenen e
als reservefonds in eene gelneenscllâplleli
l.ke kasse storten,
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teren ;in welk gevalslecltts wederoln drie personen voor- f1ie spcciaal t
otaflossing derdooreenencgentjecenseenen
komen. Erkunnen in den wissel(alstrate
ttej
.otlk dena- antlerelpaangegane verpligting (lient. Eèn wissel-agent,die
men van slecllts twee personen voorkomen; in het ceval zi
*1
'n ambt verkoopen wil, nlo-etzi
jnen opvoliier aan den
namelijk,als(1e trekkèr,bi
jwi
jzevan commissie,aaneigen koning voortlragelt;(litkan lli,)ecllternietdoell,alslli.l.van
ordergetrokken en den betrokkene den wissel regtstreeks zi
jn allll
)tisontzet(ieworlletl(6'.#.6'ozp?z
l.art.85).lleeft
ceremitteerd heeft; oI)dc voorzi.jflekunnen wi
jdersooknog een wissel-ngeltt (01-makelaar)zi
jneaanste11i1)(;verkregen.
vierpersonen voorkonlen,nameli
jk:tIetrekker.(1elhouder. zoo Tnoctllij,vt
'
)ör fle aal
tvnartlin:,
-van zi
jn alltbt,en nadat
de betrokiene en de waartlegeçer,die niet delcredere wil l
li
j bevorens het betlrag zi
jllel'borfitogtgestortheeft,den
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staan.en gevolgeli
jk derllalçcden wissel (als traitte) onmiddelli
7
ikn aan (le ort
lervan zi
jnen committeetlaatstellen. *zweer trouw aan den konitll;(lt-rfranscllen,gelloorzaam W ISHI,L-AGENT (fr.cg1z?/dechangejzoonoenltlllen >lleid aan t1ecllarte el1aan dewettelh&an lletkoningri
jk.''
in Frankri
jk (Ie wisselalakelaars. (lfsclloon overde make- 11i*ilnoetook nog ee11patentneltlen.
sftl-ngel)ten lkebben uitsluitenl.lletregt, denegolaars in het aigemeen (zie dit artikel)reedshetvolstrekt ciaft)iiefnM-is
in staatsjlapieren en antlere, aan köèrs ollderllevige
nov ige gezegd is, zoo laten wi
piertocllnog ietsin be.jl
trekking totdeinstelling derwissellnakelaarsin Frankri
jk, effecten, in aan orller getrokken en eigen wissels en in
en metname die in Partls volgen.
alle in tlen hantlelcirculeretlde Ilajlieretp te betlli
jA-en, en
Lang vöörKznEt X,diedoorlletediktvanltetjaarl572. derzelrerkoerste constateren. Zi
j besjloedigen ook (volllet bedri
jfder courrctierqofcourrattkrs*)deeâca#e, gensart.l8lvan het6'.d.Cop/zz?.)ii)eenerelou-rrekelling
denier' etntarchandises ((1ewissel-,geld- en goederen- (len koers (ler daarin cangegevene llergissel. Zi-)kunnen,
j dcn llandel
makelaar)toteen formeelal
nbtofom cieverllief,1)a(llllen in lnctletlinging lnetfIegoellerell-lnakelaars,1);
reeds mis- ofjaarlnarkt-makelaars qcouratiers ê/Joirest met edele Inetalen als onderllandelaars fùflgelen,nlaar al.
lit(C.de C0?zlm.
en makelaars in Pari
js.in lletjaar 1315. Xethetmake- lcen ziivacrtligen den stantltlerkoerstln u
laars-ambthebben versclleitlene veranderingen plaats(iegre- art.76). Ile wissel-agenten zi
jn verllligt.zit
-ll(leeflkcten.
.

pen; nu eeos werd hetoll
icieele karakter ervanopgegeven; ltlet Avelker vefkoop zi-j belast zijn, alvorcl)szicllerlïlede

en d: uitoefening er van vrijgegeven;dan wederwertl if
?telalen,tedoen!)ro.Iuceren,geli
jkook (1e tielllen die voor
hetzelve op nieuw inaestelll, totllet ekntleli
jk in lletjaar lletbetlrag van eel)llultojlgetlra:ien koop nootlig zi
jn. Zi
j
lD 1wetteli
jkwederwertlgeïnstitucert
l. Latere wetgevin- nloeten, zoo als (11took algelrleen gebluikelijk ks, hunne
gen en verordeningen llebben veelverbeterd en totMolle- werkzaamlt
edenenverrigtingenin t-et
lkleiltn'elllorie-boekje
di/heid gebragt.

Lcarnetj opteekenen (tlotel
'
en),et1(lezelvevervolgensinllua
Het makelaars-ambt is in Frankri
jk een gepreviligeerd journaaloç
rdragell. svegells(1e doorllcn ajiedane zaak,
.e
oëcie. en isTerkoopbaar. I'ewettelijke bepalingen daar- llebben zi
J a&n parti
jen tkooper en verkooper)eene door
over betreFen, llet zi
j de lllakelaars in letalgemeen,of hen onderteekentle notitie over le (ies'en ;el1 lpebben twee
ook iedere klasse derzelven speciaal;zi
j laten zieh in het wisiel-agenten (ofmakelaars)eenezaak mctelkauderafgevoltende tczamen vatten: A
'ietsleclltszi
lu wlssel-agenten sloten. zoo moet ieller llunyler (len anderen de notering
(en makelaars uitalle oordén)waarbeurzen opgerir wor- in zi
jn menlorie-boekje aanwiizen. Iletis llen strengeli
jk
den, ingesteld. maar er kunnen er dok gevonden wortlen, verboden, llunne nleesters tt! noclllell, illtlien deze willea
dàlrwaargeene beursis. Zi
j (even alsdemal
telaars)wor- ongenoemtlblijven,ofwanneerniet(lenard(lerverhandelde
den doorden koning benoelnd (Code #rComerceart.75). z&ak zulks vereiscllt. Zij kunnen aan nielnantlllun agent'

De zelfde persoon kan.als de benoemiflgs-aktehem daartoe schap weigeren, (lie zlcld aan tle, lot llunne oly
eratiifn vastTilégtigt, a1s wissel-agent ook een ande'r makelaars-ambt èstelde.geregte voorwaarden wi1onf
lelwerjlek). Eenwisseldqarndede vereenigen, en omgekeerd kunnen andere make- agentdi
e (e&.
en zoonlin cls (1t
! lllak't?laar) in ceen geval

laars gemagtigd worden,ook tevenswissel-ggenten tezi
jn. el) onder (Jeen *oorwenllselvoor eigelle lekenillg llandels(6'.d. L'oz
aza.j 8l);eene bescbikking, dfe verleend is of bankaFaires mag bedli
jven.Illal
;olk-lliet,lletzi
j nlidgeworden ter zàke van zootlanige steden,in welke weinig delHjk of onmilldelli
jk. noall otltltreiliellnoiltonderGenellandel wordt gedreven. Zi
jo aan eene beurs verscheidene leenden rtaam . aan eenige lloejiellailllktle lïantlels-ouder'
vissel-âgenten aangesteld,zoo vormen zi
jeene kompagùiè- miny deelneltlen;lli
j lllal
;voorrekellijll;van zi
jn'
en comschap fcomparnt
'e).(Ditisook hetcevalbi
jiedereklasseder mittent noch ontvaogen, nocllbetalen ((7.de L'/ww.art.

oveeige makelaars). Iseene kompagnie in toereikend aantal
sterk.zooheeftzi
j eenesi
jndicaats.kamer LchathbreJyp#feafr),velkermedeleden uitderzelverliddengekozenworden. Deze knmer wordt door een huunerals sdndicbenoemd medelid gepresideerd,die met haar de disciplinaire
ma
t uitoefent;in l'ari
jsheeftmen ét
!a si
jndic en zesad' g
2uncten. Dekompagniederpari
jsschewissel-agènten staat
onder den minister van Nnancién; de wisselageùten van
aodere plaatsen. hoe veel hunner zich ook aan eèbebeurs
megên geplaatstbevinden,staan daarentege: onder deûminister van binnenlandsche zaken.

0m wilsel-agent (over het algeïeen makelaar) te wèrden, wordt het volgende vereisclt: l) môet hi
j fransch
burgerzl
jn;2) moethi
jzdn 25stcjaar bereikthebben;3)

% ). Bi
j mag zkch nietvoor(Ievoltrekl
ting derdoorbêm
als onderllandelaar gesloten koopen borl;stellen (art.67.
Geen wissel-agent nlac
j eenen wissel(gepn nlakelaareene
koopmanschap) verkoollen, welkeaan ietyland Soebehoort,
wiens fâillissement zoude bekend zi
jn, el1zulksop strafre
van 30* frs.geldboete,en ontzctting van zi
jn anlbt. tene
geli
jke straFe bereikt ook dewissel-agentenoflllatelaars,
als zij zich élders en op antlere uren dan terbeurzeverzamelen om makelaars-zaken tebedri
jven.Een wissel-acent
kan zich niet door eenen vreemden persoon in llet parket
derb'
eurs(vroeg beurs). maareinigli
jk dtloreenen ambysbroeder,wien hi
j daartoe volma:ittgt,doen vervant
ien. 0ok
is hem verbolen, wissels in blallco te verbantlelel
). Zonder
t;eregteli
.
l
-ke magtiging mag lli
jvoorrekenillg vanedn'minderjarigen,van een' geinterdicteert
len en van nog nietge-

*) Van heteenrdrœ rrfr.loopen.gangmaken;uitedvrgTfideheeft rêdderde,meerdaM 10(30 francs bedragende,nalatenscbàpprn
*IG vtrvolgen: het woord Durtier gevermê.
verkooyeû;ook is hem dê Qverdragt&-an zoodanige actïine.
16:*
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@
renten, a1: welke Tx r maloratea verhxndeld worden, :1: aanwezig w&: i: de trekkervaor hct ontbrekende gehoulen
ook die Tan pensioenen op dea gtaat,volstrektontzegd.Ei
j (j 108).Indien de betrokkenedea wisselbriefnietgeaccepjdig le latea
mag niets boven den vastgesteldea coultage-tax eiscben noclz teerd,endehouder Terzuimdheeftdenzelven ti
rotesteren. i: de trekker niette m ia verpligta&n laatstgeontvangen. Eindeli
jk isdea wis:el-agentverboden?bi
jhet P
beuospel in publieke fond:en. in particuliere actièn ea ia meldenafte:taaaenoxertedragen de vordering op het fonds,
datde betrokkene #an hem ten vervaldage heeft in handen
edele metalen,al: onderbandelaar te dienen.

jmoet
Vermits de wissel-agent nu een:onderhandil&ar,a1:hi
j ehad,enzulk:tothetbeloopvandenwisselbrief;en hi

ten di
ensko:te,denoodigebewi
jzen verin lasten voor fekening vat
z eenen derde handelt, dan we- aaa dea houderl
kler commissionair i:, a1: hi
j ia publiekea fondsen-handel schafren om die 4ordering te doen gelden. Indien detrekzi
jnen lastgever niet aan zdnea ambta-broedernoemt,:oo
ishljpersoonli
jk aansprakeli
jk Toorde voltrekking derhem
opgedragenexaak,ea welzulksop dien groud,dathi
jzich
(
Ioor zi
jnen lastgever, die verkooper is,deeFecten moest
laten terhand stellen,zooa1shi
j ook doorzi
jnealastgever,
voor wien hi
j koopt,ook zich degeldea moeatlaten storten,en deed hi
jzulksniet,zoo ishi
j de:niettemia verantwoordeli
jk Toor de voltrekking derverhandelde zaak. 9e
wi:sel-agenten zi
jn civiliter aansprakeli
jk voordeecbtheid
fler laatste onlerteekening op wissels en andere eFecten,
welkezi
jvernegociiren. Metbetrekking totdeeTecteader
publiekeschtldjzi
jn zi
jgedurende 5jaren voorde identiteitdeseigenaar:,dieverkooperwas,voordeechtheidzi
jner
llandteekening en voor die dergeproduceerde papieren verantwoordeli
jk. sYordtde wissel-agent(of makelaar) insolv
e
nt
,
:
o
o
wor
j alsbankroetiervervolgd, (C.deComm.
art. 89). dthi
Eet getal der wissel-agentea in Pari
jsi:onherroepeli
jk
op 60 Tastgesteld. llet meest en liefxt bedri
jven zi
l
'den
in- en verkoop van publiek
-e fondsen, vvmitsdeze soort
van papierhandel gemakkeli
jker en meer winstgexende i:
dan dewisselzaken welkezi
j daarom mecrendeeb .anbeun-

ke
r in :taabo
t#
ao faillisementi: verklaard.g4a decuratoren
@
edel totde &elfde Terpligtingen gehouden, en

W ISSELBORGTOGT.zieAvzt.
W ISS:LBRIEF. (Vergeli
jk W lsszt, W lutsnaltz a1:
T:A!T's). Naar de bepaling vervat in het nederl.sdsche
nieuweJFetboekvanKoophandeh i:een wis:elbriefeen
gexbrift, uit eene plaat: gedagteekend, waarbi
j de on-

den en interesten, tot deacceptatieverpligt (j 112). lli
j
die hetnoodigefond:in handenheeft,bi
jzonderli
jkbestemd

hnmen overlaten.
W ISSELBEIIRAG.zie W lssxt:alzz.

ln zi
J-nea
AFare deze mogten Terkiezen den houderj a1s scbuldeixher

voor het beloop #an den wisselbrieftoetelatenj(j 109).
ge houderTan eea'geprotesteerden wis:elbriefbeeftingeen
geval eenig regt op het fonds,dat de betrokkene van den
trekker in handen beeft. Indien de wisselbrief niet is ge-

accepteerd,behoorendiepenoisgenjbi
jfaillissement4anden
trekker,aan diensboedel. Ingexal#an acceptatie,bli
jftbet
fonds, tot hetbeloop Tan dea wisselbrief,aan den betrokkene, behoudens de verpligting van dezen om jegensden
houderaan zi
jne aceptatietevoldocn.(j 110).Dewissdbrief, getrokken zjnde aan deorder4aa eenen derde,a1-

leen ten einde daarvan de betalin: te vorderen, zx i:
gulk:, tusschea den trekker, ofdengene, voor wiens rekening is getrokken,ea den nemer,eene enkele lastgeving,

waarinechterde bevoegdbeid ligtopgealoten om den eigeodomde:wisRlbrief:doorendo:sementoverte dragen (jl1l).
:en wi3Rlbrief moetbi
jdevertooning,immer:uiterli
jk
binnen 2i uren daarnaj zonder onderxheid van zon- of
andere dagen,worden geaccepteerd. Indien dewisselbrief,
na diea termi
ja niet, met oftonder acceptatie, isterug
gegexen, i: diegene die denzelven heeft terug gehouden,
Jegen: den houder verpligt tot vergoediog van kosten,Kha-

.

tot de betaling van eenen getrokken wisselbriefi:, op straf

Tan Tergeeding vaa kosten? :chaden en interesten jegens

dea trekker.totdeacceptatle verpligt.(j 113).Belolteom

derteekenaar iemand lastgeel'
taan eene daarin uitgedrukte eenen wisselbrief te zullen accepteren geldt nietals accepr ld:om ,in eene andere plaat:, op en na tigt, ofop eenen tatie, maar geeft aan den trekker eene regtxvortlering tot

beyaalden ti
jd,aan eenen aangewezen persxn,ofaan drs- schadevergoeding tegea den belover,die weigertzi
jnebelofte

zeIfs orderte betalen. meterkenning van ontvangenewaarde ge:tand te doen. Deze schade bcstaat in de kosten #anproof van waarde in rekening.
testen berwiuel, wanneer dc wisselbriefvoor de: trekker:
Een wisselbriefkan ook worden getrokken :
eigene rekening vas getrokken. sYanneer de trekking voor

a) :an deordervaa den trekker;
1)0p zekeren persoon, en betaalbaara.n dewoonplaats
van eenen derde;
eh voorrekeoing vaa eenen derde.
W isselbricven, behelzendeverdicbte opgave van naam of
Tan woonplaats,of#an de plaat,dertrekkn
lngofdebetaliog.
hebben enkel kracht van gewone schuldbekenteni:,indien
daartoe overigen: de vereischten aanwezig zi
jq.- 9everdichting kan echter door hen,diedaarvan keanishebben
gedragen. niet worden tegen gevorpen aan derdeo, die
daarvan zi
jn onbewustgeweest.
Een wisselbriefkan bi
jprimabzecundc,tertia enz.getrokken worden.

rekening #an eenea derde wasgedaan,bestaan de schaden
en interessen in de kosten .an protesten herwissel,en ia
het beloop Tan betgeen de trekker, uithoofde 4an de bekomene toezegginp 4an den belover,aan dien derde,ophet
kredietvan den wlsselbriefheeftvoorgeschoten (j 114).9e
aceptatie moet doorden betrokkeneduidell
jkop den vertoonden wisselbrief gesteld en door llem onderteekend worden. 9e aer*ptatiemoetgedagteekend zi
jn,indiendewissel
op eenigen ti
jd nazigtisgetrokken:bi
j gebreke van dagteekening, kan de llouder de betaling vorderea op den
termi
ja daarbi
l uitgedrukt, te rekenen vaa dea dag der
trekking (j 115). l)ehoudervaneeneawiuelbriefgetrokken op plaatsen binnen hetkoningri
jk der Nederlanden,

Iodien nietanders is bedongen. is detrekkerverpligt. hetzi
j op zigt,ofop eenigen ti
jd na zigt,moetdaarvande
inprnma. &ecunda en tertia, waarvan in iederderwis- termi
jnea na dedagteekening van den wisselbrief,en zulk:
xelbrieven melding moet gemaak worden,en welke alle op straf #an zi
jn verhaalte Terliezeu op de endossa-en ea
aan den nemer,die ditvordert,.den wisxelbriefte levereu aceptatie of de betaling vorderen binnen de na te melden

ooreenen,en eea voorallen gelden.L!Fet6.v@n Kooph. opdentrekker,indiendezefondsea totbetaling bezorGd bad.
tit.
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aste land en van
brief te xtellen betaalbau van den nemer zelven of aan de eilanden in Europa, op Je, maandcn ; voorwisselbrie-

eenkea anderen persoon, ia beide gevallen aan orderof
zonder bjvoeging van order (J l0J). - De trekkv.,of
degene voorwien:rekening de wisselbriefisgetrokken,is
Terpligt zorg te dragen, datde betrokkenegten vervalbrief
bi
j eenen derde isbetaalbaargesteld,metdien verstande
ecbterdatdetrekkerzelf,in allegevklen,aan den houder
en de vroegere endossanten persoonli
jk verantwoordeli
jk
bli
jft(j 1(,
6/. Bebetrokune wordtgeachthetnoodigfonds
in handen te hebben,indien lltj,bi
jhetvervallen deswisgelbriefs.ofop het ti
jdstip waarop dezelve,naaraanleiding
van j 155,voorvervallen wordtgehouden,aandentrekker,
ofaan dengene, voor wiens rekening is getrokken.eene
opeiRllbare som qclzuldig is,ten minstegelljkstaandemet
hetbeloop Tan den wisselbrief(j 107). Dewisselbriefvan
non-acceptatie of van non-betaling geprotegteerd zi
jnde,i:
de trekkertotvrjwaring gehouden,alware hetprotestniet
in ti
jd:gedaan. Indien l/l
j ecbter,in hetlaatstegeval.beveesdatde betrokkeneop den vervaldaphetnoodigfondstot
betaling deswisselbriefslahandenhad.l:hi
jdaananbevri
jd.
Ddiea in datgexalhetverebcht: fond, glecNu gedeelteli
jk

vea getrokken uitden Levanten van de noordeli
jkekusten
op acht zzlccaëra; Toor wisselbrieven,getrokken vaa de
westeli
jke ku:ten van Afrika tot aan de Kaap deGoede
Hoop, en deze daaronder begrepen,Illitsgaders van hetvaste
land van Noord- en Zuid-Amerika (metuit
zondering van
het hierna gemelde gedéelte) en van de eilanden in de
W est-lndiën, op Jén jaar,
.voorwisselbrieven,getrokken
van de kusten van Noord-en Zuid-âmerika,gelegen aan
de Groote Zuidzee,te rekenen van deeenezi
jdevan Kaap
Hoorn,en van dein die zee gelegene eilanden,mitsgaderl
van llet vaste land van Azia en de eilauden in de oostIndiën.op tweejaren.
Intijdea #aa oorlog ter zee, worden de termi
jnea verdubbeld,voorzooveel.betreftwlsselbrieven,getrokken vac
deeilanden in Europa ea van de plaatsen verlneld bi
j be'
vierde, vi
jfde en zesde 1id van ditartikel. Alle belalingen,hierboven vermeld,zi
jn wederkeerigli
jk Tan toepassiot
opwisselbriexen op zigt,getrokken uit het koningri
n
lk de1
Nederlanden op de plaatsen hierboven aaogeduid. I)e termja i:4an drle mAandea voor bianeulandsclze wi:zclbrie,
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Ten (j 116). De acceptatie van eenen wisselbrief, betaalbaar op eene andere plaats,dan die waarde acceptant zich
ophoudt, moet de woonplaats aanwtizen waar de belaling
ontvangen, of ltet protest gedaan moet worden (j 118).
Indien de gedomicilieerde, na Terloop van den vervaldag
failleert,en dehouderverzuimd heefthetprotest ti
jdig le
laten opmaken, i: de acceptant ontslagen, Indien, en voor
too verrejhi
jbewi
jstfondsaan deaangewezene woonplaats
tehebben bezorgd;behoudensde verpligting bi
j art. 109,
(j l19). Hi
jdie eenen wisselbrief, heel'
t geaccepteerd, is
totde:zelh betaling verpligt. Ili
jmagdie eensop denwisxelbriefheeftgeaccepteerd tot deszelfs betaling verpligten.
Hi
jmag de eensop den wisselbriefgesteldeacceptatie,ook
vöördeszelfs teruggave niet herroepen, vernietigen, doorhalen ofonleesbaarmaken,en blijftdesnieltegenstaandetot
de voldoening verpligt. Si
j isonàevoegd om9 door beslag
ep den wisselonder den houder te leggen,deszelfsverderden loop te beletten. Hi
j kan tegen zi
jne acceptatie niet
in zi
jn geheelworden hersteld, alhaddedetrekkergeen
fond:bezorgd,ofalwaredeze,buiten zi
jn weten,vöörde
acceptatiegefailleerd,ten zi
jdehouder bedriegeli
jke middelen hadde in lletwerk gesteld om de acceptatie te verDe
a
c
c
e
p
t
a
t
i
e
ma
g
ni
e
t
on
d
e
r
e
e
ne voorkH
jgen j 119).
waarde gedaan worden,maar we1met eenige bepaling ten
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lertia enz.gesteld wordt,en llelgeen edagteekend eu onderteekend moettjJ*n ;dat helzelve behelst den naam vau
den persoon a&n wien9 ofaan wiens order,debetalingmoe,t
eschieden, metbi
jvoeging van pyenotenewaarde,''ofv&n
>waarde in rekening;'' dat indlen de waarde van eenell
d
de afkomstig was, daarvan,$met aanduiding van diext
, er
derde wordtmelding gemaakt;datjhet endossement, deze
vereischten missende, tusschen den endossant en dengenert

aan wien hi
j dewisselheeftgeindosseerd vooreene vol-

magt gehouden Fordt, strekkende om den inhoud des wisselbrielï.zelfi'
n regten, in te vorderen;dat,indien hetendossement aan de order van den geëndoueerde is gesteld,
deze de bevoegdheid lleeft,om den eigendom des wissel-

briefsbi
j endossementoverte dragen.behoudenszi
lneverantwoordeli
jkheid jegenszi
jnen lastgever;dat het endosse-

mentook in 6lanco kan geschieden,door de bloote naamteekening van den endossant, op den wisselbrief gesteld ;
datzoodanig endossementgerekend woztde erkenning valj
enotene waarde te bevatten,en den eigendom des wisselbriefs aan den houder overdraagt;dat een valsch eigendom
van den wisselbrief nietdoetovergaan,maar alle latereendossementen doetvervallen,onverminderd dereglsvordering
van den houder tegen alle de teekenaars dier endossementen,en de endossementen,ouder dan het valsche, behouaanzien van de som. In lleteerste geval,moet de wissel- den (
derzelver krccht en waarde;dathet verboden is bi
j
briefvan non-acceptatie worden geprotesteerd;inhetlaatste de endossemeGen eene vroegere dagteekening uit te druk-

gevalisdehouderverpligt,degedeelteli
jke acceptatie nan ken,dan die,waarop men dezelve werkeli
jk onderteekent,
tenemen,en voorhetmeerderetelatenprotesteren(j120). op strallb van kosten, schaden en interessen,en onverminlndien een wisselbriefvannon-acceptatiegeprotesteerdwordt, derd (
1e openbare actie,indien daartoe gronden zi
jn; dat
kaa dezelve geaccepteerd worden door eenen ander, tereere wisselbrieven,waarvan de vervaldag is verstreken, of die
v&n den trekker,ofvan eenen derendossantem hetzi
jde- nietnan orderzi
jn-betaalbaargesteld,nietvatbaarzi
jn voor
endossement,maàrdatdeeigendom bi
j eene afzonderlijke
z
e
l
v
e
he
m
d
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a
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e
g
e
l
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s
t
h
e
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l
n
di
e
n
zich onderscheidene personen totacceptatie ter eereopdoen, akte van cessiejovereenkomstig de voorschriftenvanhetburjk wetboek,moetworden overgedragen (j 133-139).
ùjn daartoe bi
j voorkeur in de volgendeorde geregtigd: gerli
l) Zi
jdie den wisselaccepteren terrcrevan den trekker, Betrefrende de verbindtenis tusschen den trekker ezz
ofvan dengene voor wiens rekening dezelve getrokken is; den acceptant en tusschen dtn houder en de endo&san2)
gijdiezulk:willen doen tercere van den nemer;3)zi
j /e@. wordt door ons nieuwe W etboek van Koophandel
die zulks willen doen 1er eere van vroegere endossanten, (TITEt VI,j JJp-J7:)zakel
i
jk hetvolpendevoorgeschre(
j 122). Indien verscheidenepersonen,allen vanlastvoor- ven: datuitden wisselbriefeene handellng van lastgeving
zien, zich aanbieden om den wisselbrief ter eere vnn den tusschen den trekker en den acceptant ontstaat, waarbj
zelfden persoon te accepteren, verbli
jft de keuze acn dtrn laatstgemelde zich verbindt denzelven op den vervalti
jd
houder. Setzelfde gel
dtindien meer dan een persoonzich, aan den houder te voldoen; dat, indien de wisselbriel
xnder last, totacceptatie ter eere van den zelfden persoon voor rekening van eenen derde is getrokken,deze alleen
aanbiedt(j 123). Die,tothetdoen van zoodanige accep- daarvooraan den ccceptant is verbonden; dat de trekker
tatietereere,metlastzijn voorzien van dengenevoorwiens vel'pligt is, a3n den betrokkene ti
jdig kennisofadviesle
rekening zi
jdezelve aanfieden,hebben alti
jd den voorrang geven van den door hem getrokken wisselbrief, en, bij
boven anderen, die zonder lastzoodanige acceptatie tereere nalati
glleid daarvan,lli
jgehouden istotvergoeding van de
van deo zelfden persoon aanbieden (j 124). 9e houder kosten, door weigering >an acceplatie of betaling uitdielk

Rlf,totzoodanigevereering gelastof bereidvaardig zi
jnde,
heeftdaarop eene evengelijke nanspraak als e1k ander, en
vermag dusjin geli
1
ikeomstandiglleden,zi
chzelvendevoorkeurte geven (j 125). Deacceptatie tereere moetopden
wisselbriefgesteld worden;in de akte van protest,ofacllter
dezelvewordtvan deacceptatiemelding gemaakt (j 126).
Die eenen wisRlbriefter eere accepteert, is gehouden daarvan onverwi
jld kennistegeven aan dengene terwiens eere
hi
j geaœepteerd heeft,op straflb van vergoeding van kosten,gchadenen interessen,zoodaartoetermen zi
jn(j127).
Niettegenstaande alle acceptati:n dooreenen ander ter eere
gedaan,behoudtde lloudervan den wisselbriefalzi
jn rcgt

hoofde gevallen;dat de trekker geacht wordt voor zi
jne
eigene rekening te hebben getrokken!indien uitdenwisselbrief, ofuitden adviesbrief, niet bli
lktvoorwiensrekening

zulkskis geschied; dat de acceptatie aan den honderhet
regt geeftom de be/aling deswi,selbriefsvan den acceptant te vorderen ; dat, ingeval van valsche acceptatlej
elke houder verhaalheeftop den trekkeren deendossanten
dat allen d'
le eenen wisselbriefgeteekend,geaccepteerd of

geéndosseerd hebben, ieder ver
'
pligtzijn,den houdervoor
het geheel te waarborgen dat de bepalingen omtrent de
gelloudenheid van den acceptant ook toepasseli
jk xi
jn op

dengenen, die den wisselter eere, voor rekening .an deu
tegen den trekker en de endossanten, uitlloofde der nolt- trekker, nemer ofendossant,heeftgeaccepteerd,behoudens
ecceptatie van dengenen. op wien de wisselbrief getrokken l
letgeen bi
j j l29 (zieverderboven)isbepaald;da: inwas(j 128). Modanig een tcreere geaccepteerdenwissel- dien na de acceptatie van eenen wisselbrief, de trekker,
u
i
t
l
l
o
o
f
d
e
van des acceptants wanbetaling,verpli
gtwasdeqbriefmoet.bi
jgebrekevan betaling ten vervaltijde, tegen

den betrokkenegeprotesteerd worden. llijgebrekevan zoo- zelven in tetrekken,lll
j (trekker)tegen dezen eene regtg-

danig protesttegen den betrokkene,isde acceptanttereere vorderirg lleeft,zoo we1 totde verantwoording van hetaau
totde voldoening de:wisselsongellouden;en wanneer lli
j llem tot die betaling verstrekte fonds. als tot vergoeding
tetvolvoeren van deB algemeeven lasl
Dnderditprotestden wisselbetaald heeft,verliesthi
j zi
jn der schade, uithetn'

verhaaltegen diegenen, die er belang bi
j zouden mogen onl
Istaan.(j 140- 148).
hebben,datdewissel behoorli
jk tegen den oorsproâkeli
jk zz'?' en caxafea n'
an 8d4 g'
ervaltqd en deJe/c&xg van
.
be
t
l
o
k
k
e
n
e
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De
b
e
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a
l
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n
g
v
a
n
s.
î:/6r,
':1?ep,isbi
j onstelande wetteli
jk voorgeschreven:
eenen.wisselbriefkan, onverminderd de acceptatie van dea datdej op ti
jd getrokken wisselbrief, op den vervaldag,
betrokkec ,bo4endien verzekerd worden door eenen borg- en de, op zigtgetrokken wisselbriefop deszelfs vertooning
togtavalgenoemd (j 130). Deze borgtogk wordt gesteld betaalbaaris;datdetermi
jn in eenenwisselbriefuitgedrukt.
op den wisselzellcn,ofbijeen afzonderli
jk geschrift,zelfs dieop een ofmeerdagenjmaanden (hepaald naardegrebP
Jeenen brief(j 131). beze borg is (zoo gene andere goriaansche ti
jdrekening) of uso's (de tuo gerekend op
lvereenkomsten tusschen parti
jen gemaakt zi
jn), voor het dertig dagen, diebijnietop zigtgetrokken wisselbeginnen

pen van af àen dag na derzelver dagteekening) Js
Finh
geel
gev
aeor
o
bdozn
ad
ak
et
no
wpordenzed
lfo
de
orwJij
eze,
zee
lf
ndekami
nd
to
dt
eledneab
ls
eta
de tgeetrolokoke
n, begint te loopen, op den eersten dag na dies

trekker.en de endossanten.
waarop de acceptatie of het proteit van non-acceptatie is
Metopzigttothet endosseren vJN wisselbrieven,bepaalt gedaaa;dat een wisselbrief,betaalbaarop eenejaarmarkt,
c s wisselregthetvolgentle:dat de eigendom van wissel- moetvoldaan worden daags vöôrheteindi
genderjaarmarkt,
brieven,zoo lang dezelvenietvervallen ziing aan anderen doch indien deze niet langerdan één dag duurt,de wisdoor middel van endossement kau worlen overgedragen; selbrief op dien dag zelden vervalt;datindien deG taaldag

A tk tenpes:e.
mentop 4ea wiaaelbrief,pfde,zelb secunda. vau eenen op li
l-d setrokken wisaelop eepen xondAg ipyall,
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daelve de: ahleren daags betaalbaar is;datwisselbrieven endonânten bevm--d zi
jn; en dat, indien de betaling te#
goor vervallen worden gehouden, zoodra de betrokkene ii :ere #:n een' der endossanten is gedaan,alle de op hem

gefailleerd, en,des verkiezende, dadeli
jk door de höudet olgend:endossanten bevri
jd zjn;dat,indiea verxheidene
van non-betaling kunnen worden geprotesteerd, in w:lk personen zich totde h taliug van eenen wisselbrief ter ee>
cbreven;dât,indien degene,op pien de wi:@e
:va
bl
etde
ing
tre
kkuknen
renofue
it
n
st
deo
l:
le
sa
nnte
on
t,deananv
geer
sv
par
l
o
dk
ae
gninwo
dr
ednen
wdie
s-, xsiejlabr,iveöfeorgoet:spr
onkelk'k rtrokken w s,en tegenwiendezelve
v
a
n
nö
a
a
œe
ptatie .as geprotestee/ , willi; i:y de beta:e1uitgedruit,mitsinmiddelsop dewetteli
jkvoorschreveug
vi
jze (gie verderbeneden)borg stellende;dat een wissel- ling t: doen, aan hem boven allen de veorrang wnrdt gebrief ln hetdaarbi
juitgedruktegeld moetbetaald worden, geven (j 149-174).
en dat,indien ditgeld geen wetteli
jken koersin hetko- Metopzigttotdëregten elverplt
ktintex:c.denJouwr
ningrijk heeft, debetaling.wanneerde koer:nietbi
jden 1f
J non-acceptatie/y'non-6etal:
'pg vqndenof#ze/:rfey,is
wisselbrief is geregeld,geschieden rpoetin nederlands geld krachlens lletnieuwe nederl.F etboek rc>K oophqndetùet
volgensden wisselkoersvan den vervalti
jd en van de plaats volgeode voorgeschrèe n :dat, de houdervan eenen wi:sel-

der betaling, en zoo daar geen wisselkoers bestaat. alsdan briefde acceptatie van denzelven van den bettokkene afgegd, doch dezel4e nietbekomen heeltj verpligt is een
vokens dien van de naastbi
jglegenehandelsplaalsbetaald Pvrraoate
st te laten opmaken;Jat de acceptatie van wisselbriemoetworden;dat. wanneer, gedurende den loopti
jd des
wisselbriefs, de daarin uitgedrukte geldmunt, op lloog ge- ven aan den betrokkene gevhagd moetworden,terzi
jner
zag, terplaatse van de betaling, in waarde wasvermeerderd woobplaats,en nietter plaatse, waar de wisselbrief is beof a rminderd, de betaling,of,in gevalvan wanbetaling, taalbaar geateld;datop vertooning van hetprotestvannonde respectieve terugvorderingen tegen trekkerenendossnnten acceptatie,en endossanten en detrekkerrespectieveli
jk vergeregeld zullen worden naar de bepalingen vnn art.l793en pli
gtzi
jn,borg te stellen, datde wisselbrieften vervalti
jde

jk,metdepro1794 van het Burgerlijk W etboek;dat voortsdeze zelfde za1wotden voldaan,ofweldenzelven dadeli
j van den endossant,alleenhoofdeli
jk
dergeldmuntvermeerderd ofverminderd mogtzi
jn,zonder van den trekker,hetzi
datde trekker had kunnen kennis dragel van de verande- is verbonden metdengene, ten wiensbelzoevehi
jzich al:
ring der waarde; dat de betrokkene, den wisselbriefvöôr borg heeftgesteld;dat.in gevalde acceptantvöördea verden vervalti
jd betalende of in disconlo nemende, verant- valdag isgefailleerd, de houder protestkan doen opmaken
woordeli
jk is voor de geldigheid derbetaling;datdebe- en, als hier boven, borgtogtof voldoening vorderen;dat,
taling van eenen wisselbrief, op een secunda,tertia, quarta bi
jgebrekevan betaling op den vervaldag,de houder,zonenz. gedaan, bestaanbaar is, wanneer de tweede, derde, der aanzi
en of de wisselbriefaldan nietgeaccepteerd zi
j,

verordeningen gelden, wanneer vöt
sr de trekking de waarde t
estkosten en herwissel,in tetrekken;datde borgjhet tij

vierde enz. inhoud, dat deze betaling de kraclltder overi- verpligt is, denzelven op den volgenden dag te laten proen te niet doet; datdegene, die op eenen 2da,3e,4ta, testeren ; zoo die dag op eenen zondag invalt, moethet
enz. wisselbrief betaalt. zonder tevens in te trekken den protest op den volgenden dag geschieden ;dat de betaling
visselbriefj op welken zi
:
ine acceptatie staat,daardoorniex van eenen wisselbrief gevraagd, en het daarop volgend
ontslagen wordt met opzlgt toteenen anderen,die llouder Protestgedaan moet worden ter woonplaats van den betrokvan zi
jneacceptatie is;behouderlszi
jn verhaalop dengene, kene; dat, indien de wisselbriefgetrokken is oaz in eene
aan wien hi
jonverschuldigd heeftbetaalt
l;dat,'
indien van andere aàngewezene wbonplaats,ofdoor eenen and'erenaaneen en den zelfden wisselbrief gemaakt zijn een prima, gewezen persoon,ll
etzi
jin de zelfde,hetzi
j in eenean2a, 3a, enz.j en indien de betlokkene op meer dan een dere gemeenlejte worden betagld,de betaling gevraagd en
he
t
pr
ot
es
t
opge
ma
akt
moet
en
wor
den
t
e
ra
ange
wezenewoonderzelve eene acceptatie gesteld heeft. nlsdan de betrokkene
verpligt is alle de geaccepteerde wisselbrieven te betalen, Plaats of aan deu aangewezen persoon ;datvocrts, indien
wanneer onderscheidene houders daarmede ten vervalti
jde degene,die den wisselbrief moetbetaleu,geheelonbekend
opkomen;beboudenszi
jn verhaalop dengene,diemeerdan of niet te vinden is, ltetprotestgedaan znoetworden aan
eenmaalgebruik van den wisselbriefgemaaktheeft;dat de hetpostk-antoor van de ter betaling aangewezene woonplaats,
acceptant niet auders verpligt is, eellen verm isten wissel- en indien aldaar geen postkantoor is,aan hetplaatsellkbebrief te betalen. dan op voldoend bewi
jsvan lletregtvan stuur; dat hetzelfde moetplaals hebben, indien een wisdengene die de betaling vraagt,mitsgaders tegen diensver- selbriefis getrokken,om in eene nnderegemeenteteworden
bindtenistotvri
jwaring vooralle ncmaning,en onderbi
*
jge- betaald dan die. waar de betrokkene woont,en de woonvoegden borgtogt; datdegene, die eenen vervallen wissel- plaats,waar de betalin; moet gcschieden,niet is aangewe-

brief op den vervalli
jd betaalt, zonderdaterverzettegen
edaan zi
j, Termoed wordt, deugdeli
zik te zi
jn gekweten;
dat de vertooner van eenen wisselbrlef,die niet aan hem
isgeëndosseerd,doch dieschriftelàjk kan bewi
jzen,datdezelve hem door den regtllebbende terinvordering is toegezonden, de betaling onder borgtogtkan vorderen,en,bi
j

zen; dat, bi
j weigering van den betrokkene, de houder
verpligt is.de betalinq afte vragen aan dengene,dieden

wisselbrief ter eere heeltgeaccepteerd,ofaan wien dezelve,
volgens het daarin vermelde, in gevalvan nood, ter acceptatie ofter betaling is aanbevolen;dat tegen ieder hunner,
die de betaling weigert, protest zal worden opgemaakt,

gebreke #an betaling, denzelven kan laten protesteren ;dat het
geen bi
j eeneen,de zelfdeactezalkunnen geschiedo ;
de houder van eesen wisselbrief, die de betaling ontvangt, dat de ptotesten,zoo van non-acceptatie als van non-betaen alle de vroegere endossanten,aan dengene die den wls- ling.wordeu gedaan door eenen notaris ofden griKer van
selbrief betaald heeft,verantwobrdelàik zi
jn voorde wettig- den kantonregter,ofdooreenen deurwaarder,die van twee
heid van alle vroegere endossanten ;datbuiten lletgevalvan getuigen moeten vergezeld zi
jn; datde protesten behelzen:
verm isten wisselbrief en des vertooners welbewezen regt, l)een let
terli
jk arscllriftvan den wisselbrief,van deaccep4e acceptantongehouden is totbetaling van den wisselbrief, talie, van de endossenlenten, van den borgtogt,genaamd

ten zi
j hertldegeaccepteerde wisselbrief. met behoorli
jke
uitantie vsn den lloudervoorzien,worde uilpeleverd; dat,
Indien debetrokkene bereid istoteenegedeelteli
jke betalin; van den inhoud deswisselbriefs-.de llouder verpligtis,
diegedeelteli
jke betaling,waardoordetrekkerendeendos-

santen in zoo verre ontlast worden,nan te nem enj en weens het overige protestte laten doen ;dat, in ditgemelde
geval, de betaler echterde ultlevering van zoodanigen wis:elbrief nietkan vorderen,maar zich vergenoegen moetmet

eene afschri
jving van degedanegedeeltellkebetalingopden

avalten van deadressen daarop gesteld;2)devermelding
dat ki
j de acceptatie of betaling aan de personen, ofter
plaalse in de twee voorgaande'artikelen gémeld, afgevrazrd
en niet bekomen hebbe;3)de vermelding van deopg*cevene reden van non-acceptatie of non-betaling;4) d.
aanm aning om het protest te teekenen,en de rèdenen van
weigering; 5) de vermelding dat hij, notaris, griKer of
deurwnarderwegensde non-acceptatieofnon-betalinyheeft
geprotesteed ; dat de notarissen, griffers ofdeu- aarders
verpligtzàin,op straFevan vergoeding van kosten.sbhaden

wisselbriefzelven. en meteene door den houder ondertee- en interessen, afschriftvan hetprotestte laten, en lliernu
kende kwitdntie;dat een geprotesteerden wisseltercerevan melding in hetafschrift te maken.en hetzelve,naar okde
den trekker,ofvan een'der endossanten,dooreen iederkan desti
jds,in te schri
jven in een bi
jzonder register,g/noïnbetaald worden,van welkebetzling alsdan hetbewi
jsinde merd en gewaarmerkt door den kantonregter van hahné
akte van protestwordt ingelascht.ofwe1achterdezelvewordt woonplaat
s,en 6m vi
jdez,zulksbegeerd wordendd,een of
gesteld;dathi
j,die eenen wisselbrieftereerevaneenander meer afschriften vah de belahghebbenden te leveren;dat
betaalt, dx rdie betaling zdke in de regten vandenhouder de houder van eenen van non-acceptatie of van non-betr:edt,en aan dezell'
de vetpligtingenisonderworpen;zi
jnde taling geprotesteerden wisselbrief, op straFe van vergoeu
hi
jdaarencvea gehoud'
en van.degedanebetalîngonverwi
jld dlng *an kosten, scbaden en interessen ferpligt iw ultérf
gk binnen 5 dagen nz het gedaan protest,hetzelve tè
kennistegevenaandengene,terwienseere hi
j betaald heeft terlen zulk: gp straffe van vergoeding van âosten, schaden eh doeh beteekenh &én denjene,van wien hi
J denwiwtlbe
interessen,z4odaartoegronden zi
jn;dat.indien debetaling heeftbekofnen, ihdien bêiden in de zelfde gemeentewoonter eere gedaan isvoor rekening van den trekker; alle de achtij zi
jn; en dati zoo dit laatsle niet hetgevd is,d.
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houder,op gehjke straFezalverpligtzi
jn,eea Rfschrift<an
hetproteat, voor waar geteekend door diegenb,die hetzelve
heeftopgemaakt,toetezenden aan hem,van wien hi
J den
wisselbriefheeftbekomen,ea zulksuiterli
jk op deneersten
gewonen postdag na bovengemelde vijfdagçp, of,zoo er
geen regelmatige post bestaat,metde eersteopentli
jk bekende gelegenheid ter verzendingjna gezegde 5 dagen ;dat
ieder endossant,ondergeli
jke verantwoor4elijkheid verpligt
is,uiterlijk binnen den zelfden termtjnjterekenen vanden
dag van hetontvangen protestyhetzelve te doenbeteekenen,
of'
toetexenden aan dengene van wien hi
j den wisselbrief
bekomen heeft, en zulks op geli
jke wijze alsonmiddellijk
.
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endossanten, noch tegen den trekker,noch tegendenacceq-

tant vezliestJterwi
jlyindien hetakkoord metden treu e:),
aangegaan, de acceptant,die geenfondsontvangenheeft,vau

alle verdere aanspraakbevri
jdisjdocNinhettegenovergestelde
gevalverantwoordeli
jk bli
jft, en eindeljkj dat,indien het
vrijwilligeakkoord meteenen acceptant,diefond:inhanden
heeft, is aangegaanjdaardoor alle verhaal tegen den trekker
verloren wordt, dat de toonder van eenen geprotesteerden
wisselbrielmede eene regtsvordering tot vergoeding heeft
tegen derden,voor wierrekening de wisselbrief getrokken
is,daarvoor de waarde genoten hebben;datde houder van

eenen wisselbrief,welke hà
jte laatheeft doen protesteren,

hier voren bepaaldJ dat de houder van eenen van norl- een regtvan vergoeding lzeeft tegen de endossantenj en
betaling geprotesleerden.wisselbriefgeregtigd is de vergoe- zich metzi
jneaanspraak tegen den endossantmoet te vreding van denzelven te vorderea van den acceptantjvanden den stellenj tpehoudens de, hier verder boven, bepaalde
trekker en van alle de endossanten,als ieder voorhetge- ve.rpl
igting van den trekkerjdat,indien een wisselbriefzoo
'*'i
g is verzonden, dath1
heelverbonden zi
jadeFwaarbi
j hi
j dekeusheeft,hem ge- tildi
j we1vöörden vervaldag hadde
xamentli
l
-k ofafzonderli
jk iaregten aan tespreken,en,zoo kunnen aankomen in handen van dengene aan wi,en hi
j
hi
jden trekkeralleen aanspreekt, allede endossanten;en, luidt, en door dezen ter betaling hadde kunneaaangeboden
indien hi
j een der endossanten aanspreekt, allede latere worden, doch nietteminydoor onvoorzien toevalofdooroverendossanten bevrtjd zi
jn;datde houder'
van eenen,wegens magt, eerstna den vervaldag aankomtydezelvedaagsnaden

non-betaling geprotesteerden,wisselbriefinsgeli
jkszich,door ontvangstaangebodenjen,bjniet-voldoening,Geprotesteerd

m iddel van herwissel. ziclzde vergoeding kan verschaflbn ; moetworden,indien,nameli
jk debetrokkenein de zelfde
zi
jnde herwissel eene hertrekking vaa den houder eens plaatsalsde houderwoonachtig isjterwi
jl,zoo de betrokwisselbriefs op den trekker, of op een' der endossantefl! keue elderswoont, ofde wisselbriefop eene andere plaats
wegens 4e hoofdsom van den geprotesteerden wlsselbriet gedomicilieerd ofbetaalbaar gesteld isjhet aanbod en het
in dekosten,volgensden wisselkoersten tàjde derhertrek- Protestbinnen achtdagen na den ontvangstmoeten geschieking ; dat voorts deze hertrekking, in gevalvan niet-vol- den, enjin gevalvan stremming der posten,de wisselbrief
doening, het regt ter vervolging tegen geen der mede- moetverzonden worden langs dea meest zekeren buitengeschuldenaren doet verloren gaan ; dat de herwissel. ten wonen wegy blijvende delzouderin zàjaregtywanneerde
aanzien van dea trekker, geregeld wordt naar den wissel- wisselbrief, in voege xoorschreven,ter betaling aangebûdeu
koersvaa de plaats, waar de wisselbriefha; moelenworden en,bi
jnon-betaling,geprotesteerd is;dat de houder van
betaald, op de plaats waaruit dezelve getrokken is,zijade eènen geprotesteerden en vermisten wisselbrief het regt
hàjin geen gevaltoteenen hoogeren wisselkoersgehduden; heeft o1n van den trekker de vergoeding te vorderen,tegen
dat ten aanzien van de endossanten de herwisselgeregeld bewi
jsvarlzijn regten hetstellen van borgtogt(j 203).
wordt naar den wisselkoers der plaats verwaartsde wisselBetreffende het te-niet ..:,
4:/4 van z/
?ïdq
sr/clff/d zi
ja de
brief door hen verzonden of verhandeld is geworden,op volgende wetteli-jke bepalingen bàionstelandein kracht;
de plaats,waar de terugbltaling gedaan wordt;datwanneer dat,behoudens de volgende bepalingen. wisselschuldte-niet

tusschendeonderscheideneplaatsen geenonl
niddellijkewisselkoers bestaat, de herwissel naar den wisselkoers der twee
meestnaastbi
jgelegeneplaatsen wordtgeregeldJdatdehertrekkipq vergezeld gaatmetderetour-rekening,bevattende

gaatdooralle,b
'i
j hetburgerli
jkwetboekaangewezenejmiddelen van bevri
jding,en daarenbolen doorhetin delaatstvoorgaandeafdeeling omschrevenevri
jwillig akkoord9datde
sclluldenaar eens gefailleerden boedels,die eenen vervallen
de hooldsom van den geprotesteerden wisselbrlef,der pro- wisselmeteeneandere schuld wilvergeli
jken,gehoudeaisy
testkosten en alle andere wettige onkosten, a1sde provisie te bewi
jzen,datllij,vöörhetfaillissement,tergoedertrouw
van den bankier en makelaar, de zegelsybriefporten enz.; eigenaar <an den wissel is geworden;dat, metuitzonderin:
terwi
jlook deretour-rekening melding maaktvandennaam van de, verder beneden, bepaalde,wisselsclluld door een
desgenen, op wien de hertrel
tking gedaan, en van den ti*'idsverloop
n tien iaren.vervait, te rekenen varl den ver* va
.
wisselkoers voor welken dezelve vernegotieerd is; dat de val
dag des
wisselbriel'ks, zignde
niette min degenen,diedeze

j
uistheid derretour-rekening dooreene verklaringvaneenen eljaringinroepen,gehouden om,desgevorderd,ondereede
makelaar in wissels, of, waar geene makelaars in wissels v
te verklaren,dat zi
j, ter zake valt den wisselb
'rief, niets
zi
jn, van twee kodplieden,bevestigd wordty en vergezeld lneerschuldig zi
jn,en derzelver erfgenamen ofregtverkri
jgaat van den geprotesteerden wisselbrielea van hetprotest! endenjdatzi
j te goedertrouw verfneenen,dateruitdiea
of van een voor waar geteekend afschrift varz helzelye;dat,

hoofde niets meer verselluldigd is; dat de regtsvordering
ingeval de hertrekking op een der endossanten is gedaany tegen de eadossaaten.en tegen den trekker van eenen vau
de retour-rekening bovendien vergezeld gaatvaneeneverkla- non-betalinggeprotesteerdenwisselbriel',laatstgemeldeindien,
rin: tot bewi
js van den wisselkoers der plaats waar de en voor zoo verrejhi.l
-bewi
jstfondstehebbenbezorgd?verwisselbrief betaalbaar gesteld was, op de plaats van waar
door na te melden ti
oop
en aanzien. van wisselUidverl
* :.t
4e wisselbrief getrokken is geweest,o1-waardeterugbetaling
getrokken uit d1t koningr
igk, en bet
aalbaar: op
edaaa wordt, kunnenfle men, over een' en den zelfdezl
in den Levant en aan denoordeli
jkekusten vall
wisselbrief niet meer dan ééne retour-rekening maken, en
metvàjftien maanden;op plaatsen aan dewesteli
jke
wordende dezelve doorden eenen eadossantaanden anderen kusten van Afrika, tot aan de Kaap. de Goede Iloop.deze
door
den
t
r
e
kke
r
be
t
aa
l
d
dat
t
l
a
a
r
o
n
d
e
r
be
g
r
e
pe
n
;
o
p
1
4
e
t
v
a
s
t
e
l
a
nd
v
a
n
Zu
i
d
e
n
No
o
r
drespectieveli
jkj en eindeli
jk
;
geene herwissels kunnen op elkandergestapeld wordengdra- Amerika (metui
tzondering van hethiernagemelde gedeel-

!ende ieder endossant, gelàjk ook de trekker, er slecllts te), en op de eilanden in de svest-lndién,rnetachttien
eénJdatde interessen derhoofdsom des,van non-betaling maanden;op plaatsen aan de kusten van Zuid- en Noordgeaccepteerden,wisselbriefsverschuldigd zija van afdendag Amerika, gelegen aan de Groote Zuidzee.te rekenen van
van het protest; dat de interessen der protestkosten, die de andere zi
jdevan Kaap Hoorn,ea op de in die zee gevan den herwisselen andere wettige onkosten verschuldigd legene eilanden, mitsgaders op laet vasteland van Azië ende
zi
ja van afden dag,datde geregteli
jkedagvaarding is ge- eilauden ia de oost-lnt
liën,mettweejartn;op alleandere
daan;dat,indien bi
j retourrekening niet gevoegd zi
jn de Plaatsen metéén jaar;datde hi.
erboven vermelde ti
j.dsbeverklaringep,als verderboven vermeld, er geen herwissel ?alingen van vi
jftien en achttien maanden envantweel
aren,
.
isverschuldigd;dat de houder van eenen geprotesteerden lnti
jdvanoorlogterzeeverdubbeld worden;datdevergaring
wisselbrief, in geval van faillissement dergenen. die vol- begintteloopentegendenhouder des wisselbriefs,terekenen
gensde wissel-verbindtenis aansprakeli
jk zi
jn, bevoegd is van deszelfsvervaldag,en tegen iederderendossantenvanaf
om in alle derzelverboedels methetvolle bedrag der,door den dagjdathi
j in regten totbetaling isaangesproken,of9
iederhunneronderscheidenli
jk en voorhetgeheelaanhem indien ergeenereptsvorderingheeftplaatsgehad,vanafden
verschidigde,vergoeping op te komen;zi
jnde, in geval dag datlai
j vrijwilllg heeftbetaald. (j 204- 9 207).
hi
j uiteenen derboedelseenige uitdeelingontvangenheeftj Alle opgemelde wetsbepalirgen omtrent wisselbrieven, en
de andere boedels, zoo vel a1sde niet gefailleerde mede- betref
rende den vervaldag;het endossement;dehoofdeli
jke
verbondenen,nietverder dan voorhet beloop der uitdee- verpligting voor het geheel; de borgtogt, genaamd avat;
ling ontlast;datechter,in gevaldehouder,hetzi
jmetden het protest; de regten en verpligtingen van den houder;
aeceptant,een vri
jwillig akkoord aangaat,zi
ja verhaaltegen deu herwissel en de interessen en kosten ;de belaling,en
alle de endossanten verliestJen dat,indienzoodanigakkoord dietereerejdever
jaring en andere wi
jze van schuld-vermeteen'der endossanten isaangegaan,dehouderzi
jnver- nietiging;zi
gn ook toepaaaeli
jk op ordçrkrieljcsofpromish&2 tegen alle d: Tolgende? maar geenszin: tegea vorige 4:4 çgn prdt'r.
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W ISSELPIA9TIh- WlSS:thUlT:ElJ.

W IS8ELCONTRICT, het verdrag waardoor een der #ier;hettweede:fr..bellalveavnent,oek we1dvuandL;
c
o
nt
ractanten gicN jegeo: den anderen verbindt, om eene ltal.denaro ofdenarkk,.du. Getd. Avat in deeerztekololu
xekere :om . aan eene bepakde plaats, voor eene waarde. onderpapitr ofqanre&oden genoteerd gtaat,geeftde aan-

die helllbeloofd ofgeqeven i:,te betalen,gepaard metde
borg bli
jving voorde rlgtige betaling .andenwissel.welken
lli
jten gevolge van ditcontractuitgeeft.
W ISSELCOPRTAGE.:ie MAutit*.

WISSELDPKAAT,:iegccxno Ld& Cambioj.
W I8SEL-ESCOXPTO, zieBoxxnocnzx.
W ISSELGEBRPIK,:ieU:A,TI: (Ps0).
SYI8SELIIASBEL. 9e bandel,die metwi:sel:gedrexen
wordt. en een voorname tak 4an het bankiersbedri
jf i:.
Zie Bixxlzx.
AYI8SELKIIERSEN (koers van eFecten ent.). gekoers
tlereFectea ofstaatspapieren isexenzeeraan ri
jzing ea daling onderhexig,a1:depri
jsderkxpwaren,en b/
'
l
-dewisael-,ellbctea- enz.koersea ishetri
jzen ofdalea derzelven
veelalafhankeli
jk.oferTeelofweinig voorraad, nameli
jk,
>an wissels, ellècten, geldsoorten enz. aan de onderwerpeli
jke wissellllaats Toorhandea en aangeboden worden. 0f
daarnaar veel ofweinig Traag ont:taat, en ofdie vraag van
'l
ringenden aard is,dan we1ofdezelxeuitstelli
jdt,ooknoJ

bieding van den wl:sel-verkx per te kennen. tot weâeu

pri
jsbi
jden wixselop de'daarnexen aangexllrevenewisselplaat:,in dellteven:daarbi
j opgeteekendea korterenoflaogerea wi:sel-termi
ja Terkoopen wil. W at regt:daarnxnlt,
onder reld Toorkomt, drukt den zoodanigeu pri
jsuit,a1s
welken de wissel-xerkooper gezind is,daarvoor te betalen.
Is de eerste kolom ia blanco gelaten. zoo wilditzeggell,

dat geeneaanbiediogea van dezen aard loorbandeu zi
jn;is
daarentegen de tweede kolom oningevuld.zno wi1ditzeggen,daterzoodanlgeaanbiediocenzi
jn,docllhetaankoopel:
vool-dezelve ontbreekt. Zi
jn beide kolommen in blancogelaten. dan is meestal Tan dien aard niet: teTerkoopen,nxlz

gezocht;isecbterhetkoerslnerk schierjuistin hetlniddeu
der beide kolommen gescbreven, dan zi
jn derseli
jkew)ssel: totden Genoteerden koer: te koopen, en ook daur voor
ewild.

9ewissel-4erkoojerwordtin de handelstaalookde#eeer,

de kooper gel
neenllk de nenter genoelnd;enkortheidshalfe

zegt meu daarom : Amsterdaln 2 maanden (G)gevraatdî

tlaarvan,ofmet opzigttotkwantiteitof soln, veel of wei- I
lalnburg.kortzig!(P)aangeboden,a1slnen.
aanduidenwil,
ylig 4an deze wisselsoort, eFecten, muntspeciin eng. ge- dat wissels op Halnburg, kortz:titin genoegzanle menigte

zxl
ztwordt,hetzi
j dan op langeren ofkorteren wis:elterluija (zi#/). goorbetwoord konrn(kcersnotering, koersateisel),teng.elchangeofcourn.ozeah
câlpge;fr.leenurz,
du.Kurs;ital.z
'/corsotverstaatmendus.in den wissel-,
el
recten-.enz.- handelden Aennderli
jken pri
jsderwissels,
etfectellenz.In eerstgemeldenwordtgewoonli
jkdekoersderwi
jze genoteerd,datin de wisRlbetrekkingea tusschen twee
Plaatsen de geldswaarde Lvalutatdereenewisselhandeletlde
Plaats tot vcrandrrlt
jke
)ederanderewi:selhaudelende
.. n,d
lllaatstotonveranderluken ofTastengrondslag(totrigtsooer)
1;enolllea wordt. 9e veranderli
jke waalde-bepaliog vormt
,leu pri
js,de onveranderli
jkevorllltde tegenwaardevanden
lri
js,en,alsware het.de koopwaar, zoo al: zulks in dit
AY.B.op de namen der voornaamste kocpsteden doorkoersyjoteringen isaangewezen. Men mag ecllterhierbi
jnietuit
lletoog verliezen.datbetri
jzen en dalen der koenen in
eene betrekkelijke verhoudiogstaan,wanneerdevollewaardelepaling in hetinlandsch geld i:uitgedrukt. Als,bi
jv.de
londenschekoers in Amsterdam 4an / 12,10 op .
/ 12,25
aat, :oo is hi
j gestegen. heeft ecbter deamsterdamsche

te lerkri
jgen zi
ju. en daarom tot deu genoteerden k'oerz
worden aaugeboden; en 'oort: datwissels op Al
nsterdam à
2 maanden dato veel faveur bebben, en totdengenotee/ eu

koers gevraagd worden. onderkortz?
'
:/vetslaatmeu?ùf
wissels. die op zigt, eenige dagea na zlgt,ùfzulke dle.8

à 14 dagen na dnto betaalbaarzi
jn. 9atnletiedere plaaî:

eene wissel-llandelende plaats isj ligt in olustaudigheden,
welker uiteenzetting hier te verre zoudelz voeren. A oera-

noterin#ezl,eyecten-prv
--zlùàten ofprùw
s-courantenkunnea
wordeé% ingedeeld: a) in oy cieëtr, 6) iu partt
-cutt
kt.e
koers-notefingen. Eerstgemelden gaan uit valh de beul:

eener elfecteu- of wissel-handelentle plaats, waarzi
j door
de ejlkcten-makelaar: tof,zoo a1s in l'ari
js, tloorwisselagentea Latent&deeâcpgrq)in deo regelluettoevoeging
van een ofzlleer afgevaardigden derkamer Aatz Koopbaudet
enz. (ia lmsterdam de efectcn-zoctetett)nalletsluilendeg
beurs worden opgemaakt. geze olcieile koersnoteringell
dlenen,bi
jgexhillen en geldzaken,totbeslissilg,e!1worden daaroln Ia dearchieven bewaard. Alszi
j echterslecllta
de gemiddelde uittomsten der aan de beurs verrigte zakelz
koers in Londen de zelfde veran4ering ondergaan, zoo is qanduiden, zoo is hetzeer bli
jkbaar, datdikwijisop detl
zelfden dag.zaken nint1otde ceooteerden koersen zi
jnsehi
j gedaald.wantin Londen ontvangtmen lz st. t
. gul- da
an,en datmen zeer dikwerf 6ovtn den koers betalen.()f
den meerdan te voren.
In hetwezentli
jkerigtzich l
zetstandpuntvan den koers bnnedcn den koers leveren moet. In dit sevalpleegtInea
(dewisselpri
js)naarde zicb daartegea betrekkende bepa- te zeggen:dekoersen gi
ja norniMal.''
ling der geldswaarde. of naar den zuuntvoet,die loor de
SYI:SELPIASTER. Tan geli
jke beteekenismetpesode
l,eidewederzi
jdxhe wisselmunten tot grondslag ligt. Als, lata ca/i#uc (zieMA9Aln).
lli
jv.Leipzig op Amsterdam voorZ 250, of 100 llksdaal- AYISSELPISTOOL. Van geli
jkebeteekeninl metdobloa
ers nederl.courant, l37 thaler saksisch al, koers of wis- drptata an/l
ti
#ua tzieMwnnlo).
kolnen Passende aaa dell SYISSELPLAATS. Eene plaat
s (eene stad). koopstad
âe1Pri
.js noteert. !oo is zulks vol
luuqtvoet. die in hetkoningri
jk vele wisselzaken bejkder lederlanden en in llet of handels-plaats,alwaaraannlerkvli
koniogri
jk Saksen gevestigd is, verm its in 137 lhalersak- drevea worden,diemetandere zoodanige plaatsen inwisselajxlz even zoo 'eel Il
jn zilverznoetvervatzi
jn alsia 25() 11an(1t.1 staat, ofwissels, alwaar &iclzeellebeursbevindt,aaa
:;ulden nederl.courant. llitstandp
untvan l37 p6t.lnaakt welke de koersen vastgesteld, koersli
jsteu uitgegeveu wor.
jaarolu lletzilver-pari, ofde gelilkstellende verlloullillgukt, den enz.
AVISSELPBIJS,zie sYlssstKosEssy.
bellalve de vennelde meer of Ininder leventlilie aanvraag
AYI8SELIIEGT. Het inbearip. de zamenvatting,der iu
ook noI
; daarop aankomt.ofeene wissel-discottto,d.i.eelte eenen staatingevoerde regtep. wetten, verorllellitlgen,'oor1;eld-inlerest loor den langeren ofkorlerenlerllli-il),opwelke schliften el1liewoouten, die Let wissel-wezen en de wis:elle wioelsaan zoodanige vreemde plaatsen plegel te lkloe- za2d11 tOt1tsgtsllofr dienen,en Daar welken alle kwestieuze
telllooptn,daaria insgeli
jksbegrepen is. Natuurli
jk zal,a1s wissel-aangelecenlàeden beslist nloeten worden. l)e gesclkre-

itltleu koerstusxhen âlnsterdam el)Leillzit;, waarbi
j llet,

Nlusterdalu op Leipzig denkoers,ofdeveranderli
jk'ewaardeoejlaliog voordeonyeranderli
jke,alsdekoopwaar.geeft,deze
koers,voorop korten termi
ja betaalbare wisselsltoogerstaan
Iatl voor dergeli
jke, eerst na verloop van twee nlaantlen
tletaalbare, wissels. geze lzx gere stand der betaalbarewisael
sop Leipzig zal,in den regel,juistzoo veelTneer be-

'Iragea

vene of veeleer gedrukte (openbaarGeluaakte)verzanlelirll;
van zulke, iu eene der europesche staten lleersclleude.maar
dikwi
jl:ia vele pullten zeervan deandere afwi
jkeude l
'euten.wetten euz.noem tm en eetlw t-ssel-reglentcnt.

AJFISSELItEXEAISG. Daaronder 'erstaat nletl alle berekenillgen, die in wisselzakelt en geldzaken. Illet op-

als de tegenwoordige voet van interest, op 2 lllaanzel
: berekend.hettoelaat. â1: daarmede eea in del) staat
llestaaude papiergeld inwerkt, hetwelk onl
ler de kontante
iletalingwaarde staat, zoo kunnen wisselkoersell. die zicll

zigt tot de versclleidelle muntsoorten. A'ereischt zi
ja;der
llalve inzonderlàeid arbitrlge: (zie dat artikel). wis:el-

koersstelselsbebben gemeenli
jk de inrigtillg,datde koqrsietlllle'l. die daaria genoteerd worden,in twee kolollllnen
1frubrieken worden verdeeld,waarvan deeerstegelneellli
jk
iletwoord papier (P)en detweede lletwtlordgetd(G)(of
.3
ok wel A Toor argentj totopscllriftvoert. lleteerste
papicr (ofaanne6odenjlzeetook weliI1làetfr. tettresof
o
y crt, illlzet ltal.&tfrrz)in lzetduit:clzBriefn of Pa-

waareeatkortvt'
ltirflea lerçalti
jd pepresenteerd, el1 dall
totdekkiot;van tlen betrokkqueaan (Iezetzwetlertlergeli
jke
wisselsoj)auderehuizea relnitteert, die ili
j dall le zi
jtàer
ti
jd illsgeli
jks met zulke wissels dekt. en zoo voort,zot
y
kloelut lzlea deze kostbare en (daar zoo iets op deu lanaelz
duurtocllnietverborsen bli
jft)lletkredieten de welstantl

q

l'
qductiin, retour-rekeuingen, wissel-comluissie-zek'eniuge11e11&.
.l
aarop gronden, noJ bovea de gewoue berekeniog l'i
jzen W ISSELRPITEIIIJ. Al: een kooplnan, wiens krediet
wa
nk
el
l
e)i
of'lalell.
v
er
scl
atf,t,en
dadi
t1
jill eldverlegeulzeid ix, ziclz daardool- Geltl
op laog zigtwissels op plaatselltrekl,a1l)e in xrxheidene wissel-llandelende Yaatsen bestaande
.
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l
'T- iich gie-kettingen,lepel:enz.IadevrjxAten Tan Zuid-Amerika
Toegtn nog hier töej hoe eenige nieuwea achri
over dit onderwerp uitdrukken. >De wi&nnl-ruoe6j is rika en ia Ru:land wordt than: ook hetplatina totmu ting

eene verachteli
jke en hoogst schadeli
jke kunstgreep eens
koopman:,of de bestendige loop <an traitesenteru<-jaites,
tua hen twee of meer handelshuizen, waarmede ë voor
eenen ti
jd langbun wederzi
jdsch kredietdaardoorgoeken te
oNouden,datzi
j wederkeeri; (buitenslands of in ?@ro)2
à3 maanden op zich trekken;en dan tegen den Tenàlti
jd

vanW Ie
Tld
KsIe
PcEië
Xn(
gfr
ebeczuikpvdr.. &lanoj. gaaronldrTer.tatmen
.

drie Terschillende metaal-composit
iën, die eenigli
jk in d.

kleur.
met elkander overeenkomst hebben: 1) het googenaamde Pack/ong derchine4enjeenezilver-witte,zeerrek-

bare alliagie uit koTer, nikkel en zink,die ecbter tegenwederom getrokken wissels remitteren,ofvoor de dekking wxrdi
g, vooralin Duitschland (W eenen,Berlijn?Schneeop eene andere plaats laten trekken, docll intuso n bet berg enz.
)onderverscheidene namen,a1sartentkn,J/eflgeld gebruiken;doordebestendige kosten,welked.rgeli
jke zilver. sfevw zilver.zccâybng enz., en totgegoten en
maatregelen vorderen, echter hun vermogen ongemerktver- gedreven wer
ken gebezigd pordt;1)eene in:gellkszilver-

mindereng en door ditmisbruik gemeenli
jk den veg tot witte en rekbare compositie uit koperen mapgan;c)eene
bankrotten voorbereiden.''>N ïz4e/-rvf/er; isdawader- brooze,gewoonljk arrenlâicâëgeqoem4çcnmpogitie.Zie
ling:benaming van dathoogstgevaarlijke wisselspel,.1:een àgcxxeAy.
koopmaa. om zich in geldnood te helpen, daartoe w-b van
W ITSZY. Ia E% eland gewevene,meextalnRxrdeoostwis,eb bedient. Deze googenaamde wissel-ruiterv**n staat
gaande, 30 i 36 duim breede, 30 k 36 yard:lange
ageen in een gestadig wi:sel-trekken,terug-wissel-trekken kalmouck.
en discompttren der wissels van twee ofverscheideo: han- W ITNEY-BLINKETS, eene soûrt<an engelichp pollen
delshuizen onderling.hetwelk nietzelden de voorbe .n van beddeekens.

dea nabi
jzi
jnden va1is. Detraitteswordenopeeno vriend W LOKA, landa of vlaktemaat in hetkoningrtk Polen,
afgegeven en aan eenen tweeden geëndosseerd,di4 dvaelve zieW wascHzc.
d:n terztond di:compteert, en het geld aan dea trekker W OEKER, al
swoekeraarhandelthlj,die dea nood,
konunt of in remises op kort zigtovermaakt,ofx k wel op de dringende behoefte van anderen speculeert;ook wel
gelf er gich van bedient.'' - >Xenig koopman, die in dien nood eerst tracht te weeg te brengen, en dan v.n
gleohte vtrmogens-omstandigheden is, trekt wia:el: daar, denzelven gebruik te maken om eene onregtmatige,in vele

xaarhijnietsteTorderen heeft,om spoedig geld t, bekomengremitteertdan wederwelligtmetschade.en dëftdit
oel:oolang hetgaat,om zich nog eenigea ti
jd stundete
gouden;ofaangezien hetkoopmans-kredietin deT.rtezeer
diw i
jlsgronterisdan nabi
j,zootrekthi
j,dieineld-vbrlegenheid'i:9 op een huisjhetwelk hem gemagtigd heeft,
tot op zekere bepaalde som op hetzelve te trekkeh ;geeft

gevallen onwettigewinstte verkrijgen.Hetbehxftwqlgeen
bvtoog dat de levenswi
jze ea de handelingen van eenen
woekeraar onder een zeerhateli
jk karakterworden voorges
t
e
l
d.
Ma
a
r
j
u
i
s
t
di
t
z
e
l
f
d
e
kwa
ad is in de eersteplaats
deszelfs ontstaan aan de wetgeving verschuldigd; tn dege
welgexing geeft een treffend bewi
js van ket nuttelooze,
ea gebrekkige van regtstreeksche,werktuigeli
jkemiddelea
in zaken van hetmateriéele leven, van de zoo dikwerfzicN
herhalende daadzaak, dathierdeschi
jnbaarnaaste weg tot

Tervolgen:tegea den vervaltijd zi
jnertraitteaan ditkuisde
orderj weder op een ander huis op eene andere yl.ets te
trekken,en dithuislaathi
j wederop een'anderNuistrek- hetdoel,juisthetverstedaarvan afbrengt.Ten gevolge4an
kenv totdatdan in heteind weder op hem teruge txkkea voorongegest
eldheid onpassendejoolsche en roomschevervordt; en dit heen en weer wissel-trekken ea rvmitteren ordeniugen,had hetkanonnieke regtdermidden-eeuwenhet
n
e
me
n
v
a
n
i
nt
erestlolstrektverboden. Bethad :oodoende
xonderzekeren grond,noemtmen wisnel-ruiterz
j.''- Uit
dezeaanhalingenzalmen hebben opgemerktjdater'e- hil- de geheele metlehulp van hetkredietaan deszelf:materiëele
bndesoorten van -isnel-ruitert
j bedrexen kuanea wœden. leven onttrokken, en aldus ook de kracht .an hetkapitaal
W ISSZLS. 1) eene geldsoorttegen eeneandem ultrui- maar al te zeer veawakt. Als hetleenen ofe ldschieten
oor den schuld-eischer geen voordeel oplevert, zoo i: er
len, hetxd geli
jk- op fparijyofmetwinst(qriotnofmet vni
verlie:. Lieden, die daaruit een beroeps-bedri
jf mâen, etop te rekenen, dathetzelve meermalen nlToorkomen.
loemt men visselaarnb g,l#-w,
'::,/ccr:. gaarom vorden Kaa uit het kapitaal geene opbrengst getrokkea worden,
opk debae iers(zie datartikel)nu en dan winnelqar.ge- anders dan door eigene aanwending van hetalve waartoe
aoemd.- >Kuntg1
j mi
j een'dukaatwizselen3 (d.î.kunt niet een ieder lust of bekwaamheid heeft, goo valteene
Ki
j mi
J vooreen'dukaatin geld zoo veelzilxergeld geven. groote imyulsietothetopzamelen van kapitalen weg. Xaar
.l:htiwaard is?).''- plk heb een'daalderlaten-%
-nnelen dewetgevlng wastegenoverdenatuurlijkebeboefteonmagtig,
(d.i.ik heb iemand een'daalderoverhandigd,diemjvoor e
n erwerden,in spi
jtvan hetver>djkapitalenuitgeleend,
de waarde v&n denzelven klein geld gegeven heeft.- 2) en interesten betaald;maar aangezien de wetgeTins op het
komt in wisselzaken Toor. Twee steden whnelen >etel- nemen van interesten straFen had bepaald,zoo moesten nu
kander,.l:tusschen haarbeidewisselkoersen inge:teldzi
jn; zeer hooge interesten gegeven worden? ten einde de risico
iq koers-betrekkingen staan;d,i.als de eene dier tevergoeden,en vermitsnatuurli
jkerwi
jze de aanbiedingtot
xeden eene veranderli
jkesom eenerzekere, bi
j h.aringe- geldschietingen in verhouding tot de vraag daartoe nu gevoerde numeraire waarde tegen eene onverander
r
i
n
g
e
r
wa
s
.
Zo
o
he
t
i
nt
e
r
e
s
t
ne
me
n
v
o
lstrektverbodenwag,
ljk: som
eener gekere in de andere stadaangenomennumerairevaarde stond, *1n weerwil van de desti
jds geringere behoefte v&n
g*eft. im wisseltbi
jv.Amsterdam metHamburg,en geeft kapitaal de voet van interest8 à 12 pct. geze intereslen
.l:visselpnqsdeveranderlz
jkewaardevan.....pldens werden in Ectieve handelingen, onder den vorm van ver(dus nu meer, dan minder,naargelang dekoer::t/ t koopen,geschenken enz.uitbetaald. Later.toen dewetgedaalt),voordeonveranderl#kesom van ....hxmburger 4ing hare grove misvatting inzag,lietzij deintere:ten toe,

mark banco.
W ISSELSCHULD is eene schuld, die: op eenen vissel
bea stende, door trekking, acceplatie, cessiej inten entie,
n wisselia ontstaaa.
boll
rsts
el
sli
EnëTvsan
axol
flv
oreeene
xo
R:sPjJToAc:>.
, zi
W ISSELVERIIAAL,zie Yzlswit.
W ISSZLVKIIJAIIING. Dewetteli
jk bestemde tilG die,

na de. Tenaltijd van eenen wiasel. verstreken zdnde,de
veplietingen des wissel-schuldénaars, jegens del vhselxbuldèischer te nietdoet(alsd%e laatstgemeldeëne gexgteli
jke aanspraak op eerstgemelden nietvöôr diew ti
jd
ambteli
jk heeft geldendegemaakt):al:wanneerde vi:selRhuld totgemeene schuld wordt.
m TG0U9 (PtATIkA)wordtonsuitZuid-Amerikxe Rushnda.ngebagt,alwaarmen dithet eerst in de rivier Pqnto,
envenrolgensindegoudmi
jnenvanGanta7:,inhetumlge-

deN stelde daarvoor echter een maximum in. Nu daalde
terstond de voetvan interestaanmerkeli
jk,wanter kwamen
vele kapitalen ia de wandelingjdie vroegerhadden stilge-

legen. Beter nog zoude het geweest zijn, hadde :i
j dat
maximum weggelaten en den woekergeheelvan de li
jstder
misdadèn uilgeschrapt. Hetgevalza1alti
jd voorkolnen,dat
enkele personen geld noodig hebben, die het
àelve,wegen:
hetonvekere hunner omstandigheden, niettotdea gewonen
interestkunnen bekomen. Z0o lang, echter, lmogere interesten Terboden zi
jn,moeten zi
j gich aan dieweinigenwenden,die uit eene ontduiking der wetten een haudwerk ma-

ken,meestalmensclten van slechtegeaardheid zi
jn,diewe1
eerstde verlegenheid trachten te weeg te brengen,inwelke
hun geld gebruiktwordt, en alti
jd zich llun dubbelwaagspel, met opzigt tot bet geld en totde straf,doordeste
hoogere inleresten doen betalen. AYaren daatentegen de

n rmeinRualand,gevondenheeft.Hetbestaatuitkleiaem nd- wetten op den woeker afgeschaft, zco zoudea ook voor niet
lchti> enplatte zelfstandigheden >an eene graauwekeur, Tolkomeh verzekerde leenhngen meer kapitalen gevondea

@a i::: maal zwaarderdan het water,hetwelk alsdm = 1 worden, enjuist daardoor zoude ook devoetvan interest
lager gesteld en aan hetwoekeren eeneindegemaaktworden.
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W OELING (:eâ'1
//.). Een touw,hetwelkmenom eenen
gurenniet.angedaanwordtyzoogebruiktmenhetzelvetot.melt- ma
stofeene raawikkelt(omwoelt),om dezelve tegen be-

vaten,ketel: in vitrioolstokeri
jen,totspiegels in d:kles- schadiging tevri
jwaren.
kx penentotondergcheidene sieraden)alssnu'
lfdoozen,hnmlo-

W OERDEN, nederlandxhe xtad in de provinci. zuid-.
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Bolland, a.n den MJ*n op de grenzen #.n Utreeblgelegen, bi
jdragen leveren,betreFendedewolteelt,enbeginnendaar.
telt> im 3% 0 inwoners. Zoo welhare ligging al: verster- t
oe bi
j hetland,datonsde eerste middelen terveredeling

king in vroegeren laterti
jd,hebben deze stad gedurig tot derRbaapsfokkeri
j heeftgeseven,metSpanje.
het tooneel van som:bloedige vi
jandeli
jkheden en'ampen Nadatdein ditland reeds in devroemte ti
jdenblxi
jend
gemaakt. Aeed:bj devi
jandigehoudingjin welkedebis- geweestzi
jodeschaap4fokkeri
j in vervalwasgekomen,legde
Khpppen van Utrecht eerzttotde heeren van AxsTgt, na- Mwlccs CwtvwzttA, een burger van G dixj daardoer den
derhand totde gràven van AxàTzt stonden, <a: dithetge- grond t
ot den laleren zx aanzienli
jken bloeideY lve,d.t
val,en nietmlnderia den t(d van PsxzlpsvA,BocAcoxnlë hi
j,bi
jvoorkeurinheemsche schapen metrammen #anBaren dehoekscbeen kànl
jaauw:cheonlusten.Iùsgeli
g
'kgdeelde bardë deed paren. Hetwelslagea dwerprxfneminghad

en gevolgejdatreeds LopKwlzx XIV,vopr gedurigen aanzij ia deram h #an den D-jarigen gtrijd tegen hetover- t
heerRhende pqnje,e k:jukdoorhaarin 1572 werd af- voer Tan afrikaanRhe rammen zorgde, en later deberoemde
Feschud. Niet zoo gelukkip w:s b.ar lot, omstreeks1* Xsx:xs: op de hernieuwing dier proefnemin: bedacht was,
Jaren laté/, ih 16N , toen :i
J Toor hetgeweld deroverheer- tot d:t gich@ niet:lRht:Netwereld-vermaarde ra: der me:chen'
A frxnMhen onder Lonzwlzx XIV moestbukken. ge rino'
: (d.d1. Tan oxer zee gekomeu schapen)beve:tigde,
markgraafde RoclzrolT. en na hem de hertogvan Luxem- m aarook athetgelxe onder het D nsti
ge klimaat, bi
y de
burg: hieldtn eenen 'geruimen ti
jd de :t.d bezet, en de gozeweideenbehoorli
jkebehandeling.xteedsverbeterde.Z*
stad leed zwaar door :terke inkwaliering.drukiendeoorlom - verheugde gi
th Spanje n% met het begi? dezeretuw io
lasten en brand, waardoor de toren,de kerkenTerscheidene den grootzten bloeiderRhaapsteelt,en :uropa wa,aan dat
hui
zen in den axh gelegd werden.terwijlbi
jhetvertrek land,wegensde:zelf:KEaapsteelt,ci
jnsbaar. X.arhetbuider franschen door hqn no& eene brandsehatting v.n 15* 0
.
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gulden .aa de zwaar gekwelde inwonen werd afgeperst.Zoo w
ergens in on: land, dan i: het in W oerdenj al: mede in groote kudden over de Prreneën;ook Engeland enAmernlk:
xt
phen,F4degrcvea en Zwammerdam,dat,ti
jdensdeze veredelden daarmede hunne eigene xhapen. Daartoe komt,
zoogenoemde Irannche 'Fraanfe, de naam der fanxhen dat het fabrijkwezen geleerd heeft,deapaanxhewolmeer

zich geschandmerkt heeft. W oerden echter,gelukkiger dan en mterte ontbeertn, en de mindere kwaliteitvan andere,
gemelde dorpen, werd alstoen van baldadigenenontmensch- goedkooper zoorten Toor xiclzbruikbaar te maken.Datvoort.

ten moord harerinwoner:gespaard. Nietalzoo in 1813,bi
j de verouderde inrigting dermnnta (d.i.dergepreviligeerde
gelegenheid der omwenteling in ons vaderhnd. No; lag de wei
de), di: #&n hetomxwerven,en eindeli
jkdtonzui4ere
fransche generaal Xntleoa, in l813: metvi
jneknl
-gsmagt vasxNing, een .cbterli
jk bli
jven der :paanRhe wllpro(10,000 man) in Utrecht, toea bereld:eenige inwonersof ductie tegen andere l:nden ten gevolge heeft. Yan daar
landlieden den franschen pla.tg-kommandant Pwplttol op daal
de dan ook sedert 30 jaren de woleit,oerop j van
eene spottende wi
jze in een koëjhuiz,waarvi
jxichtezamen desgelf: Troeger belxp, en het verbod #an den schabe4onden, een oranjelintTedoonden;weldraverd ook de pen-uitvoer (Tan 1816)mœatal:geheelonnoodig verxbjomwentellng in W oerden afgekondigd,waarop echter eene nen. In welken toestand,bi
jdetegenwoordigebedroevende
afdeeling fr.nscb Toetvolkg onder den generaal Fxtsz, de gest
eldheid T.n Spanje,deKhapenteeltzi
jn moge,i:reed.
stad binnentmk,en eenigedermeestaanvienlg
jkeliedenuit alleen daaruit op te maken,d:tmeninEngelandtegenwoordig
sYoeden naar Utrecht gevoerd wezen ter verantwoording voor den be:ten spaanscben wo1 slecbt: half :oo veel ab
voor den generaalX0tlT0x,die:lecht:weinig kri
jgs4olk in voor den be:ten duitxben wol geeft. 10 Spanjeonderde :tad achter liet, zeo dat het der haagsche achutteri
j, scheidt men naar den n.am de eerste atamkudda ,dee&quonder den e neraal 9: Joxcx veinig moeite kosttej de stad rfllex van de (kudden de:graven)Nzcl- l?s;deeerat
e
van de franRhen te zuiveren eo in Azitte nemln. Eene even eea' verre-weg zvaardernjner'ea zathter'wold*n
j de laat:tgemelden, en te- 4lde eerste een oliixbti:#et
onvergeeni
jkezorgeloosbeid-kan de aanvoerder:derRbutteri
was echter x aaak, dat de etad op nieuv, en in weerwil uitzweet? llevatde laat:te eo pek-achtig, ovtrigex gemakder verdedi ing van W lzloxezlczx en vanotlzlBzkpzvstn, kel
nd vetg dat bi
j hetwae hen 40 à 45
enaamdAp,,,:Tcttlzcs,.gaoe- am bij veaaxing door PCtij.kvegrlclhie.vearadnikgkeevi
gt fan den wol Teroorzaakt. onder
de franscheR inr nomen en toteen tooneel van plundering churo: verstaat men het gemeene gpaansche landxhaap,
en moord gemaaktwerd. >Nietminder daa twfntig man- hetwelk eene groTere woldan de meriao': geeft. ondereen
uen,zegtontegeachteTaderhnd:chegescbiedxbri
jverLzsT- auder optigt deelt men de gpaansche schapea in trqu hu-

nAwcga,werden er mertelenê Termxrd (andere berigten
s'pr
ken nn % dxden en 48 gekvesten).doorwierdood
n e
vl
ftien fronwen veduwen, en hare kinderen weexen werd
en; Tier Trouwo een meisjeen een kleia kind weMen,
&oo door e weerkogel: a1: andere misbandelingen,gwaarge-

-cp/e, (d.i.omzwenende)enentantesofpearen(ophet
g
ebied de:eigenaar:bli
jvende).Xen teltin Spanje4Mthegoriën van wol. Tot de eerste behooren de œther riën

we281
rd be
vonden te ndragen de ontzaggeli
jke :om 4an
436 - 19.'3

zrcvad? flinnnj, frrcer,:en eaydq,dxh merkt
be
ste stukken met R (r#x).de tweee F @ nt.
met O of met s,-de afvallen metH en T, de

.an Znon.év evfl en Boria ; tot de 2e die van Arrlronie; tot de 3e die #aa N avarre; tot de 4e de novenkwetst; en de Kbade door plundering,roofen vernieling Alwcrezeâe en di
e uitde valléen lc:,e,.Xetopzigt t- de
van goederdu, kost% arbeden, deuren,venstersen huisraad kwal
iteitonderxbeidtmea we1ia hetalgemeenwrf-lfraf-

Na het vertrek der franschen deelde de :tad geli
jkeli
jk

met bet geheele faderland in een gelukkiger beuaan ;de

vernieuwdebloeiderpannen-en ,teenbakkeri
jen,beneven:
andere bronnen vaa bestaan, a1:de hndbouw en de doortogt hebben hare rampen gelenigd, en eene aanzienli
jke
Paardenmarkt brengt mede het hare te , om de welvaart
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Xen heeft de

eentesx rtx)v tot lvfransche linie,
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ital.lanatnn:emtmen in hetalrmeen diebarenderzoogdieren.dieeenen grxteren satuurli
jken xamenhang hebben bi
J doormeter gevonden. Zi
j komen .llen ln balen van
dan andeO ; ln den engeon :ia de:voord:jde gekroesde 50- 120 kilogrammea o'er mijonne, Bordeaux,Fante:en
haren der Rbapen. 11le .an de lucNtblootge:telde, met Havre naàr Frankri
jk. Bé .scbaapsteelt in Portuœqt kan
eene Tliezige onderlaaK vxniene dalen van betlim haam metopzigttotrassea en Nddjxing metd::paanxhetamedesKhaap: bedekken sicb met+o1;vaar hetRbaap geene l
àiik sell
jk gesteld vorden. 9e sjnsteschapen worden i?
wo1draagtheefthetba.r.even *1:anderediean; bi
jv.aan elra gehouden. ge uitvœr (1798 nog 4* ,% pond) is
des neus, .an de onderh eneu;deze noemtmen &ennvol. sedert40jaren totöp heteen-vierdegedaald.
De afdeelingen van Tlokje:ofbo:J
-es,+.a> sichdeenkele Frankrqk i: de veredeling zljnerRhaapsteeltverxhulwolharen op het ligcbaam #an het dierverbinden,noemt digd aan den presidentdn1. Four-d'lWne'dieom:œeek:
men &tanelnu lkerTorming bj*iederevollegoodiet:eigen- 1760 de eerste proefneming metspaansche rammen maâte.
tjaar1776 ont4in: Lo:xwlzK XVI2* ztukglonsche
domme
an
woli
lh
k:
et
bten
ec
fâ
t.eeqn
9erva(n
fr.de
uoid
nda.
Kame
nib
axngofafjevxâ)
scho-. Ienn he
gegovixhe schapen,met wie de bekende a.tuurkundige
toh
in
nni
Ft
nn
Be wol #an deq xtaal i: de zlecb:te. 9e Terxbeilenheid 9ArBg:T0, allerleib uisinl n met vreemde RNapen onderv.n den schaapgwolb.nm ia hetdg meen af#&ndeafatam- nam. Later(1786)onthu men anderm..l367eckte:paanmlsg, de kxissing der a.Rn,hetklimaat,de Toeding en sche scbapen, die den x,m der kudde T&h Rzo crlttz:uitleefwi
jze der dleren en denelverxmleglngyzoo a1sonder maken,en in 1799 Rrscbaftebetbaseler traktaatFrankqjk
bovendiea bi
leea ea den zelfdea gtam.T&n ouderdom,ge- andermaal:5* stuk: van hetbegtekastil
jaanxhe ra.. Xr
werden, naer het voor- eld T.n Rzx:oclttzT,zesmodelp.chten uiterli
jke inwerkingen.
W ( xullen hier eenise gmMbiediundige en stati.tiek-e schaapskooi
jen opgerigt,en men T.rdeeldede rotaaa bj-
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10)Jrneauœ lJ*ie4tot:hvm ,genellen en:.,ook lot

in 1808 de l xoer van lpaa-chen wolafoam. .
N w.poLxox kuieieren ea totTermenging met katoen. #j woTdtin
maakte xqae qve- eldiging in Spanje dien:tbaar, om zoo lange en ronde balen #an 1* en 10 kilogr. ferkœht.
4ele meriao': als moleli
jk naar frankrt'k te&en.
den;,niet l1) Pqlureî gekalkte bontwerkera-wollen;si
jxi
jaèfd<
zlecht: Txrzag bh- dy l.ndhi
'aNoud
'er: koqtqloo? =itacht e4=&: èfd..H vrlerïe, alnurdatl1J in de kuddege:tors
paansche rammen. mau ook riete hii 60 lpxursale- ven of1ot alagten be:temd zi
jn. De klanen &i
jn méti..
x- bu pskooiaken voor'Rw-soclLwzm op*

. I
n-hetjaar 178: bi- J@4-Zn;9haut-hnn en commun.en be:taan èfin atqkken
gatl-rankri
jk cima l0) millioen;18l2:l3)ea 18b9 nage- d
(e> grompenjofin Tliexen fpel-rr& en avaliest. Zk wœnoe 36 millio- Rbapen, .die!'eq in 9 catbegpm'yy
n. .lat.e.
ea zonuer emballage.Noopsgewi
jte,Terkxkt.
Terlxles.
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worden,datj enz.en lerkoopt dtzel4t ia balen zn 80- 1* kilov .
omstreeks 1* 4,te Raz (departement.det'Sinjbj.
nn deprau. Telwolle,oirdtonqekalktve Mht,
Genexe, l31eesai
ft'meerkrachtdan degaW te ecxazlle.. Boxen van
de heeren GlR0n, PsaxwvtT, FABRT en X0:TAsI.a eene en h'

Tervenigiog zloten tot ver
k edeliog van den :chaapswol. De van 1* à l20 kilN rnmmes.
#tam der scupenfokkeri
l bestond uitzuivere leonesers. Ia
14) Pnlade d, Provnncn el+# M t
'dl,eene grove ea
hetjaar 18:4 bleek betdatde wolvan Razde begtewas drooge, gekalkte wol, in balen To 50 kilogr.

in geheelFrankrijk en metden saksischen wolgeli
jkkwam. ln L'ng6tand maakt menl exen a1: xhier overal, een
Tegenwoordig i:desekudde nagenoeg 25O :tuk::terk.9e wezentllk onderscbeid tue hen lonœ- ea ahort w4pl&d
groot:te merlno': kudde, die van den graaf Hgexczz p: lrezz. DevoortreFeli
jbtelanrvolliœ.aq.eu ti
ja deSnenPotlcsAc,telt7% :tuks. HetGewigtvan dezen wo1 isna- wc/rr,Zincoln,Wfgz/ey ofW ew-znice&trr& en deRumgenoeg lrk kilogram per vlies.

2) N ertnonvan eerste Ejnheid (echteronderdoendevoor
die van Raz). Deze is hetsoort,die hetnleestin sedan
gebezld wordt;hetvlies weegtongeveer3 kilogr.
3) erino'bgezegd guivere,maareigenli
jk slechtsmetis
vàn'eerste kwaliteit. Hetvliesweegtongeveer 3) kilogr.
4)N ett
à #an derde en vierdekruising van 3)à 4 kilogramme:perTlies (van Na3 en 4 circa 400,*0 stuks).
5) N rti& van 2e en 3e kruisingj v&n 4 tot4)kilogr.
Pervlies.
6)Xdisvan ecrste kruising ecbter eenigermateveredeld,
men noemtdezelve,grosmetl
'
zofbonneea/rg ae,enschat
dezelveop circa31kilogr.perTlies.
7) 5Yo1van inlandnek ras,ongeveeraan N@ 5 en 6 geli
jk geacht. Het gewigt, ofschoon zeerverschillende,kan
bi
j doorslag op 3 kilogr.aangenomen wortlen. Men kent
denzelven onder den naam van 6elle& & fzle, d.A crloane,
de Wou:Jï??oa, d< Jyelfzr' enz.
8) sFolvan inlandxhe m eestgewoon rss.tusschen 3 à 4

kilogr.per vlies. De opmerkellkste rassen zi
jn dehorenlooze in Picardii met groven en middelbaarlangen wol;die
metroode pooten uitNormandi
jemet groven wol;die in
Mirexon hebben overeenkomstmetsomlnigeengelscberassen.
9) W ol van inlandschescbapen van kleio ras,nagenoeg
1) kilogr.per vlieï. Hetschaap wordtzelf: in deon4ruchtbaarstestreken van Frank-ri
jk gevonden.
Men konde a1sN1 10 erbi
j voegen,de looi
jers- ofbontverkerswol. Metopzigt tot de kwaliteit zl
jn de bi
j den

xey-e cr4â, alle horenlops vee. De lengte derbeideeerste
istusschen 8- 10 duim ,de Diiley #an 6- 14 O im. Van
de kortwollige rassen heeftmen eenegrooteverxheidenbeid ;

de m eest verspreide gi
ja de Bouth-Down', câevf/f..
&lack/aced (of heatâ-nreed en & dun-facnd ofmog tain :rrrz);naastdezeverdienendeêur&ntt-,Arreyord-,
JFittnhire- en A oryolâ--rassen demeesteopmerkzaambeid.
Het Tlie: der South-downs weegt21
à 3 pond.en i:kort
en schoon ;de Hereforderwo1 is het.meestgeacbt;die #an
AYiltshire isde zwaarste. De cheviotsleveren eeReiiddel-

soortop;zi
jkomen sederteenige jaren zeergoed Txrt.ia
het schotsche hoogland. Het nlack-yaced-scùazp i: het
kleinste;het geeft3 à 4 pond van langen, gl
roven enTlokken wol, znaar het smakeli
jkste vleesch. Dewo1#an het
dvn-ycced-schaap (gezegd tezi
jn Tan deenscben en noorweegschen oorsprong en nog slechts ia kleiae kuddenToorhanden). kan alleenli
jk in verrpenging met anderen wo1
verbruikt worden. De mee:tgewone indeelin; derkwaliteiten iskortgro' Lnhort-eourne,zfrery,>&&n éreondg
Downrtkhtn, Ilead. lupez.-#:cd ((le beste soort). 9e
vlokken zi
jn Pieked, Choice en Primclock'. Omstreekg
het einde der vorige eeuw werd het ,paansclle merinosschaap naar Engeland verplant; inzonèerll
eid behartigde
Gs0RGs III met i
jver deze Proefaeming. of nu reeds de
goed. engelxhe rassen doorkruising metmerinos,metopgigt tot den wol, gewonnen hebben,zoo heeftmen echter
in het geheel weinig waarde daaraan gellecht, vermit: het

den engel:cbe landhuishouder:bi
j de Rhaapsfokkeri
jdoor-

#painschen wo1aangenomen klassen de meestgewone.
gaand: meer op het Terkri
jgen van een goed vleesch en
In den handelmaaktmen overigens de volgende onder- veet wol, dan op goeden wo1aankomt,en,geli
jk bekend
jk nooit,ea heteenesteedsalleen op kosgcbeidingen.Xen lzeeft1)laine'lne,deFranceennuint, is,beidetegeli
velke men in merino' en mqtin verdeelt, en van welkedie ten van het andere verkregen kan worden. Tegenwoordig
Tan Bri
neemtmen inEngeland 19,800,000langwolligeen28,2* ,*
e de be:te zi
jn.
2)Zafaez,'
ntermtdtaire,#Nr#e#. Deze houden tusschen kortwolligegchapen aan,dieà 7) en'
3)pond= 148,* ,0*
de m etissen en degem eenewollenhetmidden.Depro/incién en 98,7* ,* 0 pond wolle geven. Naar de ondubbelzinioussillon,Bcrry,Poston en de Provence leveren betmeegte. nigste kenteekenen te oordeelen, heeftzich de kwaliteit der
3)Iainene/--unez&urr..Tan hetoorspronkeldk fran- engelsche wollen tegen eene betere glagtvee-teelt en eene
grootere kwantiteit steeds lkleer verergerd, hetgeen reeds
Rhe:chapenras;eene groveen hooggestaqelde wolle.

4) kgneauœ zurge'(Tan opgemeldedrle rassen).
5) Zainen lcrde, 4 don.d.h.op hetschaap gegroeide
wol. Z4 komen uitdeBourgogne,hetLoi:zonnaigjChampagne, Picardie, en uithet land v&n Caux en dienen meest
totmerinos-weveri
j. Deeergtgemelde i:echterde be:te.
6) k&neauœ fcrëe,â don,dietotligte stoFen,ordinaire
laken: en lloeden gebruiktworden.
7) Zat
-ne'mert
'noset-e/f,lav6:
e8(ô?caeJe/jgenoemd).
Uit de ntère laine van hetgewasscheu vlies worden 3 à 7

daa-itbli
jkt,datin 1810 nagenoeg l1millioen ponden,en

in 1834 m eerdan 46 m illioen ponden vreem de wollen invoerd werden.
Ia R unland vindt m en drie onderscbeidene iiandsche
rassenjhetoorspronkeli
jk russtàche,het kt'r&isischeen het
circaszische Rhaap. llet eerste wordt o'eral lnet weinig
moeite opgevoed en geeftongeveer 4 pond wol, die totde
grofste kleeding van denboerenstandr rdtgebruikt. Vanhet
kirgische schaap A'
indtmen zeergrootekuddenin desteppen ;

kwaliteiten gem aakt rim e, preplfêre neconde enz. ge- l
letisvan een zeergrooten kraclztig slag,gemeenljkrood,
noem d,en de wol meegt tot lakens gebruikt. Verkoop in
d
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8) Zatne' za/erzzledfcïrr: lavle'. die schier uit alle

juk (d. i.vetstaart)draagt
die
geoneait
rei
na gr
otletn
lar
gnenei
gr
Teo
ni
e %op:provincie-wollens al: tweede ofmidden-kwaliteitgenomen brengstaan. 9e wo1 is langl
wordt. 9e intermediairnn van Roussillon scli
jqen echtcr jes;l1p i:zoo Grofdatlli
jalleen totT'
llten dekkenk&nverhet mee:t gewild te zi
jn;die #an Berg isofAn (gesor- werkt wordeo. Het circassische xbaap i: over Xaukasië,
teerd), èf courant (in plukken);diederProvence wordt de Krim, Nieuw.Rusland, over de landen aan den Don
in re
ln tn'a gedeeld. Alle dezewollenszi
jn totlakens verspreid, en maaktbetvoornaamste voorwerp derlandlzuigvan middelbare en ordinaire kwaliteit beatemd,verkoop in lloudiunde aldaar uit. De beste Rhapen Tindt men in
âlxuq:iën die aan de Zvarte Zee ge#en den zachsten wo1;
balen Tan 50- 100 kilor .
g) Zqinnneoza-vne, lqvée&zi
jn hetproduktdcrlainen dezelve is echter slecllts totgrove laken: te gebruiken. Van
wo--vne: nurres. Men onderxheidt de &ourceronnes, deo kri
mxchen wo1 werden in 1&4 (uit de hqven Xupa,felrdrz,&nlon'
ne, -ddoe, nLarnaines en nayqnnainen.en tori
a
)
67
,789 :uduitgevoerd,en deggelfspri
j::teeg tot1:
verkooptdetvlfe allen aau Eetvlies,deels los,deel: in ba- roebel:perpud. De gigaiskixhe vollewordtnaar:onganqe
1en van 1* '
. 150 kilogr. gezewollen worden tottapi
jlen, en Moravië uitgcvoerd. Reed: Pz&x: de &r/:/: waser op
vloerkleeden,gaàglqoper: enz.gebetigd.
bcdacbt, de ru::ixbe :cbaapsteelt door d4n invoer #aa
169*

*:t.

-

:% * -
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Nhêmd. r.nen t, ver-teren;de xbaapz-fokkeri
jen der uitont:t.ne fergpoidin; deael'e in guitxk.nd eeneduhrheeren Tntlxaw ia W oroaexN i:d, eer:te,die gich #.a Rme TediM lte TerworR n,mAtr RiG 90k dtL eer:ten T*ne
:ilezixhe xbapen vx- g. Ia :ethegin dear eeuv ont- o
qder de eumpeRbe Rol-pe uonten TenA erd. 9* ia
=
de mgen
rlog zelve merinoaea deelde yeld-ooderxteu- 178: iogeve Me Rblpea vrlden tot 1X 9 in de ditrg:lrde

olpea gebeel afxonderlllk gehouden, tefens ecNter in
niarn *an diegenen uit,diedeKhaapsteeltbedn'
jven wil- te bst
men eeneztamxbAapfokkeri
jopserir,en enkele exemlen. Aasvaokeli
jk moeat:i% :etvertier vaadenverd elden Lo
hrea der rammen .an palixliere peaonen rrati. .fgev@1tothetbinnenhnd beperken.daar mea ia de bebande- pt
ling n% Terre aehterljk tern de buitenlander:vaz;dit un. gexe gtolpener :tam-kM de veM met de in l7O

blnnenllndvh venieq baide '
:-,cN, aderthjtt-rleffanlm . O ogekomea xhapeu eeuea ttjd laog gekruiat,:poedigecbter
meer en meeruit;Ja,debehoefteaaa ënea wolvoorde eder gexheiden,en xx ont:tonden 4e oud. ztam-ïuddeo

ia
Renneeoorlen Lohmen.te- dlde nieuv aanrkomene
n de ltolpener dierr *rde opgenomen verden. la 1815
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kochtsak:eu eene gulver onderhoudende regretti-kudde,en
-

ja.r 1826 werden, op -,oyzra en metmedewerkin: der
ezette daxrmede de Jltntödttr Rbaapsfokkeri
j. Van dege
Tegerins. in LtEand'14 1* oerland, in gxtNland en op b
beteil&nd 0eRleene ttam-Rhaayz-fokkenl opgerigt. Daar- .tam-plaauea der scbaapl-veredeling in Saksea heeftgi%

to: verA n niet glecht: Goederen der kroon, maarook aan- dezelve ofer geNeelhet lan; en buitensland: uitgebaid, en
gitnli
jke geldelijke onde-teunioln aangewezen.vs hetbe- alleen in het Xrt:gen rgte beeft men lzier en daaz eene
tuurdergelven aan particuliere genoolscbappen overgelaten; kx ising met hongaarsebe dieren beptoefd. Hetgetalder
de Rhapen echter trok men uitde koniogli
jkesaksisclle 4an daar uitgegane schapen wordtop 20,000 begroot.

jbe:um-schaap-fokkeri
jen.zoo a1s men xich ook van saksische Na.rluid Tan hetTerslagderstatistiekemaatxhappi
en pmissixbe schaapsherders voonag. sedert 1831 i: in tat saksen, in 1834 625,991 Khapen, waappder 41,46:
tweescheerigen.

Rigigt;
eame
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lis:seko
me
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sodrteTroeonrtv
depnrjs
wov1anopJen
- ln K ent-prui&nnn werd de veredeling der Rhapen dx r
r
.e
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me
ee
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volgtond. 1834. in Liveryoolop 28 zilverroebel:perpud. den ambtitaad H:Ix begonueo. Deze Ter,chafte gic'h in het
Ken telde in 1836 in Li
lfland en Z:thlxnd l69 xcbaaps- Jaar1800Tan deberoel
udenambtsraad FlxxxyteCö:nitzbj
kxijea met 8$,869 Rhapeoq XindervooruitGegAaq isde Halle,die gezegd wordt, reeds in 1754 echte merinosgehad

veredelde e aap:teeltin LittEauen en in deprovincie:raly- te hebben, 200 hjne moederschapen en 50 rammen, en
stock, maar de wol Tan hetlandschaap aldaar onderxbeidt verzorgdedaarmede de l
andhuisboudersderprovincie.Zjne
zich door zuixerheid van wa:scbing en goede sortering.en kudde (in Subkau) was,in 1836,tot8000 aangegroeid,en

jkelandvordt. in geeneonbelangri
jke hoeveelheid,naaroostenri
jk heeftzich steedssuivergehouden. Vele aanzienli
en Brodr uttgevoerd. In Polcn vindtmen,reedssindsl.a- huisllouder: hebben ziin voorbeeld gevolgd,en tegenwoordig bevinden zich in dartowitz,osterwitz,Schönberg,Fallen
el.ti
j
ddo,
orvo
doertr
pe
of
o
re
ls
lc
i
jb
kee, xh
aa
ok
ijreunsse
n
wno
lw
orrid
eoau. Belschwitz. Mûnsterwalde enz., geer aanzienli
jke,
dee
l:p,
dof
o
rk
de
er
is
chv
ee
le
al
ke
-f
ab
jt
- k
ken verbruikt,deel. naar Engeland uitgevoerd ;dezelvever- ten deele door saksiscbe moederschapea veredelde schaapzokkeri
jen. In hetjaar 1834 bevonden zich in deprovincie
toontgich ook op deherfst-wolmarktenvanBerli
jnenBreslau. f
139,108 merino: en geheelveredeldej234,587halfveredelde
Zuid-Bunland i:betgun:tigstegewe:tvan datri
jkvoorde 2
Rh apsteelt. Ia1821werdendenbaronv0z Spscx-sTggxscgc en 325,542 onveredelde achapenj te zamen alzoo 7699237
5e deeatinen land toteene model-xhaapsfokkeri
jaaoge- :tuks. Van hier uitbeeftziclz de Teredelde scbaapsteeltx k
vuen. In hetgouvernement Sauriê'
n bestonden,in 1834, naar oost-pruisnen overgeplant,alwaarzi
jweldoortegroote
ochtiqheid van den grond'
ln hetalgemeen mindergedi
jdt.
24 Mhaapsfokkerden met 169,270 Rhapen;in Jekateri- v
e
n
s
c
hl
e
r
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n
ke
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wo
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v
a
n
mi
dd
e
l
b
a
r
e
kwa
l
i
t
eitoplevert,dxh
-o#?Ju 12lKhaapsfokkerijen met208.l10schapen;inChar;:w M0 Kchaapsfokkeri
jen met267,482scbapenJin Pol- evenwel,naarmogeli
jkheid,voortschri
jdt.
tawa 67 Rhaapsfokkeri
jen met1% ,740 schapen;ln W oro- ln Pomnteren teltmen nagenoeg300,000h&1f-en150:*
nexh 90 Rhaapsfokkeri
jen met73,419 schapen;in Cherson geheel Teredelde xhapen. De door TEAz:! in 1804Jte
cirx 250,*0 gghapen. 0ok zi
jkeakademie
lo aldaarengel:cheschapen Möglin opgerigte model-landhoeve en koniogll
vau langwollig rasingevoerd.zoo a1>insgeli
jksonzescbapen- der landhuishouding, als ook dedaarvan uitgeganeM öçrs.senderwaartszijnovergebragt.sYol-wasscheri
jenvindtmen linev Azlng/ra zi
jn te beroemd,dan d&twP
J dezelve hler
is Cherson, Krementscbog en odessa. Het grootst gedeelte nader zouden behceven te vermelden.
van dexen wol ondersclleid xiclz door goede wassching en
Sileziè'had iu 1834: 2,400,208 Rhapen; dege ga4en

heefteene groote geKhiklheid totviltbereiding. Debalen
xi
js v:n 6-+ 0 pond,met20 à 30 pond tarra. Als boven
be
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door hetvaa buitensland: aaoscbaFen Tan schapea en herders,dewol-productieterhulp tekomen.Nieuwling:zi
jn,
om de illlberaliteitdervtaten ln het verstrekken .an goede
rammen te neutraliseren, twee maatschapplea Toor de
Rbaapsteelt in Zuid-Ruslad opgerigt geworden:die ten
doel bebbenj kleinere en onbemiddelde goedbezitter: de
veredeling #an derzelver kudden mogeli
jk te maken. In

30,439 centenaars eenscheerlge wol, en we1:12,170 Ejne
17,% 1middelbareen 438centenaarzordinaireJvoort:11,e
c
entle
a
ee
s
he
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ol,
menesst
mid
el-Kha
enapo:rtdei
ai
kwa
in
tea
i
tr
.:
Te
rn
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me
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tmu
terxh
ed
de
en
lt
ar
1e
:
bi
jzaak bedri
jft, i: de veredeling ia bet Paderborx&câe
reed: tameli
jk verre voortgeschreden. Goede kudden gi
jn
die te Dahlheim. Furstenberg, Gehrden enz. Op lageres
trap :taat de schaapsteeltaan denMoetelen aan den mjn.
Ia Rohenlen isinsgeli
jksde veredeling op eenen hooger.
trag gestecen,echtermaken oog steedsmiddelbaar Ejneeh
ordluaire wollen aldaarhethoofdartikelvan betvertier,het-

Kidden-Ru:land is wel de schaapsteelt minder uitgebreid, geen niet zelden den boheemschen landhuisbouder doetg4-
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GvssAslx,W :twotosnsxy,dergraven Nsss:teonl:,KcTscnl- Bohenlen telt, (iaan jaarli
jks40:000 weenercenteraar:wol
1xw en anderen meer. Ufschoon nu uithetbovenvermelde naarEngeland;Fraukri
jk,België enlletoverigeguiuchland,
bli
jkt, dat voor de inland:clle fabrikatie eenekwaotitatief ten deele worden :4 tot de boheemsche lâenmanufactuur
toereikende wol-productie voorhanden is,kunnen echternog telve Terbruikt.
:teed: de buitenlandsche wollen nietontbeerd worden. Ia
0n:be:tek gedoogtnietditovenistdereuropescheKbaaps-

hoe verre tegenwoordig de russischewo1op buitenlandsche
marklen medediogt ::l nader in ons artikel svotcAzpst
vorden aangeduid.
ln buitnchland spclen Saksen.Pruissen en Oostenrilkde
grootste rolmetbetrekking totde :chaapsteelt, eerstpe
ymeld
natuurljk niet in bet kwaltilatieve opzigt. Na xb'akscn
kwamen de eer.te spaansche :chapen door een geschenk,
hetwelk. 1765. KzA:t lIIden tocnmaligen keurvorstdred.
9e desti
jds derwaarts gekomen dieren bestonden in 210
gchapen, waaronder 128 moederschapen (waarvan 28jonge
moederxhapen escurial; 19 schapen regretti,waaronder 15
jar,
moederschapen ; de overigen vaa d! kudden âlfaro,Be

Alkolea en Hurbicta. ln ltetjaar 1778 maakte Saksen zich
n*g :77 :paanRhe schape: door aankoop eigen. Sedert
m.aks de Rbaapsteelt dea belangri
jksten tak der saksi.

he landhuishoudkunde uit, ea Saksen heeft zich niet

pc
lecht: door dez: eer:t: invoeriog der merino: en de d&c-

fokkeri
jverderuitte breiden,slecht:zullen wi
j aanhetslot
van ditartikel,hetdes betrelrende metopzigt toton:land
nog mededeelen. lliergeven wi
j nu nog eenebegrooting
deriu Europaloorlïandene Kllapen.
Portugal
..... 1,250.* 0
Spanje .........
5,00
000,
(1,0*
000
. . 35,
Frankri
jk ... . . . .
Broot-Brittanl.e ..
.. 48,* :*
Nederland..... ...
G50,X0
Luxemburg . ... ..
1X &0*
selgië........
905,000

genemarken .......
oostenri
jk. .....

Zweden en Noorwegen

'rlzinea .
HanoYer

... .

1
.300,0*
l,5* ,X 0
35,0* ,*

. .. .14,500.0*
.. . . 1,0X )M

Wc.

- '@d@ -

w ur
' tem herg . ..
800,000
SakRn . .. .. .. .. .. . .. 650,000
Kecklenburg .. . .. .. .. .. 1,000,000
Bâde
n.. . ... . . .. ... . . 200,000
@
elm ar. . .
. . . . . . . . 280,000
Alten>r ... .. .. ... .. . 64,000
Coburg- otba . ... .. . .. . 100j000
Xel
@nl
*ngen .... .. ... ... 90,000
Koerhexen .. .. . ... .. .. 300,000
14****u. .. ... . @.... .. . 100,000
Brungwi
1
'k * ** @@@ **@ ** * @ 250,000
Anhalt . .. .. . ... .. ... 138,000
N hw.nburg . ... .. .. ...
77,000
aldek .. ... . ... ... .
80,000
oldenburg . . ... ... . .. . 300.000
Gxothertogdom Hessen .. ... 250,000
Meaen-Homburg .. .. . .. ..
5,000
Eohenzollern ..
. 35,000
Holstein .. .. . .. .. .. ... 300,000
Rusland . .. .@ ** @@ @@ @**60,000,000
Italië .. .. .. .. . .. .. .. 89* 0,* 0
Zwitserland . .. .. . .... .. 375,*

Turki
je en Griekenland ..... 4,5* ,000
MoldAxië en sYallachi
je ..... :,:* ,
overhetigemeen nagenoeg 2l6 millioen
Rhapen in Zuropa; algoo 1200 OP de o ml
jl,en nabi
l1
Rhaap op ëén inwoner.
Naar kuntralt'
a (N:w Soutâ V alesjkwamen in 1795
heteerstRhapen van de Kaap deGoede Iloop. doordien de

WX .

meld nppert, voz tte K.tvl
jk en in den ome k meteen

getalvan omgtreek: % 0 volwal-hen gchapen,gedeelteWk
van gewooa inlandneh rlz,gedeelteli
jk #an datdermerino:,en overigen:van menying van N iden,Toor 1 in kudden lang: de vegea geNoed vordende,ondermiddenm.tie n
uitxlag ge4revel. De Tmcbtbaarheid denelven va: in ge-

zegd jaar (l= ) altban: nietminderdan in vorigejaren;

ko>ende er onder een getal4.n 100 gemiddeld 'inn tweeling-ge> leo Toor.Ten gevolge T.n Ru ar:beidvanT-der

in het voorjaar en in den voox mer, w&: hetvokewin
minder groot, en Tielen de vachten ligter dan in u dere
jaren, wegende gemip
ddeld ongewa- hen nietmeerd.n 4.
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ned. pond, terwll x k de Tleexbgroei d-rdx r Tertra.gd
werd. 9e wo1werd meezt.rduvende ofkor'sldenRbee-
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jd afgezet,gemiddeld tot60 centsdegemeene inlandxhe.
tot 80 Rnt: de merino:j en tot70 cenu de mengseb #an
beideperned.7.nameli
jk de ongewasxhen berder:wol;die
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schapenra: zi
jn in gezegd jaar te werk gesteld geworden;
enkele herder: te Katwi
jk hebben sind:verxheidenejven
eene kruising beproefd #an hetinlandxhe ra: met datder
merino:;dievan merinog-ooi
jen met inlandKhe rammen
heeft zeer ztde gevolgen oygqleverd;.een deztr beu tr:

heeft namellk daaruit eene kudde #.n Kbapen Merkregen.
kloeker van geztalte dan de vadergcbapx , en bedekt met
eene Tacbt,geivenredigd aan derzelvergr- ejvan miM elmatige wol,eene middelwaarde.geldende tue ben die der
inlandsclle en die der merino:-wol.
kxising eclzter.nameli
l
' die #an inlandxhe
k.piteinW xegeuonszeenekuddevanongeveereen dozjn,tot De anderemer
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jen met inos-rammen heefteene mlnder vxrdeelir
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gegonden,vanwelke,in1806,26lpondwolop de londensclle hunne moederschapen slecht:weinig in grootte,terwijlder-

zelver vacht ia zwaarte niet alti
jd diedermoederxhape?
e'enaren kon; degeldeli
jkeopbrengstderwo1:tond geli
jk
metdie,uitde andere kruising Terkregen.
Bi
jeene kudde eindeli
jk va:eenekruising n p> fd T.n
inlandscheooi
jen metrammen #an hetDi:ley- ofLeice:terbreider schaap-veredeling aan de engelsclpe regeringvoorge- ras; van den uit:lag vielvoorals nog veinig te berigten;
legd bad, wees deze hem 10,000 acres weiland aan ;sedert bi
j een vestigtal lammeren;daaruitTerkregen,wa:devo1
u geaardheid hetmidden houdende tu:xben die der beide
hebben debeste gevolgen zàjnebemoejingen gekroond.9e i
nieuw-hollandxhe en van diemenslandsche wol-productie rassen. 9e vachten :chenen ecbter ieu ligter te zvtllen valgroeitmetiederjax aan,en doetaan deeuropeschegroote len dan die der moederscbapen. De gestalte der lammeren
jk nietfraai,hun verdere groei wa4tameltk
afbreuk. Daarintusschen de australische wol,wegenszi
jne wasaanvankeli
j althansnietkleiuerxhenea tezullen
te grooote vettigbeid en overige eigenscllappen,scllieralleea voordeelig,zoo dat:i
a1s kamwolkan gebruiktworden, zoo :alEuropazi
jn oog- worden dan de moederscbapen.''
merk in de toekomstmeerop çle productie der lakenwollen
omtrentde schapenteeltaan ':ri
jksvee-ad:eni
jxhxlwerd
moeten rigten. Bi
jalle voortref
relnkbeid van hetklimaatis hetvolgende gerapporteerd:
ecbterder australische productie,inzonderheid in Van gie*9ekruising van inlandxheooi
jen metrammen #.ntwee
ngelsche rassea,nameli
jkhetkortwolligexuider-duia-en
meYland. doordeperiodieke,vaak verKlzeidenejaren du- e
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d met goed gevolg voortrende droocten, en de belloefte om ook voordea landbouw
grond over te laten, perk gesteld,en overigens isaan de gezet.Vandeoorspronkeli
jkengelscu xbarn waren,Rdert
wol-productie van het vaste land door elgene zeer aanzien- tweejaren,aan onderschei
den liefhebbers ln verxhillende
jen afgezonden.
li
jke consumptie een grooteen bloei
jendemarktverzekerd. provinciën,zoo spring-rammen a1:ooi
marktkwamen.gezewo1waszooslecht,datlli
jnaNweli
jkshet
tansport betaalde. Al,gtichterder australisclle schaapsteelt
moetJ0Ew Mic AerEna aangezien vorden:Hi
jwasllet,die
merinos-achapen lietkoma en die Eet voortreFeli
jkeweiland wist tewaardeeren. Nadathi
jzi
jn plan eeneruitge-

De kolonie Ne
w South sYales bezat in 1819 75,369, in
1828 reeds 336,391 schapen, en in 1837 voerde NieuwHolland meer dan 30,000 centenaars wo1uit.
UitWoord-kmerika doen Beuton en Bare overdewolopbrengst der 14 stalen,die veredelde scllapeuteelt llebben.
eene opgave,volgenswelke in 1836indezestaten 12,897,638

Rhapen voorllanden waren, die à 3) llond, biidoorslng.
41.917,324pondopbrengstgaven,totdewaardevanbl(16y,246

dollarsà 50jcentsbi
j doorslag. NaarBuenos-kyreszi
jn
doorde engelschen merinosoverceplantceworden;ookkwamen in het jaar 1836 saksisclle schapel:derwaarts.en t1e

veadeling wordt gezegd zeergoed voortte gaan. Totdus
verre ls ecllter de wo1 nog barsch en onzuiver, ofschoon

tanleli
jk lang.
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Frankri
jk
naburine
landen, tot dat ltetinkomend rertdaarop verlloogd wcrd;
edert worden deze wollen door Etlgelanllcî1 Amerika opgekocht. Zi
j zi
jn nlet een Iijn zaud beladt.n. datna tIe

Tea einde a.n de bedoeide kruisings-teelt eene m eerdere

uitbrqiding te geven, en de ondernemin; op eene grootere

scllaal te àoen werken, is de kuddé,'
waarbi
j de krui:ing
m et de xuiderduin-rantnten plaats Tindt,welke than:uit
ruim l50 stuks oorsp
'ronkeli
jkerammen en ooi
jenjen gecroiseerdeinlandgcbe ooi
jen en hamelsbestRat,bepeven:uit
nagenoeg 80 lammeren, in gezegd jaar gexklen: in ;en
laatstverloopen herfst,tusRhen Utrecht ea J --rnfoçrt op
een heideveld geplaatst, Letwelk; tot het oogmerk de:er
scllapenteelt. tot kultuur wordtgebragt;waarmede reed: in
lletvorigejaareen begin wasgerziaakt,en stecdsmeti
jver
werd voortgezet. Men vleidde zich hierdoor de kudde,binnen weinige jaren tot een aanzienli
jke groottetekunnen
uitbreiden,waartoeaan devee-artseni
jscbool,wegensdebe.

perktheid van llet daartoe behoorende terrein,geene gelegenlteid bestond. Intusscllen iszoodanige uitbreidingnood-

zakeli
jk geoordeeld,ten eindetleonderneming meertebevestiaen, en om op den duur een genoegzaam getalv&n
ool
'
spronèeli
jkeen gecroiseerdescllapen bescllikbaar teheb-

wassclzing veel verlies aan gewil
itbewcrkt. lletalliiersclle ben voorllen,die zicb op de veredeling der iqlandsche rassen
in staat
KNvp .kleintr dau dat van Guinea, ceeft eclttcr eene wenscllen toe te leggen!en ook,tea einde daardoor
9

h-uere,daarbi
J
jgekroesdeen digtcwol. De scllapenTande le worden gesteld.om JaarlijkseenegrooterohoeveelheidgeKaap de Gocde Iloop,en ltetscllaap der llottentotten lleb- l
i
jksoolligeveredelde volden ilandelte kunnenaanbieden.
ben eeoen 25 à 30 pond zwaren vetstaart, en leveren 10 â
De volgende tabellen,waarbiide getallen xvlsa van een
12 pond oncewasschen groven wol.
engelscllen duim uitdrukkenj èoen bi
j wi
jzevan ovenigt,
Belangri
jk is metopzigt totde wolteeltbi
ionstelande de.verfljnîng kennen, welke, volgens de meting metden
hetrapportdermaatschappv
--va> nnverhcid,inzonderheid dollondsclteu wolmeter gedaan, de inlaodsche wollen, door
betrenkode eenige,tenjare 1836, onderdegemeente Kat- de kruising met de twee genoemde engelsche ras:en bebwi
jk daarbi
j gcnomen proeven. Zakeli
jk deelcllwi
jdeswe- ben onderpaan; sijnde dezelve alle van xkapen vaq de
>n: het 4olGcnde meede: pDegcbapenfokkcri
j,zeGtge- eer:te kmli:log of veredeling afkomatig.

+0:.

- :aJ@ -

wct.

M ntinrnn vqn qnsqrnenelpnnwal/epjmetden dollondschen wolmeter.
, '

N@.

:K
BS
T:
MZ
TI
AG
.

l#u x:gcM: +0tt::.

1 wo1van hetTeluvxhaaj .............. 0,*30

2 wol van hetkeïpenxhe Rbaap .. . ... .. ..

3 wo1Tan hetTriesxheschaap .....
k wo1 Tan hettexelxhe Rhaap
5 vol van h:tdrentxhe Rhaap

:ïR9:
M TIAG.

. . .... ... .
. . ... .. .. .

W ol#an hetTeluwxbaap, cekruistmeteen'ensel-ben

widerduin-ram .. .: .-......... ..: ... .
.

W o1Tan hetkempenxhe schaap,gekruistmeteza'um
van hetxifde ru . ... . .-..-.. .. .. ... .. .
W'o1 #an het Tries:che achaap, gekruistmeteen'am
van helzelfde ra: . . .. .. . .. .. ... . .s'.. .
W o1 Tan hettexelxhe schaap, gekruist met een' ram
van hetz.elfde ras . ... .. . . .. . ;. .. ... ..
W ol #an het drentxhe schaap,gekrui:t met een' r*m
#an hetzelfde ra:. . . .. .. . .. .. .. . . .. ..

:'GxucE: A ott:'.

Azzxtgklxqzx.

0,* 24

0,0019

. 0,0020) 0,0021z.

Aott'' TzF c:KRr1:T: lztz'nscn; :'HZP:F, K:T ::l
:lclu cE:l ::In:A:7lF-:AM.

N@.

0,0017

TW::9:
MZTIAG.

wegens de ongeli
jke dikte
van het haar.

0,0020
0,11
20

0,* 19
0,* 25

MïTISG.

M:TIAG.

M:Tl5ç.

0,* 17

0,0014

0y00l7

0,* 12

0,* 13

0,* 12

0,0012

0,0015

0,0013

0,* 14

0,0017

0,0014

0,0012

0,X 11

0,* 9

MNZBSTR
:TIAG.

'W::n:

9::D:

MZTIFG.

M:TIAG.

zzxxtaKl#c:#.

Awxxggxlxçgy.
.*

1 woRha
l4&anphe
txrspronkeli
jk engelxhe guiderdin. . .. .. .. ... . .. . .. . .. . . 0,0010
2 wol#an het oorapronkeli
jke engelsche Leic:ter-

0,* 1l

0,* 1l

0,* 12
0,t*13

0,* 13
0,* 12

0,* 14
0,* 16

I'::T:
M:Tl#G.

M'TISG.

M'TIAG.

Rkaap.
A .. .. ... . . .. . .. .. . . .. .. .. ..
B . . ... . . .. . .. . .. .. .. .. . .. ..

Yptt'' Tx# G:KR;l3T=j J'tz:::cE: :CMA'I: M:T ::l
RSG:U CE:# t'ICMA:R-RA/.
. - -- -

W olTan het veluwxhaap,gekruistmeteen'tngel-ben
keicester-ram . .. .. . .. .. , ... .. .. .., . .
W ol#an hetkempenxhe schaap,gekruistmeteen'engelxhen Leicester-ram . ... .. .. ... ,. . .. .
W o1.an hetTrieaxhe Rhaapjgekruistmeteen'engelRben Leice:ter-ram . . .. .. .. .. . .. .. . . .

W ol#&n hettexelxhe Rhaap,gekrui:tmeteen'engel-

xhen Leicester-ram . . .. . ... .. ... .. . ..
W olvan het drentsche schaap, gekruistmeteen'engelRhen Leice:ter-ram . . .. .. . ... . .. .. . ...

AA#Mï:KIAQR'.
é

-

0,(018

0,* 18

0,* 14

0,0017

0,* 15

0,* 16

0,0020

0,0016

0,0015

0,0015

0,0015 . 0,0015

0,* 1l

0,0015

0,0016

Uit de vergel
i
jking dezertabellen bli
jktten dukdeldkstej schaap behouden genoegzaam de zelfde zwaartej welke de
d&t alde inhndsche wollen,zoo we1 door de kruising met zuivere inlandsche moeder: algemeen bezitten,nameli
jkT&n

tot3)à 4 ned.ponden. Daarentegen verkri
jgen JeTachmuiderduin-ranal:methetleicenter-ranîin Ejnheid aan- 3
en van het noordbrabandsche ofkempensche en hetdrentmerkeli
jk hebben gewonnen. Dezwaarted:rT:chten ver- t
Rbilt naar de rassen,welke t:t de kruizing gebe&igd wor- sche ras, door de kruising met het genoemde engelsche,
den. 9ie der gekruiste texelsehe ea vricxhe RAapen,be- eene meerdere zwaarte. Terwi
jl de Tacbten #an hetoorhouden,doorde paring methetzuiderduinras,eengeringer spronkel
i
jke kempensche ras, in het algemeen van 11 tot
jk tot 2 ned.ponden opleleren,zoo werden,in
gewir, dan de eerstgenoemde oorspronkeli
jke inl.ndsche l1, uiterli
Rhapen N zitten; dewlll de stapel der wol, naar den aard meergemeld jaar, van 15 gecroi
seerde moederschapen 30
dervader:korterwordt,hetwelk doordemeerderediyheid ned.ponden geschoren, waaronderenkele2jned.ponden
vogen. 9e vaclzten der gecroigeerde dreatsche scbapen
der Tachtnietgelleelin gewir wordt Tergoed.
wogen door elkander meer dan 2 ned.pondenjterwi
jl'dt
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nden en meer werd gexhoren, zx beantwx rdt hG e wigt gemiddeldezwaarte van hetoor:pronkeli
jkedrentscbexh.ap
deger vachten o4er het geheel nietaan de xvae e. velke op ltot1)ned.pond wordtgexhat. 0ok onder degegedeTachtendezeroor:pronkeli
jke Rhapengomejlen opkreren. croiseerde Rhapen bexnnden gich epkel: Tachten,veieade
9eTacbteaderaf:tammelingen4anhet>men#eTeluw- 2) ned.ponden.
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schaap. de wogenaamde doode ep hondenharen grooteli
jk:
verdwi
jnen. en door eene meer zi
jdeachtige of pluimwol
worden veaangen; zoo dat de vacht hierdoor niet alleen
een h teraangigtTerkri
jgt,maarook wezentli
jk in :ard en

zamen genaaid.toteene volstandljeyeb ë-p 10 àlllellen
noodig. Totde onderxùeidene Mtuuapeliàg
'en en''afrdkingen,behalve degp>,eneKraauvb-@y?d
-igoogenaaode
witte w:1. van geelehtig vitte.'k.lèur, v'
ilk: v41oàder
allen hetm eestgexhatwordt,kp'ê: go% #:ahmd: l'
ezyfe

lf?metzwartàchtig'gelehareu. 58 rus'
:i/h'
è volf:vêllen
waardihar
ven
rnt
en
erdewhoorn
dd
te
;hma
arek
aen
dd
ez
eett
ow
ce
hed
weols
goeomrt
el
ndetot
lavneqe vo
z
i
j
q
l
n
B
r
e
s
l
a
u
x
W
e
e
n
e
n
e
n
Le
i
mi
g
e
n
z
.
o
v
d
mlbên in
par
vqp
vq
ekmatigeaanwendingea min geschikt,en brengende de grooten voorraad te viudèa ;dp noord-am4rlk4aenmbe
komen
laatlte, doordi
en si
j bi
jde bewerking uitvallen eenaaszien- over Londsn en Hambur iâ dèn handél;meh kx pt'deli
jk verlie:te weeg.
zelve door aqn
ssste
un
ksgwewls
ze
xA
.a
Zi
x
èmP
zzx
tnkxz
kw
Ten aanzien van de inlandxhe ool
jen metrammen van W OLHfxnd
sl
i.
cst, weinige
f

.

.

betlnite&tnrran, is de uitkomstvan hetgewigtdervachten, l
ndhui:houdeli
jke pxd
e ten?ja Rhier gene enkelederover hetgeheel,D nstiger dan metdie van hetzuiderduin- za
elven i: ln zoodanlge'gra&d hetToorwerp *an den wereldras. De vachten der Gecroiseerde texel:che schapen wogen handel gqworden alsde Rhaapxwèl. :uropexhe,a&iati-he,
3j tot4)ned.ponden,van hetgecroiseerdeTriescheschaap afrikaankhe en austmlizche wol gaat > :r Zngeland,gm,
4) ned.pond, van hetveluw Rhaap 5) ned.ponden;van verarbeid, van daarwedeyom naar2le heoelztreken henen
hetkempensche ea drent:che van 2) tot 3 ned.ponden; verzonden te worden. Zngeland: reusachtige indu:trie en

deelendevoort:deze wollen reed:aanmerkeldk in dezachte
hoedanigheid der leicester-wol.
*W i
j oordeelea.'' dus besluit Dr.Ncxxw zi
ja verslag,
*dat de aankweeking van het oorspronkeldke leicesterlchaap,en de kruising derinlandsche ooi
jen,overalin ons

deoveralontluikendeofreed:groei
jende induztrie#an andere staten hebben eene groote G hoefteaan ruwe pDnd-

atoFen o'er het algemeen, en deze wederom eene ultbreiding en vervolkoming der xhaapsteeltte weeg gebragt, die
in dezelfde mate aangroeit,a1: men de middelen leertkenland metgoed gevolg kan worden ondernomen,alwaar het- nen om het xhaap gehier in alle klimaten te veredelen.
aelve,a1: beboorende totde zwaardere rasgen.een vol
doend Al
goo hetlaatste allcenli
jk onderzekerepoorwaarden mogeonderhoud kan vinden, en alwaar men zicb op de voort- Ii
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zoo ontstaat daaruit,> nevens de aftrek #an den 'ruwen wol
Tooralbehoefte is;doch wd zouden dezc teelthoofdzakelijk in heteigen land, de noodwendigheid vaa den uitvoer, en
aanbevelen ia die streken, alwaar onze beste àamwollen zoodoende van den vereldhandel. De schaapswolkan ech-

reedsgewonnen worden,nameli
jk ln de provinciën W oord- ter,zelfs bi
j betinlandncâ vertier,de hulpri
jke hand de:
en Zuid-llolland, F riesland en Groningen. De krui:ing methetzuiderduinras,en de voortplanting #&n dat ras
op zich zelven. ter voortbrenging van wollen voorvolbare
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rootereproductie on d:n maal(tezstond na hetscheeren)

stoFen, zullen zich hoofdzakellk dienen te bepalen totde termarktkomt,terwl
jlgich deconsumptieovereen geheel
schralere streken,zooalsdeFeluwe.Jrer/zzelengrenthes jaar uitstrekt; andererzi
jds heeft dit artikelevne meerof
alsm ede totde zeeduinen;vermits hetlaatstgenoem de kleiminder zorgvuldige norterinr noodi
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men ook doorde kruising metditraseene Ejnkrekamwol
verkri
jgen,indien men degemengdeparing slecbtstoteen
oftpee ceneratiën gitstrekt.a1:wanneer dewol,bi
j meerdereverh-jning.nog eene voldoende lengte bli
jftbehouden.
Om eene bi
jzonderN'nekamwolteverkri
jgen,z11menmet
ooi
jen vRn hetras der merinos en van betzuiderduinras

nadeelig, en dat eea zeer groot gedeeltederproducenten
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jkszullen kunnen uitstrekken.
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RbapenvleescN betaald wordt, terwi
jl het leicesterschaap
door deszelfs groote vatbaarlleid om spoedig en zeer vet te
vorden, Toor de slagtbank ongemeen op het tweedejaar

den handel geworden, dan dat een geli
jkti
jdig termarkt
brengen derscheeringen depri
jzen zoudekunnen ter neêr
drukken;goedeen slechte uitzigten en conjuncturen openbaren zicb door de mededinging in den handelj en de afspraken der kooperg tegea den sclleerti
jd ten nadeeleder
producenten zouden,bi
jden grxtenpmvang derproductie
en der behoefte,alligt slecht:zelden kunnen voorkomen,ea
geene langdurige werking doen. Van daarhetverschi
jnsel
datde wolpri
jzen op deonderRlleidene.markten iederhar
niet veel onder elkander afwi
jken. % at nu echter den
ven en deszelf: dobberingen betreft, zoo ii hetbeIJ
r
ei
n*s
d,zelda
t landlluishoudeli
jke produkten overhetalgemeen
veelmeer aan den nooddwang dervoorhetoogenblik heerschende conjunctuuronderworpen zi
jn d&n manufacturen en
fabrikaten,iu zoo verre a1s de handelen zi
jne speculatlën
zich niet van dezelvea kunnen meester maken. Van daar
kan ook de landhuislloudernietop geli
jkewi
jzeal:dekxpman en de fabrikant calculeren en bi
j den telfden pnNl',
volharden willen, diezich vx rhem doortoevoegingzi
jner
winsttot de productiekosten.interestenz.vx rdoet;de wolhandelscbri
jfthem den pri
jsvoor, en a1shi
j zich naar dit

gedwongea is op een mogelilkst spoedig vertier te rekenen.
Maar,deze omstandigbeden staan verre achter deze enkele;

dat nameli
jk, demetzi
jn landhuishoudeli
jk bedri
jfgenoeg
bezk gehoudene producent niet in staat is,den loop des

h
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ntd
iëenlse
inbdee
tg
wra
xt
reeti
e
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dpu
wn
i
jtd
ee
n,deoorzakenderjri
js-nuc-

met lelcesterram men kunnen dx n paren,waarvan m en in
, op welke terugge ouden of
E nmeland reeds goede result.ten heeft ondervonden, en verkoclltmoetwordenj gade teslaan en daarvan parti
j te
waartoe onte verdere proefnemingen ziclz,ongetwi
jfeld,ins- trekken. 9e woli: te zeer het voorwerp van speculatie in

Tolkomen doorvoed enslarbaaris.Ditschaaplevertdusvooral.
voor de arbeidende volksklasse, een ongemeen voordeelig
en krachtig voedsel op. Hetiste wenschen, datonze fa-

bri
jkanten d: betere en veredelde wollen voortaan, naar
evenredigheid van denelver deugdeli
jkheid, zullen willen
betalen.''
W OLF fnckpvt.t. Twee sterke houten, die aan llet
bovengedeelte der beneden-masten aangebragtworden, om
de 'alinr en den mars te dragen.

SVOLFSBEER, W otvzRlyz,Cz:cxzoc,QclcxlTtu. Een

inNoord-âmerikat'hui:behooxnd pel:dier,welksRhoone
huid van daar,inzonderheid van Kanada,over Londen naar

Europa komt. gaar ahfer de kleur van hetzelve zich met

hetjaargeti
jde verandert, en in den zomervuilrxdbruin,
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1ot elteqi.
lândhuishoudkùnde teverwi:selen.Zeerverkeeld zou eveoOLFSVELLZN (fr.peaux deloupj. Dehuiden v.n wel die producent handelen, die zi
jnen maat:taf naarde
den tothetbondengeslachtbehoerende 2)voethoogen,3) opbrengstvan één oftweejaren zou willen nemen.In den
voetlaneen,gemeenen wolf, die nog hetmeestdikwerfin wolhandelheeftmen deervaring gemaakt,datinhetsti
jgen
Polen, Rulland, Zweden, Noorwegen en Noord-Amerika en dalen der pri
jzen in zekean zin eene eb- en vloed
a
angetroFen wordt.vanwaarook uitdezelanden de meeste plaat:gri
jpt,waarvan iedereomstreek:zelenjaren duurt.wolfsvellen en pelzen in den handelkomen.DevellenTande , Over de ooaaken ..n hetstqgen en êalen derwolpri
jzen
indenwintergedoode dieren.welke men tot pelzen bezigtjI
l
*laat zicltwe1 in het algemeen veel,dxh in hetbi
jzonder

vcrlen ongellk hoogergcschat,dandieindenzomerzi
jnge-IJen met opzigt tot vooruitrekening sleehtszecrweiniggeg-

dood,Ddiealleenkika1:witgaar-enzeemleerverwerktwor-1j
!gen. Heti: duideli
jk intezlen,datgrootepolitiekege-

den. e uit Zweden?.xongari
je en Zexenbergen komende,1
jIbeurtenis:ea veranderingen in d: handelawetge#ingen,met

W OY
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W OLEAKDEL.

p l* 4
* 1K%5
p 1836

n.m. i. :.ttolv-en, in hetop:poren - nieuw. vertierbmonea ea çtmenxbap:vegen, uitAindiwgen in hetge-

bied der indu:trie,4erxbdnalen i'
n hetkredietderstaten
.= .>ne 'vendig omkeeringep in het afuttea der fabrikaten.Tenolgen:ia def.brik.tle,en tindelj*k in den handel
met >v: m ndttoFea mxten le vee; brengen. 84 de
- teuitbre
Mlding derRba.pzteeltk:n etbtereenjaarli
jkxh
,1.: of- inwn der vipre uctie :lechtseen gering onderMbeid in den pëj.mahn,en œ gith d--lvealti
jd slecht:
totgekere- en of> sen beperken.- W .tTan dezi
jde
derguauh .turea ten Toordeeledeçwolpe uetiegexhieden
kon, 1: deeb aed: gexbied, dez: lpriëgen dergeli
jke
mutae bn .teed: meerdere uitbreiding. Duloe bebooreng
nbzve het à.nleggen .an :tamxb.ap:kejen, xhapenmukten, tentxngtellingen #:n Mb.pen? ketuitlxven van
Pamiin,hetoprigen vaa genxtxhapp.q v*rdexhaapsteelt, v.Mb- en Krtering:-inrigtingea ea unvi
jzing van
fowdxn totvx - hotten inzonderhe'
ld xk d* wolmarkten.
1 êult&nhland telde men in hetjaar f*o de volgende
volmekten, w.arbi
j Tcor iedere denelT. het bedrag van

@ 1O 7

Frankrk
jk ontving uit guitgchland, in 1D6 5,e ,%
miBlrn kilopr.. en de behoefte #an buitrnlaadg beda.m
>
illlioen kllogr. Xrgi
jn wolmarkten in Ghm re:,Dreu ,
m m'> uilleten Châlon: aân de Xarne. - Qum nd,Zxu ta
kilogr.;deszelf: eigene pro uctie bednagt neenoeg 40j
en Fx- egen gonden naar Xngeland:
In 1810 panden 59,5*
p 1815 *
37l,5*
* 1% 0 #
759600
> 18M
*
2,0* 9*
> 1% 0 *
263,200
* 1834
3,124,*
* 1% 6 balen
14,*
> 1V 7
15,*

den ter marktgebagten wolin Rntenam i: èangeduid :

Berljn
Brnn:wi
jk

me9 19> 1 centnr.vol.
p
1,913 p
>
p 50,0* >
:

Bre.lau
Breg
C0blent:
Cottbu:
gem u
Dobeln
Breden
Chingen
Göppingen
Gotha
Gû:trou.
Sanover
Bilde:beim
Kaoel
ïircbbeim
Landsberg
teipgig
Lem ucz
Kaagdenbnrg
Neurenberg
oFenbach
Pad,rxrn
Pegth
Pozen
schwednit:
Spremberg
stettia
straalsund
Streblea
Troppau
W e'
lmar
W urtgburg

*

2,3*

> N ,e
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*
33;
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*
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>
4,% 0
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>
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*
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*
*
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p
>
p
p
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*
m
>
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22,634,645
21,000,000
27,000,000
16,000,000

la 1838 bedroe: de invoer over hetalgemetn 1* ,*9.n
balen? v:anan 20,175 uit guit-hland en 27,1% uitAustrali: (debaalci
rca 3centnr.).
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Cnqntiè'
n bi*! den welh ndel. ln Londen wod t16
poM 2er cntnr.tarra en 2 pond g.gew. aangenomen,op 8
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,g?z; fr.auœ exrâarrz). In Hambur: geeftmen bd &wonp àuitxben wol6 pct, bi
j pommer:chen en uckermarkiahe 2 pct, bj deenxheen holateinxhe : à 3 pct.
bi
j ipunsche 5 pct.tarra, beneven: ) pct.g.gr..- h
uw tnrdam geeftduitxbe wo15 pct.tarra,2 pCt.g.gew.
l pcu korting; portugexhe 14 pct. tarra, 2 pct.g.gew.

o
lppW
ctv.
in
;.ea
aant&cehnelnepct
tto.tarr
aa,t.To-ort:
no4
fo
.
',ko
1r
4t
pg
Ct
rab
ar
b
Pan
jn1
.2k
Wi
oç,
nn a v@/,zonder emball.gie, 4 i 5 pct.g.gew.Toortou.

wen,*o1lavé.2 pCt;bt :p:anxhe:portugexheen duit-

Rhe âjne wellen wordt detarra periedere 2 balen netto
bereh nd. Dikwerl rekent men ook 4 p.Ct: vx r kleine en

5 pçt.Toor Naardoek-pakking.- In Tubtnqhland vordt
dezelxe schier dooqaand: netto gewogen.- A n tpntw in
zi
jnep-duttenkundn deelt de volgendegeângeezerekening mede,o4er eene wol4erkoop.

Nttto 4,5* * l 29 shill.'anco mark 8,156 : 4 xhill.
onkosten 71 pct. *
p 61l: 1l 1
m drag van den inkoep. *
> 8,767: 15 p

9: ekochte vo1wordtTolgenderwijzegesorteez :
800
42 :hiz.banco
175@ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . :9156 ' 4 >
l1* :*. .. .. . .. ... ... ..
21443 12 y
5* 3*. ..
... .. . .. . . l$031
4>
K geel. ... . . . .. . .. .. .. . . 110
p
1Y Fsnaloehrn.. . .. ... . .. .. .. 162
8*
zzn R randnpitmen. . . . ...
35
*

lo
*ndelectonlà

mark2,1*

:hl.

fort ./O. Heilbronn, Lemhrg, Lûb-i. Mûblbausen in

Buitendien hebben wolmarkten.Frankfort.IM.en FrankTNu ngen, Kumeken, Naumburg, Niew Brandenburg,
Pa:g. Ro:txk, Scbweinfurt, Torgar;Tx rt: ook Cllarkow

onko:ten 2 ghi
ll.per *

sanco maark 10,038 -- 12 *
p *
56: -- 8 *

in Rusland,vaarvan ecbterde invoerni.topentli
jk i:be-

De inkoop bedreeg

3anco mark 9.476 -- 4 *
> * 8,767 -- 15 *

kend gewordea. over het geheel beeftmen op te merken,
dat verxbeidene der boven aangd ulde geallen,de sommen

YFinztBanto mark

gija van verxbeidene, in één en hetzelfd:jaargehouden,
mi- n ofjaarmarkten,en dât bet algemeen totaaldezer

708 -- 5 *

pf8)j pct.
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nd
ofook *e1om andere redenen Tnl:tleàtnie, ter marktge- b
mêndqrqgtex zi
jn tegenwoordig:
br.
Jo
tew
veoer
ldt
v
.andeze woluitgevoerd wodtkan deel:wijze 9e11inko
'Xngeland 1 p. per *, &1: de geld:waarde hx ger i:
'l
aaxit vordea opgemaakt,dat de invoervo duitschen wol dau 1xh'
lll.;ander::lecht:jp.
Faakri
jk. te land ea metfMnxbe gchepen20 pct.inil Kngeland beeft bedragen :
komvnd regt;metaeemde Rhepen 22 pCt..uitgaande a gt
25qenu per 1:0 kilogr.- suiendien 10 pct. d4qimeed'
In 1810 ponpen 778,***
'

.

.

p 1815
* 1820
p 1824
y 1827
p 1830
> 183:

>
p
p
p
p
p

3,137:438
5,113444:
28,799.661
21,220,788
:690:3,***
19,832,99%

n 1833 p

25,370.406

'

#f/:>nnnt.
Ia dep xollnereln.infoer THJ
-,uitvoer2 thlr.pereentnr.
doorvxr l tMr.percentnr.

Begelijke noordwest-duitRhe ia- en uitfoer 2 m vben
Is X stenri
jk 30 kr. Onvention:munt.per 100 pond invoer;1 Q.uitvotr. Nau Hongeri
je Tr(.

Per 1* pond.

W OLLEAW AREN.

Rusland,invoer IJ roebelzilver,perpu4 en32 kopeken
perpud naarkarantijne-inrigtingen. Uitvoervri
j.
In Noord-Amerika is de wo1 tot8 centen per pond tolvri
j;daarboren,echtermet4 centen perpond,en40pct.
ad wabore- belast.
Nederland. 5i
j ons te lanle is,doordehoogepri
jzen
vaa den wol, de schaapst
eeltin dejongstejaren merkeli
jk
toegenomen. ge veredeling van den wo1 wordt we1beproefdjmaartothiertoe metweinig goed gevolg.de hoofdsoorten, a1s: vriessche,pro'
aïzlper,noord-hottqvndsche en
teœelsche, hebben ook geene veredeling nood'
ig, daar de

W OLLEAWAREN.

geval,onderden klasékalen naam Jqncy- ofmode-artikelen

aangeduid.
ge fransche wollen stollbn onderscheiden zich vooraldoor

smaakvollepatroonen en doorvoortreFeli
jkebearbeiding,de
sergiën,merinos,thibets,shawls en vloerkleeden oftaptjten overtreFen de engelsche. De vloerkleeden eu tapijten
van Pari
js, Beauvaisy Abbeville, Rouen, Nancy, hp
lssel!
Amiens,Douay enz.zi
jn goorgeheelEuropa bekend. W i
2
zullen straksnader en uityoerigerdaarop terugkomen.Fi
joe
4ollen stoFen leveren ltheims, Parijs, Beauvais, Toua,
Ghâlons,TroyesjEtissel,orleans;mildelIijneen ordinaire

eigenschappen van deze wollen juistaan hetdoeljwaartoe worden op zeer vele plaatsen vervaardigd. In 1833 werden
xe ebruikt worden beantwoorden.
aan casimier en merinos 85,928 kilogrw, de beide voorafgeot-uitvoer. %it Arder/cxd. onze inlandsche wollen ganejaren echterjaarl
ijksschier160,000kilogr.;aanandex
worden meestal uitgevoerdy zoo a1s ook sommige buiten- wol
len stoFen 1833:784:006 kilogr.,vroeser,bijdoorsl%
landsche soorten, die hier termarktworden gebragtjwederom worden uitgevoerd.
kF ot-invoer in Akier/cld. Alle soorten worden ingevoerd, wanneer Zj
J* in den handel slechta rekening geven.
Met meest worden aangebragt: portutenâe, dlïfdeâ.,
deenuche,rl4#z
-4câe en zmirna&che. onze handelin wolten wcrrfz, a1s kounen, wcx/es,bor&trokken,44ââ<p en
matsenb bepaalt zich veelal in consumptie, weinig wordt
hiervan geëxporteerd: en wordtmeerendeelvan buitenslands

ingevoerd. 9ehoofdartikelen derwolmanufactuur1# on&
/, lande J&c&> zicâ totflârnd,baa#en, d>#'
el4,deâe- j vlatredoek en voorts wollen garens. Fi
jne wollen
stoFen.alsmerinon,M/x,,e.
lilewj#eneh lcdfïll:enz.worden hier te lande nietgefabriceerd.
De handel van inlandsch fabrikaat bepaaltzich grooten-

deels tot consumptie, en on4yrvindt nog altijd een groot

400,000 kilogr.uitgevoerd.
Het weven van vloerkleeden maaktjbeneyens de lakexlmanufactuurj een der hoofdtakken van de wollenwaren-fabricatie xlit. Hetzelve is vaa eene zoo hooge oudheid.dat
deze kunst gaachtmoetworden metdeweefkunstzelveharelz
oorsprong genomen te hebben. Zelfs wordtdoor zommir

schrl
gversbeweerd,datmen tapi
jten.vroegerdaq kleed.
ingstoFen zoude reweven hebben. W athiervan zi
jjzekeriz
het,datreedsln devroegsteti
jden de babyloniërs (aanwie
ook de eer der uitvindlng dezer kunst sehi
jnt temoeteri
toegeschreven worden) heerli
jk schoone vloerkleeden vervaardigden. Toen reeds werkten zi
jin hetvan de Ejnste
wo1 zaamgestelde, fluweelachtige weefsel op de kunstimte
wijzenaarhetleven,beelden,landschappen en ollderscheiden Nguren. In degewi
jdegeschiedenisvindtmen,bij%
beschrf
*
lving dertabernakelen reedsvan derzelverbekleeèitv
met tapi
jtwerk gewag gemaakt. B( deoosterlingen zijn %
vloerkleeden evenzeer voorwerpen van algemeen gebruik als
van bijzonderepracht;zoo weetmen,bàjv.dat in Turki
y

G zwaar om t
%e en den invoer van buitenslands op teloeven.
NEOLLENW AREN. 9e wollenwaren, die even als de
katx nen- en zi
jdenwaren in zeer groote menigvuldigheid,
zoo we1 op zich zelven alleea, a1s ook in verbinding met en in Persië het gewoonte ofgebruik is,zich opvloerkl-andere weefbare stoflea voorkomenj Toeren versoheidene den neerte zetten,ofook daarop knielende,de plegtiglxenamen: deelg naar derzelver #erschillende wi
jze van bear- den en gebeden der Godsvereering te volbrengen. Toen ir1

>idingy deel: naar deverschillendefabri
jkplaatsen,alwaar hetjaar 917 onzer ti
ldrekening de g
riekschekeizerin M ë
een gexantschap naar den kalif Mexl'
xof afvaardigde, was
z
i
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v
e
r
v
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r
d
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d
wo
r
de
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Xe
t
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e
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k
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g
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a
n
fabrikatie, Zl
Jn in de eerate plaats de reweven van de <:- di
en: palei: met meer dan 12000 tapijten van onxhathre
werkte te onderscheiden, waartoe men ook het slechtsge- waarde behangen.

xponnen wollengaren, hetwelk insgeli
jks als artikelin den
haudel komt, nog a1s derde klasse zoude kunnen rekenen.
Xierzullen wiJalleen de geweven wollenstoFen in beschouwin: nemen.die in twee geheel van elkander verschillende
klassen tespiitsen zi
jn;namelijk in lakens(eng.clothjen
in ntoyeng(eng.worstedn.xord/ed ntwf'
s,ofthin eoodsj
eerstgemelde worden uitstrijkgaren,laatslgemeldeuitkamaren gemaakt.
In Frank% k isde zaamgevatte geldswaardederjaarli
jks

In Zuropazi
jn deperzischcen furksche (meestalonAr
den naam van &myrnasche bekende) tapi
jten reedssedert

n treft; de bearbeiding der wo1 is niet,zoo als andere industrietakken op enkele districten beperkt,maar integendeel
over het geheele land uitgestrekt. ln E nrnland kan de
:amengevatte productie van lakens geschat worden op 30

vendigheid 4an kleur. De grondstofren, zoo we1de verwea
als de wolj worden uit de beste soorten genomen. Het
schoone Aurige Adrianopelrood,waarmede o0k de beroer-te
turksche garens geverwd worden,maakteene dervoornaam-

millioen yards. In Spanje zi
jn de vroegerzooberoemde
lakenfabri
jken nietmeerin staatom aan debinnenlandsche
behoefte te voldoen. 0ok Italiê'ontbiedthetgrootst gedeelte zi
jnerbenoodigdelakensvanbuitenslands.InDuitscltlczld, inzonderheid )
<n Pruinsen is de arbeid in wollenwaren ongemeen belangrMkJ het zelfde kan gezegd worden
#an de oostenv#knche ntaten. Yoorts zi
ja Rusland en

ste verwen in de oostersche tapi
jtbereiding uit, enj ten

lang in gebruik. 9e levantsche handelvoert ons dezelve uit
Smyrna en Salonika aan, echter nietmeer in zx %n-

zienlijke parti
jen a1svoorheen. Dezetapijten munten uitin
duurzaamheid en scikoonl
leid van verw,en zi
jn meestall-r
ho
o
g
i
n
pr
i
j
s
.
De
pe
r
zi
s
c
h
e
v
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o
r
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e
Gistan in (1
provincie K erman vervaardigd worden, genieten onder de
oostersche tapi
jten nog alti
jd den voorrang;daarop volgen
voortgebragte wollenwaren op 260 millioen francs te be- de turksche van Salonika. ln het algemeen munten deR
grooten, waarvan het grootst gedeelte de laken-fabrikatie t
api
jten uit,doorlijntevan wo1eu doorschoonheid en 1e-

einde de schakering der overige kleuren in daarmede evenredige schoonheid te kunnen aanbrengenj worden dedraden

met de meestmogelijke zorgvuldigheid uitgezochtjzx dat
zi
jj zoo veel mogeli
jk, aan elkander geli
jk zi
jnjwaard*r
hetlluweelachtigedezertapi
jten op eenezeeraanmerkeli
jke
wijzewordtbevorderd.
Polen, Nederland, België enz. alle zoo vele landen,waar De getouwen, op welke de turksche tapàjten gewevetz
de wolmanufactuur min ofmeer levendig wordt bedreven. worden,hebben zeer vele overeenkozostnaet de hoogscha&1% wollenstoyen,geli
jk boven isaangemerktjworden uit tigeweefgetouwen tfr.haute Sddeintegenstellingderlaagkamgaren venaardigd,hetzi
juitditalleenyhetzijin ver- b
schagtige: nasse lisset genoemd,deonderscheidinu daarirz
binding metstrijkgaren,kemelsgaren,zi
jde ofkatoen gewe- estaande, dat op eerslgemelde met eene vertikale,ofzvxgt
xenyen aan eene appretuuronderworpen. Zi
j zijn 6îeFen, op- en neergaande,op laatstgerzoemde meteene horiKnule
ùf gekeperd, geféçonneerd ofgesneden. en worden daarom of vlak liggende ketting geweven wordt, Als eene geheel
hetzi
jop den gewonen weefstoel,hetzi
J opdenkunstweef- bi
jzondere wijze van bewerking,ecizter,verdienttewolerl
enjacguard-stoej,en ingroolere fabri
jk-etabliss- enten op opgemerkt, datalleturksche tapi
jten stuksgewnzegeweven
mechanische weefstoelen geweven,zij zi
jn ù.
feFenkleurig, wordenjzoodatbi
j de voleindiging,elk derdeelen oFzich
èf door afwisselen van onderscheiden kleurige scheering- zelven, a1: gedeelte van een ingelegd werk, wordtlnren inslag-draden bont gefaçonneerd, èf sij worden,even voegd; en de deelen, allen te zamen gesteld ui
jnde,nlet
als de katoenen stoFe, echter met aanwending van xerre- slechta het geheel der teekening of van het patroon uitweg eenvoudiger chemische bewerkingen bedruktj hetweef- makenymaarook alle schakeringen derlevendigste en keuse1 derzelven is ùf losserèfdigter,hetgaren meer of min- rigst uitgezochte verwen zich alsdan met en totelkander in
der sterk gedraaid ofgetwi
jnd. Doordemogeljke combi- volkomene hârmonie vertoonenj in welkebewerkingdt.zorgnatiën van alle aangegevene verscheidenhedenj verbonden vuldige naauwkeurigheid van het turkzch labrikaatmetter-

met de geringe onderscheiden in deapretuur,zi
jn echter daad onzehoogstebewonderingverdient. Aan dezevli
jtir
1en stofren geeft;A'
ele namen hebben derzelver,oorsprong ven,datde turkschetapi
lten in geldswaaldeonzeeuropesche
van de fabrikatieplaats,ofzijn doorden willekeurderlabri- 4erreweg overtreFen, en alhoewel dan ook,door de lagere
kanten ofdermode gevormd, en worden inhetlaatstgemelde prl
jzcn derlaatstgemelden hetvertiervan hetturkschfabrinog niet alle de namen uitgeput, welke m en aan de wol- en zeer kunstmatige bewerking ishetdan ook toe teschrx
z-
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ltbehangsels, die dooralleli
jden henenjpegens
kaat aanmerkeli
jk in Enropa is afgenomen, bllmen echter digde, tei
de turken, te dezen, zich aan hunne overoude gewoonte ri
jkdom,prachten Neerli
jkeuitvoering bewonderinghebbea
vasthouden, zonder, om meerder vertier,door prc
--svermin- gewAt, xmg e/en: in wezen zi
jn. Zrzi
ja er,dieia 2:
dering met de europeirs in mededinging te willen komes. gtukken beltaan, metende 220 ellen, en verbeeldende de
De kostbaarste nerzischn tapi
jten,op welke eigenldkde onderxheidene veldslagen van Sclrlo. Fnias19koningvan

mohommedan- bl
J huune Godsvereering nederkniehn,zàin Frakril, waz, totden pri
j: 4an 22,0* krxaea truim
>d.)erbezittervan geworden.
die wollen tapàjten,die in Azia Beèjadez genoelnd wor- f GGe
den, van welke Aoort echter öok iù Kleîn-Azië we1 eene Pe *enmalige groote roem der kunstwerken gaf aanleimindere kwaliteit wordtvervaardil . Insgeli
lkskomen er dyng. dat Rlen deaelu a*n vorsten eu hooge perxnen
nog van Eqiro en Smyrna tapi
jten van onmmeen hooy verden œn gexhenke gegeven. Zmo lezen wd in de gewaardej welke men kairers en grimiars neemt. Aan de Khiedenis van het hui: van Bourpondië,hoehertog JA>,
hoven der oxtersche vorsten vindtmen ervan deze leate- agh :e, ia hetjaar 1416 te Mjswl
ik bi
jeengekomene,geenoemde soort, di
anten van den keizer van oostenri
jk en den koning van
e,enkeltotnedera ielisg W de Gods- z
vereering beslmd,met een waardennJ 4f1- if 5l),e G gelqnda onder vrv-heidene andere voorwerpen, ook brajtM ten gegchenke gaf. diemetgcud wareu
zi
jn betaald geworden! onder de arabiven heerse te bandRhe lapi
dezen geene mindere weelde en pracht, hetwelk '
niet: % - mbbz
duurda en % welke j+ partten,meteen grxtaanvreemdings opl- t, a1sxen daatbt iw aanmeràing neemt talbeelden, vogelen enz.waren voorsw telê.
de in- en uitwend'
tge pnalvelooning der GolsttmpelsG
Wqt A - kajk ke% â,h-ftmfn meerendeel:hetgemoskeën zelven. De moskee, dobr kalif W At'rb in 711 - len aan- m- 4<, la ti
jde v:n Kwhxz XxeTst,bi
j
o l id x n dem '
invz. der eqrraoen- in d&t landj
te gamaskus gesticht, had 88 millioen guldens gekeat,ia
dezelxe hingen 6009 een verblinrlend lidht verspreide de, s- i
geh lm- ere ll,œ t%d'
twerkœ'
s, aldaarnedergezet,
jze,tapi
jten verlampen van massief goud aan ketcnen van hetal
fde:
edéle *h *r4 - e + biJ G n ybruoeltke wi
metaal.
v-rdigd l-bb- . zl4een opmerkeli
jk bewi
jsvoorditgeAY
'at Zuropa betreft, hebben de nededlanders. r n de - 1
* . wordt,
een - -ig aangehaald, ten jare 1295 dxr
jtwerxroegste ti
jden af aan, in hetvervaardigen van tapije , hetgerY xhof van '' en we1tergunstedertaji
lapi
jtbehangsels, en bebangsels op zi
jde.pudlelrem.hd kers rx âevp &#e tesen de seraœenRhe fabrvkaaten
:ex -- &an turbGe tApi
jten worden
lneest uitgemunt; zoo zelfs datvoor de w(d ve- :atde
rfde Furguo ge.
nxmd. De schoonste en
gobctin' de tapi-it
fabnlken van Bruggehebben t:t#eofbeéld
jkstedeaelven worden npg tegeu oordigte6hailgestrekt;en deeerstevoortbrengselen vangewoa orAto ToortreFeli
aan datpartt
.
ssche etablissement,zpowe1in haute élg6q.
%n lot: in 'helyebo- der vxrmalige &qvon- rie vervaardigd,
/izze,waren dewerksteken van den beroemdtn'
tapdtw- -.r e lke; woeN ,die t*pijten dau ook hunnen naam
JA: vA> Baccczy.
Tœ den;op welan grond men Terkeerdeli
lk heeftbeweerd,
IIABGAR:TIIA vAF Ycax kwam te Brugge aan hertogKwxzt d.t'
*d &lnde#t&4 Bawon. .('
in hetgenueqebe'
)afkomutigen
YA# BovRcoxDl
ë hare hand schenken. Eœ e der zllrn,'
ih :l4w-r foor ketea> louêe me- ardigd zi
ja. ge aanmerwelke deze doorluchtige vorstin werd onthaald, %a: < jN vlk A ingem w/ke ia hetop levatxhewtzever'''- ë. aegebragt, Abooren tot het
een heerli
jk,van gouden,zilveren, en zi
jdpn stoR dee- w xe yh >an Y J
wrochttapi
jtwerk behangen,op hetwelk dem chide sv 4> k #al G m a IVs o moetea aan zekeren Dc:nx:
JAs0>,in verband metden togt der A'
rgx auteh, > >e o den '
txg- kexk. 1k- llpdten gi
ln oeestalop derhetwonder van hetguldenvlies, w:s voom eweld.Ph
- fo- - vel
xe %v lm e11- *u htk:wordendedauroezeerzaihte
brengsel werd, volgens otlvlrR *: tw Xz%cA , % or kG mn ënewolebe&i
gd,tea eindedeverfstoFen wè1tekun-

e n adnnemen,en dea m nd behoorli
jktekunnendeaen;
ri
jkste en schoonstevan dien ujdIehouden.
Toen Pnltlpprs lI, zoon van KzRlt V,kd de K'
e
g
e
l
i
j
k
e
<l
d
d
x
a
e
r
e
==
i
n
g
l
a
g
verkrMgendej4ieden
Me in l
'tdt e: bevegtkt;in ditopzigt
van Honggrije, te Bincke (in saegouwen), een Yee k .âuwetlacktigen m >1 Te t
aflegde, werd haar,onder meer anA re zeldm mkeden .
0 mi
bh voorna- li
jk - de G jten en âcvfe li&&6 onderkunstwerken.een te BruggeveM ardigd taplweA vertoond, Rheidende.

der Gobelins te l'arl
in hetwelk de Teldnla& wcx Pavia wasafge eld,Velezd:e wereldberoa de tapijtfolk
G0aztI> v.n M ei- ,dieon(
lanigenederlandsche meesterstukken vindtm en scg Kiero *oel dezen naam na:rGlm '
daar in Europa verspreid.
der F'
AAS: Iene volv- rd *an hetriviertJ': Bièvre ia de
0ok in ouê- aerde bestonden nog ln de l5een l6eeMv hoofdatad Bt. A ererl. oprigtte. Gemelde fabrl wer4
b
eroemde tapi
jtfdbri
jkeng uit welke zeervele voortre eli
p e opgerigt onder de remdag #a. 5z>paIK IY, en door dep
meestcrstnkken ontboden werden om de pahizendergxotxtt miniler CotBsMT, onder die van Lopzwlzx M V, in 1667,
europesche vorstén tot sieraad te ver:rtekken.
in lkettegenwoordig geH uv a webrast,en hetopzigtover
ge tapi
jtfabri
jk van ST.Gcprtw bi
j i'
russtl, beheorêe d-elve aan den berœ œden 'sV llder Lx savx opgedragem
ook tot deberemdste,dieimmerbest
jk verkte men in denobelinsop weefgetouwen
aan '
llebben;ofzd Aenvankeli
later naar de stad Brusselzelvewerd ver
t liggende ketting (:. Ja-e linet maar sedertopgelegd zdlen+1
jriet De
beslissen;maartebejammeren valthet.dat'
zooTeleschoone melden minieter heeft men 'de bewerking metregt neGer-.

exemplaren der zoogenaamde brusselschetapl
lten en tapl
jt- gaantlen ketting (ea H x/e &4e)eraan toegevoud.
behangselsmetden ti
jd ten eenemalezi
jnverlorengeraakt. De hoogleeraar Bxgxxiw G eft on: vu 2-e laautgemelde
j
Sommigen derzelven zi
jn echternog hieren daarvoorhan- veefmaniereenigermtehetA nkA ld aangey ven. l arbi

tlen,en worden door de kunstkenner:op hooge waarde ge- wordt nam*li
jk de wekel. op kettap/t,-juistovereenJcltat. Nog voor slecltts zeslien jaren (in 1824)deed een komende methetmoA lv- geMeld. De teekesing wordtin
engelsch koopman, die desti
jds zich te Xadrid bevond, reepen gesneden,vehe men achter de kettingdraden vasteenen aankoop van de wereldberoeznde behargsels welb hecht, zoo datde li
j-n derteuening op deze kettipgdral
- nog het vooerdeel,
IaK0 X voor den engelschen koning, KAntt 1 te Brusnel den passen. De ko-tenxrV eftA arbi

j het modelaohclwx weliswaarnog alti
jd achter
leed vervaardigen. Zi
j ziin negen in getal. Devoorstellin- dat hi

,

h
;en waren gevolgd naar de echte cartons vanRA#A:t.Toen bet weefgetouw, echerb-tendig regelre:t voor zich heeft,
tle goederea van koning Kn st I in '
Engeland verkocht vaardoorhi
j
.geregeld lAren mixlag voorkomen)ofgx die

n is,dienonpéo elli
jk hentellenken.
werden,geraakten deze tapi
jtbehangsels in handen #an den bema
markies Dst CwApl0. Van dezen gingen zi
j over i'
a de 51.j de weefmani. qn âel/e lisse werd, vroeger, het
nder de ketting bevestigd, en was hetzelve insgefamilie van den hertog van âtvw,en zi
jnsedert1662 ogk mv el o'
jkevoordewerklieAn zigtbaar;daareohterdehorizontale
altijd onderdiensgeslachtber>tendegebleven. Vau eenen ll
iler tbans nog levende nakomel
ingen 1an gezegden hertog, l
igging de vergeli
jkhg van het ewezkte met het mzel
kocht hen in 1824, de voonermtlde engelsche koopmang bezo rende en ongeker maakte,omdatetgewelenealt
ijd
,l
links of verkxrd, en wd op 4e ondemtezi
jdéroorkomt,
iezenaarEngeland opzond;zd verbeelden:
.
o
o
wa
s
ni
e
t
i
n
m
.
t
o
m
e
n
é
ca
y
e
l
i
s
&
e
e
x
e
n
z
ul
k:
l)9ewonderbare vischvangst.
.1s eo ha%te &-e Toort te brengen. 0p
2) PsTlrsjeenen kreupelen genezende.
wi
yeà
'ewerY men dien.
volgen4amenli
3) PActcsen BAAlwBzsin Zystqè'
.
jk- foorweœen,,ah . 1H de mee? juiste overeen4)EtsMzsmetblindheid geslagen.
metde teekening vexeie - . Be 11
-.emde manu5)Pxntcs.visschendete Athrne.
'Je/- , de4 ro6wli.& ge>lkte thn- eenigminsin verval,
6)CsslsTrsaan PzTscsdesleutelsovérlmndigende.
echer gelube % t,ip 17*7, haqre eT op te beura , toeo
7)Dood van AwwA>IAsen SwFrTnA.
hetmiddelwerd uitgw onœ n om de Tx ro-mste teekenin8)Ilood van STspszscs.
gen der e cmle '
m odellen te ealgurren, d.i.V op dxrf
))Bekeering van SActns.
Iletkan niet anders,of ermoeten nog #an andere soort- schijnend papier over te brengen, dit dan uan reepen te
jhen, en deze aan dekeltipg tchechten. Dezeuitxingelijke,in 6russel&cheofandere belgischef.bri
jkenTenaar- sni
'
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dilg wetd eeot bi
jde wever: 6n Ja f, N&&nen 12jaren werd dezelve,en metnamedoorEtlzxnsTll)enCATHARIXA11
later (17.
49)Yi
j die ew :.44: Ii&4.ingevoerd. Eetgeolied niet slechtstotvorigen bloeihersteld, mûar zelfs nog hoo-,

pt
tpierj op b twelk devoorname omtrekken ofhoofdltnen
4er teekeaing waren evergebragt, werd daubàj onder de
kttttn: gelegd;hetmodel, echterj hield de kunstenaarvoor
zich, op de selfde wi
jze als bi
jde M xfe lin&e. Daarnu
de teekening op hetgeolied papier verkeerd waa,werddienvolgen: de teekenin,
: van den weefarbeid,hetzi
j regtsof
lwedaig Qok,jqbt overeenkomend met de ondqrliggenêe
leekeniqp. :en aanmerkeli
jk beswaar, eq waa.
rin menJet
hyden met heeft kunneu voorzien. i: echterbijde bqnsq
î1
'.:, nog oxergeblelen;wanneer nameli
jk van ti
jd totti
jd
de kunatenaarhetafgewerkte bezien en m:t hetmodelvergeljken wil,iahi
jverylkt hçtstuk afte wiadenjhetwelk
me
t vele.moejeli
jkheden gepaar; gaat. In hetjaar1758
gaf de >'roemde Yxcciwscx een middel aan de haudx
door Vtxelk hi
J meeade deze zwariguid? indien alniet

geropgevoerd. Tegenwoordig worden bi
jdezetapi
jtwevertiy
van den opper-toezigter of directeurjtotop den geringsten
arbtider, geene andere dan russiscbe onderdanen gebezigd;

zj werktvoorrekening van hethof,en vervaardigdejvöör
e
ttelqk
--e jaren, een aantal, doorallekunstkennersbewonderdej portretten van russisch: regenten. Kdoch zoude het
mmt Ge de waarde dezerfabri
jk op zich zelven ongegrond
va overdreven zjnj te bewefenydatzi
j,in menigteen in
grootte, bf in volkomenheid der voortbrengselen, met de
gqbelins zoude verdienen te worden geltjk gtstdd; maar
dqark Dgtjukt voorhaarde grondslag om zich steedsop
hoogere volmakin: toeteleggea;ea ongetwijfeld za1 ook,
metterti
jd) deze inrigting ziciztoteenen trap #an roem erl
eootheiâ verheflkn, die eener natiej alu de russisclkejza1
wurdig zi
jn,welke geenepogingen en middelea spaartom

ten eenen male opgeheven,althans merkeli
l
'k verligtteheb- hue regtmatige aanspraak op buitenhndsche bewondering
bea ; de onderxiading ahter leerde, dat dit middelniet te handhaven.
die vonrdeglenropleverde, welke men erziclzMnvankeltk W einige of geene bevreemding zal hetbaren,dat ook de
vaa k&4 w orgegteld; zoo dat,ten glotte, dq bewerkin: nn steedsnaz
'
jverige enrclschen op hetdenkbeeldkwamen.zicli
llvf: Loae boven die es 6a&&o Sdzejgoo wel ten aanzien ook op ditvak derkunstvli
jttoe teleggen. Iatusschenwas

van juiatheid vaa teekening,als metopzigttotde schoon- het nl
-et véirdeu jare 1750,dathettapi
jtweven, naar de
heid der verwen,haren hoogen worrang nog $pt den hui- cltailtntschn manierj het allereerst te Londen werd ingedigen dag heeft behcgden.
voerd. 9e engelsche tapijten,naa: turkschewi
jzevervaarVan een ooggetuige,die in 1801 de xermaardefabri
jk digd, houden 5 yard& lengte en 4 yavds breedte;de wo1
de&#4&efï>4bezoehtjonlleenen wi
j hetvolgende:>InTer- iskechtsvan middenmatige kwaliteit,en depri
jsnietborukking wordt des aanacbouwers geestopgetogen op hetzien =en 14 à 16 z st.bel
oopende. Totpaleizenvûor vorsteïï
dezergewrnchten van menscheli
jke vindin: en kunat. Xen ea andere hooge personaadjen vervaardigdemen de gezegde
wa: juiat begi: methetweven vaa een groottapi
jtbehang- tapijten op 11)yardslengte en 8 yards breedte, kostende
sel.van ketwelk de teekenkundige voorstelling de kri
jgs- algdan 250 z st,(/ 3000 nederl). De eersteoprigtingeenel'
tlz e. van,NAPQINI> in Ilalië ten onderwerp hu . :en der Eergeli
jke fabri
jk
, geschiedde te Londen door twee arbeifroiste..alstoen vôér etteli
jke jaren vervaardigde. stukken der:van de donrnik&che tapi
jtfabrtk (waarvan straks nahe tea onderwerp Lxoxwltp Yxnllcl ix #: armqn w@x erl, diedoorzekeren engels
c
h
man,Xot
llts genaamdjonder
Fnzll I d6n gtve gtnende. Tot deuelf: venaardiging beloften van aanzienli
jkebelooning in geld,daq.
rtoe overgem voorspoed
ween *jqren hJdsnoodig geweeM,en dq ko&ten waren op hAald werdea. 9ejong geboren fabrjk wkes'
5* frs.pero elte ataaa K#kpmen.''Toçn,lxt4r (1D9)de oyx zoodat aan gezegden Xooas,in 1757) van wege de louheerP.A.Nzxxlcs dezezelfde fabri
jk bez4ht,werdvooral densche maatschappn woor kunsten en y'
csr#ât'zz, voot
bewoq4qrddedexqo ilbawezkingzi
lqdelqven,gropteafheel- zi
>
we
l
s
l
a
g
q
n
i
n
he
t
na
bo
o
t
s
e
n
de
r
t
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k
s
c
he
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a
bri
jkatenjeene
dingen van Nxpotuox en XARIA L0n1:s.
gro
9otegeldeli
jktbelooning ten deelwerd.
Sedert 1740 werden ook nog in defabri
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worden te
jk v&l A:nssox,
in Frankri
jk 'loeztapi
jten op turkxhe wi
ye vervaardigd. K ilton tn F %'ltshirn vervaardigdjbehûoren tûtde prachW e1 is waar, de voortbrengselen der hierboven vermelde tigste en sterkste snort en zi
jnop de oppervlakteeven a1s
koninglilke fabri
jk te Chaillotverdienen in 4ele opzigten Iluweel geschoren of gesneden. 9e middelsoorten komeh
den voorrang,doch niette min strekte die Tan ABvsscl tot op 40 gui
neas en de besten op I50 z st.te staan. Be
eea zer nuttig doeleinde, daar zi
j aan 250 Tersonen een persia clrpef, zi
jl nietgesneden, en hebben meerover-,
wlk
.omen dageli
jb onderhûud verschafte. Te Beauvai.
s eenkomst met genaaid werk, wordende tot de ketting
werkten voor rekenin; van het fransche gouvernement twee linnen en totden inslag wolgebezigd. ge é'cafc/z carpets
verMblllynde tapi
jtfabri
jken; de koninglvke Tczï##èrieen vallen dunner;doch die,welkemen eigenli
jk schotsohetaâœx#e f1-##r en de manufactuur de& fczï. vnlout:'4. Laatst- ,#/ez
z noemt, worden te Kiddermunster, alwaarook deze
gemel:e is sedert in handen van parti
culieren overgegaanen
manufactuur heteers.tin 1735 werd ingevoerd,gefabriceert
l.
De goede kwaliteitv kleuren en teekening dezer carpets
ln Rualqnd wordqn insgeli
jks vele tapljtfabri
lken door waren oorzaak van een tûenemend vertier derzelven,waarznzxslnhe en zelf: door tartaarsohe boerinnen bewerkt.ge door ia 1772 reed: 250 weefgestoelten in erx omstreeks
fahràiken van deze.soortzi
ln in Ruslaud,vooreen gedeelte, K uddcrmunster aanwezig, en meer dan 3Y 0 menschen

in stand gehouden.

op adelli
jkegoederea aangelegd,en worden ook anderdeels daaraan arbeidende wartn,van welke dt htlft tot bereiding

d* T de boeren-vyowwen zelven ondea o- n. 9e dorpbewoneravemamelea en verwen zelven den wol hunner schay1
d
etu.fab9e
e%ene vol4eslandsmaaktdu, de grondstofvan
rikaat uit. Inlandsche rulsische. ten dienen ook

van het, zoo wel voor deze a1sandere engelsche manufacturen benoodigde, garen iebezigd werden.K uddermunster
is de hoofdplaats der zoogenaamde pilo ofplush ccrye/t
s
dus genoemd,omdatzi
,
j
e
v
e
n
a
l
s
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p
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De
z
e
tot de groM xof'oor de ondtrscNeidene kleuren,wblkezi
j voeren ook w'
elden naam v&n wiltott ccrwr/d, vermits zi
i
*.
F
ao htzqlve gexen., Zelfa vindt men dezennjverheidstak vroeger te W iltoa vervaardigd werden. In sclocnheid valk

opde deboeço-vrouwes ia làetruwe Si&eviëbi
JIjumenî
en vxralin hetdorp Kantens-h-ojesels, alwaardoorhaarj
met eene wezentli
jke kunsten handigheid,welkemen althans van vrouwen in dit gedeelte der wereld nietzoude
verwachten, geeraardige tap'
l
'
jten naarpersische wi
jze,ver-

teekeningen kleuren,muntenzijboven alle andere soortet)
uit, en hebbenj zoo buiten a1sbinnenslands een groot vertier.
De engelschen hebben ook nog, alsnabootsing van turk-

che tapi
jtenj carpets, die geheel-en-al naar persischc
Taardigd worden. De voorstellingen ofafbeeldingen op de- s
wi
j
z
e
z
i
l
n
vervaardigd,behalvedeteekeningen en afbeeldzelve worden naar voorgelegdejzeer goede teekeningcn in- selen,die e
nkelturksch zàjn. De aœntinster-cquletsworgeweven. Xetterdaadvoorzien dvzetapi
jtenjgrootendeelsin den niet, a1s de voorgenoemden, uitsmalle stukkefl ofreede Ghoefte van het russisclle rijk;immersaanmerkeli
jke Pen te zamengenaaid, maar aan een enkelstuk in.een: afver*endingen derzelven geschieden naar St. Petersburg,Xos- gewevenJ de afbeeldingen worden,terwi
jlhetstuk op he)
kou, Archangel, odessa enz.;ea zeerligtelijk ishetnate raam geapannen staat, door vrouwen en kinderen daarin
gaan,dat,bi
jverderetoeneming en volmaking deze takvan gewerkt. 9e kwaliteit heeft veel van die dersmyrnascbe
industrie nog tot een veelgrooter uitbreiding kan worden doch zi
j zi
ja niet zoo zwaar. Rug.
g-cavpntn zk
jn kleine
:
oggevoerd.
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Intusschen beslaan er reeds werkelàlk in Rusland taptit- Engeland gefabriceerd wordende. Zist-carpets wordent
fabri
jken van eenen hoogeren rang. PSTZR, de Groote, niet geweven, maar uit smalle stukken zelfkantzamengelegde in hetjaar 1719 teSt.Pet
ersburg den grondslag tot naaid.omstreeksLonden verripten ditdeweeskinfleren der

eene fabrl
jk van hau'e lïdd:tapi
jten. Hiertoeontbood hi
j, zeer aanzienltike gemeente Cnty-road) overigensworden
@ groote kosten.eenen kunstenaaren eenige arbeidslieden deze carpets eigenlzl
-k in hetnoorden van Engeland vervaarult Frankri
jk. Deonderneming gelukte,en welhaastvon- digd.
den de aldaar vervaardigde tapvgten bi
jvaldoorgeheelKu- Boven hebben wàjaangetoondj datllettaqijtweven reeds
ropa. W el hebben, nu en dan,toevallige omstandigheden zeer Troeg in deNederlanden (België)bloelde;maarook
den 4oortg:ng dfzer manufactuur gestremd
,
, maar telken: nog teq huidigen dage boogt dat laud op allezins voor17()A
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he
ef
chfr
eds
aee
jgskunde,bouwkunde en zeevaartzinnnebeelt
re/eli
jketapijtfabri
jken. 9e doo
rn
it
kss
ci
âe
ae
br
ijkn
de
rrhd
ea
en
- wetgeving,kri
ren PIAT tx Fivsz z> Z00>
dig voorgesteld. W elk een'ri
jkdom v&n voorstellingen en
eene eeuw met roem :taRnde gehoudenj en z00 Welten zinnebeelden! Geen wonder dan ook,dataan deze tapijtxnzien harer inwendige inrigting a1s met betrekking tot wevert
i de onderscheiding van dea eersten rang istoegehare voortbrengselen, eenen boven allen lofverhevenejmate kend.
0o
k
in Holland bezitten wi
van volkomenheid bereikt. Knkel in het wijduitgestrekt
jeene tapi
jlfabri
jkjdiej naast
gebouw der fabrijk geeft zi
j aan 9* , en buiten hetzelve die van goornik, op eene groote achaal is aangelegdj en
jaan 4,000 menschen, naar stand enjaren,arbeid en een die ook,metterdaad,in schoonheid vanvoortbrengselenbi
u reikend levensonderhoud. Hare voortbrengselen werden, zon'
deruitmunt. gexe fabrijk isoorspronkeli
jk haarbestaau
reeds sedert eene lange reeks van jaren, metklitgebreid verschuldigd aan den heer R:T/IARD xscHsalllBzllcsg die
vertiernaarFrankri
jk,Italië,Duitschland,Rusland en Hol- haarbijBoestd%
jk.op zi
jne ri
jkebezittingen te Baarn opigttej metdeweldadige ùedoeling om aan vele behoeftige
land verzonden. 9at deze fabri
lk in lateren ti
jd, haren r
rxm heeft bli
jven handhavenjhebben de voortbrengselen menschen arbeid en onderhoud te verschalren. Aanvankeijk was zi
j op den gewonen voet,zooalsdiealgemeen in
Gwezen, welkq van haar op de gentsche (1820)en Naar- l
lemsohe (1825)tentoonstellingen zl
'jn geleverd. W ie,die Holland gevonden wordt,ingerigt,en eok doorlatere deeldezeheerli
jke kunstprodukten aanscbouwde, herinnert zich nemers op die wi
jze, eenen tx
gdlang voortgezet,totdatin
niet met een diep gevoel v&n bewondering de ze& stuks 1810 de direct
ie overdezefabri
jkaan den heer%.G.W .
tapàjten dier fabrt
-k, van welke drievan desoort,navon- 60E:> werd opgedragen door wiensuitgebreide kennis en
xerï: genoemd, nameli
jk, dieuitéén stuk geweven zi
jn! veel omvattend genle, al: met een' tooverslag,hetklein
()fzoude men hetmeesterstuk vergeten zi
jn,van hetwelk, begin dezer inrigting toteene grootsche en uitgestrektemafactuur werd opgetrokken. 0ok hierzi
jn deweldadigste
z
'er eigenaardig voorde laatstgemelde Lâaarlemschejten- nu
instellingen tot nut der arbeidende klasse gevestigd ; en

A- stelling, het onderwerp uit de geschiedenis der stad
Haarlem gekozen was? Xidden in het werkjvan arabesken wat de voortbrengselen betreft, wie, die de haarlemsche
xi
jl,pri
jkthetwapen d6r dfcd Faarlem.zoo alshethaar tentoonstelling in 1825 bezocht, herdenktnietnog met gein l155, ter belooning van harer burgeren heldenmoed,ge- noegen de t
api
jten, met medaillon in geheel antieken
xhonken werd; op welke omstandigheid doorden hetwa- smaakj en de hoorn &#overvloedsgenoemd? Hettapi
jt
pen emgevenden, gulden lauwertak vordt gezinspeeld. van ongesneden rond mosaïc metverdubbelden grond, met
Rondom het ween pri
jken,in hetbladerwerk,de zinne- de benaming pompei onderscheiden, en Tervaardigd naar
ie ldige voorstellingen van kunst, wetenschap, handel en devan hetoorspronkeli
jk mosaïcte Poppeïxelven doorde
ni
iverheid. De rand bestaat uit bloemwerk, - de stad heer T.F. ScTsgenomene kopiej- ofhet vloerkleed voor*#'
Haarlem kweekt bloemen, zoo we1.
uitsmaak a1s tot eenen stellende de madonna & fl. nedrq van den onsterfelijken
tak van koophandel, - vier, aan de hoeken aangebragte, BAAAXL', etrouv gevolgd naar de plaatsnede van RiFizts
ameeën xinspelen op de uitvinding derboekdrukkunstdoor XORGAF, voor alle welke meestergtukken de verdiensteli
jke
Lwvasxs K0sTzR,op de kruistogten,op hetvermaardeydoor directeur 6:H:/ telkenmale met het eermetaal werd beem mogen ook de heeren P.DxHAAF te
deburgeren in 1572 en 1573 tegen despanjaarden uitge- kroond. XeetnroP.
A. GARG:AXF: te Utrecht onder meer
hx den beleg, en op het door de haarlemmer:veroveren Hilversum,
vau Daméate. In andere cameën nog ziet men hndbouw, Andereonzertapi
jtfabdlkanten genoemd worden.

opgat)evan A hoeveelheéd es rel.
l:geldswaarded:r brltschevpnlles--cxvycefvr:lj%Ltâe;FereenWdX/nfxgr#â
sitrevoerd gedvrepd: âet#ccr â831,met'
lgzoswr,aanduiding der landen werwclrf,
vdeweraeldïlgezz
zt
j'n #edcàïed,en d,honveellteden rzzgeldswaardeAr uétvoeren naar ïeAr dnxerlanden 4/ plaahen
(Parl.Paper.NO.340. Session 1838).
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De onthemne van het.reetop den uitvoer.
à 10 sh.percentenaar, vmeaercenoten door dewollenwaren.ofdewolleuen
eerd werdea naar pha
- tan,
- binnen de grenzen van '
hetcharter der
katoenen, of wo
'' llen- en linnA
en Roederen, 'die uitcev-

f).1.kompagnie,isingetrokkenfewordendoor4en
-:Will.4Cap.89*
jl8.

W OLOGDA, hoofdstad van het%ell
jkgenaam'
denxlâixhe xk vele paarden, rundvee, varkenh schapen en geiten,

ouvernementschap,aan de beide zx
jdenderW ole

vogelte, b4'en en visch. Uithetmineraalri
jk Mindtmea
a,met ee
r graniet, h- a en vuursteen,kwarts, veldspath,zand-

10,350 inwoners, die aanzienlijke looi
jertjenf kalrxemakeTiJ*en, mONt
eri
jen fabrijken van sigdenstolren,linyen, lak,
loodwit,verwen, t
erpenti
jn P'assementjgouden, xilv:ren en
verlakte waren zeepziederi:Aien en aanzienli
jkenhandel,voor/
m tt St. Petersburg en Archangel en ook met Cbina en de

gtefn, vollernAde, kalksteen,mergel.gips.alsmtdetizerehg,kopemrt:4n veelzouten veen. ge fabri
jkenzijnwei-

ni< iq getal, An leveren lakens, sitsen,katoenen,linnens,

pa/er.gl&g,j*xerwaren,brandewi
h
jnjleder,kaarsen,talk,

outvaren enx. De handel is niet onbelangrijk, vermits
zee-steden bedri
jven, opgemelde goederen venenden, en W ol% da o het middenpunt van den syberischen handel
Aleutische Xil
anden,zoowela1smetdeengel@ eenoo:t-

kaa aangemerktworden;dezelve wordtdes zomersmetvaarHetland zelf.tusschen 380 52'en57044/o.L.entu- hen tuigen en d:# winters met sledea gedreven. De uitvoex
58Q 23/ en 640 56lW. B.gelegen, i: meestalvlak,alleen be.t.at in tah, kaarsen, teer,peltePx
jen,houtwaren,matdaartegen buitenlandschewaren invoeren.

ten N. 0. zi
jn eenigehoogten van hetUralgebe e. De
grond bestaatuitleem, klei, mergel.veen en heie, iggedeelteli
jk zeer vruchtbaar: vooral in het Z.W .,en wordt
doordeDwina,metdeSuchonayJug,Wi
jsxhe#a,Spoll
e!l Ustjuga, de W agq en de Petschora, het voodellk
Cqtbarina-kanaalbenevenshetkqbenskische,de tveepjAtigorskiscbe merenj de Kondas enz.bespoeld. Rrën Tele

ten,vRrken.urgtelg,kalk,terpentijn,hars,potasch,slagtvee,
xilve- erk en 4enigeanderefabri
jkwaren. De inwonerszi
jn
m- n, ën-.n:a en samojeden. ge beideeergten beli
d
jden
hen giel-eea Godzienst.De standen zi
jn adel,geesteli
jkeid,burgéa #n Meren, van welkslaatsten ) aan de kroon
en ) aan 4ea adel behooren. HetgeheelegouvernementR Vp.wozti
a 10 kreitsen verdeeld.
-..

W OLR YKâMPTON. Stad in hetengelsche graafschap
StacY m#t nagenoeg 24000 inwonersj is vermaard door
h
e
b
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e
n
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gezond ; op sommige plaatsen bevriest de kwik ---*Am*e hare #.1-.%Rr-en st
eenkoolenmi
jnen,alsook doordetalznoerasgen, waarvan sommige tot 130 wersten ln omtrek

dagen lang. 9e rivieren zijn gewoonlijk vanhdfX4vemn r Wk: fabëup in blik- en verlakte waren, in staal- en
tot A:ril en Xeibevroren. De landbouw wordte metTeel %xe- Rrea#4. Gen aardyen overhetal
gemeen eene vxrzorg bedrevenjen levert granenjgarst,haver, #1u,hennep n.me m.ekt v r krameri
j-i
jzerwaren,dietusschen hieren
en in het Z.W . ook vpeltuin- en boomvruchtea op. 9e Bi- i ' v audigd worden, en meer dan 30,000menbosschen qjn een rijkdom deslands,geven in èodp- bei- Mbeq 1. H.qden. Xen ziet in dezen ganschen omstreek
dene opzigten aan vele handen werkjen leveren Yk vele f *k ,.-'- '*kjontelbare gmeedwerken en smeltovens,
betjën,champignonsenz.; terwi
jl zj eenegr*te meniye e p vn m
oleng,en eene menigevan stoommachines,
van eekhorens, elandenj rendieren,hazenjwegel., herme- di: densd- #dng steeds in eene ondoordringbarerookwolk
kijnen,marters,dassen,veelvraten,beeren,wolfep.w- n,
lat.oleum rïcfxïofd6kerva;
wilde katten? li
jnxen enz. bevatten. Voortsheeftmen t: wdxu aBnox-osls (

-
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x.
> s-

fr. huile A vicin g eng. eastor 0?.J.,. du. kkct*gus.
wor
dt
depl
6'c:/4r-#îJ* ital. olio di ri
cino
t,.isDe
ant,welker zaad
daartoe het mec
eo
smmuni
t gebez
gdLI>x.)
si,
ge
meenewonder1diein oost-lndië.Afrika!
b
oom Lricinis
W est-lndië, Noord-Afrika, Spapjej Zui
d-Frankrijk, ltali:

en Griekenland overjaread groeit, en 20 à 30 voethoog
vordt,bi
Jonsin tuinen slechtsée'njarig is, en niethooger
dan 6 l 8 voet hoog groeit. Ili
jstrekttoteen sieraad der
tuinea, omdat zi
jne bladeren in verscheidene afdeelingen
ge:eeld, eu alzoo handvormig ziin,weshalveaen hem ook
altna rârfd/f,d.i.hand van ClazsTcsheeftgenoemd,en
daarom noemde men ook.en uoemt men nog,volstrekton-

juist,de oliepalmolie.Devruchten derplantzi
jn driebok-

kige en driekleppige hulzen ;iederhok houdteenzaadkorrel
in, die, eenigzins plat gedrukt, langwerpig ofeirond,en
aan hetkleinere uiteinde met een vuilwitnaveluitwas voorzien is. ge jladde, glanzige schilderzelven isroodachti:
bruin, of bruln en daarbi
j fraaizwartgevlekt. onderdezelven li
gt een melkwit teeder vliesje, hetwelk dewitte,
eerst olieachtig smakende, daa+ a eenimins krakende pi4

of kern bevat. Deze zaadkorrels (wonderboomzaad ofric'l
'nuszaad),purgeer- of6raaâkorrels(lat.semen cataputial
majoris; fr.graines#ericin;eng.castor .s/d,oitnutn,
in derzelver schil of bastca6tor lerrïed zonder de schil of

W ORCESTER.

Alzoo deze olievochtigheid ofsli
jm zeervasthoudt,kau zi
j
enkeldoorsterke uitdampingdaarvantoereikendbevri
jdworden;daarbi
jontwikkeltzi
l
-echterderwi
jzeprlkkelendedampen,
dat de arbeidersmaskers voorhetaangezigt moeten houden.
Beoost-indischekomtin flesschen vandiertnlmiden(zoogenaamêe olifantsblazen), de west-indische in vaten metkalk
overtogen (zoogenoemdezelang6nj,diegemeenli
jk 12nottl,#inhouden. Zi
j komttroebeltotonsover. Naden ontvangst derzelve laat men haar eene wi
jl tl
jds stilliggenj
alswanneerzi
j eenigen sli
jm laatzinken,en daardoorhelder of doorzigtig wordt, aisdan giet men het bovenst: er
van in iesschen over;hetbezinkselbevrijdtmen doorzwRvelzuur..kri
jtenz.van deszelfssli
jm,waardoorheàelve geheelhelderwordt. Fkrvalschingen zijn voorgekomen met
desaad-oliën van hetkleine schoonblad Leallophullum cclaka Llxx.13eklasse,leorde),en van den purgeerkroton
Lcro.
ton feglfv-jLI>y.2leklasse,9eorde);verwislelingen
metde oteum ïezerlc/e,ofcicinum,dieuitdezeer,naar
het wonderboomzaad geltkendej maarveelgrootere,zaden
fnnmnn mïcïnïmajor:'
##Jcunïso/'
erlcl,
-#,nucescatharffeg, americanae, wzfce: barbadensesj van den zwartes
en veelgeledigen braaknootboom Vatropha clrccdet-,1/t@datLll,.2leklasse, 9eorde) gewonnen wordtjverreweg meer prikkelend en daarom gevaarlijk. en in ZuidAmerika te huis is. 0p Xartiniqueverkri
jgtmen dezelve
uitdealdaarzoogenoemde roode ricinuszAden.waarschàin1
0e
kl
assej
l
ij
kv
an
denlemaghoni
jboom Lswietenia mahazony,LI,,.
orde), een meer geel, scherper en heviger

bastcastor 4:::,
:,.du.Ricinus- of //runderbaumsaamen;
Ireib-,'yrgïr- of Brechkörner; ital.semen dirïcfzlï),
dienden vroegertot geneeskundig gebruik,-.en maken ook
nog tegenwoordig, uit hoofde der in dezelven vervatte olie,
waarvan men uitdezelven 50 pct.trektj een handelsartikel werkende olie, karapat-olie genoemd, die. wegens de
uit. Xen kenttwee soorten van wonderboomzaden: 1) de zaadbenaming, met de wonderboom-oliej en wegens de
kleinere 4 l 6 streep lange, 3 & 4 streep breede, 2 à 3 oliebennming niet metde ccrcwc-oliLn.mag verward worstreep dikke,bleekkleurigegweinig gevlekte,inZuid-Frank- den, welke men in Zuid-Amerika uitde hoekige zadeavao

ri
jk gekweekte,eu 2)degrootere,6 streep lange,4streep den œylocarpus ecrczc, LI>x. 8e klasse le orde)wint.
br
eede, 3streep dikke, bittere,met zilverkleurig vliesje, Het gebruik der wonderboom-olie beperkt zich in Europa
tusxebenhetwelken de pitofkern dikwerfeene zwamchtig, blootxli
jktotde genteskunde,doch breidtin oost-lndiëen
hnzije stoTe voortgedrongen is; deze soortkentmen ul
nt Amerika zich ook totde verlichting uit.Ia den europeschen
Amerlka. Beide soorten worden a1azaden van eesvoudige bandel komt de olie over Amsterdam en Londtn uit Azia

afwi
lkingen derboven beschreveneplantbeschouwdJhetkun- en àmerika;Frankrijk voerterschiernietsvan in,vermils
ne
n
echterook twee verschillendesoorten zi
jn,vermitsmen ditland zelfdeze olie omstreeks Rheimsfabriceert.
in Guyana zelven tweederleiyerschillende wond*rboomzaden
W ORCESTKR.Eng.graafschap tussehen 20 4l'en 200/
kent. In oost-lndiëonderscheidtmen insgeli
jkshetkleinej W :L.en tusschen z10 56' en 52O 26/N.B.- I6ly00@
hetwelk de wonderboom-olie vpor het geneeskundig gebruik inw.9eoppervlakte is heuvelachtig,bergen,heuvels,vruchtlevert, van hetgroote,hetwelk eene meer donkerkleurige, bare dalen, vlakten en heerlàjke weiden wisselen elkander
verreweg meerafdri
jvendeolie oplevertj en om die reden af;er is echter welnig houtgewas. 9e voornaamste rlvier
aldaarvoornameltik bestemd is om tot verlichx
ting gebrand is de Severn. Yoorts ishier hetworcesterkanaalvan Birteworden.Deolie wordteenigli
jkin deklokhuhenefxaad- minl am tot W orcester en tweegezondheidsbronnen. 9e
hulzen gevonden. Naar gelang de zaadkorrels al dan niet
luchtsge eldheid is aangenaam en gezond;de voortbrengsegeroosterd worden en naar gelang de olie koud ofwarm ge- len van den grond bestaan in: granen, vlasjsafliaan,hop,
<.agen, o.
f uitzekpokt wordt,, moetnatuurl
i
jkerwljze de olie boomvruchten en een weinig hout. Behalve van den land-

verscMllend uitvallen. gezeverschillendewi
lzen #an bevei- en minbouw,deveeteelten demijnen,vinden de iawoners
ding komen in oost-lndië en in Amerika voor.. In G,
rie- lwn bestaan door het bedrtjven van handelen fabrijken.
kenland droogtmen hetzaad sterk in de zonjslaatmeteen' Bezelaatstgemelde zi,jnvoornamel
ijkporcelein-jhandschoen-y
houten hamer er op9 tot dat de dop of schaal afspringt, k
jt-,mutsen-,(zerwaren- en naaldenfous.en-,laken-!tapi
xl.md
tdan hetzelvein doeJk
en om erhetvliesjqtedeeaaf- ae ken. 9e ultvoerbestaatin fabrijkwaren,granen,hop,
n,stoothetzaad dan fi
'n, verwarmthet- *gevmate,en vd , l- er, kaa:y hammenskalverenjossensporter, branpeat ket aldan uit. In :razilië, waar d- ol1 .
lueep u wl
-i
ja emx. Dq hoofdstad van den zelfden naamjligtaan.
vetliehting gebezigd wordt, ge-eft men si% Mzmrme% niu tk Sel- y.metl19300 iuwonersjdiedeaanzieali
jkgtehand.

.

.

vele e
meeite;men draagtzacNteli
jk hetzaad io eeuvn oww.
, xhoe-ohel
jkea desrtjks,brouwerijea eu branderàjeuhebbea
plethetzelve tussèhen twee rollen, en .laathet'in eea'H tel e- veel.handel, vooral in hop,dri
jven,= graafschap 4er
over een zachtvuur uitkooken. De olie 1sgeelj 4e uilge,
- no-d --erik. Vri
jstatenj pro.
vincie Xassachusetts, 754*0
kookte lirter van kleur d&n de uitgeperste,eeratge-eldeook

ietsduneervloei
jendejbeidereukloosjeerstolieRhtigyAq-a
eenigzine sterk smakend'
e.en in de keelharepde,vtegtspem
0k954 en 0.96l,wordtbij40Ilzwcx.doorzigki<,vasteng.
eda
daarnaeerstbàjDylwedereven'vloeibaaralstewreh,en &% '
in.delechtlangzxam.zj on4'
erscheidtaichaan.
rn#rkel:k.va
alleandere vettke oliën,daardoordatztjsieh in 4ew:y-veelmeeyu,
itzet,datzi
j zwaarderen veelrpavdikvl-i
jeOe
is,ea dqtzi
jz'
ieh onderalle omstandigheden metaethereK
alkoholgemakkeli
jk oplest;wordtzijeehterd-rbi
j trekH,
zx i:zulks een kenteeken, d'
at zi
j bedriegeli
jkerw@e m*t

pet eenige bergtakken en rivieren. Het heeft
maar ook vruchtbare dalen.die veelboomvruck-

ten, hennep en vlas voortbrengen. Voortsi: erijzvrurts,
:' l--dey.steen,lei,kalk en vnzkealijke veeteeltxbea-e-s,-n grootgetalmolensvan ilerleisoort,smed,
erjenj
p
*
t
a
s
c
mx
w
'
e
.
e
r
i
j
e
n.
9e
h
o
o
f
d
s
t
a
d
e
,
v
a
n
d
e
n
z
e
l
f
de
n
napmv
.
l1
e:R Ne inwoners, die lakenwevvri
j, potaschzivo ri
j,
se ee nlpapier-yzaag-en volmolens, benevenseeat
'gen
' 1e bben.
T*'e-deelea nae d'
e overblàjfselea van r- einschen oormwpm:j4ie,irtde nabàiheid van het engw
elsthe W orcester
eene andere olie vermengd is.llaareenigerx teztake.meA > voaë.a worden, moet deze plaats een romeinsch kamp
gafvroeger aanleiding t@t de meening a1eolxj'aMJd be- geveot, en eenigen zijn van gexelen,dathetoord reeds
scbimmeld (mufof garstig) naar Kurepakwam ;maT4- ved > , r bewoond was, ert wel-door de oude britten.
sehoon zi
j ditworden kan,evenzeeralaalleandeye vetl'
lv > mee zekerkeid weet men eckter. dat de sakser: de
oliën, heeft zj eehter dien smaak in har- kesten > /t; Pjko- jx G zit gehadjen haar eenen naam gegevenhekben9
dezelve haar dus
ei
kr
oemt
+ tegenwoordige is afgeleid.
welke
.gen,
z'
ij enha
afdr
uij
t
vude
eenekkerachlkt
'Te
Vstofe T- t, &qn
o'
ok
W'œe- .
prbehoorde vroegertothetkoningri
jk Xercia,en
selmldie
u i:;daar nu de groetstezaqdsoort- e#o n(
l. hars.
- washe verbl
tifvan den onderkoning.dieketlegenwxrdige
achtige s-fle inhoudt, zoo mag de daarui.
!ge/agene oli*, W n- er, Gloueester en W arwich bestuurde,en fle plaats
wegens h'
a'
re te aterke werking niet tot geneeAle ige doel- met wmllen en eea kasteel voorzag. W einige plaatsen zijn
eiM en rberigd worden,waartoedusalleenli
jk de kleinere oo menigwerfdoor het vuur geteisterdgepordenrwantreeds
zaadsoort dï
ienstir.is,en opk deze magnietdaartoeuitgekookt froeg iq de regering vaa koning At#axD wertl de stad door
ofwarm geperstymaaralleenltjkkoudgeslagenwordenyver- 4*.d'enen geplunderd eu verbrand, omdat de iawoqers zich
mk
ts in ditlaqtste geval minder hars rnet de olie overgaat. ten t
ijde derregering van den deenschen vorstIIAROSCxxnT
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Aegen hethelren eener buitengewone schatting hadden ver-

zet.:1
Jdezegelegenheid namen de stedelingendewi
jknaar
ee'
n eiland in de Severnjdoch keerden,
naeenigenttjdterug,
om de stad nogmaalsop lebouwen. In dejaren 1113 en
1133 is W orcester nogmaals.door de vlammen verteerd geworden,welk 1othaarzesjaren laterwederom tebeurtviel,

W ORMS- W OR'ONVSCS.

%-0lt31S, zie lllssrw, GntlorusllTocnox. Li
jwisselaangelegenheden regelt men zich naar de'kcersbc'
trekkingen 4an

Frankfortzjhj.

W ORAISOHOIIS. Van deze kentmen t
veesoorten:1)
die van Jamaica,de koolboomschors enoenlt
l,lat.covter

yeoyroyaejamaicensis;zi
j stamtafvan eenen aldaaz,t'huis

toen zi)
-door de vorstin Xxroz, die met koning Svrvj:w in behoorende heester, en komt in stukken i'oor, die eenige
oorlog was, ingenomen werdj waarop de laalste de plaals duimen tot 1 voetlang,nu eens elren Wak,dan weder op-

in 1149 insgeli
jksd.
eed in den brand steken,nawelkenti
jd geroldgzelden meerdan l streep dik metkleineknobbeljes
zi
j 40 jaren lang van dergelske vernielendevlammen '
be- bezetj van binnen zwartachtig of donkergroen en metvoprtwaard bleef, en eerstin ll*9 wederom voor een groot ge- jes doortrokken zi
jn. Zi
j heeft somwplen roodeofroestdeelte daardoor verwoest werd. In 1202 moestde stad we- vormige vlekken, is draderig en nietzeer taai. De reuk is
derom het zelfde letbezuren; doch bi
j deze gelegenheid zwakjeenigzinswalgelijk,inzonderheid alsdezelvetotpcei
jer
bleven de steenen muren der cathedraalstaan.Toen Iuons- gestampt ofvermalen wordt,de smaak onaangenaam, lafen
d
e
z
o
e
n
v
a
n
d
e
n
wlzxj
koning van Frankri
jk,in 1216 door bitter. Eene rhabarberkleurige,zeer bittere soortis te 4erde engelsche barons ingehaald werd, kozen een aantal der werpen. 2) surinaamschelat.cort
eœ gep#'
rcyce turinavoornaamste hoven uithetgraafschap zi
jne'
parti
j,en r
nam F
z?t'y
zd?
r
,
:, Zij komt van den stam en dedikketakken van
i n in Surlnamegroei
jendewormschorsboom,en bestaatin
eea gouverneur in zi
jnen naam bezit 4an destadjdie bi
j de
verrassing door RzsrtF graaf van Chisterjvoorden koning ange,gladde stukken,die weinig ofvolstrektniet gebogen
verd ingenomen,bi
j welke gelegenheid desoldatenderbe- zi
jn. Uitwendig is de kleur van de daarop zittende
zettlng met geweld uit de kerk gedrevtn werden,alwaar mosbladeren graauw of geelachtig; neemt men deze weg,
ai
p
i
œzich verschansthadden,en deinwonersdoordepijmbank zoo verschi
jnt eene rood- ofgraauwbruine opperhuid; al
overgehaald werden em hunne bezittingen uitte.
leveren. naar dat de schorsvan jongere ofoudere boor
nen genomeu
In 1263 werd de plaatsWoor de barons,dietegen'
ftxnll'
lxIII
is. onder dezelven iseen vezelachtig, rood-bruin weefsel,
waren opgestaan, ingenomen, en toen werd we'
lde hocfd- nu en dan met sonas donkerder soms helderder strepen
kerk gespaard, maar geenszins de woningen der burgers, getee'
kend. De breuk is eenigzins draderig. Drcog heeft

daarmen vooraldejoden lastdeedli
jden,welkemenplun- de schors eenen naauweltks merkbaren reukj maar van

derde of in den kerkerwierp. .In hetvolgendejaarverd derzelver opperhuid beroofd en tegea elkander gevreven,
de koning,ua den slag van LewesjdoorSIMM /ZXnxtrou , werkt xi
j met eenige scherpte op de reuk-organen. De
graafvan Leicesterkri
jgsgevangen,naar'
dezestadgebragtj
en hetjaar daarna zag W orcester de eerstepogingen van
P
rins ipczmo (later EIIrAED1)'
tergurvsteveanTnzui
f
ln
'
en vader
aanwenden, om het gezag der baronnen t'
ken,voer
welkebulp dezevorstjegensdeplaatssteedsgunstig isge-

smaak is bitterachtig hard, geli
jk aan dien van het koraalmos. lletpoei
jerheefteeneligtbruinekleur.Vanbeide
soorten der wormschors wordt het afkooksel totafdri
jving
der worlnen aangewend.

I

'
W ORXVRIAT,W ORXSTEEK.Alsjhetgeeninsommige

weest, en ook hier eenmaaleene zitting van het p'
arlement wateren nietzelden voorkomt,een schip doorwormvraatbe.
heeft gehouden. omstreeks hetmidden der 14e eeuw leed schadigd wordtzooisdita1sinwendi& l:A r/ aan tezien,
de stad vreesseli
jk dogrdepestjen werd in 1401 wederom en de assuradeur komtdaarvoor nietop. Indien echterhet
eplunderd en verbrand door hetvolk van 0-+:> Grzxpovn. schip door hoogere magt, over den tpdj in wateren opgeIn 1637 heerschte de pesthier wederom zoo geveldigj dat houden, waar hetzelve aan ditgevaar is blootgesteld zoo i,
(
1e inwoners zich genoodzaakt zagen, zich op het eiland nu de wormvraat door Jppéyu'remagt en ten laste van den
savère in deSexern aftezonderen,'
terwijlin den ti
ld van verzekeraar.
zes veken meerdan 1500 menschen stierven. In denoorlog
AYORXZAA: (lat.â't'plt'p cynnen ofsantonçcé1 of nanctusschen Kzltzt I en het parlement,bekleedde W orcester tum , fr5.
graine A zedoaire,.çTpldxfê'xe,barbatine, 4eeenevoorname plaatsin de geschiederzisvan dien tjd,was zaexc: c. vers.Hetzaad van denjodenbi
jvoetlat.artemisia
ten hoogste koningsgezindy veiklaarde zich '
oek heteerste
s
P
a
e
n
r
s
t
i
o
i
m
e
c
u
n
m
P
a
l
o
e
s
f
t
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j
n
u
a
d
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a
r
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o
e
e
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j
l
e
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e
d
e
e
n
n
e
n
h
e
k
e
l
s
e
t
i
e
n
r
e
n
.nvdeeenlaha
li
ndeS
r
oi
mt
ë,
voor Kwnst,en bleef het langst aan zi
jne zaak getrouw.
. I
n
lI
(iacxwxt zegevierde edhteren nam de stad in bezitwaarbij ditzaad in kleine langwerpige,gladde groengeel brinachKwszt gelukkig nog even in tl
jds,ontsnapte. SeArtdien tige of geelgroene korrels voorj die metvele bloeikelk-

ti
jd heeft de stad in hetalgemeenelotvan Nngeland ge- bladeren en kleinedunne steelen vermengd ztjn. Eetheeft
t
'
l0C1d*
'
eenen eigenaardigen, sterken, walgelilken reuk, en een'
enigzinsscherpen,bitteren,harzigen en walgeli
jken smaak.
A'
FORKUX (oorspronkeliik V aldrlchnmt, klekse nederl. e
z
eestad in de provincie Vriesland,langsdexaart'
de *.
4- Het geeftdaarvan verscheidenesoorten 9debesten isdie van
mcrn, die zich hier, door eene groote lluis in zee ontlast. Aleppo ofvan den Levant,omdathtjhetminstmetvreemduetstadjelisgebouwd meteenezeerlange dubbéle rij lzui- aardige deelen vermengd is. 0p dezen volgt de oostft,
zen. ge haven, die zich ver langs-den zeedjk uitstrekt, lndiicfle of orientalische,die eene geelgraauwe kleur'hee'
wordt veel benadeeld door h
'et workumenand, ddt zich groot
endeels uit kleine bloempjesbestaat,ligt.stolrerig en
ni
lt. Van hier werdt.
naar Xngeland veel zwakker van reuk en smaak is. De slechlste sooz;tis
VOOr de invaart bevi
eene groote hoevee'
lheid'paling uitgevoerd. W orkum bezit de afrikaansche of barbari
*jsche, met vele stengelsveronteenige fabrijken en telt,rnetaanhoorige buitenbuurten3300 reinigd. De vervalsching met laetzaad van den 'enacetum

inwoners.

'
plf/éxcrej die eenigzins gekromd is,en velevoôrt
jesheeft,

daar vervaardigde. tot laet beleggen van vloereu dienende,
vilten of haren dekens in versihillende grootten. De besten maaktmen in en om Kaluga in Siberië, eu de meesten worden over ârchangelveaond'
en.
'
W OAXKR5'EEIt, nederl. dorp in Noord-llolland, nact

gestooten stroo uit
ziet,zalnadeze beschràjving ligtteontdekken zàjn. In den lzevanten de turkschellandelspl
.aatsen

W ORLOK. In Rusland gebruikelijke benaming dera1- a1sookmetd&tvan den artemisia abrotanum,die als klein

wordthctfljnewormzaad dcrmanédâirczïen degemeene

dermani/l/r1-ï genoelnd.llet worm zaad korntoverLivorno
Yenelië en Xarseille ih den lzandel, en dient in de gelees-,

20t)0 inw.en velepayiermolens,a1sook een'
estidhtingvan kunde totafdràjving derwornlen.
Wi
jlen Dlux BtAx
trw,ln leven payiermaker,bestaandein22 'W OIIONESCH,russisch gouvernementschap,tusschen 37a
woningen. Erisook eenewekéllkschemarkt.In1504ver- 411 en 410 27' 0.1,., en tusscllen 48G 37 en 521 53 N.B.
unde Flzpznrxsbisschop van Utrecht, aandievcnW ormer- met 143,37.0 inwoners. De lucht is er gematigd en de
veet'eene kapelte stichten; en de sterke schans, tegen de inboorlingen bereiken er doorgaands eenen hoûgen ouder-

spanjaarden aangelegd,werd in hetjaar1574 doordezelven
ingenomen,waarbijde plaatsmeerendeelsverbrand werd.
W 0R> 05 (lat.museusâe/zafp/:câor/ozi; fr.eonserve
yblecâv.. mousae cxfâe/zz?pr
zl/fyve. Eene in de Xiddellandsche Zee, inzonderheid overvloedgg aan dekustvan6orsikagroeljendemosplant. Hetnngenoeg één duim langgewas vormtdraadvormige,bruinachtige, knobbelachtlge,nict
holle, taai
je, geleedde, vorkvôrmige vezelen in ettelàjke
streepen dikke bcsjes. Ziihebben eenen ziltigen,walgeltjken smaak, en dompigen onaangennmen reuk. ln hetwaler
geweektzwellen z1
j op,onlwikkelen vich,en verllezen a1lengsde bruinekleur,weikezijann l
aetwatermededeelen.

dom. De voortbrengselen zàjn granen,peulvruct
hten,hennep,hop,salfraan, peper.tabak, boomvruckten en ook,hier
en daar, druiven; toereikend houtgewas; overvloedig varkens en schapen ; vele paardenj minder runderen, vele

ganzenjhoendersen bi
jen. Pithetmineraal-ri
jklleeftmen
er slechts ijzer. leem? àri
jt, kalkjzandsteen en salpeter.
Zeer aanzienli
jke fabrijken ztjn er niet. bestaande dezelve
alleen in etteli
jke lakcn- en karsaai-fabrtiken, looi
leHjen,
touwslagerlent.'*p-ottebakkerl
n,scheepstimznerwerven eneen
*i
#'e

aantal brandemlen. De uitvoer bestaat in granen enz.lzout,
paardèn, vetgemest slagtvee, wol. huiden.varkensberstels,
honig, was, grove lakens en salpeter. 9e handelssteden
éfgekookt wordt deze plant a1, midtlrl tegen d'
ewormen Avoronesch en ostlogodhk. Eerstgemelde,dehoofdstad telt
'
-l
er kinderen aanrewend,
15,000 inwonersj dielakesfabri
jken,looi
jeri
jenjzeepziede-
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rken en vitrioolstookerijen, benevels eenen aanzienli
âken
lzandelop de ZwarteZee,metKberië enorenbers;als
ook drok-bezochtejaumarkten hebben. Nabi
jdestad-'vindt
men kalkgroeven.
W ORSTZID. Xngelach, uitstekend âjngaren uitNorfolk. van de soortvan het fransche etamine-garen.

W ORTELEN.

noem t men rietsuiker de tweede kruimelsulker. Beide

goorten zi
jn in derzelverchemisch gehaltebepaaldeli
jk verschillende;:oobi
jv.rietguikerzeer gemakkelf
gk doorzuren,
zelfs door verdunde zuren ontbonden,docN nietdoor loogzouten (alkaliën), met welke hi
jziclzverbindt;terwi
jlbi
j
den kruimelsuikerjuisthettegendeelphatsgrijpt.9everhcuW ORTEL, noemt men een getal,in betrekking tot een ding vaa den rietsuikertotverduudezurenisbelangri
jk,vermits de rietsuikerj door dezelven eerst in kruimelsuiker,en

ander getalj als hetzelve meermalea als faetoor genomen
moet worden, om het andere voortte brengen,en welde later in een volstrektnietkristalliseerbaarproduktwordtover-

t
weede (vierkantswortel),de derde (teerlingwortel),devierde gevoerd,vermoedelijkisdeoonaak,datindedruivenenfruttenz. wortel, als dezelve twee-, drie-,vier-,enz.,malen tot

ofooftsoorten,die vrije zuren inhouden,geenrietsuikermaar
factoor moet genomen worden;:ooisbi
jv.3 de kwadraat- alleen kruimelsuikervoorkomt. Eene dergeli
jke verandering
worteluit 9, hetgeen men dooreen vertrokkerr (rcdïa) ondergaatreeds de rietsuiker van lieverlededoorlangereaanraking metwater in de warmte. Aau beide suikersoortea is
dusuitdrukt3= 1''
A 9 ),vermits3x 3= 9is;
ecNterdgeigenschapgemeen,datzi
j,in aanraking metwater
: de derde wortel kubiek (of teerlins-)worteluit
en luchten bi
j eenen zekeren graad van warmte,doortoe: = > 125),vermits5x 5x 5= 1a5 is. Hetdoor voering van stikstof inhoudende bestanddeelen kunnen in
meermalige multiplicatie van den wortelmetzichzelvenvoirt- gistlng gebragtwordenjwaarvaa heteerste zichontbindende
gebragte product heetdan mart@@/,x,)jen de exponent resultaatalkoholofwijngeestjhettweede azijnzuuris. Het
heeftvoor den worteldezelfdebeteekenisalsbijdemagt. kan nu geene bevreemding barenj dat, naar mate reeds itk
Met berekenen van bepaalde wortels voorgegeven getallen de plant xel
veej
of bj bewaring derzelve en bereiding vAa
kaa deels door eenvoudige: niet zeer ingewikkelde reken- den guiker e
n ofmeerder vermelde potensen op den suikunstigebewerkingengeschiedenrdieecNterbi
Jhoogerewortels ker ingewerkt hebben, ook een meer of minder groot :e-

tameli
fkmoeijeli
jkworden,doch met veelmindermoeitej deelte van kristalliseerbaren suiker in kruimelsuiker, ofin
dooraanwending derlogarithmen,(zieop datwoord)worden Tolstrekt voor geene kristdlisatie vatbare stoFe zRlveran-

volbram. Beregelen voorbeide dezeberekeningen schi
jnen derd zi
jn. Daardoor gaat niet slecht: een deel van deu
minder hier hare plaats te hebben,en ve-i
g-zen wi
jdus guiker verloren,maar een nog grooter gedeelte zaldoor htt
naar de beste leerboeken der algebra en meetkunde, en voorhanden zi
ja derontbindingsproductea in dekriatallisatie
voeren hier slechts aan, dat hetvinden der wortelgetallen verhinderd worden,en men verkrdgtalsdRn bl
jdebereiding
voortkomt,bi
jmeetkunstige reeksen,bi
j bepaalde voorstel- eene meer of minder groote hoeveelheid siroop. gezezoete,
lenderzamengesteldeinterestrekening,in derenteberekening, ongekristalliseerdevloeistoFen noemtmen welook sli
jmsuibijhet berekenen van enkele afmetingen van ligchamenj ker. Uithetgezegde volgt echterd&tdesli
jmsuikergeene
welker ruimte-inhoud gegeven is,bi
j e4enredigheden, in bi
jzondere suikersoort uitmaakt. Indien nu hieruiteenerwelke de middenste term onbekend is. Zoo s
nl
j bijv.,in si
j
moei
jeli
jkheid bli
jkt,om rietsuikeruitdeplanten,
hetlaatste geval,het onbekende getal œ uit,de voorwgarde diedsdede
nzelven inhoudenyzonder alle verlies en zonderdeelswi
jze verandering uitte trekken,zoo ishetnietteminvol3 :& = a':48
dingend chemisch bewezen,datbi
j behoorljkeenomzigtige
bereiding de enkele goorten van den rketsuiker volstrektniet
an elkander verschillende zjn. 9it zelfdegeldtmetopte bepalen :dan is, naar eene bekende eigenschapdereven- v
zigt tot de kruimel-suikersoortenj waartoenog de sti
jfselredise getallen :
en aardappelensuikerte voqgen is.(ZiehelartikelSnlxsa.)
Nu is, wel is waar toe te geven, dat: uit de bewezene
aâ= I44
chemische geli
jkheid van twee stoFen nog nietdenoodgevoJseli
jk a = :-----144
wendigheid volgtjdatbeide geldkeli
jk kunnen voortg
ebraat
=
worden;wantditla.tstehangt, zoo als doorgaandsbil
'iedere
en œ =
)2..
organieke stoFe, en inzonderheid bi
j den suiker,vau zeer
vele bi
jkomende omstandigheden afjvan welke wi
J hierna
W ORTZLRN,BxsTwoaTztzw,KlonTsx (lat.'etaaltissi- meer zullen spreken. Intusschen heeft de ondervinding
v?,.; eng.Aeld 1,:/,'fr. betterave; ital. 6iettold; du. bereids voldingend beslist, dat het mogelijk is,volkomeu
Axsâelrkle, Dickrûôe, W eidder M anrold, Wvrgvadrr zuiveren beetwortelsuiker te bereiden, en wel, naar verW#l:. Rene bastaard goort van den witten en rooden wor- houding, gemakkelijker dan zulks met den rietsuiker het
tel,d
*ie in Frankrijk,Duitschland en Zwitserland overvloe- geval ls. Yan waar dan nu hetschier nog allerwege heer;ig aangebouwd wordt,enuitwelkenmeneenindenjongsten sehende vooroordeel, dat beetwortelsuiker minder zoet, ea
ti
jd in gebruik gekomen surrogaatvoordenkoëj,maarvooral overigens op verre na niet van gelijke deugdelijkheid is,
voor den sulker bereidtheeft.9e beetwortel dientaverigens a1s de riet- of kolonialesuiker? ouqetwijfeld heeftdeze
ook a1sgoed veevoeder.= (ScIxzR cIT BzzTwoRTztzl).W at meening haren grond in de gebrekkellgke wtize,op welke
betreftde bereiding van suiker uit &cetwortelen ofkrootett. men gewoonli
jk beetwortelensulkermetrietsuikervergeli
jkt.
jk, rietsuiker-raKnade naastslechtseenstaat deze, onderalle bemoei
jingen om exotiekeproducten Xen stelt, nameli
door europexhe te vervangen, boyen aan. Deze uitvinding, maal gedekten ruwen suiker uitbeetwortelen. 9e koloniale
in 1747 ln Duitsehland gedaan, ging ia 1812 in handeb suiker komt: zoo men weetj gemeenli
jk slechts als ruwe
der fransehen over, die deze fabrieatie welhaast derwi
jze suiker, of hoogstens a1s eenmaal gedekte ruwe suiker naar
verbeterden,en nietslechtshetgetalderfabri
jken wettelijk Europa,en wordteersthier, doorherhaaldoplosseu,klaren,
Sltreren en kristalligeren geraKneerd d.i. in witten,welvermeerderde,maar dat ook de duitschers hunne eigeneuitvinding TRn de franschen wederom a1s iets nieuws aanna- smakende suiker veranderd. 9e beetwortelsuiker komtdaarmen,en metdverdezelvebegonnen te bedri
jven. W athet entegen grootendeelsals eenmaalgedekte ruwe sùiker,zon-

geschiedkundiye noTens dit fabrikaatbetreft, zi
j hier nog der verdere raKnade in den handel,en erzal,hopen wi
j,
slechu aange:tlptydatin Duitschland voornameli
jkBohemen eens een ti
jd komen,dateeneraënatie van den beetworen Bei
jeren zich doorhetgefalhunnerbeetwortelfabri
jken telsuikervoorhethuisgeli
jk gebruik, doorgaandszalonnoooaderxheiden; dat Rusland insgeli
jks, sedert de jongste dig zi
jn, en au ,rezlferke
wtdooralle fabrjken dezesui-

j
aren in dezen ni
jverheidstak voortgangea heeftgemaakten ker volkomen witza1bereid worden.âlsnu zoodanigeeeunu zeer onlang: oQk Xngeland aan de zaak begintdeel te maalgedekte ruwe suikerjal naar den graad vanvolkomennemen. Xetopzigttotde gelijkvormigheid vaa den suiker heid der aangewende bereidingsmanier, nog meer ofmin
uitbeetwortelen met den kolonialen ofrietsuiker,is wat de geelachtig uitziet, eene kleine rest van den eigenaardiren
kwaliteitbetreft.hetvolgende aan te merken. Afgezien v&n krootensmaakj een eenigzinsminder krachtig zoet en nzlnsommige. in derzelver voorkomen slechta tot enkele plant- der compacte klistallisatle vertoont.zoo kau daarbi
j verder
jnen, dan de onmetelijk grooteafsoorten beperkte, suikersoorten;bi
jv. mannasuiker, zoet- niets bevreemdens schi
houuuiker enz. :oo komen in de natuur slechts twee ver- stand tusschen zulken ruwen beetwortelsuiker en ruwen koschillende guikersoorten voor;de eene,ligteli
jk voorkris- lonialeu suiker, die in de meeste evallen een bruin, voltallisatie vatbare,door hare grootere zoetigNeid zieh onder- strekt onaangenaam product is. lller echter ligthet ware
sobeidende, in het auikerriet, in den suikerahorn, in de punt vaa vergeli
jkins. Behoorli
jk geraëneerd,zi
ja beide
beetwortelen, in den maïs, in den kalebas of kawoerdey ni
et (althansnietdan doorzeer geoefende kenners)teonwe
lligt ook ià deeetbare kastanjesenz.de andere,minder deracheidea. En hierin isongetwijfeld eene reden te soesoet slechts met moeite te kristalliseren,daarom meestalals kenj waarom het grootere publiek. hetwelk in de landen
een wchtigpoeijerofal: siroop yoorkomende;in dewi
jn- der voorname productie van beetwortelsuiker,dezen onwedruixo , de Truchtgoortvn en fruiteq enz. De eerste soort tend onder den naam :aq kolonialen guiker yerbruikty ncoit
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tot de overtuiging kan geraken,datook suiker uitbeetwor- sischecentenaarsbeetwortelen;in oostenri
jk op een nedertelen goede, brui
lkbare suiker is. Zoo lang het. echter niet oostenri
j
k
s
c
h
j
o
c
h
25
#%
we
e
ne
r
p
o
nd
e
n
;in Frankrljk op
daarhenen komt.dat debeetwortelsuikerzonderbewimpelins dehect
arein denoordiijkedepartementen4oroookilogrnm -

verkochtjen dooreen iegeli
jk zonderschroom gekochtwordt
-.
is aan een' wezentltjken opbloeivan dezen ni
jverheidstak
niet te denken en dus minder nog aan eene verdringing
van den kolonialen suiker. In Frankri
jk echterismeu in

mes, in andere jewesten 25,000 kilogr., in Bohemen op
hetnederoostenrx
gkschejochjbi
j doorslag,240 centenaarsy

in Siberië op de dessatine 12,800 stuks bèetwortelen vauj
gemiddeld, 10 oncen gewigt. Het suikergehalte â 5 pct.
dit opzigt veel verder gevorderd dan in Duitschland en aannemende, zouden derhalve, volgens Nscxxwx, voor 100
elders.
weenetpondenbeetwortelsuikeraanakkerlandbenoodigdzi
jn:
Indien nu echter ook de beetwort
elsuikerin gtaatztj,den
kolonialen suiker,metopzigttotde kwaliteit volkomen te
In Pruissen.. ..
88)
vervangen, zoo bli
jft nog de vraag, of ook Europa eene
144
poostenri
jk
weener D
toereikende kwantiteit van beetwortelsuiker kan voortbrenp Bohemen . ..
l33
klafter.
en. Het antwoord op deze vraag maakthet statistieke ge*
)yFrankri
jk
deelte van ditonsartikeluit, en moet daarom eenigermate
(1a
74
7)
breedvoerig uitvallen. Aan de vastelands-afsluiting heb* S1
*$erl
*e
>@.. . .. .. .
465)

ben wi
jdeeerste proefnemingen tedanken,om de onuitputteli
jkebronnen voorEuropa'ssuikerproductieovergroo-

Volgens de voorvermelde statistieken over de suikerconsumptie,zoude dienvolgens Pruissen op50millioenz klafters

teren maatstafuitte werken. Yan alle verschillende planten, die suiker leverenj heeft echter alleen de beetwortel
eene
hangen de overige
. maïs enz.metopzigttothet welgelukkultuur, en ook ten aanzien van derzelver suiker-

= 3)geograâscheD mi
jlenjztjnensuikeraanbouwen,en'aldus
van dezelanden respectieveli
jkslechtsvlo-s..v)venrlvrvan

Ln
lante
db
n
el
r
.i
jv
ae
ls
nda
ehoa
rcnhtingverworven;ook

de geheele bebouwde oppervlakte door de beetwortelkultuur
worden opgenomen. Neemt men als gemiddeld getalaxn,
gehaltevan tevelebi
j-omstandigheden af,dan daterhoop dat l00 pond suiker 180 (n klafters land vereischen, dan
kunnezi
jn,ook deze in hetgroot. metuitzigtop goed ge- kondegeheelEuropaop 119 (n mi
jlen,datisr.
l
-rxvandesvolg te kunnen aanbouwen. W at den beetwortel betreft, zelfs bebouwde oppervlakte, al deszelfs benoodigdeu guiker

isheteene daadzaak,dat,bi
jnietgeheelgebrekkigefabri- teelen. Hieruitware we1allezinsde mogeli
jkheid aftelei-

katie, men daarvan de suiker-opbrengst veilig op 5 p6t. denjdat Europa aan deszelfs suikerbehoefte doordekultuur
kan stellen. 0p dezen grond staatdus te onderzoeken, of van beetwortelen zoude kunnen voldoen,zonderaan aadere
Europaallezins1
<n staat zi
j, in deszelfs geheele suikerbe- producten te veel grondvlakte te onttrekken. Ilieraan verhoefte door de beetwortel-kultuur te voorzien, zonder een bindt zich onmiddelbaar devraag ofnietbi
j den zeerbegrootgedeelte der overige bouwgronden aan andere bestem- perkten ri
jkdom van Europa aan brandstofreu, daarvan de
mingen te onttrekken. Het is,wel is waar,eene onmoge- consumptie te zeer aanmerkeli
jk zoude worden? A1smen

lijke zaak,om metjuistheid hetbedrag dergeheelesuikeroonsumptie van Europa te bepalen. 9e duitscheschri
jver
Nxcxwwx heeft zich vele moeite gegeven'
, om daarvan dé.
enkele #tatistieke opgaven te verzamelen. Dezezi
jn in de
hjer volgende tabelle voorgesteld.
-
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echter belenkt, datj naar alle ondervindingenj bijhetin
achtnemen eenergoede behandeling,l00 pondsuikerhoogstens slechts 1000 ponden hout o1*500 pond steenkolen

consumerenjisnaar de boven aangevoerde ci
jfers,gemakkeli
jk op temaken,hoeveelhetverbruik vanbrandstoFenvoor
ieder land zoude moeten bedragen.
Hier is nu de plaatsom kortelijk deeigenli
jk technieke

aangelegenheden der zaak in beschouwing te nemen.

ge suiker gevende beetwortel is eene varieteit van den
xeenen beetwortel Lbeta rulnarist. 'W e1bevatten qalle
N:Rs. algemeen y.
Qy 11 wxxyza gel
l
inmil- z
o
œgz Gcjjnjixs. beetwortelen suiker,doch inzonderheid zi
jn daaraan ri
jk de
MIt- àwoe
en
kleine,ronde,gelesoortvan Castelnadavy (dezoogenanmde
Qwg
en
en
er D
o.
f
ransche beetwortel) en deswi
ttesilezischebeetwortel. 9e
tI0:F:>. ponden >&h
laatstgemelde soort is de be
eeren
schti
uits
ol
o
uk
itewo
ndrde
siln
ezi.
sede
hert
zad
de
eR
n
gutdens l@ongsten ti
j
d
i
n
Fr
a
n
k
r
i
j
k
Zngeland .
. 16) 321) 23 48,2259000 gezaaid. 9e b
es
etwo
telv
cht eene eeni
mern
deezreeli
vse
gzinsbi
jzondere
lerland .
.. 8
32
4
4,800,000 behaadeling, al
tot de suikerfabrikatie wi1
Frankri
jk .. ... 33
178)
5) 26,275,000 aanwenden* hier kan echter slechts vermeld worden. dat
Pruissen. . . 14
56
5 8,400,000 deze behandeling daarop moet worden ingerigt, alle worteBetjeren......, 4
10
2) l,500,000 1en zoo yeelmogeli
jk geli
jkmatig toteenemiddelbaregrootte
overigestatenvanhet
(hoogstens5 pond gewigt)te ontwikkelenjdezelvenktebetolverbond . ... 8
40
5
6,000,000 l
etten boven de aarde uit te groei
jen en te veelnevenoostenrijkinhettolwortelen uit te schieten. Zeer grootej waterigebeetwortelen
verbond . .. .. 19
40
2
6,000,000 geven minder suiker, vanwaar het we1 ook komt, d&t in
oostenri
jk)buitenhet
minder warme en hooger liggende streken de beetwortelen
tolverbond
. 15
25
1)
375,0P0 ri
jker aan sqikerdeplen zi
jn, omdathiermindereen goede
ltalië . .
.. . 18
36
2
5,400,0:0
sdom ten koste van hetsuikergehalte plaatsgri
jpt. Xet
België .. . .... . 4
60
15
9,000,000 wa
name onderscheiden gich, over het algemeen, de noordHolland ....... 2)
35
14
9,250,000
Denemarken.. .. . 2
10
5
1j500,00()
Zweden en Noorwetgrootst,geli
jk reedsbovyn isaangemerkt. Nadeaoogst
gen ... .. ... 4
12
3
l,800,000 he
in September, bewaart men de beetwortelen,die niet terSpanje
... 14 - 87
6) 13,050,000 stond kunnen verwerkt worden, op luchtige plaatsen, of
Portugal. . .
. 3)
16)
5 2,4759000 welin aardkuilen,ofook in eigenli
jke silo's. 9e meeninRusland .. .
. 40
40
l
6,000,000 genli
n daarover nog verdeeld, welke debestebewaringZwitserland .
. 2
12
6
1,8()0,000 maniej
r is. In allen gevalle moeten beetwortelen, die eerst
ln den winter en later in bearbeiding komengtegen vorst
1,0l11millioen
W eener ponden l5l,725,000 worden beschermdj vermits deze hoogst nadeelig op de
wortelen inwerkt;voorts m ogen de wortelen nietaaa broeiGIltnswAlRDl1

tA>D:x.
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DezeergeringeconsumptievanTurki
jeisonbekend.W at jing ofrotting ztjn blootgesteld;dekiem,dle andersuit-

degeldswaardeaanbelangtyheeftNzvxAwy in de bovenstaande spruitsels schiet,moetdoor eene insnede aan dentopgedood
statisliek 100 weener ponden à 15 Ilori
jnen aangenomen? worden. Xen heeft ook veorgeslagen de beetwortelen te

omdat men niet weet, hoeveelvan de bi
jzonderejin prijs
merkelijk verschillende, soorten ingevoerd wordt. Gezegde
schri
j4erstaaftdeze berekening doortabellen overdesuikerpri
jzen van onderscheideneplaatsen in dejongstejarenydie
echterhiernietop derzelverplaatszouden zijn. Hettweede
voornam e punt is de opbrengst van den grond aan beetwortelen;deze ig (afqezien van den verschillenden uitslag
van het pewas) nietlp alleoorden geli
jk. In Pruissen en
we1 ook ln de meeste overige gewesten van Noord- en
Xidden-guitschland groei
jen op1berltinermorgen175pruis-

zwavelen. Hethangtoverigensookvanplaatseli
jkeomstaudigheden af,ofzich de aanbouwer zelfjdan welde fabdjkant(alsnietbeide in één persoon vereenigd zi
jny)metde
bewaring moet belasten. Xeestalishetlaatstgemelde. W il
men de beetwortelen niet versch,maar gedroogdjverwer-

ken, zoo zal insgeli
jks deaanbouwer,alshijdaartoeuelegenheid heeft,zi
jne wortelen zelfdroogenjofzulksaanden
l
'
abri
jkantoverlaten.
De beetwortelen bestaan uit planten-vezelen, klisse en

plantaardige geleiof1i1(geleizuur),diehetweefaelvandgu
17l
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vortelvormen,en een sap,hetwelk in water eeneoplossing zett
me
nd
eeljk gedeelte Tan het:ap daarin vi1
eli
jkweeeeknt a
anme
rk
van eiwit,suiker,een wen
lnlg ammoniak,kalienkalkzouten laten,
hPaP met wateryen perstdezelve an-a
e weeg brengt. 9itsap bedraagteigenli
jk.97)pct.van dermaal. Xet eene ydraulieke pers van l00j000 ned.
hetgeheelgewigtvan den wortel;hetauikergedeeltevanhet pov en druk op 48 D ned.palm ,kan men denr de eerste
sap, gemiddeldy 10 pct.;d.i.,naar onderscheiden waar- l
et
ru
si
sp
sc
ghe8n5w
pc
ort
d.tsa
op
ok
,(
indad
titwgee
1vahlet
urite
t
s
vervkerrjwe
geen-.
nemingen, onder verschillende omstandigbedeny van 7 tot s
doo
vr
es
l
ee
ni
e)
ene

12 pot. fier vertoont xich eenezeermerkbare geli
jkvor- king der overblijvende ma,saen eenetweede persing aanmigheid met het suikerriet,hetwelk (afgezien van hetge- bevolen ; anderen bedienen zich van zwakkere hydraulieke
jks tweemalen. Alle,tot
l
eizuur en hetnagenoeg 13 pct.bedragende suikergehalte) persen, en persen alsdan insgeli
eene geheel daarmede overeenkomstige zamen,telling heeft. duaverre vermelde gereedschappen moetenj in eene groote
De beetwortelsuiker-fabHjkant moet, vöôr den inkoop,of fabdjk derwi
jze besphikt zi
jn, d&t zi
j door eoen enkelen
e ir den aanvang der bereiding zich van het suikergehalte motor,hetzi
jdoorden paarden-draaigpil-molenjhetzj door
der wortelenj deel: over het algemeen deor het aanzigt, water- of door stoom-krachty in beweging kunnen gezet
dxr hetgemiddeld gewigten door meerandere uiterli
lke worden. Bi
j derzelver gtbruik is de uitersttzindelijkheid
kenteekenen, deelg, fn hetbdzonder,daardoorovertuigen, in achtte œ men,en moeten,om Net zuurwordenydewri
jdat MJ uit een monster,ofeeneproefparti
jhette pinnen vers en persen meikalkwater gewasxhen perslakensofpersap door persing bepaalt,deszelfs ,pecfflek gewigt onder- zakken en horden met kalkwater uitgekooktworden. Het
xœkty en door middel van aether den voor kristallisatie sap vl
oeltvan depersen,diehetbestln de eerste verdie-

ha
v
tbaren suiker uittrekt. HeeftW op laatstgemelde wijze
et volstrekte suikergehalte leeren kennen, zoo is hem geraden:o@k eenegroote proefpartij,volgensdeterfabrikatie
aangenomen behandeling, te bearbeiden, om deels de uit
de bereiding te verwachten opbrengst,deelsde bijde fabrihtie voor het verxolg is achttenemen btjzonderheden
te bepalen. Zoo als in weinige anderefabri
jkmatige verrigtingen, hangtnameli
jk de suikerbereidlng in hare bi
jzonderheden van de telkenmalige vev hillende gesteldllqid
dergrondstofaf9en d&arom zi
fn,àpriori,vooriederbi
jzbnder geval geene bepaalde w orschriften, inzonderheid
niet met opzigt tot de kwantiteit vast testellen. gaarbi
l
kqpt nN dat de beetwortelen,gedurende derzelverbewarinr, meer ofminder veranderen, deel: bevriezen, doorrot
aangestoken worden enz. waardoor,in verloop van ti
jd,de
fabnjkmatige behandeling verschillend moetgewi
jzigd worden. De leidin: eener suikerfabdjk behoort daarom ook
totde moei
jeldksteinduatrieëlebeddjxen. W eldrazalmen
zien, dat de praktisch mogeltke opbrengst aan suiker in
h- emateafwtktvan hetabsplute'suikergehalte. Vandaar
de noodwendigheid van hetpraktixh onderzoek. Hetveronachtzamen der bepaling v&n hetabsolute suikergehaltekan
echter alleen totoverschatting der gekozene behandeling en
tot gtilstaan voeren,omdat hetden afstand tusschen hetbe-

reikte en hetnog tebereikene geraamde verbery.

Xet komt nu daarop aan,om den suikermeestmogeljk

volstandig uit de beetwortelen te trekken;denzelxen van de
andere stoFen te xheiden, en totkri:lalliaatie te brengen,
onder alle deze werkzaamheden echter het verlies aan suiker, dat, wegens de verhouding #an den suiker totwater,

ping van hetkalkgebou. gtaan, door overdekte goten inden
khring- of zuivering-ketel af. net is bruiny troebel!van

Terschillend speciâek gewim, naar gelan: vanhetsulkergehalte. Het komt er op aanjhetzelve spoedigstmogeli
jk

van de vreemdaard
.i
ge bestanddtelen,inzoo erheid van het
geleizuur,het eiwit,hetkli:genkruid endevoornaamstezou-

ten,te bevri
jden;dezeverrigting noemtmendezuiverinm.
Zi
j wordt niet overal op dezelfde wi
jzebewerkstelligd;in
de meeste fransche fabri
jken wordthet sap,in den ltzlf-

r
àondenj door stoom geheetten, zuiverings-ketel, :nelop 35@
38o Rswvxvh gebragt; algdan roert men de, door vooraf
gegane proqfnemingen gew ndene,noodigehoeveelheidkalkme
eens in dezelve, hateenmaalopbruissen arbl
eenl,k zoicph groenachti: formendj afsplitsend scimimjwz
en het
neêrdalen Tan graauwe vlokken wordt waargenomen ;alsdan
sluitmen den stoom af, en laathet sap bekoelen. Hetsap
moetdan heldergeelachtiggekleurd zl
jnjen alkalisch rekgerenjdoch nietal te sterk naarden kalk sf
naken. Vroeger

bezigde men veelal bj dexuivering ook eeneruimeoverstorting van kalk,diedan door eenevoorzigtigetoevoeginq
van zwavtlzuur weder verwi
lderd werd. 9e suikerwordt
echterdoorvri
je zuren veeleerderd:u doorvrijeloogzouten
afgescheiden, weshlve men in Frankrpk nog hoogstens
slecht: dan het xwavelzuuraanpendt,wanneerbijhetverkooken van het sap de kalk-overstortin; zich wtderom te
zeerdoetopmerken. geze handelwi
jze ishetdusook,naar
welke het suikerriet-gap in de koloniën gezuiverd wordt
In vele duitsnâefabri
jken bedientmen zich van de manier
.
van Acuwlp, d. i. men m engthet sap, koud,met2 à 4
pro -ïl& zwavelzuur; na etteli
jke minuttn metkalkmelk;

arna men het :ap heet,tot datde zuivering wlbragt is
zuren en warmte,geljk boven fsgezegd,zooligtelijk ont- wa
en vervolgens hetzelve tot klaren bezinken laat. @ok hier
j
st
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te wegen in te slaan. De oudste en ook tegen- reëgeert het s&p al
kalisch, en welderwijze sterk,dathetvxrdi: no: hetmeest(in FrankrijkenDuitschland uit- zelve, na de afdampingj 1et eenig zwavelzuur gemengd
sluitend) in gebruik zijnde behandeling is de volgende: wordtj doch echter niets tot op hetvolkomenverdwijnen
Xen verwerktverseNe wortelen,6nisdaarom nkeldefabrikatie der alkalische reactie. De handelwi
jze van den duitscher
tot slecht, de wintermaanden beperkt, vermits langerdan ZIxR week van de franzche manier slechts in zoo verre af
ld gekooktwerd. Inden,
toteinde Xaart, ook bi
Jdebestebewaring,debeetwortelen dathets&p mttdekalk hngeren ti
nietgoed bli
jven. Xen zoodanigefabrikaPle-ti
jd van 5 of6
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aanbevolenjhetsay met
maanden noemt men eene ea-pcgxe
-. In de eerste plaats
gips ofplei:terkalk op tekooken,aladan te S1we en de beetwortelen met hetmes van bladeren,kwade t
ren,
metkalk,bi
j70ORlwvx.te suiverenjen de
Plekken of steeën en kleine vortel-uitspruitsels bevrijd, orve
erbli
jvende kalk door phosphorzuur te verddjven. Tkn
fervolrns in wasch-trommels (groote, van latten venaar- vel
re
beuli
tejnzep
racd)
tjekzç
eble
els
owo
okrz
fsle
digde, om eenen asdraaijende crlinders) in gedurig toe- Taae
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Woeijend en doordetrommelsloopend watergereinigd,dit natuurli
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laatstgemelde kan ook wel,als de wortelen op lossen rullen uitvoerinr gebragtgeworden. Debi
jzonderezuiverings-magrond gegroeid, van kwade steeën enz.vri
l, en terstond nieren zzln overlgen: in derzelverbijvonderheden,metopreed,op hetveld wèlafgekloptzi
jn,geheelachterwegege- zigt tot het gevolg, tamelljk onverschilligjmits slechtsde
laten worden. Daarop verwdlft men de beetvortelen tot hoofdvoorwaarden vervuld worden : het sap nooitlang met
eene brei. In het klein kan zulks alleen door middelvan vrije xuren in aanraking te laten,eiwit,geleizuuren klisblikken handvri
jvers, van bekend maaksel,geschieden;in senkruid volkomen afte zonderen,hetammoniakzoutafte
hetgrootdienen daartoecylindersjdiegemeenlijkmeteenen zondereny en het :ap helder,weinig gekleurd! en met gereep blik bespjkerd zi
jn, en tegen welkemen,terwi
jlxiJ ringe alkalische reactie aan de volgende werktngen overte
snel daaai
jen, de wortelen aandrukt. geze,oorspronkeli
jk geven. Set gezuiverde sap wordtnu heldtrafgegoten,tn
doorMosTrAllwx uitgevondene,cylindriekewri
jverswordenj gewoonli
jk, na dathetbeloren:doorçene reedsgebruikte
sedertkorteling, met voordeelg'
eheeluitijzervervaardigd. koolen-Ktreer-toestelgeloèpen is,uitgedampt. De uitdamDe beetwortelen-brei of pap wordt vervolgens uitgeperst; ping geschiedtôfboven een vrijvuuryèfinonderscheidene
te dien einde doetmen dezelve in perszakken,ofslaatde- uitdamping-toestellen. Hetgetaldexer laatstgemelden iszx
zelve tusschen persdoeken in, welke men dan afvisselend groot, en derzelver inrigt
ing veelal derwi
lxe ingewikkeld,
x.
hichtsgepi
jze met horden 4an lat-msterwerk op-een sta- dathe hiernietmopeli
jk is,deswegeng in naderebeschoupdty en onder de pers legt. 9e persen zi
ln 6î(zoo a1s wingen tetreden. Z1
J zjn teverdeelen ineigenli
jkestoomvreger doorgaands) sterke schroefpersen, èf hydraulieke pa
nnen, d.i.vlakke pannenjdie door middel van dubbele
pcsen,aan laltstgemelden isbijeen'
îgermategroote etablis- bodems met stoom geheet worden, en boven over welker
Rm enten de voorkeur te geven,en ml
-n ook genoegzaam al- eribden of eFenen bodem, het sap in dunne lagen vloeit;
meen in gebruik. :ij aanwending der schroefpersen zal ln zoodanige toestellen, waarin boven over het sap eene
men, bd de eerste persing,nimmeralhetsap verkrtjgen, luchtverdunde ruimte wordtte weeg gebragt; in zoodanige,
G men dus niet,de maasa totveevoederbeatemmende,op- waarbilmen deuitd:mping doorinhetsapingeblaxengtoom
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of lucht bevordert; eR eindeldk zoodanige, waarbi
l men werkt), geen gevolg gehad1 RZB' XXnTI: en Cn xpnzaanhoudend het saP izl dunne lagen uit den ketel in de lols, die de,beetwortelen door m iddel van eenen kaatenhoogte heft, ea boven over eene lange oppqrvlakte weder toestel door hetwat
erdoen circuleren,wf'rden etteli
jke fa-

j allen ishetoogmerk,om,6îbijeene
laat afvloei
jen. Bi
lagetemperatuuruit te dampen 6î bd hooge temperatuur
de uitdamping merkeli
jk te bespoedigen;beide,omdatde
:uiker door aanhoudende sterke hitte wordt afgescheiden.
HetNltreren geschiedt,geli
jk reedsboven aangemerkt,door

bri
jken gezegd te werken. Be lLvt
kateur 4an 'zlcgznl,
een toestel, op de leest van ûslcuxlsAcu'smechanismusgeschoeid, heeft in den jongsten ti
jd veelgeruchtgemaakt.
over het algemeen valtnog aante merken, datbi
l deverdunde maceratie-sappen, deze toestellen op derzelver plaats

eene min of meer dunne schicht van koolen, uitdieren- zi
jn.en in weerwilderhoogekosten van derzelvvraanxhafbeenderen gebrand. llet geâltreerde sap wordt alsdan in Iing,nog hetmeeste voordeelverschaFen.
daartoeopzetteli
jk ingerigtepannen snelzooverreingekdoktj Het nieuwste, door den duitscher Sclltklzzzgicx gedane

dathettusschen de vingersdraden trekt,die bi
jhetdoorbreken zich haakvormig krommen.9e kristallisatie geschiedt
verxolgens op dezelfde wijze alsin deraKnqderi
jen,weshalve wi
j daarover nietsbehoeven te zeggen. Dedusver-

voorstel, eindelt
-kj bestaat daarin, de beetwortelen te versnijden, bi
j eene warmte van hoogstens 500 lhxnxvR te
droogenjdaardoor ei-wit, klisse en geleionoplosbaar temaken, de gedroogde wortelen te pulverisereny en hetpoeijer
kregene suiker is ruwe Jlïâerj nog eenigzints gekleurd, met aangezuurd water, of met wijngeestuittetrekken niet volkomen droogj en nog eenen IlaAuwen smaak van waardoor men sap zoude verkrijgen, die naauwelijkz eene
den beetwortelhebbende. Xen verkooptdenzelven,hetzi
j zuivering noodig zouden hebben, en onmiddelli
jk totkrisin dezqn slaat aan de raKnaderi
jeo,ofwe1men dektden- tallisatie zoudey kunnen uitgedampt worden. Theoretixh
zelven zelfseene maal,d.i.men slaatde punten derbroo- is de zaak volkomen gegrond. Practisch hangt hare uitvoerden af, holt dezelve van onderen eenigzins uit,maakt het baarheid van de volgende pmstandigheid af:ofervoegzame
bovenste vlak elren,en dektalsdan, even als in de raëna- gelegenheid zi
j,de beetwortelen voorshands,znnderebi
jzonderijen,hetzijmetvochtige thoon-aarde,hetzi
jmetklaarsel dere kosten van brandstof, te droogen - en in hoeverre in

(eene geconcentreerde oplossing van zuiveren suiker). De heUi
tgroot.de zuivering en hetâltreren zoudeoverbodi:zi
jn.
t hethiervozen ter neder gestelde za1men hebben ontbetere fabri
jken bereiden op deze wijzefenen suiker,die
onmiddelli
jk voor de consumptiebruikbaari,. 9everkre- waard, dat de wegen, die tothet doelvoeren kunnen, van
geue siropen of molassen, d. i.nietkristalliseerbare zoete zeerverschi
llenden aard zi
jn,en datdefabrikatie4an suiker
vloeistoFen, ondergaan nu,om den daarin nog voorhanden uit beetwortqlea nog in hare eerste ontwikkeling is. Dit
kristalliseerbaren suikerte redden,onderscheidenebewerkin- maakt nu eenerzi
jds dezen tak van fabri
jk-bedri
jftoteenen
gen, die hier niet breeder kunnen vermeld worden; de zoodanigen, di
e alleenli
jk met voordeelkan bedreven woralsdau laatsteli
jk nog overbli
jvepde vloeistoFen dienen nog den, dooreenen in alle opzigten bekwamen man, die, ri
jk
tot het daaruit stooken van brandewi
jn,totveevoederenz. in kennis, van de omstandigheden weetparti
jtelrekken,
De uitgeperste wortelen-massa wordttot veevoeder gebruikt. en me$den t
i
jd weetvooruittegaan, zonderzich echter*
9e boven beschrevene methodl is het nu, die in hare nuttelooze proefnemingen te verdiepen; anderszi
jd: wordt
beide voor
naamste wtjzigingen schier algemeen ingevoerd, het bi
jdeze omstandigheden zeermoei
jelijk, ietsalgemeens
en sedert eeni
gejaren practisch uitgeoefend wordt. W eldra over opbrengsten fabrikatie-kosten te zeggen. Kerstgemelde
echter moest hetbevreemding wekken, datdebestefabrij- hangt (afgezi
en van toevallige verscheidenheden in hetgekanten, naar deze methode,in hetgunstige gevalslechts 7, hal
te der beetwortelen) van de methodeaf, i:bj de aanjdoorslag,niethoogerdan
veelalslechts4J,gewoonli
jk 5) pct.kristalliseerbaren sui- wending derandezemethoden,bi
ker uitbeetwortelen wonnen, terwijltoch denelverabsoluut 5) pot.
, doch moet, metzekerheid, volgens de nikuwere
vuikergehalte 12 pCtbedraagt. De oorzaak daarvan ligtdeels meioden op 7,8,zelfswelop 10 p6t.kunnengebragtwordaarin, dat mechanieke middelen nooittotvohomene uit- den. Xen beschouwta1sopbrengstoverigen:alletn den4ewerlting 4an hetsap voeren kunnen, deels ook daarin, dat kristalliseeden suiker, vermitshet, volgens alle ondenlnde methode door het getal en den duurder operatiën te vele dingen,zich alsdoelmatigervoordoetjde sijropen.molassea
gelegenheid tot suikerverliezen oplevert. ir werdea dan en overblijfeelen, waarvan de waarde allezins dikwerfniet
ook vele pogingen tot het opsporen van meer doelmatige geheel onbeduidend ijj volstrektnietin de opbrenggt-beremethode in hetwerk gesteld. ln de eerste plaat: beproefde kening op te nemen. Bi
j de metkodederpersing si
jn de
men hetsap uitde,hetzj verwrevene ofslechts in schijven nevenprodukten hetaanmerkeli
jk:ten bruikbaarst;mmn kan
versnedene beetwortelen door uitlooging in koud of heet bi
j den verkregen ruwen suikereen onge4eergelijk gewigt
water'te gewinnen. Xen heeftontelbare methoden van de- van molasseaannemen, welkswaarde) van dien de:ruwen
xen aard voorgeslagen, en begtempeltdezelve algemeen met suikers bedraagt. De van de persing overblijvende deelen
den naam van maceratie-metâoden. Hetkomt bij dezel- (nog vochtig gewogen)maken 20 en 30 pCt.:an hetgewigt
ves daarop aan,de beetwortelen metsteed:vernieuwdehoe- der beetwortelen uit. Intusschen zoudedezaamgevatte waarde
veelheden watera,en,omgekeerdyhetwatermetsteedsnieu- der molasse en overblijfselen zich hier op de Yaarde des
wen toew er van beetwortelen in aanröering te brengen, tot ruwen suikerg stellen. gaarmen echter zich er op behoort
eenerzijds de beetwortelen uitgeput, andendd: het water toe te leggen, de voortbrenging van de molasse meest momet suiker verzadigd is. :ijalle aanbevolen apparaten ligt geli
jk te verminderen, en de beetwortelen meestmogeli
jk
du, als oogmerk ten grondslag eene soortvan aanhoudende uit te puttenj zooza1bijbeteremethoden dezeverhouding
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beweging 4er beetwortelen en van het water een tegenovergestelde rigting te bewerken. Zi
jbestaan'ten deele uitzeer wortel-overbljfselen,dievoorshandsalleen metnuttotveeeenvoudige,ten deele ook uitzeervernuftig tezamengestelde voeder (nietook totpapi
ermaken?) bruikbaarzijnyaanmermechanismen. De meeste proefnemingen van dezen aard keli
jk metdeuitputtingderbeetwortelenaanvoedendedeelen.
hebben totdusverre daaraan schipbreuk geleden, datmen, Xeer nog dan de opbrengst zi
jn de fabrikatie-kogten verèf de beetwortelen met het water in aanraking bragt op anderl
i
jk. Deonderscheidenemethoden vereischen xeeraaneene wijze,die geene volkomene uittrekking van den suiker zienli
jkeaanleg- en bedri
jvings-kapitalen, verscheidene uittoeliet;ôf dat men te veelwaterbàjvolkomeneuitputting Saven voor brandztofren en reagentl-énjen ook voor arbeidsder beetwortelen verbruikte. In beide gevallen werd een loonen;laatstgemelden,even a1sdepri
jzen derbrandstoPe
.n
te dun sap verkregen,welks uitdamping te veel kostte. De en derbeet
wortelen zelven,zi
jn,naar gelang vanRlaatseli
lke
meeste hoop op welslagen schi
jnt de nieuwste toestelvan omstandigheden en gesteldheden zeer onderscheiden, zoo a1x
RxlcuzlBAcH tezi
jn, in welken deversnedene beetwortelen, ook daardoor een grootverschilmetopzigttotde kosten der
iliA)
* steeds vooruitgaand
egenovergestelde beweging van het beweegkrachten en van het aan te schaFen gereedschap ont. et
water en de beetwortelen, afwisselend de werkin: van het staan kan. Zindelijk isin aanmerking tenemen, dathier,
kokende water en den waterstroom blootgesteld zi
jn, en zoo als overal, de kosten van aanleg nietin verhouding der
du: binnen weinige minuten tijds geheel-en-al uitgeput hoeveelheid van hetgefabriceerde hooger testaan komen,en
werden. Hetsap iseven suikerri
jk als pers-gap. 9e zie- dienvolgens alti
jd meer goedkoop bi
j groote hoeveelheden
ding-hittte brengthet voordyelaan,hetei-wit en 4e klisse gefabriceerd wordt,dan bi
jkleine. Deze aanmerkingen beonoplosbaar te maken;gelei-zuurstoFen, di: bi
j het uit- houden hunne krachl,hetzi
j men de beetwortelen suikerPersen vau verwreven btetwortelen in groote hoeveelheid fabrikatie zelfstandig ofalleen alsbi
jzaak derlandhuishoudln het sap komt, docb op zich zelven niet oplcsbaar isj kunde bedri
jven.- Bij beide wijzen van bedri
jf komen
moet natuurltik bi
j slechtsversnedenebeetwortelen in veel echternog bi
jzondereaangelegenheleninaanmerking,waargeringere hoeveelheden voorhanden zi
jn. ge verdere be- van straks nader. Hieruitvloeit nu van zelven voort, dat
prbeiding van een zoodanig sap, die overigens op de bo- over het kosten-bedrag der nieuwere methoden nog met
ven aapgeduide wtize geschied, biedt dienvolgensweinipe stellige zekerheid niets kan gezegd worden. W i
j hebben
xwarigheden aan. 0ok de fransche methoden hebben dle onsdaarom , watditpunt betreft, aan de kosten-begrooting

van sxzrp:x,IloxBAstll,LAcnuwc: (diemetkoudwaterver- der andere lnethoden te lzouden, waarbi
j ai
jhetvoordeel
171*
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hebben,even main de opbrengstalsdefabri
jk-kostentehoog
te kunnen ram en. Als wd echterrekeni
ngen van fransche
en duitsche fabri
jken, die naar de methode der persing,
maar overeenkomstig het nieuwere standpuntmetwaschma-

chines,cylindrieke wri
jversen hydraulischepersen arbeiden,
ten grondslag nemen,kunnen wi
j vast:tellen, datbi
jeene
jaarli
jkscheve-erkingvan 1mill.ned.*.de aanleg-kosten
derfabrijk l5- à30,000 g'
ulden,dejaarlijksche fabri
jkkosten l2- à 20.000 gulden bedragen. gaarmede worden geproduceerd minstens 1000 centenaars gekristalliseerden ruwen

suiker,zoo dat de kostende pri
jsvan een centenaarruwen
suiker hoogstens 15 gulden,In de meeste gevallen slechts
12 gulden bedraagt. De molassen en overbli
jfselsdaaronder
volstrekt niet gerekend.
Yergeltiken wj nu hiermededekosten derfabrikatie <&n
den kolonialen suiker, die welzeeronderscheideaztjn, en
olntrentwelkemen weinigejuiste opgaven heeft, dan mogen wijmet den duitschen schri
jverNxvxwll aannemen,
datinde koloniën het
suiker nietbeneden 9 à 10

disconto 5 pct.j netto tarra, 5 pct.vergoeding wordt voor
tarra bewilligd. Verkochtwordt naar vateq of lasten van ry
à 600 kilogrammes. Geklaarde beetwortelensuiker,de l00
kilogrammes.
le soort .. .
2* p .... .
3* p
4e >

l62 à 166 francs.
l54 p 158 p
131 > l40 ly
. 128 * 130
>

.
.
. . . .

overigens werkt men in Frankrijk schier doorgaandsnaar
depersmethode,en zi
jn we1de grootsteetablissementen die
van den beroemden Glzspzt gxtlsss in ârras ea elders.
In guitschland bezitten Bohemen en Bei
jeren demeeste
suikerfabri
jken,dienaardezoogenaamde mauiervauW zlxsjcu Konwslsz arbeiden. toiàemen wordtgezegdgreeds)

van '
deszelfs suikerbehoeftqn te dekken. Te Blausko, in
Xoravië, worden metde nieuwe methodevan Rslcuzl:icu,
gl.kan
centenaar
nloe*ten nu nOg de in W ùrtemberg en Baden metdievanScucTzswsxcpproeven
worden geproduceerd. Daarop
genomen. De tolverbondstaten tellen, naar verhoudiug,
zaamgevatte tranaport-kosten en invoer-regten gebragtwor- slechtswcinige fabfljken,doch derzelvergetalissteedstoeden. Bedenkt men echter, vathiertrouwens slechts in het nemende; velen derzelven werden naar het arcanum varl

Toorbjgaan kan aangeduid worden.datmen in dekoloniin,
met opzigttotdefabri
jkmalige bewerkin; nog verreachterlijk ataat;- datmen ternaauwernood de helftvan den in
llet suikerriet vervatten suiker uittrekt; - datde suikerplantaadjes,de prtizen dergereedschappen,dearbeidsloonen
ten revolge derti
jdsomstandighedensti
jgendezi
jn,datandererzi
gdsde europesche suiker-fabrikatie reuzenschreden voorwaartsgaat, door schranderheid en vli
jt en andere uiterlijke omstandigheden ondersteund wordt,- dat,eindeli
jk,
de eene enkele'mMl gedekte ruwe suiker, zonder raëne-

ring, voor de consumptfe goed kAn bereid worden, bedenkt

men ditalles,:oo kan ergeen twi
jfelzijn,datde beetwor-

Zlsa ingerigt:doch si
jnjlaterymeerendeelsnaardefransche
in guitschland tameli
jk gelijk aan diein Frankrijkjen zelfs
in maenié opzigtnog gupsliger.'
Hongari
je en Rusland munmethode terug gekeerd. Deui
terlijke omstandigheden zi
jn

ten door hunne krachténspanningen, tot voortzetting der
beetwortelsuiker-fabrikatle,boven andere landen uit.

ThansblijftonsnogJlechtsover,een enkelwoordtezegkatie tot andere fabri
jkbedri
jven staat. Genoegzaam doorgqands heeft men deze suiker-fabrikatie blootelijk als nevenbedri
jfder landhuishoudkunde bedreven. be redenen
daarvoor, liggen geredeli
jk voor de hand. De grondstof
zelve isvoortbrengselderlandhuishoudin:;denoodzakelijkheid om de wortelen versch te verwerken laat geene aangen over de 4erhouding, in welkedebeetwortelsuiker-fabrl-

telsuiker-bereiding in Europa een geduchte medediuger tegen den kolonialeu suiker zalworden, en welligtdien geschaKng van voorraden toe,en beperktde fabrikatie tot de
heel verdringen zal.
Deze omstandigheden nu, als ook de vermindering der wintermaanden,gedurende welke de landhuishouderin aastaats-ontvangsten door hetverlagen van het inkomende regt dere opzigteu werkeloosbli
jft;deafvallen en overbli
jfselen
op den suiker, zi
jn hetj dienietslechtsdestaten, welke kunnen door den landhuishouder hetbestten nuttegemaakt
koloniëq bezitten, maar ook andere, in welke de door de wordea.gaar,iut
usschen,slecNtsbi
jeenezekereuitbreiding
menigtedersuiker-fabri
jken aangroei
jendenationalerijkdom derfabrikatie metvoordeel kan gewerktworden,:oo is het
de boven vlrmelde uitgaven nietdekken kan, hettotpligt niet mogeli
jk, dat een landhuishouderde geheelehoeveelzullen maken 4en beetwortelsuiker met eene belasting te heid van het hem benoodigde kunne aanbouwen, zonder
bezwaren. 9e beraadslagingen in de fransche afgevaardigden l
zich in andereopzijtentebenadeelen. Hetisdaarom inde
kamerdoen zien, datde voltrekking v n zoodanigenmaatre- anden waar de beetwortelsuiker-fabrikatie overgroote schaal,
ge1 hare zwarigheden heeft, zoo lang men nietde eigene bedreven wordt,gebruikeli
jk,datdejmettoereikend fonds
fabrikatie onderdrukken wil. Eet belang derkoloniën be- van middelen en zaakkennisvoorziene goedbezitter,dieeene

zittende landen, bovenal Xngeland: belang (als zoodanig) suikerfabrijk aanlegt,het grootstgedeeltederbeetwortelen
vordertallezins, maatregelen te nemen die den opbloeider van nabi
jwonende kleinere landeigenaars koopt,en de gebeetwortelsuiker-fabrikat'
le verhinderen; minder eischtzulks lleele onderneming is dan daarop gegrond, dat laatstgemeljks de noodige hoeveelheid beetwortelen aanbouFrankri
jksbelang,omdatreeds een aanzienlijk getleeltevan den jaarli
jsleveren.Daardoorwordt
deszelfs rijkdom in dezen industrietak is belegd. W at wen en toteenen vastgestelden pri
Duitschland betreft, za1 datland nog andere maatregelen te eenerzi
jds de fabri
jkant van den goeden witder kleinere
treFen hebbenj omdat aldaarheterslechts om tedoen moet landbezi
tters, doch,.
ook andererzi
jdsdezelaatstgemelden van
n eersten afhankelijk. Naarbeide rigtingen zi
jn dienzi
jn, door eene allengsche en voorzigtige belasting op den de
volgens proefnemingen ondernomen om zicN vaa deze afbeetwortelensuiker hette kortder inkomende regten tedekken. zonder evenwel aan het naar te streven doel - de hankeli
jkheid te ontheflkn. Zenerzi
jdsheeftmen gepoogd,
verdringing van den kolonialen suiker- hinderlijk te zijn. den kleineren landbezitter daardoor grootere voordeelen van
Zoo heeftreeds Pruissen den, voorkolonialensuikerbestaande de beetwortel-fabrikatie te verzekeren, dat men hem aan-

raënaderi
jen verboden beetwortelensuikerop tekoopen.
w at betreft de statistieke en commercieële aangelegenheden van den beetwortelsuikeryzoo zjn alleen metopzigt
totFrankrijk eenigermatejuisteopgaven voorhanden. Ten
jare 1836 bestonden in dat land 582 fabri
jken,van welk
etaler536 in deacht en twintig uoorëeli
jke departementen (departement du Nord 216, Pas-de-calais135)geves-

raaddeyzelfuitzi
jne beetwortelen op eenvoudigewi
jzedeels
gemeenschappeli
jke ziederi
j zoo verre te bearbeiden, dat
het aan raënadeqjen verkocht,en ook in allen gevalleonmiddelbaartotlandhuishoudeli
jke doelelnden te nuttekunne
gemaakt worden. De weinig uitgeputteoverblijfselen hebhetsap te trekken, en alsdan ditsap voorzich, ofip eene

ben dan even zoo veelvoederwaarde, a1s wanneer hetbeetm etdeeeni
wi
gnst
ander veevoedergewas ware beteeld
tigd waren; hier werden verwerkt 1,012,770,589 kilogram . wortelveld en
beetwortelen, en voortgebragt 48,968,805 kilogr.gekristal- geworden,
aan suiker komtin toevoeging er
j. In Frankri
jk en in den jongsten tàjd ook in Hanover,
liseerden suiker (bi
j doorslag nagenoegeeneproductievan bi
eft men ziclz vooral met de bevordering dezerl
andeli
jke
5p6t.). 1000kllogr.beetwortelen kosten in denoordeli
jke he
abrikati
een be
oëc
teouddieny
n ei
nndemetditdoelPremiën uitgezipleegleh
e
departementen 17Jfrancs,en dekostendepri
jsvoorlkilogr. f
onderrigtingen in hetlicht
sufker,gemiddeld 80 centimes. De ruwe beetwortelsuikers loofd,
worden genoemd even a1s de kolonhle suikersjen waren gegeven. ândererzijds hebben zich hier en daar beetwor-

jken gevestigd, die volkomen zelfstandig bein den zomervan 1838 depri
jzen schierzondereenigever- telsuikemfabri
dreven worden. Derzelver bestaan hangt geheeldaarvau af,
anderingin Pari
js,a1svolgt:
ofhoeveelheid en pri
jsderwortelenop dezelfdehoogtekunnen staande gehouden worden. W aar versche beetwortelen
belle gvcfrfêzae .
.120 à 122 francs.
&onne glcfrïl-, . .. ..
126 >
worden verwerkt, moetzoodanigefabrjk tegeli
jkerti
jd raf:p.>e guatrième ordr: .
l12 >
ânaderi
j zàjnjom deszomersen deswintersgefabriceerden
suiker te kunnen raKneren. Yerreweg voordeeliger zullen
yvc/ril-e ovdinuire .
106 p
6on commun . .. . .. . 98 p 100 *
zich de zaken voordoen voorzoodanige fabri
jken, al:eenmaal de methode om drooge wortelen te verarbeiden, gecommun ... . ... . 78 p 86 >
brun com mun e/ &on
lukken mogt. Alsdan kan de fabri
jkant het geheelejaar
commun
68 p 78
doorarbeidenyea voorjaren ti
jdszich metbeetwortelenap-
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Provianderen. Het .komt hezn er dan 'veel minder op aan, ri
jk: koningli
jke stoeteri
jen vindt men te Klogterwelt eu
van hoeverrehijzi
lne beetwortelen halen = oet, vermitsde scb rnhavgen.Paardenmarkten te KlllAngen en Stutte rdt.

transportaiddelen merkeli
jk verminderen,en rrgeen gevaar
van bederf bestaat. Daarbi
j wordt voorondersteld, dat de
producenteo derbeetwortelen zelven ze droogen,hetwelk i.
iedergevalhetvoordeeligstis. 0p dezewi
jzezoudedebeetwortelsuiker-fabrikatievolstrektin den ri
jderoverigefabri
jktakken treden.In hettechniek opzigtzoudeziJdaarbi
jslechts
kunnen winnen, of echt
er in een landhuishoudkundig opzigtzulk een staatvan zaken zoudetebilli
jken zi
jn,lseene
vraag die onsniette beantwoorden staat.

Het rundkne (omstreeks * .000 stukg) ondergcheidt zich
doordeugdeli
jkheid zoowelalsdoortallkheid;komtdaarom
ook in den uitvoerhandeljvooral naar Frankrijk,hetgeen
jaarli
jk: millioenen aanbrengt. Hetgetalschapnn wordtop
nagenoeg6* ,000 stuksbegroot () gehveleen even gooveel
halfverè4eld). Aanzienli
jken schaaps-en woluitvlert Geifda, lmxtrvqks25,000 stl.kl, inzonderheid op de Alp en ia
het Sehwanwald. Farkennzljn te weinig in getalvoorde
behoeftede:lands,weshalveaanzienli
jkedriften uitBederen

W OUW ,(lati
jnsch reseda /t4/:4/.gfr.gaude, Jerl: 4 wordenj-pgevcerd. Grooteveemarkten vindtmentem fens-

jaunir;eng.dyersf
zgt'
t'
:;du.W q.
u,W cvde,Geltkraut,
Ft
ïrlrrgrcd,Jleœenkraut,Streichkrautj.Hetprodukteener
tweejarige plant metdunnewoltelen en velebladeren, die
we1 in geheel Europa in hetwild groeit,maar ook,vermits
desteel, debladeren en bloeisems een voortreFeli
jk mate.
ria4ltot geelverwen,toteeneaangenameligtcitroengelekleur,
leveren,overvloedig door kultuurgewonnenwordt. De wouw
verdraagt zich echter minder dan andere verfstolren m et de

meekrapyerwen,en-daarom wordtin denjongsten ti
jdschier
doorgaansbi
jhetkalikotdrukkendeQuercitronschors,instede
vandehwouwgebezigd. Bi
jhetzi
jde- en papierverwen geeft
echter de wouw hetschoonste goudgeel. De engelsche wouw
is grof, en geefteene slecltte kleur;beter isde ietskleinere
fransche; inzonderheid die. welke in de Provence geteeld,
en over Xarseille in bonden van nagenoeg 10 pond verzonden wordt. Goede wouw moet in het geelachtige vallen,

en,metwatergekookt,eenenwalgli
jkenreukvanzichgeven.
N:p.TAnI:F.Inv.50 cents,xï/tp.socentsjdo,rw.socents.
W AAK qschpvt-t.Alseenschip in schipbreuk,doorstran-

burg en :lberach in den Bonau-,te Rllwangen iu denJarten te Heilbronn en Backnang in den Neckar-kreitg. De

6qnntentt i: nietonbeduidend. echter voor de inlandache
behoefte niet toereikend. In de Z#de-ormen-teelt zi
jn
s
edert de jongste jaren Terscheidene we1 gelukte pnroiJ*evfeernondernomen. Slakkenteelt. Een ei
gendommeli
jke
heidgtak i: deteeltderwi
jn6ero-slakken op de Alp,a1waar gi
J Terzameld en in bi
jzonder daartoe ingerigtetuinen
gevoederd of vetgemest, 0 , inzonderheid in den t4d der
vasten nlarW eenen en Itali'
ë in vaten gepakttotspijziging
vergoadza worden. De vinncâer# isailerwegeaanziealijkj
vooralin hetmeervan Con:tanceLBodensee)..
#'
#aœ:r*#p.
qzer i: heteenige metaal, hetwelk tegenwoordig in den
Schwarxwald en op de Alp uitgegraven wordt. 4mi
jngrotvenjnamvli
jk,bi
j Weurenberg in den Schwarzwald,verken
,
veelMgerqru uit, hetwelk te Christophsataaten Friederichsha1gegmolten en gegoten,en in dedaarbijgelegenesmeedwerkea totgmeedtjzer:j blik,draad, staal, seizen,(jaarlijks
40,0* ):ikkels, stroomessen (10,000 stuks),schoffelsjpan-

ding enz.ia zulk eenen staat geraakt, dat het door eene nen enx. verwerkt wordt. 9e eenige steenkotengroev. des
gewone herstelling nietkaninstaatgesteldworden,om deszelfs lan4#, hetwelk eene goede opbrengst belooft, is te Xenelz-

reis voorttezetten. wordtheteen wrak(eng.F reckthet
fransche nietgebruikeli
jke Fareeg)genoemd.
W
URF
(
s
p
,
'
:
4
a
/
e
f
l)
noemtmen in Neurenburg een aanta1 van 5 stuks,a1s van goederen sprake isj die naarhetge-

hofea bi
jIsneiin de gonau-kreits; alleandereproefnemingen op steenkolen zi
jn totdusverre mislukt. X'
urf wordt

talverkochtworden.

het A hoeft. M ineraat6ronnen heeft W urtemberg in alle

'

op versoheidene plaatsen geatoken. Krukenzout heeft tegenwoordig W urtemberg uit 8 salinen verre weg mee/ dan

AYUIIXEUID Lschpvt.t. Zoo noemtmen eeneuitwendige kreit:tn, echter geene zeer Termaarde.
bekleeding, die aan schepen wordtaangebragt, om dezelve
Folknvlnt. ofschoon d: verscheidenctakken derhndtegen den boorworm j en over het algemeen tegen wormen
huighoudkunde en veeteeltin W urtember: .
de meeate han-

te beveiligen.
den werknam houden, en dicnvolgens het land meerprodeW
sniURTEXBERG.
ettemin vruchtba9i
ret meer bergachtige dan vlakke,maar duceer
t dan fabriceert, zoo zi
jn toch echtervelestedeltke
zuid-duitschelandbevredigtallenood- ni
jvèrheids-bedri
jven.hoezeerdan ook nietfabnjkmatig uit-

wendigebehoeften zi
jnerbewoners,wiervoorname bestaanb
eo
st
aati
.
end
cht
rs
lh
eo
vud
ertel
de
br
n
n Hi
deerla
heui
i
jke bearbeiding van den grond
tand6ouw :rranen,namel
d
i
jk
inkel en x
velt (meerdan 2 millloen scheFel), haver en
garst,ook maisen gierst(rogge en tarweinminderehoeveelheid)yzelfsvoorden uitvoerhandel,inzonderheid in het
Benedenland, of in de vlakten, en het Hoogland tusschen
den Schwarzwald en de Alp, in de vruchtbare velden boven
Stuttgardt, omstreeks Ludwigsburgj W inneuden enz., en

den Neekarkrekts. 9e aanzienll
'
jkstegraanmarkten vindtmen

geoefend vordende9belangri
jkjen ook hierzietmen ateeds
meer en meer door velerlei particuliere en van staataw ge
opgerlgte maatschappi
jen de ni
jverheid hooger opbloeden.
Yerdiensteli
jk vooralishetgtre4en der>ymaatschappijtotbevordezing derkunst
vlijt''in W urtemberg,door welkerbem iddelin: bet ook geschiedde, dat de regering sederthet
jaar 1837 verscheidene pri
jzen uitloofde. op hetlevendigst
verheft sich de kunstvli
jt in de gebergtestreken van den
Schwanwald en de llp, waar de landbouw alleen de bywoners aietkan onderhouden, en het meestuitgebreid zxgn
de lnnwa
- adwnller%
j,spinneri
j en bleekeri
j, aan en op.de
Alp te Laichingen (400j*f) elle
tjnwaad), Xùnsingen,
Zn l
.

in de steden Ulm, Bieberach,Riedlingen en Rayensburg in
den Bonau-kreits. oliezaden : raapzaad en raapkoeken al..
daar in ovenloed;ook breidtzich de kultuur van hetpapa- Urooh, Ulm enz., en in opper- waben te Biberach,Kauvenaad,vooralin hetmidden- en lleneden-Neckar en in het beurenj Göppingen,Lentkirch, Aulendorf,Isny enz.;maar
Enzdal, uit. F las en henne
p, âo',tabak (veelteweinig ook in Stuttgardt, Tubingen, Tuttlingen enz., alwaar veel

voordebehoefte)meekrap,ép/zatlrvcl/es,w#n,enz. De
opbrengstder nagenoeg 80,000 morgen wi
jnbergen isj op
den morgen 2 eimer gerekend, 160,600 eimers.de eimer,
bi
jdoorslag,op 20 Il.dat3,200,000 fl.uitmaakt.In goede
jaren sti
jgtdeopbrcngst(alsin hetjaar1834)op meerdan
300,000 eimer. De Neckarkreitsbragtin hetjaar134meer
dan 189.000 eimer wijn voort. De hoogste wi
jnpri
js was
aldaar 80 fl.(te Caunstatt), degemiddeldeprijs33 fl.,de
laagste 14 fl. (teW enisberg)steedsgewigtigerwerd in de
l
aatszte
jaren in W urtemberg ook de bereiding van âunstc/lcz
wcgxe,inzonderheid te Eszlingen,Stuttgardt,Heilbronn
en Berg.waarjaarlàjks reeds meer dan 200,000 flesschen
bereid worden, welk vertier meestal buiten guitschland,
voornamelijk naarRusland gaat. Soutvindtmen in groote
hoeveellzeid in dedigte endonkerepi
jnboomwoudenvan den
Schwarzwald en opper-zwaben, als ook in de groote wouden
der llp enz.die gezamentli
jk nagenoeq heteen-derdedes
lands innemen. lanzienli
jken uitvoer ln houtvlotten naar
Holland. Feeteelt. PccrA ,z telt men omstreeks 100,000
stuks; de regering ondersteunt de stoeteri
jen, en doorde
zorg derjongstensnieuw opgerigte maatschappi
jen neemtde
veredeling der rassen merkeli
jk toe. ge meeste en beste
stoeterijen vindtmea in opper-zwaben, teBiberach, Niedllngen enz.j en voorts op de A1p ;voorheen o k vermaarde
stoeteri
jen in de landstreek rondom Tûbingen en Hernberg
in dtn Schwarzwald-kreits.Uitwervoornamtli
jknaarFrank-

,
.

f#âjdielnet,drffl,zeildoek enremengde#f/y'
damast-ta.plgo6d te Mûnsingen en geusdorfin

gonaukreits,erl lint, lcsd, kanten en gestikt lrfeJdoek te Reutlingen,Ehningen enz. voor zwitsersche huigen

t
en uitvoer vervaardigd worden. Aanzienli
lke &tcekerk
aex
vindtmen te Heilbronn,Eszlingen, Urach, Göppingea enz.
In geheel het land 18000 linnenwever-meesters met ge-

noeeaam 3000 gezellen. Yoorts taken-,a'//&x,
,/o#'
:> ea
kooenwevort
j in onderscheidenedistricte'
n. Iapqteytleve-

ren sclmrndorf en leresheim in het Jart-, vestensto :sy
merinns en nhawls Eszlingen in den Neckar-kreits, o'
t-

spinnerqe. vindtmen in schieralledegenoemdeplaAtany
eu oker hetgeheel in hetland 700 laken- en even zoovele
kousenwevers, met omstreeks 300 wollen en linnen-stoFen

wevers, met te zamen meer dan 400 gezellen. I6h a e-

rrïdïlg, een inzonderheid belangri
jke ni
jverheidstak, die
insgeljk:aan het land een' aanzienli
jken uitvoerverschaft.
S'aA qan en verlakt feder leveren de fabri
jken teHeszlach
en Ludvieburg bijStuttgardt,Bergbi
j CaunstadtenCalid;
Reu*age- Hirschau en Ulm. In hetgeheel meerdan 1500

heerle j<eëen, die jaarli
l
jks bi
j doorslag nagenoeg 200,*
uidvn en Tellen toteene waarde van 7- à 800,000 ;.in.
voerea. Katoenfabr#ken;aanzienlàjke mechanische minser#'t
e& rg bi
j Caungtadten teCaunstadtzelve,te ::zeh :ietghem in den Neckar-, en te Heidenheim ,
Hal1enz.,in den Jartkrtits, van welkerfabrt-
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katen veel ia 4e turknchrood-verw6r#rn te Caunstadt, wtrkplaatstn in het land. K opnv-nmeedwerken, ae,dexBergç Ruhrtingen, Calw en Ehningen geverfd en9 xhier makerk
jen, e#âer-#-eorï
les. Waqld- en vingerhoedoveralyinzonderheid ook te Stuttjardt,totkqtoe-n ver- yklr#âes.
'teIsney en Ludwigsburg.Voortsmenningdraadwerkt wordt. Katoen#nwnel vqh bi
lzonderen aar: wordt en bqouterie-yabujken; voortreFeli
jke goud- en zilverwaxdert kort in het geheelnieuwe etabliss- entte Komthai r#n levertStuttgardtenz.Geweer-fanrqkenîaceâïxrs-y'
gomm eek:Stuttgardt, ea M ancM &ter te RRvengburg, inden br%
jken,werllâ/:blikwaven,fezelJ-ederï
/ra tn ntaa@aDonaukreita,verwerkt. k ounsnlin- (s:/elAeâ-)noa uren lr#'
â. Câemische/clr#â,s,teStuttgardty Heilbronn en
ep de A1p en in hetSehwarzvald. Uitvoer van gaten: en Böhlingen in den Neckar-,te Freudenstadtin den Schwanstofen. Z#den-fa6rk
jken.
' gl-hts een enkelebehngrijk, walder-, en te oedendorf enz. in den Jartkreits. Fovy,
te rsnay in den Donau-kreits; buitendien elechts'ge/lnge wazes-yl&r#âel in Terxheidene districten. Bunkvuidzjdeeinneri
jen en weferi
jen te Tmtlingen en Spaichingen yclrgâ:p zi
jn erin *etkoningri
jk 9,onder welke die te
in den Schwarzwald-krehs; te Salz in den zelfd+ kreits Neringen en Unterheimbach in bi
jzondergoeden naam guan.
vormde sich kerteling eene actiën-maatschappi
j vxrëde- Kandel.Is ook nietde handelvan W urtemberg wexldfabrik.tie. Rrwerden 60leerlingen in deeenvondigeëde- handelj goo isdezelve toch een voor hetland zeer voorda j de menigteen menigvulveveë door 20 geoefende meexfrsonderrigt,en de D in ligen handel,vermitshetzelve bi
het geheel voorhandene weefstoelen leverdtn een Khoon digheid van deszelfs qatuur- en kunst-produkten nog iets
me
e
r
k
a
n
ui
t
v
o
e
r
e
ng
d
a
n
he
t
z
e
l
v
e
invoerty en dienvolgensde
getd stukken zijdestoFen. Papiermolen&.
* van deze telt
thans W urtemberg 56, en daaronder vermaarde,die veel balan: voorzich heeft. De voornaamste voorwerpen vandestot uitvoer naar andere landen vervaardigen. ge tqnqks- zelfsactieven handelzi
jn natuur-produkten,van welkevxryaôr%
jken zijn insgeli
jksaanzienli
jk,en verwerkend.ntabak namelijk grqnenngez
avd;rundvee, 4clccpdwnl en àout;
totuitvoer. Reetwortelnuiker-fabrqknn teUlm.A hen- van fabrikaten,inzonderheid l%
jnwaden en wollenwqrex en
heim en Tubingen. ohemolenn. meer dan 700Jxeilbronn leder uitgevoerd worden. 9e handel metrundvee. helwelky
alleen 11,uitvoer;ook aanzienli
jke nereidin.va N ylver- a1s ook :chapen en paarden, vooralnaarFrankrijk en nxxr
oli6, âdvf en houtwaren. Xven als in anderewoudxreken, den Ri
jn- en Xeinstreek gaat, iszeeraanzienli
jk (3)milvinden ook hier, met n&mt in hetSchv- ald eene li
oen guldens geldswaarde). Hetmeeste mestveekomt uit
menime bewonersin de bearbeiding vRn hethoutdergelver den omstreek van Hallen Freudenstadtdri
jftdaarmedeœn'
bestaan. E:tin den Schwanwald zoo ovenloedig. 2.x nen- aanzienli
jken handel. Schaapswolwordt aan Frankrijk, de
houtverschafthier den menschen arbeid op de feele digst Nederl
anden en Kngeland, ganen (Toor 2) milliaen gulverscheidenewi
jze. Rene dergewigtigste bestaub- en is dens),wornamelijk overFriedrichshafen en van RaFweflen
het xamenstellen, bevrachten eh .fzenden van boptvlottenvan Tuttlingen naar Zwitserland en naar hetbadensche Schwqrzrxde dennen: die meestalnaar Holland afgaan,alwAarzij wald afgezet(overden handelmetâouten houtwaven,die
tot des scheepsbouw worden gebevigd, van waar :i
J ook insgeli
jk:een voorwerp v&n meerdan 2*miloen ultmaakt,
hollander fanxen genoemd worden. ;en xoodanir hdlën- zie-men het vroegereover ho'
ut en houtwavent. Bui/nderstam moet althans 72 voethngzijn,el aanhetdunne dien isook de uitvoer#an wk
j
.
en noomvrucâtnn,als xk
einde nog 16 duim in doormete: hebben. Be vlden gaan van zoutnaar Zwitserlaqd en sedert de tolvereeniging x k
dooràeKinzig en Xueg onmiddmlbaarin den Ri
jn:ofdoor de aftrek :an papier naar het overige guitschland, inzonde.Glatt, sbgold qn Rnz in deh sœkar, en vah dexen uit derheid naar Saksen niet oabeduidend.
j Stuttgazdt, ali
ù den Rdn. 0p#nde
n grooteren gtroom wordenverxheidene In hetjaar1837 ging#an Hohenheim bi
houtvloten tot ée
verbonden, en methx twaren,planken. waareen beroemd landlmishoudelijk instituut,benevensxn
deelen, latten enz. bevrachte Uit den Neckar e en de leergest
ichtvoorhetwetenschappeljke der houtvester: gehoutvloten weder rooter, en op den Qi
jn metTe- heidene w nden wordt, een transportvan 110 hoogst fljne gchamn
Neckar-houtvloten verbonden, totdatei
l de bestemming
ndeli
jk een N llën- en 12 rammen naarGriekenlaadyalxaarzder-hontvlot 8 of 10 malen zoo * ot wordty daa een Xnx- hebben, om als stamxhaapskooi de? eersten grondslag tot
vlotjen naareen dri
jvend eiland geli
jkt.geSchw awalder- de Njne schaapsteeltuittemaken.
houtvloten voeren overigens hetvlotslechts totaanflne eim
Pitandere landen trektW urtemberg aannatuurpxdukten
(men zie de ve/derereis dezerhoutvloten op 4ea MJn,in voonamelijk tabaksbladen en ruwe huiden,welkebeide arons alikelRlz>qA>pzz). Eetmiddenpuntvan degeh hout- tikelen verwerkt en weder uitgevoezd wordenJvoorts fljx
handel is Colmbach aan de xamenvloeding der - te en wollen-,katoenen- en Khier alle gi
jdenwaren,vermits de
kleine Enz ih den Neuenbûrger- en.Schwarzwdd-h mitgen. zijde-fabrikatiehiernog in hare geboorteis;ookglasenmr.
0ok stapelhout wordt op de Xnzmetho- loten afgefoerd celeim Hetmeest vermaardy echterj is de van overzeexke
ea in de houttuinen b'
t
- Bissingen en Bietingheim -l1 den Prv ukten of koloniale waren.
NeekaT-kreil opgexlagen. Ken grootgedeelte A r e%varzVolgensden duitschen schri
jver Xxxxlxcza, bedraagt de
walders houdtzich dan bezig metde kunntigewe- ek idinr uitvoervan W urtemberg ietsmeer dan 16j milliœn, en
van het hout;zi
J maken daaruitlepnln,:frdel,cMyetsn deinvoerietsmeerdan 16jmillioen,waartoenogdewknsten
.

d//xes,graan-nten en vele andere voorwerpen,i- ader- op expeditie-,commigaie-, transito- en wissehandel, beheid ook ten deele de welbekende seâwarzwaldêr â4Jâ:4 nevens de tolregten komen. ge eœpnditie- en tu neMn(teSchwenningen in het0.âmbtTuttlingen) die eirnli
jk âandelwordtinzonderheid door de stedenHeilbronn,Caunin menigte in hetbadensche Sehwaawald vervaxd igd wor- stadt,stuttgardt,Rszlingen,Friedrichshafen en UM bure-

de
n (zie het artikel BAnz>). Duizende andereh vlm hier ven,en dewisselhqndel i: het aanzienlijkstin Stuttgardt,
werkzaam methoutvellen,teerkooken,harstrekken.m k. en alwaarzich ook de hofbank bevindt. #uitendien zjn x g
potasch-zieden, zvartsel- en koolenbranden enz.. welke alshandelsplaatsen,Reutlingen,'
Calw,Urach, voor lilnwawoud-producten in menigte in den handelkomen.> welfde den.Freudenstadten Hall(voorveelyRottweila Ravengburg
industrie in houtwaren-vervaardiging vindtmen œ k in ver- en Tutt
lingeu iinzonderheid voorgranen)te vermelden. In
scheidenegewesten op de Alp,alwaarnamelijkinM tYilsdal stuttgardtbestaat seden 1820 ter bevordering van het veren in de omstreken van Ulm en Guppingen voortreFeli
jke keer eeq handels- en ni
jverheids-genootschap, en sedert
spn
ù-haspels en zweepstokken en aan den voetder Alp 1835 wordthierjaarli
jksinAugustuseenelaâen-jaarmarkIn
te Geislingen sierlijke draai
jerswerken enz.uithout.maar gehouden (zieS'
rVTTGABBT.aan hetslot).
ook uithorenjbeenderen, ivoor gemaaktworden,dieinden
Scheepvaart. 9e handel ontvangt eene groote verligting
handel onder den naam van geislerwaren bekend zi
la,en door de scheepvaart op den Neckar,den gonau en op Net
naar alle gewesten vervoerd worden. K oetse, wor4en te Xeer van Con:tance. De Neckar-stroom is een vxr>me
ndelsweg, want daaroverwordthetverkeermetde mjnStuttgardt en te geltingen bj Urach in den Schwm vald- ha
anden met Nederland,metRngeland,met Amerika onderkreits, alwaar eene belangrjke fabëk is,en in de koofd- l
h
o
stad ook goede mnzqk-inntrumenten, als ook hieren te uden.Door denzelven wordeh de twee steden Heilbronn in
jheid dernoordeli
jke landsgrenzen en Caunmdtaaq
CaunstadtvoortreFeltjke kunstdraa#nrs-e> kantenmqkers- de nabi
en aanvang dernoordeli
jkehandels-grenzenofhandelsp> tw:râ vervaardigd;pi
jpenkoppen uit houtwortelen te Plm d
(Ulmer't
/zenkoppen, door geheel Eûropa bekend), als aen. Reeds heeft men ook hier eene onmiddelbare scheepook bij Rrgenzingen, bi
j Rottenburg tn te Caqnstadt en vaart-verbinding tnsschen Heilbronq en Keulen in ontwerp
Heilbronn gesnitseld; stvoontoelen'totden uitvoer,teW rn- genomen,die eenen goeden vooruitgang belooft.Deschepen
stetten en den omstreek bàjFreudenstadt in den SeH ae
rz- op den Boven-Neckar (van 80 voetlengte)voeren 300 tot
waldkreits;ntroohoeden naar zwitsersche dragt, te Gögzlin- 600:de grootere op den Beneden-Neekar 600 à 1200 centegen bi
jUlm gevlothten,en seâeeps&o%w in bet bi
jzonder naars. Er vaarttegenwoordi: den 15 van iedere maaudeen
t: U1m bedreven. Glqs&lqa rf
A'> 6 in het r heel; l ge- xlzip naar Keulen af.
meen cardz-erâen-fabrijk en 2fayenee-fabm k- ia den ofschoon de Donau Kheepvaart W'urtemberg veinig toehoort,alzoo dieriviereerstbi
j Ulm,waarzP
Jhetkoningp#l-kreits. N etaa@abr#kennfjler- en ntqqtwetke- (zie be
boven bi
j ijzer); buitendien zi
jn er n% vele pm iculiere rijk verlaat,bdvaarbaarwordt,zoo neemttoç: pe:egtad een
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hooffhandeel aan den Donau-handel. Xen zie hetnadere wi
ssel- en geldzaken drijft,a1:ook enkele yarticuliere bandeswegens onder Ulmj en vergeli
jke daarmqde hetartikel ken; voorts vindtmen te Stuttgardteenkrediet-genootxhap,
D:wz.
v-lAxDz:.
eene brand-j eene hagelslag- en eene levensveaekeringzïet zqeer van Con&tance over hetwelk een der aanzien- maats
chappij,eene spaarbankjeen genootschap voorhandel.

ijkste handtlsstraten voorguitschland en geNeelKuropanaar kunsten en handwerken; eindeli
lky een landhuixhoudeli
jk
Zwitserland en Italië voertj en welks wateren door dekoop- ge
no
o
t
s
c
h
a
pj
me
t
e
e
n
k
q
bi
n
e
t
v
a
n
n
a
t
u
ur
l
jk
e
hi
s
t
o
r
i
e
,
en
vaardersder 5 deszelfs oevers hezittende staten verlevendigd een vermaard landhuishoudeli
jk i- ituut, G neven: œne
wordt,isook voA W urtemberg.data&n hetzelve doorzi
jne nstelling voordewetenschappeli
jke houtvesteri
j.
zeesteden Friedrichshafen en Langenargen stapelplaatsenvoor i
dezen handel heeft,van groot gewigt,verml
Ytsop de hanM uxten :> konrz.
delsstraat van Biberach over W aldsee en Ravensburg derwaartseen grootvertiervanlandsproducten,tli
jnwaad,lederj W urtemberg rekent naar
hout, granen,meel enz.)alsook eeu levendige expeditie- Guldenn van 60 kreutznrs à 6 hetlern.

han4elplaatsgri
jpt.la Fried'
richshafen komenjaarli
jksmeer Terwijl over htt algemeen bij de rekenmunttn dt401dan 700 schepen binnen,waaronder meer dan 4oovreemde. gende 4erhoudi
ng plaatsgri
jpt.
1):grootste,onderdezeilschepen (van l10voetlengte)dra-

gen nagenoeg 3000 centenaars. 0ok verscheidene stoomaeâey,p bevaren hetmeerywaanan eentusschenFriedrichs-

hafen en horschach (in Zwitserland)gaat.
Termaard zi
jn de lanhtraatweren van W urtembergjdie
over eene lengte van schier600 uren gaanshetkoningri
jk
naar alle rigtingen doorsni
jdenjen welkeronderkoud eene
jaaSt
rli
jut
kstcma
heru
itgavevan 350.000 fl.vereischt.
dt. De hoofdstad van den staat, en eersteresidentiede:koningsj.
tuurwesteli
jkvandenNeckar,inhetdoor
voud- en wjnstok-rtikemetheuvelen omringde,Neckardal

:
;
=

4
%
m

1
I
W

2
:
>

1

15
l

60
4
1

360
24
6

sehoon gelegene en door 35,000 menscheu bewoond, is we1 Bi
j voorkomende gevallen rekent men ook l thaler= 1)
even min eene fabri
jk- als eene handelsplaatg,maartoch gulden = 90 kreutzer;dienvolgens2 thaler= 3 gulden.

eene stad, in welke kunst tn ni
jverheid,en neringen en

Yoormaals. tot vôör omstreekl 50 jqren, rekende men

hanteringen van allen aard, die tegenwoordig zich ateeds hier naar ri
jksguldens van 25 schill.à6 pfenn.,zx dat7
meeren meer verheFenjvan oudsher te huis behoorden,en schil
l.aan 15 kreuzern geli
jk waren,indenumeraia waarde
waar ook wetenschappeli
jke inatellingen onderhouden wor- van den zl-guldenvoet.
den. 9ebelangri
jkgte fabri
jken van Stuttgardtz4n tegen- 9e numçraire Ylcrd: alhieriwagtot dusverre steeds de
wxrdig diein btjouteriè- en goud- en zilverwarenjdiein zoogenaamde z4-guldenvoet, welke echter door dea Rard

4enjongsten ti
jd,nevengdievan Hanau en Pforzheim)zich .an den muntslag derwurtembergache kroondaalders(inzonrheid sedert 1818), dn derzelveraanneming à 2 gulden
eenen grooten roem verworven hebben;voortsinlijnwaden, de
lakens, katoenen en bonte doeken, in turkschrood garen 24 kreuzersj eenen z4l-guldenvoet,als ook door de m unjk
en zjdenwarenj in zi
jde-,en goud-borduuraelen,in vloer- ting van 1- en 2- guldenstukken, aedert 1824, wetteli
kleeden, leder, saëaan, handschoenen en gitspapieren,in eenen z4l-guldenvpetvormdejwel
kelaatstenumerairevaarde
go
ee muzjk-instrumenten (piâno'sen bl:as-ingtrumenten), thans oôk door het zuid-duitsche munt-verbond van :5
die in groote menigte venonden worden;in mathematische Augustug 1837, waartoe ook W urtemberg behoort,formœ l
en phi
jsische instrumentenj in bronzen-, gehrljnwerkers-, is aangenomen, zno dat,wtttelijk,7 gulden 4 thlr.pr.et.
kunatdraaijers-en lak-werken,inkoetsen;gewerenenchemi- uitmakenj en dus 1 zoodanige gulden de zilverwaarde hœ ft
sche waren, ia parfumeriën, keulsch watér en likeuren,in van ; = 0,57142557 thlrs. of 17 :.gr., 1,114 pfenn.pr.
marmorslijperj. en, een nieuwe industrietak voor geheel ct.(= f 0,989 ned.).emunte geldspeciën van W ulem> rg
jk
W urtemberg,is,sedertkortelingook,degoudslageri
j,diej Van de werkeli
Ghalve Neurenberg, waar 12 werkmeestersditbedrijfuit- zi
jn devolgendtte vermelden:
x fenen,slechtszeer weinig is verspreid. oxerigens houden
A. In G/>d.
aanzienlijke bierbrouweri
j,wi
jnoogsten wijnhandelhiereene
m enigte menschen werkzaam. ;en voornaam industriebejksvoet;voortg ook heele en halve
drijf is in Stuttgardt overigens de boekhandel, diesedert gukaten, naar den ri
carolinen van 11en 5) gulden;ook xoogenaamdeFrieeenigejaren aanmerkeli
jk toegenomen, en in verband met
drichs-d'or van 1810 à 11 fl.pruigg.rz
lnl,, ten getale
de vele boekdrukkerijen en anderedaaraan verknochteonvan 100,000 xtuks, en xedertnietmeer.
derscheidene instellingen (zoo als de vôör weinige jaren
g
tereotypen- en polztypen-gieterij enz.), zich in grooten
B. In Zf/wer.
bloei bevindt. Xen telt hier 25 en in geheelhet land 50
boekhandel-etablissementen.
De hanèh alhierj ismeestexpeditie-handel, maar ook
houdtdezelve zich veelmetkol
oniale waren,droogeri
jenen
verfwaren bezig, gel
ijk ook met fransche en zwitsersche
fabrijkaten. De sedert 1825 hier ingerigte lakenmarktof

Conventions-spetiedaalders, v&n 1768 en l7< ; % - en

lo-kremerstukken (geheele vn halvekopstukken);:4-,

12-,6- en 3 kreuzerstukken;voorts:
Kroondaalders à 2 Q.42 kr.sedert 1810 ea 1818 enz.

mi&nendiejaarltjksvan den 12 totden 22 Augustusgehou-

2- en l-guldenstukken, ié den z4i-guldenvoet,sMeet

mi: wordt echter gezegd, zich niet enkeltotlakens tebepalen,maarook totwollen atoffen van allerleiaard,enallen
kleinhandel streng van zich te weren, en er waren,dien-

Sedert 1% 7, echter,gulden- en halve guldenstukken in
den z4l-guldenvoet der reeds vermelde zuid-duitxche

den wordt,schi
jntmeeren meerin opbloeitekomen.Deze

völgensjreeds bi
j de eerste missen, behalve 7000 stukken
lakenjook eene aanzienli
jkesortering van halflakens,bever,
moltbn, flenellen, dekens, mode- en meubelstoFen,merin- , thibets, shawls, vloerkleeden enz. ter marktgebragt,
Yaanan meer dan de helftverkocht,ep een omzetvancirca
300,0* guldtn bewerkt werd.

1824.

m untvereeniging.

ln zïlwerezl-de/leïdd-lnfely
6- en 3-kreuzerstukken.
Fieuvere in de
fl.;
oeg
er ook:
jnen27Ikr
evuozet
rs
tuvkrke
n.

Buitendien zijn hiernog tweegrootejaarmarktenofmisnen,
de eene kortvôôrkersmisj de andere in de maand Xei; De verhouding en de waarde deztr onderscheidene munt-

vxrt:eene aanzienli
jkewolmarkt(in demaand Juni
j),op soorten, zijn onderXvxl'sw ovsl xsTAzçxxzxl nate zien.
welke in 1837 ruim 8000 centenaars wolle roorhanden wa- K opermunten werden totdusverre nietgealagen,hetge n
ren, en sedert1836 wordthier ookjin âpril,eene paar- echterwe1spoedig hetgevalza1xi
jn.
0ok zal men, zoe a1: voorweinigejaren Bei
jeren zulks
ges-grâfgehouden. Hoebelangri
jk de paardenstoeteri
j in geda
au heeftj kreuzerstukken in zilveren scheidsmunt dxa
W urtemberg is, deed reed: de terste marktyin hetgtzegde
jaar,bWken,want er werdea op dezelve meerdan 2000 :laan.
pverdtn aangebragt,mter dan 800 kooptn gtslottn, en van
Vrtemde, hier koerserende munt4pikiën zi
ja de meexe
fransche en duitsche gouden en grovesilvermunten,holland120- 130 duizend guldens daardooromgezet.
Openllke inrigtingen voorden handelen nl
jverheid zi
jn sche dukaten enz.,en zilveren gchehd:munten zjn dievan
te Stuttg&rdtde in 1802 gegtichte koningl.wurtembergsche m den,Frankf
orta/X.,Hessen-Darmstadt en N&:sau,welke,
âofnank,die onderhetopzigtv4ndvngtaattamdi
lklevendige met uitgluiting der xçlfde gchvilmqnten 4an de ovtrige
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zuid-duitsche etaten, totde volle numeraire waarde worden
Btuttgardt,ofschoon geeneeigenli
jkwisselhandelbedri
jInn De
eec
nembe
berken
d37
ma,kiwo
ngrdvtan het koni
ngli
jk vendeplaats,vermitsop denzelven van andere wisselhandelaangenomen. va
18
muntbestuur
naauwkeurig de Plaatsen nog geene regelmatige koers is genoteerd geworwaarde omgchreven, welke de vreemdejvan de aanneming den. onderhoudt het navolgende koerssi
jsteem in de wur-

tembergsche, thans zuid-duitsche pumeraire waarde (detz
z4j-guldenvoet), welke betaalwaarde echtereigenli
jk reeds
sedert geruimen ti
jd, ook bi
j den totdusverregebruikeli
jk
geweestzi
jnde24-I1.voetheeftplaatsgegrepenjdochtegenwoordig alleenli
jk meer inwendige vastheld, door middel

aan openbare kasaen uitgeslotene muntsoorten (1.,) en :'
x
thalerstukken),en debuiten koersgesteldezilverenscheidsmunt
en (3-en 6-kreuzerstukken),rigtig gesorteerd en naar
het gewigt gekeurd moeten worden; de 6 kreuzerstukken
der overigenietgenoemde staten zi
jn op 4;de 3-kreuzerstukken op 1) wurtembergschekreuzerterug geket. Zooook
gjn, reeds iet: vroeger, de viertel- en halvebrabandsche

van doortastende maatregelen der zuid-duitsche muntvereeniging verkregen heeft. en daardoor van de tot hiertoe
àronenthaler lagergesteld, en daardoor schier geheelbuiten bestaan hebbende dobbtringzontheven is.
koersgebragtgeworden.
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Amsterdnm ......... plwmin. 1001
gulden wurtembergKhw
'voor100 guldenshollandsch courant.
Augsburg,W eenen..... p 120) (122)) >
)
y
p l00 > conventions-courant.
*

>

ofook

vroeger

p

99)

p

p

p 100 >

in denz4-guldenvoet,waarbi
j

men echter, vroeger, vooraf100 guldenin
den 20-Il.voet, met 120 gulden in den
24-fl.voet,derhalve à ll. 5 conventions-

courant= 6 fl.munt stelde;gevolgeljk
tegenwoordig wel40 gulden conventionscourant= 49 fl.in den 24) guldenvoet.
Baxel.. .. .. .. .. .. .

#

99)

Berli
jn ............
> of ook ... .. .. .
Bremen ...........
FrankfortZIM. .......
Hamburg...........

175
195)
991
266)

L
njdsen..
..
..
..
..
..
.......
l'o
au
..
..

14
21
.2)
1

m ofook vroeger....

107)

l05

yy

>

p 100 gulden in carolinen à f1.ll ia Bazel,

waarbi
j men steeds ll f1. of carolinenmunt (zoogenaamde 24-fl.voet)9 met 16
schweizer-livresoffrancsgeltjk rekent.
p
>
yy l00 thalerpruissisch courant.
1kreuzer voor l thalerpruissisch courant.
gulden voorl00 thalerin louisdJor(pistolen)à 5 thalerin Bremen.
p p 1* gulden, zuid-duitsche numeraire waarde in Frankv
forta/M.
> l00 thalerleipziger wisselgeld, en voortaan, als Sakben

den z'
l-fl.voet ingexoerd zal worden, elen als de koers

op Berli
jn.

,
p
ll
.mi
n.v1
uld
kri
enuze
vijoso
l
gu
den
o2
org30
0en
fra2ncs
Pr
ar
.r1z st.
p

> 100guldensin wigselsop Pari
js, terwi
jlmen daarbi
j l1
gulden = 24 livres, en 81 livres = 80francs,dienvolgens

I

doorgaands:297gulden=640franschefrancsrekende.

K oern der g,ld4/:r/:>.

l) Goudmunten.
lnranache zo-francsstukken . Pl.min. 9.32
y nieuwe louisd'or .
> 11.10

œ stenri
jksche souvereind'or
Holl.ofkeizerldkeducaten.
Duitsehe#istolén &5 tha,ler

ofFriqdnchs-enAur std or

>
>
>)

16.33
5.37
:.45

pl.min. 9 fl.32 kytwurtembergscNvoor l fransch zo-francsstuk.
>
y 11 > 10 >
>
p 1 nieuwe franschelouigd'or.

p
m
y

16 p 33 >
5 > 37 m
: s 45 s

m
p

> loostenr.souvereind#or.
p l holl.ofkeixerijkedukaat.
a jyrjedrîcjzg. eswugustd.or
(pjstooj).

2) Zilvermunten.
*

Fransche s-francsstukken . .

Prs
uiixh)
ssisch.e.th.al.er.(k
ur.-h
.e.
.e.s-.
Brabandschekroondaalders à

2 ll.42 kr..p......

2.23

>

1.44)
l00i

Lmin. 2 f1.22 kr.wurtembergsch voor 1 fransch s-francsstuk.

>

l > 44) m

>

l pruissische of keurhessische thaler.

gulden wurtembergsch voor lt)0 gulden in brabandsche kroonendaalders, à 2 fl.42 kr.het stuk.

V Lnzel-uno, r#dzyf
g'/dcgel enz.
9e wissel-uso isin het wurtembergsche wisselreglement
van 24 Xaart 1759, die tegenwoordig nog in volle kracht

is, op 14 dagen na de acceptatievastgesteld. j 28. Bi
j
formeelewigselbrieven gullen naden vervaltijdgeenerespi
jtdagen verleend worden:1)a1sheteen'reizigerbetreft,en
dezelve niet wacbten kan,nog wil;3)alsdebetaling ander: bll
jkbaar :poed vereischt, en zonder schade nietkan
uitgesteld worden, de gnm mag alsdan soodanigzi
ln alszij
wil;of3)a1:de betrokkeneworafreed:14 dagen ti
jd ge-

h
éd heeft; of 4) a1sde som beneden f1.1000 is. :uiten
dezegevallen zullen na dm vervaltijd drierespdtdagenplaats
gri
jpen,alvorenstegen dengenen die betalen moet,naarhet
wisselregtkan gehandeldi
worden.Vieldederderespi
jtdagop
eenenZon-offeestdagjofbi
j eenenjood op Zaturdag avond,
zoo moet de betaling den dag te voren,derhalve op den 2e
respi
jtdag gexhieden;kwamen tweezulkedagen,ofbtjeenen
jood Z4urdag en Zondag op elkander,zoomoetdebetaling
op den lere:ptjtdag geschieden;en waren eindeljk alledrie
de dagen Zon-enfeestdagen,ofbijeenenjoodZaturdag,Zondag en een'feeatdag,soo valien derespijtdagengeheelweg.
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Een, op het midden eener maand betaalbaar gestelden,
wissel vervalt den 16 der zelfde rnaandj de maand moge
28, 29,30 of 31 dagen hebben.
Na zigtbetaalbaar loopende wisselsmoetpn langstensbinnea de eerstkomende 24 uren betaald ofgeprotesteerd worden. Als wissels op zekere dagen na zigtloopen,wordt de

Ilolle maat ennr andere drne , wartn. Be geblusehlt
kalk wordt in kuipen gemetenj die 40 hellaich-masz houden. Zulk eene kuipmaatheetkalkscheFeljvan welke derhalve 4 naar de hellaicN-masz een eimer maken. De kalk
wordtgestreken geïeten.
Inltoudn9
maat lroor nattewaren. Hetvoêrf
fuderjheeft.
4ag dervertooningen aanneming nietindezentermi
jnmede 6 eimer. e eimer heeft 16 imi,. à 10 masz,à 4 Luatt
gerekend. Indien alzoobi
jv.een,den leSeptembergeac- of schoppen.
cepteerde, wissel op 14 dagen zigt luidts,zoo is de vervalXen heefthier drieërleimaatvoor vloeistoTen. De trûb-

ti
jd den 15 September.

aiclt,de hetlaich (ofzuivere i
J
'k-)en de&ehenkmasœ;zoo

Behalve het wurtembergsche kredlet-genootschqp, den wel naar dé'trùb-,alsnaar de hellaich-masz beeft4eeimer
25 September 1825 ingesteldj(hetwelktegenwoordig3jpCt. l60 matz. 160 trubaicN-masz maken l67 hellaich-masz, en
interessen geeft),bestaatin Stuttgardtsedertl8(12 ookeene 10 hellaich-masz maken ll schenk-masz.
koninglijke holhanksdiezièlzwe1metden wissel-engeld- 9e hellaich-masz is de rondsla; der overige maten.eq

handel, het4iscompterea enz.in den uitgestrekten zin be- houdt 78) kubiek duim ;dat zi
ja92,6099 oude pari
jssche
zjg houdt, doch niette min geene banknooten uitgeeft.

kubiek duim,ofl,8705 liters (ned.kan). De eimerhoudt
Be ntaatnachulden van hetkoningri
jk bedroegen,op 30 @evolgeli
jk2t:
,9,28f0liters(ned.kannen.)
Junij 1838, Il.24,354,202-37) kr.welke ten deelea
'5, 9e trubaich-masz houdt 96,662 oude paril.lsche kubiek
4$3)en 2)pct.verinterestwerden.
duim,ofl,91742 liters (ned kan).
k aten en g,Yf#/:4 (grootendeels naarhetreglementvan l)e inhoudsmatea voornatte waren worden bi
jwi
jn,bier,
30 November I806).
cider,azi
jnjbrandewi
jnymelk enz.gebezigd. NaardehellZnnrtemaat. Devoet(Ju&&tofschuh,houdtl27 oude aich-masz wordt de oude, en ook zoodanige nieuwe wija
pari
jqsche liniën = 286,4903 millimêtrea (ned.streep);hi
j gemeten!bijwelkea desterkstegisting reedsvoorbijis;naar
wordtin 10 dulm à 10 linién verdeeld.
100 wurtembergsche voet =
95,497 badenschej
98,16 bei
jersche,
93,$)9 engelsche,
100,66 frankforter,

de trk%lch-masz daarentegen de mosten de nog ia slerke

gisting staande wàjn,zoo lang bi
jtroebelis,eu tothi
jzlch
eenigzins opgeheiderd heeft. 9e schenk-masz wordt alleert
bij herbergiers en tappers gebezigd. 9e hellaiche wortlt
dtenvolgens in alle 4ie gevallen gebruikt, waarin nog (Ie
trubaich-j noch de schenk-masz kan worden aangewend.

lI4,60 groot
hertogll
jk hessische.
100,026 hamburgsche,

100 eimer naarde hellaich-masz =
292,80 nederl.vaten,
195,95 badensche ohm ,
429,6t bei
jerscheeimer,
188.71 hanoversche ohm,
183,70 groothessixche ohm,
436,31 dresdener eim er,
294,93 frankforter ohm ,
42-183 Pruissische eim er,
506:64 weenerwi
jn-eimer.

91,28 pruissische en ri
jnlandsche,

l0l,17 saksische ofdresdensche,
90,63 weener voeten.
pe roede bevat 10 voet, qn is derhalve 2,864003 mêtresj

(ned.ellen)lang.
9e elleis= 2,144 voet,gevolgeli
jk 272,288 oude parijssehe liniën,of614,235 millimêtres,(ned.streep)lang.
l00
102,37
73,74
88,84
107,68
67,17
1l2,23
87,85
51,97
107,24

ellen =
badensche,
brabandsche,
kasselereflen,
engelsche yard,
frankforterellen,
brabandsche ellen,
frankforter stab,
hamburgsche,

6l,424 mêtres(ned.ellen)9

92,10
108,45
78,83
110,57

100 hellaich-masz =
187,05 uederl.kannen:
)22,47 badensche masz,
40:43 engelsche gallons,
160,44 pruissische quart,of
129,83 weenermasz.

bei
jersche,

pruissische ellen,
saksisch of dresdensch,
weenerellen,
wiesbadener ellen.

F an#:&#:.
o''
g/. Hetcentenaar heeft 104 pond,hetgond
32 lood à 4 quenlchen.
In de maatverordening wordt dit gewigt in hetzwnre ea
in hetligte gewigtingedeeld. A1gnamellg.k de lP4 pondt
't
l
van het ligte gemigt, die een' centenaar uitmakens vool'
slechts 100 ponden geIekend wordt, zoo heetzulkshetzware

gewigt. Dit zware pond is derhalve blooteli
jk een rel
tening-pond.

I)e garenhaspels moeten eene wi
jdte, 63van 2 ellen,6î

van 1) ellen hebben. ln beteerste gevalmaken 1000 draden een geheelen nnhneller,
. in het andere gevalworden
ecbler 700 draden voor een halven schneller gerekend.
Zanêmaat. De vierkante roede heeft 100 o voet, en

Het(ligte)pond,hetwelk uit2 keulsche marken bestaat,
467.728 grammes(ned.wigtjes).
afwi
jking van hetwurtembergschepondvanhetpruisisderwijze gering,datvoorhet gewone handelsveren bi
j de âtcale administratie,beidealsvan geli
jke
ZWaarte kunnen aangenomen worden.
1 wurtembergsch centenaar weegt 48,6437 kilogr.(ned.
ponden)= 0,945489 pruissisch centenaar.
Mark&ewèt. De keulsche mark ishet munt-,goud-

bevat892076692 D mêtres(ned.D,ellen).
De movgen bevat384 D roeden;datztjn 31.51745 ares
(nederl.r)roeden)= l.23442 .
pruissischemorgen.
9e op vele plaatsen gebruikelijke bi
jzondel'
e landmatea
zi
jn:hetjaucher',de mannnmahden hettagewerk;iedere en zilvergewigt. De standaard derzelve, die in hetmuntetablissement van Stuttgardt wordt bewaard, en die tot op
dezerlandmaten bevat 1) morgen.
Inhouds- ofkubiekmaat.ge kublek voetheeftloookubiek het jaar 1837 al
:origineeldiende,weegt233,864 grammes
d.wigtjes).
duim,enbevat0,023514176kubiekmeters(kubiekned.ellen). (ne
go
o
r
d
e
mu
nc
hener munlconventie der zuid-duilsche tolInhoudsmaatvoor drooge waren. Hetsche
y etheeft 8
gimvi, het si
-mri houdt 4 vierliny. à 4 meszleinn à 2 verbondsstaten van 25 Augustus1837,alsook herhaaldeli
jk
reklez's.à 2 viertelein.
door de te gresden geslotene algemeene mutltconventie van
Ilet simri(van hetjaar 1555), hetwelk de gronzslag der :0 Julij1838 isnu de grootte dermarkovereenstemmende
graanmaatuitmaakt,.
houdt942)wurtembergschkubiekduim ; met het tewigt der pruissische mark op 233,855 grammes
datxzàln l116,8014 oudepari
jssche kubiek duim,of22,1:33 vaslgesteld geworden, waardoor alzoo tegenwoordiga1sgrondliters(ned-kop)deschepelhoudtderhalve177,226litersj(ned. slng vaa het geheele zaamgevatte muntwezen in destatenvca
hqttol- en handelsxerborzd wetteli
jk slechtneenerleimuntkop)zu
1,1815 badensche malter
mark bestaat. Xen zie ook hetartikelXznE.
Het medioinaalgzwfg/ is hetoude neurenberger metde
0,7971bei
jersche :cheFel,
l,1076 kasseler viertel.
gewone indeeling;llet wurtembergsche pond weegt 357,647
0,6095 engelsch imperiaal quarter,
T
rammes (ned. wigjes). Xeu zie het artikel Jlz
t'
rzl sx
6,1781frankforter sulnmer!
GzwIcT::.
W URTEXBERG8CHE W IJNEN. onder dezellen neemt
1.3815 groothertoglàjk hesslschemalter,
3.2246 pruissisch scheFel,
t1e Neckarwi
jn den eersten rang in,vermitsbiiniet slezhls
2,8818 weener m etzen.
bi
j verre weg hetgrootstgedeelte derwurtembergsche wi.
)l)l72
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Productie vormt,mzaar ook in het Algemeea de kracNtigste van rook- en snuiftabak, ab pok aigared berezen en binen duurzaamste onderal
lerurtembergschewi
jnen is. :e- nenslind:verxoeren;wi
jderseene lakenfabrtk in hetsads-t
halve de voort
reFeli
jkewilnsoorten, die onmiddelbaar aan strafwerkhuis,die nagenoe: l20 arbeiders,meest tuchtelin-

den NeAar,ofin niettezeergrooteverwi
jdering vanden- gpn.werkzaam houdt,en uitbei
jersche wol, die hier inszelven,groei
jenj brengt hetkoningri
jk W urtemberg, met geli
jksbereid en gesponnenwordt,verscheidene goortenvan

uitzondering van deszelfs hooge woudgebergtenj schier ge- middenGjae l
akensvervaardigt;eiadeli
jkverscheidentgoede
heel door ruwe henvelhœ gten doorgneden,nog eeue groote leêrlooi
jeri
jen,eenesaëaan- en etuifabrjk, verbonden met
hoeveelheid ten deeleregtgoedeen geachte wi
jnen voort, eenegroote boekbinderi
j.alsook eeneverhkt leder-fabri
jk.
waaronderde gewassen van het Remndat. als: K leindep- verscheidene olie- en houtzaagmolens enx. Belangri
jk zi
jn
pacâ, K orn. 'zvfelzlccl,Gerardstetten,xçeâxcf/câenz-, bovendien degroote bierbrouwerijea,die thans hl
4er 9 iu
verder van hetaan het Remsdal naburige dorp Fetl6ach, getalzi
jn,welketezamen jaarli
jk:40-è50,06,0eimervoormetdeszelfs zoogenaamde Zömmlet,als ook devele,goedej t
reFeli
jk goed bierhrouwen,waarvan aansienlijke bezendin-

aan de Sau&ergroei
jendewi
jnen,in hetbjzonderdeM qr- gen naarSaksen,de Ri
jngewesten en naar Pruissen gaan.
âcldlrï-er,btjvoorkeurvermelding verdienen. De wi
jnen 'Bi
jzondere vermelding verdienen echternog de,in dena#an het Remsdal en van de Tauberonderscheidenzichvooral bi
jheid van W urzburg,in hetvoormaligeklooster oberzell,
van deNeckar-wi
jnen daardoor, dat zj zachter en aange- geli
jk ook teXunster-schwarzach,gevestigdegrooteelablisnamerztjn dan deze,en totvroegerTerbruik geschikt zjn; sementen,bestaandein eenevermaardemachinen-fabri
jkmet
ook z4n de wtinen uitdeze omstxeken, ten grootsten deele ijzersmrlteri
j
t
e
r
e
e
r
s
t
g
e
me
l
d
e
r
pl
a
a
t
g
e,
u
i
t
we
l
k
e
i
n
z
o
uderltstekend goede boekdrukkers-werktuigep,alssnelpervanwitte ofook hoog gelekleur,terwi
jldeNeckar-wi
jnen, heid ui
met weinige uitzonderlng eene roodachtige kleur hebben. s
n van eigene bi
jzondere uitvindlng.als ook sedertden
'E
0ok aaa deJqrt en den Kocker groei
jen vele,terztond J
onpsten ti
jd stoomketelsvoortkomen;en in eene beroemde
bruikbare,ligte en xem:ook regt goede wl
jnen, inzonder- fabrl
jk van mechaniek papier,terlaatstgemelderplaatse,die
heid op zoodanke plaatsen,waar het gewas door doel- papierzonder eïlf,gelz
-k medealle soortvan achri
l
jf- en
matige'
lnrigtingea de landeigenaars veredeld is. 9e Bour- drukpapier vervaardigt.
gonje-wi
jnxek i: ontegenzeggeli
jk Toor den wurtemberg- W at den handel#an W urzburg betreft, die doordeXainschen wijnbouw demeestgesclgktedruivensoort. gooraan- scheepvaart aanmerkelijk begunstigd en gemakkeli
jker gephnting en verd'
eeliag deaelve heeft de wurtembergsche maaktwordt,dezelveheef
tzich in denjongstenti
jdingeene
wtn-verbetering-mâatxhappi
j,soo alshetlatergichgevormd brancheverhoogd,metuitzondering eenigltk
' van vertiervan
hebbende wi
jnbouw-genootschap in de jongste jaren xeer bouw- en constructiehoutnaar Rolland, werwaartsjaarli
jka
voordeelig op de wi
ja-productlegewerkt;en het is te ho- vqle eikenstammen uitdenabijgelegenewoud'
enV aldskugetg
penjdatde vele slechte druifsoorten,welke mentegenwoor- Zrfezalerg en Grammschatz nitgevoerd worden; daarendig nog allerwege plantj allenm des te :erder verdwi
jnen tegen isdehandelmeiwi
jnen en granenywelke laatstgexullen,alsdoordeip den jongsten ti
jd zeergewildeberei- meldevpornamelijk uitdeochsenfurterenSchweinfurterGau
dinuderwurtembergschewtinen,op Câampqgner-w#zede komen, en stroomafwaarts naarde markten te Xeintz, naar
betereveredeldesoorten nietslechtsgezocht sijn, en hoog Holland,Frankri
jk,Rngeland en even zoonaardesaksische
in pri
jsstaan, mxar ook hierdoor aan de wurtembergsche hertogdommen gaan, tegenweordig in belangrjkheid verwi
jn-productieeenen vertierweg vaa steedstoenemende be- minderd. Ten voordeele derscheepvaartop den Main werd
langrtk
'heid naar de duitscNe naburige staten zoo wel als n de johgste jaren door afdamming langs den geheelen
ook zelfsnaar het verre buitenland geopend is geworden. i
stroom veel gedaan,vermits daardoor een dieper stroombed
Inrigtingen,dieaah merkeli
jke hoeveelheden van wurtem- verkregen werdjen thans grootere schepen, zonder gevaar
bergschejdeechteChampagne-wlnen in menig opzigtnabi
j van op den grond vastte rakenj denzelven gedurende den
komende, mousserende wijnen bereidenj en e4en als de zomer bexaren kunnen. Ten gevolge der regeling van de
Champagne in iesschdn verzonden wordenjvindtmenvoer- Xain- en van deQi
jn-scheepvaart,ishettegeswoordig monameh'
z
'k in Eszlingen en Heilbronn.
g
e
l
i
j
k
l
'
e
gt
s
t
r
e
e
k
s
v
a
n
urzburg naarKeulen te varen (hetW URZBURG,eene der oudste steden v&n Frankenlandj geen ook reedssedertW18
33 geschiedt),zonder,geli
jk vroereed: in 74l d.hoofdplaats 4an hetbisdom van denzelfden ger hetgevalwasjte behoeven om te laden. Hier worden
naam, en,van 1806 tot 1814,zetelvan eenenvorstjbisschop ook allegoorten van Xainqchepen,echter alleenli
jk voor de
van hetgroot-hertogdom W urzburg ; tegenwoordig, echter,

hier wonende schippers. gebouwd. Doormiddelder Xainde hoofdstad van den kreitsBeneden-FrankenlandenAschaf- vaartontbiedtW urzburg omstreeks 25,000 klafters hout uit
fenburg (van den totdusverre bestaan hebbende Beneden- den Spessarten uit den Sinn- ea Saalgrond; bovendien
Xa
inkreits)in hetkoningri
jk Bederen,ligt op beide zi
jden werden no& circ? 9000 klafters Nout, per as,u.it de wouden
van de Xain-rivier: in een aangenaam en vruchtbaar dal, van Hei
dingsfeld,GuttenbergjIrtenberg, Grammschatz enz.
hetwelk,naarhetnoord-westen henen, in eene vlakte uit- in e'oerd.
loopt,doch overigens geheel doorheuvelen isomringd,welurzburg heeftook 3jaarmiszen (de eerste4wekenvoor

ke
rtalHjke wi
jnbergen eenen uitmuntenden wijn leverenj
en telt omstreek, 23,000 inwonersj wierivoornaamste industriein den wi
jnbouw bqstaat,waarvan deopbrengstingoede
jaren (zoo alsin 1834)op 3 millioen guldensgeschatwordt.
Aan dekleine,op den linkerXain-oeverliggende.zjdeder
stad verheftzich op den 400 voet hoogen Frauenberr het

pa
schen, de tweede in Juli
j en de derde in November),
vas welke de eerste 16 dagen, de beide anderen omstreeks
3 weken duren; ook .vordt hierjaarli
jks eenewotmarkt
ehouden, op welke, in bet jaar 1838, 1167 centenaam

wol waren aangebragt. llindeljk vindt men nog hier3
beekhandel-etablissementenyeene van welke tevensdenmukasteelXariënburg,en aan den zuidelb-ken flank van dezen zjkbandelbedri
jft.
berg,Leiste genoemd, groeitdeberoemdeZeintenwtin,terAan wetenschappeli
jke en kunst-inrigtingen bezltW urzwijlaan den,naarVeiuhöchheim zichuitstrekkende,Stet'
n- burg eene reeds ln 1403 heteerst gestichte,in 1582 verJerg,de insgeli
jkszeergeachtenteinwei. gewonnen wordt. mqerderde en herstelde universiteit, tegenwoordig metpl.
A1sbi
jzonderegpede gronden voo'
rhetwtngewasalhierzi
jn mz
-lv: 420 studenten, ri
jke bibliotheek, en merkvaardig
buitendien de fcr,: en de Sthalk.
tnerg bekend ;ookgroei
t naturalidn-j moeaïk- en kunstkabinet, technologisch instiielsverde:#an W unburg,bijhandersackerdeui
tmuntende, tuut, vele belangrijke verzamelingen, sterrewacht. eenen
maarin den handelno& weinig bekende Pyi
ilsenwein,die botanischen tuin en klinische school in het methaar verin deugdelijkheid metdea steinwein geli
jk komt, en dien, bondeneberoemdejulius-hospitaalenz.Yoortseen gi
jmnain hetjaar 1822,nog overtreft. over bet geheel is thans sium,eene poli
jtechnische en industrie.school,een muzi
jde stad nog door 9000 morgen (vöör weinige jaren nog kaal instituut enz. Totbevorderin: v&n den landbouw en
7000 morpen)wi
jnbergen omringd,diedengoedenF urz- derkunsten en wetenschappen zi
jn hier verscheidenemaatlurgerwl
jn leverenjd1e naaralle oorden henen,naarSak- schappàjen en wel1)een landhuishoudkundig genootschap,
s
en,Pruissen,Polen,Rushnd,in denjongsten ti
jdooknaar 2)eenewàjnbouw-maatschappljtotveredeling van denfranEngeland en Amerika verzonden wordt, en aan de geheele ki
schen wi
jnbouw, 3) eene maatschappi
j voor natuurli
jke
streek aanzieuli
jkesommen inbrengt. Zelfsnaar Java gin- historie. en 4) eenpoli
jtechniek genootschap totvervolko.
gen korteling van hetJulius-hospitaaletteli
jkehonderdfles- ming der mechanieke kunsten en handwerken.
schen 22ger steinwein af.
Belangri
jkefabri
jken bezitW urzburg niet;echter verdieAlunten K'x koers.
nen sommige, deels nieuw gestichte,industrieeleinrigtingeny

die een tameli
jk groot aantal menschen verkzaam houdenj

vermeld teworden. gaertoehehooren tweesuikerfabri
jken,
die amerikaanschen ruwen suiker .
verwerken, en even zoo
twee beelwortelsuiker-fabri
jken,die aanzienlijke zaken bedri
jven;Aoortstweegroote tabaksfabri
jken,die alle soorten

Xen rekenthiertegenwoordig,even als in geheel:eje.

ren. naar guldens van 60 kreuzern à 4 p-fennige,in de
sedert 1837 bestaande numeraire waarde van den xuid-

duitschen zll-guldenvoet, waarin tegenwoordig de gulden
de zilverwaarde van l7)s.groschen pruis:.ct.heeft,endu:

WPRZBPRG.
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7 guldens van deze soort met 4 thalerpruissigch courant
gelz
Jkzi
jn.
ch meest naar hetkoersstelsel
Bi
j wisselzaken rigt menazci
#an Frankforta/X,metin htnenaing der koersnoteringen
van Neurtnberg. overigens gelden hier alleenli
jk de voor

hetkoningqjk Bei
jeren bestaandewisselreglementen.

Hetvoormalige hoogstift W urzburg heefttandsmunten in
zilver geslagenj d'
ie ten deele nog voorkomen,en wel:

c)Geheele, halve en vierdedeel-conventions-spetiedaalmark Njn zilvergerekend.
:)Conventions20-,10-y5-,en zj-kreuzerstukken, van
ders,10 stuks geheeleconventions-speciethalerophetkeulsch

welke inzonderheid de 10- en zo-kreuzerstukken nog toer-

WURZBUAG.

4 frankische gulden met5 ri
jkg- ofri
jnschenguldenorereen.
(Zie onk onderXsI>I>Gx>).
N aten es &ewirten zi
jn de beù'
ernche. Van de oude
wuralvrper maten en &ewigten, die nog soms gebezigd
worden.vermelden wi
jhierde volgende.
De voet vân 12 duim = 293,7 millimeters (ned.streep)
of l,0063 beijerschen voet. 9e elle = 587,4 mi
llimeters (ned.streep),of0,7052
bei
jerscheelle.
l metzeTOOr hetkoren,zz 21,623 liters(ned.kop)of
095835bei
jerschemetzen.
1metzevoorhaver,= 33,393liters (ned.kop)of0,901l
bei
jersche metzen. Het malter had 8 korenmetzen en 12
havermetzen.

seren ;

c) Convemions-batzen à 4kreuzer;voortsookschellingen, Het ligte of courante pond was het oude neurenberger
waarvan 622)stuksop hetkeulsch mark #jn zilvergaan. pond zilvergewigt en het zwarep:x# was hetoude neupe voormatige w'
l
fraévrg,
scâ, numeraire wlcrde, en renbergerhandels& nd.
1 centenaar van 100 zware ponden = 106,89ligteponden.
derzelververhouding wasvolgenderwijzegeregeld.
Vrachten per as worden naar sthipponden van 3 centel fransohe gulden = 5) pond = 28 schillinge = 84
dreier = l68 pfennige = 236 heller. overhetgeheelkomen naars bei
jerscN; scheepsvracht, daareut%enj wnrden naar
bei
jersche centenaarsberekend.

Y.

X. 0p fransche munten beteekentdezeletter,datz1
J te San Lucaren Puertorealte versni
jden. 9:overige 15,000
Amiens zi
jn gealvgen. A1s oud romeinsch getalletter be- vaten wordea of in het land zelvea verbruikt,ofnaar anteekentX hetgetal l0.
derelapden vçrzonden.alwaarmen dezelven gemeenljkmet
XARAFFES,zoo noemt men in de langsdemalabaarsche geringe wi
jnen verspi
jdt. Het zaamgevatte getalv&n fuxkust gelegene handelsstedea de wisselaars. Xen vindtde- st
ukken! welke men jaarli
jk: uit de verxhilleadq havens
elven ecbterook in Turki
je.
der baalvan Cadix verzendtj kan op de volgende wi
jze
XAEOB,rekenmunt in Fezzan. Zie aldaar.

XKRâPIIIN ofXERAFIN, rekenmunt in Goa (l4 op l
Pardo,volgensX'CvztocH)= .
/ I.90 à91ned.
IERK: 9: LA FRONTZRI, atad,nietverre van Cadix
iu hetspaansche koningri
jk SeviliëinAndalousië,metongeveer 20,010 inwoners,iswegen:haren aanzienli
jken wi
.
J
'nbouw en uitgebreiden handel metden '
bekenden voortrelreli
jken X nres-ofShnrryw#n beroemd,4anwelkenjaarli
jks
hier en in den omstreek groote hoeveelheden gewonnen en
inzonderheid naar Kngeland afgezet wordvnj alwaar men

llem gewoonli
jk lâerry noemt. 9e wi
jnbergen van Xeres
brengen echtertweederleiwi
jnen voort;den zoogenoemden
sect of vino zee: ,(eng. drz é'
lerry)en den eigenli
jken
zoeten wln,welligtdebeste ln dewereld,dieook mosca
16110ofpedro z'
ïAarzze:,gewoonli
jk ookpavavetegenoemd
wordt. Deze laatstgemelde is van schoone donkergele kleur,
zeer sterk (gemeenli
jk hevathi
j 18 1
ï20 pct.alkohol),en

heeft,alshi
jgoed en echtis,eenen voortrelreli
jkkruidigen
geur en eenen vurigen smaak. JongeXereswijn isscberp
en heet van smaak,en heeft4 à5 jaren noodig alvoreps
eenige deugd tevvrkri
jgen;om bi
j uktnemendheid goedte

worden,zoowelin geuralsin smaak worden 15 àzojaren
xereischt. Xet hem wordt ook de oude Rlalaga-wi
ja,die
uiterst zeldenj zelfs in Xalaga,slechtstotde hoogsteprijzen te verkrijgen is,in geuren kleurbegoochelend nagemaakt. E#zijn overigens weinigewijnenjdiezoo veelvuldig verAalschten nagemaaktworden alsdeXeres-wi
jn,want
deszelfs verbruik is zeer aanzienli
jk, en wordt gezegd,ln
Engeland alleen,waarhi
j.
zeergewild is,meqrdan 7 millioen gallolstebedragen. Ili
jdientpok terbereidingmet
kersen toteenen zoeten wtjn.
Hetgetal derwtinhandel-etablissementen in Xeresiszeer
groot, en 25 derzelven verzenden uitsluitend op Engeland.
Het getal derfuststukken diejaarli
jk:in Xeresggmaaktof
liever te zamen gebragt worden, bedraagt nagenoqg 30,000,
waanan dehelft,en we1voornameli
jk hetproductvan.
sehier
alle de voortreTelijkste wjnsoorten van Xeres,naarKngeland uitgevoerd wordt; wantdewi
jnkoopersteXeregvermi
jden het zorgvuldig. eene bezending hunnervoortreFeli
jkste wi
jnen met die van geringer kwaliteituitXoguerj
.

begrootworden:

U,
.
t.
Xeres.... * . . 15,000 schier allen naatEngeland,
)> Puert
o Sta.Maria 12,000 meestnaar :ngeland ende
Vereeniyde Staten.
meestnaar Havana, de haChiclana.. ... 5,
fm0jvens vaa Xexico en naar
Pqerto real @* *

500tsuenos-wyres.

Behalve den
box
et
ng
eo
me
de
wi
jn
ui
ll
gule
rnenga
Sattvvens eene verbazende
an Lqcar naarRnqelaad,
hoeveelheid
diea men eigenli
jk Sherry noeml. 9emeesteaanxlenli
j
.k4
kooplieden :i
jn tevenswijnbouwersen wi
lnkoopers.
9e wi
jnkelders in Xeres, aldaar hodegas genoemd,gi
ju
bezieoswaardig. Zi
j bestaaa nieyx zooals mea verwachteq
zoude, uit onderaardschq gewelven,maarin rrootegebouwen, die zoo ruim zi
jn a1s hoofdkerken en ln vele wdde
afdeelingen zi
jn gesplitstj alwAar de vatvn si
jmmetriek op
elkander zi
ja gestapeld. gekooplieden geleiden metzigtbaretrotgehheid devreemdelingea in dezewi
jn-magazi
jnen,
en bieden hun proef
je: van de alda.rvoorhanden wi
jsen
aan. Zi
jproe4eu.
met kenner-geharen den zoeten pararete,
den geurigen muscatello en de kostbare wi
jnen,dieJ0 a
'
G0 wintersheleefd hebben. Terwi
jlallerwegerondom eeve

brandende hitte gtoeit,heerseht hierin deze Bacchustempelen eeuwig eene verkwikkende koeltv. Alunten,maten ea
#'ewin'ten als XAnaIo.
XERIF,rqkenmunt in Xarokko vaq 8 uklas.ZieXAROKKQ.

XESTYS,oudegrieksche inhoud:maat.

XIX0. , (ofKIcS
c). Japansch eilandjhettweedeingrootte
ten zuid-westen van Niphon,waarvan hetzelve sletNt:door
een smal kanaal gescheiden is. Hetisdooreene menigte

grooteen kleineeilanden omringd,:oo datgeengrootRèip
hetzelve kan naderen.te meer vermiu hier ia de giemenstraat de bank Faisakizeerqevaarlijk is. Heteihnd heeft
velebergen,waarondersommlgen zearhoog en gedeelteljk
ook vulkgnen zàjn. In de giemenspaRt,ten xuiden,wvlke

d
iteiland v:n Thuegasimascheidt,iskaap Tjitschageofjte.
oosten Kaap Nagsof.
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YEAIDJE- YVBTOT.

Y.

Y. 0p frans
chemunten beteekentdezeletter)datzi
j te
sourgesti
ja geslagen geworden.
Y, een xeeboezem vàn de Zuiderzee, d1e de provincie
Zuid-Holland#chiergeheelvan Noord-nollandafscheidt.Zi
j
strektzich uitvan afPampus(zieâxsTxapwx)landwaartsin
totaan deBeverwijk,maaralvorenszi
j aldaarstuit,bespoelt
zi
jde grootekoopstad Amsterdam,en verstaktvoordezelve

slechts een groot aantal beeken,die in den regentijd weJ
qevuld worden,maarin hetheetesaizoen wederopdroogtn.
slechtstweerivieaa zi
jn er,diehaarwaterin dezqebrengen, de Xaidam en deSzanna? terwi
jldaarentegen deZebid, Abassij Kbir enz.zelfsniet-eensalti
jd vau watezzi
jrz
voorzien. Hetklimaat is erzeer heet, doch wordtdnor de
landwinden niet weinig gematigd;de nachten xi
l
-n er koel.

toteene ruime en vermaarde haven. 9e schepen van mid- ge i
nwoner: sijn ar&bieren, beduinen (omzwervende) ea
delbare gxootte kunnen uithetY,over de kleine rivier â:/ wei
nigejoden;voort:banjanen,abyssiniërgennegers (slaSparen,in het,thans droog gemalen wordende, Haarlem- ven). Hetgetalderinwonerswordtop 4 mi
llioen begroot.
mermeer komen,en vervolgens naar de binnenlandschesteM unten. &pv#,/vââe> van 1) en ) dollarjof/ 3,75
en .f 1$
den van Holland varen.
87) nederl.
Z ilverm unten van 1.dol
YAPKNBJIS. In Circassie vervaardigde soort van manlar,ofy l,25 nederl.
tels met Euweelgevoerd,met welke naar Rusland, Polen, netmeestzi
jn hier de venetiaansche dukaten in den handel e.
n wandel gemeenzaam . 9e koperen munten heeten
xoldavie en W allachi
jeenz.handelgedreven wordt.
YIRD, engelsche lengtemaat. Zie Losnzy.
h-kir,Wro/acddï.Wc/fen Farl.
TAREXBLIK, JIRIXLIK, ofhalve piaster van 20 para, TENIDJE. Turkscbe benaming der besten en duurste
eene turksche zilvermunt; zie KoxsTwwTlâ'
opzz en :IvxTx> soortvan bulgarischen takak in bladen.
I'llltxlllllls
nlilllulK.turkschegoudmunt,zieKoxsTzsTlwopzt.
pvze l:' AtczMszl.
YARWOUTB, 53O 36'48*N.B.en 19 43' 35* 0.L.. IIIUX Di1 I>RRBRIX. In het noordelijk gedeelte vau
versterkte xeestad raet goede haveng aan de monding der Frankrjk door hqute-lis&e-weTers vervaardigde stoFe,nu
bevaarbare Yare in de Noordzee, in het engelsche graaf- eens uitwollejdan wederuitzijde. Ia Zittauwordtvoorts
schap Norfolk:met 22,000 inwoners, die aanzienli
jke ha- eene soortvan tafelgoed vervaardigd,die dezen naam voert;

jn lJ ellen breed, 2) ellen lang, erzer
r
ing-,makreel- en kabeljaauw-visscheri
j, a1s ook leven- de tafellakens zi
dige en uitgrbreiden xeehandel met 300 eigene schepen bevindln zich 13 servetten daarbi
j.
van 40,* 0 à 50,000 tonnelast,inzonderheid naar de oostYRREN, YùREX,ùKEN (EIxxa),lnhoudsmaatvoornatte
en te Botzen en andere oorden in Tirol,zie BoTzzx.
geehavens, naarfolland,Portugal, Spanje en de Xiddel- W ar
landschexeebedë ven,en behalxede voorwerpen der vis- YIN,chinesche lengtemaat,zie 6xsT0>.
,
cher/
l:voornameli
jk steenkoèlen die door de kustvaarders Yö,chinvscheinhoudamaatvoordrooge warenjzieCxxToy.
derplaats herwaarts gebragt worden, granen en mout, als '
YORK.hoofdstad van het geli
jknamige engelsche graafook wollen-en katoenen-manufacturen van de9 mi
llen van schap, aan de ouse,op welke rivierschepen tot van90tenhier,insgelijk:aan de Yare, gelegene fabrijkstad Norwich nelast digtaan de stad opvarrn kunnenj met26,000 inwos eenederoudstesteden v&n Engeland,wantzijwas
(zie aldaar)uitvoeren,welker voornaamste verzendingsplaats rneeerdss.oind
er de romeinen eene derhoofdzetels hunner magt
over see Yarmouth is, en waarheen van hier wekeln
pks2
aketbooten gaan,die den reizigers alle gemakken aanbie- in hetnoordeli
jk Brittannië. Zij bezit fabri
jkea in katoeden. Door 150 schepen,die van Yarmouth terharingvangst nen- en andere geweven wareny a1s ook eeneglasfabrijk
n
ietverrevan dekustaldaaruitvaren;worden jAarli
jks 70- voorflintglas;ook zijn hier de handschoenmakersenpasseà % j000 barrils haringen ingebragt. 0ok naar Groenland mentwerkersvermaard. Indudeti
jden geld York vooreene
vorden eenige ter walvischvangstuitgerust. De haven,voor hoofdhandels- en havenplaatsvan Kngeland, doch heeft zi
j
welkegevaarltkezandbanten liggen,dieverscheidenelicht- sedertde stichting van Hullaan de llufnberjdoorEnwwsll1,
torens noodwendig maken, van welke men er 6 in dezen harebelangHjkheid verloren. In de nabi
jheid derstadworomstreek telt,wordtdooreenemoeljebeschut, maarwordt den jaarlijksberoemdehatddraveri
jengehouden. Iletgraafdoor vezzanding gestadi: ondieper, en slechts met groote schap York zelfishetbelanjri
jkstein Engeland voordefa-

kogten voor grootereRhepen bevaarbaâr gehouden. Tot be- brkkatie en den uitvoer van lakensjwollen stoFenj kousenvod ering #an de'
n handelbestaan hier2 handelsbanken en Waren eni. Zie Lllzps.
YORKSCHE LAKENS.'Eene soortvan engelsche, mldeene beurs. Yarm outh heeftook een beroem d eu sterk besochts:ebad. Merkwaardig is overigensNxtsex'smonument, delbaarNjnelakens,uitde fabrijken van Leeds,Halifaxenz.

YTTRIUX-AARBZ (ofYTrll
n-AAlIps). EeneKerbinding
van 80 deelen zttrium (demetalliekegrondslagdezeraarde),
en 20 deelen zuurstof. ZijisgeelacNtigy reuk- en smaakloos, zonder werking op plantaardige verwen. Xet water
verbondea levert zi
j een witpoèder opjmetzout-zuren,
van welkeverscheidenerood gekleurd zi
ja.
aftrek vinden.
YP,eene plant in China,ia .deprovinci
YZXKN ofJKXEN, arabisch landschap, hetmeestbekend
e Qûang-sij uit
van allej vroeger onder den naam van Gnlukâig A rclfe welkede chinezen eene voortalreltjkestoFe wevenjdiekestbekend. Het ligt tuaxhen 41O 15'en 53O 50' L.en 12o baarderisdan zi
jde.
43'en l8Q40'N.B.en begtaat uitheteigenli
jkeYemen; YUGIDA. spaansche veldmaat,zie Vktsxcli.
YUSBROXE
,
hetturksche chequee ofpond.
hetwelk hetkoaingrdk Szannabenevensverscheidenekleine
jk Siam,iuà
'clkx alankeli
jkedistricten bevatjen Sadramant.Heteirentqk YUT,YUTA,lengtemaatin hetkoningri
rr-es maakt het westeljk gedeeltevan voornoemd.land- ter-lndië. Zie aldaar.
(ofl#Fl1RT:h)1heofdplaatsvan het zwitsersch
scbap uitj tusschen Hedsjas, Nedsjedj Hadramant en de disYVZRBPN
trict #an den zelfden naam in hetkanton AYaadland,âan
ArabMlscbe en Roode Zeeën. Ten oosten heeftmen er de
t meer van Neufchatel,oj
? eea eiland,mettwee vooatehersen van Nedsjed,diezeer'lzoog en weinig methoutge- he
waf bezet si
jn. Zij strekken zich naardeRoodeZeeuity den en eene haven ;2,489 Inwoners, die wè1 bezochte baen wordeu scnebelof Hoogland genoemd,terwi
jldekust den,bleeken,handelen een genootschap voor de zetvaart
rohamq heet. 0p hetHoogland isde luchtsgesteldheidxeer hebben. geze sta; iswi
ldersvermaard doorhetopvoedingsg
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YVRTOT,hoofdplaats van het franschearrondissementvan
voomien, en goed kebouwd. Hier groeitde Mokka-koëj, den
zelfden naamjdepartement derNeder-seine,met9,420
de ri
lkdom van hetgpheeleland. Dekustismeestalzand
rond, ofschoon toch, hier ea daar,bebouwd. Langs de- inwoners,di
e vele fabri
jken van mousselin,sjAnloosysatinet,
xelve bevinden zich vele koraalklippenj die bet land te- piqués,linnen en wollen stolrenj hoeden enz., verweri
jen
Sen overstrooming bt4eiligen, en, hier en daary eenige enz.bedri
jven. 9eztstad isdestapelplaatsder toile& crToede huen:hebben. lliyieren zijn ereiienlijk niet)maar tonnç&.
eenedijtbi
Jdekerk staande,78 voethooge dorische zuil)
op een w etstuk van 31 voethoogte.
M unten,maten ee rewWten,zieLoxpxx.
YATZGAN. Rene soort van groote turksche messen van
Aizn, die in alle hayens der Middellandscde gee sterken
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Z. 0p fransche muntspecien belvekentdeze letterj dat

ljte Grenoble geslagen zi
jn.
ZAANDAX (of Sxhpwxi. Geen vreemdeling,dieâmsterdam bezoekt,za1verztlirnen een uitstapjenaar het naburige
Zaandam tedoen. Het 6zwAh Petershul&
jeheeftaan deze

-

overigenszietmen in hetCzzàll-Wr/erdâvï#, nog lwee
door ilell! gebtuikte stoelen, het bankje, v'
aarop keizer
ztsxwhosR stond,toen htjdengedenksteeninmetselde,langs

de wanden eene menigte naamteekeningen van bezoekers
der hut, en afbeeldinsen van den Czwwa.
stad zulk eene #ermaardheid gegevenjdat het door Neder9e stad zelve levert verscheidene geschiedkundige merkhnd reigende vreemdelingen zich nimmerzoudekunnenver- waardi
gheden op,van welke wijhierslechtsnoemen zullen
even,getne bedevaartnaar de hutvan PKTXR den Grooten dein 1440 gest
ichte, in 1570 door den spanjaarden verbrande,later weder opgebouwde kerk wcn oost-zqandqm;
g
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angenaam gelegen Zaandam het bezoek eens vreemde- de krui&kevk, (zoogenaamde bull
ekerk, naar eene aldaar

j, voorlingsw'
elwaardig. Bi
jhetmetdestoomboot 4an âmster- gehangen hebbende, thans weggenomene schilderi
dam aankomen,heeftmen eeneigenaardiggezigtopdehuizenj stellende een'woedenden stierj eene hoog-zwangere 'rouw
aan de kom derVoonaangelegenjenop deovergrootemenigte in deluchtopwerpende;haardoed schonk een kind onbe-

molens. Bi
J velen ontstaatop hetwoord Zaandam hetdenk- zeerd hetleven- -);hethaadhuisin 1583 gesticht5enz.
keeld aan stijfheld in zeden,gewoontenjplaatselijkeligging, l)escheepsbouwjdieten ti
jde van llxTsl d@n Grooteh,
bouworde der woningen en in klqederdragtjalsmede aanaf- hi
erzoowelig bloeide(men telde toen 60 scheepstimmergetrokkenheid der inwoners. W e1 heeft deze plaats iets werven) i
sgeheelvenallen. Demolens,ofschoon aanmereigendommeli
jks. 9egesteldheid van den grond heeft tot keli
jk verminderd, maken nog,met den hoklthandelj de
den ligteren bouw derhuizen aanleiding gegeven; de ni
j- boofdbestaanbron der inwoner:uit. Vroegertelde men hier
verheid en het weinige verkeer met vreemdelingen deden een aantal wn nagenoeg 600 onderscheidene molens, welk
de bevolking van de Zaan hare eigenaardige denk- en han- getal weltotop de helft verminderd is. Van de250zaag-

delwi
jze lang behouden;maar wie thans de zaanlandsche
lerug nemen. Alen vindtbi
j dewelgezeteneklassederzaanlandersoverhet algemeen een helder hoofd bi
j een welgephatst hart,met beschaafdheid, wellevendheid en wereldkennis. âlleen bi
jdegeringere klasse blijftde oude traut
nog vri
jalgemeen heerschen.

vlnfew: (in 15b6hiergebragt)zi
jn ernog slechts een 1* afkomstig) insgeli
jks omatreeks 100. Papievmolens zijn
kwi
jnende, ten gevolge der mededinging 4&n elders, en
vooral ook ten gevolge der invoering van stoomfâbri
jken.
Eenmaal verkocht een vaandamsch papierfabrikant op één
beursdag 100,000 riem papiersmetJ 1.winstperriem,dus
meteene winstvanJ 100,0* . Voortsheeftmenhier no:
pel-,snuif-, Nerw-,blaauwsel-,koren-, mostaard-, enz.molens. 9e gvoenlandnclte vïddc/lrr; was voorheen hier
zeeraaozienli
jkjzoodatgbi
jv.ten jare1701,ruim 35sche-

dorpen bezoekt, za1 het zoo evengemelde vooroordeel we1 talaanwezig. Ql
iemotnns t4an de 17eteuw uitYlaanderen

De rivierde Zaan deelt Zaandam in twee deelen, oosten W est-zaandam enoemd. lan de boorden dezer rivier
liggen nogjbehalve Zaandam,de schooneplaatsen W ormerveer, Zaanddk en de Koog. In 18ll werd Zaandanl door
Fwvozzow toteene stad verheven, die haren naam draagt
naar den dam ,welke reeds in de 14e eeuw aanwezig was,
en metdejin 1544 gebouwde en in 1722 in haren tegenvoordigen staat gebragte, sluis,door middel van welke de
Zaan haar overtollig water in hetY uitstort,nog tot heden
onderhouden wordt.
W ie Zaandam bezoekt,riptzijne schreden wel het eerst
naar hetreedsvermelde hut
lejwaar PzTzl de Grpofe, a1s
scheepstimmerman,onderden naam van Pzl'zn Xlclwytorz'j
of eenvoudig Pietertaan.in 1697 woonde. ln deze bouw-

valligeplankenhutontwierp de grootemanzi
jneplannenjdie
dts grondslag gelegd hebben totdemagtengrootheidvanhet
uitgestrektelussischegebied.Hethuisjeisdooreenensteenen
auuringeslolen,om hetzooveelmogel%ktegenwindenwedertebescllermen.Inwendig bestaathetuittweekamert
jes,
dieri
jk metvlaggen zi
jn versierd. Inheteenevindtmeneen
schoon,door den heer POBTMA: geschilderd portretvan den
Czwxejzooalshtjzich,ti
jdenszi
jn verbli
jfte Zaandam,in
xi
jn timmermansgewaad voordeed. Xet voorvertrek is ri
jk
in opsehriften,gedenkteekenen,enz. Xen vindterden4e-

pen op Groenland en Straat-Davis voeren; thans ligt deze
tak '
van industrie geheel te niet. De vaartop de oostzee

en de havensvan hetnoorden isnog vrijlevendig;terwtil

van hier zelfsscheptn naar oost- eu à'
Yest-lndië uitzeilen.
Sedert1826 vaartalhier geregeld eene stoomboot op zmsterdam en vice-versa. Zaandam telde vroeger meer dan
12,000 inwoners;in l8ll wasdit getal op 9,000 verminderd;thans heeftde stad eene bevolking van 11,000 zielen.
De weleerwaarde heer vAx Gsuxsjpredikantte Zaandarny

heeft onze vaderlandsche letterkunde op eene wezentlijke
wi
jze verri
jkt, door van deze stad eene zeer belangri
jke

Aeq
scâr#t/ïzkg tebezorgen, (dktjaar, 1842,btldenboek4erk
ooperJ.C.vAxKzsTzlzy uitgegeven). Ditwerkje,waarvan H.M.de koningin de opdragtheeftaangenomen,is in

hethollandsch en fransch onderhoudend geschreven,en bevat de geheele geschiedenis van Zaandam eu deszelfsom streken, van af het eerstontstaan der stad t0top den huidigen dag,en isopgevuld meteene menigte,ookmetopzigt

totdezaanlandschehandel,ni
jverheid,scheepsbouwenscheepvaartjwetenswaardigebi
jzondezheden. AIJ trekken daaruit

denksteen door den ru#sischen keizer Atzxxwnzl in 18141n- hetvolgende:
gemetseld,methet opschrift:PZTA:Xxcwoâzuxwwpsl;een' pDe handelen zetvaartvan Zaandam ,welke vooraltegen

gedenksteen van den koning (thansgraafvxw Nwssxv); van heteinde der17e eeuw zulk een'aanmerkelijkentrap van
deprinsesvA>O:A:zB (thans koninsin der Nederlanden), bloeibertiktenjwaren uiteven natuurlijke alsgeringebe1
ergedachtenisaan den tiendaagschen v%
4e
ld
topy;dewoorden ginselen ontstaan. Immers,gaven denatuurldkegesteldheid
in de russische en holland:che talen :n'
tn t: den #ron/ex
man te â/eïs, en dt door den russischen staatsraadendich1er Jzxlxowsxr venaardigde russiscbe dichtregelen, die,ala
xoo zeer voor onsland vereerendej wè1te reglewaardig waxenj door een onzer meestgeachte dichters, de heer J.vA:
L:>xx1>, aldus in hethollandsch te worden overgebragt:

en ligging dezerstreek,tusschen groote meren en zeeën, tot
dit ontstaan gereede aanleiding, het kon uitden aard der
zaak welnietanders,ofhandel en scheepvaartmoesten zich
hier in den beginne tot eenen zeer beperkten kring bepalenj en konden eerst langzamerhand naar builen worden
uitgebreid. Die uitbreiding werd inzbnderheid door de
spaansche beroerten belemmerd, welke in het algemeen der

I uig ïp deesayme âv/jwaav de englen &od,omzweven, handeldri
jvende steden grootnadeeltoebragten,endescheep-.

Wvïg,Grootçorst,âïrr àethoo
ld ïxstilleno:f-eddxt'
dr. vaart menigmaalalleen'in vri
jbuiterij deden be:taan. Tôör
Z%
j x,
'c:dev'?
-eg %wse#â#,ze ox/4&ofdeJfevlv/6h/rrrj den spaanschen ti
jd bestonden Lierweinig meerdan meelit
'e prnp/zrfd moçstaan Wx4lcs# rcvçn.
molens en slijfaelmakelten. Xan eenen der eerste 4indt
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me
n reed:tenjare 1439 gewag emaakt. Tegen heteinde
der l6e en het begin der 17e eeuw, toen de onafhankeli
jkheid van den vaderlandachen grond meerea meerbevegtigd werd, brak er evenweleen gunstigertjdperk aan,
en bloeiden inzonderheid dereeds genoemdestjfselmakeri
jen,terwijly in verband daarmede, de scheepsbouw zich
ontwikkelde en de fabrijken toenamen,tot welker.uitbreidin: vooral de vlugtelingen uit X oord-kraband ea de
noord-nederlandsche gewestenj die ter zake van hetgeloof
elders eene schuilplaat:zochten,medewerkten. De scheepsbouw bepaalde zich in den begiane slechts tot den bouw
van kleine vaartuigen en booten J daarna kwam men tot
smakken en smalschepen, en eerstveellater totde vervaal'diging van groote zeeschepen. Het heugde den beroemde
waterbouwkundige LszcnvwTga, geboren in 1575, dat er

ZAANDAM.

BaosR, desti
jds te Zaandam woonachtig, en, reeds >64r
PSTZR 1. groot-schipper en koopman op Runland,hunnen
oudersofbetrekkinpenJ-40 'smaandsbezorgde. Doordçp
edurigen en bemlnden omganp met deze gaandammers,
erlangdedejeugdige vorstnietalleen zijnekennisderhollandsche taal, maarbok die van dea scheepsbouw en haqdel
in het algemeen, terwi
jl hi
j eenmaal zelfs methen wedi
jverde,wie ltuanerhetspoedigsteeen geheelvaartuigzoude
ebouwd hebben.
>Xetdenscheepsbouw hielden natuurlijk- de handelen
zeevaarten de vermenigvuldiging derfabri
jken geli
jkentred.
In hetlaatste gedeelteder l7eeeuw - datti
jdperkvanleven
en bloei- waste Zaandam de stapelvandennoordscâœ
en rqnschen houthandel gevestigd. Talri
jke reederijeu
bloeiden, en de schepen derkoopvaardi
jvlootbewogen zich
.

(
bi
j het einde der 16e eeuw), van Knolleniam tot de naar alle rigtingen. Ja,nog in 1702 waren hier 250 houtaluizen alhierj niet meer dan één molen atondjalsmede, zaag-, l50 olie-j60 pel- en 40 papiermolens,behalve zoo
dat men nog geen enkel grootxhip maakte,terwi
jlzich vele hennepkloppers, tabak-, snuif-, mostaard-j schors-,
langs de geheele gtreek alechts drie heutkoopersbevonden. schel
p-,vol-en verfmolens. gaarbi
jwagdebloei#an den
De molens,welke in den beginne &lleew othetuitwerpen klei
n
e
r
e
n
s
c
he
e
p
s
b
o
uw
me
d
e
z
e
e
r
g
root, terwjldegraanvan water gebruikt, en eer,t,voor zoo veel bekend is,in handel - ook'
ln auurantie en scheepsreederi
j gedreven het begin der l5e eeuw werden ingevxrd, waren oorspron.
- aanzienl
i
jk was. Voegtmen hierbi
j deli
jnbanen,de maskeli
jk gebouwd meteenevagte,onb- egelijke kap,en wez- ten-,blokken-ea kompasmakerijen, de anker- en andere
den da
'ir ge
Tlaatst, waar m.x d-Aly 4atde meeste wind gmofsmederijen,deloodwit-yblaauwsel-en stijfselmakeri
jen,
zou zijn.maIendealzx nietdèh metéénen wind. Ia 1573 de looijerijea, pot- en weed-asch-branderi
jen, kaarsenmavond een daming de kuest uk,om draaijendekappen te kerijen, kuiperlfn, en nettenbreiderjen, of de rolreedebouwen. De wind-oliemole. verd kort na de spaangche r
i
j
e
a
(
we
l
k:
j
a
a
rli
jkg bi
j de60,000 rollen zeildoek maakonlusten, door L
'Iz# AnRlzzzsx. van M oey&enkg een'vla- t
en)zoo zRl men zich eea lnkbeeldkunnen vormen vaa
ming, uitgevonden. Sd bouwd. te- . dcdànigen vior- de drokte, levendigheid en welvaart, welke door een en
kanten molen te Alkmaar. De eerste houtzaagmolen werd
ander ia es buiten de gtad werden verspreid. Beken4
door Coexxtls CoRlztlsz. vqn U'
itrern. gebouwd, en,ia is het 4&a oak, 4qtin dié d.gen vele fabrv
-kvn met dub1596 naar deze plaats overgebmgtj waar deRlve,hoewelin bel
e ploegea'(Rfdveli%es Qf verzamelingen van werkvolk)
Andere en dikwlllshernieuwde r.
dM
' nte,nog bestaat.Deze arbeiddea,om toch. geli
jk mea met een nog hedea ge1xd door &
molen wekte desti
jds de bewondering der kennersop.en bruikt spreekwoed phgt t: seggen, reen' w*

werd,om desself:gedaante,h.tJ'vyerNegenoemd;hi
jwaa
eplaatst op een vlotj en wezkte slecNts met twee zagen.
Later, en vel in denjare 1614,maaktedeszelfseigenaar:
DIsx Slzlnzxps,den eersten H lkiagersmolen,tegenwoordig
deWerr genaamd,velkespoedi: metvieren eildelàjkmet
achten meerderezagen werkte,terwtlde eersteacàtkante

hekken (hd houten raamwerk derroe4en ofwieken aan de

molens)t. 'l/es gaan. 0ok waren de gokde naam en

trouw der zundammqrs,met hetgerucht van hunnenhandel

en rijkdom,en hunne oprecktheid en eenvoudigheid tevens

heinde en verre verbreid, en zoo grootwa: hetvertrouwen,
hun geachonken, d;t de amsterdamsche commigsionair:de
oliemolen metxtqmpersdoor L:z:MwATxl in 1601 vervaar- vaa hl
Xer ontbeodene waren mngegien en ongekeurd naar derdigd werd. ge pelmolens werden eergt later, en welop zelver bestemming afzplden. Inzonderheid heeftditbetrekhet naburige dorp de A b/r, in 1657 uitgevoaden. De king op de paplerfabri
jken. In de tijden van derzelver
eenmaal wereldberoemde papiermolén: daarentegen, welke roots
tea bloeiprotluœerdvn zi
j telken jare80,*0 riem wit
daarnavooralte Zaand#k geblpeid hebon,bestondenreed: Papier, behalve nog de vele soorten vaa graauw ea blaauw

vroeger. Ten min,te in hetjaar1616 wa:z'
eed:eene der- ?apier. Nog omstrevks :et einde der18e eeuw waren er
geli
jkefabri
jk,enderden naqm #an de A'
ccvwer,in dez: la-de K estzqner-* un,e 31 papiermolens,van welkeechter
stad werkzaam. Ken houde echter in het oog,dat zulkg sl
echts /én zich te Zaqndam bevond,geldk ookthan:het
in den beginne alleen het maken van çraauw en 6laq.w eval1. W at eindeli
jk deoliemolen:aangaat,welkeeerst
me
papierbetrôf,zi
jade dewitpapiermakeri
J
-van htere dagtee- tenkelen later metdubb.l6 wieken arbeidden,hun getal
ke
ning,en te Zaanè#k eersttenjare 1672 aangezangen. bedroeg in den jare 1790 alhier bi
jna lC0, shandedoor
Xet het begkn der l7e eeuw, beg*n sicN de handel meer elkanderieder 100 l
a
s
t
z
a
1
i
n
he
t
j
a
ar.
nqarbuiten uitte breiden. :en bewi
j:daarvoorvindtmen pNog vertoonen hier en daar de versieringen aandevooria de oprigting, ten jare 1608:van den kandet & #e gevels vàn vnkele gebouven,in hout ofsteen uitgehouwen,
W itteZed,destijdsde kandel*- keIx//rd- gexemd; de bewi
jzen dezerongemeènewelvaart,en ontdektmen aaa
wordende onder de oprigter: da.rvan, behalve anderen,ook dezelve, waar te voren eenebloeijendegcheepstimme- erf,
Slivxar Sxx van Zàandam geneemd. lntu,achen be:tonden rolreederi
jofietsdergeljkg hestond. Ra ook dazruitmoge
er reeds vroeger eenige handel.betrekkingen tusschen deze van di
e welvaart bli
jken, dal er eenmaal 36 veerschuiten
stad en hetnoorden. en vooralmethetri
jk van M oscoviè' alleen tu-chen Jmnlerdqm en Zaqndam voeren tegeqhet
e
r
i
ng
e
v
e
e
r
g
e
l
d
(Wv#?cx#).Immersin 1630 had dehouthandelaldaarreeds
yaa 3 stuiver:, terwi
jl nu slechts6 dereene aanmerkeli
jke uilgebreidheid,en bestonden er twee Feli
jke vaRrtuigen,tegen de verhoogde vracht van 27 cent:
wervea te k rcâangel voor 4aanllM xhe rekening, welker ln de vaartzi
jn.
toenemende bloei daarna totvele klagten derinboorlingen
>Niet minder bloeidea deMi
jd..vooralin destadZaandam
aanleiding gaf. Intusschea wa8 de welvaartte Zaqndam zelve,dekleine en degrpptqvisscheri
j.onderdekleinenog in hare beginselen,.hetwelk ook daaruitkan o gemaakt zooeigena:rdigiq deze watvrqikestreken- behoorde,reeds
t
e
g
e
n
h
e
t
e
i
n
d
e
d
:
r
1
6e
v
e
u
v,
de
pal
inm- en later de
worden,dat,ten jare 1632, in de banne#an estnqan
(dezestreek was,nameli
jk,oudtdd: vçrdeeld in 0o&t- en âarïsg-vaagst. in welke eerste vjsch Oostmaan inzondere eziacler-banne,tot welke de beide gedeelten der stad Neid een'aanzienli
jkea h4ndvldreef,geli
jk ook nog inome
nog behooren):lechts889 geMuwen wprdeverpondingwa- dagen .de verzending vaa 4it artikel uit onze omstrvken
ren aangeslagen. Den grootsten bloei bereikl Zaandam in naar Engeland niet'onhe
,Zuidend is. Grooter vertier e f
bet midden, en vooral tegen heteind. deK 1* eeuwa
evenwelde Groznlandsche- en Strqat-Wcvfd-visseheri
j,
n buitengewooa was 4e voorspoed, door deze verspreid.
pongemeen grootwalen in dattddperkdemagtenwelvurt eRe
ds ia lzet begis dvr l7e qeuw voer men ter walvischvan Zaandam,en gedeeltelijk ook deromliggende dorpen. Tanegs
t na&r Bpitqlrro nt en gaven onze stadgenooten a&n
Debewi
jxn daalooraanxhouwen %ijonderandere reedsin
ekere haven aldARr d:a m am van Zaan4qmmer Wiyïerg
PxTzh'sjeugd, toen Ruslqnd blJ workeur uit deze stad z
zi
jne scheepstimmerlieden trok,en de zqanêamncks werk- later werd ook de vangptvan walruxeq daarmedevereenigd.
lieden in hetalgemeen alq de begte #aa alle geeoemd wer- Inzonderheid blxiie dexe tak'van ni
jverheidin de andere
den. Zoovlnd
.en wijonderdeze de namen van PIST::IJP. thoetlfdu
ts
dveerrregednaoaermd
e
e
e
q
wj
t
o
e
n
e
e
ne
maatschappj,welke
voor bestaan had.ontbonden,en devaarten
JA> m yszl,Tx:xzs Joslxs,PI!uM Cerwxxlovzl, GX:âIT
dedinging opvn ea vr4 werden voorall
en. Hij,.
die zelf
Klse (dezelfde.in wien: huisje op het Krimp.PuTxa I me
geene schepen bezaty huurde dezelve; waarom vele bazener
l
a
t
e
r
ge
wxn
d
he
e
f
t
)
,
Kt
w
i
s
0x
,
J
A
>
Gg
l
l
Rw
w
p
s
Xc
e
a
,
JA
>
Atgs, enx., die in Runland al:Kheep:boawmeestees,zeil- alti
jd eenigein gereedheid hielden. Van l17 schepen, die
maker: ofankergmeden werhaam waren. Zi
j genoten een in hetjaar1692 waren uitgezonden. behoorden meer dan
jlin hetzelfdejaar l12
daggeld van 10 gtuiver: en een maedgeld van7 l0.be- twee derden aan Zaankantere,terwi
hal4e Tri
jewoning,kogt-en reisgeld,te- i
llJA> Plxr:lsz. schepen met ll97 vioehen en 39,484 vaten spek terugkwa.
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men. Volgens S0s1'
zB00x,telde men bi
J den aanvang der gen afstand verwi
jderd i:,onderdemeestwensehellJ.kezaken
18e eeuw welhonderd grootschlppers. Nog in 1794 vertrok- behoôren. Xen oordeele intusschen over dit ve4a1 d'
ezer

ken van hier 13 schepen,die21J visschen en 903 vatea
spek medebragten. De legplaats dezer schepen was in die
dagen gedeelteli
jk in de havenkom terwi
jlverder.ôp aah de
Foorzaan detraankookeqjen,deli
jmhuizen en dievoerhet
e
ves
t
i
gd
wa
r
ên.
blardsni
z-den
Xet groote belangstelling bezigtigde PSTEIIde Groote dit alles,ti
jdeoshi
jnog te JmSterdqm zi
jn verbliz-fhield.
pW i
j verwonderen onsniet,datbàizulk eenen voorspoed
en zeldzamen bloei, de zaandamsche haadelshuizen algemeen
bekend waren,en sommigen derzelve eene europesche ver-

maardheid verwierven. oaderde laatste tellen wi
j inzon-

derheid die van 6At>'>',Bt0xM,SAtM,GAeOT,Lonwsw.II0xIGE,
Ssx,Nz>,'OOI'T, Glzzzx, X00s, SpzcliAtj KaaF>', 1)grx,

Kclpsa,enz.enz. Xaar voornameli
jk waren het Unnxztls
'llcclztsr
z.6*::: en Cogwztls Cenxstlssll 6At:1', die niet
alleen door eenen schaars gekenden qjkdûm en voorspoed
uitstekende waren, maar ook door ddgeli
jkheid en goede
trouw dermate uilblonken,dathettoteehspreekwoordwerd:
Zoo wï4./.
vCztrF. Zi
j genoten steedshet bi
jzonder vertrouwen van den 6:aar,zoo lang hi
jzich teZaandam en te
Aosterdam bevond,en ook naderhand bleef de wedevzi
jdsche betrekkihg metharteli
jkheid onderhouden. Maar zi
j
waren het ook, die het eerste schipg dobr Pxl'za zelveh
binnengeloodstjop het geliefkoosde Bt. Wd/dr,lvrg hadden bevracht.

mXaarhelaas!deze gelukkige tàjden gingeh voorbi
j. Van

lieverlede b:gon Zaandams welvaart terug te gaan,en ook
in dezelfde mate de scheepsbouw, welke daartee zoo veel

had bi
jgedragen,te venallen.Reedkin Lopszzsti
jd bextonden er,in plaatsvan 60jnietmeer dan 23 werven,terwi
jl
in 1793 nog slechts één schip gebouwd werd. In latere
jaren heeft men wel doornieuwe proeven getracht,dezen
tak van volkswelvaart weder te doen herleven;doch deuit-

komstleverde (welligt ook door hetrnia unstige van het
tijdstip,kort vöör de belgische omwenteling)geenszinsdie
goedeTruchten op,welkedei
jverep degoede bedoelingen
der waardige ondernemers schenen te verdienen
pEenen geli
jken teruggang bespeurde men ook allengsin
'

ândere opzigten. Het getal inwoners,hetwelk in 1741,voor
de beide dorpen, ruim 12,500 bedroegy beliep in 1787
slechts 10,100. Bestonden er, volgens eene oude geschrevene aanteekening, ia 1732,in debannevan oost-enW est-

Zaandam 538 molens,ook dit getal is sedert aanmerkeli
jk
verminderd,even geli
jk deoverige,eertijdszoomildebronnen van welvaart en bestaan in den loop derti
jden trager
begonnen te vloei
jen.ofwelgeheelverdroogd en geenszlns
naar evenredigheid door nieuwe middelen totleven envoorspoed vervangen zi
jn. Het zalintusschen welnaauweli
jks
m elding behoeven,hoe nadeelig te dien opzigte mede voor

z
di
j
en
zeln
hamo
tsgdtealti
j
ddengel
d
uekrkig
fre
anh
se
ch
rs
etel
o
li
vn
eg
rheen
rs
ecr
hw
ine
gttl
pgee
woere
dse
t
.

van zaken,in den jare 1815,ook op Zaandam gezegendterugwerken en eenige verlevendiging van hand:l,scheepvaart
e
n fabrtiken aanbrengen,na verloop van weinigejaren leed
deze welvaart in den belgischen opstand weder eene ge-

voelige schade,en berokkende deze inzonderheid den hout-

handel, door het sedertdien ti
jd verminderen,ofwe1geheel sluiten van deszelfs uitwegen aldaar, gevoelige verliezen.

stad nietaltezwaargeestir. No4 altild werken hiertalri
jke
fabri
jken en molen:,en verschaiendaelveeehebetrekkeli
jke
xelvâarten bloei.Nog altldbrengtdehandelzi
jnenbedqjvers
goede winsten aan. ofschoon deze dah ôok niet meer de
winsteh zi
ja 4an dien gouden ti
jdjtoen erjbi
jeene eenvoudigeen m'
in kostbarelefenswijze,Khatten werdenopgelegdjwelke thans, bijmeerdere weeldeen eene naar den
gkest.der ti
jden velanderde leefwàjze, niet zx gereedeldk
verkregen worden. Nog altijd bestaan hieronderde handelaars namen, welke de goede dagen van oudsherinneren,
en waaraan zich de denkbeelden v&n eerlijkheid en goede
t
rouw,v'
an ijverenwerkzaamheidhechten.Nogalti
jdheerscht
bier en in den omtrek op grootere ofkleinere schaaleene
zekerematevan loFeli
jkeondernemingzuchtjgeli
jkdemachinale papiermakerl van de H.H.vz> Gztpgl te Zaand%
jk,
de stoomlakmoes- en vermicelli-fabri
jk der H.H.Avlste
K estzaanbdescheepsbeschuitbakkeri
jvan den heerD.Vw,
V00nTsen de patenttouwslageqien van de H.H.HooyxAw
I;> t.l.en vA> ocwzlKllllx Dz Valzs te Zaandam doen zien.
0ok de commissiehandel in deze stad ma:no< reengzins
onbeduidend genoemd worden. Hetgetal der fabri
lken beliep den 1 Januari
j,l840,203,aldusverdeeld:
oliemolens,oostzi
jde...........50
. F esta##e ... ......l0
Pelmolensj oostzi
jde.. ........30
>

W ed/zï
p#e . .. . .

4

94

Houtzaagmolens, oostz#de (paltrokken).. . ll
*
> (bovenkrui
jers) . 6
>
G-e#fzfA (paltrokke'
n)...43
p
p (bo4enkrui
jers) .17
Van de 43 paltrokken aan de K entzt
ye
zi
jq 13 wagenschotzagers;lzaagtwagensdhot
en anderhoutJen vau de 17 bovenkruqers
aan de F estz#de ztjn 2 wagenschotzagers.
9e oontx#deheeftgeene wagenschotzagers.
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Yan welke de eene teveni mosterdjde andere li
jnkoeken maalt.
Xosterdmolens. . .... . ...
1
Deze maalttegeli
jk li
jnkoeken.
Totaalder windmolens - - - - 192
Li
jnbanen..... ...
..
5
Stijfselfabri
jken.........
Li
jmfabri
jken ....
1
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i
k
k
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Patentolie-fabrl-ken .. . .. .. .... .. . 2
Totaal,molensen fabri
jken - - -- 203

pvragen wàjnaarde redenen van ditverxal,dezelvelagen
gedeeltelàjk in de onveranderli
lke wet der natuur, volgens %Intusschen is de aanbouw van nieuwe molens
eenezeldwelkeook landen en sleden eenen ti
jd belevepvanopkomst,
bloeien teruygang, gedeelteli
jk in vreemde mededinging, zaamheid eworden, en worden ook diegene, welke door
vooralna den engelscben oorlog in 1780, welke, naar het brand verwoest zi
jn, niet altoo: herbouwd. 9ezeehandel
nog door enkelen meteigene schepen gedreven.
oordeelvan sommigen,nietaltx
zd door eene geli
jke kratht wo>rdt
Tothet handelsverkeer met en het vervoervan en naar
en verhoogden naijvprvan onze zi
jde wezd opgewogen,of

in hetverminderen derkapitalen ten gevolge van Nwpotzol's Jmnterdamb dienen verschillende vaartuigen; terwi
jlde
heerschappi
jjofeindeli
jk in die algemeene en tedelijke ge- kooplieden zich driemaal elke week, en we1 desXaandags:
steldheid, welke zoo menigmaal op het1oten de welvaârt W oensdags en Vri
jdags, derwaartstermarktbegeven,vele
van staten en volkeren eenen beslissenden invloed heeft. hunner i
n een daartoe opzetteli
jk fraaigebouwd en bi
j uitlntusschen duurt ditvervaloverhetalgemeen voort,geli
jk stek snel zeilendjagt, hetKoopmans
gc
'gf geheeten. Het
in het bijzonder ten opzigtederpapiermakeri
j,pelderijen vertrek 4an dit en der bovengenoemde vaartuigengalsmede
van den houthandelwordt opgemerkt, en mede alshetna- van de stoombootM ercuriu&, geeftop de genoemde dagen
tuurli
jk gevolg #an buiten- en binnenlandschemededinging aan den Dam (te Zaandam)eeneaangenamelevendigheid.
kan beschouwd worden. Zaandam behoortderhalvereens- ZIBRI, eene soort van spaansche Khepen,van 8 stukken
zins onder die steden en plaatsenrwelkej sedertde alschei- gtschut, en 60 à 70 ton scheepsruimtt.
ding van de zuidelijke gewesten des ri
jks,tot zoogroote ZI9XN, xie Llzxziwpy Ru pzxxp enz.
welvaarten bloei geraakt zi
jn. De vraagj of er,te dien ZAKKENGXLB (fr. Saccage,pcdde de ,cca), eene in
jk gebruikeli
jke korting of vergoeding voeriederen
opzigtejen terverkri
jging van meerderewelvaart,ook iets Frankri
sou kuc en gedaan worden, vindtwelligt een bevestigend xak. Bi
j den handel en bi
j de kassen van hetopenbaaz
antwoord;althans zeker is het, dat hetuitdiepen derFoov- bestuur in Frankri
jk isnameli
jk hetgebruik ingevoerd,da
zccxj en de aanleg van eenhulpkanaalnaarhetgrootenoord- deschuldenaar,bijbetalingeninzilvergeld,dezakkengwaarin
hollandsche kanaal<an hetwelk Zaandqm slechts op gerin- zich hetzelxe bevindt,en hetbindgaren oftouw daarbjtoe-
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gteft,en van de te betalen sorn de waarde van dea geldzak aaa dezea de overigenj derwi
jzedatzij,alroorttrekàende,
en het bindtouw aftrekt eq terug beNoudt. Deze korting eenen geli
jkzi
jdigen driehoekvormen.Zi
jmakendaarbi
jgroot
wordtzakkenreld genoemd;zi
j isingevoerdom denschuld- gedruiscN;over nietzeer hooge golven ofstortzeeënspringea
eischer van de moeite te x tiïeFea, zakken te zenden, om zi
j henen;mea beweertdathunnespronuen5à6voetkunnea
daarin het geld te doen, als ook pm de bespoediging der hoog gaan. Van Xeiaf,schieten zi
jkuit,en.trekken indeR
betalingen te bevorderen. Yermits echterhieruitmisbruikea herfstwederom naar zee. Daaruit,dat meu gevangen zqlmea
oatstonden, en velen eene handelgspeculatie met de xakken Femerkteekendwederin hetwatergeworpen,en in volgende
maakten,doordien hi
jzich meerervoorbetalea lietdan de Jarea weder terug gevangen heeft,zietmen datzijtothet
zakken gekosthadden, en zelfs dan ookhetzakkengeldgekort kuitschieten op de zelfde plaals terug keeren. Hun voedsel
werd;a1sbi
jde betaling geenezakken gegeven werden zoo bestaat uit kle'Ylne vilschen, water-insecten en wormen. 9e

j, menigwerf
isin Frankri
jk,d.d.l JUII
- 1809,hetvolgende decreetuit- vangnt der zalmeu geschiedt inzonderheid bi
J
gevaardigd geworden:*:i
j de betalingen in zilvermuntjten daartoeopzetteli
jk aangelegde,kleinewatervallen ofpolders,
bedrage vaa 500 fr.en daarbovea '
m oetde gghuldenaar den in uitgespannen netten, op andere plaatsen met fuiken,en
:ak en hetbindtouw leverea. 9e zakken moetea zoo groot desnachtsbi
j lichtmetgeeren ofvorkea. gri
jfhout, planzi
jn. dat minstens ieder derzelven 1000 fr.inhouden kan; ken en roode kleurhoudtrdea vaa deplaatsen verwi
jderd,
z
a
l
mv
a
ng
s
t
d
a
zi
jmoeten ia goeden staatea van hettotditgebruik dien- W aRr de
geschiedt, vermits zj ardoor scluw
klaapd,datvart
stige linnea (zaklinnen) vervaardigd zi
jn. De waarde der enzaakt worden. lllerwege heeft men eve
zakken wordt door dengene betaald,die hetgeld ontvangt, J&ar tot jaar de zalt
nvangst in opbrengst fmlndertj ert
of dopr dengene ingehouden,die de betaling doet,en w'
el, bepaal
deli
jk kent men daarvan de oorzaken nog niet. Ia
jk is,geschiedde
15 centimes voor iedereq zak. Dewi
jzeom ia zakken en sehotland,waardezelveongemeen aanzienli

k eenea graad, dat volgens Je nasporingen:ia
naarhetgewigtte betaleq beneemt den ontvangende de % - het in zul
voegdheid niet, in tegenwoordigNeid van den betalende de 1828 deswegens bewerkstelligd, strenge ordonnanciëa werzakken te openeaj de muntspeciën te onderzoeken en te den uitgevaardigd, ten doelhebbende de zalmen te beschertellen.''
men, want de omstandigheid dat men, voorheen, dezea
iierbi
jisnog aan te merkenjd&thetzakkengeldalleenli
jk
bi
j betalingen in zilverspetie in gebruik 1s.en niettotbetalingen iu ankrgeld kan uitgestrektworden;ook mag de
schadevergoeding,aandebetalendeparti
jtoegestaan,dewaarde

v
iscN het geheele jaar door,geene rustliet,en dekleine
even zoo weg ving als de grooteren, kan we1 deoorzaakdier
vermindering gewqextzijn. Yan I1SeptembertotFebruarij

mag dien4olgens, op zwar: slraFej geen zalm gevangen
der zakken niette boveu gaan,oftoteenongeoorloofdwinst- worden ; ook moeten deze visschea, beneden de 6 pond
wegende. wederom in hetwaler geworpen worden. W elligt
0o
bej
agkaanleiding geven.
bi
jonzeëederlandsche Bank ishet ebruikeli
jk, om warea deze verordeningen mede-oorzaak, dat sedert der-

de
waarde van dezakken (5 centsperzak)tekorten,terwi
jl zelver uitvaardiging de zalmvangst aldaar rijkelijkerisuitdeze instelling geene andere zakken in ruil aanneemtj Z00 geval
lea dan sedertverscheidenejaren; de zalm isdaardoor
zoo goedkoop geworden, dat zulks aldaar de vraag naar
a1sbàjkassiers- en andere betalingen gebruikelijk is.
ring aanmerkeli
jk heeftverminderd. Alleen ia de nabi
jZALX tfr.dcl-nn,enö.satmon,du.zceâ.
x,ital.q
çc/c-ps,, ha
heid der mondingen van de rivier Eden werden binnen 72
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vinnige,der2evisschen-orde van 6cvl::,die geenen stekel- dagen 88:,000 grootezalmen gevangea. Echterschri
jftmeq
achtigen graatinderugvinnenhebben. Xen vangthem vanver- we1ook geheelbuitengewoon aanzienltjke vangstenaanzware
scbillende grootte.Rugenkopzi
jnzwart,halsenbuikgeelroodj stormen toe,zoo alsdie,welke op heteinde vau Augustus
j Rigain degwina,methevigen noordvestenwinfl
laatstgemeldezilverglanzlg,dezi
jd'
en blaauwachtig,dezijde- 1789,bi
linieregt en zwart.geroodachtigekleurvanzi
jnvleeschwordt plaatsgreep. Btjmenschen-geheugen wistmen zich geene
doorhetrookenenzieden nogverhoogd.Zi
jneschubben zitten zoorijkezalmvangstteherianeren;alleen.in één netwernietvast.Ei
jwordtveeldoprdenzalmworm Lternacasalmonea, den 47 groote zalmen gevangen. Ia ùroot-Brittanje zijn de
LI:l.)gekveld,dieia&i
jnegehoor-organen (in zi
jne ooren) zalm-vis:cherijen schier alle verpacht, en ten deele zjazij
leeft. 5 à 6jaren oud zi
jnde,weegthi
j 10 à 12 pond; een monopolie der kroon; verscheidene derzelven leveren
jkscheopbrengstvan 5t)00,7004
daarna echtergroeithi
jschieltjkop;Engeland,Noorwegenen aan de eigenaarseenejaarli
Zweden hebben hem t?t80 *.Kenzalm van90
- * teltinzi
jne en 10.000 z st. In de maanden Juni
j,Julijen Augustu:
kuit27,850 eijeren.Zl
Jn verbli
jfisinNetnoordeli
jkgedeelte heeft aldaar de voornaamste vangst plaats. Terstond na dat
>an den aardbol. Iq Kuropa. AziaenAmerikaheeftmenhem de viseh de zee verlaten heeft, is hi
j bàj uitnemendhei.l
ia groote menigtebi
jNew-FoundlandjLabradoren Groen- goed;wantin rivieren eethàjminder,enzljn vleesch isa1,
land.es iozpndvrheid in 4e Amur en in de kleine rivieren dan mindervast.Oak in saksiscN Zwitserlandisdezalmvangst
van Kamschatka;Frankri
jk in deGaronne,Loireen in den monppolie derregering. Naar nietteverreafliggendeplaatsea
Ri
jn (Straatsburg);Zwitserland in den Bi
jnbi
jGroszlaulren- wordt de zalm veesnlt (fr.fraisbeng.J'
resh,du.Jrlsch.
jk metdea
berg, in het kanton,Aargau en hàisazel;bi
jonstelande ital.fresco,verzonden. Bitgeschiedtvoornameli
jn- en Elve-zalm in Buitschland,en metdea schotscheu
in den YsselbtiKampenjin dea Ri
ja bi
j gordrecht,en in Ri
js gepakt
xle Xaas; Buitschland in den Ri
jn bi
j W esel,in deW eser in Engeland;'snelzeilers brengen benzelvea in i
bi
jBremen.Hameln en hanogergc: MûndenjindeElve(in naarLonden.Buitendien wordendezalmengerookttfra/Wzag.
deHavelen Saale gaqthi
j niet)biiXaagdeburg,Dessau lin euz-dried,du.geraicâerz.ital.ayumieatojgindit:evalworde Xulde),W sibisch Zwitserlaad iahetLachsbache(zalm- den kop en ruggegraad weggenomen.betoverige gedurende
beek),zelfs tot aaa Praag;in den oderbi
j Frankfort;in drie dagen in zoutgelegd,vervolgensafgedroogdengerookt.
Pommern bij Stolpe in de Stolpe. bijKörlia ia de Per- hetgeen binnen 3 weken geschiedi;twintigpondigezi
jndaarRnte4bi
j Rugenwaldein de W ipper;W est-pruissen in de toe bet bruikbaargt. In Engeland heet de gerookte zalm
W eichsel bi
j gantzig en Thorn.in deElbing bi
jElbing; knàped dl/ra/l,a1shàjuitSohotland komt.en w6lshdrïez
Rwland voornameli
j
,k in Li
jfland.hetmeestaandemonding &qtmon. a1s hi
j uit W allis qfkomstig is. Xen heeftdeR
der Salig.
in den rigaschea zeeboezem, in de Dwina,inzon- zalm ook &ezouten (fr.&atL;eng.pickted;du.ge.
zqtzeni'
derheid irz hare zltakken, de oger,in Ingermanaland in ital.natatoj;totdien einde ontledilst mea een zalm van
de Narwa bi
j Narwa, in Finnland in hetKymen,in het de ruggegraat en de ingewanden, splitstdea kop intweeén.
gouvernement Arehangelln de noordeli
jke IlszeebtiKola legtdea geheelen visolz platuit-een,en laat hem eeneweek
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mlja; Zwedea en in zoutwaterof pekelliggen;vervolgens droogt men hem
Noorwegen in vete rivieren ;Schotland in de Tweed, Tay,
in de lucht, yakt hem metzout iaaf<issslende lagen in
Iedand in Sùannon bi
j Coleraine in de Bann. Xerkwaardig den;voegteenigen salpeterer bi
j, sluit het vat digt. en
is Net, dat de zalm nocN iu de Xiddellandsche zeej noch giet doorhetspontgatzoo veelpekel erin,als er in gaat.
ia de in haar uitwaterende europesche rivieren leeft;hetis 9e geqekel
de,ofpekelxalm (fr.mariné;eng..
viced,-du.
zllr/e,
.ital.marinatoofearpionatojwordtvokenderook zeeronzekerofhi
jin de Caspischezeeeninharestroa- marzmea te vinden* is. 0ok in Australiz wi1 men hem ontdekt wi
jze bereid:mea snàjdt*em op dea rug vaa-een,neemt
- lS eeq trekviscN. die zich des winters in de deingewanden uit,sni
jdthem in stukken,welkemenkookt;
hebben. Ili
*)
ermilshi
j,gekooktzi
jqde,ligteli
jk van-een schilfert,bindt
zee aaa demondkngea derrivieren ophoudt,ia Februariiof v
Maartbi
jgunstigea wind en hoogen vloed :i
jne reisoalier- men hem metreepeavanl'oomschorstezamen,watertenwascht
aeemt,midden ia de rivier. nabj deoppervlakte vanhet hem uit,legthernmetzoutinafwisselendelageninfenen ketel,
j men hem afschuimt,laathem dan
vaterstroom-opwaartsin schoolea voortzwemt,ea alleen bt
i kookthern sterk,waarbi
hitte ofonweêrdedieptezoekt. Ili
j begeeftzicN alleenlijk afkoelea.ea legthem met gemher, peper, laurierbladeren
in snelstroomende wateren. welker bodeln metquartzsteen- en andere speceri
jen in wèluitgeluchte vaten,kuiptdeze
gt,en giet dezelve door het spontgatmetpekelvol,welacNtig zand moetbedektzi
jn. Zelzgroote,gemeenli
jk eea di
Wi
jfje,zwemtvooraan,twee anderevolgea haarjen acNter- keu meq berorens metazil'n gemengd heeft. In deavtùehspey ;Engeland in W alliseu in de rivieren Tyne en Eder, tonnen,waarbig 40 à 50 ponden zoutper ton gebezigdwor-
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kandel is de zalm eene der meestgezochte visschen;de kenl.
''

>Z::J4vd:> (d.@
1.met een schlp op de xee
mjn-zalm wordt boven alle andere soorten voorgetrokken; bltjven, niet landenj en niet in eene haven binnenlooonder de ll
-flandschezi
la die van Riga en van Narwade penl''- pZeebo.
uwen (d.i.de zeedikwerfbevarenjherbeste; het rooken geschiedt aldaar op eene verschillende haalde zeerei
zen doen)''- pIn ae:steken (hetruimesop
manier;men hangtdezelve slechts drie dagen ep drienach- kiezen)d.i,.uitloopen,zich aan boord van een vaartuigvan
ten boven-over brandend elzenbout; de gezouten zalm het land verwi
jderen, afzeilen, om dehoogezeetebereiwordt van daar in kleine vaten verzonden. De gezouten kenl''- p#e zee 6randt
.(o/ vlqmljditwordtgezegd,
van New-Foundland komen in vaten van 300 à 400 pond. a1s de zee des nachtssterk lichtl''- *.
D6zeentaa'hot
Reeds ten tijde van het oudeRome werd dezalm a1seen (of hoogt d. i. zi
j is onrustigj onstuimig, groote golven
voortrelreli
jke visch geachtJ de romeinen kenden hem uit stapelen zich hoog op)''- >Wezeeï:nlecltt(d.ikde opde Garonne.
pervlakteisvlak ofefrenl''- >>De zeegaatzuidwqarts(d.i.
Solrerten. Wzlff.
îcâ tolverôond. versche zalm eheel de golven zijn naarhetzuiden gekeerdl''- 9ezeevarende
vrij;gezoutenygerookte en gepekelde betaalt bi
j den in- zi
jn ook gewoon een woelige golfofbaar,en de doorden
voer,per saksisch of pruissisch centenaar )thalerpruissisch, storm verwektt hevige beweging dergolven zee te noemen:
jv. eene geweldige zee stortteover het
ofpertolcentenaar50 kreuzerrheinisch;uitvoervrij. oos- zoo zeggen ztj, bi
fdsrf-jâ,percent
enaarsporco invoer8 Ilori
jnen;uitvoer10 schipjofwi
j hadden eene stortzee;voortsnoemenzijeene
kreuzer;doorvoer3 kreuzer. Frankrù'k,versche zalm in- lange voortrollende baar, of goiven, die over eene lange
voerper100 kilogr.bruto 50 centimes; uitvoer vrij;an- streek,in eyenp'ijdige rigting elkanderopvolgen:eenelange
derealshi
j van fransche vangst.
is, gaat geheel vri
j in en zre, en in derzelver voortrollen van-een brekende zich afuit;van vreemdevisscheri
j echterbetalen 10t) kilogr. bruto scheurende golven eene korte zee.
Jcp) (fr.xct,fbi
j den invoer,in franscheschepen 4() francs; in vreemde ZEEBOUW EN L&ekwaam om ace te14z#z/
schepen ofteland 44francs;uitvoervrij;totelkedezertaxen fabilité,.enr.seaworthinessï du. Seetûchtigkeitj. In
nog methetwlw tharvan verhoogd,alsdécime c#tfï/ï/vzzze/. lederebetrekklng, zi
j hetdan In zelfstandigecontracts-aant hetbi
jassurantién, isheteen dereerste
Nznllls.TwnlzF. Invoer 6 p6t.;uitvoer vri
j; doorvoer gelegenheden, z'
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pper en reederte zorgen dathet:cbip
1 pCt.ad valorem.
ZALOT,turksche rekenmuntjterwaarde van 1gr.1pfenn. bekwaam zf/om zee /ebouwen. T0thetbegrip dezergesteldheid van het schip behoortjdathetzelye in ieder opsaksisch.= f 0,07 ày'0,08 ned.
ZILOTA (Z()tQ'
rA, S0t:TA of IsEt0TA) turksche zilver- zigt zich in dien staat bevindej in welken alleen hetgelve
munt van 4 piaster of 30 para's. Zie K0xsTA,TI,0pzL en het doel zi
jner reis, zijne destiaatie bereiken kan. DienXrxl'sx OVER IIIIT AI.
GEMI
IE>.
volgenswordtdaartoevereischtjdathetschipbehoorlijksterk
ZAXBUK8, kleine vaartuigen, van welke men zich inden gebouwd zi
j,om aan dekrachtvan wind enwatertegenstand
griekschen Archipel bedient, om koopgoederen van heteene te bieden,a1s ook, dathetzelve van goedesterkebouwstoFen
naarhetandere eiland te ver4oeren.
is gebouwd, Tö6r elke reisbehoorli
jk hagezien en gekalfaterdj datlaetmetden behoorli
jken inventarisvan masten,
ZINDLOOPER,zie XlwrTzxcszs (op hetart.L0c).
zeilen, ankers, touwenj kettingen,zeekaarten, zeevaartkunZINETTA,napelsche rekenmunt,2 op l carliuo.
ZINTE.zie'ïowlscl: l1ltAwDEx.
digeinstrumenten enz.wè1voorzienjdathettotgemakkeli
jk
ZàPPIDA, vlaktemaat voor wijnbergen OP de ïonische vervoerzi
jnerlading behoorli
jk ingerigtzi
j. Voort!behoort
daartoe, dathetmetde vereischte ppproviandering toegerusy
eilanden. Zie op datartikel.
ZIRA,
44O N.B. en l5O 24' 0. L. Hoofdstad van Dal- zi
j. Tothet bekwaam zi
jn om zee te bouwen behoortook
***
m atle en V;n eenenkrei
tsin datkoningli
jk,aan hetkanaal het mede nemen van lootsen op rivieren en stroomen.
van Zara,op eene landtong,die door eene diepe grach!van Eindelàjk is hetook nog een vereischtedathetschip.
bejk van deszelfsbenoodigde papieren ofdocuMenten zi
j
hetvasteland isafgescheidenjvrijwelgebouwd, meteene hoorli
haven;clrca5000 inwoners, die likeurstookeri
jen, zi
jden- voorzien (zieScasspspAplzllzy).overhetalgemeenmoetmeu
he
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en wollenstofren-weveri
jen;handelmet wtin en vtigen en
veelverzendingshandel. Xen heefter gebrek aan regenwa- der reis,bekwaam is om zee te bouwen. Verslechtering van
ter,datalleen door de regenbakken moet worden opgele- deszel
fs gesteldheid door zee-ongevallen, ja zelfs doorafverd. In den omstreek vindtmen romeinsche oudheden.
sli
jting, wordtden schigpernietaangerekend.
ZEEBRIEYEN, zie Scllllsspspxplslsx.
ZEE-CEREXONIEEL. onder ditwoord verstaat men de
zamenvatting der tusschen zeevarénde natlën onderlingovervoules= 50 (oudepari
jssche)ponden.
ZEA (Cs0sofX0hTsn),eilandaandenzuideli
jkstenuithoek eengekomen!ofbij traditieonlstanç ebruiken op zee, a1s:
van het grieksche schiereiland, van hetwelk hetzelve door scheepsgroetenjseinen,eerbewi
jzlngen en watdiesmeerzi
j.

ZIBJIES,persische rekenmunt van 6 dinar-bisti.
ZATOU, graanmaat op het eiland Xadagascar, van l00

een 2 mi
jlen breed kanaalisafgescheiden. Heteilandjmet
5000 inwoners,isvruchtbaaraan gerst,edelevruchten,wi
jn
en katoen. 9e inwoners,die meerendeels grieken zi
jn,
bedri
jven overigens landbouw, zi
jde- en veeteelt,scheepvaart en de fabrikatie van waterdigte geitenharenstofl
kn.= ,
hoofdstad van gezegdeilandjvermoedeli
jkhetoudeIi-avthöa,
met 1000 inwoners,handelmetwijn,geitenhaaren zi
jden
stolren.
ZEBU, een der philippijnsche eilanden, tusschen 1221

Zoo,bi
jv.,dientde vlag om in de verte tekennen te ge-

m et eene oppervlakte van 202 EJmt'1en. Diteiland bestaat

ZEEGEYAAR. 0p zich zelve en 1n den ruim eren zin
verstaatm en onderhetzeegevaar alle die gevaren,aanwelke
p op de reis blootgesteld is. In den engeren zin
een schi
verstaat men onder dit woord alleen die gevaren, welke het
geweld des weders, de winden en de elementen te wee:

ven tot welke natie een schip behoort, of ook, om zekere
omstandigheden en betrekkingea aan te duiden. goor de
kleuren en het wapen der vlaggen, als ook door derzelver
onderscheidene plaatsing,worden de natie, de rang v:n den

kommanderenden olcier, en vele andere bijzonderhedén
aangeduid. - Zoo roept de noodvlag den bi
jstand van
andere sehepen in; het strnken der vlag is hetgrootste
eerbewi
js;enz. Yergeli
jk de artikelen Sslwly, Scllszps-

K4/en 1230 40f 0.L.en tusschen 90 30Jen l0O 58'N.B. cEosrren Vtzc.

eigenlijk uit eene rots, en heeft ten Z. Kaap Punta de
Tannen,en len N.Kaap Botoloqui.Hetisheteerste eiland,
hetwelk de spanjaarden hierveroverden. 9e inwoners,die
allen hetchristensch geloofhebben aangenomen.zi
jnmoedig
en vli
jtig, en weten van-den min vruchtbaren grond nog
veelparti
j te trekken, hebben katoenweveri
jen,en dri
lven

brengen. Yandaar is in het assurantieregtbijdeclausule

>alleen voor zeegevaary''metname het krpgsgevaar van het
haudelmetde voortbrengselen der bosschen, als ebben- en risico des assuradeurs uitgezonderd. Zie Rlslco.
ZEEGRIS noemt men de blatleren der zontera ,??crfx@
kampeche-hout en was, benevens stofgoud uitde rivier en
vogelnest
jes.zan de oostzi
jdeligtdegeli
jknamigehoofdstad Van Llwx. eene overjarende plantj en.we1 eene derZeer
weinige Phanerogamen, die in de zee groei
met fort en haven,en veelhandel.
jen. De wortel
wordtvan vezelen evormd,die aan de benedenste stengelZR6nIN0jzie Szovlp en Xclrzl ovl)
l =ZT Azczxxsx.
ZEE (lat.mare; fr.la -:A.; eng.sea;du.N eer (d',
'
e uitspruitsels zitten.De stengelgelfis 2 à 3 voetlang,rond-

ovenhelftdraagthi
J takBe
ej;Ditwoord in deszelfsruimsten algemeensten zin ge- achtig, glad en geleedjaan ztjne b
nomen,beteekentde geheele massa van zoutwater,hetwelk ken en bladeren. Laatslgemelde.
)l 1)voet lang,in den
de vaste landen omspoelten meer dan twee-derdegedeelten verschen staat groen, mapr gedroogd zwart ofdonkerbruin,
der oppervlakte van den aardbol overdekt. In handelen 2 à 3 st
reep breed, dun,met :jne dwars- en overlang:
scheepvaartkomt hetwoord zee,deels op zich zelven,deels streepen. en aan het beneden-einde hol. Deze uitholling
in veelvuldigekoppelwoorden (ziede volgende artikelen)en wordt door eene, ongeveer 2 streep lange kloove zigtbaar,
spreekwi
jzen voor. Yan hetlaatstgemeldevolgenhiereenige en in dezelve steekt de bloeisem zonder kelk en kroon,a1s
voorbeelden:pde hoogenopenez:e winnen (d.i.meteen in eeneschede. De meelknopjesjtien en meeringetal,zi
jn
xchip den grooten, vri
jen oceaas,verre van betstrandjof gekromdj even z0o de griFel met de diepgekloofde nerf.
van het punt van waar men zich heeftingescheeptj berei- W egens het get
al dermeelknopjesj en om'dat1de
zetegen
73
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1n
hetvruchtbed aangedrukt zija, heeft Llxzwzcs deselve *
zi
jne Gvnandriq 'llycxdrïl geplaatst;de nieuwebotaniker: echter rangschikken dezelve onder de M onandria
A os/gyafc,omdatalti
j; een meelknopje en eeu vrucl
àtbed bl
g-een schi
jnen te behooren. Deplantgroeitin de
Xiddellandsche Zee.in de oost- en Noord-zee in onaffneteli
jkentenigteop zande
igen grond,en wordtvan ti
jd tottijd
vooral door stormwinden in groote hoopen aan land geworpen. Yroegerwerd zj alleen totdakbedekking en a1sstal-

stroo gebruikt. Sedert eckttr 9r.Lxuxil, een duitsch geleerde, in 1814 daarop opmerkzaam maakte dat hetzeegras
in hoofdkussens en matrassen een zeergoedkoop verranyingzniddel voorhet paardenhaar was,heeftdeszelfsgebruik tot

'EELIRD.

ken kebben.9e meerdere sterften,velke men tegen andere

le
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Zredt
elanb;uiw
ilrenaarg
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nlrijhke
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geboorten ruim opgewogen. De begrippen welke men aich
dussoms vaa hetmeer ongezonde der zeeuwscht luchtsge-

steldheid vormt,zi
jn, minst genomen, overdreven,en het
hier aangevoerde i: onder anderen no; daaruit gebltktn,d&t
tijdensdecholera.dieplaag in Zeelald weini; ofniet zicN
heeftvertoond. Xetopzigt tot degesteldheidvanden rrond
bestond in vroegere eeuwen ditgewest uit eene groote mex,

nigtevan afzonderli
jkeklelnegronden. eilandje: en achoryenjvan lieverlede uitzee opgespoel: en boven htt waterpeil gerezen.gezeaangewassengropde:werdeaallengsdoorde

dit oogmerk in guitschland en genemarken derw'
tzetoege- toenmaligebewonersingedl
jkt,diezich vroegermethunvee.
nomen dathetzelvevporLubeck en Stetin eeatameli
jkaan- bi
j hooge vloeden,op deheuvelen bergden,welke nog hezienli
jk handels-artikelis geworden. Tedien eindbworden den op verscheidene zeeuwsche eilanden, als W alcberenj
de massa's dezer plant,welke de zee aan den oever werpt
gereinigdj inzonderheid van het ingemengde blazenloog,
verscheidene malen gewasschen en sedroogd. Zoo vormen
de lange bandvormige bladeren eene wel gekroesde,veerkrachtige pelfstandigheid van donkere kleur;naar mate het
zeegras ouder wordt, wordtdeszelfs kleur ligter. Het is in-

Zuid-Beveland en Sohouwen.hierea daar,onderden naam
van bergen,hlllen en vliedbergen,wordenaangetroFen.Dcor
meerdere aanslibbing tusschen deze polders ontstond van lie-

verlede wedernieuwegelegenNeidtot indi
jkingen, tea geAolgewaarvan,ia den loop dtrti
lden,de landen dtrzellt:
tegenwoordigegedaante hebben verkregen. Aan alle zi
jden

zonderheid .
btjvele openbare inrigtingen ingevoerd,en be- door hetwater omringd, slecht: op weinige plaatsen door
veelt zichj behalve door deszelfs goedkoopte,ook daardoor duinen bescbermd en doorgaandsvlak,zoo dat hetland,m et
aan,datwegensdeszelfszeereuk zich geene insecten er in op- uitzondering derweinige voornoemde heuvelen ofdoormen.

houden. Bedden,diemetzeegraszt
'n gevuld,zi
jn nietzoo
verweekeli
jkende alsdonsbedden. Hoe langer de bladeren
zi
jn,destebeterishetzeegras.In dewatten op dezuidzi
jde
der eilanden Norderni
j en W angeroog worden zijslechts 1

schenarbeid oygerigteaardophoopingen, overal slecht: wei-

nige voeten zlch boven de gemiddelde zee-oppervlakte verhefty is we1 geene provincie vau Nederland meer dan Zeeland aan de golven der zee blootgesteld, diehiergrond wegvoet lang, in de ocstzee echtertot2)voet.ge zee werpt spoelen,daarwedergrond aauzetten,exkaan welker balatuook ronde ballen op ter grootte van eene vuistj en kleiner, rl
g geweltlaileen door kostbare dijken en zeeweeringen is
die uit onder elkander velvikkelde gedeelten van stengels perk te stellen. Als een meesterstuk- der waterbouwkunst
of steelen bestaan, en door de droogisten onder den naam pri
jktinzonderheid demeerdan 25 voethooge zeedam bi
j
van zeeballen (lat.pilae marinqe; fr. pelotes de z
aerg hetstadje W estkapellen op dewestkustvan heteilandW a1eng.neaballes,.ital.palle marinetaan de apothecarsver- cheren,die 4ooraltegen den eeuwigen golfslag dtrNoordzee
kocNt worden, die, op sommige plaatsen dezelve nog ver- is opgerigt. De steengevaarten van dezen nagenoeg 1:00
koolen, en in dien vorm a1s middel tegen kropgezwellon voeden langen di
jk wekken verbazing en bewondering, even

afleveren; d1tgrondt zich daaropy dat het zeegras jodine alspaal- en ri
jskorvenwerk.hetwelk onmiddelli
jk dient om
inhoudtyofschoon slechts ten bedrage van5honderdduizend- hetgeweld dergol
veu te breken. 9e gtzamenljke lengte
:tegedeelten
derdi
jken,welkedeprovincieZeeland tegenhetwatermoe-

zsxxoxnkvEttxx zieP:tTl
ialzsl.

Z
EKKAARTEN,zieKziaTzz (LA>n- en Z:x).
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ten verdedigen, beshat eene uitgestrekthei; van 1l0 ureh
gaans,en derzelver onderhoud kostruim een millioen gul-

densjaarli
jks. 9egrond vaa alledteilanden,uitwelkede
b
gr
aansoorten groei
jen welig in den brakken (ziltigen) kleiodem en in den moerassigen veengrond der polders; zelfs
isop sommigeplaalsen degrond derwi
jzevruchtbaary4ater
geene bemesting nnodig isjwaarom dau ook,bijde-haarste
van hout,de mesttotbrandstofwordtverbruikt. 9e voortbrengselen bestaan in tarwe (van uitstekendekwaliteit;zelfs
op St.Philipsland welligtbeter dan eeni: bultenhndgchgewas). garst (de beste in Noord-Beveland)y witte boonen
(vooral op W alcheren),koolzaad (inzonderheid op ZuidBeveland);voorts: rogge,boekweit,haver,paardenbooneny
erwtenyvlas,klaver,aardappelen;(ingeringerehoeveelheid)

ZEELASD,nederlandsche provincie, bestaande deels uit provinciebestaatisveten doorgaandsvruchtbaar. Bijnaalle

eeneeilandengroep,diedoordearmen derSchelde tot bi
j
hareuitwatering in zeegevormd wordt, nameli
jk de eilanden K atcheren (metWieuw-en 3t.toostlandj.NoordBeveland, Zuid-Beveland (met K o@aartsd#k en OostBeeelandj,Schouwen,guiveland, Tholen en St.Philipshnd;deelsuithet zoogenaamde Staatn-rlaqndernn tbi
j
den westphaalschen vrede doorSpanjevan de spaanscheNederlanden aan de republiek der vereenigde Nederlanden afgestaanythans eigenaardiger Zeeuwsek Flaandrren tenoemen. Op 510 45' N.B.'en tusschen 30 2l/tot40 13'54'
/

0. L. (op den voor ons vaderland aangewezen eersten
meridiaan van Ureenwich). Dezepro4incie grenst ten N. mosterd- en vogelzaad, mangelwortelj paardenpeen en paaan Zuid-Holland,van welke zi
J is al
kescizeiden door den paver.Een zeer voorname tak vaa landbouw is de meekrapstroom die aan den mond der zes den naam draagt van
het Brouwershavensche gatj meer binnenwaarts dien van
Grevelingen en verder het Krammer;ten 0. van Noord:raband,ten Z.aan de belgische provinciën oost-enW estVlaanderen,ten W .aan de Noordzee. oppervlakte 31j67

teelt,in een grootgedeelte der provincieq als: Zuid-Beveland, Noord-Bevelandj het land van Hulst, maar vooral
schouwen:Duiveland en Tholen. Na twee of drie zomeru

n geograNschemi
jlen,ofruim 56 D uren gaans,metende
l genoeg 173,78: bunders. Bevolking (1840) l5l,381 ziena
en. Hetklimaatiserdoordenabi
jNeid derzee veranderltik, maar ook verre-na niet zoo ongezond voordeiawo-

enoemd:waarmen deze wortels droogtentotpoederstampt
hetwelk vervolgensin den handel gebragt en gebruiktword,
t
tothetverwen van, of ook wd kleurvastheid geven aan 1akens ea andere stoFen. De onvervalsehte menging en pak-

groeiworden de wortels,alsdan een' vri
j grooten bundel
vormendejuitgegraven en ia fabrijlea gebragt, mee-stoveq

ners en vooralvoor de vreemdelingen, a1s velen zulks heb- king van ditbelangri
jk handelsartiktlwordtdoornaauwktuben willen doen voorkomen. Xen volge slecbts eenelevens- rige wetten gewaarborgd.
wi
jze naarhetland geschiktjgedneteluchtigekleeding, bi
j Xen vindtook in Zeeland,vooralin Zuid-Beveland, uitayond ofnacht eene goede overkleeding, en matig gebruik muntend ooft.bi
jzonderappelen en kergen. Yan dedieren,

van spi
jsen drank.Dan zalmen weinig ofnietvan dezoo- welke worden aangekweekt,qjq depaarden van een sterk

genaamde zeeuwsche koorts te duchten hebben, van welke ras,zeerges
chiktvoorden landbouw ;derunderen,zi
jnvan
hetoverigensnietzoudemoei
jeli
jk vallen te bewi
jzen, dat eene goede hoedanigheid en tieren zeerwel,geli
jk ook de
zi
jook iu anderegewesten van ons land in geene geringe schapen,die uitmuntende weidtn vindtn op de sich hieren
mate zick voordoet. Yoor het hier niet meerdan elders daar bevindende schorren, op wel
ke o0k hetsmakeldk en
ongezondepleitoverigenshetdoorgaandsbloei
jend en sterk uitstekend gezonde zeekoraal wast.
ligchaamsgestelderbewoners;en wanneermen zich dan ook
9:gemiddeldejaarlijkscheopbrengstbedraagt:
aleen schrikbeeld van die zeeuwsche koortsen vormen wil:
zoo staatdaar tegenover dat ver:cheidene andere ziekten hier
Ta
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In de provincle bevinden zich ongeveer:

42,000 runderenj
20.000 paarden,
20,000 schapen.
9e hoofdbron :an bestaan is de landbouw. Veeteelt, nagenoeg alleen in zooverre de landman hoornvee behoefttot
het verzamelen van mest. Zeeland heeftzeer schoone weilanden,maar deze kunnen alleen in een gedeeltevanSchouwen gezegd worden de hoofdbron van bèslaan uitte maken.

Eierbi
j kan evenwel genoemd worden de verzameling en
verkoop dereijeren van de duizende watervogelen,diemen
in den voorznnaer aan hetzuidelijke gedeelte van ditzelfde
eiland vi
ndt,zoodatde ei
jermarktteZierikzee in dien ti
jd
zeeraanzienli
jk is.
9e koophandelis nietmeer,watdie vroegerwas.Xiddelburg wasin vroegeren ti
jd eene dervoornaamsteioopsteden

zzztAxo(<IErw).

land wordtvan hetovertolllge water onthst deer drle zeesluizen, waarvan twee te Xiddelburg en een te Teneere.

Beide ateden zi
ln in dit W .B. het onderwerp v&n afzbnderli
jke altikelen. 9e derdesud op heteiland is rlinninren,eene vesting,onmiddelli
jkvan deuitwateringderW egter-schelde en op 1) uurafstandsbezuiden Xiddelburg gelegen. Zi
j ismerkwaardig, goo door hare geschhedkundl
Yge
herinneringen en als geboorteplaats van den grootsten zeevoogd,die ooitbestond,benevens van zoo vele andere den

vaderlandeuitstekend verdiensteli
jke mannen. als door het
velebezienswaardige datzi
j oplevert. Zi
j heeft 2 havens,
een ruim dok,een bomvri
jarsenaal,eentakelmagazi
jn,eene
constructiewerf,eene smederi
j met 12 smeedplaatzen, eene
grootebomvrijekazerne,3 kruidmagazi
lnen,een fraai gtadhuismetarduin,teenen geveljeene beurs met torentje en
uurwerk;voortseene azl
-nmakeri
j,eenechocolaadfabri
jk,eene
touwslagefij,tweekorenmolensenz. Yan hare wetenschappeli
jke instellingen,noemen wi
j hier, behalxe de teekenschool,hetzeeuwsehegenootseàap A rwetensehappen,welk:
pri
jsvragen en verhandelingen voorde plaatseli
jke belangen
derzeelandscheeilanden van grootbehng zi
jn. 9e bevolking der stad bedraagtclrca 6400 inwoner..Vlissingen i:de
geboorteplaatsvan een aantal beroemde zeehelden, al: daar

zi
jn:X.lz.px llcrTlln,pllEvl:
ltTszxs,:s BAxxxRTg, Joûs'
p: X00a enz. Yelen der bewone sheugt nog het bombaronzes vaderlands;ook Vlissingen,Zierikzee en Veeredreven dement der engel
schen (in hetjaar 1809). Deeihnden
buitenlandschen handel. In de twee laalslgenoemde steden Zuéd- en Foord-Beveland (metW olf
dartsdi
jk)ztjn indit
i: die tegenwoordig geheel teniet. Middelburg dri
jftnog W .B.beschreven op het artikel :zu tzzp, - Het eiland
Schouwen,hetnoordeli
jkstederzeelandscheeilanden,heeft
elti
jd tamelàjken handel.
Yisscheri
j wasoudtijdseene dervoornaamstebronnen van tot deszelfs voornaamst produkt de meekrap en bevat twee
Zeelands welvaart. Yooral Zierikzee, dat voor vier eeuwen steden Zierikzeeen krouwershaven (zieop diearti
kelen).
eene zeer voorname koopstad was, had vele vischschepen in Heteiland buiveland wordtdoorhetdi
jkwatervan heteil
a
nd
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Shozee. Yoor het tegenwoordige bepaalt zich dezeeyisscherti

totkleine vaartuigen,welke kabeljaauwjheilbot,schelvisch, len (zieop datwoord)gescheiden. Sommigen willen destonggtarbotkgarnalen enz.aanbrengen. Ilet is vocrallrne- zelfs naam toegescbreven Lebben, v:n de vele wildeduiven,
muiden, dat in de visscheri
j eene hoofdbron van be:taan die voormaalszich hierophielden. Diteiland bevat slecbts
heeft. Te Tholen werdtook ansjovisch gevangen enbereid. etteldkedorpen,waarvan kruinisse,metruim 1000 inw,,
Het verdronken Zuid-Beveland en Duiveland leveren zeer eenehaven.een veer, eene brouwerij, eene meestoof enz.
goede oesters. Bruinisse teltvele mosselvisschers.
hetvoornaamste is. St.WJï/@:/cs#,eindeli
jk, iseeneiFabri
jkenj als:touwslageri
jen, zeepziederi
jen,weveriien, land van geringen omvang,en bevatslechts één dorp, vaik
brouweri
jen enz., worden in Zeeland eenige aangetro/en, geli
jken naam,meteenemeestoofen 440 inwonels. Voor
die vijop hare plaatszullen vermelden. Yan demeestoven Staats-f laanderen. Zie Zzscwscl Vtxzwpliazx.
is reeds gesproken. De bereiding 4an het vlas geeft op
ZEELAND (NI:rw). 9etwee eilanden,onderden naam
Rmmige plaatsen ten platten lande gedurende hetwinter- van Nieuw-Zeeland bekend, liggen van ongeveer 341 tot
Rizoen eenige verdiensle aan de arbeidende klasse. Ylissin- 43Q Z.B.,ten zuid-oosten van Nieuw-Bolland, en worden

gen heefteenerijkswerf;ook Xiddelburg en ZierikzeehebV n scheepstimmerwerven.
oudti
lds werdj gelijk wiJ boven aanmerkten, het toenmalige Zeeland (de eilanden) verdeeld in tweegedeelten,

doorde Cookstraatvan elkandergescheiden. Sommigenzijo

van gedachte,datreed: Jcxl Fzswx,pzs,in 1576,b1
Jeeuen
togt van de W estkust van Zuid-Amerika naar den oostIndischen ârcbipel,deze eilanden gezien ofaangedaan heeft,

beoosten en bewesten Schelde. Thans wordtde provincie hoeweldaarvoorde waarschi
jnli
jkheid zeergering is, doorverdeeld :
dien de spanjaarden,diejaarli
jksde reisvan âcapulconaar
.Bur
gerli
jk in 5 districten;van well het eerslebevat Xanillavolbragten,zelden de rigting zoo zuidelijk namen,
W alcheren, het tweede Schouwen, Duiveland, Tholen en tenzi
j zlj,doorstorm verslagen,naardie,meervandenweg
St. Philiysland ; het derde Zuid- en Noord-Beveland,het verwi
jderde,streken gedreven werden. Eerstin 1642 echvierdeZeeuwsch Vlaanderen bewegten,en hetAi
jfde beoos- ter werd metvolle zekerheid hetland door onzen ABI;L Jz.
ten den Braakman. In elk dezer districten iseen dijtricts- Tzsxwz ontdekt,toen hi
J door den toenmaligen gouferneur
van oost-lndië,vA, Dlsxzwj mettwee schepen van Batavia
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xoo nogtans, datFoord-Beveland,wat het schcolopuigt aan- werd uitgezonden. op deze reis ontdekte hrst het ten
x
,l ee
gaat,niettot hetderde,maar tothet eersle districtbehoort. zuiden van Nieuw-Holland gelegene eiland Yan Diemens-

Regterlqk wordtZeeland verdeeld in3 arrondissementen, land, en bij het verder voortzetten vaa den togtop den

bestaande heteerste uithet l.a-*n 4ederburgerlijkedistric- l3eSeptemberhetzuideli
jk eiland van Nieuw-zeeland, a11
J op den volgenden dag in eene baaiten ankerging.
ten ;het twerde uit district-3 en 59h'
etderdeuitdistrict2. waarII-

Yoorzooverrenietreedsde bi
jzondereeilandnndezerpro- Devi
jandelijke gezindheid derinwoners,metwiezi
jnemankerligten,en heteiland verlaten zonderhetzelvebehoorldk
meld,zullen wi
jhierkortelijk dezeeilanden overzien:
V alcheren (metNieuw- en St.Joostland)heefteen'om- te hebben kunnen opnemen,ten gevolge waarvan hijinden
trek 4an 10 uren gaansen eene oppervlakte van20,508bun- waan verkeerde,dathi
Jhiereen gedeelte van het toen zoo
ders;bevolking 30.0:0 zielen. Dit eiland wordt begrensd: ijverig gezochteZuidland had gevonden. De plaats alwaar
ten N.W .en Z.W . door de Noordzee;ten Z. en Z.W . deze beroemde reiziger geankerd was,en die doorhem Abel
door de Eont of W ester-scheldeJ ten 0.door het Veergat Tasmansdoortogtwerd genoemd,was de eigenli
jke Cookel het Sloe. Van de zuidqjde af,wordtdegeheelekust straatywaardoorhetnoordeli
jk gedeelte, door de inwoners
en ook denoordzi
j,toteen uurN.N.waartsvan Terveere Saheinomauwegenoernd werdjvan hetzuidelijkeofl'qvai
d* rduinen tegen de zee beveiligd,nletuitzondering alleen Paenammoegescheiden wordt. 0p den 4 Januari
j1643bevan het westeli
jk gedeeltej waar de uitgestrekteen merk- reikte Twsxiy het noord-westeliik uiteinde van het door
waardige westkapelschedtik gevonden.wordt.Aan deandere hem ontdekteland,om betwelk hijtereerevan de dochter
xi
jdewordtheteiland insgeli
jksdoordi
jken ingeslolen. Het des gouverneurs,den naam gaf van Alaria van giemenskaap.
is een schoon eiland, dat eene aangename verscheidenheid
Sedertdeze eerste ontdekking verliep er meer dan eene
van.gezigten aanbiedt,waartoe de fraaàjebuitenplaatsenjvan eeuw,vöör dat Nieuw-zeeland wederom door europeanen
velke velvele gesloopt, maar toch ook nog lerscheidene bezocht werd. 0p de eerste reis rondom den aardbol,kreeg
overig zi
jn.nietweinij toebrengen. âan denoordzi
jdebe- COPK heteiland in hetgezigtop den 6 octobervanhetjaar
vathetveelgeboomte,terwijldeoverige oppervlaktevoorde 1769.Na eene landing in de Eurunga-baai eneenigevruihhelftuit#oortreFelàik bouwlandjen voorde helftuit meest teloöze pogingen om metde inlandersop eenenvriend:chapgoede veiden bestaat. 9e wegen, velke de gemeenschap pelàlken voettegerakenjzeildeCoox dekustverder lang:!
m et d, plaatsen onderling,en met Middelburg daarstellen, en vond die overalonvruchtbaar. 0p dezen togtkwam hi
j
zi
j: vrt gced en hiertn daaraangenaam beplant. Ilet ei- o9k a:n de plaatgwaar Tzsrzz had voorankergelegen,welkt
vincie ahonderli-ik op derzelvernaam in ditW.B.zi
jnver- schap zelfs totbloedige gevechten kwqm, deed hem hetan-
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:traath1jdoorstevende,en dusbesliste,datdeze Cookstraat eene zoo gronte rnl,datdaaraan nietzelden allemenxheli
jk
de tweeeihnden van elkanderscheidde. Bijnaeen halfjaar gevoelwordtopgeoFerd. Hunnedorpen zija in sekeren zin

hield Coox zich methet opnemen van eën en ander bezig, a1s versterkte plaatsen aan te merken,en liggen meestalaaa
en leverde van hetgewestook eene goede kaart.
de kusten, daar het binneuland onbewoond is. onder de

omstreekgden xelfdea tild bezochten ook fransche zeebebben kunnen vestigen,en meeatalop eene wreede wijze
ea verraderli
jk door de inboorlingen vermoord, en geheel
verjaagd.
600K bezocht op zi
jnen tweedea togt, ill 1773,NieuwZeeland tweemaal,waarbi
j hi
j de eerste rei: e1f man van
zijn volk verloor,diedoordewilden werden doodgeslagen.
De laatste en vi
jfdemaallandde COaK op dezeeilanden in
hetjaar 17779en toen leefden de engelschen met de inboorlingen op eenen zeervriendschappeli
jkep voet. Tegen-

verschillende stammen heerscht bilna een bestendigeoorgepaard gaat. Somti
jds gelukt het echter aan den zoogenaamden vrede-stichter,den algemeenen kri
jg tedoen eindigen, waarna ieder zich wederom met hettelen van vlas
hetvisschen en andere huisseli
jkewerkzaamhedenbezighoudt.,

reizigers heteiland,doch xonder zich er op eenig punt te log,diedikvi
jlsalgemeen is,en petde wreedstetooneelen

Het klimaat van Nieuw-zeeland h bestendig en gezoud
9e lente-, zomer- en berfstmaanden ztia zeeraangenaam,
.

en vri
j van de onverdrageli
jke hitte bi
j dagen dekoude
nachten v4n Nieuw-zuid-W allis. De thermometer klimtin
den zomer zelden hooger dan tot 23) RZACMC: of 85O
woordig wordt de naam van dezen engelschen zee-kapitein Fwuazxxxl'. Dephntengroeii
sri
jk en weelderig,betwelk
op Nieuw-zeeland nog ten hoogsten vereerd. Uit hoofde grootendeels aan den vochtigen grond moetworde? toeges
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zomers en de: winters
van denabi
jheid derengelschekolonievan misdadigers op
Nieuw-Holland, die in het laatst van de voorgaande eeuw voortdurend een levendig groen ziet. ge wouden leveren
gevestigd werd, en thqns reeds-tot eenen aanmerkeli
jkén een voortreFeli
jk timmerhout,en mastboomen van eenebuitrap van voorspoed gestegen is,onstond er spoedigeengroot tengewone lengte en dikte op. Xen vindthier weinig oorverkeermetNieuw-zeeland,welksinboorlingendikwi
jlsnaar spronkeli
jke vruchten,maardaarentegen tieren deuitEuropa
Sidney, PortJackson en andere havens van Nieuw-zuid- aangebragte op het schoonst. Aardappelen en andere euroW alliskwamen. Hetnieuw-zeelandsche zi
jdevlas was lan- pesche wortelplantenj turkscAe tarwe, druiven enz.,alles
gen ti
jd heteenige produkt, hetwelk door hen ter markt wordt met voordeel aangekweekt, terwi
jl kruisbeziën en
werd gebragtyen ook wasditproduktzoo gezocht,datjaar- andere soorten eenea ri
jkta oogst gevenj ta alle andere
e
u
r
o
p
e
s
c
he
bo
o
mv
r
u
c
ht
e
n
me
t
v
o
o
r
de
e
l
wo
rdenaangqkweekt
li
jkseea aaatalschepen van Port Jackson zich met dezen
handelbezig hielden. In lateren ti
jd werden de beide ei- Even zoo is de grond en luchtgesteldheid zeer geschikt.
landen veelvuldig bezocht door de walxischvangers in de voorhet suikerriet en andere keerkrkngsplanten. De vogels
Zuidzeejzoo datde inboorlingen,meer gemeenzaam metde zi
jn meerendeels van de kleinere soorten, en alleen den
albatros vindtmen hier van eene buitengewone grootte. Het
europeanen geworden zi
jn,en reed:zeieren graad van be- l
schavin: zouden hebben verworven, zoo <et dikwi
jls de and levert geene viervoetige dieren opj en de hond:die
ruwebehandeling en dislechte voorbeelden van onzedeli
jk door de europeanen is overgebragt, a1s ook de ratten en
zeevolk hen bedorven hadden. Yeeltijdsgedroegen de wal- katten dieuen den inboorlingea toteen geliefkoosde spi
jze.
vischvangers zich ten opzigte .an de inboorllllgen als de De varkensg runderen, paarden en ezelstelen goed voort
grootste bedriegersen onmenschelijke dwingelanden namen hetwelk met de schapen minder het gevalis. 9e robbea,
hen in hunne dienstop de schepen, en zonden hen navol- zi
ja in delaatstejaren e
geweldig verminderd,doordien debragten arbeid zonder eenige belooning wederom weg;een zelve bi
j hoaderd duizenden om hetspek en devellen zijn
gedrag waarvoor later dikwi
lGls de onschuldigen metdeschul- dood geslagen. Slangen en andereschadelijkedieren wordigen op hetjammerli
jkst hebben moeten boeten,en een den op Nieuw-zeeland nietgevonden. De bergen bevatten
aantal robbenslagters zi
jn in de eerste twintigjaren dezer leelijzerertsen aardharsjen hoogstwaarschijnlijk ook noJ
eeuw daarvan hetslagt
oFergeworden.
andere delfstoFen. overal vindtmen sporen, datde grond
In 1814 begon voorNieuw-zeeland een nieuw ti
jdvakmet van eenen vulkanischen aard is,nameli
jk eenigeholen en
deaankomstvan eenige zendelingen,hetwelk op de gebrui- ui
tgebrandekraters,terwtjldeheete bronnen,de zwavelen
ken en zeden der inboorlingen den grootsten invloed heeft deandere s
tolren,metdehieren daaropsti
jgendestikdamgehad. Sedertdien tijd isook hethandelsbelang dereilan- pen hetbewi
jsopleverenjdatde werking onderden grond
den aangegroeid, en men rekenthetj&arlijks bedrag van nog voortduurt. Sommige warme bronnea verstrekken dea
den handelop eenige millioenen guldens. De bevolkingvan inboorlingen totgenoegea en geri
jfjdaarsijzich in dezelve'
detweeeilanden,dienagenoeg 45,009 o mi
jlen in opper- baden,en tevensin een gaiin de nabi
jheid hunnelevensvlakte beslaan,bedraagt waarxhi
jnljk tusschen de 250 en middelen kooken. op enkele plaatsen is de grond nog zoo
200,000 zielen, waaronder nagenoeg 2000 engelschen be- heetj dat de hutten der nieuw-zeelanders voordeeuropeanen
grepen zi
jn. Yolgensberigten moethet gemengderastoe- onverdrageli
jk zi
jm
nemeu,doch daarentegen deooreronkeljkebevolking sterk ZEKXIJL. Yan degewone zeeml
ll,die biJde zeelieden
g
e
no
e
g
z
a
a
m
a
l
l
e
r
europesche volken in gebruik is,worden
verminderen,hetwelk men grootendeelstoeschri
jftaaneuropesche kwalen en de onderlinge twisten tusschen de ver- 60 op ééa graad vaa dea equator gerekend. Drie dezer
schillende opperhoofden en stammen.
kleinezeemi
jlen makeneeneengelscheleagueoffranschelinu,
Totdus verre hebben de europeanen voor hetgr001stge4 eenehollanlsche zeemi
jluit. Vergel.Xlzt.
deelte slechtshunne opmerkzaamheid gevestigdoplzetschier- enZKEI
ILSDER,zie Lxgzlt'
.
eiland, hetwelk ten noorden van hetnoordelijkstedertwee I ZEEP (lat.sapo;fr.savon;du. Sez
/e) ital. &aponnt.
eilanden uitloopt en door een smalle landtong methetzelve edere verbindi
ng eenerplanten-olie ofvan dierldk vetmet
vereenigd is. Bi
j de neêrzettingen derengelschen hebben een loogzout(alkali),datin zuiverwater zich ontbindt en
zich in 1838 insgelpkseenige franscheroomschgezindemis- oplost, daarmede schuimten vetvlakken ofandere onreinigsionarissen gevoegd, zoo dat het te voorzien is, dat de g
heden uitstofren(linnen-,wollen-enz.)wegneemt!heetzeep.
oorspronkelijke inboorlingen welhaastgeea hetminste gezag e hardste zeepen worden bereid uittalk ia verblndingmet
zullen kunnen uitoefenen, 4n in hun eigen land vreemde- weedasch ofsoda (nat
ron). Deweekere zeepen uitpotasch
lingen zi
jn. Xen heeftreeks eene menigtevoorstellen ge- metweekevetsoorten(olieen dergeli
jke).9e in den handel
daan om hier een regelmatig bestuur te vestigeny doch,zoo voorkomendezeep wordtvoornamel
i
jk in twee hoofdsoorten
hetimmer gelukken zal, de inwoners te beschaven,dan zal onderschei
den:harde (fr.savon ::cou #.r)en zaeâte(fr.
diq beschaving van eenen inboprling zelven moeten uitgaan, k
s
av
o
n
mo
l
/1 liquidet. Beidesoorten worden tothetbleedaareralti
jd een achterdochten een wreveltegendevreem- en van linnen- en katoenen stofrenjen tot allerlei andere
delingen bestaatj die zelfs doorden ti
jd nietgeheelen al einden gebezigd,en derzelverzuiverendeeigenschappen ziju
kunnen uitden weg geruimd worden.
zootamelàjkaan elkandergeli
jk.1)9eâardezeepiswitjea
9e nieuw-zeelanders, die zonder twijfel tot het zelfde heetvan daarook wittezeep,ofzi
j isook bontgesprikkeld
menschenras als de overige eilanders van den Archipelbe- ofgesprenkeldjgemarmerd.gekleurd enz.(fr.jan
pe'#mqrhoorenjhebben veelovereenkomstmetdemalei
jers.Hunne lrd, colorLj. Die van Genua, Yenetië, Alicante is het
overleveringen zi
jn inderdaad merkwaardig. Zi
j koesteren meestgezocht. De venetiaanschewordtin apotheken,zàidehetgeloof,datdeeerste mensch door drie goden isgescha- fabr
i
jken enparfumeriën veelverbruikt. gezeep vanXarpen,en datde eerstevrouw,die Hzvlë werd qenoemdjuit seille en Toulon is bj uitnemendhei; goed,en komtin
den rib van den man is gevormd. terwi
jlzi
Jtevenseene groote hoevxeelheden totons, aIsook naar de duitsche zeeoverleyering hebben van den zondvloed,en deduifbijhen steden enz. 9e spaansehe zeep wordt uit boomolie ea
a1s hetdier verterd wordt, hetwelk Nieuw-zeeland uitden soda (nat
ronl- loog,zi
jmoethard,witen droog zi
jnjen
bodem des oceaans deed opri
jzen. Hetisook zeeropmer- in de lueht niet vetworden. De witte zeep uit Toulon en
keli
jk dat zi
J hunnen kinderen op den achtsten dag eenen Xarseillebestaatuitbrooden ofsteenen (fr. en'cïl.
f),die
naam geven. Hunne denkbeelden van een opperstW ezen meerofminder dik zijnjen 25- à30 pond in gewigthouzi
jn in vele opzigten juistjmaarhetbijgeloofspeeltbi
jhen den. geze moetblaauvachtig witzi
jn,en daarbi
j glanzigj
.
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ZBEP.

en ::o weinip a1:mogeli
lk Teten ameerlg ziln, een' goeden reuk bezltten,en zich ligteldk sndden laten. De ge-

m umerde komtin langwerpig vierhoekige stukken van 3 à
4 N nd gewigt, die in kisten #an dtnnenhoutingepaktwordenywelke omstreeks300 ponden houden,of in halvù kis-

çemennowf/f:zeep.
Invonp.
1834 . . .

..

3363 centenaars,

1en van 180 pond. Zi
jmoetfraaigespikkeld en insgeli
jks
nietvettig zi
jn. 9ezoogenaamdemonkovitiscâezeep,diein

1835 .....zxl
1836
.:649

men boven de meeste -inlandsche soorten. âncona levert

U'
itvoer.

groote hoeveelheid in 4eduitsche zeesteden komt, verkiest
eeneNjne,uitboomolievan Peruriq en siciliaansche soda

of Bavigt:
'@ bereide zeep. Nog beter isde zeep van G llipoli,die uitgoede boomoiie en spaansche soda vervaardigd
wordt. 9e N apelzc.âe Noudt het midden tusschen eene

1834 .
1835 . .
1:36 . .

m
s

1082 centenaars,
687
m
3a8
m

vloeibare en harde zeepjheefteenefraaijedoukergelekleur,
eenen aangenamen en speceri
jachtigen reuk, en wordt in
Aoorvoer.
Fayenee-potten van 2 à7 ponden verzonden. Zijwordttot
handenwassching, tot scheerzeepenz.gebezigd.De debveczi1834 . .
993 centenaars,
nisqhnxeep uitHongari
jeisdroog,glad!tenigzinsvettigen
1835 ..... 753 )
zeer week ofzachtop het aanvoelen. Zi
J staat in blankheid
1836 . .
,a4a
p
en ook in duurzaamheid bi
jdevenetiaansche nietachterli
jk.
De nmyrnanche zeep wordt tothet bleeken van linnengaren
ne ingevoerde zeep was meest marseillaansche, voor de
gebruikt. Dezoogenaamdegemcene, d.i. de bi
j ons te zjdenfabri
jken in Elberfeld, Barmen, Crefeld en Berli
jn
lande,in guitschland en andere noordeli
jke gewesten lneest In Ofrenbach iseene grootezeepziederi
j.
.
gebruikeli
jkezeep wordt uithet loog, hetwelk onmiddelbaaruitdehoutasch wordtgetrokken,ook wel, doch meer
Ffjno zeges.
zelden,uitpotasch en talk bereidj en door hetzoogeuaamde
uitzouten in soda-zeep veranderd. 2) &roeyten accl/e,
Invoor.
wlffejook vettigezeep (fr.&avon -04 of;rcd)genoemd,
iszwartofgroen. Zi
j wordtin Engeland, ln de duitsche
1834 . . 65 centenaars,
zeesteden,teBreslau en bi
j onstelandein groote hoeveel1835
56 p
heid vermardigd. De beste isdie, welke regtfrisch enniet
'1836 .
j19
s
traanachtig riekt. Dewol- en andere fRbri
jkanten verbruiken dezt soort het meest. Xen bereidt dezelye uitasck eu
Uitvoer.
hennep-jli
jn- ofraapolie,de minst goede soort ook we1
uittraan ;alsechter dezelve ukt soda en boomolie vervaar1834 .
89 centenaarsy
digd isjzoowordtdezelve voornameli
jk desregens geschatj
1835
129 p
vermitsdezelve lang droog bli
jft. Te Amlens wordt ook
1836 .
91 p
groene en roode zeep gemaaktj die beide aanmerkeli
jken
aftrek vinden. Geparfumeerde zeepen worden te Pari
jsj
poorvoor.
W indsor,Berli
k
jn,W eenen,Gera in grootehoeveelheidvervaardigd. 1r1deajongsten ti
jd zi
jn ook xeepen uit kokos1834
:8 centenaars,
nootolie en palmolie in den handelgekomen.
K qndel. ge oude duitschersen galiiërs der eerste eeu-

wen onzertijdrekening hebben het eerst onder alle volken
zeèp bereid,en we1uitbeuken-asch en geitenvet;zi
j had-

1835
1836

59
9

p
p

Frankrqk voert gtene zeep in;de uitvoer bedroeg in

den reeds harde en zachte, en van hen hebben de overige kilogrammes:
volken geleerd,zeep te bereiden. Hoe meer de beschaving
1834 kilogrammes 2,651,963

ondereen volk toeneemt,destemeer breidt zich bi
j hetzelye de handelin ditartikeluit.Van daar is laatstgemelde
in onzen ti
jd zeerhoog gestegen;hi
jheeftechterditeigenaardige,dathi
j verre-weg meereen binnenlandschedaneen
buitenlandschehandelis. Iederland in Curojaheeftdienvo.lgenszi
jnegrootezeepziederijen oftalri
jkebl
zzonderezeepzieders;van eerstgemelde heeft Xarseille er 43 met700 arb
eidersjdiejaarli
jks4corcirca30 millioen francszeep bereiden;zeepzieders voor eigene rekening waren er in 1834
in de pruissische monarchie 1718, waarvan in Berli
ja 39;
hetkoningrijk Saksen telter461. In verscheideneduitsche

1835

s

1836

>

2,400,6a9
ay9zljaoa

Geldswaapde fsyrancs.
1
834 ....1,591,178 francs,
1835 . .1,440,383 >
1836 ....1,752,722 >
ge.
voornaamstenemerswaren in hetjaar 1836:

landen hebben ook vele huisgezinnen hunne eigene huis- Zwitserland .. ...

.

zeepziederi
jen. llarde zeep wordtbi
j verre-weg meer ver- Be franschekoloniën .....
bruikta1szachte;in Zuid-guitschland bi
jv.is laatstgemelde België ...................
naauwelijksbektnd.Buitenlandschehandel<an hetduitsclte VereenigdeStaten vanNoord-Amerika..
Iolvernonq.
sardinische Staten . .
Barbartje..... .
.
Jro<ne zeqp.

Invoer.
1834
1835
1836

.

336 centenaars,
167
p
14
7
>

Uitvoev.
1834
1
835
1836

596 centenaarsj
8
93
p
605
p

Doorvoev.
18
834
1
35
1836 ..

119 cenlenaarsj
86
y
70
p

Vreemde Antilles

. ..

.

lj04l,553 kilogr.

572,839
244,756
179:896
145,459
118,135
l13,596

>
p
s
p
w

RRseland en Schotland fabriceerden:
Ifavde aed'
1830 .
)8a1 . .
1832 .

103,041j96l pondenj
117,aa4yaao p
l19,379,037 p

Zccl/e zeep
J8a()
. . . . :j
n6gj9j8 ponden,
lglsj . . . . jtjyut
sjsl: s
jaaa .
jpjagpjxa a

Yan hetci
jfervan hetlaatstgenoemdejaarkomenjop
Izonden 29,627,735 ponden,
Iziverpool 28 878,466 yy
Newcastle 6,,982,049 >

>

Z::P.

-

:@:* -

Bristol
6,861,407 ponden,
Brentford 5,57:,074 >
Frodsham 4,933,335 >
Glasgow 4,607,354 tn
De uitvoerbedroeg in 1830 naar

harde addw
lerlan; .. . ... ..6,559,451 pondea,
Yreemde landen . ..8,098,205 p
acclf, zeep
Ierland ... .. .. . 120,99: pnnden,
Yreemde landen .. . 109324 >

IEEPAS--ZEEREGTEK.

ZEEPIS. zie Scgxzpsu plxawz.
ZEXPROTRST, sie MzllTxs', (VxlxtAx1xG).

ZEERRGT:N. 9e besteverzamelingen denelveglnToor

de ouderen : #xR gxsscs: Coltention & # loin -4rïfï-e:

antLrieurenc. XFIII zflel: PqrinJ#'#,LnloI.,Ydee-

len. ?i6liotheca W riu&wlxfïcly Firence 4185. Cxp:FAXT T p: 3loxrpxtAcl, Codiro & eontumnre. alrïff-l4j
Aladrid z7PJ. sitpxssxltnlldelleczz,evrlffe i-crïffï-e,
5 deelen.Xene verzameling dernieuwerezeeregtenontbrtekt.
Eene derhoafdbronnen van hetzeeregtj en we1zelfs xk

nog voor den tegenwoordigen ti
jd, zi
jn de zeegebruiken,
z0o als zi
jdeelsin enkele wetten dermiddeneeuwen,deel:
in zoodanigeregtsboeken gevonden worden, welke juist eigenli
jk niets anders dan door practici van den middeneeuwschen ti
jd opgemaakte,ten deele in den vorm >anwetboeken gebragtevergamelingen der zeeregts-gebruiken zi
ln.
Kenekorteopsomming derzelveza1nietzonder belang zjn.
gaarbi
j zal,bekortingsNalve,debeste afzonderli
jke uitgave,
waarzoodanige aanwezig zi
jn,aangeduid,en b!j de oudere

Yan ditlaatstectifer gaathet meerderdeel naar de enoontenr%
jkschezzloxcrelf, verzenden Debreczin, Szegedin,
Triëst en Yenetië eene groote hoexeelNeid. In Spanjen
met nameAlicante. Rusland fabriceert zeer veel. bi
jx.
Astrachan alleenjaarli
jksnagenoeg 20,000 pud:waartoetalk, tevens vermeld worden, waar het enkele, telk.nmale gegtlscbe W est-lndiën, Noori-Amerika en Brazilië. In de

walxisch- en robbeu-traan terplaatse zelve gekochtworden; noemdej zeeregtin de verzamelin: #an PA: gxssvs te vinde potasch wordt van Kasan ontboden.Bt.Peternburg heeft den is.
den meesten uitvoer. Srapezunt voerden ia 1837: 2000
1. oudere Jr4lsdl van â:fzeerert.
okas in. 0p Candia fabriceerden de beide districten Caneo
@n
en Retimo, in hetjaar 1837: 41,000 cantars, waartoe de HetRhodische zeregf. De inhoud van hetzelxe is I
soda uit Sicilië en Egypte ontboden wordt, en voerden hetromeinsche wetboek opgenomen, en ons,in dengrond,
uit: 39,650 cantars, waarvan nagenoeg l000 naar Triist. slechts uitdit welboek bekend;wanteene oorkonde, welke

Ai
o-Zcxeir/ voerde,ten jare 1836 in:25,800 en in1837: men voorhetoorspronk-elijk Rhodischèregtwi1doen door31,359 kisten.
gaan,en diebi
j PAh gsssvs, Tom.1, p.231 &(jq., voorPakkinq. I)ezachtezeepenwordenverzondeninvaten,de komt, is voldingend bewezen onechtte si
jn. Heteiland
ltarde in klsten. 9e llarde heeft men of in groote vièrkante Rhodus, totde Cycladische eilanden behoorende! en bondstukk-en(blokken,brooden:fr.pains;eng.nquarest,ofin genootderromeinen,hadvroegti
jdigeeneaanzienll
jkescheeplangevierhoekige brooden (fr.brignes;eng. tarst gesne- vaartjen hiervorïden zich vroegtx
ldig zekerezee-regteli
jke
den. 0ok zija gepulveriseerde (d.en'pzd#re)in den han- gebruiken en gewoontenj die zicllspoedigverderverspreiden,
del. Bebi
jdebereiding derharde zeep zich vormendeon- en a1s eene soort van algemeen zeeregt golden. 0ok de
jdben
derloog is,alszi
jin de fabri
jken nietwederonderdenieuwe romeinen pasten dittoealseen subsidiairregt,en wi
loogen gegoten en alzoo andermaalte nutte gel
naakt woldt, daaraan een'af
zonderli
jken titelin he1CorpunJvri:tboek
insgeli
jkseen artikelvan den handel;datvanhetpotaschloog IIjtitel2).
voortkomende,dienttot schuren,totwasschen van ordinaire
0ok bi
jde grieken hadden zekere zeegebruiken kracht
doeken en vooralul
n-ziederijen;het onderloog van natron van wet,zoo a1sde geschriften derclassieke schri
jversdaaris daarentegen enkeltot sod
'afabrikatie dienstig.
van getuijen. Een beschreven zeeregt is echler niettotcns
overgekomen.
verrevermeldezeepen zi
jn in rixierwater ea in
oplosbaar;maar door broa , put-, mineraal- en
De romeinen beschouwdea he
zt
ich
na
r als een deel vaa
zee
rea
gt
de algemeene > tjusé'dsfïvzz,,en rigteden
worden zi
jontbonden,weshalve deze wateren niet totwas- he
schingen metzeep bruikbaar zi
jn. geze ontbinding wordt bruiken.Door hunne medeburgersydie OP heteiland Rhodus
te weeg gebragtdoor het in de wel- en zeewaters zicN be- s
tudeerden, bekwamen zi
Rh
j %nemeerjuistekennis T;n het
vindende koolzuur,door den in hetbronwatervervattekoolodischezeeregt,hetwelk zi
j als een subsidiair regt toeen xwavelzuren kalkjals ook door hetzich in het zecwater pasten. Behalve ditjvindtmen ia onze romeinsche regtsbexindendebitteraarde-zout(nieldoorhetkeukenzout). Het boekea verscheidene enkele bepalingen verstrooid, en ook
rivierwaterhoudtinsgeli
jkskoolzuurin, edoch zoo weinig, verscheidenetitels,dieafzonderli
jke enkeleonderwermnbedat hetzelve geen''indruk maakt. Alleen methars-zeepkan treFen. De romeinsche regtsbronnen houden echter geen
men ook in bronwater wasschen. Behalve deze kali- en volledig zeeregtin.
natron-zeepen zi
jn erook nog eene menigte andere soorten,
in welke de vettigheid met aarden en mineraalzuren ver- II. Bronnen wc4 â:/(
middn
lee
en
ur
wn
geme
egn.
leli
jke) arrrt'gz ub't d:
bonden is, en welke zich volstrektnietlaten oplossen. Der-

geli
jkeonoplosbare zeepen, echter eenigli
jk in de genees-

kunde gebruiktjen daarom door de apotheken zelve bereid
Ie r/cle de'jgt
gemensd'p/érdx (vervatin Ctzlaxcme>
wordende, maàen geen artikel van handeluit. Hetis hier efcoatumesA l
a zaer.ea bi
jPwa DxsscsTom.I). Diti:
de plaats niet om in de nadlre technologisehe bewerkingen eeneverzameli
ng van fegterlijke en scheidsregterli
jkebeslisderzeepziederi
jin tedringen,welkemen in daartoeopzet- singen,waarschvnli
jk uitde l3eofhetbegin der14eeeu..
telàik geschreven werken voldoende vindtaangetoond,als, Xen heeft dezelve,naarCtslawcj aan de hertogin Ezzowcgx
ond'
eranderen,bi
J Gltsvs,in zi
jue Anleitunm zur Fclri- vA> GcTgwls en aan koning lllcllwno I van Engeland tœ cation der :rcvxes,nchwarzen wsdgrlx'
eaS'
eifen.Ham- geschreven. gaarvoor ontbreken echter voldoende geschiedburg 1832,en in J.6. Lsccu's der K'lr/,#,
çcâe Set/en- kundige getuigenissen:

y'
clr/lclf 18359de chemische eigenaardigheden enverhou- De Gutdon dela pzer.tgedruktonderden titel:Guidoa
dingen vindt m en beschreven b1J Cnsvnscz, recâerches pour ceva guiybnfmarchandisesefwettant t
i la wdr,
eâïzaïpv6'
: sur l<.
vcorps grc,
ç d'orlgine wc/fnxcle, Paris avec&,Jssurancend'Azzvez'
:etd'Azad/erdcw,bi
jctxlawc
1823, in welk werk deze geleerde de proevenj gedurende p.179-290). gi
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10achtereenvolgendejaren omtrentdevorming der zeepen veeleerdoorparticulieren daargestelde verzameling van aaudoor hem bewerkstelligd,heeftbeschreven. Bzazstlrsnoemt wi
jzingen,hoe in zekere bepaaldegevallen kooplieden zich
dltwerk het beste,en volledigstuitgevoerdeonderzoek,het- in zee- en assurantie-zaken te gedragen hebben. Zi
j werd

welk tot dus verre de chemie aan te wijzen heeft. Fer- voor Rouen verordend,doch stond ook langea ti
jdalgemeen
wcldclfkomen handelszeepen voor:l)met water, waarvan voorFrankrijk in grootaanzien.
zi
jcirca 56I pct. kunnen opnemen. Zi
j zi
jn alsdan zeer De Consolato det lacre; ditis insgeli
jksj zoo a1, het
zacht;2)metkalk (kri
jt)jwittekléiyaluin en meel;deze trouwen: op verscheidene plaatsen vermeldt eene verzamevermengingen loàsen zich nietopj al:men 1 deelzeep in6 li
ng van zeeregterlijke gebruiken,die vermoedeli
jk op ondeelen wi
jngeest,laatverweeken;3)metkeukenzout; als- derscheidene tl-den, van lieverl4de is ontstaan en in de 13e
dan smaaktde zeep daarnaarjistusschen de vingers brok- eeuw den vorm verkreeg,inwelkenwi
jhetzelvethanshebben.
kelig,laarzich nietkneeden, en het zant dèingt korrelen HetkFitôuyschez,erey/(gedruktinEwcztnszcET'
sL'orp.
naar buiten uit.
jur.xcv/.en biJPAR 9x5svsTom.I). 9itbevatvèrsc1>1
%N:n. TARls#. Hxlnz, lytvoer./ 6,- ;ultvoer 50cents; dene bestanddeelen, deels louter hanseatiaohe gebruiken,
doorvoer ./'I,-.ZAcxTx,invoerZ 6,- ;uitvoer25cents; art.1- 12,deels gerecipieerde artikelen van het olexntdoorvoery'1,- .Gzpurcxzsllou,gnvoer.f 10,- ;uitvoer schezeercgt,art.13-36, deel: bepalingeny die schi
jnbaar
50 cents; doorvoery lj- ;alle: per 100 nederlandsche nederlandsche gebruiken, maar in waarheid almedevaahanPonden.
seatiscken oorsprongzijn. Hetontstaan der te@enwoerdise

ZEE:EGTE:

:::@ -

ZE;REGTEN.

v:rvameling schi
jqtin het begin der lDe teuw te moetea
Enstwxp
esteld werden:
E:tâanseatgncâefeereg'. Bi
j dea uitgebreiden handel jstond met de llanza in zco enge verbintenissen,datmen
van hetmagtige stedenverbond kan hetnietfalen,dat zich lwelaannemen kan?dat hiermeestalhanseatische gebruiken
e hierstkerexeeregterli
jkegebruiken vormden en enkele goldenytotwelke ln 1720 eenealgemeeneverordening van
werkeli
jke voorschriften werden ingesteld,zooalszi
jtendeele PzTzn 11 kwam. In hetjaar 1781publiceerdeKxTuzRlxx
ia deHanse-recessen vervatzijn. Yerzameld werden zi
j het de nog tegenwoordig geldende keizevtnkervddï:c/k:ordone
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1614 naneic der âoozwccr## op rfrïu'rt'x, meren :,z zeeën.
onderden titelder eerlcr: hansenteden Jcâdewdt/eénrde- Daartoe komtn nog enkele ukazep, en hetaanzitn der prAxïsg - zeerert,naar vze/âe hare ôvrgerd,inzondcrheid judicaten.'

hare#cleewzreeord,bevrachtersen dcâ?
èwerdzzfcâ tenedrare. âelles,op zziel- verbeterd 6'
> onder lfa/pAr,
titnlawerdeeld. Gedrukto.&.in ZxGxtBnxcll',Corp.jur.
nagt.en bi
j PAl 9âs5nsTom.1.
II. K racât vcp w6t J4ll:Nde o.fJeî
dexd:zeeregten
der6nzonderewofâen.

-

Zwsnss.
Hetzweedsche zeeregt: Stlerèen rïle,
q Sjölat is van
1667.. Helzelve is echter alleea dan volledig, als men er
alle de talri
jkelatere verordeningen aan toevoegt, die in
Ftl,n5BxlIG ânmörkingar till dpdrf#'
e: rike.
gz
J#îc# (3e
uitgave Btockholm J#JJ) en in FazDswBzllG Fortsattning
T111 glxy M ânads .
:?lf/ utaf .fr#-l ïerr Cn-zat'
rSrAxzs.
cerâdet J. A. FtlxpsBslc Jnmaeknine'
ar till dwerïgt'
.
v
rikesdjgfcg,Stockholm Jd'z xerzameld zi
jn. Sedertzi
jn
Behalve eenigegeheeloude,bi
jzondereonderwerpen be- echterwederom een grootaanlalenkeleverordeningenuitge.

treFende,eneennlge schaarschebepalingen in de ltatuten van vaardigd geworden.
sommige steden,zoo als in die van Burgos en Sevilla,had

Dssuxznxzw.

totin devorigeeeuw Spanjegeenealgemeenezeewet.Ten

iare 1737 bekwam Bilbao een wetboek vAn koopNandel; De eerste deensche zeewetis van 1561. Dezelve wer; in
ovdenanzas de f. illuntre vsïwerdïfcd y ecdc decontra- 1572 eu 1642 aan eene herziening onderworpen.Ilettegentacion de ?. M .N .# M .1.*ïJ& de Wîîlco,inhetwelk woordig geldende zeeregt is vervat in het 4e boek van
-

een tameli
jkvolledig,de fransche ordonnancedelgmarine
in Spanjegrootaanzien,en werd doorkoningli
jke verordening ia hetjaar1837 voorgeheelSpanje totwetverklaartl.
œ der dagteekening van 30 Xei 1829 werd intusschen llet
nieuwe handelsw'
etboek voor geheel Spanje: Codigo de
eommercio, decre/FA , sannionado # promulrado en 30
M aqo J8:P, publ'
lek gemaakt, hetwelk in 3 boeken het
nagebootst zeeregt vervat was. geze wetverkreeg spoedig

zeeregt inhoudt.

ITAtIë.

6un1s1,Iw> Y, van 1683.
Hxxsrltc.
Het eerste zeeregtis hier,onder den titel schipregt,reeds

in de statuten van 1276 vervat. Bi
j degroote onvolledigheid derzelve,ishetzelve vermoedeli
jk lateruitdealgemeene
zeegebruiken aangexuld. Natuurlàjkerwijze hadden ook de
besluiten der Ilanza verbindende kracht. 2ettegenwoordig

geldende zeeregtisvervatin het2.deelderstatutenvan 1603.

Behalve het vôor Venetië, onder dagteekening van 20
september 1786 door een decryet des staats gepubliceerd
codice per la f ese/c mercantile marina,bestond er in

LûBscx s, Bszxxx.

Rven a1s Hamburg voorname medeleden der Hansa)rigte-

Italië geen zeeregt,ofschoon erverordeningen omtrentsommige bepaalde aangelegenheden aanwezig waren. Hetvoorname rigtsnoer 'oor de beslechting van zeeregteli
jke geschillen was het Consolato detmare. Terenwnordig isin

den deze steden zich insgeli
jksnaarhare gebluiken en besluiten.Lkbeck heeftechter reedseen oud zeeregt.an 1:99.
Het tegenwoordig geldende zeeregt vormt het6edeelder
statuten van 10 6. Ilen bremensch zeeregt van 1433 (in

Fnkzxnlzx

vem nautz'
ecza. Göttin, ,
:7:6) isteonvolledig,om weztntli
jk te kunnen in aanmerking komen.

hex grootste gedeelte van Italië,het fransche regt geldende. ps Pcsrjspecimen & cura cpel. senatus Wrt'
?ael#.cireq

had tot op het einde der 17e eeuw slechls enkele zeer geNconn-Axzslxx
brekkige verordeningen nevens welke het zeeregtvanoleron
en het Guidon de la Aaer geldende waren. LonzwlzK XIY volgt nog grootendeels het engelsche zeeregt, waartoe voort

deed onderdagteekeningvan 23 Augustus1681de ordonu deprajudicaten deramerikaanscheregtbanken komen. Annance de la vcrïzle afkondigen. 0ok deze is doorhet dersheefthetgeen algemeen zeeregtmaarblootelijketteli
jke
code de Commerce, hetwelk in het 2: boek hettegen- congress-actsbetrelrende sommige onderwerpen,onderwelke
woordig geldende zeeregt bevat,afgeschaft,heeft echter in inzonderheid de eerste register-acten van 1792 en 1793 op

de theorie nog steeds een groot aanzien, en wordt,waar
hetCode zwijgt,zelfsn0g subsidiairtoegepast.
llxcztiso
ontbreekt het, zoo alsoverhetgeheelaan algemeenewetten,insgell
jksaan een zeeregt,ofschoon voorenkeleonderwerpen verordeningeu bestaan. Yan dezeisbi
jzonderaan
te halen de oct. 12, Kwlzt 11 van 1660,vermitszijden

te merken zijn,die echterook later4erscheidene pi
jzigingen hebben ondergaan.

Hnttzsp (ofNsnllltxxp).
B1
j ons tehnde rigtedemen zich geruimen tàjd naarde
algemeene zeeregteli
jke gebrtziken,tot dat ook bi
jonshet
fransche regtwerd ingevoerd. Tegenwoordig ishetnederl.
zeeregt, vervat in het 2e boek van onsnz'
ev'
?
z?e K et6oek

rondslag dergezamenli
jkeregister-aktensubsidiair,ofschoon
eigenli
jk slechtstNeoretisch,geld hierhetoleronschezeeregt.
Parlsszy.
Het eerstevolledigezeeregt,hetwelk Pruissen ontving,is

âsscewxylz. Hetiseen doordehandels-instellingen van
alle volken gewettigd beginsel,datals men zi
ja vermogen
en zi
jn leven aan de gevaren der zeevaart blootstelt,men
zich daadwerkeli
jk verbindtomj in het onvermi
jdeii
jk gevaareenerstranding ofschipbreuk,voorzi
ja aanded bi
j te

00sT:lAIJK

van welke het van grootbelang was,de broa te doen opdroogen. Zoodanig pasdan ook hetoogmerk der schippers

grondglag van het geheele stelsel der engelsche handels- van K oophandel. hetwelk sedert primo october 1838 is
politiek vormtj en de oct.26, GI:0AG III van 1786 a1s de ingevoerd en krachtvan wetheeftbekomen.

datgenevan 1727(gedrukto.a.teKönigsberg1770).Yoorheen bestonden slechtsentele verordeningen,nevenswelke.
althans deelswi
jze het hanseatische zeeregt kracht van wet
had. Het tegenwoordig geldende zeeregt is vervatin het
algemeene Zandrecht Wtfcl a Titej8,abschn.11 en 12.

dragen in deverliezen en opofreringen,die door het algemeen welzi
jn worden geboden.
Xaardetoepassing van dit, oogenschàjrâli
jk zoo lastbaar,
zooligtbegri
jpeli
jk,beginselheeftmenigwerfgrootemoei
jelijkheden ondervonden,en zi
jn daaruit geschillen ontstaanj

en reeders,toen z!
<J
'#in den middeleeuwschen ti
gdj het gebekwam zi
jn eerste zeeregtdoorXARIA Tlzn:!IA,diehet- lukkig denkbeeld opvatteden om zich onderling wederkeerig
zelçe den 25 April 1774 onder den titel Zditto pnlï/ïco di te verzekeren.
naviraziono-erecsffl:austriacadeedpubliceren.Laatstelàjk Van daar,sedertdatti
jdperk,twee soorten van wèl onmet de enkele latereverordeningen gedruktte Triëst1818. derscheidenli
jk afgegerkte,weêrkeerige maritieme verbind-
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tenissenjde eenevrl
jwillig en in gemeen pverleg, de an- zakeli
lkheid lnzien,om zich daartegen te vrl
jwaren, en hIJ
derenoodzakelijk en gedwongen als onmiddelli
jk uitlloeisel vond te dien eiqde niets beters,dan om vooraf, door eene
van hetnatuur-regt.
bijzondere overeenkomstdewtze van verdeeling envanbi
lge oorspronkelijke wetgevingder Rhodiërs, waarvan het drage totde in gevalvan schipbreuk en stranding veroorontstaan zlcN in den nachtdertijden verliest,wasdeeerste zaakte verliezen te regelen. 9it wasde oorsprong van het
door welke de regelen dergedwongenewederkeerigheidwer- contractvan onderling wederkeerige assurantie tegen de ged
en vastgesteld. 4iJ werden door de romeinenj vöör de varen en ongexallen der zeep D1tcontract was in Italië beeeuw van zrgcâTrs aangenompn, en behielden kracht van kend onder den naam van Geminamento. Een der 4oorwetbi
jdemeestevolken van Europa,totop de elfdeeeuw, naamste fransche regtsgeleerden, die eea zeer hooggeschat
alswanneerqjaan aanmerkelijke wijzigingen werdenonder- werk .over hetzeeregtgeschreven heeft,gelooft dat hetzelve
-

worpen. In dien staatvan verandering vindt men metterdaa; dezelve terug in de baselisken,in het nieupe Rhodische wetboek,in hetzee-consulaat, il de wetrollenvan 01erongin de statuten van Arlesen Xarseille,in de regts-uitspraken van gamme of W estkapelle,in de gemeenten van
Amsterdam, Xnkhuizen en Stavoren, in het zteregt van

aldus genoemd werd,omdatde zamenvatting van schip ta
lading beschouwd werd als een ondeelbaar geheel unutn

W isby,en eindeli
jk in de regtszittingen Lassisesj van Jerusalem. Van alle de gedenkteekenen der middeleeuwsche
wetgeving,isongetwi
jfeld ditlaatstgemeldehetmeestechte
en hetmeestachtingswaardige.Gppzzlor5:Boclttoxjschonk
dezelve den,aan zi
jnewetten onderworpen,landen, na de
verovering van Jerusalem doordekruisvàarders,15Juli
j1099.
Diemonarch droe; deqrootstezorg om den textderassises

GermLnamento eene and-e aûeiding hebben,enzouâemen
deze afleiding nietkuanen vinden,zondernoodigtehebben,
Germin in Germen ea mento in unum te veranderen ?

lerzzlez:,waarvan iederdeelaansprakeli
jk was voor verlie-

zen,welke door de overige deelen konden bewezen worden.
Zulk eene uitlegging, indien ook dezelve niet voldoende

zij,isalthans zeer yernuftig;maar zoude niet het woord

Vo
orzekerja. En metterdaad bekwam hetcontractvan oùderling wederkeerige assurantie, onder de krachtwerkingvaa

het, ecrst in oud Katalonisch geschreven en later ia het
italiaansch vertaalde zee-consulaat,den naam van Germina@n pl:xfo. Trouwens in het Katalonisch wortlt de daad van
in al deszelfs zulverheld te bewaren ; het handschrift 1
groote letters,versierd metverguldebeginletters,iedereblad- kompagnieschap te sluiten doorhet werkwoord agermanar,
zi
jdemetdeonderteekening de: konings voorzienj was in in de kompagnieschap zelve door het naamwoord dgernta-

een kistjebesloten,hetwelk ia het Heilige Graf werd be- xcAzl:sf:uitgedrukt. gaarom schi
jnthet meer gegrond te
waard;en wanneerernondzakeldkheid was om het X.8. zi
jnydenaam Germinamentovan dit laatstgemelde woord
te raadplegen,bi
jv.in hetgevalvan duisterheid dergewone te laten afstammen.
kopàjen,welkerinhoud werd ingeroepen,ofvan eenig ver- W athiervan zi
j,hetnleuwecontract kon gesloten worschiltusschen dezelven onderling,werdhethandschriftplegt- den op tweeverschillendetàidpunten en op twle verschilstatig uit het graf genomen en weder in hetzelve neêrge- l
endewijzen,meestgewoonhjk werd hetzelve onderteekend
legd in tegenwoordv
'gheid van minstensnegen personen,ge- en bekwam hetdeszelfs volle beslag vôôr het vertrek van
l
kozen uit dedrie orden van hetkoningrjk. Het 42e ka- het schip. *Er bestaatj'' zeide de voornaamste dausule,
pitteldezer verzameling.hetwelk handeltover de gedwon- ponderling wederkeerige assurantie tusschen den schipper
yenewederkeerigheid,en in de romeinsche laalgeschrevea pen de inladersvan hetvaartuig.'' Somwi
jlen,a1smenverls,behoudenseenige min beduidende wi
jzigingea door de zuimd had,vôörhetvertrek,zicN leassureren (Quam non
costumes dermidden-eeuwen weder ingevoerd,inwelkemen auran cgerl
zlcacfla nau cl lasro5:,)j verd in zee de
nagenoeg de zelfde grondbeginsekn wedervindt. De Heer assuranti
e in eeneu gehee) bi
jzonderen vorm gesloten: op
60>sTAwTtw Mxnocs.advocaatbi
jhetkoninkli
jk geregtshof hetoogenblikj dathetschip op hetpunt was van te verte Pari
jsjgeeftdaarvan devoigendevertaling:
an,sprak de schipperin tegenwoordigheid vandenschri
jp3i xxe barîuc ov un xlwfre J/cxf nurprispar & ga
ver, den stuurman en de vergaderde matrozen,totde inlamauvai' fec
azd, on ,:f oùlïgl pour f'c//lgerj ou pour dersplegtig de volgendesacramenteele woordenuit:pxi
jne
sauver la wï:dck'dgzfz/cge,dejeter : la -<r dcszacr- heeren,wi
j kunnen nietvermi
jden schipbreuk te li
jden (te
ehandisesoy autrcs :l#ef:,ilenlvienfgu'clI.
î:ï/Jfapr
ès tranden)en hetzoude mi
jn gevoelen zi
jn, dat het schip
î'crrfwl: au port de zJz4t!,/J,, l'qn enzavlelcewcre&tz
'wer vso
or de koopgoederen instond en deze voor het schip inla :cryv: ou le wcwfreavea toutz/>Iourniment,ainsi stonden.'' Als de meerderheid daarin toestemdeen hetschip
#ve oe gzzf est redfl dedans, & l'eœception seulement dK'
: verbri
jzeld werd ofeenige schade onderging, werd hetzelve
hardes et âclf/: gue leszcz,cgere portent Jvr euœ. Fetauxeerd naardeszelfswaardeop hetoogenbli
k derschipAJCA?
a4O,
: s'ilsontdes cev
'xfpre: d'argent, ces :l#:/.
ç oreuk en dekooplieden droegen onderling, in eene jqiste
doiventd/r: estil
nLs en zadwe tempn gzle ce gvï e&t red/é evenredigheid,totde vergoeding dier schade,oftothethersur1,navtre,& même gv:les edr/cwe.
xmâteset .
/z
'w:l- steldierverliezen bi
j, en omgekeerd, indien de goederen
lea,cv priœ gue& touta c//fd. Ie&c/lnded#'etèes#of- waren overboord geworpen om hetschip te behouden,wer-

vent czlddï être dwclvlr: à levr priœ d'ccâ4/, aurmenté
#e, droita de douane ou zov, autrea sem&lables yz,'e/fe,
auront ccglïf/l,. car dï on &vr attribuait la valeur
9v'e& :pourraientcr4,
'r an lfev où :1 de trouven on
.
x'eazo,ercïz : les eazï-er''rop o- trop zca. Quel9wed-vx,
çauraient la elcst'
e d'une i/zlzzeventebd'autres

den de goederen getauxeerd naar derzelver waarde op het
oogenblik der in zee-werping, en alsdan was hetdeschip-

per,dievoornameli
jk gehouden wasde kooplieden schadeloos te stellen. In hetgevaldatdeze zich nl
Oet,over deregelingderverliezen en avari
jenjmet den schipper konden
verstaan,werd het geschil onderworpen aan de beslissing

d'unevofndyavorable,'crce9ue telccll/e guelgue
fois van twee regtschapen en met de scheepvaart wel bekende
eAze ohose ynvr vingt Seq
:cw: et la rt'
l/ep
zd cent. .
Tel mannen;deagenten waren gelast in het laatste ressortte
autre aclz/e une chose cent leyclf et ne la rerexd gue statuerenj(artl
kel150,15lea l57 van het zee-consulaRt).
wfN#/. 116'
n rèsulterait#4 &ènD/eepour t'un etde la Zoodanigerwàizewas,in zakevanzee-assurantie,dewetgeving
Pertepour k'ct4/re;ceyvf xe Seralt pasjusle. C'est die van de XIetotde Xvleeeuw #enhandelopeengedeelte
ourguoi & droit et l'cdq
vide eommandent gue cegvïad/J der Atlantische,Roode en opschierdegeheeleXiddellandsche
aeté ef c6 çllï est redfl dan' le wlwïr: ne doïf èvalué zeebeheerschte. Zoo schi
jntmetterdaad het zee-consulaat,
ya'ca prlœ d'aohat. Zorsgue l'on @ ainsi Jec/v: les aangenomen en afgekondigd tezàin geworden:te Rome in
rJ/J<.
Vjetées rz celles gvï vestent, #'c,rê:le Wr: des 1075, te Jerusalem l102,te Xajorca in l108.tePisa in
-crclclw,dupatron et&:gensdez'égvz
llcge, la loi lll8,te Xarseille in l162, te Barcelona in 1195,teGeneve
etz'cddï,
:ecommandent:z4:le&#vrJydela merre
ycr/ï,- in l186,te Brindes in 1187, te Rhodesin l190,op Xorea
Sent la perte é yaison Ye centaines & 'esayts,c'ed/ 4 in 1209,te Venetië in 1215, te Konstantinopel in 1216. te
dlrepar chaque centat
'ne de le#cxJ,en rcfyol delqperte Messinain 1225,i
n Frankri
jk in 1250, in Syrië in 1270,
&.
:ohoses#:/Jed,et dï guelgu'vn eonteste et ,rd/ewd doorFIIIIIXIIIK.koning van Chypruseneindeli
jk tnhetkogue & g'e/ n'a pas J/J aussi c4sq
îïdlrcll: gu'.ï/ a JfJ ningri
jk vzn Arragonie in 1270.
déclaré,la Cour A?7
/yairewexïr devantelle 1: patron W àjzullen meteenekortcopmerking eindigen;datjnaesplus #f#xe4 d6.pi,et&yre/ le& matelots l
/cireg'
lrer meli
jk de gedwongenewederkeerigheidjindemiddeleeuwen
'
sur ?e# saints Frcsyilen #, dire la wlrffl. Za rlwcrfï- naarkwali
jk begrepeneofkwali
jktoegepaste beqinselenbedgon de la Perte der. faits #Jc'rJ, leur dle/crcfï:l. stuurd,noodwendig doordevrtjeilligewederkeengheidheeft
moeten opgevolgd worden,zoo alsook devriiwilligewederC'estledreïfetlajlrfdwrvdelc:det'ansise.''
Bi
j hetenkelelezen van dithoofdstuk.hetwelk voor zoo keerigheid,als de eerste ingeving van iedereonderlingeverveleuitleggingen vatbaarwas,en hetwelk een-iegeli
jk vrij- eeniging van menschen tegenover ofin het vooruitzigt van
heid bad naar zi
jne zienswi
jze toete lichten en uittebrei- een gemeen en dreigend gevaar, in het eind heeftplaats
jwi
jze van premkën:welke te
den,begri
jptmea ligtelijk hoe velemoei
jeli
jkheden en bi
j- gemaaktvoorde assurantie bi
komende gevallen van allen aard uit deszelfs toepassing regtals eene nieuwe en zeergroote verbetering verdient te
moegten geboren worden. 9e handelleerdespoedigdenood- worden aangeduid.
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ZEEROOVER Lschpvt.t. 9ez6eroovert
j'i: V;n de ka- >Xaar ook zelfs dieslma
,erg of kaapvaart (zie KAp:R) daardoor onderscheidenj bewonenj verschi*jnen
geesten, die,
als zonder eigen wil,hetbevel4an hunnen meestergehoord
a
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keurige vlag tegen iedereen bedreven,laatstgenoemde daar- zamen,die hetgeheelalleen regtverstaaten bestuurt. Deze
entegen deu ondernemers (scheepseigenaren, scheepskapi- menschen zijn een zonderling geslacht,datin ztjnebegeerteinen,reedersenz.)dooreeneoorlogvoerendemogendheid, ten en in zi
jne dikwi
jlsruwe ongevoeligheid weleenstot
overeenkomstig de wetten,krachtens eene schrifteli
jkever- aan de grenzen van lletdierli
jke nederzinktjechterweder
gunning (kaperbrief.fr.lettre& margue)toegestaanwordt. door zijnen verhevenen moed en onoverwinbarevolharding
lntusschen noemt men teregt de kaperi
jofkaapvaarteene bewondering baart. Zonder voor stormen of klippen te
barbaarschheid van het nieuwere staats- en volkenregt, en beven, stuurtde zeeman naar velre onbekendezeeën.Ziekte
dezeerooveri
j eene barbaarschheidvanonzemaatschappelijke en langdurige ontbering - vaak de reisgenooten op eenen
gesteldheid, welke uit den ti
jd deronbeschaafdheid onsis evaarljken togt- koude,natheid ennachtwaken schrikken
overgebleven. Neën met talri
jke eilanden en kusten met hem niet af. Eene kleine soldi
jishetloon vooralledeze
talrijke bogten oflnhammen,werden van oudsherhetmeest m oeiten. Heeft de m atroos den wa1onder de voeten, dan
ver
s
l
i
ndt
di
kwer
f
he
t
b
r
a
s
s
e
n
door
van eenige dagen en nachten
door zeeroovers onveilig gemaakt. In onzen ti
jd weten wi
j
helaasj nog zes onderscheidene benden van zeerooyers te hetgeen hij
lange ontbering verzam eld heeft. Xaar
vermelden: 1) de ytoord-a/rikqansche of barbaresken onvermoeid geefthijzich wederaanhetslormachtigeelement
(den franschen is het gelukt Al&iers, een grootroofnest over. Arbeid en strijtl metgevaren zijn hem totbehoefte
de
zerbende,uitleroei
jen);2)de turksehe,grïeâlcâ:en geworden ; op nieuw wenkt hem, als een beloonend doel
italiaansche avonturiers in de àliddellandsche Zee en den zi
jnerinspanning,een geli
jk genot,en zoo iszjnleveneene
griekschen archipel;3)dezuid-amerikaansche; dezezi
jn afwisseling lusschen de moetjeli
jkheden der reize en de
de vermetelsten van allen en kruisen in alle waterenJ 4) genoegens der haven, tot dathem de zee,wier dreigingen
de pernlsche en indiaansche,in dea indischen oceaan en hi
jbedaard verachtte,eindeli
jk in haren schooteen vochtig
in den persischen golf;5)de maleidschein zuidoost-âzia rafbereidt.''
en de Zadronettin de Zuidzee,meermalen 200 à300zie1en
onzejalsschri
jveroverhetzeewezengunstigbekende,landsterk;6) de west-a/rikaansche, welke de Ashanti
jnsche genoot,de HeerW .vA> H0vTss,heefteennieuwmiddeltot
en andere negervorsten, met medehulp der slavenhandelaazs vervanging van hetgewone&el
empapieronderdenmijkerenhebben uitgerust.
of koperenhuidderschependoorinteerl<v/:râ/e&laden pl/dj
ZEESCHADK,zie âsscnwwl'l: en SclzzpvzAlT.
uitgevonden, zijndezi
jne mospapier-fabri
jk doordenkonin:
ZEESCIIEPEN. Xet opzigt tot den bouw der schepen geoctroi
jeerd.omtrentdezezi
jneuitviudingberigthi
jhetvolza1het den lezers van dit Handelsmagazijn voorzekerniet gende:pToen ik op hetgelukkigdenkbeeldgebragtwerdyom
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onwelkom zi
jn, de volgende beschouwingen hier te zien
opgenomen, welke schrl
gver dezes zich herinnert vöör een ondernam, hare wol-achtige zelfstandigheid in een vasten
twintiglal jaren, bi
j eenen, zoo htj meent,ongenoemden gelijkvormig blad teherscheppen, werd ik geleid doorde
schqjver heeftopgeteekend gevonden. (lok om derafwis- kenneli
jke overtuiging van deszelfs hoogewaarde,gegrond
seling wille van lletstreng wetenschappeli
jke en practische op de zoo voordeelige eigenschappen van hetprodukt,dat,
methetvràjergeestige,mogehierde zeldzame gelegenheid doorwocâ/aangedaan zYe//oy vï/ar/,denaden enholworden tebaatgenomen,om ook aan diilaatsteeenplaatsje îfgât'#tlzz sluit t?l geenszins aan eene d,/:W#e rottin&
in te ruim en.
wzlArletp,'
g is, als zàinde sederteeuwen gebruikt in den
qIn de rei der menscheli*l
'ke uitvindingen bekleedt het scheeps- en slui
sbouw en andere waterwerken,waarbijhet
zceschip eene der eerste plaatsen. Uitde kiel,die methare op di
gtheid aankomt. Bàiafbraak ofsli
jtingaan zoodanige
boogswijze zich verhelrendeverlengingen,de beidestevens, voorwerpen is het ook bàj ondervinding gebleken,datde
den zekeren grondslag van dit wondervolwerk vormt,ver- mos
plan,t zeer langzaam vergaat,en1naonheugeljkejaren
heffen zich in krachtige ribben, vast in elkander gevoegde opgeslot
en te zi
jn geweest) wederom groeit,a1smen haar
houten,en de dikke ronde huid, a1s uitschubbentezamen- daartoe in hetwater legt.
gesteld, die de boorden van het schip uitmaken, en van
Deuitvindervermeentdoordeze zlinenieuwewi
jzevanbebinnen de wi
jde ruimte van hetvaartuig in zich bevatten. legging ofdigting paangenoemdebelri
jveneenegrootedienst
geze wordt dobr eenen oftwee vloeren verdeeld,die door
sterke balken ondersteund worden, en dekken heeten, en
die, naar male de grootte en bestemming van hetverbazend
gebouw diteischen, in twee of drie verdiepingen, de eene

te hebben bewezenydoordien het mos.door kunst en 6wifdxgrwooa zwareJ?dr,çlrccl/,tot eenvastligchaam in-eeny
als blad,gevormd.op des benoodigde plaats, in eenen ge-

slf!g van het schip, aclïter elkander de drie mastenj de
àchterste ofbezaansmast.de mitldenste of grootsle mast,en
de voorsle of fokkenmast, methunne dubbele verlengingen
en de groote dwarsllouten of raa's, die de zeilen drcgen,
1ot eene verbazende lloogte op. Alseen vierde nlastvertoontzich de groote boegspriel,die zich i. eene schuinsche
T'igting boven den voorsteven verheft. llier vindt men ook

in het uilpluizen en verspreiden - zelfs op een oneindig
doelinaligerebeglnsel, en wel door hetblad aan reepen te

schikten stand aangebragtkunnen worden,waartoeeerti
jds,bovendeanderetotzekerehoogteopwaartsri
jzenjterwi
jliedere in den ruwen vezel- en wol-achtige staat- geene znogedezerverdiepingen in velekamersen verbli
jven verdeeld is. li
jkheid bestond terwi
jlzulksdaarenboven opgewoneplaatsen
pgooraldeze ruimten qjzen van benedenvandengrond- konde geschieden met besparing van ti
jd en mateeieet-

sni
jden,ofin zijn geheelaan te leggenjnaarmatehettimmerwerk zulksvorderde,zoodatmen eralzoovolledigerparli
j
#an konde trekken, als immerhetgevalisgeweest.''
Bàjdekoningli
jke marine en bi
j de nederiandschestoombootmaatschappij werd 'smans uitvinding naarwaarde ge-

de ankers. terwi
jl aan let tegenovergeslelde einde. den schal.Eerstgemelde slootmethem een doorloopend conlract,

achlerslesven. het groote roer den loop van hetschip be- en het gebruik - ofschoon nog m eest van ollgeteerde m osstuurt. Pe m asten worden door slerke touwenvastgehouden, bladen -' duurt sleeds voort, welk voorbeeld door gezegde
die 'van de m arsen naaralle kanten loopen, en daar,waar stoomboot-maatschappi
jnietslechts,maarookdoorveleparticuverscheidene louwen eene ràivormen en doordwarstouwen liere scheepsbouwmeesterswordtgevolgd.onder deze laatstxe-ibonden zl.l
-n,hetwant Leeten. Ditzi
jn de wankelbare gemelden washetnu wàjlendelaeerVtlsnBooxteRotterdam,
trappen, op welke de matrozen bi
j debediening van het die den uitvinder laet eerst tnp hetdenkbeeld bragtom de
schip op en neder llim m en.
m os-bladen in teer te bewerken, waarvan deze terstond
>>Up deze wi
jze,even zoo vasta1skunstig gebouwd, le- daarop eene proeve nam,en vervolgens met llet bestgevolg

xert het zeeschip met zi
jne manschap, zi
jn geschut en ondertrapsgewi
jzeverbeteringen bewerkstelligde. Deeerste
wapens,zi
H
ine ntaslen.touwen,raa's,zeilen,ankers,spillen leverantie aan den heer Vtll
insopM (3000 bladen) beanten pompen, de talri
jke met noodwendigheden van iedere d
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edsgaefwo
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zjn
soortofmet koopgoederen gevulde tonnen en balen in Let e levecantièn meer algemeen g
eme
n me
uitv
ga
enbrd
ei
rde
n,
rplim geplaatst, en bovendien nog met eepige kleinere of a1s een ontwi
jfelbaar kenmerk. dat door deskundigen Let
çwc/lfer voor hetbeleggen van scl
zepen voordeew
grootere booten, dieoJ)hetdek vastgemaaktzi
jn,een ver- reteertlpg/q
bqzend gewrocht op. 9en bewoners van fwee ltooft
lstollbn li
ger en doelmatiger dan alle andere wi
jze van beleggen,
tevens de kunst llarer beweging afwinnende, spleidt het wordt bevonden, en dat zoodra de eigenaars van schepen
ziine zeilen a1s reusachtige vlerken ult. en sluurt, door het nut daarvan door ondervinding zullen hebben leeren
nliddel van het roer, zi
jne Tochtige baan doorde golven kenen,lletgebruik za1algemeen wol'den.

der zee; en al zàjne fladtlerendewirnpelsen vlaggen veraehi
lnen slechts als een waardigzegeteeken om den triomf
van den menscheli
jken geestteverkondigen,aanwienwind
en baren dienstbaarmoetenzi
jn om zi
jn wondervolgewrocl
at

van het eene werelddeeluaar het andere te brengen.

>lndien ditgebruik algemeen ware ingevnerd (zegtvww
HorTs5') zoude menig schip welks lading ten gevolgevan
lekking nu gedeeltelàjk, beschadigd is gelost, behouden
t
d'lluisgekomen en beduidende sommen gespaardzi-jn,welke
e assu S
'adeu heel'
tmoeten vergoedenq''
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Ten betooge dezer stelling voertde uitvinderhetvolgel e ôodem tegen de verwoesting der wormen, behalve dat hi
j
aan:m< at.isin '/algemeen #e oorzaak wczz lekkingen tevens hetbeleg-papier voor afscheuring beveiligten tegen
en bodem gedrukt houdt. W ordt nu metditoogmerkhel
in deschepen.3 9itheeftplaats:1)door ltetopenen der d
scdt'
xg 2)door hetwerwt
'den wczzbout-en'/?
ï
,
4y->c/r4; beleg-papier niet aangebragt,dan konde men even goedhet

perdadeli
jk op den bodem van hetschipspi
jkerenywaar3) door J:/ afmt
âken oJ'ontzetten wll deJ/drezz:enz., ko
door welke openingen het watrr een'toegang s
vindttot het uitvolgt, dat, a1s tekwerend plïddel,hetdroog gewoonpajk kan
vuim,en die inspuiting met versnelder ofzninderaandrang piera1sgeheeldoelloosiste be:cbouwen,en alleenli
geschiedt; naar gelang van den diepgang van het schip, of dienst
ig zi
jnj waar blooteli
jk een bekleedseltusschen den
wel van deplaats,alwaarhetlek ontstaat:bi
jv.een schip, bodem en het koper verlangd wordt,om eeuige ruwe holtwintlg voet diep gaande,in hetvlak ofin den .bodem een ligheden te dekken en gedeeltelàjkop tevullen.
lek bekomende, za1hetwater nagenoeg twintigmaalsneller
Als NlEuw produkt in den scheepsbouw 1, volgens het
en in meerdere hoeveelheid naar binnen stroomen,dandoor betoogde,het nut van hetin teer Sewerâ/e tnos-belegnlad
een geli
jkvormig lek, datin de'zi
jde,even onderdewa- onbetwistbaar.
frrîfjx, ontstaat;alles in verhouding totde drukking der Tçiet - zoo a1slliJ-vele nieuwe artikelen, - staat hier
vloeistof op het schip, of van het schip op de vloeistof. een buitengewoon hoogeprijshetgebruikiadenweg.W anhetwelk met elkander in evenwigt bestaat,en ook we1het neer men in aanmerking neemt, wat de pri
js isvaa 1-1
vittbwatdie is van het rewoon le/eg,cpfery de arbeid
kenteeken aangeeftjwaarhet1ek zich bevindt.
>yW anneermen nu op de opene naad ofhetboutgat,waar ow hetfeteeren ;de teer, de moei
jeli
jkheid van aanles

het water doorstroomt. btjv. een reepje ofstukje lcer of
dergelijk zacht en ondoordrw
ingbaar ligchaRm plaatsteydan
zoudehetdadeli
jk doorhetwatergedruktworden,en,zich
onmiddelli
jk naardeoppervlaktederopening buigvnde,het
lek steppen, en hierdoor dan de werking de zelfde zi
jn,
a1s bestaat bi
J de klep van eeneperspomp,dievan buiten
naar binnen toegedrukt wordt, en de toevloetjing van het
water in den cylinderbelet;lerwi
jler'
4oorzekernaarmi
jn
inzien, geen lek in een schip kon ontstaan (hetspringen
eenerplank,ofbuitengewoon zware breuken uitgezonderd),

enz.;en wanneermen ditvergeli
jktmethetgeen men xoor

zi
jndejalsde boederstilligt,dienen om hetwateruitden
stuurttoelaftetappen,en ztjn van buiten meteenklepj6
waz: leder voorzien;zoodra nu de boei
jeronderdezeilen
ligt,en hetQ--vie&at onder waterkomt,drukthetwater
de klep op J:/ &at en belet& ?z inloop ,
.een eenvoudig
bewi
js,hetwelk deproefop desom geeft:pdat ee4 schip
met leer ledeâ/,volmaakt dip/ Aoude wcrep.
pKoper ofzink zi
jn, evenmin als de spi
jkerenhut
d
daartoe dienstig, om reden die stoFen van eene te vaste
zelfstandigheid zàin,zich ook nietgedweelaten buigen.en

streek leven;zi
jwordea naarde streken vaa derzelver oorsprong onderscheiden:1)deoost-indiseheschildpadswaar-

de in teer lnYerâ/e mosbladen betaalt, hetgeen nagenoe
op 13 à 14 cents per blad #an 45 en 53 nederl. duim uit-

komt,zalhetverschilzeerweinigzi
jny en zeker dit hoogere menlgvuldig terug gevonden worden in de meerdere
beveiliging derlading,door de digtheid van het schipJ in

de
lzminderen scheepsarbeid,ja in de minderegevaren, ia
de mindere onderhevigheid aan het rotten enz. En, wat
dan eigenli
jk en eindeli
jk beteekenteene nietige som van

één enkele honderd guldensmeer,voorzulkeenveiligheidsindien hetgeheele schip metzacht leder was belegd;want, m iddel.tegenover de llooge waarde van hetschip en de1awaar ook de opening ontstond,zoude het leer. steedsdoor ding,en tegenover het behoud van zoo velemenschenlevens
hetwater gedrukt, dezelve sluiten. ge bevestiging hiervan als daarmede in verband staan.
ziet men in iederen boeù'
er,wantbi
j dezevaartuigen.zjn ZEESCIIILBPADDEN. Xen heeft vaa deze dieren onde spéegaten vRn den stuurstoelaan beide boorden tegen derscheidene soorten,die in alle zeeën der verzengdeluchtden hoek derroefgeplaatst;dezegaten bovendewaterlnn streek en ia de aangrenzende watefen der gematigde lucht-

dus niet tegen de huid in die mate aangedrukt kunnen
worden, om een lek te.stoppen. Eêa behoedmiddeltegen

het lekken zouden ztidan alleen zi
jn, als blad op blad
waterdigtgesoldeerd wasjen nietscheurde.
pW anneerwi
J nu - totbewi
jsjdatde in teerJe-erl-/e

&laden mos hetschip digt kunnen houden - inaanmerking
nemen. dat het een vastin elkander bewerktblad is, hetwelk door den teer eene ondoordringbaarheld beeft beko-

toe ook de egyptische behoort,wantdezelvekomtenkelover
Alexandrië,en we1 uit Bombay, in den,handel;ook rekent

men die derEscalen totdeze soort;2)dewest-indischeof
amerikaansdte. Hetschildpad4an dezesoortisgemeenltjk
de helft goedkooper dan datdéroost-indische.Hetschoonste
schildpad levertdecaret-schildpadofpapagaai
jen-bekLtestudo
imôricata LIl>.), welker schalen dakpansgewijze elkander
dekken;ditschildpad ishetdikste,(tot4 strependik);haar
vleesch is ongezond en daarom nieteetbaar. Dun schildpad
levertdegroene ofreuzen-schildpad LtestudozaydcdLI>>.,
f
r.tortuey'
rca,
câr),die wegens haargezondvleeschzooheroemd, en voor de zeevaardersvanzooveelbelangis.Evenzx
goedkoop ishetschildpad vaadecaouanna-schildpadqtestndo
caretta,LIw>.,fr. tortue caouannet met 15 rugschalen,
van welkede middenste hoogkantigzi
jn. en met 27 randplaatjes. Het.schildpad,a1s handelsartikelen a1s grondstof
totallerleigewerkte kleinevoorwerpen en snuisterijen, bes
taatuitdezih
orenachtigebladen ofplaten (fr.dLpouilte A:
tortuebdcr
//e de z/r/ve; eng.tortoise 'hell;du.Bchildkröte;ital.guseio di'czfcrvyc,scaglia di fcrfqrvgl),

men, en tevens zeer buigzaam van aard bli
jft;- dathet
blad onder hetkoper op de huid doorhetspi
jkeren beklemd ligt,bi
j aanraking van vochtzwelt*),en alleholligheden derhuid sluit,dan za1hetwe1ontwi
jfelbaarzijn,
datdit papier. a1s eene pleister,op de huid gebragt,hen welke de oppervlakte .der ruggenschaal van verscheidene
aandrang van hetwater.op eene opening,niet alleenweêr- schildpadden uitm aken. Hoe dikker en grooter die platen
staat,maar zelfsdoor dien aandrang het lek volkomen sluit of bladen zi
jn. des temeerwaarde hebben zàj. W atvan
en alle vochtbuiten houdt; waartoe inzonderheid degrove de ruggenschaalzelve zich onder die platea bevindt, is het
onderdeelen van het mos als eene voorname oorzaak te be- beenderengestelder ribben met den ruggraad, en volstrekt

nietbruikbaar. Zi
j zi
jn doorganns 13 in getal,en bestaan
5
l
schouwen zi
jn.
>Dat nu dit behoedmiddel bj hetgeWone belegpapier eigenlijk in de buitengewoon ontwikkelde ruggeschalen of
geenszins aanwezig is ofzi
jn kan, is even zoo natuurli
jk rug-scilubben van hetdier. Naar grootte en vorm worden
als de goede werking -- gegrond op de eigenscllltppen - zàj onder de volgeude benamingen ouderscheiden:2 zeer
van het mo&blad; want de grondstof, vtlör hetscheppen /roote,2 i
etskleinerbladen,3 blanke spanen (fr. 'uscj,
totpap gemalen zi
jnde, is het immers zeker,dat,bP
J de l vlerkpunten (fr.aileronst.2 punten en 2vierkante.Bufwederaanraking met water, dit blad tot pap terug keert? tendien komen ook de veelkleinere randplaten,diezlchaan
en geene aan het water tegenstand biedende kracht bezlt- den kantderrug- en borst-schalen omkrommen, gemeen-

tende,het dadeli
lk mededoordeopeninghenen vl
oeitetz
nietmeerbestaat,terwi
jlhet1ek meestaltoeneemt-''
Bàieen onparti
jdig onderzoek van dit alles wi1 de Heer

li
jk ten getale .an 24.in den handel; voorts enkele scha-

de Jvïd der zcle
pirx een lelpedz
aïd#ef moet zv
-n (lot
welk doelhetzelveook wordeaangebragt) tegenhetI
'ndringrzz wczzhetwater; en dus, met andere woorden uitgedrukt,om het.
çcJ@ nlc'
rte JovdK'
l,even alsdekoperen-

Schildpattklauen ofSkhildpattklovent, welke naam ook
door vele kooplieden aan .de bovenvermelde omgekromde
randplaat
jes gegeven wordt. Be bladen of platen worden
van deschaal1osgemaakt,doordien men dezelve hetzij in

len ofschubben van de voeten der schildpad, uit welke de
klelnste voorwerpen vervaardigd worden. Deze voetschalen
'vwx Hecl'zw geenszins uithetoog verloren,maar vooral op noemt men in den handel schildpadklaauwen of schildden Toorgrond gesteld hebben, pdqt J,/ belempapier op z
pc#l/
ldl
/egz(eng.tortoise J@/y'
,
ç;fr.ergotsofon&lons;du.

of zinken-huid uitsluitend dient ter heveiliging van den kokend water steektofover het vuur houdt,hetwelkdezelve

doet afschilferen. Als hetfraalste schildpad, met opzigt fot
kleur, wordt datgene geacht, lzetwelkgeeneefrenegrond*)Van deze zwelling ofuitzettingdermosbladen kan mendatlelijk de
eeneproefnemen,en hettevensvergeli
jken tegen hetgewonebe- kleur, maar daarentegen grootere en kleinere vlekken van
leg-papier; bi
jv.wanneer men een reepjevan beidein eea glas drieErleikleur(li
chtgeel,geelen donkerbruin) en vaa onwaterlegt;hetgeheel*plossende,wordtheteenezeergrofrezel- el
i
jke en onregelmatigeomtrekken vertoont. Yoorts heeft
ccà/ïg en het anderepap;waaruithet eenvoutligstverstand kan
aqeiden)welke soorthet sterkste.i:, en den veorketzr verdient.

men hetgespikkclde ofgevlckte tfr.jamé),hetwelk eene

ZEESCSILDPADDEX.
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donkere grondkleurmetlicbte vlekkenheeft.Ileteflknkleurige
Het oostrindische schildpad komt in kisten Vnn dqn Wlt
heeftminderejhet geheel donkerkleurigedeminste waarde; hout, en ook in kisten van dik hout; het laatstjemelde is
evenwelstaan de zoogenaamde blonde schildpadsplalen (fr. hetonechteacajou-houtLeodrelatj. In den arabischen gplf
écaillel&xA )hoog inprijs;dezezi
jndoorzig'
tl
'gengoudgeel. vangen debewonersvan het eiland gzjebel-Tier, tusschen

m lichteplaatsen zl
-n veelmeerdoorschi
jnend dan dedon(fr.onzlon dcfp),a1szi
jglad en elren zi
jn;&chiljkrit ('
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naam van napelsch 4cJ,'/#,c# verstaatm en datgene vanden
griekschen sehildpad Ltestudo grcrcc. Llwy.; fr. tortue
grâcyz/e),de gemeenstein Europa.inzonderheid in ZuidEuropa;het is zwarten geelgemarmerd, en staatslechts )
zoo hoog in pri
jsalsdatgenevan den caret-schildpad. Het
gebruik tot kammen, doozen,mes- en vorkheften, kunstdraai
jerswerk en tothorologiekasten en belegselofbeslagvan

llokkaen gzjidda,scl
aildpaddenjen verkoopen daarvan het

kere.9e zoogenaamde klaauwen noemtmen gezondoîgaaf schildpad in de naburige havens, uit welke het verderwordt

verzonden. Hetschildpad moeto? drooge plaatsenôewaard
wordenyomdathet ligtelàjk vochtlgheid tot zich trekt, en

alsdan aan wornasteek onderhevig is. Usantiè'
n z Aleœandrfa'verkrooptper rotolo van 324 drachm en;A msteriam in
kisteny tarra zuivere,2 en 1 pct. korting. Ilam&urg per

Pond,ir
lcentenaarsmark;)pCt.g-rewigt,) pct.courtage.
Ravre tarra zuivere, 4 maanden ti
ld. Rotterdam per1
ned.pond, 1p6t.uitslag en g.gewigt,2 pct.korting,1
pct. courtage,3 maanden ttjd. Sotten..Wlzï/dc/ztotverbond persaksisch ofpruissisch centenaarJthalerpruissisckj
ofpertolcentenaar5t)krelzers ri
jnlandsch. oostenrù'
k per
netto-pond,invoer27 kreuzer,uitvoer4) kreuzer.doorvoer
5 kreuzer. Stadertolper5 pond 2schillingen.Frankrù*
k

kostbare stukken lluisraad, is genoeg bekend.l)e bewerking
heeft vele overeenkomst metdie van het hoorn. Kromme
en gebogen platen worden tusschen verwarmde metalen platen vlak geperst. Xoeten op de platen Eguren aangebragt
worden,zoo weekt men dezelve in kookend water,en perst per l00 kilogrammes netto, uitvoer vooriedere soortzscenze tusschen den tweedeeligen vorm ofde ma1dielaetpatroon times;invoer met vreemde schepen 300 francs;metfransche
pen uit oost-lndië l00 francsvan elders, buiten Europa
bevat. Iletsoldeeren tfr.souduret isaan datvanhethoorn s1c5he
geli
jk. ge klaauwen,nadatmen daaruitde blonde stuk- 0 francs;uit Europa 200 francs;Caouannes,in heteerste
ken uitgezochtheeft,den afvalofde spaanders (fr.rognu- gexal 150 francs. in het tweede 50 francs, in hetderde 25
rancs,in het vierde l00 françs. Afvalofspaanders,in het
#'
:d),rasptznen ook, brengt eene toereikende hoeveelheid f
dezergerasptespaanders (l'
r. râpuresj in eene tweeledige eerste geval 75 francs,in het tweede 25 francs, in hetderde

rnal,draaitdeze ligteli
jk toe,zetdezelvein eenen ketelnlet 37) francs, in het vierde 50 francs. Totalle deze taxen
water,hetwelk men doetkooken, en draait alsdan de ma1 nog het een tiende gedeelte verhooging als centime cd#z*oi'den vorm al
lengsdigtertoe,fotdatzi
j ditnietrneertoe- tionel. - En&cland per pond,uitbritsche bezittingen 1

laat. Na langzame bekoeling ziet rnen, dat de geraspte sN-,uitvreemde 2 sh.
spaandersallen loteen stuk met de patroonen van denvorm
NED. Tal
tI:y'. Ruw, Inv.,ultv.en doorv. 1 pct.c#

lezamen gesoldeerd zi
jn geworden. Dezebewerking noemt vatorem ; .- gewerkt. Inv.6 p6t.,uitv.l pct.;doorv.
men het smelten van het schildpad, waaronder men alzoo 1 p6t. ad vatorem. 9e schi
lderi
jli
jsten niet afzonderlljk
nieteen vloeibaarmaken dermassa,zooalsbi
j de metalen, aan te geven,of daarvan regten te vorderen, teh ware het
te verstaan heeft. De aldus verkregen stukken heten gr- mogtbl
i
jkenjdat men nietswaardige schilderi
jen invoerdej
smolten à'cli/dpcd (fr.Lcailleybzldvrl. onderingelegd of om alzoo hetregtop delijsten te ontduiken.

eincrusteerd schildpad Lécailleincrustte)verstaatmen de
allerliefsteteekeninget
jes,welkemen door middel van :jn
gouddraad,verguld koperdraad,dunneperlmoerplaajesenz.
op natuurli
jk ofgesmolten schildpad aanbrengt.
Ilandel. Iletzneeste en kostbaarsteschildpad wordt doox
detripang-visschersvan hetoosteli
jk gedeeltedesoost-indh.
schen archipelsopgezameld;zi
j brengen het naar Xacassar,

ZEESCBUIX,zie XlllisscnclM.
ZEEUW SCII VLAANDEREN, vroeger onder den naam
van Staats-F laanderen bekend. Dit gewest, thans een

gedeeltedernederlandscheprovincie Zeeland,(zie Zzstwwp)

maakte.ti
jdens het bestaan derrepubliek een gedeelte der
generaliteits-landen uit, en bevatte, alszuidelijk gedeelte
van hetgraafschap Ylaanderen,hetFrù'
ewt
zzzSluis,#z4&

en van daar (Jaat dit produkt in groote hoeveelheid naar ster- en Aœeler-dmbacht benevens een gedeeltevanussesingapore,hetwelk tegenwoordig de hoofd-verzendingsplaats neder- en L'ouchouter-/mbacht.
naarKuropa is. Volgenseeneprijs-courantvan 22 Augus- ZEEVAIKTKFNDE. De zamenvatting Aan aldie kundigtus 1833 kostte aan deze stapelplaatsde pikolschildpad,naar heden welke vereischt worden, om de groote wateren en
wereldzeeën op de gewone wegen metzekerheid tebevaren,
wordtaangeduid doorhetwoord Zeevaartkunde.Xen verdeelt deze kundigheden onder twee groote hoofdafdeelinges
Van 1 âpril 1830 tot l April18319218 pikols,12 kisten. (van welke in degewonekweekscholen voorde zeevaartal-
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th:eidenesoorten,1000à1600dollars.
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Java voerde uit;
1830
4,389 ponden, waarvan 136 op
1831
9,587 m
d: jkol.
1832 .. . . . l4y
153 p
P

leen deeerstewordtonderwezen,terwtldetweedeempiriscN
moetaangeleerd worden),nameli
jk in destuurmanskuns',
(01.eigenli
jkezeevaartkundejen in dezeemanschap. 9e
stuurmanskunstbevat de zaam gevatte regelen tot voering vah
hetschip op zee, en vereischtdienvolgensvoor hetminstde
rekenkundel meetkunde en sterrekunde a1shulp-wetenschap-

pen; onder de zeemanschap verstaat men gewoonll
jk all.

die kundigheden en vaardigheden, die tothetkommando en
Canton heeftdeszelfs entrepôt, met opzpgttothet schild- het regeren eens schips behooren ; behalve de uitde leer
Padjschier geheel verloren.
der statika en uitdie der werktuigkunde ontleende kenni:
over eigenschappen van het geladen en ongeladen schip,
Kngeland voerde in :
deszelfsstabiliteiten beweging,over takellaadje,hetstellea
der xeilen, het gebruik van ankers, touwen enz.,is dien1830 .
32,189 pondeny oostwaarts van de Kaap
volgens xlog ook in de zeemanschap hetzeeregt,en deken1831 .
30,902 *
de Goetlelloopjuitgenonis der onderscheidene gebruiken van alle zeevarende natiëh
1832
39,004 n
men Cllina.
mede begrepen.

l)e stuurmanskunstheefteigenli
jk slechtstweehoofdvraagFrankri
jk voerde in:
stukken op te lossen, nameli
jk,eerstens,deregelen op t4
evenj naar welke metjuistheid de ylaats kan gevondeà
In de3jaren van 1834- 1836, te zamen genom en 15,414 g
worden, in welke het schip in een oiandez'ti
jzstip zi
jne:
kilogrammes.
reis zich bevindt, eny tweedens, den,totbereiking eener

'Wraaronder: van Xauritius en de Kaap . . .7168 kilogr.
p oost-lndië uitgenomen de
britsche. ... . ...
l7J5 p
p China en Cochincllina. .I713 p
p Britsch oost-lndië.. . . . 10J
,2 n
> Bourbon .. .. .. . .. 128
p de fransche oost-lndië
38
Egypte .. . .. . .
55I )'
de Afkikaansche Kust
94 p
den Senegal
. .
320 )>
Haïti , .. . . .. . l524 ))
Guadeloupe. . .. . .
479 )>
de spaansclle lntilles
282

b
estemde plaats in te slanen weg (koers),ondergegevene
vereischten te bepalen,en de scheeps-sturing, den te houden koers, daarnaar aan te geven. Beide vraagstukkea

kunnen op eenemeergemakkeli
jke,maarook mindervolkomene wi
jze in de platte- (ofvlakke)scheepvaart,juister
daarentegen door de verbeterde rotlde scheepvaartopgelost
worden. ln het eerste geval beschouwtmen de te bevareé
zeevlakte a1s een efferz ofplatvlak,en den op dezelve afgelegden weg a1s eene gebrokene linle,welkerhoofdrigting
en geheele lengte men door de rigting en de lengte der
enkele stukken berekent; de rigting dezer enkvle stukkea

wordtechter door kûmpas (ziedatartikel)en afloeving of
li
l-weg (afwi
jking yan dedoorhetkompnsaangeduiderigî
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ting ten gevolge van wind of zeestroomingen);de lengte
derzelve door regelmatige waarnemingen met minutenglasea
1og (zie op datwoord)gevonden. Doordeplatte-kaartlaat
zicl
à dan het punt vinden, in hetwelk zich het schip na
allegging van den berekenden weg bevindt.Bi
jdezeplattesoheepvaartkunnen zich, ten gevolgçdergebezigdeonnaauwkeurige elementen, ligteljk aanmerkeli
jkemisvattingea ophoopen,indiea nietvan ti
jd totti
jd eene,van denafgeleg-

zi.'
.lL z>zlse.

dekt,d)e, ingelàjks met een' zegelstempel voorzien, jroot
geruekltmaakte atsartseni
j (du.Striegasuer-Erde;fr.ferre
de J'/,J:,g/aJc; eng. Sitezian Jc&). Later werden beide
op xelewi
jzen nagemaakt.la weerwiliederjeenigzin:slechts
verlichte,weet,dat zi
j geene artseni
j bevattea kan, vindt
men in deze landen :an Zuropa nog menschen genoeg,zelfs
somm ige apothekars,die dezelve van de droogisten Nerlan-

gen. Deze weten zich daardoor te helpenjdatzi
jdeeerste
eeln-aarde de beste nemen, deze in den vorm van koekden weg onafhankeliike,plaatsbepaling wierd bewerkstelligd. l
'
Xene zoodanige plaatsbepaling naar lengte ea breedte door Jes kneeden,even a1sde terrq #fg4
'//c?c, en daarop een
waarnemingderhemelligchamen,steltnugqeoonli
jk vooruit, of ander aqtrologisch teeken stempelen. 9e misleidlng is
dat de oppervlakte der zee a1s de oppervlakte van eenen in allen gevalle onschadelàjk.
kogeliste beschouwen,geli
jk zulks in de ronde zeevaart ZEIL,zie Z:It:>.
$c/e:/.),zi
jn uitsterke geweven linnen stolren
en op derondezeekaarthetgevalis. Bi
j de aardri
jkskun- ZEILEN (,
digeplaatsbepalingisde breedte ligteli
jk door meting der vervaardigdj ea dieaen om den wind op te vangen, en
zonshoogte,of door bepaling der hoogte eener culminerende daardoor het schip voortte stuwea- Naar vorm eu stelling
ofde meridiaans-hoogte eener ster te vinden; daarentegea hebben zi
j zeer onderscl
aeidene benamingen, onderwelke
onderstelteenejuistelengte-bepaling,datmen hetverschil zij ook in dit W .B.zija aangeduid. Zeerdikwerfbezigt
jke beteekenismet
van den ti
j4 naauwkeurig kenne, tusschen de plaats der men ook deuitdrukking zeila1svan geli
waarneming en die plaats, van welke men den eersten me- vaartuig ofschip,zoo dat,a1smen zegt: er liggen op de
ridiaan neemt;om ditonderscheid van d'
en tijd tevinden, reede l00 zeilen voor anker, men hetzelfdetekennen geeft
moe) men eerstdet(d op de plaatsvinden,en alsdan aaa als: *honderd schepen ofvaartui&enw'''
hetuitspanseleen verschijnselgadeslaan,van hetwelkmea ZEILXIKER Lschpvt.j is aan boord der oorlogschepen
weet,opwelken ti
jd zi
j in eeneandereplaats,bi
jv.dievan een der dek-oKcieren.
den eersten meridiaan gezien wordtten eindeuithetoader- ZEILSTZEN (ook XAc>:ET) (lat. mamnes; eng.loadscheid van beideti
jden terstond de lengtetekunnenalleiden. stone; fr. aimantf du. k agnet,
. ilal. calomita) sp.
zoodanige verschijnselen aanhetlichtruim zi
jnverduisteringen iman,.russ. magnntt, eene i
jlerachtige zelfstandigheid of
dermaan.derwachtersvan Jupiter,bedekkingenvansterren liever een ijzerachtige steea, zwartachtig, naar hetdonker
doordeXaan,ofafstanden dermaan van sterren ofvan de rood trekkende;in meerofminderaanzienli
jke hoeveelheid
zon. gezewaarnemingen worden alsdan doorastronomisclle bevat deze steen i
jzer, en welligt is aan ditm'
etaal,vertafelen (zeemanstafelen),diebi
jzondervoorlletgebruik op eenigd rnet andere zelfstandighedenj meer dan aan het
zeeingerigtzi
jajberekend. Hetgetaldertebewerkstelligea steen-achtig gedeelte,de maguetische krachtvan dea zeilwaarnemingen om delengtete bepalen,wordtverminderd, steeh toete schri
jven. 9e zei
lsteen heefthetvermogea om

zoodra op hetschip een volknmen rigtigechronometer(enr. hetijzer ofhetstaaltotzich aan tetrekken,en deeigentimekeepert ofti
jdmete voorhanden is,diesteedsden ti
ld schap dathijdeszelfs polen in nagenoeggeli
jkerigtingmet
derwi
jze aanduidt,zoo als dezelve in deplaatszoudezi
jn, de polen van den aardbolhoudt.
van waardelengtewordtafgeteld;in diervoege, datgdan 9e ouden telden vi
jfsoorten van zeilsteen:den ethiopihetti
jdverschil tusschen dit puntvan uitgang en eea naar schea, den magnesiaauschen. den alexandrijlschen, den
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te volvoeren is. W eliswaarjdechronometerswijanogalti
jd een vrouweli
jk geslacht van den zellsteen. Xaardeeenige
seer duur,en niette min op lange zeereizen #an de inwer- kracltt,welkea zI
g van hem keaden,bestond ig de aantrekking van ongunstige omstandigheden afhankeli
lk zoo dat king van heti
jzer,en in eenig gebruik irzde geneeskunde.
men zich slechts na behoorli
jke proefneming op dezelvea 9estad Xagnesia,in Li
jdië.werd beschouwd a1shetvaderverlaten kan,en evenwel schier alttjd noodig heeft,twee land van den zeilsteen tezi
ja.
chronometers aan boord tenemen,om uitderzelverafwi
j- l)e nieuwere volken,na deeigenschappenvandenzeilsteen
king op mogelijk ontstaneverstoringen opmerkzaam gemaakt onderzocht tehebbenjoatdekten datde zeil3teen bestendig
te worden.Isdoorlengteen b'
reedtedeaardri
jkskundigelig- zi
jne polen ri
gttenagenoeg naar de noord- en zuid-polen
@ing eenerplaatsbepaaldjdan i, hetgemakkeli
jk harebe- van den aardbol, zn
- maakten hen tot den gids varzalle
trekkeli
jke llgging op dekaarttenaanziendeopdezelveaan- hunne reizen ter zeey en bedienden er zicllvan om erde
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koers en stevenwending te besligsen.
heeftdoen maken.
ZEEW ISSEL (ital.eambio marinot. Dusnoemdemen 9etijd dezernuttige en gewigtigeontdekkingismetgeene
voorti
jds we1 den bodemari
j-brief;tegeawoordig komt,be- juistheid bekend,noch ook wieeigenli
jkdeontdekkingheeft
kalve in Italië ditwoord in dezebeteekeniswe1nietmeer gemaakt. Sommigen stellen daanoor hetjaar 1302. ea
voor. gaarentegen k:n men in onzea ti
jd zoodanigewissels willen deontdekking toegeschrefen hebbenaaaeenenitaliaan
aldusnoemen,welke een schipper,diebuiten 'slandsgeld uithetkoningri
jk lapels,Fmxvxûp?AxxsxlofFmwvl:GI0tA
noodig heeftop zi
jnereederstrekt. goordezea wisselver- genoemd;anderen geven daarvan de eerahndeavermaarden
bindt hi
j, mits slechts alle andere vereiscNtea voorhanden ,
MARc0Potn,diein hetjaar1200 den zeilsteen uit China
x
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zoudehebben medegebragt,a1sde belangri
jkste vruchtzijner
op hetopgenomen bedrag eene premie opgeslagen worden. lange reistogten.
:e eenvoudige zeewissel, dat iste zeggen,op welken geene

De ervaring heeftverscheidene afwisselingen doen opmer-

premie berekend is, komt ook, nevens eenen bodemerj%rief op die wi
jze voor, dat degeldleener,gemeenli
jk de
voorschietende correspondent des schlppersj denzelven op
diensreeâertrekt,alswanneer,bi
j behouden aankomstdes
schips, en pls aan des wisse) doorden reeder wordteere
gedaan,de bodemeri
j-premie weralt,en doorbetaling van
den wisselmetgewoneinteregten de bodemeri
j-briefvervalt.
ZKEZ
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s
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e
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i
dj
welke ieder
nieuweling ter zee,'door het ongewone slingeren van het
schip,doortestaan heeft. gezelvegaat petwalging,duigeligheid,braken,buikloop enz.gepaard,doch'gaatgemeenlijk na6à 12 uren voorbl
g.
ZKGEL-AAADE (lat.,eng.en ital.terra dïgïîlcfc; fr.
terre,ï#ïlde) is eigenlijk de in de natuur doorijzerzuur
roodgekleurde leem -aarde ofkleivan heteiland Lemnos in
den griekschen Archipel,waarvan ztj ook Lemnische aarde
he
et.zege
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etd
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jodrz
eied
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udgeene
ge
ri
kedndel
wevredrkozci
jlt
,t,me
een'
ls
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se
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ent
nog ten huidigen dage wordtzi
jin den omtrek harer geboorteplaats, verhandeld in xakken die met des regenten
vapen voorzien zi
jn;vandaar de naam. ln hetjaar 1568
werâ bi
J Striegau in Silezid eenedergeli
jke leem-azrdeont-

ken, wetke inea aywqkinge. & rmagneanaald ofmisw#zin& wcez het â/zec.
v noemt; deze afwi
jking issoms
vaa,16j 17- 18 gradenjsoms zelfs van 23û en hooger.
Nietalleen heeftde zeilsteen hetvermogen om heti
jzer
aaa xetrekken,maarhi
jdeeltditzelfde vermogen ook aan
dit metaal mede,hetwelk echterdeze krachtnietbehoudt:
ten zi
j men hetzelve nietin vorln verandert. 9ebestekent
e
e
ke
n
en van goeden zeilsteen zi
jn gedegenheid,tamelijke
ligtheid vav gewigt,weinige poriën en blinkend zwart, ol
althans hoog donker blaauw met rovden gloed te zi
jn.
9e zeilsteen wordtin onderscheidene oorden van Europa
aangetroFen;in Frankri
jk,in de i
jzermi
jaen vanAuvergne
in Spanje, in Biskai
jen;in Italië,omstreekshetgebergte
Viterbe;op heteiland Elba;in guitschland. omstreekshel
Joachimdalin Schwarzburg;in dehritscheeilanden;inNoorwegen;maar die van Indië ea van Ethiopië wordtalsdt
bes
e 8T,
geacht
.der'
Zt
El
ne
landsch dorp, meteen kasteelen eeneheruhutter-kolonie, 1400 inwoneri (metHoekwege 1800).dit
kunstdraaàjers-waren,goud-en zilverwerken,handschoenen
leder,zi
jden,lintjverlakte- en audere waren vervaardigen
sckoont winkelsen fabri
jken, vn voorts een broeder- el
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zuster-huis, en een opvoedingsgesticht hebben. De ollktrek zi
jdeworm LL'
en
ûmb
inyu
âz
'lz
a
z?:lv
eil
hu
,d
isieop den witten moerbeziël,is buitengemeen fraai, en het dorp wordt Aeel bezocht.
boom leeft,
behoort. llet laat zich met
ZENITII,in de sterre- ea zeevaartkunde enz.hetsehedel- geelle xekerheid bepalen, ofmen China, dan we1 Indië ol'

puntjhetjuistboven onzen schedelstaandepunt,90Qboven lTh
ibet, a1s oorspronkeli
jk vaderland der zi
jde aan tezien
leeft. De moerbezienboom is in Azia zeerverre heen uit
den horizon.
ZENZERLI, rekenmunt in Eerptisch Alexandrië, circa
4 f1.pruissisch = J'2.31 ned.
ZE0 beteekentbtjdeperzen in het algemeen,goud;of,
als van munlspeciën UPSPIoken wordt,alie geldsoorten,om
het even van welk melaalzi
j zi
jn.
ZERIXIIIBOEB, ZIND8JERLI, turksche rekenmuntvan
foudJde sedert 1781 gemuu
tejcir.ca 11.3,20kr.)deandere
.

circa4 Il.pruissisch = J 2.ll à.
/ 2.31ned.

ZEVENBPRGEN. (du.SI:Bs:nûI
:cl;
s).Ditoostenri
jksche
jrootvorstendom tusschen llongari
je, W allachi
je, Bukowina
en Xoldavië gelegen en door zi
jtakken van hetkarpathisch
gebergte doortrokken, uit welke de rivieren Alutaj Marœch
en Zramos onlspringenj heeft den zelfden overvloed van

productie alsHongari
je,metname eenen ri
jkdom van mineralenj hetmeeste goud in Europa, welksgemakkeli
jke
uktgraving uit de goud bevattende bergen en uit hetdoor
de rivieren aangeschuurdezand!zonderde keizerli
jkewer-

.

ebreidj en groelt reedswild in Persië. Booqstvermoede-

li
jk is hetoost-âzia, en het nleest waarscî
hz
jnli
jk Persië.
f)e in zijdeli
jke japanscheeilanden,over welke de meerbeziëboom onder alle boomen den eersten rang inneemt,
werden den bewoners.an het westelijk Europa eerst omstreekshetmidden der l6e eeuw bekendj waren voor de
vreemden steedszeer moei
jeli
jk. in vele gevallen volstrekt
nietgenaakbaar,en den oudea waarschi
jnlx
gk geheelonbekend. ln de cudste historische ti
jden kwamen de kennis
lan den zi
jdeworm en van hetzàjde-spinsel alleen uit het
oudeSerikabeen gedeelte van hetchineescheri
jk(welvermoedeli
jk hetmeestnoordelijk voorbi
jden 35e graad gelegen)naarEuropa. Zi
jdelzeette bijde grieken &evike, btj
de zomeinerlscvicum. 9e natuur heeft aldaar de geheele
wouden *an witte moerbeziëboomen geplant,en eeuwendoor,

zullen aldaarde menschen op dezelve hetzi
jdespinsel inge-

zameld omj even a1s van den katoenjgebrekkigltjkzichkleeken mede te rekenen, aan dulzende personen arbeid ver- ding- ofandere stolkn vervaardigen.
Zoo bleef alles lang
schaftj en door de inwoners van vergcheidene districten als in den geheel ruwen toestand. Eerst onder den chineeschen
eche soortvan burgerlijke hantering wordtbedreven ;zilver kei
zerlluxsc-l'lontstond voordiezijde een nieuw ti
jdvak

wordt erminderdan in llongadi
je uitgegraven,daarentegen
veel i
jzer en zout in overvloed (meer dan een millioen
centenaars bron- en klipzout). ook steenkoolen,zwavelj
aardpek, en schieralle delfstolren;voortsbedrijftmen gewigtigetabaks-jwijn-,hennep-engraanbouw (veelkukuruz)
en aanzienli
jke vee- en bi
jenteelt (schûone en duurzame
paarden uitwe1l00 stoeteri
jen;meerdan 1)millioen stuks
schapen). De ni
jverheid ishiernog van minderbelangdan
in Eongari
je,en voordebehoeftendeslandsniettoereikende;
hetbelangri
jkstisdezelvenog in hetland dersaksenjwaarin
Ilermannstadt met nagenoeg 16000 inwoners, alsook de
belangrijkste fabràjk- en handelsplaatsdeslands,Kronstadt,

name
l
jk deaankweekin& en hvishoudlng van den zi
jde,
'à
wol.m,ofde eigenli
jkez:
'45/6'://.ge geschiedenisvanChlna
zegthiel'
l
over,dat7U0jaren vöörAsawuwx, 2700jaren voor
letbegia derchristenseheti
jdrekening,de keizerHoxxG-l'l
diemeerdan 100jaren regeerdejden chinezen letrde hui-,
zen, wagens,schepen en molensbouwen,en buitendien nog
veelnutsstichtte;zi
jne gemalin Sl-tlxG-culertoebewogen
hadjhareopmerkzaamheld aan dezi
jde-wormen te wi
jdert
en daarmede verscheidene proefnemingen te bewerkstelli-.
gen, om van dezelve meerder nut te trekken. De keizer
voerde voordezezi
jne toespraak de beweegreden aan dat
alzoo door de keizerin het geluk des volks nog meer ,zoud
e

met 36000 inwoners, en in hetland der hongaren K lau- kunnen bevorderd wofden. Zijnam daarom dewormen van
ddxlvrg met 20,000 inwoners zich onderscheiden, alwaar de boomen af,en poogde dezelve met hare vrouwen in de

men voornameli
jk vele lakensj wollen kekensj wollen en keizerli
jkebinnenvertrekken zorgvuldig aan tekweeken,dezelve overvloedig metde afgeplukte moerbeziëbladen tevoeden en dezelvein zindeli
jken staattehouden. W eldra bevond men,datde zi
jdewormen in kamers verreweg beter
dan in deopeneluchtgedijddenywantin laatstgemeldgeval
ha
ddeu zi
j alti
jd van hunne vijanden,de Togelenj slangen
spinnen enz.a1sook van den in4loed der weêrsgesteldheid,
teli
jden. ln de kamers yerkreeg men nietslechts betere
komen voornameli
jk vee, wolj laken, tabak, wi
jn, bran- zijdepoppen,maarook betere zi
jdedraden. Nu lietmenzelfs
dewi
jn,zout,ijzeren anderemi
jn-producten;deinvoerbe- ook de eitjes in dekamersuitbroei
jenjtn zooontstond de
er
deêling tusschen wilde- en hui&- z#deteelt, maar ook
staat in manufactuur-,koloniale-. galanterie- en glaswaren. v
b
l
e
Jfunten dn koers. Zie W I:swz,.
ek ten klaarste de besliste voorkeurvan deze laatate boven de eerste. Bi
j de later opgevolgdekeizerinnen vindt
Maten en g,w?#/ea.
men dergeli
jkebemoei
jingen voor de zijdeteelt. Zij werd
spoedig eene der foornaamste bezigheden der vorstinnen, en
Zengtemaat.9e zevenburger elle is 623,36 nederlandsche erwerden daartoe in hetkeizerlàjk paleisverscheidenelo
kastreep lang.
len ingerigt. Zoo geraaktein China de zi
jdeteelt, 4an het
100 ellen =
hofuitgaande,algemeen in handen van hetvrcuweli
jk ge62,336 ned.ellen,
slacht,en velkreeg allengszulk eenen opbloei, datzi
de
j eene
90,16 brabandsche ellen,
h r4oorname bronnen van den ri
jkdom werd,enookChina
68,17 eng. yard,
etonuitputteli
jkeland derzi
jde genoemd werd. Dekei108,82 hamburger ellen,
zerinnen bleven echter niet bi
j de enkele ztjdeteeltstaan,
93,47 pruissische ellen of
maarbedreven ook hetafhaspelen derzi
jdepoppenLeoeonsj,
80,00 weener ellen.
alsook hetweven derzi
jde.Reedsdebövenvermeldestichter der zi
jdeteelt,de keizerin SI-zlxG-cH1 leerde hare
Inhoudsmaat wonr drooge v/crrx. gezevenburgerkùbel st
katoenen stolren, ook li
jnwaden, leder, papier, aardewerk
en wapenen levert. De handelmet eigene pro(
f
a
i
j
e
nc
e
)
dukten is ni
et aanzienli
jk? en van meer belang zi
jn de
spediteur-zaken in oostenri
gksche en turkscheartikelen,welke
schieruitsluitend door de armeniërs en grieken eninzonderheid door'
de gepreviligeerde compagnie van grieksche kooplieden te Kronstadt, worden bedreven.In den uitvoerhandel

vrouwen daarvan stofrea vervaardigen en op deze stoFen ook
van 4 viertel,houdt 98,4 ned.kopj of1j6 weenermetzen. d
hguren van bloemen en dieren borduren. W elhaast waren
e keizer, de prinsen, hovelingenj mandarijns, geleerden
100 khbel =
en in hetalgemeen alle welgesteldelieden in z'
ljde ofda33,84 eng.imp. quarterjof
ma
s
t
g
e
kl
e
e
d.
9i
t
be
v
o
r
d
e
r
de
o
ng
e
me
e
n
d
e
z
i
j
d
eteeltende
186,9 hamburger vat,
z
t
j
de
we
v
e
r
i
j
,
e
n
d
a
a
r
b
i
j
k
wa
m
n
o
gj
d
a
t
de
z
i
j
de
eene, tot
179,03 Pruiss.scheFel.
den huidigen dag vaslstaande, orde-regeling der kleederdragten en eene seherp afgebakende scheids-linie tusschen
2 kibel= 1 mirze. Zie BccHwnEsT en Czssxowlrz.
de verschillende maatschappelijke standen te weeg bragt,
Inhoudsmaatwnor natte v/crrn. De eimer of ur houdt vermi
tsalgemeen de'
hoogere slanden zich de zi
lde toeëi11j32 ned.kan.
gende en aan de lagere klassen,handwerkslieden en boeren
100 eimer =
den katoen en de wolle overlieten. W eldra 0ok Terkleeg
249,15 eng.imp.gallonsy
de handelnaar buitenlands een nituw ltven, want China
313,6 hamburger stùbchen,
zond deqldenstofren naar alle landen van Azia, en later
16,48 pruiss.eimer,of
zelfs naar Europa.De kooplieden vanSerikatrokken metdeze
18,512 weener eimer.
zi
jdenstoFen heteerstzelvenâziaoverdeszelfsgeheelebreedte
door. Xen rekende 243 dagreizen voor de karavanen van
Het winkelinrm ond is hetweenermarktgewigls-pond,zie afde chineesche zee tot aan de Syrische kust. De hooge
W zzszl.
pri
jsderwal'
en dekte regt goed de transportkosten. Zoo

ZIJDE (eng.nitk;fr.soic;du.Gekde)ital.defc; lat. wamen dezijden stoFen op de markten,inzonderbeid te
*ericum),.hetbekendezeer:jne, zachte spinsel van den k
Nisibis) in het oude Xesopotamii, en in de handen der
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voornaamste kooplieden van de oude e reld dephoeniciërs.
Dezewisten dezelve alsdan naarhetoostelijkEuropatebren9e grieken leerden de si
het eerst kennea door
be
Qnk
.ri
j
gstogten van AtzxAwnxh' jdine Pe
rsl
*e
*e en Ind1
-ë want
AalsTnTztzsmaakte reeds300 Jaren vöör ClelsTcs peboorte
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fabrikatie aan de nà
iverearabieren verschuldigd. ReedsvYr

K:1stde Groote (768)waren zi
j de leermeestersderFranken in de weveri
j, en de jaarmarkt van Bagdad had den
grootsten zijdehandel.- Italiê'ontving dezi
jdewexeri
j,(en
waarschi
jnlijk tevensook dezi
jdeteelt)uit Griekenland onop de zi
jdeopmerkzaam. Laterontvingen de romelnen in der den noormanschen koning v&n Silezië enNapelsltocsal,
den handel op bovengemelde wlze zdden manufacturen. eerstin hetjaar 1146. Bezehad vernomen,dat de griekAanvankelijk waren dezelve, wegens de duurte der zijde, sche keizer Xxxrst I Coxxzxrs wegens een verbond tegen
slechtshalfvan dezestol
re vervaardigd,nameli
jkvan qjden hem metden duitschen koning Coxltxocs III in onderhanketting en van linnen ofkatoenen inslagofomgekeerd.Xaar deling was. 0m ditgevaarte voorkomen,zond hj afgexeifstegen dezehalfztjden stoFen verhieven zich algemeene zanten naar Konstantinopel. Zijmoesten tegeli
jkerti
jd voor
klagten,alstegen eenete kokbare en te weekeli
jke klee- hem eene van, des sultans docbters ten huweltjk vragen.
l
l
w
x
v
s
t
de
e
d
d
e
g
e
z
a
nt
e
n
g
e
v
a
ng
e
u
z
e
y
t
e
n.
Nu
t
r
o
k
Rncl
)l
ding. Geheelzi
jdenkleederen droeg heteerstdewellustelin; HxtlocoBAzcsin hetjaar 218, maar Arnxttzlrs wei- zi
jneland-en zeemagttezamen,veroverdeCorfou,Cephagerdenog in hetjaar270 zi
jnegemalin S:VZRI>A een pur- lonica,Athene en andere steden en eilandea van Griekenperzi
jden kleed:pVerre zi
jhetvan onsr''zeide hij. xdat land;voerdejbehalve meer andere buit. verscheidene duiwijeenegeweven stoffetegen goudzoudenopwegen.''W ant zendegevangenen naarSicilië,en lietzi
jne onderdanen bi
j
desti
jdswerd nog een pond zijde in waarde geltjk gesteld hen de zàjde-fabrikatie leeren; laatstgemelden betoonden
meteen pond goud,en daarvoorverkocht. InPersiè,Indië daarvoor eene zoo groote .vatbaarheid, dat, 20 J-aren later,
en Arabiè breiddezich de zi
jdehandelsteedsmeeruit, in- reedsdesiciliaansche zi
jien stollkn tegen de grieksche niet
zonderheid vermitsin hetoosteli
jk Europadeweelde steeds meerachterli
jk stonden. In Meder-ltalië werd dc ii
jdetoenam. Geene wet ver>ogt daartegen eenige beperking teelten de verarbeiding derzi
jdeomstreeks het einde der
meer aan te brengen.onder JcsTlylxwcsI stond men in de 13eofl4eeeuw inrevoerd;hetschi
jntdatZucca heteerst
Jarea 527 tot565 van alleverbodswetten tegen het dragen in hetbezitdezerntverheid isgeweest;van daarwerd zij,
vanqiden stof
ren af9en onderden invloed deri
jverzuchtige na de plllndering dezerstad in hetjaar1314 door de verTEIIOpOEA, 'skeizers gemalin, bekwam een wisselaar, ge- st
rooi
jing derarbeidersverderhenen uitgebreid. 9e bolognaamd PzTncs :zlt
swxzs, zelfs het regt om, bi
j wàjze van nezen echter waren de eenigenj die zich op het spinnender
monopolie,den zi
jdehandelte bedrtiven. Reeds kwam de zi
jdeverstonden,en zelfstotin de 16e eeu. moesten die
enkelezijde,ea nietmeer in geweven stolleu, uit China van Xodena hunnezi
jlle,om gesponnenteworden,derwaarts
door Persie, inzonderheid over de steden Samarkande en zenden. In Boven-;/c/i;, inzonderheid in Iombardi
jes
Bodhara.in de phoenicische steden Tyrusen Berytus. Hier werden in de 16e eeuw moqrbezii-boomen gèplant. Vooral
l
l
et
werd dezelve verwerkt, en naar hetwesten verzonden.
bcvorderde ExwAuEtPHIZIB:RT,hertog van savoi
je en Piemonopolie van Bznswxzs bedierf welhaast in de genoemde mont,omst
r
e
e
ks
h
e
t
j
a
a
r
1
5
:
0,
be
n
e
v
e
ns
d
e
n
o
l
i
ebouw, de
steden de winst der zi
jdewerkers en den ztjdehandel. De kultuur en de verwerking der zi
jdej en tegenwoordigzi
jn
meestezàjdewerkersverplaatsten zich naarPersiëj.
en rigtte, hetnog schier alle landen van Italië. en daaronder vooral
aldaar hunne werkplaatsen op. Intusschen was, metdewel- Rlilaan en Pi
emont,die aan dezi
lde-fabrikatie in Italië,
vaart en de weelde van hetgrleksche hof,der hoofdstad en Frankri
jk,Engeland ea guitschland in grooternassaa'share
g
r
o
n
d
s
t
o
f
l
e
v
e
r
e
n.
Be
ke
nd
e
n
g
e
wi
lb waren zi
jden stoFen
van andere groote steden,debehoefte aan zi
jden stoflknongemeen toegenomen,en had dienvolgens de handel daar- deroostersche,later ook der italiaansche fabri
jken;in de
medetoen ook Persië vqrri
jkt. 9itwekte meeren meerde midden-eeuwen ook in hetoverige Europa. ZelfsKwazt de
i
jverzuchtvan JcsTlwlxwrsop#en trachtte nu ook hi
j den &rp//d,hoeeenvoudig hj ook andersinzi
jnekleedingwarey
zt-dehandelin zi
jn eigen rijk in tevoeren. Alseene eerste droeg onderzi
jn linnen wambuisen oaderkleed eenq ztjden
schrede daartoe noodigde hi
j, door een opzetteli
jk daartoe li
jfomgording. Hoenog langen t(
'd dezi
jden stofren kostgemagtigd gezantschap.de kopingen van Ethiopië en Abys- baarbleteu,isonderaaderea daaruit kenneli
jk, dat eeus
sinlë uit,zich den zldehandel toe te eigenen, vermits zi
j keizer Kwnst Y,bi
jeene monstering van hetleger,in1:47,
dezijdeonmiddelli
jk
-uitIndiëtrekken,en dezelve op den zàjnen kleinen metfluweeloverlrokken hoedalham.om dien
Ny1 naar Alexandrië zenden konden. Hetgezantschap deed niet doorden regen te laten nat worden. ln Frankri
jk
hen de groote voordeelen daarvan opmerken,en maandete- oat
stondea ofverhievenzich de zi
l
-t
leteelten de zk
jdefabn
nvenshen aan, om als christen-vorsten te handelen,nietlaa- kati
e eerstonderHEXDIII
J IV,diebeide met grooten ijver
gertegedoogen,dalheidenschevl
jandenlangerzichopkosten bedreef,trots den weêrspannigen Sctsr. Nog grooter opzi
lneronderdanen verràjkten. gezeuitnoodiging had echter bloeiverkregen beide onder Lonuwlzx XIV, en onder het
niethet minste gevolg, en de onbeperkte beheerscher van lg.jari
g beheervan 60t5saT,van 1664- 1683. Engeland
hetoost-romeinsche rl
-k vond geenen weg.om zi
jneonder- zag àjverzuchtig de verbazend groote aanplantingen van
danen den zi
jdehandeltoe te voegen. gatgene, watalle moerbeziëboomea in Frankri
jkjdetoenemendeproductieder
moeite hiertoe niet vermogt, werd bewerktdoor eea onver- zi
jde en dedaardoorsteeds zick vermeerderende zi
jdefabri
jwachttoeval,en legde den grond totdezi
jde-productie.de ken. Koning JAc0B trachtte daarom met ernstige zorg de
zi
jde-fabrikatie en derl zàide-handel in Europa. Er ver- zàjdeteeltook in Engeland in te voeren.Dientengevolgewerd
schenen nameli
jk,tweechristenschemonnikken in Konstan- in 1608 de aanplanting van moerbeziëboom en,vaadentroon
linopel,die den keizer de kunstder zi
jdeteeltaanboden, aftea dringendste aanbevolen,ecbter, zoo a1s de geschiewelkezi
j in Chinageleerd hadden. Dekeizerwasdaardoor denis zegt,zonder eenig gevolg. Eerst in 1820 nam dezaak
op hetaangenaamstverrast,en vereerde hen met ri
jke ge- eene andere vending,toen men door proeven in het klqia
schenken. Evenwelschi
jnen diemonnikk-en slechtshetzaad trachttetebewi
jzen.datin Engeland de moerbeziëboomen
jk,en datzulksookmet
van den moerbeziëboom bi
jzich gehad tehebben,wanende, even zoowelgedàien a1sia Frankri
datals de boom eenigermateopgroeide.dezi
jdewormen,even deziidewormea hetgevalis. Xetdeoprigting van zàjdefaals in China, van zelf er op zouden komen. Zi
jh,adden brijken ging heteehterreedsvroegereen beteren gang; de
zich echter bedrogen.en moestendaarom weder,aangespoord rondstoflaartoe werd uit ltalië gehaald. Reeds in 1629
door 'skeizers groote beloften, naar Chilla terugkeeren, namen dezijdefabri
jken in Londen zoo zeer toe, dat men
om dezi
jdewormen tehalen,niettegenstaande in China d.e de ztjdewerïersderstad en hare bannein giltlen verdeelen
moe
s
t
I
t
I
1
661
be
droeg hetgetal van derzelverledenreeds
doodstrafvastgesteld wasvooralwiedeeitjesover degrenzen van hetri
jk zoude vervoeren. In weerwildaarvankwa- 40,0('
0. lletmeesteqh#erdroeg totden opbloeider zàjdemen demonnikken in hetbegin van hetjaarö55 gelukkig fabrikatie in Engeland toe,dein 1685 in Frankrijk uitgeterug;zi
j hadden de zi
.
iworm-eit
jes in hunne holle wan- vaard'igde llerroeping vaa het edikt van Nantes. ge bedelstokken verborgen. Nu wasalhetvoorde zjdeteeltbe- kwaalnsteztjt
lewerkers stroomden van toen af, op Engeland
noodigdevoorhanden. ge eiljes werden volgens het ver- aan. gaarbijkwamen nog in 1719 deuitvindingvannieuwe
haalderbyzanti
jnsche schri
jvers,zoodradebladeren aan de toeberei
ding-machines,die heteerstbàjeenezàjdefabrijk te
moerbezibboomen 'verschenqn, in warme mistgelegd,en de gerby ia gebrul
k kwamen.Deengelschefabri
jken bloeilen
zoo uitgebroeide wormen metde moerbezië-bladerengevoed. nu gest
adig meerop,derwtjze datin hetjaar1750 de inllok hier in Griekenland waren- het de vrouwen,diehetbe- voervan ruwezi
jdereeds232,355 ponden bedroeg. In het
dri
jfderzàjdeteeltmethare kinderen en dienstbodenop zich jaar 183(1werden in het gèheel 3,771,999 ponden ingenamen,en spoedig de zàjdeteelta1sook debehandeling der voerd. YoorDuitschland kan men drie verschillendetti
ldzi
jde algemeen door hetland verbreidden en in opbloei perken voordeinvoering derztjdeteeltaanduiden. I)ebeide
bragten. Reeds onder 'skeizers opvolger JcsTlwlzwcs II. eersten behoorden echtcr onder de verongelukten. 9e eerste
verklaarden de gezanten uitSogdiana,dRtde griekschezi
jde proefneming zou in hetjaar 1798 in RothenburgaandeTauvoorde chineesche nietonderdeed.- PortumalenSi
panje ber,doordoctorLIIBACE zi
jn genomen. Vervolgenswerden
zi
jn,even alszoovele anderen,ook dezijdeteeltendezi
jde- soortgelijke proefnemingen ook in Avurtzburg, Hochheim,
,
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gresden en Stuttgartbewerkstelligd.Zi
j beantwcorddeaechter niet aan de daarvau gekoesterde verwachtingen. 0ok in
Bei
jeren had de nabuurschap 4an Italië reeds omstreeks dat
tgdperk eenezuchtvoor dezen ni
jverheidstak te weeg gebragt. Aanvankeli
jk ontstonden slechts kleine proefnemingen,doch in 1669 werd er eene op grootere schaalondernomen. Daartoe vereenigde zich een groot aantal der aan-

zkenli
jkste familiën in Xunchen tot eene maatschappi
j, die
een kapitaal van verscheidene duizende guldens te zamen
wagt. Dezemaatschappi
j ging metLrxis v0> UrFstw uit
Italiéjeen contractvoor10'
jaren aan,waarbi
j dezezichverbond,om,Toordezegelden, moerbezië-boomen en zi
jdewormen-eit
jes uit Italië te doen komen, en aan den
Angereen etabli:sementvoordezàjdeteelten de ztjdefabrikatie zoude doen bouwen,ten eind: deze industrie in het
grxt bedreven,en vervolgens door geheel het land uitgebreid zoude kunnen worden. Spoedig echter ontstonden

daarbijschrikkeli
jke regtugedingen. V0> Ularztxwerd zelfs
in hechtenis genomen,doch lateronschuldig bevondenj en
wederom ontslagen. Demaatschappi
jmoest na ontzettende
verliezen zich ontbinden, en haar grootsch ontwerp zien
gchipbreuk li
jden. Nu wasaan allen demoed benomen om
ietsverdersvoordezi
jdeteelttedoen.
In hetmidden derJaatstvorige eeuw ontwaakteeerstweder
delusttotinvoering derzi
jdeteelt in Duitschland; en hiermaede merkteekent zich het tweede ti
jdvak. Fssosl
tlx de
Groote,dieop zi
jneheertogten toevallig een zi
jde-etablisxment bi
j Turgau in Saksen zag,en doorde nade herl'
oeping :an hetediktvan Nantes uitgewekene en in Berli
jn
zich nedergezethebbende frapschezi
jdewerkersnogmeerop
deze aangelegenheid opmerkzaam wasgeworden,gaf(
leeerste
en voornaamsteimpulsietothetwederopleven derzi
jdeteeh
in Buitschland. Bi
jlegde grooteplanlagesvan moerbeziE-
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moerbeziëboomen en de zljdeteelt in alle gewesten van
Duitschland, en daarmede ei
ndigdehettweede ti
jdperk der
zi
jd
eteeltaldaar.
Men kon bi
jdezoo algemeene aanplanting dermoerbeziëboomen, welker getal reeds millioenen bedroeg allezinsde
hoop opvattenj dat guitschland zi
jne geheele behoefteaan
zi
jdezelfwinnen zoude. Daar echterin Frankri
jk en Italië
de zi
jdeindustrie steeds hooger steeg.ging in Duitschland
degezegde zi
jdeteelt-inrigting wedertegronde.Defransche
revolutie-oorlogen gaven den aangeplante moerbeziëboömen
den laatsten stoot,dat is: zi
jwerden allen in guitschland
omgehouwen en dezijdeteeltwerd geheelvergeten,zoo dat
naauweli
jks daarvan eenig spoor meer overbleef. Hetbedroevendste daarbi
j was, dat daarmede niettevensook het
gebruik der zi
jde afnamj maar dit veeleer in zoodanige
mate vermeerderde, dat zelfs van de geringste dienstboden
totop de hoogste standen zich metzijde kleedden.
ln den jare 1821begon hetderdeti
jdperk derzi
jdeteelt
in Duitschland. Er werden namelijk in Bei
jeren en in
Pruissen wederom groote proefnemingen bewerkstelligd,die
spoedig navolging en deelneming vonden, zoo dat tegen-

w
oordig,en sedert een tientaljaren, de zi
jdeteelt in de
meeste staten van Duitschland bedreven wordt. Daar echter
di
m
d
etsjzel
fset 1841 aangevangenj derde tijdvak nog steedsin
ontwikkeling is, zoo onthouden wi
j onshierdaar-

van een algemeen verslag te gevcn.
ln Austand greep,op bevelvan PSTSR de Grooteg de
eerste aanplanting van moerbezië-boomeu plaats,indeKrim,
nietverre van de vesting Bzela4y en ook in den omstreek

van Kiew. 0ok den aan de Torek wonende kozakken wer-

denbe
av
ao
nmo
iging
t
rdereedn.
lnenhe
gt
erj
ig
t,
deoi
ooend
ring der zi
aa
ro1m750
nntvst
jdeteelt
eene met vele
previlegiin begunsti
gde zi
jdefabri
jk, in de nabi
jheid van

bxmen aan, rigtte groole gebouwen op,deed eene onder- Kis
ljàr;allengsechtergeraakte dezijdeteeltweder in verre ing overdebehandeling der moerbeziëboomen,en over val, totdat dezelve door keizer Pxct I wederom werd opdiederzi
jdewormen gratisverspreidenyenlocfdeaanzienli
jke gewakkerd. llet gouvernement Astrachan en het geberglememiën uit, voor al wie de zi
jdeteelt daadwerkelijk uit- land der Krim waren de gewesten, in welke nu de zil'deotfende. Volgens eene naauwkeurige opgave werden in teelt ingevoerd en op eene,groote schaal bedreven xoude

hetjaar 1774 in de provinciën Xagdeburg,Pommeren en
Halberstadt6819,in Kur,en Neumark 6315, te zamenalzoo
13164 ponden ruwe zi
jdegewonnen. Iletbedrag steeg nog
x der het beheer van den staatsminister v0> HzllzBsnc,die
xicll der zi
jdeteelten deraanplanting van moerbeziëboomen
ten ernslkgsten aantrok,zoodatmen in hetjaar1:83 reeds
drie millioen bladdragende moerbeziëboomen telde. 60 perm en, diehelzi
jvoorde eerstemx
'
lalzi
jdegeteeld,ofeene
aanzienlijke hoeveel
heid zi
jde geproduceerd haddenybekwamen premiën in hetjaar 1784.In laatstgemeld jaarwerden
14.000 pond zi
jde geproluceerd. Vaq 1744- 1755 plantte
Saksen 35,678 moerbeziëboomen, die ten jare 1753 reeds
150 pond zàjdeleverden.Hetzelfdegeschiedde in hetgraafnau,
ur
mb
eT
rg,
nlwSns
he
engo
Zai
schap Ilade
n vionrstVv-A
>te
Ll
cu
sxsTis
oppazc
jn
ederre
eut
nh,
in
en door
oostenrç
jk.
Het krachtdadigst was daartoe werkzaam Klszt T1Iso:00R
in de Itl
jnpaltz. Hij deed zneerdan 80,000 stuksmoer-

worden. Ia hetjaar1803 hadden 9 gouvernementschappen
(metuitzondering van Taurié)reeds3 millioenen moerbeziëboomen,die door nieuwe aanplantingen en door uit zaden getrokken stammenjin hetjaar1807 totop 5 millixn
stammen vermeerderd waren geworden. Intusschen bedxeg
de geheelezi
jdeproductienietmeerdan 14,500 pond. BI
J
'ultawaen Kiew in de Krim wordttegenwoordig de zi
jdeteeltmetgoed gevolg bedreven, W at nu betreft op zich
zelve deeigenli
jke
Zlznslsstl'. onder de insecten die de belangstelling varl
den mensch grootelijkswaardig zi
jnvbekleedtvooralhetgeslachtderzi
jdewormen eene voornameplaats Heteigenli
jk

Fgrlzzczu',len Arnsdory,laterookteStrauôingenL'urglian aangelegd, een zi
jdeteelt-elablissementen eenezi
jdespinneri
jmetgroote kosten gebouwd,velebeambten aangesteld.zàjde-fabri
jken opgerigt,en zelfsdaarvoordeaanzienli
jkstekapitalen aangewend.Dittweedetàjdperk derzi
jdeteelt
zoude echter tot genoegen der kooplieden, die wegensde
hoogeretolregten op zi
jdewaren,zeerdaartegen in hetharnas
gejaagd waren, schier hetzelfde ongelukkigeeinde gehad
hebben,alshierboven reedsvan hettweedeti
jdperk en van
de zijde-maatschappii in 1669 verhaald is. Hefalgemeene
zkdebestuur werd reeds door de verordening van 20 Juni
j
1787 wcder zeer beqerkt, en eindeli
jk geheel opgeheven.
De actiën-maatschappl
j werd, na een verliesvan verschei-

teeltdierlanden zi
jn bekend geworden. Toen AtsxwxnEft
de Grootehetpersischerijk bemagtigd had,kwamdeeerste
zi
jdein Griekenland,en &an daaronder den bloem de:romeinschen volks in Italië. Keizer JgsTlwlwwcs, die in het
jaar366 onzertijdrekeningoverleed,en wien hetverdrxt,
datzi
jneonderdanen de zlldetothoogen pqjsvan depersen
koopen moesten,zond twee priesters naar Indië, om naarte sporen hoedanig dezi
jdeteeltaldaarbehandeltl werd, en
om van daareenige gekweektezi
jdewormen totproevemede
te brengen. De geesteli
jken kwamen terugmethet berigtô
dathetniet doenli
jk was de zi
jdewormen zelven op een
zoo grooten afstandymaarwe1de eit
jes er van te vervoeren. llierop werden zi
jandermaalnaacIndlë afgevaardigdj

,

.

vaderland van dit nuttig insekt,hetwelk niet tot dewormen
maar we1tothetgesl4chtder rupsen behoort, is Indië en

Chinajalwaarhetgeheelin hetwild, zoo als bi
j ons de
gewone rupsen leeft en voortteelt. Het spinsel, hetwelk in
hetwild op de boomen gevonden wordt, kan zeer wel af-

enom en en ten nutte aangewend worden,maar deze zi
jde
beziëboomen planten,hetgeen ook in hethertogdom Swec- lsvan mindergoedèkwa
liteitdan die,welke men van eisrzzggrez en deszells ommeland spoedig nalolging vond. gen gekweekt
e zi
jdewormea verkri
jgt. Vandaar dan ook,
Toen K.
AlE: Tnz0n00a in 1777naarBeneren kwam,bragt dat,hoezeer deze wormen in Indië en China zonder menhtjdezen hoogen zin voordezi
jdeteeltookmetzich.Krach- schelijkehulp hun zi
jden weefselvervaardigen, en in die
tens eene ordonnantie van 20 December l78l ontstond in l
anden bi
jzondere kweekeri
jen bestaan,alwaar de zi
jdeworXunchen eenebijzondere directievoordezàjdeteelt.Krachtens men hetnoodige voedselen de zorgvuldigste oppassing vernadere verordeninr van 26 Januari
j 1783 werd dezelvein kri
jgen,en dientengevolgede heerli
jke ztide voortbrengen,
eene algem een zigdeteelt-bestuur veranderd, en tot haren di
ereedsvan de vroegstetàjden af aan bij de oostersche
vol
ken
z
oo
z
ee
r
be
r
oemd
en
ho
og
ge
schat isgeworden.
we
rkkring jaalltiks. aanvankeli
jk 6000, laternog Aerscheidene 1000 guldensuit de staalskas betaald. gaarmede verIloevroegti
jdig ook de betrekkingen van Europamet die
eenigde zich nogookeenegrooteactiën-maatschappi
l
'.âanzien- volken hebben plaats gehadyzoo staathetvast,dat de eultikemoerbezië-boomgaardenwerdeninA'
zunchennZandshut, ropedrsy nietvöör de zesde eeuw,m et de eigenl.ijke zàide-

dene duizende guldensj weder ontbonden. 0ok de moerva
nnbu
ra
it
gtw
en
elk
ve
anho
do
aa
fd
rst
eaéd
nedme
ezenit
g
eteltei
v
tj
eers
vot
l
e
gens
Konosvta
ntinorel
e,
l
bezië-boomgaarden verdwenen wederom , en van lieverlede e
er ge
werden de moerbeziéboomen op de stratenj vallen en pu- zui
deli
jk Europa werd verspreid.
blieke wandelingen weder omgehouwen. Zco ging hetden
opmerkeli
jk ishet,datdezi
jdeteeltin Europa zeerlang-
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zaam isvoortgegaan. Etteli
jke eeuwen verliepen,eerzl
j uit
Xonstantinopelnaa: Griekenland werd overgebragt. onder
deregering van RoczaIl,die in hetjaar ll30 den titel
van Koning van Sicilië aannam, werd de zi
jdeteelt aldaar
hetallereerstingevoerd. Van daarbreidde zi
jzich allengskens, eerst in het napelsche, en verder doorgeheelItaliëuit.
onderderegering van Lopxwlzx XIwerden inFrankri
jkj
omstreeksToursjde eerstemoerbeziënboomea voor de zi
jdeteeltgeplant;en deze vorstwa: ook de eerste die in het
jaar I470, in Frankli
jk eene zijdefabri
jk deed oprigten,
waartoe kunstenaars en bekwame werklieden uit Genua,Venetië,Florence en Griekenland ontboden werden,welke hij
allen,bijpatentevan denjare 1480,metgroote voorregten
en vqjdommen begunstigde. gesniettegenstaandewasslechts
Hswoalx IIjdie in hetjaar1548 de kroon aanvaardde, de
eerste,die op debruiloftzi
jnerzustereen paar zi
jde kou:en droeg,hetwelk dusten bewi
jze van derzelvernog toenmalige zeldzaamheid verstrekt. geze zeldzaamheid en de
kostbaarheid derzi
jde bewoog dan ook Hzwoalx IV om de
zi
jdeteeltdoorhetplanten eenermenigte witte moerbeziënboomen,inzonderheid in Tourainej Provence enLanguedocj
aanmerkeli
jk uitte breiden. 9e dood, echter, vau dezen
oeden vorst, de daarop gevolgde burger-oorlogen, de pest
en andere onheilen verhinderden wçder den voortgang der

zijdeteelt,zoodaleigenli
jknietvöördenti
ldvanL09Ev1zKXIV
deze gewigtigetak van landbouw,ni
jverheid eu handeleerst
gezegd kan worden regttotstandgekomentexi
ja.ilaarthans
klom deze teeltdan ook tot eenen hoogen trap. I)e provinciën gauphine,Languedoc en Provence leverden alleen

jaarli
jks meer dan l,800,000 ponden ruwe zi
jde op; het
bedrag in geldswaarde uitLanguedocalleen werd op 800,000
u'
ldensbegroot,terwplin Tours800 zi
jdemolenseninLyon
meerdan 1800 zi
jdefabri
jken werkendewaren. Delyonsche
zi
jdefabrijken bereikten hettoppuntvan hunnen roem, in
he
tjaar1786,wordendealstoen op nietminderdan 15,060
geschat. Yan de 100,000 inwoners der stad, rekent menj
datten minste 80,000 in verband stlan met de verzendinen der stofren. Hetzamengevat bedrag der Productie der
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van het onkruid,bevorens waren gemest gewôrden. Het in

hetvolgendejaaropgeschoten zaad maaiden zi
jmetdesikkel
af. voor zulk eene hoeveelheid als ieder hunuer ter opvoeding zi
jner zijdewormen noodig had. terwi
jl ten gevolge
dezer behandeling die planters, bereids in het3ejaar#an
hunnen aanbouw,eenezeeraanmerkelijke hoeveelheid ruwe
sijde naarEngeland uitvoerden.
omstreeks Bologna gebruikt men doorgaands den witten
moerbeziënboom tot voeding derzi
jdewormen;den zwarten
slechts gebruikt men in den hoogsten noodj en wanneer de
bladen van den eerstgemelden,dieeene Gjnere meerglansri
jkeen fraai
jergekleurdezi
jde geeftjin geenetoereikende
kwantiteit tot kweekexij der groot geworden zi
jdewormen
voorhanden zi
jn. In Sicilië en de bergachtige gedeeltenvan
Italiëj alwaar men geene andere dan zwarte moerbeziën
heeft,verkri
jgtmen eene meervaste ofsterkerezi
jde.'Niet
daarom alleen acht men de eerstgemelde soort beter,maar
ook.omdat wanneer de zi
jdewormen van dezwartemoerbeziën gegeten hebben,en men hun de wittegeeft,zi
jzich
alsdan daaraan te bersten eten. Hetisdus raadzaam ditte
voorkomen, en de schoonheid der zi
jde alshetvoorname
doelwitin hetOOg te houden,waartoe de wittemoerbeziéndus
boom
hetmeest verkieslijk is. 9e bladen pluktmen
van den boom afj en geeftdieden zijdewormen binnenJshuis, dewtjl het noodig ip hen op lletzorgvuldigstvoor
alle onmatigheid te behoeden.
W àj achten hetvan grootbelang hiereen beknoptoverzigt der geheele zi
jdebehandeling medetedeelen,waargenomen en opgeteekend indeberoemdefabri
jkvanF.B:IITIwI
te Turin :
l)e beste en meestgewilde zi
jdewormen zl
jn die,welke,
alvorens zicN in te spinnenjvier malen hunnehuidafleggen
L
cheJanno çuatro dormitej. geze worden &achicompluz?f, o di guatro mute genoemd,en geven de grootste
en zwaarste cocons ofpopjes. Dezi
jdewormen,die slecks
drt-t malen Van huid veranderen. en daarom terzini zi
*i
#n
minde
eheeten, zi
jn veelmi
nr
der ezocht. Hunne cocons zi
*
in
kleiner en leveren
uit,ofschoon hunnezi
jdeanders

volksvli
jtin Frankqjk,wordtop eene geldswaarde vanmeer oed is.

d&n 107,000,000 francs geschat.

Tegen St.Zcpzdcg.brengen de landlieden hunne cocons

Uit alle tot heden genomen proe4en schijnthetbewtzen ia korven termarkt,en we1voornameli
jk Knaar Carmagnola
te zi
jn, dat naar den natuurli
jken aard dier insecten, de en Chieri. alsde voarnaamste piemontsche markten voor dit
moerbeziiboom hunne eigenli
lke woonplaats is. Xxtpllclcs arti
kel. YoorXontferratzi
jn de eigenli
jkemarkten Alexanheeftde proef genomen metlaurier-:wijngaard-,oli
jven- drië en Cassale,ter welker plaatse zich de commissionrairs
en andere bladeren, doch met geene derzelven deze rups- vervoegen,om voorrekening dekkooplieden en zi
jdespinsoort kunnen opvoeden. 0ok gi
jn deze dierjesnog aan- ners de inkoopea te doen.
merkeli
jk verschillende naar gelang dersoorten van moer- In despinnertjverstiktmen decoconsdoorovenhitte albeziën bladeren op welke men hen voedt. Die derzwarle vorensze i
n decoconskamerLcoceonieraj te brengen;a1zi
jn vaster van zelfstandigheid en dus ook harderdan die daarlegtmen zebi
jverdiepingen oflagen uitelkander, in
der witte môerbeziën, en worden uitdien hoofde in dezui- welken st
and zi
j dik-werfmoeten omgekeerd worden, ten
deljkegewesten van Noord-Amerikanietmindermenigvul- einde de wormen van het kanadser te kunnen omkeerdn.
dig aangekweekt dan in Italië. Het geluk wilechter,dat I
laaropsorteertmen dedubbelecocons(doppi, #o,,1
'oz?ï),
de witte lnoerbeziënboom beter tegen de winterkoude en van de enkel
e
(
o
f
go
e
d
e)
,
e
n
v
e
r
d
e
e
l
t
de
z
e
l
a
a
t
s
t
e
n
we
dervorstbestand is dan de zwarte. soo a1s men ditinzonderbeid om i
n drie klassen,nameltik insterke.zwakke en gebrekin Zweden heeft Waargenom en. Twee moerbeziënboomen, kige;de laatste klasse bevat dezulke!die door drukking in
welke de heerFnlzwwtnaldaarin hetvoorjaarhadgeplant. de korven geleden hebben ofziek zign geworden;dezemoestonden zonder hinder vier winters uit, en zestig andere ten,vöör alle andere coconsjheteerst gesponnen worden.
moerbeziënboomen, welkq hij het daarop volgendejaari'
n Na deze sortering volbragt te hebben.legt m en decocons
den grond zelte, bleven drie winters over zonder eenige in eenen ket
elmet kookend water. W anneer zi
J daarvan
bedekking. Zoo als nu een harde winter aan dit boomge- wèldoordrongen zi
j
n
,
mo
e
t
hu
nne
l
o
s
s
e
hui
d
(
fa
ppet met
wasgeene schade had toegebragt, moest echter degenoemde eenen schuijerofborstelweg geveegd worden. Daaropworplanler tot zi
jn leedwezen ondervindeàjdathetdaarop vol- dea twee vrouwen gebezigd,de eene om den draad uitden
gende schrale voorjaar,toen op sommigen plekken dekoude kelelte halen.de andere om dien op den haspqltewinden.
tot in de maand Juni
l in den grond bleef,zijneboomen ln wèlgeregeldespinneri
jen vereenigtmen deenkeledraaddeed verdorren. derwi
jze dat er hem slethls één levende jesvan viertotlien;ook welvan twaalfcocons in éénen
overbleef. Later, echter,ontdekte hi
j datde wortelsonbe- draad;in sommige spinneri
jen worden er slechts drie te
schadigd waren gebleven,waaruithi
jteregtopmaakte,dat zamen gesponnen. Tusschen den ketel en de haspel is een
hj deboomen doorzetebedekken.welhaddekunnenbe- ijzermettweegaatjesaangebragt,in ieder van welke een
houden.
Zelfsdewortels,welke hi
j,tweejaren laterinhet draad doorgaat, zoo datde eocon niet op den haspel gera@
j ver- ken kan. Zi
ja debeidedraden doorden haspel gekomen,
Toorlaar uitgroef, waren frisch en, in eenekweekeri
plant. gaven zi
j nieuwe scheuten. De heer Falnwztbof- dan zorgtmen,datzi
jzich tegelijkertàjd bj den doorgang
schoon m eteen pond. moerbezk
ënzaad hetwelkhijuitXarseille zes ofaclztmaien om elkanderslingeren, en zich dan van
bekomen had, eene vergeefgche proeve genomen hebbende, elkander uitspreiden, waarna iedere draad op zich zelven
dtopgewonden.
bleef echter moed llouden,dewillhi
j wlstdatin de noor- wor
delàjkegedeelten van China,alwaarinsgelijkszi
jdegewonnen goor ditom elkanderslingeren verkri
jgt de draad eene
wordt,en zelfs te Peking, gedurende 3 à 4 maanden, eene deste grootere vastheid, of gedegene zelfstandigheid, die
even strenge koude a1s in Zweden zich doet gevoelen. Xet buitendien doordeszelfskleverlgheid reeds bevorderd wordt.

Eindeli
jk wanneerdedraden grootgenoeg zi
jn,neemtmen
ze van den haspel af# en legt.zeaan bosjestezamen;in
dezen staatnoemtmen dan hetproduktseta grezac (ruwe
zi
jde).
Amerika gedaan werd;wantde amerikanen,de langwi
jlig- Ten einde nu deze ruwe zijdetotzoogenaamdeorgqnsyztheid overwonnen hebbende aan welke de plantingdermoer- zt
jdeteverwerken,wordtdezelve naar den molen gebragt,
bezidnboomen onderhevig was, hadden de proef genonaen alwaarzi
Jheteerstin het zoogenaamdeIngannator%'okomt,
van dit zaad uittezaai
jen op landen,die,doorafbranding in hetwelk de draad door middelvan een daartoe geëigend

dejaarli
jksuitXoscovië naar Chinaoptrekkendekaravanen,
dachthti,zoudehethern welgelukken,goedmoerbeziënzaad
le bekomen, ea door middel van hetzelve.die boomen op
de zelfde w'
lize te teelep, als zulksin Georgië en Noord-
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werktuig op spillen wordt geleid. Van daar brengt men af
bvalwordtgekaard,en tot /&re/-zi
ide gesponnen. Ilierloe
deze spillen op den eigenltk gezegden molenjwaardooraan ehooren de zulken der coocons, die ledig zi
jn, en eene

de xi
jdede eerstetoebereiding gegeven wordt. Zulks geuchiedtdoordien dedraad van elke spilzich*derwi
jzeopeene
andere wendt, dat hi
j inmiddels op zich zelxen draaiten
xoodevereischtenerfverkri
jgt. Yan daarworden ,
detweede
apillen in deBrua overgebragt,zi
jndedezeeen metolie,
water en asch gevulde en heetgestookle ketel,op welken
penekuip geplaatstwordtjvan weike de bûdem geefsgewi
jze
met gaan
tles is doorboord,om den damp desketels te doen
doordringen, en de in dekuiq gelegdezi
jdespillen tedoen
verdikkèn, Deze bewerking elscht àlechts eenige weinige
minuten ti
jds,ea de draad verkri
jgtdaardooreenelenigheid, die denzelxen meer geschikt maakt om,vervolgensj
om deandere draden teworden rondgewonden. Eierbi
j is
vchter vele zorgvuldigheid eu eene behoorli
jketemperatuur
van den d'
amp in achtte nemen;wantisde damp testerk,
xoo donrtrekt hi
j derwi
jzede zi
jde, datdeze nooitdeolielucht geheelkwàjtraakt,en ook nietligtdekleuraanneealt.
'

k
opeding hebben waar het insekt, bi
j deszelfs wording tot
apel of vlinder uitgekropen is. Deze cocons noemt mea
Jorétti (in het franscll: cocons mercld). W elligtheeft
dezeitaliaanschebenaming totdie van#oket-z#deofJlorct
deq oorsprong gelegd. De foritti leveren de beste.w ant
zonder het door de opening onlstaan gebrek, is hetoverif;e
van zeer goede k'waliteit.

Alorescha (in hetmilanesche struzij isdebennming,
de driden daarvan zi
ja afgesponnen. Zi
jworden gedorscht
Lbattere & mareseltet9 tea eiude de gedoode cocons tot
welke men geeftaan het buitenste dekseldercocon,na dat
stof te malen, en deze stofte ziften, opdatgeen ongedierte
zich in het deksel kunne nestelen. Deze stof wordtook

n0g alseenevoortrefreli
jkemistten nutte aangewend. Disgïz'
iisdeafval,die ontstaan isuithetverdraaijen vgu den
draad door de spinster. onder Costa verstaat m en den

fval der doppéoni, wanneer zi
j in roudelette omgewerkt
Hebben nu de spillea hare 6rua verkregen,zoo laat men a
wordt. De daaruitbereide stoffe wordt Faltonie genoemd
van elke twee derzelve, de draden digtte zamen op eene Plaje zi
jn de sttivedraden, welkedezlidewormen maakt,.
derde spilloopen. 9e metditbedrijfbelaste,meestalook alvorens zich ia te spinnen. Deze worden alleen tothet

eenevrouweli
jkepersoon,rx etdaarbi
jaltijdzeeropmerkzaam kalefateren derschepellaangewend.Dejaarli
jkscheopbrengst
xi
jn. en alhetonreine en onregelmatigevan dedraden af- derpiemontesehezijdewordtop 12 à 13 millioenen nederl.
zonderen. Dezen afvalnoemt men strazza (de franschen guldensbegroot.
no
emen denzelven bourrededpïe).
'Tbansverkri
jgtdezi
jde Tot dus verre deze piemonteschebeschrtjving der zi
jde.
hare tweede toebereiding, de laatstgemelde spillen worden Beh
a
l
v
e
de
n
g
e
wo
n
e
n
z
l
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j
d
e
wo
r
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e
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in
op eenen molen gebragt, alwaar de twee aan elkander ge- Frankri
jk eeneaanmerkeli
jke verbeteringin hunnezi
jdeteelt
loapen draden van derzelver spil op eenen haspel geleid verkregen door het invoeren van eenen nieuwen worm uit
worden,en, onder d,eze bewerkinggzich om elkander slin- Chi
na, die eene witte zi
jde geeft. Eenezwarigheid,die
qeren. Van den haspelafgenomen zi
jude,isnu de organ- in degewonegelezijdegelegen is,bestaatdaarin,datmen.
om haar tot witte stoflen te kunnen bezigen,haar vooraf
sl
jn-zi
jdegereed.
ge bereiding der Sramz#devereischt,op verrena,zoo onderscheidene bewerkingen moet doen ondergaan, die er
veelomslagsniet. 0ok hierbi
j wordtde ruwezi
jde in het desterkte en duurzaamheid aanmerkeiijk van doen verminIngannatorio op spillen gebragt. Zonder aan de eerste deren. Behalve dit. heeftook deze door kunstverkregene
loebereiding in de krua onderworpen tezi
jn, komen de tte zijde geene bestendigheidjdewijlzi
j,naverloop van
,pillen terstond in de handen eener vrouw, die van twee wi
enige jaren weder eene gele kleur aanneemt. ge witte
spillen de draden op eene derde spil laat in-een loopen. e
zlidejdoor de l'
ranschen noie dia? gebeeten, en die van
Flndeli
jk brengtmen de nieuwe spillen op den haspel- den nieuwen chineeschen zi
jdeworm verkregen wordt. is
molen, waar zich de beide draden nu losen gemakkeli
lk orspronkelijk witj en behoudtdeze eigenschap onveranom elkander winden. In dezen tot zoo verre toebereiden o
derlflk.
staat,heeftdezàjdç eenezekerehoeveelheid onreinsin zich, Bi
j ons te lande isdezL
jdeleeltmetongemeene vli
jten
die twee:drieà vi
j.f ten honderd bedragen kan.ten einde volharding, onder afwisselende omstandigbeden, ingevoerd
haar daarvan te ontdoen, en tevens #den kooperniette be- en bereids tot eenen zeer hoogen trap van volkomenheid
nadeelen. is in Turin eene opentlijke inrigting gevestigd, verheven'doordenheerllunwltinNoord-Braband(Stwxichiel
welke zàj condizzione noemen,en werwaartsdeverkooper Geslel), enwwij moren onsvlei
jen metdeverwachting dat
zi
jne zijdebrengen moet. Decondizzione wordtmetoven- ook eerlang de zi
jdelabrikatieeo dezàjdehandel,ni
jverheidswarmte bewerkt. van welke de temperatuur door eenen
thermometer wordt aangewezen. De condizzione wordt, naar
mate zulks noodig is, tot twee- of zelfs we1 totdriemalen
herhaald,en duurt telkens 24 uren.
Er wordt çok organsi
jn- en tramzi
jde driedraads (c tre

takken, met welke ook het gebied der schoone kunsten in

zoo innigebetrekking staat,en waardoorjaarltjksmlllioeneu
uldens kunnen worden omgezet,meer en meerderaandacht
onzer industrieële en handelaren zullen worden waardig ge-

keurd, metdatgevolg datook bi
j onsdeteelt../blrï:-c/z'c
en ltandel der zg'de,totsteedshoogersti
jgenden trap van
welvaarten luisterzullen worden opgevoerd.
In Alaartjl.(l842) d)oeg de heerBsnwlt,te âmstert
lam
in de societeit Ioctriita et zzap
'cf/ïœ eenige belangràjke
mededeelingen voor, aangaande de invoering derzi
jdeteelt
in onsvaderland,waarvan wi
j hiereen kortuittrekselgeven.
De spreker ontwi
kkelde eerst, hoe die invoering van de
ook hetarbeidsloon naar evenredigheid hooger.
ztldeteelt Iuet vele tegenspoeden heeft te kampen gehad:
onder Doppioniverstaatmen zulke cocons,in welke zicll hoe vroeger de ri
dder de BSRAMSRDI, een spanjaard,Aoor
twee zàjdewormen bi
j elkander l
aebben ingesponnen. De lands rekening heteersteen zoodanig etablissement had op-.
ligging der draden isbi
j dezen nietzooregelmatigalsb!j gerigt in de provincie Henegouwen; hoe echter om vertle enkele coconsJ meer gewarreld zi
jnde, en ook tevens schillende redenen, als, ongeschikte ligging,verkeerde bemeer gom bevattende,zoo wordt daarbàjtothetafspinnen ltandeling,onbekendheid van den oprggter metonze taal.en
een veel sterker hittegraad vereischt. Het afzonderen der landaard, en met de grond- en luchtgesteldheid, ondanks
draden van deenkelecoconsgeschiedtmetdehand;b!jdie vele en zware sommen daaraàa besteed, dit etablissement

elw,'
) gewerkt. Pe eerstgemeldedienttothetvervaardigen
van fluweel, de tweede wordt gebezigd totlletweven 4an
kousen. Begraad van Ejnte derzijde pordtgerekend naar
het getnl derzaamgesponnen cocondraden. Hoe minder dl'aden de zi
jde lleeft, hoe lljner zi
j is,en hoe duurderzti
wordt belaald. wnntde arbeid. zoo welvan hetspinnen als
van hetbereiden derorgansi
jnzàjdeismoei
jeli
jker,endaaroyn

der dubbele. omdat het enkele voor de bandea te heetisj niet aan hetdoel heeft beantwoordt;hoe daaruiteen xoorwordt een borstel gebezigd, waardoor dan ook de draden oordeeltegen dezen tak vau nàiverheid bàjde natie,en zof'
nietzoogelàikmatig op den haspelkunnen gpbragtworden, hetschi
jntook bi
jhet gouvernementisontsproten,hetwelk
als die, welke door de meerjuiste bewerking derhanden lot lleden toe aan alle latere pogingen de grootste hinderzijn afgezonderd geworden. Deafgesponnen draden hebben palen lleeftin den we: gelegd.
ook den naam van doppionz
-,en wordtdaaruitook de zooDaarop gewaagde de spreker kortelàjk van deutrechtsche

genaamderondeletteofruwe naaizàlde vervaardigd.

Gedurende het afspinnen der enkele cocons,bevinden er
zich soms enkele in den ketel. die gebrekkige en zich niet
goed ontwikkelende draden hebben,ea die,uitdien hoofdç

maatschappt
i,en toonde vervolgensaan welkepogingen hài
zelfin hetwerk heeftgesteld om die invoering te bevorderen, dat die pogingen zoowel door zamenloop van vele,

vooral van destaatkundige gebeurtenissen derlaatstejaren,
nietnaarbehooren engelijk de overigen kunnenbehandeld a
1s doorden onwilder administratielangen ti
jd vruchteloos
worden. Ilet oog der spinsler ziet lerslond deze gebreken, zi
jn geweest; datechter koning '
W lttsx 1 en de thans
daar waar zi
j zich voordoen, en zàjlegtde totgoed werk regerende vorst die pogingen krachtdadighebbenondersteund
ongeschiktecoconsterztjde. gezetoconsnoemtmen baci- zoo door eigen deelneming en bescherming, als reeds vroeelc/ïomdatzi
Jreedseenmaalin denketelgeweestzàin. Zij ger door benoeming van eene commissie Nan onderznek uît
leveren eene fjner en overvloedigerzi
jdeop dan dedop- drie hcogstgeachte ingezelenen van Noord-sraband xamenpioni.Xen bewerkterook vvrf-zlldeengrovetramzàjdevan. gesteld, wier gunstig oordeelten laalste betgelukkig gevolg
9e afgezonderde, en totopgemelde bewerkingongeschikte heeftgebad van lletoprigten eenernaamloozemaatschappi
j,
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en:
denvan
grond
ten doel hebbende om de zi
jdeteelt op eenegroote schaal wezig en in werkingookwar
de
dirt
eot
cteur
het toe afbrandde.
hier te lande iû te voeren.
pofschoon dan
hoofd-etablisserdoornne
Yervolgens betoogde de heerBzaAltdemogelt
jkheid en nlent hi
beroko
ofd
we
jna van alleswatla# en de
heethu
nde
nrd,bi
hetoverwegende nutvan deze invoering, immersdatgrond- %PJnen
noemen,zoo zi
jn echterdoorde
en luchtgesteldheid op vele plaatsen vanonsvaderlanddaartoe twee genoemde dienstbare personen de boeken en schriften
d
e
r
uitmuntend geschikt zijn;datdewitte moerbezii,
nboomen,
maatschappi
jnog gered geworden.
hetvoedselderzi
jdewormenj.ondereene goede behandeling nHetafgebrande woonhuiswordtop eene meerdceimatige
welig tieren; dat de wormen zelve in ons klimaat goed en zeer eenvoudi
ge wijge, bd publieke aanbeateding en in
kunnen leven,ja beter nog dan in de dikwi
jlste warme diverseparti
jen wederopgebouwd.
luchtslreek van Italië en zuideli
jk Frankrijk,en vooralbeter >goor onderscheidene met den aard der zaak bekende
tlan op Java, waar de ondervinding heeftaangetoond. dat deelgenooten, meermalen tekennen gegeven zijnde,dathet
het gouvernement nutteloos getracht heeftom daarzi
jde- doelmatigerzoudewezen deJ 100 vooriederaandeelinhaar
wormen aan tekweeken;dateindeli
jk de arbeidsloonen in geheel gestort,en de aandeelen der beide seridl uitgegeven
vergelijking gering,dewerkzaamheden gemakkeli
jk,dewerk- wierden, waardoor de zaak uit haren provlsionelen toestand
tuigen eenvoudig en goedkoop z1
jw terwi
jldedirecteurdoor zoude geraken ea de deelgenooten in het bezitderoriginele
voorgelegdeproeven van ruween bewerkte zi
jdein heteta- aandeelen komenj zoo heeft het bestuur besloten. de aanblissementgewonnen.en door getuigenissen van deskundige deel
b en. onder1 Juli
j 1842,uit te geven (zoo a1s hiervan
fabrikanten bewees,datde nederlandsche zi
jdevoordebeste i
j
c
i
r
c
u
l
a
i
r
e
v
a
n
2
8
lleijl.aan alle deelgenolen iskennis
italiaansche noch *
lf1 deugd noch in goedkoopheid behoefde d
gegeven);zullendedezelve eerstdaagsgesteld wordeninhautewijken.
en van dekassiersdqrmaatschappj,ten einde,aandedeelEindeli
jk weesde redenaarop de belangri
jkheidvandezen genooten. tegen inwisseling der provisionele kwitantie en
tak van nàiverheid; Frankrijk alleen toch ontvangtjaarli
jks bi
jbetalingvan 40 pQ't.te worden uitgereikt;terwijldenog
voor 60 millioen francsaan ruwe zi
jdevan hetbuitenland; aanwezige74 aandeeleh,bi
jeeneeventueeleplaatsing,zullen
Engeland en Duitschland bieden nietminder gewigtige de- wordea uitgegeven tegen betaling 4an derzelvervolle bedrag.
bouchésaan;hetstaataan onsom een aanzienli
jk deelvan *Eet kapitaal der maatschappi
j bedraagt thanseene som
die voordeelea te verkrjgen en alzoo handel,industrie en vanJ 62,600,in 626 aandeelenj welke door422 personen
landbouw op eene belangri
jke wi
jze te vermeerderen. De ingeschreven zi
ln.
middelen daartoe zi
jn (zoo alshetprospectusdermaatschappij *lletbestuur dermaatscbappi
jheeftzich inhetafgeloopen
breeder ontwikkelt), eerstens algemeene deelneming in de jaar nogmaals bi
j
t
u:
s
c
h
e
n
k
o
ms
t van gedeputeerde stateo.
maatschappi
j, waarvan de aandeelen,ozn die algemeenheid aan de staten der pro:incie geàdresseerd, en den wensch te
ke
nn
e
n
g
e
g
e
v
e
n,
d
a
t
z
o
o
d
a
n
i
g
e
o
ndersteuning aan de maatte bevorderen,op nietmeer danf l00 (met6l
Jpct.stort
i
ng)
z
i
j
n
ge
s
t
e
l
d
;
d
o
o
r
a
l
g
e
me
e
n
e
de
e
l
ne
mi
n
g
t
o
c
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wo
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d
t
schappi
j mogt worden verleend,alsdezelve in hunnewi
jsniet alleen eene groote morele krachtontwikkeldj in staat heid meest doelmatig zouden oordeelen. llet was hierbi
j
om alle hinderpalen en vooroordeelen te bestri
jdenjmaar hetbestuur minderte doen om eenegeldelijkeondersteuworden ook de noodzakeli
jkekosten,diebi
jelke onderne- ning)hûevelkom ook dezelvezoude zi
jn geweest,maarveel
ming minder van de grootere of geringere uitgebreidheid b
meer om eene openli
jke manifestatie teverkri
jgen van de
der zaak afhangen,gemakkeli
jk overwonnen en dezaak op elangstelling van hetligchaam der vertegenwoordigers valz
jharen hoofdgetelheeft.
die hoogte gebragt, datsi
j winst kan gelen; ten tweede deprovincie,waarin demaatschappi
eene uitgebreide aankweeking van den moerbezidnboom op
pHet besluit door de provinciale ataten genomen,komt
de vele hieltoe geschikte en tot ant
lere producten minder hoofdzakeli
jk hierop neder:>dathetverzoek van hetbestuur
noodigegronden in Utrecht,Gelderland,overijsseljDrenthe >wordt aangehouden tot ti
jd en wi
jlehetdoeltrelrende der
en Noord-Braband.Hiertce moedigde 4e spreker elkenland- >uitkomsten van deonderneming meerza1zàjn gezien,en
eigenaar aanjhiertoe beloofde ZEd.allen,die zulks mogten >wijders om, dien onverminderd, de plaatseli
jkebesturen
verlangen,methulp en leiding gaarne te zullen bi
jstaan. *nader op het nuttige der toepassing dezer aangelegenheid
Naar wi
j vernemen heeft de heerBxexltdevoldoening >opmerksaam te maken,met aansporing tevens,om deaangehad. dat, nadat ZEd. dezelfde redevoering in de vorige >planting van den moerbeziëboom zooveelmogelijkinhunne
maand te Utrecht had uitgesproken, vele door standjbe- X eDoeente? Q3E te Dzoedigenu'
trekking,geleerdheid en vermogen invloedri
jke mannen al- nBij de aankomstvan den nieuw benoemden gouverneur
daar,dadelijk aandeelen in deJeugdigemaatschappi
jhebben dezer fproviflcie,heefthetbestuur bet zich ten pligt geacht,
genomen.W ijvertrouwen,datditvoorbeeld de ingezetenen zich b'
.l Zi
jne Kxcellentie te vervoegen.ten el
'ndedezaak
van âmsterdam en vooralonzen handelstand,waaronder ook der zb'
deteelt en diedermaatschappl
Yjdringend aan te bereeds vele aanzienli
jke Personen hunne belangstelling en velen. Alinzaam ontvangen, heeft llet bestuur van Zàjne
deelneming aan deze onderneming hebben geschonkenjmeer Excellentie de toezegging bekomen, datdezelve gaarne het
en meertot navolging za1opwekken, en alzoo deze tak van ùoofd-etablissementzoude komen bezoeken,van degemaakte
nijverheid voorvasthierte lande zalgevestigd blijven.
vorderingen kennis nemen,en na zi
jne overtuiging, deze
0p den 29 Juli
j 1842 heeftaan hethoofd-etablissement hoogst gewigtige zaak ter harte nemen en bevorderen, en
z
i
c
h
al
s
dan
ook
a
l
s
deel
genoot
i
n
dez
elve hoopte te doen
te St.Xichiels Gestelde vi
jfde algemeenevergaderingplaats
gehad van deelhebkeren der gezegde maatsehappi
j, en is aannem en.
alstoen door het bestuur derzslve uitgebragthetjaarli
jksch >Dank isdeze maatschappij ook schuldig aan hethoofdlterbevordering van ni
jverheid
Terslagjwaaruit wi
jhierhetme#stwezentllkemededeelen. bestuur van de maatschappp
pHet bestuur vestigt in de eerste plaats de aandachtder te Eaarlem, 'twelk reeds In het vorige jaar de zaak der
deelgenooten op de balans der maatschappi
j totheteinde zqdeteelt aan de leden van hare departementen heeftaanvan het boekjaar 1841 opgemaakt, en welke. even alsde bevolen,door het opnemen in deszelfs handelisgen,vaneen
boeken dermaatschappi
jtotopgemelden dag (29Juli
j1842) daartoe in de algemeene vergadering dermaatschappijvan
zijn bMgewerkt. De geldelijke aangelegenheden dermaat- Ao. Po. door den directeur H. Bslwlt gedaan voorstel,
schappij worden steeds behandeld,zoo door den agentvan hetwelk reeds aanvankeli
jk eene goede uitwerking heeft
den algemeenen ri
jkskassier te 'sBosch,den heerA.Sclp 0llQd*33
te 'sBosch, a1s door de heeren XARTI>I Bvlzl & Zn0> te
Zoo veel Aoor hetgeep betreftden ânancieëlen en morelen
Amstvrdam, daar het bestuur nutttig en noodig geoordeeld t
oestand dermaatschappi
j. Hetverala; gaat nu over totden
heeftj bi
j de uitbreiding van de relatiën dermaatschappij materieilen toestand van dezelve.
oûk een huisterbeh:ndeling van geldelijkeaanjelegenheden pBe directeur doordringt zich n:eer en raeer Van he1
denkbeeld. dat het vergrooten van hethoofd-etablissement
in dehoofd- en eerste handel:stad desri
jkstehebben.
*0p den 4 Februari
op eene zooveelmogeli
jk uitgestrekte schaal,doorhetuitj
d
e
z
e
s
j
a
a
r
s
,
e
n
g
e
d
u
r
e
nd
e
da
t
d
e
directeur V:n kethoofd-etabli
ssementvoorde belangen der breiden der plantagiënj hetaanplanten en aankweeken van
znaatschappi
j en tot uitbreiding der deelneming in dezelve witte moerbezidboomen, heesters en plantsoenen, hetware
elders, en wel in de Pro4incie Noord-Braband werkzaam middel i
sj om de ingevoerde zndeteelt vooralti
jd in ons
was, ontstond door nog niet bekende oorzaken ten drie ure Aaderland te vestigen, en tevens aan de deelgenooten,die
de: namiddags brand in het achter-bovengedeelte van het voordeelen te verzeker
en,welke uithetwinnen van gijdeop
gebouw ;datditgedeelte van een oMd gebouw,hetwelkreçds eene grooteschaal,moet
en voortvloei
jen.
mfa
n
di
t
be
gi
ns
e
l
ui
tgaande. is dan èok hetwinnen van
venige eeuwen telde, meest uithout zamengesteld was,dat
alleen een enkele arbeider en eene dienstmaagd zich aldaar zà
jde,doorhetopvoeden vanzijdewormeninhetverledenjaary
bevonden, en dateen dikke nevelbelette,den brand in het maarvooralook di
tjaar,uithoofde van de doorden brand
dorp te zien, deze omstandigbeden waren oorzaak,dat de ontstane belemmeringen, alleen op eene kleine schaal en
brand xoo snel toenam , en hetgeheele gebouw in u inig totoef
ening aangehouden. Het voordeeluitdezewijze van
tdlsyqlyorensdt vereischte bluschmiddeleu terplaqlse aan- b.andelen gesproten,zalallen)die de plantagiin hebben ge-
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zien, en n0g zienj dadeli
jk in hetoog vallen. Erisoveral voordeelen hetzelve kan opleveren,in den korlen tljd 111:
eene overvloedige ma:sa blad op boomen,heesters,kweekers hoogstens een veertiglaldagenj aan de opvoeding. dier kost-

ea plantsoen, en daar nu de jonge boomen niet geplukt
worden, zoo za1 dehoeveelheid blad,voorhetvolgend jaar
zco veelmeeraanzienli
jk ztjn,dat'men alsdan voorheteerst,
wanneer het daartoe noodige lokaal za1zàjn ingerigt,eene
grooteop4oeding van zijdewormen zalkunnen doen,methet
doei, om alsdan eeneaanzienli
jkekwantiteitzi
jdevoorden
verkoop geschikt,te winnen.
>Het za1 bij het gezigt derplantagiEn nietnoodig ztjnj
op tesommen al datgene, watermethet zaaiien en aankweeken is geschied; mettegenspoeden en verlies van een
deelvan hetgezaaide,zoo doorhethoogevoorjaarswatera1s
anderszing,datin ditjaarheeftplaatsgehad;aan dergelàjke
evenementen en dedaaruitvoortspruitendebetrekkeli
jkkleine
schade,ismen steedsook bi
j andereondernemingen blootgesteld, terwi
jl overigens de plantagiën en kweekeri
jen zoo
gunslig staan, datzulksgenoegzaam ten bewi
jzestrekt,dat
dezelve meer en meer en met eenen gunstigen uitsla'
g toenemen. Genoeg zi
j het te vermelden. dat het getalder
veredelde witte moerbeziiboomen en kweekersvan de zelfde

bare insecten,de ztjdewormen,besteed.
>Alles watdus, wanneerl
letkweekgebouw voordezi
jdei
W orm en eenmaal zalzi
jn opgetrokken.nu te doen is,isde
aanplantingen van den witten m oerbeziëboom uitte breidenj
en hoe spoediger, en op hoe grooterscbaalditgeschiedt,hoe
grooter en hoe spoedigerde vermeerderde voordeelen zullen

zi
jn,welke demaatschappi
jza1genieten.

*Xen behoorde, zich nietbehoeven te bepalen to.thetbeplanten alleen der gronden van het tegenwoordig lzoofdetablissement;de voor de moerbeziëboom gesohkkte gronden

van hetzelve zi
jn genoegzaam alle ook reedsbeplant5men

moet in staat gesteld worden, meerdere geschikte gronden
aan te koopen en dezelve te beplanten. Hoe meergrond-

eigendommen de maatschappi
j verkri
jgten beplant,hoemeer
zij niet alleen het ingelegde kapitaal waarborgt,maarhoe
meer ook in eenen steeds toenemende graad vermeerderty
en hoezneerzi
j zich zelvewinstbezorgt,sonderdatineven-

redigheid van die winst hare uitgaven en onkosten verraeerderen.
Kort, reeds een.getal van meer dan 5t100 stuksbedraagt; >Ilet bestuur der maats
chappij heeft van hetbegin van

dathetgetal heester: Lsauvageonst en zaaàjingen,nietwe1 haarbestaan af,en totheden toe,steedsbtjdedeelgenooten,
j allenwelke inlichtingen omtrentdez#deteetthebben
mter tebepalen is, en dat vooralleroog hetbewàjsstaat, en bi
hoe voordeelig en schoon hetis, den witten moerbeziëboom verl
angd, op den voorgrond gesteld,datdezemaalschapptj
tot heggen ofomtuining :an hoven,tuinen en zelfs bouw- wierd daargesteldj methetoogmerk, om door hetinvoeren
landen te gebruiken.
van eene nieuwe nog niet bekende landbouw-industrie, de
>W atde aan hethoofd-etablissementgewonnen zàjdebe- welvaartdesvaderlands en die der arbeidende volksklasse in
treft, ontvangt het bestuur meer en meer de overtuiging, hetzelve? dev
te ernaeerderen. Zi
j heeft altàjd verklaard,dat
dat dezelve in volmaakt- en deugdzaamheid niets te wen- men biJ
deelneming in dezelve,althans niet dadeli
jk
sche
p9e
n overlaat.
moestverwachten die belangri
jke'voordeelen,diehoogejaar-

zi
jde in hetafgeloopenjaaraan de x%c?
'J/J S'
ért
'cale lijksche dividendenjwelkeanderemaatschapyijenophandelsteParijsterbeoordeeling gezonden.van welkeookvoorloopig speculatie,gevestigd,we1eensopleveren. Z!jheeftdan ook
reeds eene beoordeeling was ingekomen,is nog aldaarjten llare aandeelen slechtsopJ-100 gesteld,omdatheteen-ieder
einde naderbeproefd en georganiseerd te worden.
gemakkeli
jkervalt?daarin deelte nemen,en minderonaan>9e directeurkan niet andersdan zich beroemen over de
is, den lnterest van eene som vanJ l00 dan van
minzaamheid, waarmede de correspondentie tusschen den
te m issen.
hetzelve heeft daarom hetbelang en het voordeel
secretarisvan datgenootschap en hem van ti
jd totli
jdwordt
harer deelgenooten nietuitlaet oog verloren, het heeftniet
ëae
tv
ie
o,erd
,lkweaâr
tbit
e
srb
j
ktvdee
ew
nedeui
rin
gms
entedneaelmu
we
du
ei
jqv
on
ns
el
ei
ds
rkb
re
geo
n
tko
daar alleen getracht het kapitaal der maatschappi
j!maarook de
verwekten.
rente te verzekeren,en vertrouwtn'letgrond. ln hetvolgend
>W ederom i: ook aan den heere XETnz Pzy,llcEsSTOB- jaaraan haredeelgenooten nietnaeerde zi
jdeteeltalleen a1s
BEtwElls: fabrikant in xi
jdt, te Antwerpen,eenige gi
jdeter oefening en beproeving, maar op eene grootere schaal te
> oordeeling rezonden,dezelveisaldaar tottrainebewerkt, doen ziengen ook reeds datzelfde jaar de zàjdevan laet
en hetgees d,e man #an dezelve zegt,is korten goed:en hoofd-etablissement op de vaderlandsche marktte brengen,
ofaan vaderlandsche fabrieken af fe leveren.
A v,
z'mots,votre d/fe ne laisse vien é dLsirer.''
onze diretteur heeft gedurende eenereisin Holland ook >En zoo doende za1dnn dezi
j,deteeltwerkelàjk aan ons

deze onze zi
jde ter bezigtiging en behandeling aangeboden vaderland geschonken zàjn,wanteerstwanneermen zietwat
aan den heere llvib'y tegenwoordige chef van hethuis van hier op eene groote schaal verrigt wordtwanneer onze hier
de W ed. A. z: GRAFD & Bstwlw, eenej niettegenstaande gewonnen zi
jde, iu het land verkocht en verwerk-twordt,
den geheel franschen naamj sedertmeer dan eene eeuw in dan eerstzullen alletegenstreverszwàjgen,allevooroordeelen
hetoudeHaarlern bestaan hebbende zi
jdegaasfabri
jk;dezelve ophouden, en degrootste tegenstreverszullen waarschi
jnli
jk
is aldaar zoo als men het noemtrepootdndatisvoor het nlsdan de eerst
en zi
jn om deeltekomen nemen aan eene
gebruik in defabrijk afrewonden,en heeftdien heeraan- lllaatschapptj,welkeditzoo belangloos lleeftdaargesteld.en
geboden,alle de witte zi
lde van datsoort,voetstoolsteont1S van/ 25perneder
vangen tegen den PTj.*
landsch pond,en
zonder datvan de zi
@
jdedesdirecteursop hoogerprtjzen was
aapgedrongen. aangezien de aanwesige en de aan hem tot
verdere bewerking verkochle hoeveelheidj niet zoo groot is,
dat dezelve eene som van eenig belang kan opleveren, en
m en zioh dez
erzàjds nietberooven wi1van dieziide,welke
m en gaarne aan hethoofd-etablissementa1s bewi
jzevau de

zelfs deu witten moerbeziëboom te planten, waardaartoegelegenheid gevonden wordt, ten einde mede de voordeelen

derzàjdeteelttegenieten.''

Ten slotte van llet verslag bedanktl
aetbestuurde heeren
deelgenooten voor hetvertrouwen in hetzelve tothiertoe gesteld, en hetgeefthen de verzekering, dathetzelve aan.dit

vertrouwen zal blijven beantwoordenj de schoonezaak der
zàjdeteelt naar verntogen bevorderen, en alzoo hetdoelbereiken,datde maatsehappi
j zich heeftvoorgesteld:deéK
'ror-

jaarlàjksche vorderingen dermaatschappi
jaanwezig houdt.
>De maatschappi
j alxoomeeren meerhaar doelnaderen- dering '/tzzzde welvaart des vaderlands.
de, is het bestuur dan nu ook Toornemensnogditjaarde ZfzoEywBqllxsw. PAMplIItEjde docltter van PtATlsop het
voorbereidingen te maken, tothet bouwen van een.volgens eiland 6os,wordtgemeenli
jk geacht, a1sde uitvindsterte
de thans algemeen in Frankrtik aangenomenemethode in- zi
jn geweestvan debewerking doorwelke de varzdecocons
gerigt.doelmatig en geheelafzonderlijk lokaal,totopvoeding afgesponnen zi
jde tot llet weven van kleedingstoffen wordt
der ti
jdewormen, op eene grooteschaal,ten eindedoorde toebereid. Met zekerheid kan dit eehtér nog nietgezegd
gewonnen zi
jde in den handeltebrengenjeen begin daar worden. Ptlslcsverhaalt nog,datuitdeze hare vermoedete stellen >an hetverkqjgen dervoordeelenjaan deeigen- li
jkeuitvindingook nog hetweven'derCos-schekleederen ig
lijkezk
jdeteeltverbonden.
ontsproten. De grieken ontvingen vele zi
jden stoffen uit
pxen zietalzoo,hoe verre reeds de toestand der zaak op Aziëjdoch hadden degewoonte om daarvan dezi
jden draditoogenblik gebragt is, hoe de reeds uitgebreide aanplan- den uit fe trekken, om die vervolgens tothet weven van
tingenydatgene in ruime mate geven kunnen,watdegroud- andere, met llunnen smaak overeenkomende,stoflerlte gebruiken. Dit heeft den beroemden F:IISTER op hetdenkslag derz9
.#:/:t'
& is,nameli
jk hetwitmoerbeziâlad.
p9e reheele aanleg van het hoofd-etablissement is aan- beeld gebragt,datdezedraden ook vermoedelàik metkatoe-

vankelàjk daarop ingerigtj en zal verder zoodanig ingerigt
worden,dat er nimmerzoo veelblad zalaanwezig zjn,of
men za1 hetzelve kunnen gebrulken tot het opvoeden van
si
jdewormen. A1wattothiertoe van zijdeteeltvan hetzelve
heeftplaatsgehad,isslechtseerstJlrnl/hrzaixg,later04/:ning geweest, en eeot een à tweejaren naden dag van
heden, z&lmen op degeplaats kunnen zien wat hetwinnen
van zi
jdeop eene uitgestrekte schaalis,enwelkebelangri
jke

nen draden zi
jn vermengd geweest,en derhalvetotdehat
,
fzgden stolren moeten behoord hebben. Bezelaatstenoemde
men suôserieae.degelleelzC
)
,'
#&,zholoserieae.
Onder de ouden hadden ervele verwarringen plaats,met
opzigttotde onderscl
aeidingen van zi
jde en katoen. l)e in-

zameling van het spinsel van insekten van boomgewassen,

op geli
jke wijzea1sdekatoenoogstvan den katoenboom wa,
Liervan veelai de oorzaak. AFandaar dan ook,datmen de
175*
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j,zullen wi
jnietbeslissen,
nerésche :tolrevan zi
jdezoo menigwerfmetdie van katoea ook het trekwerk iu gebruik zi
heeft verward. Zoo ontdekte nog in de laatstvprige eeuw maqr wi
j kunnen niet afzi
ja hier aan tehalen,datzekere
de #eroemde 1lz,.cxca in Frankri
jk hetspinseleenersoort PAsQ.lzixxsnyllx te Alkmaar,in 15959 de kunstheeftuit>an rupsen op.de pilnboomen,hetwelkeenezonderlinggoede gevondea om in hetlinneu te weven, door middelvan een
soortvan zi
jdeopleverde,datdezetothetwevenvanzi
jdenstoFen bi
jpitnemendheid werd geschiktbevonden.
De chinezen en indianen zi
ja reedsvt
slrveleeeuwen ln
lletbezitderzi
jde-weefkunstgeweest,doch de fabri
jkmatige
behandeling, door welke zi
J
jde, van decoconsafkomende,
zi
jde tot het weven van zi
gdenstoFea bruik
-baarmaakten,is
nog door geen' der vroegere oflatere schri
jversverklaard of
aangewezea geworden. Zoo ontmoette dan ook reeds het
enkel van cocons afwt
-nden en .
àlhaspeten derzi
jdevele
swarigheden. Een italiaanjmetname llot
lcunsixo,van Bologna geboortig, vond daartoe,in 1270.deneersten zijdehaspel uit, ter belooning waarvan hellt lletburgerregtwerd
Yeschonken. Totin het jaar 1538,en dusgedurende een
tljdvak van 266J
'aren.bleef Bologna in hetuitsluitendbezit
van hetgeNeim dezer vinding, doch in het gemeldejaar
bragten 6ilztIIBoszlxl,een zi
jdewever,envlAcsxzlFxl
Inl>I,
een timmerman. hetzelve naarandere steden over,terstrafre
waarvoor zij nog in het zelfde jaarjalsverradersvan hun
vaderland,hetonderst boven, ofaan de beenen werden opgehangen. Zekere Ucozllo, maakte vervolgensden zi
jdehaspel in Xodena bekend, en werd daarvoor te Bologna in
beeltenis opgehangen, dewijl men zàinen persoon nietkon

trekwerkj waardoorhi
j in hetzelve beelden van allerleiaard
en vorm inbragt, ea welke kunstwevin: &eerwaarschi
jnlijk
laterop hetweven van anderestoKen istoegepastpewordeu.
Be heer Jzcocwh'
r in Pari
js heeft Abôr ettelx
lkeJaren een

zi
jdenietmînderdan dertWduizend menschea llun bestaan
xonden. Ten jare 1670 ontbood Allen eenen kunstenaar.
Bnxxr genaamd,van Bologna naarFrankri
jk orn in datland
de italiaansche wijze vaa hetzi
jde-afhaspelen in tevoerea.
Deeerste instelling daartoewerd tweemàl
ilen van Condieux
te Tisieux aangelegd. BOFATontving daarvooraanzienli
jke
belooningen,en werd zelfs totden adelstand verheven.
Het za1niet moei
jeli
jk te bevatten zi
jn,datdezi
jde,al
is zijdoor middelvan den haspelvan decoconsafgesponnen, nog onderscheidene andere bewerkingen moetonder-

datland zi
jn voornameljk twee hoofdsoorten ia gebruik,te
weten: die van l'uantse, si
jnde eene soortvan sterkerea

.

nieuw weefgetouw met trêkwerk uitgevonden,van hetwelk
de bewerking veeleenvoudiger is dan die der gewone trek-werkenj en het is te wenschenj dat ditverbeterde weef-

getouw ook in onze fabrijken mogeworden inge4oerd.
Iu Zttid-àziè'ishetweven van zi
jden stollknreedssedert
eeuwen in zwang,enywat metalle regtbewondering moet

wekkeny isj dat de voortre/eli
jke voorlbrengselen bunner
fabri
jken op geheel kunstelooze en als 't ware vûrmlooze
werktuigen vervaardigd worden. Ia China isdeyrovincie
Nankia eene voornamezetelplaats vaa zi
jden mauulacturen,
wordende schier alles wat xoor lskeizets hofstaat en xerdere aanzienli
jken des ri
jks aan zi
jden stoFen benoodig;
is, door de talrijke en beroemde nankingschezijdefabrtlkeR

geleverd.
De in dit opzigt In rang volgende provincie is Canton.

9e aldaarvervaardlgd wordende zt
'den:tol
'
ren voorzien meest
in de behoefteu tot inlauds gebruik. 0ok wordt een groot
gedeelte derzelve naarEuropa en naarlndië gezoaden. De

olren, *welke in China voornameli
jk vervaardigd worden,
meester wordenj welke strafre nog eenmaal in de l8e eeuw st
werd herhaald. ongemeen groot was het nadeel, hetwelk bestaan lû eTene en gebloemde gazen voor zonaerkleeding,
voor Bologna uithet verlies vau dituitsluitend geheim ont- damastea Tan onderscheidene kleuren,zwarte en gestreepte
stond, dewi
jlin die stad. enkel door hetayhamelen van atlasseny vele onderscheidene soorten vaxkfluwelen enz. In

aan, alvorens voor hetweefgetouw geschikt tezijn. 0In
aan deruwezi
jdeeene doelmatige zachtheid en denbehoorli
jken glans te geven, ishetnoodig datdedaaraan eigene

nmachtige stoFen door afkooking ervanwordenafgescheiden.
Totdat einde worden de strengen ia linneu zakken gehnuden, en daarop ia eenen koperen ketel overgebragt,
welken voorafeene voegzame gedvenredigdehoeveelheidwitte
marseillaansche zeep in water isopgelost, en in welue op-

lossing of zeepsop dezijde zoolang wordtgekookt,totdat
zi
j deverlangd wordende zachtheid en glansheeftaangenomen. Vervolgenswordtde zijdegeverfd,totwelke bewerking eene grootere opletlendbeid dan tot het verwen van
anderestof
ren wordtvereiscl
zt.l)ezàjdeweverljmaaktdaarom
slechts een) enkel
ea tot den algemeene stofrenweveri
juit,
en wordtdooreigenlijke zi
jdeverwersa1seenbijzonderhand-

doch m lnder glanzepden allas dan de europesche, en die
veelal met teekeningen van gebloemte, boomea, dieren:

vlinders ofkappellel
jes kunstig isdoorweven,eadexoore-

naamde tschekttsen die eene sonrt v&n taf voerbroeken cf
voering is. geze laatste bestaat in een digt weefselen is

desniettemin derwi
jze lenig of gesmedig dat het, metde
hand zaamgedrukt of geweven wordende, xonder 4enige
plooi
jerl of'vouwen bli
jft: het kaa even a1slinnen worden
ewasschen zonder veelvan deszelfs glans te verliezen.Gouden stofren worden in geringer hoeveelheid vervaardigd;bi
j
derzelverbewerkingwordtbebeudigli
jk eenereep sterk verguld papier tusschqn de stoKen.ingeweven, en geeft,zoo
lang deze nieuw blijft, daaraan een'meerverheA'en glans.
Spnedig echter gaat, zoo door den invloed der luchty a1s
door vochtigheid of andere oorzaken, die glans verloren,
waarom deze stoFe dan o0k meestaltot bek'leeding vaahuisraad wordtaangeweud.De met goud en zilvergestiktestoffen
worden niet slechts in ohina zelven veel gebrulkt,maarook
@
o
kehe
bb
n naarIndië en Europa verzonln aa
n:zOiO
eno
li
jk
ho
eveenelheerde1@n
den;
China aanmerkelijke verzen-

dingen plaats van zoogenaamde theedoekjes, van sjerpen
Lmogolsgenaamd).van beddejakken Lpomeriej, Tan welke
de modellen uit Europa bevorens zi
jn opgezonden gewor-

werk uilgeoefend.

derty en lan chateene ligte taf met gebrokeu bloemea op

Ten eindedeziide nu verdertothetweven voortebereiden,wordtzàjdoordelyonschcJzyf
kc/z
at
zelfz':of&ma.
gersehe
owv/ïzzd?zzccâïz?e op klossen getrokken,alsdan wordtzijtednvl/rerd en n'
etwç
jnd, uit welke bewerkingen tweederlei
soortvan zi
jdewordtverkregen,nalneltjkdeorgansija-zijde,

In Persiê'worden vele efrene en ewaterde talren, atlassen, brocaten. &ros r//4 toursen andere zwaarder en ligter

die voordekettinm- en de tramzl
jdendie voorden innlag
dienslig isz l)euitvinding van den twi
jnmolen wordt aan
een italiaan toegeschreven, die ten jare 1282 te Bologna
gewound moet hebben, en aan welke machine atdaar den
naam van z'
jdeAlatoram wordtgegeven.
Tot hetuitvinden van een weefgetouw voor zi
jdenslollkn
was reeds door het aanwezig zi
jn varz weefgetouwen voor
linneus, katoenen enz.,de weg gebaaud geworden,enoppervlakkig moesthetduszoo voorkmnén,a1sofgeenebàizondere
scberpzinnigheid of geen zeer grootvernuftdaartoe vereischt
werd. Ten opzigte derenkelgladde ofefrenezi
jden sto/en
moge ditalgelden,ten aanzien derzooveleprachtvolle,ja
kunstri
jke weefselen als door zoo vele voortrefrelàjkezijdefabri
ken *an li
jd tottijd zi
jn voortgebragtgeworden,isbet
-j

dewi
jze van kantwerk. ook ia Bombay, Suratte. Daman,
BengaleljGuzuratti, en andere plaatsen in Oost-lndië worden vele onderscheiden soorten van zldenstolren,en daarondervan zeerri
jk allooivervaardigd.

soorten van zi
jdellstofren geweven- onderdeeceuepersische
zijn erveler
i,die nletoaderscheidene kleuren en metgoud
eu zilverbeschklderd zi
jn, en we1zoo kunstig dathetgoud
en zilvex zich a)s echte brocaatstofren voordoen. Vele elfene

ver versîerde bloemen
ofgestreepte,lxlet zàide, goud en xil
worden naar Dagdad,Arabié,E:rpte en naar de in deXiddellandszhe Zee liggende havensverzonden. Dehalf
zijden,
metkatoen doorweven,stolren van Damascusen Aleppover-

spreiden zich overTurkàjeen overden lzevant.
Totde oulste europetche zi
jden mauufacturen behoorde
voorzeker die van Konstantinopel en Griekenland. Xetde
Terovering van Turkije,echter,breiddezlehdezemanufactuur

verder naar Italiè'uit,en vestigde zich, onderde beschereheel enders ermede gelegen. 3len beschouwe slechts de miug van lzetwereltlberoemde geslacht der Xedicis te F1otevoortbrengselen deritaliaanschezi
jdeverwonderingwekkende zamenstelling vau een weefgetouw rence.Devoornaams

voorzàidedamast,en men s1a oplettend debewegingengade,
die door een kunstig gefatsoeneerd trekwerk tothetvervaardi
gen van gros& toursn droger,dï
z/ft'
p,saêt
jnen ea gebloemde en getrokkene.moor vereischtworden,en men za1
op hethoogstmoeten verbaasd staanoverdenri
jkenvindingsgeestvan den mensch. Volgens sommigen zoude het weven
van damast door de babàjloniërs, volgensanderen doorde
knwonersvan gamascusuitgevondcn tijn.0fbi
jdeleweving

fabri
jk bestaan in Aosi(atlas), Zustrini,W.
/c3l/ïxïytafletk
voor zon- en.regenschermenj zi
jden kousen,zàiden liuten
enz. Te Napels vervaardigtmen de tabin (gewaterde taf).
mooren grosdrWaples.I)evoortreFelijke/tz-erl-fabrijken
te Genua handl
zaven nog alti
jd hunnen alouden roem,zoo
a1s ook die vau Bologna den hunnen staande houden voor
de onderscheidene soorten van gazen. De lijne en ligte
napelsche zi
jdekomt<an Scrrq #f Iavorc; dievallKala-

ZIJ.
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-
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rië isechter van sterkeren inhoud :ongemeen voortrelreli
jk weri
jen en verdere fabri
jkmatigebewerkingenjQm strijdkozen
die VRn Sorrento en Van de rondom die stad liggende zij de schoonste en meest smaakvol sierli
jke patroonen ol
hoogten.Alle de soorten worden ruw verwerktoftot tramu model
len,totn,in 1722en 17:3,ongelukkigli
jkteLyonde
zi
jdevervaardigd,ofook we1a1snaaizi
jdenaarbuiten'slands pestuitbrakjdiejin Lyon alleen,meerdan3oyooomenschen
v
erzonden. De engelschen doen jaarltjksaanzienli
jkeopkoo- ten grave sleepte. Sedeft bragten de avignonsche fabrikeurs
pingen van de soort Sombotelle di Reggio,oaàdaarvan in hunne manufactuur naar Lyon over,en legden zi
j dusden
Engeland naaizl
qde le vervaardigen, en worden van dezelve grond tot die groote uitbreiding,door welke te regtlaatstinsgeli
jkszeer aanzienli
jke parttjen naarAmerikaverzonden. emelde stad zoo zeer beroemd is geworden.
j$

De zi
jdeweverij isheteerstte,Cantansaro tenjare i(472 ingevoerd geworden, en wastoen nog naauweli
jksin Europa
bekend. 5'ôôr de aardbeving in 1783 had deze stad vele
zi
jde-weefgetouwen.Koning ROGIIR:a1sverwinnaarvaneenen
griekschen togt terugkeerende. en verscheidenezi
jdewevers
met zich voerende, rltitte het eerst te Palermo in Siciliëj
zooalsinlateren ti
jdjtellessinaea Cataninadezi
jde-weefetouwen op. I)e zoogenaamde Sconu&lien ea Zustrinis
zija zeergeacht.
De voornaamste zi
jdefabri
jk-en van Portugalvindtmea te
Braganza en in eenige streken van Tra-los-xontes. 9e in
ditland noggeringe en zeer verwaarloosdezi
jdeteeltisoorzaak, dat hetzelve, in stedevan ruwe zi
jdeofzi
jdenstofren
te kulnen uitvoeren,daarvan dooranderelanden nog alti
jd
moet worden xoorzien. ln denabijheid van Lissabon werd
door zekeren POMBAL eene zi
jdemanufactuuropgerigt, maar,
ofschoon daaraan door hem geene kosten gespaard werden,
deed de weinige belangstelling derportugezen in eenen zoo

belangvolleni
jverheidstak,deze weldadigeinrigti'
ngnaverloop
van lutteljarea ti
jdswederte nietgaan.
W atdezi
jdefabri
jken in Spanje betreft,daarvan worden

Ia 1788berekendemen hetgetalderzi
jde-weefgetouwen
in Frankrtjkop 28,000 à:0y000jzonderno: dievoorgi
jden

linten,handschoenenjkri
ppen, gazen enz. hier ondertebe-

grijpen. llet getal der weefgetouwen bedroeg in hetjaar
17:b
*, meer dan 15j01)0. Alleen de passements-weverten
voorgalons,kanten, boorden enz.beloopen 12,000 weefgetouwen. Belyonsche goud- en zil<erdraad-stikkerijen bezigen alleen G000 menschen,dievoor7,0011,000 francsjaarli
jksaan goud en zilverdraad verbruiken,en voor20,000$000
francs aan waren leveren,van welke voor 16,000,000 francs
naar buitensland verzonden wordt.l)ezi
jdefabri
jken te kyorl
verdeelen zich in twee hoofd-bewerkinren, a1s: 1) De
eye
Dne,p/td##e,ofenkelcweefselsLlez&lzzou vni).
e gefafonnecrde en g'
ebrschecrdcstofren,ouderwelke
deri
jkedamasten,gebrocheerdetaflen,drogets,peruviennes,
prussienesjfond d'or enz.gerekend worden. 0ok behooren
daartoe dehollandsche nabootsingen van zware en zeerri
jke
oostindische stoffen, van welkt te Lyon de patrconen verbeterd en verveelvuldigd zijnj geworden, a1s daar zi
jn de
cirsaka's, karanka's batavia's en vele andere soorten.
Tot de voortrelreli
jke lyonsche gebloemdestofren worden

de voornaamsten ia Yalencia, Granada, Uataluna, Sevilla, totfraaiheid van patroon en keurigheid van bewerkinggeene
Madrid en ook in Gallizië gevonden. geze gewigtige tak kosten noclz moeiten gespaard,en mun isverpligt te erkenvan volksvli
jt was in hoogen bloei ten ti
jde der mooren, nen, dattotheden geene natie daarin defranscheheeftkunmaar derzelver onstaatkundige verdri
jving veroorzaakfe den nen te boven streven. De graaf 6HzpTAt begrootde gelds-

wa
arde vaa dea uitvoer van zi
jde-fabrikatea jaarli
jks op
30,000,0t10 francs. 9e wisselvalligheid der mode-veranderingen,a1sook hetsederteenigejarenzooaanmerkeli
jk
-toenemen van katoenen kleederdragten hebben natuurlijkerwi
jze
eenen aanmerkeli
jken invloed totvermindering moeten uitoefenen, maar metdatalmaken zi
j in Frankri
jk nqg alttjd
een dergewigtigste takken dernationale ni
jverheid uit.
Hetishier de plaats om meteeu eakelwoord tegewagen
van dezoo zeerbelangri
jke kousen-weveri
jen.
lleeds vlôr lang had men hetdragen van zi
jden kousen
alseene ongemçen prachtigekleedi
j beschouwd. llzxnlllx 11
van Frankrz
gk droeg zi
jden kousen,toenjin hetjaar 1559,
zi
jue zustermetdea hertogvan Savoi
je in hethuweli
jktrad.
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5 den
troon beklom, durlde de vrouw van een' xoornamen raadsheer, CwMrs Ds Pt
lxrcxllnu, niet teahoxeverschi
jnen met
weefgetouwen op 6000, van welke er zich 4000 te Barcelona haar toteen kersayond-geschenk vereerde zi
jden kousen,uit
en (
te overigen in Xonroza, ltells, Alataro enz. bevonden. vrees dat deze dragta1s te prachtzt
lchtig en te weelderig in
Deze fabri
jken leveren eenegroote menigte zi
jden neusdoe- haar zoude beschouwd worden. In hetjaar1569 Aerscheen
ken,(foulards), van welke overBarcelonaeeneaanzienli
jke de gezant Bwlt'rllutn vi> XswoststoEjop eenengewonendagj
verzending naar hetnoorden van Europa geschiedtjenwaar- in zi
jden kouser
lj voor den markgraaf J0IIA>x teKustrin,
van dejaarli
jkschegeldswaardewelop 3,000,000pesoswerd ,welkevorstdaarop in verbazing uitriep:>ik heb ook zi
jden
begroot. Voorheen waren erte Sevilla l6y()t10 ztjden-weef- kousen,maar ik draag ze niet dan op zon- en feestdagen.''
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qetouwen in werking, en rekendemen hetgetalderin de
zddemanufactuurhun bestaan vindendemenschenop130,000. einde der l6e eeuw,aan het brandenburgsche hofleefde en
Vöör een twaalftaljaren (1829)telde men teValencianog ten hovealtijd in fluweelen zijde gekleed verscheen,droeg
25,000 in de zi
jdefabrikatie arbeidendewerklieden. Toen reedsdageli
jkszi
jden kousen,hetwelk alsietszeerongemeens
Spanje nog in hetbezitzi
jneroverzeescbe bezittingen wasy werd aangezien. Uitditallesisdusten hoogsten blijkbaar,
werden aldaar uit andere landen, terverzendingnaarspaansch dathetdragen van zi
jdcn kousen reedsvandevroegsteti
jderz
afaan alseene zeerIlrachtige kleederdragt is beschouwd geAmerika, groote hoeveelheden zi
jdenstofren ingevoerd.
lnLFrankrnkwerden dooreenigegeesteli
jkeninhetgraaf- worden.
schap Venaissin,omstreekshet einde der 13eeeuw,demoer- Reedswei
nigejaren nadatde kousen-weveri
jinEngeland
beziëboom,dezi
jdeteelt,alsookhetweven van eenige zi
jden- was ingevoerd, werd aldaar doorW ltslwM Lzlljmagistervan
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uitgevonden,
stoFen ingevoerd. Heteersteweefselwaseene ligte zl
jdenstofre, doucette genoemd; daarop volgde het damast,met door welks middel een enkelwerkman,zondereenigemoeite
welks gebruik men door de genuezeu wasbekend gewordenj of kunstmatigen arbeidjetteli
jke honderd mazen op eenen metwelk product een uitgebreide haudel op den Levant maal nre%
âen kan. Iletisgrootendeelsvan fjzer en bestaat
werd gedreven. De koningeu Ll
lnswflx XI en KzRst VIII uitnietminder dan 2500 deelen.Eenige honderdennaalden
lokten een aantal griekenj italianen, en vooralgenuesche en zi
jate geli
jkertijd in beweging en terw'
ljlde handdesarbeillorentijnsche werklieden naarFrankri
jk,diezich meestalte dezs den toestel in beweging brengt, slingeren zich de draTours nederzettedenj en aldaar van ti
jd tot tàjd door de den om denaalden henenjen worden op dezewi
jze,iné6n
fransche regeringmetaanzienlijke aanmoedigingen en voor- oogenblikj gelijk boven gezegd, ettelp
-ke honderden van
regten werden beschonken.
mazen te voorschi
jn gebragt. Slechtsgeringeaanmoediging
rE ontmoetende en aa haatexz
Denieuwe nàiverhtidstak werd ookdoorkoningI1:;pl1KlY vanwege koningin EslzzBE'
ondersteund. ln del7e eeuw nam hetgetalderzi
jdema- vervolging der overige zi
jdefabrik-eursblootgesteld,verlegde
nufacturen reeds aanmerkeli
jk toe, crz de voortbrengselen hi
jzi
lnewerkplaatsen naarFrankri
jk.alwaarzi
jneuitvinding
zelven bereikten reeds eenen hoogen trap van volkomenheid, doorderegering beterwerd op pqjsgesteld. Dedood van
maar krachtvoller en aanzienli
jkernog waren de aanmoedi- I1sxnrtlK IV en daarop gevolgde onlusten benamen hem dien
Aingen en toenemingen onderden kardinaalDE Rlcustlzr, steun, en ook hier aan de vervolgingen van den ni
jd ten
tljdçnsLonswlzxxlll,enondercozBsxTti
jdensLonswllxXlY, prooi,maaktehetverdrietwelhaasteen eindeaan zijnnuttig
vooralin Parijs,Lyon en Tours.Lyon enAvignonwedijver- werkzaam leven. Tweezi
jnermethem uitEnjeland overden met elkander. 0m stri
jd verbeterden zijhunnen ver- gekomene negen mcdgezellen bleyen iu Frankrlk zi
jneuitva1 dezer fabrijken. In den smaak voor.en de keuzevan
lhatje patroonen of modellen zi
jn de spanjaarden bi
j de
overige europesche fabri
jken nog merkeltik tea achteren.
Gebloemde damast voor kamerbehangsels en zwarte talren
voorvrouweomslagkleeding en slui
jersworden noghetmeest
in Spanje vervaardigd. lndien despaansche inlandschezi
jde
eene betere behandeling onderging,zoudemendezefabrijken
ia bloeikuunen doen toekomen,maarzi
Jwordtslechtsgehaspeld, en daar zi
j beter koop is,ea ligteren spoediger
verwerktwordtdan debestezijde,zoowordtdezegeringere
soort door de werklieden hetmeestgebezigd. 0ok wordter
in Spanje geen we1geregelde instelling vooreenigeuitgebreide zi
jdemanufactuur .
gevonden, waardoor dan ook het
productzeeronvolkomen bli
jft,en buiten 'slandsofin europeschen handel geen vertierontmoet.
In deprovincie Cataluna schatte men hetgetalderzi
jde-
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ginding N ortzetten ;de overigen keerden naarhunvaderlaad tingen,van welkewi
j op hetartikelzt
jdehandetverderzullen
gewag maken.
ferug.
Deeerste volkomen welingerigte zàidekousen-manufactuur Pe zàjdengaas-fabràiken in Rngeland zi
jaberoemd. Eene
jkwerd doorzekeren X'KxMRAt. in hetjaar
we
J
rd ten jare 1656 in Frankri
jk gevestigdj door zekeren zoodanige fabri
sA' Hllnszl., ln een kasteel, hetwelk in het bosch van 1760, te Prusley opgerigt. 9e opgang, welke deze inrigting

Boulegnenabi
jParjsgelegen,den naam vanRladridvoerde.
Later zijn Pari
js, Lyon, Nimes, Ganges, Xontauban en
Versaillesdevoornaamstefabri
jk-plaatsen voordezentakvan
kunstvltjtgeworden.
Ten aanzien der zi
jdefabri
*
jken *
ln Engelaùd valt op te
merken, dat vôör de regering van Ellwwqn III enkelzl
gden
linten en andere geringere artikelen in d1t ri
jk geweven

maaktej was derwàjze aanmoedigend, datspoedig overeen'
omtrek #an 20 mi
jlen een aastal zi
jdegaren.fabrijken zich
vestigden. In 1789 waren meer dan 10,000 menschen daarbi
j werkzaam,en erwerdjaarli
jksmeerdan voor4,000,000.
guldens van ditprodukt vervaardigd.
Het onstaan der zi
jdefabri
jken in Rusland kan welniet

die van lHsADs1x Y,werden er onderscheideseverordeningen ingesteld,die tot aanmoediginp der inlandsche zi
jdefabqjken konden strekken. ln hetzaar l62t
)deed Jic0B I
in Engeland zi
jdewindersj wevers, verwersenz.overkomen
ten einde aldaar ztjdefabri
jken op te rigten.en men kan
berekeneu dat, spoedig daarnaj meer dan 50,000 menschen
hierin werkzaam werdengehouden.Vele,ti
jdensLonzwlzxXIF
uitFrankri
jk gevlugtezl
-ldeweverszetteden zich in Engeland
M derj en werden aldaar metopeue armen ontvangen. Tot
hoofdplaats hunner weverijen van zijdenstoffen kozen zi
j
Spital:elds in Londen. en tothetweven van zi
jden linten
vestigden zi
j zich 4e Coventry. W elhaastzag men nu den
geheelen omtrek van Spitalseldsmetzi
jdefabrl
gkenopgevuld,
en nam het getal der weversderwi
jzetoe,datdezeenkele
plaatsin staatwasom,desgevorderd,inoorlogsti
jden20jt'00
matrozen ter bemanning der schepen te geven.9eengelsche
zi
jdewevers zàjn aan vele wederwaardigheden onderworpenj
zoo wel uit hoofde van buitenlandsche omstandigheden, a1s

begon men eenigezi
jdenlinten,geldbeurzen en anderqligte
artikelen uitperzischezi
jde te vervaardigen. Hetwe4en van
rdragt, werd het
el
il
gee
j
ktgezegde ztjdenstoFCz
de
a
rnl
eei
rs
enaatrotPXkTlZeRede

geacht worden vroeger op te klimmenj dan omstreeks het
worden. Van de regering v&n dezen koning afaan,tot aan midden der l7e eeuw. onder de regering van XicKAtnwlTz

ondernomen o
lined
teo
rm dezen t&k Vangroote,diegeene
middelen onbeproefd
volksvlijtaan te
moedigen. Na het over
li
jden van dezen metterdaad grxtea vorst,die de ware stichter was van Ruslandsbeschavingj
welvaart en magt, bleefde doorhem vroeger ondersteunde

zi
jdeweveri
j toenemen, en vermeerderde zich vooral in de
aanzienli
jkste en hoofdsteden Tan zijn ri
jk.
De russischezi
jdefabri
jken bezigen tothunnebewerkingen
dechinesche,bulgarischeen levantsche zi
jde,en lietea niets
n&,om metallen mogtli
jkenkunsti
jverdevoornaamste europesche zi
jdefabrijken na te streven en teevenaren. Ten
einde te spoedigerdit doelte bereiken,ontbood6AT=AsIxA11
met opoFering 1an aanzienli
jke kosten, een aantal zi
jde.

werkers van Lyon, maar hoezeer eok deze lieden zich getrouw betoonden in de nakoming hunner aangegane Terten gevolge der mode-wisselvallighcden binnen 'slands. Zoo bindtenissen. zoo heeft echter het hoofddoel dezer welgewerden in hetjaar 1793 binnen een kortti
jdsbestek 4500 meende konderneming niet mogen bereiktworden. Tot het
weefgetouwen, nabi
j SpitalGelds gesloten, waardoor meer vervaardigen eenerkeurigezijdenstoFe,worden schier ongedan 18,000 menschen aan armoede en gebrek ten prooivie- l
oofeli
jk vele oplettendhedenj voorafverkregenekennisj en
len. Rene eommissie ter wTr/fg/ïzzy van den rczzlzzped door.ervaring beproefde kundigheden vereischt, ,en van af
het eerste spinsel, totde laatste aRp hetgewone stuk aan te
der z#drv/ererd (c commitceybr relievin. theA /red:
rengen apretuur, staatmet elkander in hetnaauwstvcrband.
f'
â, silâweaversj verleende in dien hoogen nood meerdan b
aan 11j000 menschen onderstandj en bragt aan allen zoo 0ok de lucht en het water hebben op de schoonheid der
verwen eeuen zeer grooten, en zelfs beslissenden invloml.
veelmogeli
jkeverligting toe.
0ok nog vöör een dozi
jn aren (1829) en 4 i 5jaren W i
jders dient ook ieder werkman, van den geringsten tot
froeger, hebben er zvare en j
hevige klagten over het verval den hoogstenji
n zi
jn bi
jzondervak,bi
jdenoodigebekwaam-

der zi
jdefabri
jken in Zngeland plaats gegrepen. De Heer heidj ook jaren ondervinding.tehebben, alvorensdaarin te
sedert 1826, 500 weelketouwen en 4251arbeiderswerkeloos 9esongeachtheeftmen hetthansin Rusland metde zijwaren gebleven. Te oongleton stonden 26 molens stil. In deweveri
jen tot eene aanmerkeli
jke hoogte gebragt; zeer
1824 en 1825 waren er op Spitalâelds 17000 weefgetouwen schoone tafren, damastenj fluweel,gouden en andere stoFen,
arbeidende,één jaarlaterwasditgetaltotop 9%0 vermin'
- enz.enz.,worden teXoskou,Kaluga,W olopda,Kieuw enz.
derd. Te gublin washet niet beter gesteld ;aldaarwas een vervaardigd. onder dezen allen munten lnzonderheid de
overgroot aant'
almenschen in diepe ellende gestort. 9e Ileer fluweelen uit, zoodatzi
j,behalvein schoonheid van kleur,
Txyton schreefditalles toe aan de ten opzigt derzi
jden overigens geheelmethetberoemdegenuesche Iluweelgeli
jk
stoFen bestaande afwijking van hetverbodsstelsel, waardoor staan. 'i
jworden echtertotmatigerpri
jzen afgeleverd, en
jken eeneaande invoer van vreemde zi
jdenfabrikaten zoo zeerzoude zi
jn doen alzoo aan hetvertierdergenueschefabri
toegenomen,waartegen echterdekamervau koophandel,bi
j merkeli
jke afbreuk. De grond-oorzaak daarvan ligtvoornamonde van haren president, de Heer Ykrw. FlTzcxnxt*, meli
jk daarin, dat de chinexhe en perzische zi
lde aan de
verklaarde dat er geene redenen bestonden om afte wi
jkrn russen beter koop te staan komt, welk oaschatbaarvoordeel
van den ingeslagen weg, die naareenen vri
jen handelge- hunner fabrijken nog oorspronkeli
jk te danken isaan deR
leidde; de door den Heer TxTL0R aangehaalde daadzaken, nieuweren ea korteren weg, door de hollanders ia den ttjd
wilde de president der kamer van koophandel niettegen- aan Czaar Psl'
sl de Grooteaangewezenj om nameljk n%t
spreken;doch beweerde hij, datdaarin geen bewi
jsgelegen meer,volgensde toenmaalsgebruikeli
jkewi
jze,metkarava
was voor de stelling, dat, sedertde verm indering der inko- nen doorTurki
je naarden Levant, maareerstoverde kaspi
s
c
h
e
z
e
e
na
a
r
d
e
W
o
l
ga
,
he
t
v
e
r
v
o
e
r
o
p
Rus
land uitPerzië
mende regten op dezjden stoFenj dezi
jdefabrijken in Engeland waren achteruitgegaan. Integendeel bedroeg in de te leiden. Naardien thans hetrussisohe gouvernement italilaatste 5jaren,derhalvesedertdetoepassing van dien maat- aansehe verwers ontboden hteft, om ook in deze bewerregel, de invoer van ruwezi
jde 18,584,232ponden, en in king devolmaking derrussische fabrijken tebevorderen, is
de vl
-if voorgaande jaren slechts nabi
j 11.000,000 ponden. hettevoorzien dathettegen de genueschefabrikaten,gelijk
En ofschoon deze ruwe stolre geheel in Engeland bewerkt wi
j zoo even zeiden,nog eenig ontbrekendevereischte ook
werd, wilde hi
j nietbeweren datdefabri
jken in Engelaud weldraza1bereiktzi
jn.
waren toegenomen, doch vermitserdestijdsvele grovezi
j- 9e zwitserschezi
jdefabri
jken zi
jn toteenen aanmerkeljken
denstoFen. doordegeringere volksklagsen totkleedj gex
dra- graad van vervolkoming gestegen,ten gevolge deromstandiggen wordendeg doordeengelschefabrijken werden vervaar- heid.daty ti
jdens de groote staatKmwenteling in Frankrvk
digdjdurfdehi
jgerusteli
jk vaststellen.datj overhet geheel (1793),veleemigrerendezàjdefabrijkeurshunnebekwaamheden
genomen, deze ni
jverheidstak wasvooruitgegaan. In 1*24 en hunne industrie naar Zwitserland hebben overgebragt.
werden er in een zekeraantalgroote steden gebezigd 780,000 gaardoor zi
jn te Zurich een aantal zoogenaamdeAtatuuvklossen;in 1829 waren er in die zelfdesteden l00j0b0 klos- fabri
jken ontstaans in welkej met behulp van voortreieli
jke
sen meer ia werking. De Heer FlTzGllnAtp verklaarde zicN werkt
uigen,deruweitaliaanschezijde gehaspeld engetwlnd
dus voor bet vri
je handelsstelsel, en werd ook hierin door wordt,en totorgansi
jn,tram-,naaizi
jde,enz.,wordtbereid.
verscheidene parlemensledea ondersteund.
Behalveeen aantalkunstri
jkeqidenstoFen, worden in Zwits
e
r
l
a
n
d
t
e
Ta
r
a
g,
Zo
ëng
e
n,
Ba
z
e
l
!
en hetW aadland, ia
Voorname zijdenstofren vaq engelsche fabri
jken, zàjrl de
melvets. (fluweele winterdragtvoordamesj Iluweele kragen het kanton Lucern,de beroemde mjdelintqn geweven, van
voorheeren,enz-y)onderscheideneligterezware taFen, llo- welke hetvertier zich over geheelZuropa heeftuitgebreid.
rentines voor zi
jden vesten, broeken,enz.j zi
jden doeken, Ia het Engelbergerdal en te Geneve wordtzterveel Iloretshawls. imperiatele/d, itatian cczzlsrïcâd, enz.enz. geze en galet
zi
jdegekamd ea bereid,enlexertderhal'
veditbedrijf
zijdefabri
jken hebben in eenegroote matehunnen opbloeite in die plaatsen voor vele menschen een orderli
jk beataandanken aan den voortreFelijken zi
jdemolen en overige inrig- middelOP.
Txttol beweerde in het pavlement, datalleen in Coventfy, kunnen uitmunten.
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Het in vele opiigten zoo ongemeen lndustrieele D uitschonder de h'a/
-/
kz
p
r'
f
/t
'zl*en.ltaf
//ïzlzlea stoFen, nameli
.
jk1
obroclteevde mutsen ,
. atlns met en zonder grondy voor
&xd heeft,vûoralgedurendedejongste30 à 40jarenj aan #Xu
deszelfszi
jdemanufactuureenezoo zeer opmerkeli
lkeuitbrei- nsterland. llanover, Ilamburg, Kopenhagen enz.; gebroding gegeven?datde enkelekronijkmatigeopEommen,daar- cheerd kleederengoed? veel naarllamburg,Bremen en Zeejden stoffen, metboukuetteyt,voorLuxemburg,
van een li
jvlg boeàdeel zoude moeten beslaan. Reeds in land;halfzi
1767 bragt Fltzpl
lElK de Grooteb totden aankoop van ruwe Braband en den Elzas,ook naardemeijeri
jvan 'sHertogenzi
jde voor zi
jn ri
jk.eene grootesom geldsbijeen, en ont- bosch,alwaarzij stramitten genoemd worden.
bood metaanzienlijke kosten,bekwamewerkliedenuitLyon, 0ok Belgie (Antwerpen,Brussel,enz.jmogenzichberoemen
Turin, Zwitgerland, Holland,enz.,om den groud te leggen opgrooteen voortreff
eltjkeetablissementen van zi
jdefabrikatie.
tot de oprigting van zijdefabri
jken, die de welvaartztjner ZIJI):> W wnzx. l)e algemeene afdeelingen,onder welke
onderdanen konden bevorderen. In weinigejaren werd dan merlgemeenlijk dezijden waren ofztjden stoFeu rangschikt,
oak dezenijverheidstak tot.eene zoodanigehoogteopgevoerd. zi
jn de Molgendevi
jf: l) deeyene,2) degekepevde,3)
dat voor meer dan 4,000,000 ri
jksdaalders,jaarli
jks, aan de .ge-tàtonnnetde, 4) de zware ge6rocheerde d/n#kx,5)
y t'wl.ofhetJluwect.
z
i
jdewaren 'an.allesoorten, in depruissische staten isNer- degesnedenedff
vaardigd geworden.
Yan deze 5 onderafdeelingen der zi
jden stolre,teltmen
1n Oostenr#k bekleedtdehoofdstad K eenens methare wederom vergcheidene bijzondere soorten. Zoo behoorenj
omstreken,eeneaanzienlijkeplaatsinhetvakderzi
jdefabri
j- bijv.. tot de elfene zijden stosen Gros A Xaples. Gr44
ken,welkerkostbareprodukten totzelfsnaar Turkijeworden de Tdvr.s, Gros #: L'erlin,dcr.st'zzdf enz.,welkezichvoorverzonden.
nameli
jk door de zwaarte der stoi'
e of #an hetmateriaal,
ln Bohemen, en we1 voornameli
jk te Praagj kwamen de waaruitzi
j vervaardigd zi
jn,onderscheiden,docllopvolmaakt
eersle zi
jdefabrijken door de milddadige ondersteuning der dezelfde wi
jzegeweven wnrden. Iletligtstevan dehiertoe
keizerin XzxlA Tlzllxslx tot stand. 0ok êresden, Zeiwafg, behoorende stoflkn was hetvroeger in den handelgangbare,
Franklort,Iianau, p'kzllceâ, Xu6e.
bburg mogen op uit- ongerneen ijlgewevenpersanne,hetwelkechtertegenwoordig
munlende voortbrengselen <an zi
jdenstoFen van allerleiaard schier niet meer verlangd wordt. ln deszelfs plaats kpalu
îenetb dat later door het Gvo,
î #t
? %aples en de
roem dragen,maarbovenalverdienen bi
jzonderevermelding het narx
de groote uitgebreide Elnerfeldscheen Cre
leldschez*&- overige Gros verdrongeu werd. 0ok het taf behoorttot de
yab
vt
jken. Eene enkele zoodanige fabrtjk betaaltjaarli
jks eFene zijden stoflLn.
eea half millioen nederlandsche guldens aan arbeidsloon. Yan degekepevde zi
jden stollbu ishetatlasol'satn
jn de
Decost-indische zi
jden doeken worden eropeenevoortrelre- gewigtigste. Behalve deze stoll'e behoortook nog hetsergie
li
jkewi
jzenagemaakt. Zi
jworden op defrankforteren leip- tot de gekeperde stoFen.
ya?onneerdezi
jden stoffen behcoren onderandeziger missen,alsook in Frankrijk veelgezocht. Dezi
jden- Totdege
gtot
lkn van Crefeld linden een groot vertier op Amerika. ren Peruvienne, .
/lrvddït'zkxt', broget, hvtgctrokkeno of
De Heer Hçxlclqwrs, geassocieerde van een der voornaamste ëebtoemde att
as(sati
jn),hetdamastenz.
handelshuizen aldaar, heeft door llet doen eener reis naar Derebroeheerde zi
jden stoffenyzi
jn metingeweven veeldat werelddeel? in 1797 en 1798,den grondslag gelegd tot kl
eurige bloemen voorzien.Bijde zoogenaamdeenkqdfo#kx
dea thansbloeljenden staatvan dezen ni
jverheidstak in zi
jne zi
jn veelalgoud- en zitverdraden medeingeweven.
vaderstad, die methare omliggende streek, alleen doormidWi
j laten hier in alfabetische orde de meest gezochte
delderzi
jdefabri
jken, aan tien tottwaalfduizend menschen zi*iden stoffbn volgen,meteenekortebeschri
jving,voorzoo
Terre ZJ
j* ni
een ordeli
jk bestaan verschaft.
et reeds in dit W . B. op derzelverbijzondEre
En wat nu eindeli
jk onzeeigene nederlandsche, zjdefa- namen zi
jn beschreven:
lAmboise,in Yrankriik
brijken aangaat, zoo mag men aanmerken, dat in ditvak Jmtoisiennesn eene naar de stat
van nijverbeid en volksvlijt, reeds Téör vele eeuwenj ons genoemdej stoffej die met hetDrogetveleovereenkomstheefty
Haarlem zich efnen grooten roem heeft verworven. geze en inzonderheid veeltotdameskleeding yebezigd die hartn
xtad had te dezen Teel la danken aan de ruime en milde naam van dy gel
ijknamige stad in Yrankrllk bekomen beeft,
ondersteuningen en aanmoedigingen van eenen toenmaligen. en gemeenli
jk tot binnenvoering van kleedercn gebezigd
œeedsvroegerdooronsvermelden gezant,bi
j CzaarPSTIIRde wordt.
&z.
,o/:, Isidx XxssA, die,te Haarlem woonachtig. en in het urmoisi
vt, (ital. ermesinoj eene ligte, dunnne voering
bezitvan zeeraanzienli
jkerijkdommen zi
jnde,aldaarde zij- taf, die het eezstte Lucca in Italië vervaardigd.later ook in
defabri
jken op alle mogelijkewi
jzen begunstigde. op dien Frankri
jk nagemaaktwerd,en soms enkel, soms dubbellwti
jd hadden wi
j dooronze gewigtige en zeerinnige betrek- werktwordt. Eerstgemelde zijn zeer ligt en duny laatstkingen met Rusland.een zeer grootaandeelin denpelzischen gemelde slerker en dienen totgordi
jnen,beddezakken enz.
jn van onderscheidenekleur;doch deroodezijnmeestal
zijdehandel verkregen. (lnze toenmalige wijd omvattende Zijzi
handelmetde oost-lndiën, had ons eene menigte oost-indi- onecht. Exen zoo ishetlnetdebreedte,die van ) tot.
1 el
vche en chineschezijdenstoffen doen kennen,welkernama- afwisselt. Uit oost-lndié komen insgelijksArmoisines in
king geoordeeld werd aanmerkeli
jkevoordeelen temoetenop- alle kleuren, deels onder de benaming van Dawaras,deels
leveren. 0nsop dien ti
jd zoo gewigtig aandeelin den we- onder die van Jrains in den handel. Eerslgemelde hebben
reldhandel,bood van zelf de gelegenheid aan toteen wtid bloemen, laatstgenoemde geruitofgestreept.
uitgestrekt vertierj toenemende weeldeyzoo we1in a1sbuiten
Astrachall, eene soort van onopgesnedexl lluweel met
'alanday bragt het hare bijtoteene steedsvermeerderende lange haren, waardoor dezelle pels-achtig en tot winterbehoefte, die dan ook ten gevolge hadjdatalleen te Haar- kleeding dienstig zi
jn.
lem, in de 17e en 18e eeuw 3- à 4P00 weefgetouwen tot

hetweveu van zi
jdenstoFen zi
jn aanwezig geweest.
Allezins belanqri
jk ishet. op temerken,welk een groot
aantal onderscheldene soorten van zijde bi
j dezàjdefabrx
gken
gebezigd worden. Bij het weven van zi
jdenstolléu gebruikt
men totJeketting,dezildeTan Bergama. Totde damasten
wordt de zijde van Turin9 bestesoort,uithoofde van derzelver bi
jzondere sterkte en zuiverheid aangewend; voorts
cartesiaansche, paviasche of bolognesche zi
jde. - Totden
inslag bezigt men detramzi
jdevan Milaau; deitaliaansche
poohijde,debengaalsche zi
jde.en de bi
jsoorlen van Aleppo,
en delevanlscheHjde. - Chinesche voordewittekleurenj
of ook we1 de levantsche brussiazi
jdej die echternietzoo
elàjk van draad is.
Totdegebeelvanzàjdegeweven stofren behoorende triumPhanten metgebrocheerde en gebloemdejronden,diegroo.

Jttas,zie op datwoord.

Avt
knonbeenezeerligte en dunne soortvan taf.
Batastri worden de fraaiste goudlakens qdraps d'/r)

.

genoemdjdie veel in Venetië vervaardigd,en van daarover
zee naard.
e levantsche haAens vervoerd worden.

Bast,zidrx bast,een fraai,ligt,laf-achtig weefsel,dat
voornamelijk in Zwitserland vervaardigd en totzomerkleeding
gebezigd wordt.- Xen heeftook stollknydiesoms.anzi
jde,
soms 4an geiten- ofkemelshaarvervaardigd worden, en onderden nacm van 6ootnnqstbeiend zi
jn.
Baster-Juwecl,eeneligle,geheelzi
jden oflaalfmetwol
gemengdestol
re,metelren,li
jnwaadachtigen grond,enverstrooid ingewe4en bloemen of hguren,die meestaltotvrouwen-kleeding gebezigd en te Lyon, Zûrich en Bazel, ia

slukken die tot j elbreed en gemeenli
jk toteen volledk
kleed toereikend, vervaardigd wordt.
L'eletaes, taf-aclltige 0.1.zjde slofl
e) 2 cobidosbreed
eu 10 cobidos lang.
g
e
b
r
o
c
he
e
r
d
e,
dikwerfmet eenis
Bntlacosa, eene zàjden,
stollb! van heteiland Scio.

tendeels naar Rusland, Polen,Armenie,bmirnaj Konstantinopel enz-, verzonden worden,de m etgoud en zilrer gebrocheerdemutsensto
gen,xoorgeheelDuilschlahd,llamburg,
als ook naar Smyrna; de ra8 de Sisile voor Ilamburgj geud en zilver doorwerk-te
.
zweden, Ruslandj den gebeelen Elzas en Lyon ; de hotIelzamiret eene voornamelpk
te Rouen gefabriceerde
/cs4yeâ:damasten voorZweden,llamburgengeheelDuitsch- stolfe lnetztden bloemen op eenen glond van linnengaren.
jnn eene oozspronkelijk geheelzi
jdenygekeperde
hnd; en hetmeuteldamast, waaronder rijk metgoud en Bombazi
zilver gewerkte stoFen voor vesten,naar de Pcst-lndiin en stoffe, die Aeel in llo:en-ltalië vervaardigd wordtj tegende Y stvrsche x raten vt'
rzonden worden.
woordi
g 001
î.izl l'rankri
jky met name iu Amiens)Xi
J::G
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Troye: enz. uit z.
i
jde met wolle gemengd,bewerkten wel Njne sergiemetenkelen dubbel keper,dieeene aoortvau
totbinnenvoering gebezigd wordt. Kleur en patroon zijn schuinschliggende rib vormt. Alen onderscheidtdaarvan de
zevr veelvuldig verscheiden.de witte en eFenkleurigeworden volgende soorten: eyelteeêzâcl&ez'epcrde,zi
jgeli
jken Aaar
echter het meest gezocht. In Engeland worden de zoege- het levanttine en dienen voornameli
jk tot binnenvoering;
naamde Bombqnetahalfuitzi
jde,halfuitvolle,ofookwel dubbel geâ& ertfd, zoogenaamde satin-croisLes of atlasccâfï<e; men heeft dezelve in alle kleuren, inzonderheid
eheeluitkatoen,gekeperdsgewijzegeweven.
jzju
Bonneye-za,, eene bi
jzondere :oort van fransche taf, echtermetzwartea inslag en donk-erblaauweketting;zi
zwart van kleur en zonder glansen apretuur.
zeerNjn,ea worden totvrouwen-kleederen?mantlllesjhalsd
o
b
ke
n,
d
a
s
s
e
n
e
n
r
.
v
e
r
we
r
k
t
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d
e
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witte
Bordati, eene uitzi
jden en wollen-oflinnengaren vervaardigde eFene of gebloemde,gestreepte ofandersgefaçon- bloemen en atlas-streepen ; croisLes oecnno-igve, noemen
neerde satdn-achtige geweven stoFe,die voorafia Italietot de fransche onze hollandsche gekepèrde stogen. De gewone
breedtedercroisées 1J,1. of)!el. 9e onzehebben eene
tapijten wordtgebezigd.
korrat, eene zwarte, geperste of ongeperste, aan het breedte van. l1-tot1)brabandsche el,en eenelengte van
Berkan geli
jkvormigestofre,Felkirketting van zi
jdeen in- 60 & 70 ellen.
Damaras, eene llgte, gebloemde
.

slag vau wolle is; vroeger in Noord-guitschland, vooral in
0. 1, taf l.
vtnt1.el
Hambqrgj van onderscNeidene kwaliteit vervaardigd en veel breed en 7 tot24 el lang.
Damachetto, eene ri
jke, venetiaansche zl
edrapen wordt.
jden, damast.Br
nl
jant-ta.f of miegel-taf, eene gebloemdeofgefat- achtige stollk!metgoudea ofzilverenbloemenopatlasgrcnd.
llamast,zle op datwoord.
soeneerde taf,die over hare geheele breedte nietslechtseene
uit louler kwadraten zaamgestelde slangenlinie alseen blikêubbel-fuweelteenesooytvan fluweeldieaanbeidezi
jde
J het weven dooreenedubbelewpf/-ketting
semstraal Tormt, DnRar OP welke zich ook tusscben iedere floers heeftjcn bi
derzelveralti
jd eeneri
j van ruiten bevindt,dieuitzaamge- voortgebragt wordt.

steldesteenen schi
jnen gevofmd tezàjn.
Brocaat, eene zware, digte zi
jden stoFe,welkerverhevene ofopliga
oende bloemen ofNguren met goud- enzilverdradea zi
jn doorweven. en nietslechtsin Indië ea China,
maar ook. en wel het fraaistte Lyon, tegenwoordig insgelijks in W eenen,Berli
:
jn,Hamburg en andere plaatsen van

iubbcl-ta/ (l'
r. douôlo fftie/c#j double zpgldferr,)

eene soort van tafjdie sterker geweven en met meer zorgvuldigheid geappreteerd wordt, dan de gewone taFea of
droge'ts.

Drap d't
zrgdzzf. eene zilverri
jke metelrenkleurige bloemen,ranken ea sguren doorwevenejoûrspronkelijkefrangche
uitschland, in uitslekend goede kwaliteitj vervaardigd,en zi
jden stoFe.
door vrouwen veeltotmutzen,hoeden, schoenen ofkleedeDrap #'/r, ook Fond d'/r, eene ongemeen rijke ea
achtigezi
jden stol
re meteene zeerschitterendeofglanzigen
ren,en ook totkerkeli
jkeprachlgewaden verbruiktwordt. pr
'ouddraad bestaat, en nietslechts in
Rrocatel. eene geringe, digte stoFe uit grove zi
jdeen grond, die uit zwaar g
katoen: met verhevene o1*opliggende gebrocheerde bloemen, ltalië, te Yenetië,Genua en Florence,maarook in Frankijk te Toursj Lyon ea Pari
js in stukken van 15 à20el
dietotdekens,vloezkleeden,tapi
jten,scboupburg-gordi
jnen r
lengte gefabriceerd wordt.
enz.bruikbaal-is.
Buelê. eene Iluweel-achtige zl
jden sto/'e, met hooge, Drap de dneï,zwarte,bj onstelandevervaardigd wordende, deels ligte, deels zware zi
jden stoFej tot)) braomhoogstaande,onopgesnedene biezen (Seslingœt.
ndsche ellen breed en 70 à 80 ellen lang.
Wvrcfzsligte,halfuitfloretzi
jdeen halfuitwo1gew-en baDr
oget,zie op dat woord.
sto/en, die vooral in de fraqsche fabràjken te Bagnères,
Nimes, enz. >an zeer onderscheidene lengte en breedte ge- Droget-/uweel. een gefatsoeneerd fluweel, eFen ofmet
maakt worden.
groote damast-achtiqe bloemen van onderscheidenekleuren.
Buratto, eene italiaanscbe inzonderheid napelschezi
jden Dundoeâ,eene iJ1 gewevene,minder ofmeerdoorzigtige,
stofre van verschillende kleur,welker ketting uit bolognezer eFene ofgefatsoeneerde ziiden stoFe.
Lkypt/
'ezlxe.eene franschezi
jden stoFemeteenen grond
zàjde,deinslag uittramzi
jde bestaat.
Cannelks, Ejne droget van îheims, of kostbare atlas van Gros de Sourn en smalle atlasstreepen.
atchesneene soortvan oost-iudischestoFevan zi
jdeen
(sati
jn)van Lyon,ofgemengd katoen-en qjden stoFevan katZl
oen.
Rouaan.
Cantevburyn eene engelsche, lalfzi
jden geweven stoFe L'rtnesinl,ligte,eFene of gestreepte,geruitejgespikkelde
voeriugtaf.
metzàjden ketting en katoenen inslag.
Fevrandine.eeneligte, hetzi
jeFeneofgekeperdestoFe,
Changeautnnzie V eerschù'
n.
arvan de ketting uit geheel ruwe zi
jde, de inslag van
6'J:.illen-atla&neene zi
lden stoFe,diedikwerfmetkost- wa
bare draden gewerkt wordtg en gebrocheerde bloemen of katoen, wolle of linnengaren bestaat. De eFene komt gehguren op eenen atlas- ofanderen keper-grond bevat.
meenlijk in stukken van 50 a 70 el.de gekeperde slechts
.
)ellengtevoor,en beideworden vooralin de italiCltercolée,câerenrzple, indische zijden en katoenen ge- van 2(/
slreepte stofle,in tegenstelling dercàiguellLsdiegeruiten aanschefabri
jken teGeuua.MilaanjBergamo.Como,Napels
en in de franscl
ze werkplaatsen teRi
jssel, Amiens, Rb'
e
-lns
derehlnzrh diegevlamd zi
jn.
enz.vervaardigd.
Cirsaccq, eene rtike geweven stofre van atlas en fond

d'or, die een zeerglinsterend en fraaiaanzigtheeft.
Floers.eece zeer dunne,netvormige. op hetgevoelruige,
Cordé, eene enkel geweven gefatsoeneerde.
,echterdigte zi
jdenstoFe,dieelren, geslreept, gebloemd en gefatsoeneerd
en zware stolre, gemeenli
jk zwart ofaltbanselrenkleurig ) in verscheidene kleuren en breedte vervaardigd, en op on-

tot) elbreed,diegeheelsmalleribben heeft,welkedaar- dcrscheidenewi
jzen geappreteerd.
wordt. Vele soortenkomen
door ontstaan.datin de ketting 2- en 3-voudig getwijnde onderbijzondere namen voor, en men heeft: hlet,damastf
l
o
e
r
s
,
kr
o
e
s
f
l
o
e
f
s
,
kr
i
p
f
l
o
e
r
s
,
me
lkfloers. marly, enz. Het
draden met elkander,om-en-omv afwisselen. Dezelve dient
vooraltotvesten en broeken.
Filet is slechts wi
jder van maasdan gewoon Iloers, doch
CôteJle,eenebonte. gemeenli
jk 1 elbreede,Ejnege- anders daarvan niet verschillende, en wordtzoo we1 witals
ribde stolen, waarvan de ketting enkel op één-draads of zwartvervaardigd. Hetdamas@oers iseenenabootsing van
vier-draads is. De eôteybraglacè onderscheidtziclzdaar- heteigenli
jke damast.doordien in den Iloersgronddamastdoor,dat alle de draden in de ketting enkelen dienvolgens achtige bloemen geweven worden. Hetopzigtt0t de inner-

de ribben veelsterker zi
ln. D'eeôtezc/ïa: iseeuezwale
stoFe, die een dubbel,sati
jn-achtig keperheeft,en in zeer
verschillende breedtens voorkomt. Deze stoFe gaatin groote
hoeveelheid naarPolen,alwaardejoodschevrouwen er zich
1othare kleeding van bedienen. In Frankri
jk wordtdezelve
vervaardigd fe Tours, Nimes en Lyon; in Zwitserland te
Ziïrich9 in Duitschland te Crefeld,berli
jn en W eenen.
Crepine, een gewone zeer klein gefatsoeneerde zi
jden

stofre,zoo wel zwartals in andere kleuren,cn 1 breed. De
ketting derzelve bestaat in den regeluit eenen enkelenbontgekleurden draad;de inslag is zwart en dubbel, waardoor
zieh op de oppenlakte der stoFe eene menigte kleine gekleurde stippen vormen, diehaar als besprenkeld ofbesplkkeld doen ul
Otzien.

Croisée beteekentin defranscbefabri
jken inhetalgemeen
alle gekeperde stoFen,niet slechtsdezijden,maarook de
wollen en katoenen. 9e zi
jden croisée is eene soortvan

li
jke deugdeli
jkheid onderscheic
lt zich het damastlloersvan
andere Iloerssoorten daardqor,datde ketting derzelve wit is9
weshalve dezi
jdebevorenswordtuitgekookt,om eene goede
damastEguurte vormen; de inslag isechteralti
jd van ruwe
ofO gekookte ztjde,om de stofresti
jfen aan heteigenhjke
floers gelijkvormig te maken, en ook debloemen meerals
opliggende zich vertoonen. 9e overige Iloerssoorten kenmerken zich reeds doorderzelvernamen, en zi
jn ook noghier
beneden onderscheidenltik beschreven.
Flovenee, eene ligte, eFene, li
jnwaadachtig gewevene
stoFe, die met detaf geli
jkenisheeft,en zich van dezelve
alleen door sterker glans en meerzorgvuldige apretuur onderscheidt. oorspronkeljk werd dezelve in Florence vervaardigd, en daartoe wordt geheel hjnezi
jde in gekooklea
toestand genomen. Van de Aele in den handelvoorkomende
soorten.zi
ja de volgqndedemeestgewilde:Flovencn4i>ple, bont? efrenj gewoonli
jk echter blaauwachtig zwart of

ZIJDF.

-

'd@: -

ZIJ'
DC*.

koolzwart, .
2 el breed, tot binnenvoering en ligte kleeding deze stolre yemeenli
jk zwartofin andere dekerekleuren,

gebezkd;Demi-Florenee,insgeli
jk ligt.glanzig,)elbreed; en de zeerdlkkeribbenywaardoorzich dezele voornameli
jk
D ouble Fforexc:, zwaar,digt, meestal zwart. maar ook in val hetgros de A c/lfe:onderscheidt,ontstaav,als de dubandere kleuren, ) à 1 el breed; grou de F/orezlc,, eene bele ketting vierdraads doorscltoten, en eeu Rer sterke in-

taf-achtigej gebrocheerde, gestreeptey geruite of gebloemde slag genomen wordt. Berlijn,Crefeld, Nvecen en Zurich
stoFe,die zich alleen door hqre meerdere slerkte en zwaarte dleveren deze stolre, die meestaltotoverrokkel, mantels,en
vaa het .
Du.b6elFlorenceonderscheidt. l)e schoonste zwarte ergeltjke kleedingsstukken besteed wordtren .
jtot 1 el

Florenceskomen nog alti
jd,uitFlorence!maarookinFrank- breed is,even fraaialsde franscheen italiaanxheiabri
jken.
ri
jk. te lvignon,Lyon,enz.,wordenztjzeerfraaivervaar- Gros de W aples en
digd, en in kwaliteit daarop volgende,staatdie vanZurich,
Grosde Soursxàjn veergewilde,eflknoffneer-kleurigev
enz..in Zwitserland.
dikke,zware,li
jnwaadachtig verbondene en ab tafgeweven
Florentine,eene aoortvan gefatloeneerd,gewoonli
jk witj ztjdenstoffen, die zich van hetlaatst vöörgemelde alleen

ook gekleurd,meestalTvelbreed atlas(sati
jn).
Fluweet (fr. velours; enp. velves; dt).Sammtjjeene
fraaije,dikke, sterke maar Njne zi
jden stoffe, die op de
oppervlakte der reglscl
ae zi
jde een wollig haar Lpoitj.en

daardoor a1s ware het een mos-achtig aanzigt heeft. Xen
onderscheidt,naar gelang der meer ofminder kunstige vervaardiging dezer stolle: nesneden o/î
zzwet'
l,bi
jhetwelkhet
poil uit dubbel gesloten draden, ringen ofoogen bestaat;

door de meerdere swaarte en digtheid onderscheiden, het
eerst-in de steden Napels en Tours vervaardigd, laterook
in andere plaatsen, en even zoo goed, indien nietbeter,

nameli
jk te llilaan, Como,Turin, Leggio en Florence in
Italié;te Lyon,Nimes,tlrleans en Parz
lsin Fraakrijk;te
Bê
lzel en Zurich in Zwitserland; te Berlijn, Potsdam,
orefeld, Hanau, W eenen enz.in Duitschlandj in Haarlem
bàj ons, nagemaaktworden. 9eJransche Grosde T/f
zr,
s
.
zàja gemeenli
jk )tot) elbreed en 50 ellat
v jéénkleurig,
of ellbn in alle kleuren ; ook gefatsoeneerd, gestreept en
gebloemd; de bàjons te lande veryaardigd wordende.,1),
t tot1.brabandsche ellen breed,en 24, of% , ook we1 50

glad ezzâef#uweetvan onderscheidenekwaliteiten sterkte;
gekeperd of keper
f uweel; éyvk/.
çoeezerrd enketyl/
z/
zr
6'
t
//;
getrokken : met bloemen en patroonxgulen;dub6eti.hetwelk op beide zàjdea eene ruwe oppervlakte heeft;vqk oJ'
éoaflct
zr. waarbàj zoo we1in den grondketting alsin den elLen lang,hebben eene sterkereketting,eea ijneraanzifit.
inslag,tusscken de ingebrocheerde bloemen,goud-enzilver- en grootere duurzaamheid;de ital
iaanschezi
j'
ainden regel
draden komen. Het sterksle Iluweelheeftz
'n ietleren tand zeer smal, bezitten echterveelinn
erli
jkedeugdelàikheid en
derketting 8 à 12 draden,totdeszelfskenteeken op iederen eene zeer zorgvuldige appretuur;de zulitnersnhe, a1s ook de
zelfkant 4 bonte, van de kleur van hetfluweel onderschei- duitsche, staan daartegen wel in kwaliteiteltterli
jk,maar
dene streepen. en heetvier ofzeshavige; datmet4 dfa- zi
ju ook veel goedkoopcr;overigens noemtmen eene zeer
den en twee bonte streepen tweeharir ; datmet 3 draden dikke en zware stoll'e van deze soort, om heteven van welandevhal
lharige.De gefatsoeneerdeen gebloemdeIluwelen ken oorsprong,ook we1 Gros de Acp/ddj zop a1smenonder
worden op bàizonderdaartoe ingerigte weefstoelen metver- Gros #e Ioltrs, met het llerhaalde toevoeeelh T/llrd
scheidene poilkettingen geweven, en het mechanismus is, ia de fransche fabri
jktaal llet vaz #r Sicitnverstaat, eene,
naar gelang van hetmeerofminderkunstigevanhetpatloon, bekendezi
jden stollL,'llleteenen grond vaa G.rosdeT:vr.
N
dikwerfzeeringewikkeld.l)edeugdelàjkheidenfraaiheidvanhet en van verschillende dessins;watmen echtergeribde Gros
lluweelbestaatvoornamelàikdaarin,dathetwolligeofmos-ach- #e X'ours of I'erzenette noemt, iseeae it:liaanschezi
n
hen
tigeziçhdigtengeheelgeltjkmatijl
opdeoppervlaktevertoont.In stoffe, die ontstaat,a1s de wever eenmaaleea zesdraadsjcde
en
da
n
t
wee
m
a
al
een'
zware fluwelen onderseheiden zlchgemeenliikdeitaliaqnsche
ééndraadschen inslag iaschiet;bi
j het
fabri
jken van LuccajGenuaen Pisa;defabrijkenvanXilaan. zoogenaamde P leister Gros deI'oursdaarentm en,liggen de
Padua en Venelië zi
jn minder goed en minderfraai. In draden van onderscheidene kleur naast aan eWander,zoo als
Frankrijk leveren deze artikelen voornameli
jk Lyon,Tours, dan ook eindeli
jk nog eene lllenigte geheel- ofhalf-zi
jden
Wimes,Aix, Toulouse, Amiens, Rijsselenze,en inzonder- stoFen met lzet voorzetsel Gros in den han4el komeny die
heid vindthettijnste Iluweelveelbijval.IaEn&elandwordt alleen door kleine veranderingen in hetgetalderkettingongemeen sterk fluweelTervaardigd ie Londen,Canterbury, draden,ofop eenige andere wàjzezich van elkanderonderSpitalslleld,Xanchester e'
nz. Yan onze nederlandsclze fabri
l- scheiden.
ken zi
jn inzonderheid de '
utrechtschevermaard.Derussische Gulbaniseenezi
jden,met oudband doorwerkte stoFe.
te 'Ioskou,Kaluga, Jaroslaw, Kiew,St.Petersburg en W o- Ilklenienne. eene zeer zware,algemeen gewilde
l
i
j
k
)
e
l
b
r
e
e
d
e
s
t
offe, die meestal zwartof and,ege
logda zàjn in den jongsten ti
jd zeerin bloeitoegenomen,
rswo
elro
ennleurig, maar ook met bontgekleurde patroouen voorkomt
en wedi
jveren in schoonheid en goedkoopte metdeitaliaan- k
sche en fransche op de markten varlden Levant. ook in d
foor de fransche,rijn-pruisische,saksische en oostenràjksche,
Duitschland worden te Altona, Berli
jn,Crefeld,Elberfeld, abri
jken zeer goed vervaardigd, en tot dames-kleederen,
Eschweilerj llamburg, Hanau,Iserlohn,Kaiserswerth,Keu- toiletwaren enz.gebezigd wordt.0m dezelvetevervaardigen,
len, Leckhausen, Leipzig, W eenen enz fraai
wor
den
de eenvoudige, bontverwige of zwarte draden der
je fluweelsoorten totbillijke pri
jzen vervaardigd, en inzonderheid hebben kettting met rookzwarten drie- à vierdraads-inslag derwi
jze
zich de elberfelder fabrikalen van dezen aard eenen grooten doorgeschoten,datafwisselentl eene kleine ribeneengestipte
naam verworven. Sedert den jongsten ti
jd worden ook in draad Toortgebragtworden, waardoor de stoFeeenzeerschoon
Engeland en Frankrijk zoogenaamde geschilderde lluweelen gekeperd aanzigtverkràjgt.
vervaardigd, waarop schilderstukjes ingeweven zi
jn, voorts Krz
'
p en Kripfoers,eene floers-gewàjzegeweefde,lirte,
ook peperste en gedrukte, alsook dubbelûuweel,hetwelk âjne:zeerdoorzi
gtige stolre,geheelvervaardigd uitNn
e,
op belde zàjden een poilheeft,enz.
enkele, ruwe zi
jde zooalsmen ze van de coconsverkrl
jgt.
Gaas, eene soort van wi
jd gemaasd floers, afwisselend Tot den inslag wordt een driedubbele en 'sterk gedraaide
eFen, gefatsoeneerd, gebloemd, gekleurd, bedrukt, met draad genomen,diena hettwijnen en draai
jen nietsterker
goud- en zilverdraad doorwerkt. Hiertoe behoort ook het dan de enkel
voudige kettingdraad zi
jn magJook wordtde
gaze ee toilage, een pettinetvermig,meestalzwartgeverwd eene helft van den draad regts?de andefelinksgetwijnd.
gaas, hetwelk uit ongesponnen zllde vervaardigd, en tot 0m deze floerssoort le krippen, legt men dezelve na de
kant, kleeding-garniluren,enz.,gebezigd wordt.
vervaardiging in heetwater,zoodatdewarmte den getwi
jnGlanstajj eenemetgom en dergelàjkesti
jving-ofglans- den draad a1s ware het opdraait,en aan de oppervlakte een
.

.

stoll'
e sterk geappreteerde soort varztaf, m et spiegelgladde gekroesd aanzigt geeft. Xeestal wordt dit kripfloerszwart
oppervlakte, zoo alsde zoogenaam defransche lustrte,ofde geverwd, waardoor deszelfs gekroesde oppervlakte niets ver-

florentàjnsclleermesinilustrati.
Glanstaméyt.eene halfzi
jden stoFe: uitglanzige ztjde en
ongekleurde stàive wolgewerkt. Nu eensisdeketling van
ziide en de inslag van volleJdan wederdeketting halfvan
zi
jde en halfvan wolle,en de inslag gebeelvan wolle.
Gvisetta,eenegestreepte.metfloretzàjde gemengdeitaliaanschestofre,hetwelk inzonderheïd Genuavan2 tot)palm
breedtejen van ongeli
jke lengte levert.
Gros :lrrl, eene slnal geribde. zwarte ofbonte, 2.tot
)j elbreede stofe,bi
jwelke de gekleurdeketting gemeenlàjk den zwarten inslag dekt, dieenkelofmeervoudig ge-

liest. maar veeleer door het oploopen dergterk getwi
jnde
inslagsdradeu nog verm eerderd wordt. Xen heeftechter ook
wit en gekleurd kripfloers,en dezesoorten zàjn zoo welin
de
uegld
e
li
jvkehe
id
a1s in de lengte en breedte:even a1sin
.s
hetde
we
el
rsc
h!
lllende.I)e grootsteen beste labqiken van

zwart, wit en gekleurd kripfloersvindtmen te Bologne eh
Lyon. Het bolognezer kriplloers wordt, a1: het zwart is,
erespo en,als het witis, velo genoemd. De smalle soorten
liggen in viervoudige, de breede echter in (
lubbele stukken
o
ollen. welke men paketten of coupons noemt, en op
iefderr
stuk, hetwelk- 52 à 55 leipziger ellen houdt,is het
uomen wordt.
getalder bolognezer brazze aangege4en. Hetlyonsche érfwGvos de Wer/ïx,eene smalle,dik geribde metzeer ster- loers, hetwelk ook zijden stamljn Létaminw)heet?isgeken inslag voorziene stoFe,in welke zich dedraden vanden J
el van zi
jdr,eflen,.
)el breed,en de stlken zl
jn 80 à
nslag regthoekig metde kettingdraden verbinden. Xenvindt he
82parijsscheellang. 0ok de zwitserschehbri
jken te Zttl76
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rieh enz.leveren zi
jden kripfloers vân verschillende soortin
groote menigte, en ook de duitschewerkplaatsen teBerli
jn
en W eeûen zi
jn in ditartikelnietgeheelachterli
jk gebleTen. Nog isaan temerken,dathetnotognescheârfzloer:
nietmethet ôolo&nezer#oersmoetverward worden,want

inslag u1t ioret-zi
jde,katoen of ljnen sehaapswolbestut.

Hetzelve wordt, nameli
jk,van deallerfijnstezi
l-dejalsgewoon floers.maarzeerdun en ijlgewevenjvervolgensover
een kalfsvel, welks lang of ruig haar afgeschroeid is,derwàjze heen- en wedergetrokken,datdoorde kleinejoveral
geli
jke. haren de verbinding van den inslagdraad met de
ketting in de tusschenruimten als slangsgewi
jzegekronkeld
wordt, waardoor de geheele oppervlakte geiàoegzaarn alseea
gekript floers, een ongeli
jk gekroesd aanzigtbekomt.
Iegatine oflematnre, eene fransche ordinaire stolre van
ztjde of floretztide met linnengaren of katoen, naar de
wijze der italiaansche rapetti, inzonderheid tot yrouwenkleeding.
Zevantine. eene zeergezochte,fraaije,eTene,gekeperde
stolre,die, zwartof van eene andere eFene kleur,gestreept
in alle uuancesvoorkoml,dieeigenli
l
-k eenesoortvanzi
jden
Rrgie ia; bijligtewaar gemeenli
jk.
t,bijzware1.elbreed
is, en in de fransche, italiaansche, zwitsersche en duitsche
fabrijken ia menigtevervaardigd wordt.
Zisèrê, eene zwartc zi
jden stolre,op welkejtusschen de

geruite, soms ook qik metgoud-ofzilverdraad doorwerkte
j à ))elbreede stolfejdie voornameli
jk teLyon en Tours
vervaardigd,ook te Berlàjn,Lechhausen bijAugsburg,6refeld enz.nagemaaktwordt.Tervormin; Jer patroonNguren

grond hebben9 en in Frankrijk,metnamete Lyon,Pari
js,
Tours,gewoonli
jk ) à.
) elbreedjen 30 à40ellang.voorts
ook in ltalië te Luccaj Xodena en Turia vervaardigdj thans
ook teBerli
jn en in andereplaatsen nagemaaktwordt. W at
men echterlustringsoftustrin&q'noemt,zi
jnoost-indische,
eFene achtdraadsche, of sati
jn-achtig gefatsoeneer'
de, geMreepte, geruite,,gekleurde, Inetgoud en zilverri
jk doorwerkte, twaalfdraatlsche zàjden stoffe,diemeerendeelsdoor
ons wordt in den handelgebragt.
M arcelline,eene-zwarejvastgewevenejglanzige,)..
jà)

ditartikelmeest) elbreed van verscheidenekwaliteit.

Xen heeftdezelve éénkleurig of bont,eFea ofgefatsoeneer:

en gestreeptlmeestal) à) elbreed.

Persienne, eenemeer.of minder,rl
jke zi
jdçn stoFemet

roote en gebrocheerde patroonen en bloemen, welke tot
xen,kerksieradiën enl.worden gebezigd.
dit laatste is een floersweefsel, dat we1 met het kriplloers meubelsit
vele overeenkomst heeft, maar geene kripping ondergaatj Peruvienne (broguet lïdlrl ofi
nstrinèt,,eene zware,
en zich dooreene geheelbi
jzondereinrigting onderscheidt. droget-achtig gewevenej meestal gebloemde, gestreepte of

Wordt ietlisérie-werk aangewend, waardoor op de stoFe
eene afstekende kleurenlintwordt voorlgebragt,die zicN in
de breedte van hetweefselwel20- à 30-malen herhaalt.

Pettinet,eeneIloers-ofgaas-achtigejligte,ii1gewevene,
metkleine regelmatigeopeningen vxrziene stofre,vanzi
jde,
katoen ofgaren.diea1sgrondslag bi
j hetnaaijen,borduren
enz.dientjen in franschej engelsche, vlaamsche en duitsche
fabri
jken elren, gestreept, gebrocheerd, gefatsoeneerd enz.
vervaardigd wordt.
P tuus, eene fluweel-acNtige, dikke en sterke, gewevene
stol
re,die uitzi
jde en anderebestanddeelen1dikwi
jlsinver-

jzen,
menging met eenig kemelsgaren, op verscheidene wi
enkeloldubbel, efren,gestreept, geribd,geperst,gefatsoeneerd enz. in Engeland te Colentry, Alanchester, enz.in

Frankrt
âk te Amiens, Abbevillej Kljssel, Lyon enz., in

gebrocheerde Nguren in den grond, nog groote, damast- ltatiê te Genua enz-, in lluitschland te berlijnjBorna,
acktigebloemen en dessinsingeweven zi
jnrdiedoorde ge- Breslau,Kalw, gortmundjEisenach, Gera,Hanau enz., geheele breedte gaan.totwelk einde deweverdekettinidraden fabriceerd wordt,en tot vesten en andere kleedingstukken,
naar hetpatroon bàizonder insigten, en van verscheidene ook tot binnenbehangsel of zitfingen van koetsen, sleden
en:.gebezigd wordt.
grootteen Ejnheid kiezen moet.
Iustrati worden inItaliëdeglanzendetaf-soortengenoemd. P russinnne, eene soortvan getrokken ofgebloemd Gros
Tol
zr,
:ofPeruvienne,dieopbeidezi
jdenreglsgemaaktis
Zustrinszi
jn glanzende,metatlasbloemen en anderepa- de
troonen drogetsgewàjze geweven,stoFen.die opderegterzpde en twee kleuren heeft, waardoor een aanzigt van dezelve
bloemen en andere liguren, op de linker echter een'elren weerschi
jnstofreheeft.Berli
jn,Crefeld,W eenen enz.leveren

Quadrill-atlas.een veelkleurig geruit,zeergezochtsati
jn,
eli
jkvormig methet tuadrill-taf,dat,zoowe1doordekettlng als door den inslag, veelkleurigestreepen verkrijgt.
Aacemor, eene gekeperde, meestalzwarte zjden stoFe,
.

die veeltot broeken wordtverbruikt.
?as of Wcz, de fransche benaming Y0Or alle zijden-,
halfzil
-den-, ook wollen stolren, die eene elren geschoreu
oppervlakte hebbenjen die meeslalnaar de plaats genoem;

worden walr zi
j wordea vervaardigd. gaartoe behooren:

A ,eene methet damastovereenk-omsthebbende
el breede en 70 & E0 ellange soort van dou6le Floren- ?as& Cesis
e,,die zwart, of ook eflen in alle kleuren, het fraaistte ztiden slofl'
e, die slechts twee kleuren, de eene voorden
Lyon, Avignon en Tours gefabriceerd,tegenwoordig ook in grond, de andere voor de bloemen heeft; Aas A Cypre,
duitsche en zwitsersclle fabri
jken veel natiemaakt en tot een -naar het Gros A I'ours zweemend gros-grain ofgedames-kleeden,mantilles,enz.verbruikt wordt.
keperd,van s'jne zwartezijde in ketting en inslag;Aasde
Alarcelitte eene sterk geappreleerde,mttardunnej meest 3t. Cyr, geli
jkende naar het has de à'/. Rlaur, doch
.j l
jde,Ras#e
eipziger el breeze taf, ofgestreepte,sergie-achtigej fran- meestal groenj met eenen inslag van Iloret-zi
jk zwarte
sche zi
jden stofre, die tot de zelfde eindea als marcelline <%t.J/ctzr,eene sergie-achtig gekeperdejgemeenli
zi
jden stole
', die deels geheel uitzijdej met eenen inslag
gebezigd wordt.

jde ofIljn gesponnen wofgemaaktwordtenz.
Alarle of M arly, eene halfzi
jden,floret-achtige stolre, van lloret-zi
en,en ookgestreepthalfzi
jdeu
welkerketting uitdriedeelen zàjde enééndeelwollebestaat. Razette,eene italiaausch efl'
Xen heeft w'
ftte en zwarte,eng- en wi
jd-geruite,grove, atlaslottapàjten.
middelbare ea lijne. ordinaire ntarly wordtveel te hazilti.dun,zàiden italiaansch atlas.
llaarlem vervaardigd, in stukken van .
j.elbreed en 30 ellen

Ri6s ofrips,eene elfene.in de ketting gestreepte, een-

lang;marlylloersen marlggaasleverendeengelsche,fran- kleurige stoflk.
sche en ook onze fabrijken. ook in Bresden,Berltja enz. Satamines, eene fransche moderne, ) ù :&.elbreede,
worden zeer gopde soorten van marly gefabriceerd. Deze stoffen, bi
j Felke zich de meervoudigekettingt
lraden van
stoffe dientm eesttot binnenvoering vau vrouwen mutsen en ravenzwarte zlide, op zoodanige wàjze metdubbelen inslag
hoeden. deels tot doeken ea andere eindenj en bekomt
dikwerfeene zeersti
jveappretuur.
A1o?:?.l moor,eene zware,digtej opdewi
jzevanhetGros
de Tozzr.
q gewevene, gewaterdeengevlamde,metgrootebloe-

vatl bonte zt
jde afwisselend verbinden.datop deregterzi
jde
geheelkleine puntjesia eenescheveli
jn ontstaan,en daardoor de oppervlakle een glinslerend aanzigt, en hetgeheel
een voorkomen en de kleur van wapenrusting ofharnasheeft.

ns nuancet eene kostbarej fransche ztjdeu stoFemet
men voorziene,zelden efrene,gewoonlàjk ) elbreede,en301
'
t oSa
s de tours-, atlas-,canelle-, goud en zilvergalon-,pas40 ellen lange, zijden stofre van alle kleuren.die,a1szi
j sgerme
nt-, liséré-, glacé-, cllenille-, cordonnet-, of frisémet goud- en zilverdraden doorschoten is,goud- :.4 zélver

-:d
zrl(ofpaoor)heet.Erzi
jn ook halfzi
jden

inslaq geitenhaar,wol,katoen- oflinnengareuis.
ste znden moiré verkrijgtmen uitengelsche.en,

rond;ook metgouden bloemtakken.

Sati
jn wordtin Frankri
jk iederezeerglanzige,Gekeperde,
hetzi
j eflene of gebloemde, geslreepte. gebrocheerde, uit
ongetwi
jndedraden gewevene stoffegenoemd,en isderhalye
geli
jk aaa di
e, welke wài onder hetwoord Jtlashebben

kwaliteit volgende, uit fransche en italiaansche
maar ook in Duitschland,metname te '
W eenen, Linz,
li
'n, Potsdam enz. tracht men di1 artikelna tqmaken,'en beschreven. In Duitscllland echterverstaatmen onder satin
@l
de appretuur doormiddelvan heete koperen rollen te ver- eene zoodani
ge fljne,ligte, efrene stofre,bi
jwelkedeketkriigen.W atmen vzlofre//dnoemt,iseene.op dewàjzevan ting boven op ligt, zonder een keper te vormen,m eestal

ok een' ll
jnerea draad dan deinslag, en eene doorde
moiré,uitzijde en garen gewevenestoffe,dieinzonderheidin o
calender-pers bewerkte zeez glanzige appretuur heeft. Van
Brussel fraai vervaardigd wordt.
jadevolgende
Panne, eene fransche, fluweel.achtige,gewevene stoFe, develen in den handelvoorkomendesoortenzi
het meest gewild. satin-k ntoinettemetingewerktebloemen
welkerkettingvan zi
jdeen inslng van wolle is.
o
p
wi
t
t
e
n
o
f
d
o
n
ke
r
e
n
gr
o
n
d
;
J
c/
?
'
4
oda
l
i
s
gue, glanzig,
Papeline, eene ligte taf-aclltige, gemeenlàjk halfzi
jden
etoffe, welkerketting uitgetwi
jndeorgansi
ja-zijde doch de gefatsoeneerd, op gekleurden grond; satin r4:4ejgladdey
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glangige mtt dikke,m eestal zwarte trame;satln 4vlfcvfa, Tdvlr, genoemd, hetwelk voortgebrcgtwordtals de insla:
kostbare m et glanzige ofgoudgewerkte Iiguren op donkeren eenmaal zesdraadsch en tweemalen enk-eldraadsch genomen
of geheel swarten grond; satin flrc, zwaar, atlas-achtig wordt.
met talri
jke Njne kettingdraden, die eene in-een gevatte Sicheouse, Siv-oese, Tt-zcledv,sej eene soortTan oostkeper-bedekking vormen;.
sc/ïvz F esuve metrookkolommen indisch en chinesch taf, digt geweven
aa
rn
jhet,temza
me
ong
dre
enn
en vuunlammen op donkeren grond, enz. Alle deze en zacht en êekbaar,zoo dathetzelvebi
ume
kke
z
o
nd
e
r
A
o
uwe
n
o
f
kr
e
n
ke
n
andere gati
jnsoorten worden het feaaistte Lpn, Pari
jseu
bli
jft.
Tours, en voorts ook in engelsche,italiaansehe en duitsche
I'ogues, làjnwaad-achtige, uit gele zi
jdeen goudgalonj

fabri
jken vervaardigd.
ofuitwittezi
jdeen metzilvergalon geweven stofl'
e.
Gatinade, eene figte, gemeenli
jk bontgestreepte, atlas- Sriol
nphante,eene franschezàjden.stoffemetgrond van
achtigej 1) & 2 ellen breede stolre, die in de fransche fa- Gros de Iours en damast-aclitige bloemen.
bri
jken te Lyon en Pari
jsoorspronkeli
jk verlaardigd,doch Iûanse, eene atlas-aèlltige, chinesche zijden stolre, in
ook in guitschlând met goed gevolg nagemaaktwordt. Xen verscheidene soorten, glad,gefatsoeneerdj naetvelerleibloeheeft ook halfzi
jden satlnade, welk,er ketting uitzi
jdejde m en, boomen,dieren enz.
inslag uft katoen cn linnengaren bestaat.
Surguoisebeeneatlas-achlige,Lalfzi
jden,geappreteerdej
Bqtinet,eeneynueensbontgestreeptedanwederzwarte,glan- gemeenli
jk 20 à 22 pari
jssche duim breede stoflb,waarvan
ziggeappreteerdej 18 à22partisscheduim breedeen 20à 50 de grond uit katoen, de strepen uit bontgeverwdezi
jde
ellen lange,halfuitgi
jdejbalfuitkatoenoflijnenschaapswol bestaan.
gewevene stoflbjdiedoordefransche fabrijkenteAbbeville, FreloutL, eene soort van fluweel, die velour-ras heetj
Amiens, Lyon, Rouen enz. in ongemeen goede kwaliteit a1s het niet opgesneden is.
geleverd wordt. ln den regel wordt totgrond katoengarenj Fklpel,een zi
jden fluweelmetlange haren.
Fcnetienne, eene soortvan Gros #6' Iours uit lenetitotde gekleurdestrepen echlerzi
jdegenomen.
Satin-lizéré, eene stoFe met vele afwisselende schake- aansche en andereitaliaanschefabràjken.
ringen.
kmintitizzi, eene soortvan italiaansche zi
n stoFe,met
:i
#'de
Schatter-talj eene zeer ligte en doorzigtige tafj die de eenen li
jnwaad-achtigen ruwen grond.
feringste soortdezer stoFe uitmaakt.
rirginet, een gekeperd, ellLne gestreeptejofgefatsoeBemiramin,eene ligte,glanzige,remeenli
jden stolrejkeFenkleurige: neerde zi
ofmetingewerktekleine verhevene hguren voorziene,r à z roi
li
edee
z
j
$ene SoortV3n etam ine (ofstamijn,etamyntV;n
el breede stoFej die tot vrouwen-kleeding gebezigd wordt. ruwe
op dewi*
jtevan li
jnwaad geweven.
3erg6î lergfe, zie op datwoord.
kFas-/c/, een eerst meteen gekleurde llnolie-vernis,
SWnoria,eene italiaansche zwarte efrene zàiden stofre. daarna met buigzaam lakvernis overtrokk-ene taf, die tot
Bilveret, eene franschej.21 pari
jssche duim breedeen hoeden-foudralen, gezondheids-bekleedingen op hetbloote
versck'
llend lange stoFejpelker ketting uitzi
jde,de inslag li
jf, tot regenmantels, luchtballons enz. dient,en op vele
uitkatoen bestaat.
plaatsen vervaardigd wordt.
Birnakrn, eeneoors
jn (fr.changnantst(changerendestoFen)noemt
pronkelljk oost-indischeen chinesche, kFkerschl
ult bourretzi
jde offlorelzi
jdeen katoengeweven,hetzijge- men in den regelalle die zi
jden ofook wollen en kemelsgtreepte,eruite,hetii
jri
jkgebrocheerde,atlas-achtigesloffej haren, aan hetgladde tafgeli
jkvormige,stoflLn.bi
j welke
die tegenwoordig ook in Frankri
jk nagemaaktwordt. ger- ketting en inslag geli
jkvormig zi
jn, waardoorhetweefsel,
al naar dat het licllt er op valt, een schemer-glimmend
gell
jkegtoFen zi
gn Canadaris,Pistresaysenz.
Smallen&,ligte,bi
j onste lande vervaardigde stoFe,uit aanzigtverkràjgt,ofeen dubbelkleurenspelvertoont.
zi
jdeoffloretzi
jde en linnengaren geweven,metechtegoud- Feux-#r Perdriœn eene fransche.halfkatoenen en half
verdraden doorschoten;in stukken van 20 brabandsche zi
en zil
jden,19 duim breede en 21â22 ellangestofl
ejdiedoor
ellen.
haute-lisse-weversvervaardigd wordt.
Soeje. Soemrsbé'v#:,enz.notmtmen defraaije,ligte, Zindel-taf,deligtstesoortvan taf.
jden wasinPersiè'
zijden,wit en blaauw,of witen geel,ofwiten rood ge- ZIJDEHX:DEI,. Reedsvan zeervroegeti
atreepte crepons, die,in stukken van verschillendelengteen dezi
jdehandelvan groot belang, en wi
j kunnen te dezer
breedte, uit China en oost-lndii komen, en tothoofd- en gelegenheid niet voorbi
j gaan,aan te merken,datdezelve
halsdoeken gebezigd worden.
allezlnsonze bi
jzondere opmerklng verdient, naardienj op
Bo&Le,eene uitzi
jdey boomschorsen katoen vervaardigde ziclz zelvebeschouwd,deligging des lands wezentlàike e1z
oost.indigche stoFe, in gtukken van 16 à 20 yards lengte zeer groote hinderpalen tegen eene voordeelige zijdeteelt
en ) à; ya/s'
breedte.
scheen te moeten opwerpen. Immers, wanneer wi
j onze
3'f,y,l- of briltiant-tqf,eenesoortvan taf,diespie- aandachtvestigen op dit wi
jd uitgestrekte ri
jk, weleer de
eteleenerheerschappi
j,die geheellletwesteli
jk Azia omgeltjes of kleine glanzige fguren heeft, en op'eenezi
jde z
regtsis. Zie boven op het woord Briltiant-ta./.
vatte,doch thans,ten gevolge v&n vernielendeoorlogen,desBpolinn,eenegeslreeple,uitzàjde en linnengaren gewe- zelfs vroegere bevolking tot op de helft verminderd ziet,
en hetwelk inwendig eene der merkwaardigsle bergvlakten,
ven totvloerkleeden oftapi
jten dienendestolre.
Spumkllon, eene sterkdradige. vaste ) à) breede soort die <an den Kaukasus, in deszelfs onkvang besluitjdoch die
van Gron :, Paples, gemeenli
jk zwart of ook gekleurd op veleylaatsenjwegensharehoogere en duskoudere ligmet zwarten inslag, die in fransche)zwitsersche en oosten- ging,welnige vruchtbaarheid, en vooralwegensaldaarheer-

ri
jBus
ksche
/
fabri
jken vervaardigd wordt.
schendeschaarste van regens,slechts geringe plantgroei
jing
cenneene soort van tafvan Bengalen,2 cobidosbreed kan ople4eren;wanneer wàj dit alles oplettend gadeslaan,
en 40 cobidoslang.
moethetonzebewondering wekken,datdepersischezi
jdehandeltoteenen zoo hoogen trap van bloeien welvaartzieh
Ia&in, fclf: tdubbeletaf),eeneefrene,zeersterketaf-

goortdie methet Gro' de fouvs en A ofz.
l zeerveleover- hebbe kunnen vèrheffen. Dan ook hetpersiscbe ri
jk kan
eenkomst heeft,en inzonderheid in Italiigefabriceerdwordt. a1sgetuigeoptreden.Loe vernuft en onvermoeide vli
jt de
De franxhe tabins,die door de fabri
jken inAvignon,Lyon, grootstejdoorde natuur zelve hen tegen gestelde, zwarigNimeg enz.geleverd worden zijn.glad,dun,gewaterdjen heden weten te boven te kom en.

worden tot gordi
lnenj binnenvoering enz. gebezigd. De Datreedsvt
sérZt
llloxsl'ss dezi
jdeworm in '
Pers.
le
**I
*Sbetabins,diein Xngeland vervaardigd worden,zi
jn eenesoort kend geweest, en van deszelfs spinsel een nuttig gebruik
van camelot,en uitzi
jde en kemelshaargeweven.
kan gemaaktzi
ja geworden,zullen wi*7inietbetwisteu;maar
SaJ (fr. flye/cd), eene algemeenegezochte,lij
nwaad- datdeze groote w-llsgeerde xoornaam sle grondlegger van de
achtigeg gladde, in alle kleuren voorkomende stofl
b, die, meerhuishoudeli
jk
-eaankweeking van ditinsektenvandeshetzij llgt (enkel) of zwaar (dubbel) elrenkleurig ofmet zelfs grootere voortteling door tusschenkomst van menscheweerschi
jn, gestreept, gevlamd, gequadreerd,glacé,gefat- lijke zorg en oplettendheid,kan,onzesachtens,nietwe1ia
xoeneerd, bontgedruktenz.vervaardigd wordt. Btjzondere twi
jfelworden getrokken.Metgeestdriftvoorde verbetering
soorten zl
n:brilliant-tafy glans-taf, spiegel-tafenz. In en beoefening der landhuishoudkunde bezield, leidde 11P.)
-i
Frankvù'
k brengen Avignon, Lyon, limes. Tours; in der perzen opmerkzaamheid, tijdens en na hunne onde
Italië sologna?Camerino, Florence, Forli, Genua,Lucca, koningenjen zelfs nog onder sommige sophi's, ook op de
Napels;inZwff#erfcp:Bazelenandereplaatsen;inDuitsch- zi
jdeteelt; en, zflne pogingen doordegelukkigsteuilkomland Berli
jnj Elberfeld, Lechhausen,nlùhlheim,Potsdam, sion bekroond ziende,verspreiddehijdegrootstezegeningen
enz. eene rnenigte taf-soorten onder allerleinamen en van overgelleelhetpersischertjk.
'
alle kwaliteiten in den handel.
Totbeterebereiking ztinerdoeleinden, in dit bi
jzouder
X'
epin, eene oost-indischej uitzijdeen katoengeweven opzigt,werden, en te regtjde persische provinciën aan de
stoFe.

Kaspische zee, alsde meest geschikte gewestcn totdezeteelt

Ikrzenelle, vordt het geribde, lv el breede Gros de beschouwd. onafzienbare met nlorrbezidboomen beplante
176*

ZIJDN

-

:d@4 -

vlakten leveren aldaarvoorden zàideworm eeng0ozeerovervloedig voedselopj dat die teelt aldaar :xr een der meest
belangràjke op den aardbolmag gehouden worden. Be provincie Ghilan levertde schoonste zi
jdeop,a1swordendedezelvewegenshare zachtheid en ijntezelfsboven de chinesche geacht;daarop volgt die van Scherivan en Erivan,terwi
jlde astrabarschevoordeminste in kwaliteit wordtgehouden.De Ghilanschezi
jde heeftuitharen aard eene gele
kleur,doch Ghilan levert ook nog witte en zilverkleurige
zi
jdeop,dietotzeerXoogeprijzen wordl betaald. In het
begin der l8: eeuw bragtalleen ditgewest meer dan 5000
balen van die kostbare z'
tdevoort,die,in vroegere ti
jden,
naarTurkije en den Levant werd verzonden. Deze regtstreekscbehandelop9en vervoerhandel door, Turki
je verzekerde aan ditri
jk zeer aanzienli
jke voordeelen;vermits
echter hetwinstgevende A'an dezen handel niet slechts in
Persië maarook in Rusland den naijveropwekte,zochtmen
middelom denzelven ten aanzien van Tul
'ki
je tebesnoei
jen.
Inzonderheid onder Czaar Ps'
rsa de Grootesteeg deze na*
i
U
ivertoteeneaanmerkeli
jkehoogte in hetmoskovische ri
jk.
nze voorvaderen,namelijk,bragten,geli
jk bekend is,den
flzaar onder hetoog,hoe door middel van het vervoer der
persischeziide overde Kaspischezeenaar de W olga, zeer
aanmerkelàike voordeelen kondea worden verkregen; vooral
naardieu deprovincie Ghilan zoo nabàj dyen zeeboezem is
çlegen. gaarvan werd met twee balen eene proeve genomen, en het bleek dat de lransportkosten nog geene tien

'IJDE.

Brussia isde best
e, en #;n deze sgortzi
jn menigwerfin
Konstantinopelgroote voorraden aanwezig. Meestal is deze
zi
jdesoortwit,hJ'? en zeer zâcht. Niet slechts worden met

dezezi
jdedetalri
lkezi
jdefabqjken vaneengedeeltevanâzia,
Konstantinopel en heteiland 6h10,maar ook nogvan Haleb
en Damaskus verzorgd.hetwelk echter niet verhindert, dat

vatà dezelve dikwerfjaarli
jks met europescheschepen nog
vooreene geldswaardevan circa1200,000naarZuropawordt
vervoerd. 9e franschen hebben te Brussia een eigen handelshuis, erl de engelschea zenden derwaarts hunne factors

om devoorhunne l
'
abri
jken benoodigde brussia-zi
jde op te
koopen, en zelfs komen kooqlieden van âlgiersen Tunis
naardie slad,om aanzienlijke Inkoopen te doen.
9e heerli
jkeomstreken van Aicodemie en Nicea,de gewesten tusschen den olyal
pusea de zeevan Xarmora.zi
jn
met witte moerbeziëboolnen, die metde teederste zorg ea
oplettendheid worden gekweekt, a)s overdekt. Te Adria-

nopelbevinden zich eene menigtevan zi
jdemolens,opwelke
dezijde uitdeomliggende landstreek,a1sook uitBulgarië,
bereldwordt.9e beste zi
jdesoortenkomenuitZagora,Tschir-

pan en Kizanlik. ge tweede soortvan Haskin,of Haskeni,

ea we1 meestal in korterestrengen. âan de andere zi
jde
van den Donau is deze teeltminder voorspoedig,zooalsook
in de Krim.doch zijwordtaldaardoor de russische regering op alle mogelijke wi
jze ondersteund.en verkri
jgtallengskens eene grootere uitbreiding. In vele omstreken vau
den Kaukasus,vooralin de,aan de russische heerschappl
j
ouderworpen landen van lmirettejKastalinieenKachet,wordt
doordeinwonerszelven veleruwe zi
jdegewonnen.
Ia SalonikawordtmeerendeelsThessalischezijdeveqkocht,

holl.guldenshadden bedragen. Mleldrabreidde de qjdebandellangsdezen weg zich aanfnerkelijk uit. âan de persischeen arrnenische kooplieden.werdinsgeli
jk'svrijdom verld opleend,om van dien weg gebruik te maken, waarbi
j onze van welke hetkanton Zagora de grootste hoeveelhe-

landgenootLOoEwIJK FwBalclcsdoor den Czaar a1s buiten- brengt. 9it kanton bestaatuit 24 dorpen ; het ki
imaat is
gewoon gezantnaar Persië werd afgevaardigd om hen daar- aldaar zoo zacht,de luchtzoo zuiver.dat in dit gewest de
van kennis te geven. De uitvoer op Rusland bedroeg in zi
jdewormea in kamers. die aan allezijden open zi
jn,gesommige jaren tot 8000 balen, van welke kwantiteit het teeld worden. 9e inwoners,echter,nemen hier geene genoegzame oplettendheid in acht, met opzigttotde soortvan
lneerderdeelvoor hollandsche rekening werd opgekocht.

0ok Chinalcverteenegrootehoeveelheid zH
ljde op, die,
uithoofde harerlijnteen witheid zeergeroemd wordt. l)e
beste en overvloedigstesoorten zàjn die van de.provincién
Na
nking en Tsje-je-Kiang'
,en ofschoon China zelf daarvan
veelverbruikt, is de uitvoer op Europa alles bebalve onbeduidend.zoo âlsdan ook in vroegeren tàjd,in onzebetrekkingmetJapan,onzezi
jdehandelmetTonkin vanzeergroot
belang is geweest.
I)e bcngaatschezijde wordtoverhetalgemeen genomenj
doorvelen a1svan geli
jke fijnle met de chinesche geacht.
Zi.iwordtin groote hoeveelheid teCazembazargevonden,en
ook wi
jhollandersdreven vroegerin deze zi
jdesoort eenen
aanzienli
jken handel. Sedertechter Bengalen geheel-en-al
onderde heerschappi
jderengelschen is gekomen. hebben
dezedechineschezljde verdrongen,en indezeu handeleene
roote omwenteling te weeg gebragt.
onderden naam van tevantschezàjde,worden in Europa
:,11ezoodanige soorten vaa zi
jde verstaan,a1swelkemendoor

moerbeziëbladenjwaarmedezi
j dezi
jdewormen voeden;ook
hebben zi
jzich nog geene goede behandeling en bewerkins
derzi
jde eigeh gemaakt. W are ditanders,dan zoudeongetwi
jfeld hun produkt totdeallerschoonste xi
jdesoortkunnen worden opgevoerd.
Be ztide, die in den Arcblpeljmeestalop de grieksche
eilanden,gewonnen wordt,wasvroeger meestbekend onder
den naam van turksche zi
l
jde. gezezi
jde ging ecbter ook
veelaldoor,onderden naam van levantschezi
jde.
Bet 1
-n eene golfderXiddellandsche Zee,tusschenKleinAzié en Syrië gelegene, eiland Cbyprus,oudtijdswegens
ongemeene vruchtbaarheid en zachtklimaat,wegensdeszelf:
vele praalgebouwen en den aan Vxlvsgestichtenprachtvollen

kosteli
jken tempel berœmd, hetwelk sedert 1571 aan de
turken wasonderworpen,had voormaalseene voortreFeltjke
en xeer uitgebreide zi
jdeteelt,uit welke eeneaanzienli
jke
hoeveelheid wittezi
jde naarXarseille,Nimes,Lyon.Venetië
en Genua,en vele gelezijde naarKonstantinopelverzonden

tlen levantschen handel van Aleppo, Tripoli, Saïde,Smirna, wordt
. Beuitvoerdaarvaa heeftmeermalen jaarljks20.000
Konstantinopel, Sdlonika,eenige eilanden van den lrchipel balen,elke van 300 ponden, en derhalve zes millioen ponenz.verkri
jgt. Hieronderbevonden zich dan ook velesoor- (len gewigls bedragen. 9e voornaamste markt voor deze

e is Famagusta. 0ok maaktde vlokzi
jde een deelvan
1en van persische zàid/
p,die door de karavanen naar dieba- zi
*i
ed

dezen handelult.ge natuurli
jkewittezi
jde wordtomstreeks
de fijnstesoort. gezwavelkleurige en lichtgele komtvan
Cytherea.ende donkere en oranje-gele van Pafo.Xenkoopt
aidaar de zi
jde zoo a1s die door de landlieden ter markt
wordtaangebragtj nameli
jk ongezuiverd. Decommissionair,
echter,laat haar voor rekening zijner committenten.Mö6r
de afzending zuiveren, hetwelk een afval van 12 à 15 pct.
teweeg brenyt.

vensgebragtworden,en van welke wi
j,boven,reedseenige
soorten hebben opgegeven. 0ok zelfs van Bengalen wordt Famagusta en de omstreken van Carpasso gewonnen;zig* is

dezi
jde overBagdad en Ba%oranaarAleppo,a1s ook naar
Damascusvervoerd. Yan Saïde ontvangt men voornameli
jk
chouf- ofchoufetzi
jde,ook bernutine.tripoline en saydavi.
I)e bajas-ofpojasse-ztjde iseenezware zilverkleurige ztjde
van Haleb,die voornamelijk dienstig is voor de goud- en
zilvergaloa-fabri
jken te Genuaen Lyon.Detripolineiseene
goede ruwe witte zi
jdeuitSyrië,die naarnlarseille,Genua
el Livorno verzondea wordt,en die totde zelfde eindena1s Het heerligk eiland Chios, in den turksch-griekschen
(1ecatravanewordtgebezigd. De choufetzi
jdeis hjner 4an oorlog zoo rampzalig door de turken uitgemoord, beoede tripoline, neemt, even als de siciliaansche en a1s dievaa fendedezi
jdeteelta1sëén der voornaamste takken van desXessina. eene zeer schoone kleuraan, en wordt vooral tot
hetvervaardigen van zi
jden stoFen aangewend.Debarutine,
uitden omtrek van Barut, is ôf witù1-citroengeel.Dewitte
soortgaatinzonderheid naar Lyon,waar zijtotzwarestolren

en boorden dienen moet;de gele wordt voornamelijk naar
de kusten van Barbari.je gezonden. Satalia noemtmeneene
soortnaarden naam dier, aan dekaramanschekustinKleinAzia gelegene,plaats;zi
j ismindeyin kwaliteitdan debarutine,en wordtgedeeltelijk naarLyon en naarde bAbari
jsche kustj maar voornameli
jk I
zaar Turki
je verzonden.
Saydaviiseeneligte soortvan syrischezi
jde,dievooral tot
galons wordt gebezigd.
In Konstantinopel,alwaarinsgeli
jk:eenegrootezijdehande1plaatsheeft,vindtmen ook velebrussia-zi
jde uitKleinAzia, ook adrianopelscbe en bulgarische zi
jde. Bie vaâ

**1
*#kzelfs volksbestaan. Deze teelt maakte den grootstea r1
-dom van heteiland uit.terwiilde daaraan verknochtebeziu
heden meestal door de grieksche vrouwen en kinderen

werden verrigt. Zelfsin de ti
jden hunnergrootsteverdruk-

king beliep de jaarli
jksche zi
jde opbrengst dezereilan/en
nog dikwerf tot30,000 ponden. ilet eiland had ook.eene
menigte eigene,voortrellkli
jke,zi
jdefabri
jken,a1sookfabri
jken voor Iluweelj damast enz., welke goederen van hier
eenen zeer grooten aftrek hadden op Azié,Egypte,deafrikaansche kusten enz.
0p heteilaud Tenos,étn derberoemdecpladische eilan-

den,isde zijde hethoofdproduktvan deszelfsvolksbestaan.
Zi
j wordtaldaarin grootehoeveelheid gewonaen,en schier
ongeloofelijk is het, metwelk eeneteederezorg ea oplet-

tendheid de zijdewormen er door de vrouwen en meisjes
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verpleegd worden. Zi
jbreiden 4an dezezijde,kougenepg., ZILVER. (eng. silver; fr. argent, du. Silker; ital.
welker sterkte en duunaamheid nergens wordtovertroFen. ar&ento). Ren dermetalen t
lie edetofkostbaqr genoemd
De vrees, welke men Aoedt, dat de invoer dezergebreid, worden; het is datgene, wat na het goud en de platina de

kousen de europesche fabrijken te veelzoudebenadeelen,
isoorzaak,datzi
jveelalindenhandelzijn onbekend gebleven.
De zi
jde van Thermaj Lino, Zea (ofZia)achtmen de
voortrelreli
jkste te zijn van den geheelen Archipel;die van
Andreas. Caristo,Volo enz.y is van minderdeugd:amekwaliteitjen dientalleen tothetvervaardigen van vloerkleedjes
enz. lleer geacht is de zijde 4an Samosjdoch dezekomt
slechts weinig voor. 9e candiasche zi
jde (ofdievan het
eiland Candia) vindtj a1s naaizi
jde, eenen grooten aftrez
op Lyon.
De italiaansche zi
jde-soorten zi
jn zeer onlerscheiden.
Zen groot gedeeltederzelveisvan voortreFeli
jke kwalitei
t,
en,overhetalgemeen genomen,voorde europexhefabri
jken ook onontbeerlijk. In weerwilderzooschooneluchtstreek wordt ia Italië de zi
jdeteeltgeenszinsallerwege met
die behartigingbeoefend,welke zi
jzoo zeerverdient. Eet
apeni
jnskh gebergte, een grootdeelvan hetgenuegohv,de
zeekusten,de campagne diRoma,deomstreken#anLivorno,
Pisaj en een grootgedeeltevan hetkoningri
jk Napelszi
jn
nogzonderzi
jdeteelt.
l)e plaatsen waar voornameli
jk dezeni
jverheidatak en de
daaruit voortvloei
jende handel gedreven wordenj zi
jn het

meeste koopwaardeheeft. Speciieke zwaarte 10.47,waarbtj

zi
jde de lijnste en voortreEblijkste;zij heeft eenen zeer
schoonen glans, en wordt ook het beste toebereid. llet
Pprmesansche levert700,0ï?0 en Nizza200,000 ponden zi
jde
j
aarli
jksop. 9ie van Novie wordtwegenshareEjnte.gladheid van draad en schoonheid van kleur zeer geroemd, en
zelfs veelal met de chineschezi
jdevan geli
jke waarde geacht. ln Terra di Lavoro heeftmen de gewoontedriemalen
in hetjaar zi
jdewormen te teelen, van welke eehter de

gebied derscheikunde overbrengen. âlleen zullen wi
jzeggen,datditmetaalin salpeter-zuurLacidexf/rïyve)opgelost,en deoplossing totdroogte uitgedamptzijnde, hetbezinksel, in eene slneltkroesgesmolten zi
jnde, den helschen

het water tot eenheid wordtaangenomen. 9it is Letgewigt
van bet m etaal, als het enkel gesm olten isj m aardoor de
zalnenpersing bA ornt hetzelve een weinig meerdere zwaarte.

9ekleurvan hetzilveriszuiverwit, en doorde poli
jsting
verkri
jgt hetzelve ongemeen veelglans. ln ditopzigtwi
jkt
hetzelve alleen 4norhet staal en de platina. Na het goud is
het zilver hetmeestvatbaarom in vormentepordengegoten,
en het rekbaarstofhetmeest geschiktom in draad te worden getrokken of te worden uilgeplet. Het zilxer kan in
goo dunne bladen uitgeslagen worden, datachtduizend 4erzelven, ondersteld dat allen op elkander wierden gelegd,
geene ned.streep dikte of hoogte zonden uitmaken ;de dra-

den,welke men ervantrekkenkan,zi
jnderwi
jzeveerkrachtig, dat erongeveer16 ned.ponden zilverbenoodigd zi
jn,
om zich een aan-eenhoudenden draad te verschalren, lang
genoeg on1 den aardbol te omspânnen. Xet opzigttot de

taaiheid, komthetzilveronmiddelli
jk na heti
jzer,hetko-

per en de plalina, en men heeft bevonden. dateen draad
van zuiver zilver getrokken, zonder te breken, een gewiKt
van 16 ned.ponden kan dragen.
Het zilver smelt op eene temperatuur van onggxeer î0
piemonteschej het milanesche, de omstreken v&n Bergamo, graden van den Pyrometer, voor de gloeihitte tothetbakYicenza,Yerona,Reggio,Xodena,het Parmesansche,de Ro- ken der klei-aarde van W zncwooo; op eene zeer hooge
magna en Xarca Anconitana. ook Florence, Xtrurie en temperatuurvervlugtigt lletzich.
Lucca, Calabrië en een gedeelte van heteiland Sicilië.
W ij zullen niet spreken over de veleverbindingen, in
Van alledezezijde-soorten is de piemontesche organgi
jn- welke het zilver zich kan mcngen; dit zoude ons in het

eerste teeltlletbeste produkt oplevert. In 1784 gtichtte de
toenmalige koning van Napelste Reggio een grpotgeR u.
1oteene kweekschoolter aanleering vanhethaspelen en gpin-

nen der zi
jde op piemontesche wi
jze, en ofxhoon deze
stichting niet zonder min of Ineer gewenschte uitwerkselen op deverbetering dierbewerkingen gebleven xi
j):oo
iadezçlve in laterejaren wederkomentevervallen.Degeld:waarde derjaarlijks uit Sicilië uitgevoerd wordende gi
jde,
wordtop 2)millioen scudisgeschat.
ge sl
''de, die in Spanje pewonnen wordt, heeft eene
ïroote overeenkomst met de ltaliaansche. De voornaamgte
kultuurheeftplaatsin dezuideli
jke provinciin,al:Granada.
Valencia,Xurcia,zoo ook in de Sierra XorenaenArragoniè'
eo op het eiland Xajorca. In 1762 bedroeg de gi
jdekingameling in Spanje, in slechts vier provinciën, I,820,*0
ponden. Zi
j is echter sedert merkelijk 'erwRarlM.
u ,goo
als het dan ook,over lletalgemeen,bedroevend i:dat een
zoo heerlijk vruchtbaarjmet hetweldadigstklimaatbegunstigd, met de grootste zegeningen der natuur overladen
land,in alle devakken van menscl
zeli
jkeni
jverheid nog zoo
verrebàjandere europesche volkeren ten achtere'
n is.
En,hoekonde ook niet in Portugatde gi
jdeteeltzi
jn
uitgebreid geworden! Dat land kan ongetwàjfeld ven dit
produkt jaarli
jks voor millioenen schats opleveren,dewi
jl

gteen voortbrengt, die gebezigd wordtom het wilde vleesch
weg te branden, qn tot vele andere einden meer.
ln de werkdadige kunsten of handwerken wordtzelden
hetzilver in den staat Aan zuiverheid gebezigd;men is genoodzaakt hetzelve met andere metalen te verbinden om
deszelfs hardheid en rekbaarhèid te vermeerderen. Deevenredige hoeveelheid koper, die er aan wordttoegevoegdjvoor
de fabrikatie van muntspeciën, vermindert op geene zeer

merkeli
jkewi
jze deszelfsblankekleur. Uithoofde van deszelfs onveranderli
jkheid, door den invloed der, zelfsvochtige,luchtis het zilver zoo zeer 1oteene menigte van gebruiken verkieseli
jk boven andere, minder kostbare en

meer aan oxydatie onderhevigemetalen,datmenbedachtbeeft
om aan de,uitdie gemeene metalen vervaardigde gereed-.
schappen en werktuigen, de voordeelen van het zilverte
geven, door dezelve met eene meer ofminder dnnne laag
van ditkostbare metaalte beleggen of te overdekken. Deze

bewerking,dievoornameli
jk methetsilvergeschiedt,brengt
twee zeer belangrijke handwerken voort: het verzilveren

en hetinle&gen (doubleren.)
9e hooge geldswaarde van Let zilver toopt genoegzaam
aan, datmen hetzelve nieteven a1s heti
jzer,hetloodjhet

koper, hettin, enz-, in de naluur ln overgroote en m enigvuldiremassasvindt. Xeer dan 20 soorten #an verschil-

lende ml
jnen, welker beschrdving tot dernineralogie b#hnort,bevatten evenwelzilver in mindere ofmeerdere hoeveelheid. Iletzi
j hiergenoeg. tezeggendatde zilverertsen
die uitgegraven worden,zelden meerdan een halfduizend-

tleszelfs luchtsgestel en bodem daartoe de heerli
jkste gele- ste deelzilver bevatten.
genheid aanbieden? Hoe ongemeen g'
unstig daarvoor i: niet .9e ri
kste zilvermi
jnen die terwereld gevonden worden,
*j
(
1e provincie Xinho gelegen? waar zpn thans de millioenen ztn zondertegenspraak, die der beide Amerika/s. Pemeest
v
er
r
aa
a
r
de
lnoerbeziënboomen,die eenmaal Tra-las-monte:enBraganxa
nlijn-districten der nieuwe wereld zi
jn dievan
overdekten !

Guianaxuate, Catorce en Zacatecas in Xexico; Yauricocha of

Yan deJ'
ranschezi
jdehebben wi
j bevorensreedggegpro- van Pasco, in Peru;en vooral deberg Potosi, in de repuken. Deze bli
jft bij uitnemendheid voor degrootsteuit- bliek van Bolivia.
breiding geschik-t, en za1 die çewisseli
jk bereiken,althan: In Azra zi
*
jn ook zeer vele zilvermi
jnen,diein vergeli
jwanneer,zoo als te verwachten 2s,de regering #an ditland king m et die van Amerika,nog weinig bekend zi
jn. Xen
de raadgevlngen van den te regt beroemden CXA:TAI :al verzekert dat ln het noordeli
jk- gedeelte van China vele
blijven terharte nemen. Xetopzigttotden franxhen gi
juitgegraven worden,hetwelk ook we1wezentlijk
dehandel, zie men hetart. LTOX.
het gevalmoetzi
jn,daarde russen velezilverstaven uitdie
In Pruissen heeftmen ten al
len tijdein de gi
jdekultuur wi
jd
. ultgestrekte gewesten trekken. '
W at Indië,Perzië,
een groot belang gesteld, en is dezelve in d.trjk,over schier reheelZuid-Azia betreftjgelooftmen dezelanden ia
het algemeen genomen, beter dan in de orerige gedeeltea ditopzlgtzeer arm te zi
jnjmaarin Noord-Azia,metname
van guitschland geslaagd. F:xpzlllx de Jro4ze heefthet in de districten Kolyvan en Nertschinck, in Siberië, ziln
allereerstdezijdeteeltaldaaraangelegd,en dieop allemo- zilvermijnen, waarvan de uitgraying metiederen dag meer
gelijke vi
jze aangemoedigd. Xen berektnt, 4qt ten jare belangrijk wordt. Het zand van hetUralgebergte,hetwelk
1780 drie millioen moerbeziëboomen in Pruis:en aanvegig voornameli
jk voor hetgoud wordt uitgewerktj levert ook
waren. Tigenwoordig i:in datri
jk die teelt nog aanmer- eenig zilver op.
keli
jk toegenomen, en het laat zich aanzien,4.tmeeren In Europa zijn dezilverinhoudende mi
jn-aderen talri
jk,
meerdezl
jdehandeltoteenen h.oogst aangienli
jken tik #&n maar betrekkelijk weinigrijk in productie. De beste groevolkswel4aart aldaar :a1 worden opgevoerd.

<en zi
jn die 4aa hetHartzgebergte (Eannoyer, Brunapi
jk,
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Anhalt), in het noordeli
jk Duitschhnd; die van Silezie, 9e spaansehe koloniën in Amerika hebben sederthunné
v
&
n
Thu
r
i
n
g
e
n
e
n
de
Riin-provinciën (Pruissen); die ontdekking tot1833,aldusin 311jarenj 512,700,000 kasvan Chemnitzj in opper-Hongarye, en van Transsyl- ti
ljaan:chemarkj (503,978,168 pruissisch mark)zilveropvanië; die van Joachimsthal en van Pzibram, in Bohe- geleverd, circa eene geldwaarde van 12,706,000:000 ned.
men; en die van Konsberg ten noorden van Christiania, gul
dens hebbende (7,056 millioen qruissische lhaler), en
in Noorwegen. - Frankrijk levert slechts zeer weinig die,tezamen pesmolten,eenen masslven kogelvan 63 pazilver op. De eenige uitgravingen.die er nogg en in zeer ri
jsschevoeten ln doormeterzoudenvormen.- Deberoemde
geringemate,in werking zi
jn,bevinden zich in de depar- mi
jn van Guanaxuato gaf v&n l786 tot 1803jaarli
jks
tementen van Puy du Dôme, Loire en Finistère; want de
556,000 mark zilver;in 1804 alleen 755,861mark ;daarenonbeduidende opbrengsten van Sainte Xarie aux mines, in tegen in 1828 nietmeer dan 176,063 mark, en 1829 we-

het departement van den Bovenri
jn.zi
jn nietmeerin rekeninp tebrengen. Dezegroeve,vroegervan tameli
jk belang,ls tegenwoordig schier geheeluitgeput.
oostenrljk produceerde,volgenseene gemiddeldeberekening overdejaren 1830 tot1834 jaarli
jks93,361mark,en
welkomen daarvanjnaarprovinciën gerekend :
0
p Xns ....
...
322 mark.
p Stiermark ........... 709 p
> Tyrol ............. 818 p
>Bohemep ...........55,125 p
> Galicië............. 638 p
> Hongari
je ...........63,754 >
> Zevenberpen (Siebenbûrgen) 4,61l y
> demilitalre grenzen ..... 386 >
'
ruissen produceerdejin dejaren:
1825
. . . mar
k 22,135
1826 .... .. .
. . > 24),l7l
1827 ...... >> 18,631
1828 ...... > 21,731
1
29
. ..
> 20,612
18
83
0.
.
p 20,887
1831 .. . .

>

1822 .. ..

p 22,082

1833 ....

> 21,838

derom 255,574 mark. 9e rijkste mexicaansche zilvermi
jn
Valenciana leverde omstreeks het einde der laatstvorige

eeuw,jaarli
jkspl.min.:60,000 mark;demi
jnen van Zacaceta:gevenjaarli
jks327 â402,000 mark,in2500 à 3000
zilverstaven; de mijnen van Catorcejaarli
jks400000 mark.
In.de5 jarenvan 1785 tot1789 werden indemz
jn-districten #an Nieuw-spanje 9,732,216 mark, (ter gelds4aarde
van circa 250 millioen ned.guldens)uitgegraven.- Peru
levertzijn zilveruitdemi
jnwerken van Yauricochaj.diegemeenll
jk demi
jnen van Pascoen Cerro deBomborheeten.
en uit de groeven van Chota en Huantajayaa Pascolevert
nopit minder danjaarli
*
i
#ks200,000 mark op, en hare pro.
ductie is somwi
jlen zelfs tot 300,000 mark gestegen; de
mi
jnen'van Chotagaven in de 29jaren van l774 tot1802
x&menqevat2,180,457 mark;demi
jnen van Huantajayaleveren Jaarli
jks 70-à 80,000 mark. - Iletgebergte Potosi
in Buenos Ayreslevertertsen, diein l00 pond nietmeer
dan 1 à 1) lood zilverbevatten?en evenwelbedroeg, aan
heteinde der laatstvorige eeuw, deszel
fs productiejaarli
jk:
pl. min.455,000 mark zilver.
overjgens scbi
jnen de zilvermijnen van Potosi (Bolivia)
voor een gedeelte bereidstezijn uitgeput; terwàildievan
yauricochay of vaa Pas
co, meer dan vroeger schi
jnen te
produceren
.

19,031

ne opbrengst der tot dus verre op den aardbol bekende

zilvermjn
ien laatzich volgenderwijze bepalen:

Daarvan komen op:

8il

llecanltulatg van denJccrl#'âdelen opbren&st Ar ultpon.
%eypaven wsrwxé, zitvopmn.

ezië . .. .. .. . ... circa 1,500 mark.
Neder-Saksen .
... > 16,400 >

Ri
jnprovinciën ....... > .
4,200 >
De productie van het koningri
jk Saksea doetzich in de

Tolgende verhDuding voor:
l
n hetjaar 1825mark 59,231
y > p 1826 p 55,023
p >, > 1827 * 60,034
>

>> > 1828 >

>
y
>
x
p
>

>
>
p
p
>
>

p
m
p
p
s
p
p > p

1829
1
0
18
83
31
1832
1833
18
83
35
4
1

cpsszscsTIxznvza.
lixxl nzR tA>nt>.

6l,36l

'

>
>
>
>
p
*
p

64,377
65,176
69.313
65,886
64,707
62
9,577
6
874
> > > 1836 > 59.,052
> > p 1837 > 65,771

- ----xexkco.. .

zcswlc, wxxxnx
Iy 1> wunsst.
,:n. * cctn:ws.

'
.. .. . . 538,(
00
0)59j;r
18(
0,
)
()(
j000

ili ... . ... .. .. . :?,
)()()
,(
AxzglxA (
p;lzr
u. .. .. .. . ... . . j4()j()0()I5j4cpyp()g
,e
j
j
o yja ryjKa pjata .. .. lIp,000 Iaj000y()0()
N0039-1Z1A. skberkg . ... .. .. . a0y()0() ajappjtlcp
.
Fr
ankr
jk .......... aycctj aapyccp
Prui
ssen (Silezië en W est- g ()ctj ggp
scx
phalen)
... ja,
Saksen. .. .. ... .
,c:: j,4a;jcgg

Ia hetjaar 1834 produceerden Zweden en Noorwegen
3.
6
05ponden;Rusland levertjaarli
jksaan zilver 10t
J0 pud.
Volgens Atzxxwos

Nassau.Baden enz. .... l,000 110,000
stiermark (Karintken,Kar-

IlvxsctoT bedraagt de geheele Evaapw
zilveropbrengstvanaEuv0>
r
o
pa
hetasiatische Rusland slechts
292,000 mark; daarentegenen
is berekend, dat omstreekshet

j TyrolensalzDko
bu
rg'. . ... . ..
Zweden en
Noorwegen ..
H

OVbrengen, nagenoeg 14 m alen grooter,dan die welke de

f
jj
ongar
j

jaar 1800 de mi
jnen van Amerikateenehoeveelheid zilver

mén
enrke
in
or
pl
eve
er
nla
rgdi
ve
erho
g mo
t
aanme
lijkEuzr
i
jonpave
and
re
dn.
: 1)
tean
eveolg
deud
rrianmpv
ole
le
oorlogen v
orde onafhankeli
jkheid deramerikaansch-spaanscbe repuboli
eken;2)ten gev
olge deruitbreiding,welkebet
ontginnen der zilvermi
jnen in Xuropa,voornamelijk ia de

3.
0
z,0
()0
()
() 3
z3
a0,
;:00
()ts0

artz (Banoverj Brnnswi
jk

,0 c()(
rl
tjlz*
.
*********** I
8''c00) jI'jx8anj
(,jct
00l0
*l

Zeven)ergen...

Bohemen .. ..

l,000 1l0y0*
g;()y()
()t
)
884,000 9
7,130,1306
:,()()()

russische monarchie,heeftaangenomen.
'In den aanyang der tegenwoordige eeuw produceerden xen gevoelt welj zonderdathetnoodig zài,hette doen
opmerkenj datwi
1aarlil-ks:
j voorde votstrektejuistheid dezeropgaven niet kunnen instaan. 9ie van Amerika geven wl
J op

hetvicekoningri
jk
Nieuw-spanje. ...... 2,290,657 mark.
l'eru............ f00,684 >
Chili............ 29,192 p
Buenosâyres....... 473,626 >
-

Totaal

3,391,160 mark.

-

-

-

het gezpg van vc> lIcxsotnT. De overigen hebben wi
j uit
de beste bronnen opgezameld, velke hetonsmogeli
jk is,
onsteversclzaffen.W atbi
jv.hetgedeeltevan bovenstaande
tabelle voor Fzankri
jk betreftj liggen daartoetotgrondslag
de omcieële rapporten en bescheiden over hetjaar 1832,
waardoorwijook nog in staatztjn gesteld de verdeelingder
zilver-productie over de onderscheidene departementen van

datri
jkjTolgenderwi
jzeaan te geven
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den.- De blende wordtweinlg tot bereiding #an hetzink
ZILT:R-OPBREXGST.

DZPARTXMZFT:F.

g
D
1
$
<
x

W AARD:
XILO11
GRAMMES. FEAFCS
.

Boven-.
Rq
j'n (mi
lnen van St.Xarie)
Finistère (mijnen van Poullaouen
en Huelgoat) ......
Puy-de-Dôlne (màjn van Pont-Gibaud)........
Ioztre (mi
jnen var
z Yillefort en
fialas)....

......

Totalen . .

gebezigd, vermits de geheele verwi
jdering van den zwavel
zeer moei
jeli
jk volbragt wordt, en de overbli
jvendezwavel
het zink bros maakt. ge andere zink-erts laatmen in de
lucht verweêren of uittrekken,brandt en roostert ze dan
uit,om hetkoolzuuraftedrijven, en onderwerpe dezelve,
met houtskoolen of coke vermengd, aan eene distillatie,

waarbij het zink zich in damp ofstoom vervlugtigt, en in
eene retorte tot vloeibaar zink verdigtwordt. Xen bezigt
8 l,760 hierbijleem-aarden of kleiën kroesen, pannen en buizen,
e op verschillende plaatsen eene verschillendestelling ver1406 309,320 di
k
r
i
jgen. Ifet aldus verkregene ruwe zinkj ook werâafxâ,
'
ofdropzink genoamd, is metzinkoxyde,kool- en kleidee225 49,500 len verontreinigd. en moet,alvorenshetals staven ofhandelszink in den handel kan komen, in ketels van gegoten
400 88,000 ijzer gesmoltenj en in vormen pegoten worden,maaraldus
2039 j448,580 is het des te mindergeheelzulver,naarmate hetzelvebij
dezelaatste handeling eenig i
jzeropgenomen heeft. Schei-

kundig zuiver zink kan-alleen doorreductievan zuiverzinkHet ruwe silver, in klompen.baren en staven, gebroken oxyde verkregen worden.Hetin duimdikkeblalenofbreede
gilverwerk, enz., betaalt in Frankrù.k een uit&aand regt staven gegoten handelszink.ook gedistilleerd zink genoemd,
van 5 centimes per kilogramme. De invoer van.zilveren kan nu heettotblik gerold worden,zoo als ditte Rybnick:
ba
ren,staven ofklompen,in hetjaar1834,heeftbedragen nlalapane, op de Friedrichshùtte, te Neustadt-Eberswalder
eene geldswaarde van 22,473,000 francs, en de invoeren en Hegermkhle aan llet Finow-kanaal, en elders inPruissen
17,746,187 francs.
geschiedt. lletzinkblik derlnetaalsmelteri
jItybnick in SiNxp,Twslsl'
. Zie Gcro.
lezië wordt in kisten >an 4 centenaarsjverkocht, en wel
ZIXBKI, kleine zeemosselen, die in Angola op de mal- a1svolgt:
divische eilanden en in hetkoningri
jk Congo ln plaatsvan
kleingeld ofwisselmuntgebezigd worden.
lletzisàblik No. 1,hetwelk in bladenvan
ZIAK (SpIzrT:Il) (l
'
r.zinc, eng. x
veltnr, zfz?â,
- du. 36 duim lengte en 24 duim breedtebe-

Zi
nk. Spiauterg ital. zincot, een metaal, lletwelk in
deszelfs verbinclingen met koperreeds in de oudheid werd

gebruiktj doch a1s louter metaal heteerstuitChéna,onder
den naam van tutenag /lf/cz,6'
g4,naar Europaisovewgebragt
geworden, en sedert het midden der laatstvorige eeuw in

tameli
jk aanzienli
jke hoeveelheid uitdeszelfsertsen.inzon-

staatj en per E:lvoetvan 9 tot4 ponden weegt,per centenaar . .. .. .. à 7 thlr.18 gr.
Hetzinkblik NQ.2, van 4 totl pond gewigtj percentenaar. .. . .. .. .. .p 8 > 7z
t >
Het zinkblik NO. 3, :an 1I
z tot 1 pond
ewigt, Percentenaar .. .. .. . ..>> 9 >
*

derheid in guitsclaland vervaardigd wordt. lletzink heeft l
ettotzi
nkblik NO. 4, per En Aoet'
J pond
eene blaauwacbtig witte kleur eu levendigen glansg is niet l
3 lood wegende, per ceatenaar . .p 13 p 12*
,>
e
n
i
n
g
e
wo
n
e
n
t
e
mpe
r
a
t
uu
r
,
i
n
z
o
nd
e
r
h
e
i
d
i
n
di
e
n
zeer hard,
hetnietgeheel zuiver is,bros,weinig srneedbaar,buigbaar
en vezrkrachtig rekbaarj doch verkrijgthetzelve, indien I)e zinkblikken worden, even a1s de koperblikken, in
zllJïâ,en modelblik verdeeld;de trapsgewàjze
hetzelve boven de telnperatuur van kokend water geheet dakôlik.é'p//t'
wordt, de laatstgemelde hoedanigheden in zulk eenen vermindering in dikte,wordtdoornummersaangewezen.Gehe
e
l
d
un
n
e
z
i
nk
bladen heeftmen ook we1tothetinpakken
graad, dat hetzelve tot tameli
jk fijn draad uit getrokken en in de veelvuldige onderscheidene vormen gebragt van den t
hee gebezigd. In degieteri
jte Achenrain in Tyro1wozden devolgende 18 ziqkbliksoorten in debi
jgemelde
kan worde
n,
di
e
t
ot
d
e
s
z
e
l
f
s
b
i
j
z
o
nd
e
r
e
wi
j
z
e
n
v
a
r
l
g
e
b
r
u
i
k
n.
lé
iBi
i
vereischt wordeb
ros.I'
#j
.
nog hoogere tem peratuur wordthet zwaarte en dikte vervaardigd.
wederom zeer
3300 naar Rsxcxus smelthet zink
ea verdanaptde roodgloei-hitte;witgloei
jendeverbrandthet NO.1jgewigt:per (n voet, 6 W 8 lood, dikte0.169 duim.
tot zink-oxyde (zinkbloemen; fr.#eurs de zf'
ac; eng. > 2, p p > p 5 ) 7 > > 0.14l n
#o
we
r
s
J
.
/
z
i
nk
;
d
u.
Zi
nk
bl
ume
nt
.
l
l
e
t
s
pe
c
i
f
i
e
k
e gewigt
3, p )y p yy 4 p 20 p
tn 0.l04 n
bedraagt naar den graad der amalgame ofder bewerking, p
p 4, 3: p yy p 4 >) 3 p
p 0.092 ;>
6'8tot7'29de volslzekte gedegenheid isbi
*
jgegoten zink, > 5, >y p p p 3 p 7 )y p 0.073 p
uithoofdea van deszelfs cristallini
s
che
z
a
me
ns
t
el
l
i
ng,
z
ee
r
ge5
> 6, > )> n
2 ,7 10 p
p 0.052 >
ringJ bi
J draad en blik daarentegen ongeveer 1 à j zoo p 7, p tk >
1 tk28 p
l
y 0.042 >
grootals hetzilver.àYatde seheikundige eigenschappen varz p 8, p >
1 h) 15 p
)y 0.033 >
tletzink aanbelangt,isdatLetzelve bijhoogeretemperatuur p 9, > p
1p 9 p
>> 0.029 >
eene sterke verwantschap metzuurstofaanneemt,welke die p 10, ;> p
p 0.025 n
1
)
y
3
. p
der overige metalen .overtrelt;het ontlaadtin de gloeihitte p 1l, p p
- p 29 >
p 0.020 >
waterdamp (stoom),wordtschierin alle zuren metontwik- >) 12, p >> p
- n 25 p
p 0.0l7 p
keling van waterstofgasopgee
losten oxyk
leertligteli
*
jk onder p l3, p > )y
- p 19 p
p 0.0l3 >
vereenigdeinwerking van luchten waler,hetgeen vooralbàj >> l4. p >> yy
- p 16 yy
p 0.0l1 >
geam algam eerd zink eene volkom ene vertering kan ten ge- p 15, p >> >
- >> l9 p
>> 0.007 >
volge hebben, vermils llet zink-oxyde door water wordt hy 16, p p p
-p 8 p
p 0.0056 >
opgelost. llet zink heeftdrie trappén van oxydatie.Zwavel- yz17, p )y p
- p 4 >>
p 0.0028 >
zink ofbl
endekomtzeerveelvuldig inhetznlneraalri
jkvoor.
->
, 1) p
)
y 0.001l p
onder de verscheidene amalgameringen van l
zet zink is p 18, > p p
deszelfs verbinding m etkoper tot vorm ing van hetwitkoper
ofmessing de belangri
jkste;buitendien heeftmenverscheilïh eveelheid wczzproductie.

den van zink en koper,bàjv.spinsbek enz. Hetloodwordt
door zink harder en vatbaar voorpolijsting;i
jzerlost,bàj )e grootste kwantiteit van zink wordt in Pruissen,met
kleine lzoeveellleden, zich gemakkeli
jk in hetzink op,en naI
me ifz Opper-Silezië vervaardigd. De kalmei-productie
al het in den handel komende zink bevat dienvolgens ook
aldaar bedloeg:
een gering gedeeltei
jzer.
oorsprong en bereiding. lletzink wordt nietzuiverof
in gedegen staat in de natuur gevonden, nlaar alleen in

Ia 1783 : 10.000 centenaars
p
)y
>

* 1813: 17,000
deszelfs ertsen,en wela1sblende (fr.zinc.
vzzt/Wrl; eng.
p 1821:210,000
black-jack;du.Dlendej,ofzinkoxyde in verbinding met
> 1831:309,300
zwayel,waarbi
j gewoonli
jkook zwaveltjzeris,en a1s kalmei
(fr. en eng.calamt
-neten zinkglas-ertsin verbinding met
vuurstof. ge uit koolzuur zinkoxyde bestaantle kalmei is en in geheel Pruissen:
gemeenli-j
k metleemnarde, i
jzer-oker enz. vermengd, en
heet, a1sdezelve gelleelzuiver is, ook zinkspath; de zinkglas-erts, eene verbinding m et zinkoxyde, kiezelaarde en

watery wordtgemeenli
jk metden kalmeiyerecnigd gevon-

ln 1836 : 1,227,8.
19 centenaars,
p 1837: 995,300 p
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Daarentegen werd aan staven- en handelszink geproduceerd: tothetbeleggen van gebouwen, met ditmetaalverschillende
proeven beeft genomen,die geenszins aan hetooglnerk bein 1826 :195,289 centenaars
antwoorden, is zulks mede het geval geweesl, waar men
> 1829:132,608 >
hetals belegblad aan de schepen bezigde;maarditvermeen
p 1832: 113,179 p
ik, te moeten toeschri
jven aan deslechte kwaliteityen zoo
p 1836:205,215
>
we1 door de onvolledige bewerking der grondstof, a1s door
p 1837:215,466 y
hetonregelmatigepletten,waardoorhet blad weinig zamenhang bevat, en eene ruwe hobbelige oppervlakte behoudt,
Xn bovendien aan zinkblik
dus minder geschiktvoorde bearbeiding en meer geneigd
totschilferen, oxideren enz., hetgeea dusden voortgang in
1836: 17,344 centenaars
het gebruik eenigermate gestremd heeft.
1837: I5,636 >>
pBaar nu de fabricering van dit metaal tot meerdere
volmaaktheid is gebragt, vooral in Engeland, zoo onderBe uitvoer bedroeg in 1828 :
scheidt het enretnche zink zich door verscheidene goede
genschappen: als taaiheid,éyfcl.
sr#ââeïd en gel#kvoraan zink :204,171 cntnrs.,aan zinkblik :3,986 cntnrs, ei
zz?:
'
#e plettinrn waardoorheteene hooge waarde heeftverkregen,allerwegein gebruik komt, en aan iedersverwachen in 1831:
ting beantwoordt.
p Xet di
t metaal zi
-j
a in hetafgeloopenjaar(1839)jde
&&n zink: 129,615 cntnrs.;aan zinkblik 7,521 cntnrs.

bodems van drie schepen (te Rotterdam) belegd, en ik

j oveztuigd, dathetzelve in gebruik en duurzaamdeDe
r prui
pr
so
sd
is
ucc
he
tietho
e eveelheid Tal Polen en Krakau 1
*9 OP A
a houd mi
begrooten. Bohemen, lfongaqje,Zeven- heid aan de reeders de beste voldoening za1opleveren:want
bergen, Karinthen, Tyrol, het Hartzgebergte, Engeland, door de glad- en glansrijkheid der oppervlakte za1 het

Frankri
jk en Zweden produceren, betrekkeli
jkerwàjze zeer
we
inig. De zink invoet naarKngeland bedroeg iu hetjaar
1837: 94,316 centenaars, en in 1838: 1071365 cenlenaars;
die naar Frankrijk, in hetjaar 1838: lI,921,568kilogr.
waarvan 11,6Il,901 kilogr. voor binnenlandsch verbruik te
rekenen zàin. Hetjaarli
jksche vrrbruik laatzich in guitschw
land op 50,000 centenaars, in Rusland en Polen op 30,000
centenaars,en inoostenràik op 20,01:0centenaarsbegrooten.
Gebruik. Voornameltjk wordt het zink gebruikttotde
Tervaardiging van messing ofwitkoper en van brons; maar
ook buitendien totvelerleitechnische werkzaamheden,bi
jv.

minderaanproei
jen;minderaan den voortgang vanhetschkp
hinderli
jkzl
jn,en oneindig langerduren,dan wanneerhet
ruw en ongeli
jkvormig is,hetgeea dusweleeneproefnemins
van gewigtige gevolgen zoude kunnen worden. 0ok tothet
beschieten ofbekleeden vah kom6uizen, Jrof
i#éczaerw enz.
geloofik dathet zink doelmatiger za1bevonden worden dan

het ôlik, eensdeels om datde bladen grooterzijn,en ten
anderen, om datzij geen'invloed op demngneetuitoefenen, en nietroesten.

pXaar er ligthierwederom voor enkele gebruikers eene
blinde klip, waarop ik vrees, dat men soals schipbreuk

jdt, namellik de Pllzs. wantheten&etseheaizzâ isomtot het dekken van daken, totwater-vergaarbakken, bad- li
kuipen, vaatwerken.totgoten en waterleidingen, in bladen trent12G/o duurderdan hetZuiksche; en ditmaaktdikrigheid; maar ik ben overtuigd, datbeide
(geltkvormig aan hetkoper, echter met ongeli
jk minder wertfaleenenien zgwa
ebruik totelkander staan a1s hetAlos- en gegoed gevolg) tot zinkdruk, tothetbeleggen van schepen, me
oa belegbtadt en in beide gevallen de uitkomstde waartot overzinken van heti
jzerblik, om helzelve tegen de in- wo
s âe/
werking der zuurstofvan de êampkringl
uchtte beveiligen, heid za1 bevestlgen van hetspreekwoord:dat Ju'/geu'
edkoop&t in den koop 4,lt
9
.zl/jveelalâr/duurstezal
en ais bouwstoftotornamenten,modelverkleiningen,eoz. go
p.zz in Jczge&ruik.
De laatste aanwending van gegoten zinken,aangemoedigd Zf
door eene premiegwelke in Prulssen doorde commissie ter ZLIITY, poolsche benaming voor den gulden.

JT (lat. radiœ tiguiritiae of çlycyrrhizae;
bevordering der volksvlijt was uitgeloofd. is inzonderheid fr.ZOETHOI
racine of boi.
t de rlgfïq
sq
::; eng. licortce root; du.
over eene grome schaal uitgebreid geworden door de fabrikanten Gxlszen 6o.teBerli
jn,die naarkusten keureene Suszholz;ital.regolizia ofliguiriziatisdeonderdeaarde
jendewortelachtige stronk ofmiddenstokvantweeoverovergroote menigte enkele stukkenj alslamp-voetstukken, groei
allerlei gereedschap, suikerbrood-vormen, cruci:xen, wa- winterende Planten van het stekelacktige en gladde zoethout
ycyrrhiza echinata en glabra Llxx. Diadel
phia,
terleidingen, pompen, rozetten, basementen en andere ar- Lgl
de
c
i
a
j
:
z
o
o
g
e
n
o
e
md,
v
e
r
mi
t
s
de
e
e
r
s
t
e
s
t
e
ke
l
i
ge
,en
chitectuur-voorwerpen ea ornamenten leveren. enjaarli
jk: de laandr
atste gladde peulvrpchten draagt.Hetstekelige van den
meerdan 5000 centenaarszink vbrwerken. Bi
jzonderever- stronk,
groeit 3 a
'4 voet hoog in hetwild onder struikgemelding verdient oôk de door W ll
Rxls voorgeslagene en
s langs de rivier Aras in Armenië,in de steppen vanden
volbragteaanwending van hetzink totorgelpi
jpen,hetge- wa
eperj .an den gon,van TaurieenvandenNeder-W olga,
Huik van zinkspijkers, in stede derijzeren bijhetbevesti- Dni
gen der tot dakbelegging dienende zinkplaten op de dals- alsook in Siberië van afIrtisch tot aan Daurien;voorts in
etwild en door kultuur in dezbruzzenyCalabriëen Sicilië,
oarren, ten einde eeuemogelijke electriekeinwerking.ep h
inzonderheid omstreeks Cataneo en Xilazzo. Hetgladde is
daaruit a lgende vernieling te voorkomen; hetdoor W It-klwMs en HAx voorgeslagen vertinnen derzinkplaten, waar- in hetwild 5 à 6 voet hoog in oost-lndiëenPersié;wilden
door zi
jtotmeniggebruik meer'geschiktworden;deaan- door kultuur in Yalenciaj Katalonië en Aragonië;enkeldoor
wending van het zink 1ot ontwikkeling van waterstofgas, kult
uurin hetzuiden van Frankri
jk,inEngeland(Yorkshire,

zoo we1 in-het groota1s in hetklein,bi
j de waterstofgas- Surrey,Northampton)en,in DuitschlandomstreeksZuaym en

en platinazwam-vuurtuigen, en het gebruik éan hetzink Bamberg,bi
j laatstgemelde stad nietmeerzooveelalslroeNj natuurkundige proefnemingen tothette weeg brengen ger. In Engeland delft men in November de wortels op.
van eleetrieke stroomfngen, in verbinding met koper.- wanneer zi
j3jaren oud zi
jn,en verkooptlnen dezelveà3
Het zinkoxyde dienta1spharmaceutisch middel, en wordt, z st.yercent
e
n
a
a
r
.
De
wo
r
telstronkellderstekeligeplantztjn
x der de benaming van zinkwil, a1s surrogaat van het knoestlg,dikker en koder dan die der gladde,beideinwen-

loodwit bi
j het witten van muren, of in aanstri
jkverwen dig geel,laatstgemeldemetjraauwbruineschors,opdedwarsgebezigd hetheeft zelfs boven het loodwit nog ditvooruit, snede st
raalvormig gestreept,en doorde sapbuisjesgesprend
iat het onder den invloed van zwavelbevattende dampen keldyin hetmiddenpuntmerg achtig.UitRuslandkomenzi
j,
i
nz
onde
r
heid de stokken der sttakelige,van deschorsontdaan
niet, na de bestri
jking donkererwordt,terwi
jlhetmoepegu?rfal
'c decorticataofmundatabin
li
jker droogt, en minder goed dektdan hetloodwit. Het (jeschild:lat.radiœ j?r

zinkoxyde wordtin hetporcelein-schilderen methetkobalt- denhandel.Beidesmakenzoet,meteenigzinsbitterennasmaak.
blaauw gemengd,om lichter of dieper kleur te geven. De De zoete smaak komt van eene daarin vervatte Planten-stof
gewone zinkblende dient tot poei
jervermalen, onderden (de zoethoutsuiker,érlyeyrrhizin ; fr. sttcre de rlglidde,
naam van steengeettotaanstrl
-lkverw (1t1
0 pond kosten in eng.licorine sugar; du.Suszholzzuckert%die,zuiveruittrokken, eene gele doorschlnendemassavormt;i
n grove
Clausthal3 thlr.(./'5.40).- Hetzinkvitriool,witte wïfrï- stcukken
verbrokkeld of grof gestam pt, eenigermate naar
ools wordtgebezigd bj de vernisbereiding, om te eerder

jkt;ligteli.
ik in wateren alkoholzich
de olie te doen droogen; voortsdienthetzelvebijhetin stukjes barnsteen geli
betvuur verzilvereny fn de katoendrukkeri
j en alspharma- oplost.en :jn gepulveriseerd,dooreen kaarslichtheen geblazen, eene helle, zeer witte vlam geeft. - Ge&ruz
-â/
eeutisch m iddel.
>Eetzknk is eeu metaal, welksgebruik- naarbetoordeel wordt hetzoethoutin de artseni
jmengkunde,en totbereivan den heer W .vwl llcvTzw- meeralgemeenmetzeergoed ding van verscheidene preparaten, als ook totbetuittrekken
gevolg in den scheepsbouw,a1sbelegbladjzoudekunnenwor- van het zouthoutsap. Reeds de oude grieken en romeinen

den aangewend. In eeneonlangs Xoor hem uilgegevene gebruikten het zoethout veelvuldig alsartsenti,en allede
jn verbasteringen van
brochure,berigtZ.Ed.hetTolgenie *Rvenalsmeneerlijds boven vermelde namen der plant zi

ZOETEO'PTSAP- ZOAIE:TRUCHTâN.
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den griekschen naam derzelveygtycyrrhiza,d.i.zoetwortel. langst kan worden goedgehouden, weshal
ve zi
jversch veel
Bàjonsen in Engeland komthPJ ook tot poei
jer vermalen verder d&n andere vruchten kunnen vervoerd worden. Dit
Llicorice,,v?&r)indenhandel.op heteiland Candiavindt geschiedt in guitschland, Waar inzonderheid de Bosdorfer
men menigwerfhetzoethout,alsonkruidgroei
jende,derwijze en Stettinerrenetten hetmeestgewild zi
jn,vooraluitBohe-

ov
ervloedig, 4at alsdan vele akkervelden moeten bli
jvea men,uitdeXein (Bamberg)en Ei
jn-districten;inFrankri
jk
braak liggen,inzonderheid onlstreeks Rettimo. ln zoodanig uit Normandië, waar de appelen-kultuur hooger gestegen
geval wordt echter hetzelve ingezameld, en in geheele i
s dan ergens elders (zieaan hetslotvan ditartikelj voor
seheepsladingen naar Egypte vervoerd,alwaar meu ereenen vruchtenwt
jnj; inzonderheid worden van daar renetten
zoeten drank uitbereidt.
(ital.appinolet,zoowelgraauwe alswitte,in tonnen raar
Nzn.TwnIl
:F,zie l)n00GslIIzsx.
Engeland,naar de Noord- en oostzee gevonden. Zngelandy
ZOETHOUTSAP, zie 9a0:.
ofschoon hetzelfonmeteli
jkgrootekwantiteitenteelt,voertechZPXZRYRUCHTEN. Op het woord vruenten is reeds terookveelin;zoobi
jv.van1829tot1831 uitFrankri
jk en uit
aangemerkt,datdaaronder in ditW .B.meerbi
jxonderde Noord-Arnerika. samengevat 108,036 bushel. 9e appelen
onderscheidene soorten van boomvruchten ofhet ooftver- uitNew-York zi
jn in êngeland het meest gewild; uitde

staan worden. Alzoo alle boomvruchten? welkervleesch ge- Vereenigde Staten van Noord-Amerika werdeu van 1831 tot
geten wordt, a1sappelen,peeren,kweeén,pruimen,kersen. 1832 in Engeland ingevoerd l370 barrils appelen;in hdt
abrikozen en perziken.ge vierlaatsten noemtmen, wegens geheel voerden de gezegde staten,ia den voormelden tijd
de hardebastvan derzelverzaadkorrels,stnenvruchten (fr. 13928 barrils, ter waarde van 15,314 dollars uit. Xen beJ'
ruits t
hpepinsj,dedrie eersten heetenpitvruchten tfr. reidtook aldaar,inzonderheid in Connecticut,appel-brande-

J'
ruits 4 noyauœt.Iletooftwordtonderscheideniug
winter1?r?
zcJ/e'x,(welke,zoo a1sreedsop hetwoord zelvenisaangemerkt geworden;den winteroverkunnen goed gehouden
worden). en in zomepvvuchteyt, onderwelkelaatste beuaming wijhieroverhet ooftin hetalgerneen zullen handelen. HetJ'
ruits der franschen begrpptook nog in zich:
wijndruiven, vijgen, oranje- en sina's-appelen,citroenen,
okkernoten,hazelnoten,kastanjes,amandelen enz.9itzelfde
is hetgeval methet fruitderengelschen en hetJ'
vutta
der italianen. gocld,geli
jk bdven isgezegdjin ditonderhavige artikel kaa alleen sprake zi
jn van hetqeen in onze
taaleigentli
jk onderooftwordtverstaan,terwi
llde overige
vruchten of fruiten onderderzelverbi
jzonderebenamingen
in opzetteli
jkeartikelen van ditwerk ztin behandeld.Inden
handelheeftmen versche wr?zcl/dzz(fr.yruit&y'
rcïd;eng.
*fresh,rre6'
s/,new Jruit;du.Frisches obst;ital.Jr
'utte
eottediy'
re,
sco)gedroonde (ïzld6.
n oz/t
?zzgedro/yëelvruehten (fr.y'
r?
/i/dsecs,.eng.dry ofdriedlruitidu.#efrncânetea, of gedörrtest ofgebackener #J:/; ital.yvutta
drccâd),gecon/t
jte0/'Lngelegdewr?4cl/ezz(fr.yruit'con.

#/d au dzfcrr, of au candz
',
' eng. candicd z'
rvï;; du.

.

Candirtes pJd/; ital. frutta candite of conlàttate);
ingentaakte wrvfcl/el (fr.J'
ruitsconlts; enp pre&erved
J'
rait;du.Eingemaehtes &ld/,
'ital./rv//cinco-,:4/c)g
op (brandewàjn,jeneverenz.)6vezette(ofJ:/z.
/JJ:p)vruchzdzz(fr.yruits 4 t'eau de v''
:; eng. 6randied yruits;
du.Au/kesetzstes pId/; ital..frutta in cyv. vite),en
vruchtenzuur z
'
zz (azi
jn) gelegde w'vc///cs (fr.J'
tuits
ct
7zl
yzf; au wïzlc?
gr,; eng.J'
ruits in k/iektwcr,
-du. ï0z
L'ssig .
rïzl#'
eleér/e, obst,
.ital.Jrutta in cce;@).- /Qrsehe wrz/e/lf:zz. (lfschoon de handeldaarmede
me
rt
ks
eeli
jjk u
i,
t.zoo
Zob
ore
we
enze
il
nvezich toch hieren
plaa
is
idr
tdde
hetjaar1835 door
uitgevoerd 2,000,000 kilogrammen, waarvan het
gedeelte uitgezochte;fr.J'
ruits& choiœ'(vooralzerzflt'
a
en wtjndruiven) naar Engeland ging. Parij: heeft twee

wijn (eng.appte nrandyt, dieinoxhoofden en vaten verzonden wordt. 9elaandelmetgedroogdeappelen (inschtiven)isenkel plaatselijk. De doorboomgaard-kultuurgewonnen peeren-soorten (fr.poil'es;eng.pears,.du.Z'z'
rnensorteng ital.perej stammen alle af van den wilden
peerenboom Lpyvus cowzzlvzlï,
s LIss.),die ook in Europa
noordeli
jker dan 50O breedtein hetwild groeit,doch niet
regt meer gedijen wil. Zi
jkunnen,op verrena,nietzoo
lang goed gehouden wordenjenwordendaarom verschnergens
op verren afstand verzondenJNormandibverzendtvoorname-

li
jk depoircsJozzchrétien. Ia Duitschland is de beurré
1?cz?ctin devolkstaal tirlze6lancthetmeestgeacht.Gedroogde worden veel verzonden; bàjv. uit Frankri
jk, het

zàjgeschild,hard gedroogd en platgedrukt,(poiresfc,J:,
ç
ofparèes),hetzi
j ongeschild, slechts eenmaal gedroogd,
e
n daarom week ofzachtLpoirescuitesau Jourt. In de
Provence heeten de gedroogde parelpeerenancones.jnsuiker
ingemaakte (gecon:jte)verzenden NapelsjGenuaen Triëst.
Peerenwi
jnj zie beneden.- Pruimcn (fr.prunesa-eng.
plums,.du.Iylaumen;ital.prugnet. 9e eirondesoorten
zijn alleuitden gemeenen pruimenboom çprunusYpraedficc
LI,,.)ontstaan,dieomstreeksDamaskusin #etwildgroeitj
enivandaarnaarEuropaisovergebragtgeworden;dekogelronde stammen afvanden kruipenden pruimenboom (prlnusz'
zzstitia L1wx.)ydie in de gewesten om den Kaukasus
en in de barbari
jsche staten in hetwild groeitjin Europa
aangekweektwordt,en in Zuid-Duitschland verwildertlvoorkomt. De kerspruim isde eenige kogelronde,die van een'

anderen boom afstamt,de kerspruimenboom (prunuscercs
l
fera ElfI
lTs,),die in Noord-Amerika in he
twild groeit,
en van daar in t1e europesche boomgaarden ;
's overgeplant.
In Noord-guitschland noemtmen alledezevruchtenP#auzat'
zz,
'in Zuid-guitschland heeten alleen de kogelronde zooy
of nlirabellen,waarentegen aldaar de eironde Zwetschen of

Quntschcitgenoemd worden. Pein Duittchland meestalgemeen verspreide soort islangwerpig rond,inden ri
jpen

markten voor versche vruchten:de ltallesbdie alle: opne- staat glanzig en donkerbruin-rood,hetwelk men echtereerst
men, watper aswordtaangevoerd;en de haven e frflzaf- dan gewaar wordt, als m en deze vruchten ontdoet van het
onnes,voor alleswat te water aankomt. De ltallnn ontvan- uit
erst .
EJ
'ne ligt blaatlwe stof, (du. lleelt waarmede zij
dektzi
jn; in Fraukri
jk worden zi
j zeerweinig geteeld;
genjaarlijksnaareen'gemiddeldenoverslag,voorl1,862,/,00 be
i
n
de
n
El
zas en in Lotharingen noemt men dezelve prunes
frqncs; dageli
jks voor30- à35,000 francs. Gedurendede

8 warmere nlaanden komen dageli
jks400 wagensen nage- #'c//dddt
l. Fersch zi
jn de pruimen alleen het voorwerp
noeg even zoo vele jlak-ezels, paarden of andere lastdieren van plaaiseli
jken handeljorndatztinietlang goed tehouden
aldaaraan.In dehaven van Jl!iriamionnesloopen jaarli
jks zi
jn;nàaargedvoogd tfr.pruncauœ ;eng.prunestzi
jn ztj
400 schepen metversche vruchten in,terzaamgevattewaarde onder alle vruchtsoorten van Xidden-Europa die,welke het
van1.500,000 francs;daaronderteltm en 4-à 5009000m anden aanzienlijkst verzendings-artikel ujtmaken. Ilierin staat
wtjndrulven; 120-à 130,000 manden appelen en peeren, Frnnkrijk boven aan. Yoorhetdepartementlndre ettoire
25- à 30,000,000 stuks der zelfde vruchten,1os inschepen; i
s Toursde stapelplaatsder(in ovens)gedroogdeyrv
zilaex,
het havengoed isvan m iddelm atige kwaliteit, uitgezonderd di
e uit de kleine stad Chinon, lsle.Bouchard,L'aliaije,
de druiven, die schier allen uit het arrondlssement van Previl
ly,Richelieu en St.Xaurekomen;de sjnstesoortis
Yontainebleau komen. ln Duitschland wordt veel versch hi
er de damascener pruim Lle gre: êaman de X'
oursj;
ooft op de rivieren verzonden;zoo brengen vaarluigen uit (
laarop volgtde Catharine-pruim Lla St.Cc/lcrl
-ae),waarBohemen groote kwantiteiten losin hetschip naarSaksen! van de schoonste met (ongemeene zorgvuldigheid verscheiveel gaat den Ri
jn en Xein af. Eene daadzaak ishetdat dene malen gedroogd worden, en onder den naam van
deze handeldoorde toegenomer
le stoomscheepvaart en door pruneauœ noirs in den handelkomen;alle andere soorten
de steeds meer zich uitbreidellde i
jzerel,spoorwegen,eene worden OP de ewo
wi
sle
see
nma
pe
rn
oe
lqe
sj
,zewa
ac
rh
tote
me
n,albl
jvd.roog
od
kje
dn
e
zeer hooge vlugt heeft genomen;zoo dat.bàjv.,Engeland heeten prunequœ
tegenwoordig perstoombootde kosteli.iisteverschevruchten, Wefzle Claude rekent;ook verzendt Tourseene soort:pruinzonderheid wi
jndruiven,uitPortugalontvangt. Jppeten' nes de é'/.M auve. In hetdepartementVienne wordtvan
tfr. pommesa eng. apples) du. Nepl'
et; ital. mole of Chatellerault schier even zoo veel alsuitTours verzonden ;
pomij.Deontelbare,doorkulluurgewonnen,soortenstam- ook Londen voert uit. Voor het departement der Xaine
men alleafvan den wilden oflàoutappelboom Lpyrusmatus en Loire, is Seaumur de stapelplaats;men heefthierook
L1
>,.). die van alle europesche vruchtboomen hetminst la 3t.C'c/lcrïln,pruneauœ nof'rd et z'ozlg6'tç. Hetdeparvoor de koude,gevoelig is, en tlienvolgens1othoog or,in tement Gironde, Lot et Garonne verzenden hunne waren
het Noorden (Noorwegen. Zweden,hetnoordeltjke Eus- over Bordeaux en Engeland, naar de Noord- en oostzee;
lznd) groeit. ook zi
jndeqppelen het ooft, hetwelk ltet het verkeervan deze stad deeltEngeland echter met lgen
l77
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ea Tonneins, beide *teedjen in het depqrtement Lot en
Garonne. 9it departement alleen verbrulkt zelfjaarlijks
90,000 cntnrs,en verzendt20,:00cntnrsdadelpruimen(,r.nes d'Agel, in deajhandelkomende.in hetdepartement
prunez (d'>nfel ofDantenjpruimedanten genoelnd);van
de geringere soorten verbruikt Frankri
jk zelf20.000 centenaars.en verzendt80,000. W atin hetland zelf verbruikt
wordt,xi
jnpvunesd,St.lulienenye/ï/e;prunes#:Damas
dieooksomspruneauœnoirsworden genoemd.Bordeauxverzendtschierenkel,rvne:d'Jnen, en zeldzamerprunes W:f.
Iu de Provence zln gigne en Castellane devoornaamsleverze dingplaatsen. 9e beste daaronder noemt men. wegens
derzelverkleinheid en gele kleur,naar de goudstukken pis-

zolfe:; zi
j zi
jn geschild, en van de pitontdaan;met de
pit heeten ztjbrignolles ê noyauœ, of enkel noyauœ.
Onderde anderesoorten derProvence zi
jn deprunes6'c4Iellanesen CarpentraademeestvoortreFeli
jke.9everzen-

zoMfhvlrcnïEN.

vqtbladzuur,waaraan hetzi
jnen eigenaardigen smaaklreuk
e*
n zjne werking verschuldigd is;het meestelevertGlarusy
Versoix bj Genève, de landstreek om den Rigien Con-

stance;ook de Franche Comtl, met name Fongerolles, be.
reidt een weinig. Hetzelve wordt verzonden op kwart-ûes-

schen. Frankri
jk voerde uit:in 1833:6783 litres;.1834:
5394 litres; 1835 : 8441 litres, en vnerde in: 1833: 1654

litres (waaronder 1195 litresuitZwitserland);1834:1551
(uit Zwitserland 409) litres. *
1n galmatië bereidtmen ui1
de verschektrsen eenen kostferl.i
jke
n drankyden marascniv
abvicots; eng. apricot.
g;
de zara. 9e qôrikozen (
.
du.Jpvikonen;ltal.albicocchebofcllercpcele),devruchten
van den uitVôör-Azie naar Kuropaovergeplantenabrikosenboom Lprunuslr-exïce. LIxl.)komengedroogd4anTrië:t
en Livorno in den handelj ingemaakt alsaprikogen-koekjed
(k.pâte d'clrfelf#,debeste van Clermont-Ferrand (de.
pr
aoro
tett
me
nt Fuy de gôme) in vrao& van onderscheidene
e;voorts van Genua, Tours en uit Tyrol. Xalta verv

dingen ter zee gaan over llarseille. Hetdepavtement vande
Xoesely verzendt de beste gedroogde M z'rc&ef/ra, welke zendteene soortmetzoo dunne pitschalen,datmen ze met

jven, gewoonltik ingemaakt,
in den handel komen. 9e beste fransche soorten, bi
jv. de vingers kan stukkeud wri

Brç&ailles, Ccdfe//cred. worden Terzonden in metpapier onderden naam al
os&andrini. Abrikozenpitten (bitteretot
likeuren, zoete ter versnapering te gebruiken, even a1s

.

gekvoaer
dekistjesvan dennenlt
out.
nêel. ln D uitschland wordt uit Frankenland en
Saksen veeluitgevoerd.uitden omstreek van Frankforta/M
N irabnllen. Apppcr#
',verzendtnaarPolen en totvoorbi
j
Fiume. Ilet uitversche pruimen,door uitkooking getrokken, pruimen-conser-f (l
at.pulpa prvn/rzfza;du.P/auplezl,
sv/ae;russ.pestitjkomtuit oostenri
jk,Hongari
je en
Rusland,uitlaatstgemeld ri
jkoverdeZwartezee.indenhandel;pruimen-6randewù'
ntrg/dcâ slavonisch:&tibowitza),
-

amandelen) brengt Triëst iu den handelyen verkooptper
centenaar. 9e perzikei (fr.pêcltesg eng.pcaehes;du.
Pli=chen) ital.persiche ofpe&che) van den uitPersië
naarEuropaovergeplantenpersikenboom Lamy&dalunper&ikaj
komen niet in den handel; derzelver pitten dienen totbe=
reiding :an den persiko. 9ekweepeeren (fr.coinn,.eng.

guinces;du.Quitten;ital.cotagnej,de vrùchten vanden
kwe
eënheesterqpyru.eyAnïc LI>>.),worden we1gezegd,
van het eiland Kreta,met name van de stad Kydonjvauuit Slavonië.
na
a
r
o
ud
g
e
b
r
ui
k.
i
n
v
a
t
e
n,
Usantï9l
' : Amsterdam :
waar zi
j hunnen naam ontleenea, verder te zi
l
xn verplanl
tarra 14 pcta,g.gew.2 p6t.,rabat 2 p6t.,uitslap 2 p6t.; geworden, maar groei
jen ook in het wilde in oostenrjk.

in kisten tarra fransche, g.gew.2 pCtq, korting 2 p6t., Zi
j komen ingemaakt in den handel. De portugeschen en
ln de beste;in guitschland verzendtFrankenuitslag 2) pond per waag1Tolgenshetnieuwe tarieftarra italiaanschea zvoor fransche in 1 en l vaten 14pçt.,voorduitschein land, inzonderheid Xarktsteft. Alle in deze artikelen geeikea vaten 12 pCt.,in dennenhouten vateu 10 p6t.j voor noemde vrucbtplanten behooren in de l2e klasse van IzI>>.
Katharinen in kisten,naar regulatie. Jntwerpcn tarra in In de geneeskunde worden alleen appelen,pruimen-conserf,
kisten zuivere ofgemerkte met5 p6t.,gewigtsverhoogiog, zure kersen en kweepitten gebezigd.- Solregten vooralle
il vaten 14 pCt.Boydeauœ ia vaten enkistentarrazuivere; de opgenoemde vruchtsoorten : Duit&ch Toft/erlopd :lnvoer
bi
j scheepsvrachtI,) of 1 vaten, a1s ook Zro, A
/ of %* van versche vruchten vrq a
. vaa gedroogde,persaksisch of
kisten op l tonneau. Fc-lsrg bi
j Katharinen tarrafran- pruissisch centenaar i2 g. groschen pruissisch, ofper tolsche, in geheele kisten & 70 tot 80 pond met 2 pond centenaar 50 kreuzer ri
jnlandsch;van ingemaaktey gecaosuper tarra, in halve à40 pond met lpond dito bj par- deerde of ingelegde, op sterken drank afgetrokkene, l1

ja 45 kreutzer percentenaar)
ti
jen, bi
j den verkoop van enkelv kislen zonderg.gew.; thaler pruissisch of 18 flori
prijsin schell.banco perpend,courtage 1) pCt.;fransche uitvoervri
j. *4dfe?lr#â (kweepeereuuitgelonderd)versch:

in vaten g.gew.1 pCttarra franscNe of 10 p6t.,supertarra Per centenaar sporco 9 kreuzer,uitvoer ) kreuzer;doorvoer
per vat van 6 à 800 pond,4 pond;van 3 & 400 pond, 2 2 kreuzer;gedroogde,invoer per centenaar sporco 36 kreu..

pond)prijsin banco mark per 100 pond;courtage1)pCt.; zerjuitvoer1) kreuzerydoorvoer2 kreuzer;ingemaakl per
duitsche prijs in centenaars mark per l00 pond,courtage pond sporco lnvoer 18 kreuzer.uitvoer) kreuzer,doorvoer
1) pCt.; duitsche pràjsin centenaarsmark,per 100 pond. 5 kreuzer.Kweepeeren percentenaarsporco invoer2 Ilori
ju
tarraop de vaten (meestal zouttonnen) gemerkt;in zakken 15 kreuzer, uitvoer 4 kreuzerj doorvoer 2 kreuzer. Btader(
deze terug gegeven ofbetaald)g.
gew.1'
p6t.:courtage IJ tol:Pruimen pervat1.schellw,peroxhoofd lschell.Bond:
pCt.. ook 4 schell. per 100 pond. Farre in kisten tarra Pruimen per 100 pond in kisten ofper 400 pond in vaten
geschrevene,ttjd 3 maanden,courtageIpct.vaubeiderzi
jds; 9 stùber. Frankr#kn versche vruchten xper l00 kilogr.
bi
j scheepsladingen 900 kilogr. in vaten of800 kilogr.iu bruto invoer in fransche schepen 4 francsj in vreemde
kisten = l tonneau. Xopesâcgea tarrabi
jfranscheinkis- gchepen of te land 4 francs 40 centimes;uitvoer 25 centiten gemerkte,in vaten 1i,pct. Iu&eck tarra bi
j fransche mes; gedroogde per 100 kilogram m es bruto invoer, in he!
in kisten, courtage J. aHarseille tarra in kisten #an 50 eerste geval 16 francs;in hettweede 17 francs 60centimes;
derde 25 centimes; uitgezonderd appelen en peeren
à60 kilogr. (ea caisses, ofen gcrdss,of* relàst.zui- iinn het
rdeparten gesneden met schillen en pitten, in het
verey in halve kisten van circa 25 pond Len caissetinsj eerstveiege
val60 francs;in hettweede 65 francs;in hetderde
slechts drie pond.ofschoou de werkelijke 4pct.bedraàgt;
centimes; in brandewija per 100 kilogrammesnetto in
iu ronde doozen van 1 à2 pond (es 6oite&r/xde,
:),geene 25
tarra;bi
j scheepsbevrdchting in kisten 11 last. Rottevdam, het eerste geval 28 francs, in hettweede 105 francs40cenper 50 pond.uitslag en g-gew. I pCt..ti
jd 3 maanden, times, in hetderde 25 centimes;totiedere dezertaxennog
tarra in kisten zuivere en 1) pct.in vaten 18pCt..courtar ), verhooging a1s dLcime c#W /l'/xlef. E ngeland drooge
2 stuivers per kist, of in vaten 3 stuivers er 100 pond. prui
men per centenaar l 2 7 sh. 6 p. Frucâtenul#a
De kersen (fr.eérises;eng.cherries;du. irschen;ital. (vergeli
jk 61p:n)(fr.vt
'n defruitn,eng.domestiowixeg
ceraset.9emorellen-kersenôoom (,rvxv:eerasus.LI>z.) vdru.
o
'
ô
s
t
we
i
nj
;
i
s
d
e
doorgistinguithetsap van boomis74jaren vöörCqnlsTrsdoorden romein Lcccttv:uitde uchten ofbeziën bereide drank. 9e beste i:de cider of
jn (fr.eidre)eng.cider;du.Cidfr)hal.cidroj.
stad Kerasonin Klein-Azie (van waardeeuropesche naam appntul%
n neemt daartoe ri
jpe appelen van niet lang goed te
der vrucht) naar Europa okergebragt geworden; aan zich Xe
zelven overgelaten bltjft hàieen heester,en levertde zure houden soorten. 9e bereiding isdezelfde a1s dfe bti den
ruivenwi
jn,op tweeuitzonderingen na;eerstensynameli
lk,
kersen ofmorellen,diegedroogd (lat.cerasa acfdc)inden d
handel komenj donkerbruin en rimpelig zi
jn en ligteli
jk bezit hetappelensap veel appelzqur, ea om ditte verdunbederven. Glarus, vooral Kerenzenberg, verzendtveel; als nen,giet men er watertoe;tweedens? bezit hetzelve weinig

piritus,weshalvemen dit nog metwi
gnsteen en suiker aana
ook Koningsbergen. 9e zoetekersen (lat.cerasa sfgra of s
dulciajstammen allen afvan den vogel-kersenboom (,rv- mengt,waaruitzich meer spiritusyormt.lnDuitschland wor4t
n%s
cwf
zzzLïxw.),diein Zuid-guitschland inde,
eenzaamste alleen aan denRijncidergekelterdofgeperst.Iletvoornaamste
wouden in het wild groeit, en dus aldaar inheemsch is. land daarvoor is Frankri
jk, inzonderheid in hetnoorden.
Gedroogd: verzenden in Duitschland de Paltz en W urtem- Aldaar is reeds op heteinde der6 eeuw de cider beken:
jksin geheelFrankri
jk
berg;in Frankrtik Saumuren Chinon;Londen ontvangtde geweest. Tegenwoordig wordenjaarli
zi
jne meest uitKenten Hertford. Uitdepitten ofuitde 7.600.000 hectoliters tned,vat) gewonnen,tergeldswaarde
geheelvqrstampte vruchten bereidtmenhet(bazeler)kérsclt- van 59,000,000 francs.gaarvan komen op de 5departemenwgcdder tfr.kirscâ of equ #:ei.decêrisnj;h@fItlvebe- tvn der Normandii alleea 4,000,000 hectoliters1 op de 5
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departementen der Bretagne 1,970,000 hectoliters. Xet op- land 1
@n Cheshire,in Spânje,in Italië in Kalabrië,1
n2u:-.
xigttotdehoeveelheid van den gewonnen appelwi
ja volgen land,in Zwitserland in Columbia,te Zipacira, op 7mi2-len
de cider persende departementen op elkander in dezeorde: van Bogota.
Be klipzouten,welke men in den schootderaarde vindt,
Departement der Neder-seine, met 1,622,000 hectolitresj zi
jn meerof minder zuiver;gemeenli
jk vindtmen dezelve
>
dl1Calvados.
te midden van wi
jd uitgestrektelagen graauwe kleiofleemn
d'llle etVillaine,
aarde;somwijlen zijn z1
Jvan eene merkwaardigezuiverheid
x
de l'Eure,
en doorzigtigheid1 soms ook zi
jn zijbruin,roodjgeeljof
*
de la Xanche,
grxn,en eindeli
jk ook bruin en zwart,gekleurd;somwi
j-

#
*
%

*
%

nt

du Alorbihanj
de l'orne,
de la Sarthe,
de la Somme,
d'Eure etLoirej
de l'Aisnej
du Cher)
de la Nievre,
de l'Allier!
du BasRhln,
des Basses Pyrénées,
de Yonne,
de l'Aube

1en is de zalnenvatting ofhet weefsel qla /ez'/vr<)digt
in-een gedrongen;somsook isdezelve meer vezelachtig of
draadvormig; dit laatste is het gevolg der kristallisatie der

zilte vochten die tusscben de gedegenemassa's insi
jpelen,
hetzi
jdie van zoùtofvan mineralen zi
jn.

ln den.staat van vloeistof vindt men het zoutopgrlost
behalve in het zeewater, in eene menigte wateren, die in

onderscheideneoorden qjn waargenomen.Alhetzout,hetwelk men noodig heeft, wordt, hetzàj uitdemi
jnen van
klip- of bergzout uitgewerkt, hetzi
j door verdàmping der
zilte of zout inhoudende wateren verkregen. Hetwitt: en
van alle vreemdaardige deelen afgesclleiden klipzout,wordt

lljn gemalen door middelvan een'spilofdraaimolen,ea
ervolgens in den handel gebragt; het onzuivere klipzout
(N.B.de zeven laatstgènoemden,iedermet v
wordtopgelostirlwater,dat reeds metzoutdeelenisbezwan1000 à 4000 hectolitres).

du Lot,
erd. l)e oplossing langzaam afgegoten en vervolgensvezde la Loire,
damptzi
jnde, levertditzout doorkristallisatie. Hetaldus
%
d'Aveyron,
verkregen zoutis wit.
*
de l'Ain,
In Columbia wordt het klipzout door onderscheidene
de la Creuse.
handelwi-izen verkregen: 1)doorverdamging aaa delucht,
(W.B. Deze 5 ieder met l00 à 1f00 hecto- i
ndeAouthoudendepoelentzacrt
zïllcîcz'dl*);2)doorverdamping vas het water, met behulp vaa den invloed der
litres).
de la Xoselle,htt minstopbrengendevan alle. dampkringslucht,en door aan hetwater eene groote oppervlakte te geven. 0p sommige plaatsen, o.a.te Moutiers
Voor de beste onder allecidersoorten wordt gehouden die t
'in Farente) laat men het water langs loodregte koorden
dl
e van Xon- afloopen die, ten gevolge der verdamping, zich met zout
van Lolif (departementdela Xange
chec)id;eoro
k
s derNormandië aanzetten. ln andere oordenj neemt men hetzaudjover
tigny bi
j Rouen is zeergeschat.
splitsen zich naarbunne kwaliteit in drie afdeelingen :
hetwelk het zeewater heeftgeloopen, hetwelkvervolgensaan
de luchtis blootgesteld geworden,ea zich meteen bloEmsl) Cidredu ycy:d'âuge.ofgro'eïdre.
>

feel kracht, hooge kleur, veel zuurstof; kan vele jaren
goed gehouden worden;hetmeestgeachtzi
jndievanAnnebault, Dozuléen Pontl'àvèque;erwordtveelspiritusuit
bereid9 uit 16 maatvan dezen ciderverkrl
jgtmen 1maat
spiritus.
2) Cidre 8: Bayeu.
x en du Cotenting wild Van
smaak,barnsteen-geel;minder spiritus.
3) Cidre du Woccge; metdievan Bretagne zeergeli
jkvormig,zeerligt;wordtspoedig zuur.

ewi
jzeaanzetselofschimmelvan zoutheeftoverdekt;men

brengt hetzelve in aanraking met het zeewater; ditwater
wordt verzadigd, waarna men de verdamping laat volbrengen.
Ilet in de zoutende Poelen perkregen zoutis niet zuiver:
lletzelve is m et vreem daardige bestanddeelen bezwangerdj

en hetheefteenekleurafwisselende van hetgri
jswittothet
rozenrood naargelang van den bodem ,op welkerzdesalinen

evestigd zàjn.llitzoutwordtdooroplossinggezuiverd,merl

Be meeste vaa Annebault, gozulé en Pont l'Kvèque gaat laatde verdamping xich bewerkstelligen,en men verzamelt
naar Rouaan en Ilavre; die uitde kantons Cambremer,Xe- de kristallen, die zeer klein zi
jn;hetdusgezuiverdezout
xidon en Livarot naar de kleine steden Lisieux,Caen en Wordtonder den naam van wit?:zd/verkocht.
l
l
e
t
i
n
d
e
n
ha
nd
e
l
k
o
me
n
d
e
zeezoutwordt tot menjgvulFalaise;dievan Caen en du .
1':,
$:,x blijftin hetland.Uit
het departement de la Xanche ontbieden de havens Gran- dige einden gebezigd;men gebruikthetzelveom delffheid
ville en St. Xalo het hun benoodigde voor hare walvisch- derspijzen teverbeteren;om vleesch en visch in texoutea
en bakeljauw-vangers;naarJersey gaatweinig.InEngeland en te bewaren ;oln de kunstsoda te bereiden,om dechloor,
wordt voor den handel cider bereid in de graafschappen hetammoniakzoutte prepareren; om sommige aardewerken
; men bezigt hetzelve in kleine dosis in het
W orcester (jaarli
jks 10,0* oxhoofden)9 Hereford, àlon- tveoevdeerrnivsasaenhe
t mestvee, en hetzelve kan dienen totverbemouth, Gloucester (deze drie te zamen jaarli
jksmeerdan
20,000 oxhoofden). Somerset en Devon. 9e peerenwnn tering van zekere bouwgronden.
(fr.poire;eng.perry ;du.Birnweinj isandersvanreuk Foortbrenging en âczzddî 1141% het zout. l)e geheele

en smaak.Frankrp
-k bereidtdaarvanjaarlàjkscircaI.268,735 roducti
evanzout,opden ganschenaardbol.wordtàeschat
hectolitres,ter geldswaarde van 8,178,956 francs. In Enge- P
op 80 à 100 millioen quintalen, alleen in Europa bedraaat
at
'
land wordt het rneest de peerenwi
ju bereid in degraaf- de productie 25 à 30 quintalen. De handelvan Setu&t
schappen Glocester en W orcester. Xen neemtdaartoe de (st
.
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scherpste ofwrangste peeren.
ia bezitnem en van Portugal door de franschen,aanmerkeZOUT, (eng., de. en zw.salt;du.Salz;fr.sel;ital. li
jk verminderd vele caldeirasstaan ledig;vele zoutpyras
al
e
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.
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deze chloruur is gevormd uit 39,66 sodium en uit60.34
chloruur.Het zout is een der meestin denatuurverspreide

n weet waarin deze zoutendepoelen bestaan. Hetzi
jnkuizelfstandigheden; men '
vindt erhelzelve,hetzi
jopgelostin *)Me
len ofkommen welke men aan den oevergraaft,en welkerwanhetwater,hetzi
j gedegen, in den vorm van rotsenkristal.
den men metklei ofleem belegt. De eerste dezer kqilen is een
groote vergaderbak ;daarin doetmen doormiddeleenersluishet
In den gedegen staat, neemt hii den naam van klipzout
zeewaterdoor eene geulinloopen, en van daar verspreidt men
(fr.sel#e'a?a:) aan. In Frankri
jkvindtmen ditzoutin
he
tzelveovereenezachte hellingin andere zeer wi
jde dochzeer
onderscheidene oorden, waarover slraks nader. l)e uitwerondiepe vergaderbakken, die dienvolgens aan de lucht eene
king van kl
groote oppervlaktè aanbieden,om de verdamping te bevorderen.
ipzout,dietegenwoordigteVic,deaanzienlàjkste
De kommen of vergaderbakken hebben overl'gen: gemeenschap
zoutgroe'e van Frankri
jk, geschiedt, is gevorderd tot l50
met elkander, derwzlze dat het water? om van de eene in de
znètres diepte. en te rekenen van de opening der putten
tot op den bodtm der groeve, onlmoet men zoutlagen,
waarvan 2 op ll voor particuliere rekening worden uitgewerkt. De zout massa's worden losgewerk'tdoor uitgraving
m ethouweelen,vervolgens naar buiten gebragtdoormiddel
van tonnen of vaten, die door een stoomwerktuig worden

ill beweging gebragt. Er zijn ook in Polen groeven van
totop ongeveer200 mi
jlen lengtein Hongad
'je. Xen vindt

klipzout,metname te W illiczka,de'
zoutlaag strekt zich uit

dezelvt jn Transi
jlvanië in Duitschland,in Tyrol,in Enge-

ndere te komen, genoodzaakt is, eene uitgestrdktheid van 3a 4000 mètreste doorloopen. 11s nu de kristallisatie wèlvolbragt is,neemtmen hetzout'van op den bodem der vergaderbakken uit, en stapelt het rondom dezelven op,waar het dus
g
edurendeeenigemaanden bli
jftliggen;hetdruiptuit,ontdoet
zich van de onmtiveredeelen, welkehetzelve bevattede,endroogt;
ho
e
l
a
ng
e
r
he
t
da
ar
bl
i
j
f
t
l
i
g
ge
n hoe meerlletin waarde toeneemt, omdat hetzelve later minder aan verlies onderhevig is.
De werkzaamheid der zoutende poelen geschiedt alleen in den
zomer, begintin Augustus en eindigtin Septemlyer;de inzameling wisselt af naargelang der warmte en der winden, die er
heerscben.
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miden staan jaren lang,alvorensverkocht teworden;zel-

llessen Darmstadt. ..
l4
den ziet men aldaar meerdan 3 à 4 gchepen het zouten
W
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.
.
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7
J en is
de kurk innemen. Het meeste gaat nog naar Rusland,
Pruissen .. ... .... . .. l0) ponden zout
Brazilië en andere amerikaansche landen. St. Ube: heeft per hoofd verbruikt worden. Xet opzigt tot het in vele

3 soorten. Frankr#k voertnietin;heeftuitgevoerd
In 1831kilogrammen 52,033,391
Jy1832
>
89,751,772
> 1833
>
99,151.094
m 1834
p
12l,829,052
yy1835
p
84,265,l42

landen bestaand zout-monopolie,verwpzen wi
j naarhetart.
Fervalschinr van het zout komt meestal in Frankrtjk
voor,inzonderheid in Pari
js?en we1gulksmethetonzuivere
zout uit de salpeter-giederi
jqn (d:Jde:c?
,d/r:),met4eraëneerd keukenzoutuitden varech-soda.weshalveerjodlne
bi
j komt,metbitterzout,hetwelkechterinhetbezuinigings> 1836
p
91
ll
opzigt nadeelig isjvermits men er meer van noodig heeft,
, ,204,l
met10 en meerpercentgips.In Pari
jsismenzelfsschaamln hetjaar 1836 gingen daarvan 21,925,321kilogrammen teloos genoeg, om het laatstgemelde onderden naam van
naar St- Pierre Xiquelon en de franschevisschersplaatsen. poudre 4 meler c. &elopentli
jk teverkoopen. 9athet
ZprTMxclz.

8,812,486 naar genemarkeny naar Zwitserland 8,744,371j keukenzout waterdeelenj zelfs tot 14 pCt.inhoudt,magmen
naar Bolland 8,481.054,naardeSardinischeStaten8,448,600, niet als eene vervalsching beschouwen, wantgeen zout is

saarZwedenenNoorwegen7,804,478,naarRusland5,062,5189
naar Toskanen en den Kerkelljken Staat 3,955.437. naar
Groot-Brittanjeenlerland3,597,968,naarPruissen3,478,300,
naar de Barbari
jsche Staten met Algiers 3,219:075. naar
:elgië 2,738.883,naar de fransche koloniën2,113,235,naar
Brazilië l,463,287 enz.De waarde van den ultvoerbedroeg
in datjaar2,736:123 francs;deuitgaanderegten beliepen
7:633 francs. Xarennasheeft4 soorten,6lane,liman gaan
naar Rome en Pari
jsygrisffclcnaarPruissen en hetbinnenland van Frankri
jk,rouge A ehandiérenaarhetnoorden van Frankri
jk, naar Holland en België, alwaar deze
laatstgemeldesoortgeraëneerd lordt. Le Pouliguen levert

j
aarli
fks 17,000,fI
00 kilogrammengri
js en wit;desalinen
van Lotharingen 115,000 centenaarg.Ennelandseigen ver-

bruik wordtgeschatop 1444200 ton;hetzelve verzendtnaenoeg 250,000 ton = 10.000.000 bushelsà50pûnd;1829
ing daarvan naardeYereenigdeStaten van Noord-Amerika
3,515,9:4 bushels, naar Hollanden Belgiël.583,517bushels,
naar het britsche Noord-Amerika 1,472,000 bushels,naar
Musland 1,380,000 bushels. naar Pruissen 949,834 bushels
enz. :ngelan; voerde in 1829 in:399,188bushels,waarvan alleen uitPortugal284,2251hetoverigeuitFrankri
jkj
spa
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ui
sseu produceerde in 1835: l,672,538 centenaars,77 pond,
waarvan l,614,481centenaars39 pond wit;hetoverigewas
graauw,geel,zwarten zoutvoor de fabri
jkep enz. Debehoeftewasechter220,7374150 pond;daarom kochtdezoutxegiehetoverigevan Liverpool,Setubal,voordeRi
jn-provinciën uit Lotharingen en van den Neckar, voor Silezië
uitW ieliczka. Daarentegen verkochtzi
j uitRusland 1)bij
leveringcontract 30,375.000 ponden; 2) buiten contract
8,457,413 pond. ln 1836 bedroeg het inlandsche zoutdebiet 222,579,900,het buitenlandskhe 5,759,100 pond,te
zamen 228,359.000 ponden.husland produceerde in 1836
18,600,000 pud, verkochtmetden voorraad van hetvorige
jaar 22,500,000 pud,voor24.203,260 roebels,waarvan de
zuivere winst 16.400,000 roebel: bedroeg. HetTschakraksloi-meerin deKrim leverde in 1833 alleen 5.000.000pud,
de beidelagunen ia Bessarabiëbrengen in goedejaren voor
2,000:000 roebelsop.en welk eeneri
jkezoutopbrengsthet

vri
j van water;slechtsmag helzelve daarvan nietmeerinhouden.
ZOUTZN (lat. 'alia; eng.&alt&; fr. s6l&;du.Bölze;
ital. salej. 9e naam zouten werd oudti
jdsgegeveo aan
iedere in water oplosbarey eenen gilten smaak hebbende
zelfstandigheid. Toen intusschen in latere ti
jden ook dit
gedeeltederscheikunde doordefakkelderwetenschap toegelichtwerd.be4ond men spoedig,datditbegripzeeronjuist
was. Tegenwoordig geeftmen den naam zoutenaanalledie
verbindingen,welkezooweluitdezamengesteldeelectro-posi-

tievestoFen (grondslagen)mettezamengesteldeelectro-negatieve stofren tzuren)bestaanjalszj ook enkel eenen zoutvormer en eea metaalbevatten,zonder datdaarbi
joplosbaarheid en ziltigen smaak in aanmerking komen. Xen
onderscheidtvoornameli
jk tweeklassenvanzouten,nameli
jk:
l)Zouten welkergrondslagen en zuren zuurstofbevatten;
2)Zouten diegeenezuurstofinhouden.
onder deze laatste soort behooren de verbindingen,die
uit eenen zoutvormer en een xnetaalbestaan;bàjv.chloornatrium (keukenzout). Deze vormen zich alsmen een metaal met eene; zoutvormer-chloor,jodine, brom enz. ia
verhoogde tem
'peratuurte zamen brengt,ofeenen zuurstofg
r
o
n
ds
l
a
g
me
t eene waterstofzuur van den zoutvormer in
aanraking laat.In het laatste gevalworden zuurengrondslag
derwijze ontbondenj dat de waterstof van het suuren de
waterstof van den grondslag water vormen, waardoor de
zoutvormerafgescheiden wordt,en nu tothetinsgeli
jkszich
afscheidende metalliek wordende radikaal van het oxyde
toetreden kan - nu kunnen echter deze zouten ofchloorjodine- en brom-metalen verscheidene verhoudingen varl
den zout4ormerbevatten,eu in zoo verreonderscheidtmen
dezelve door de uitgangen aur en yde; btiv.chtoruttr.
chloryde,die overeenstemmend metde oxydalen en oxyden
tezamengesteld zi
jn.Nog h
,oogereverbindingsgraden onderscheidt men door het woord super) bi
jv.super-chloruur,
super-chloryde.gezereekswordtaangeduid doorden naam
haloidzouten. - Even zoo behoorthierloe eene reeksvan

verbindingen, aan welkede bijzondere namen van zwavelzout,selenzoutenz.gegeven worden,dieechterminderbekend ztjn. Xen verkrpgt dezelve,alsmen alseen zwavelcl
'tonmeer verschaft, kan m en uitde volgendr tabelle op- ofeen selenm etaal, hetwelk de ro1van een grondslag aanmaken.
In 1823
p 1824 , ..
> 1825
.
, 1826 . . .. ...
.
y 1827 .. ..
. ...

2,183,383
39842.103
2,179,053
19462,879
1.046,822

pud
p
>
m
>

> 1828 ........... 1,164,850 *
> 1829 .. .. .. .. ... l,293.058 p
> 1830 .. .. .. . .. .. l,130,658
> 1831 .. ..
. 2,243,819

neemt, sich meteen ander zwavel- ofselenrnetaalverbindt,
hetwelk de plaats der zuren vervangt.
9e eerste klasse van zouten bevatde hetmeest bekende
Merbindilven. en aan deze wordtde naamvanzuurstofzouten
gegeven. De benaming van ieder dezer verbindingen op
ziclz zelve wordt in hethollandscN en ook in het vaa detl
naam van de:zelfsgrondslag afgeleid, voor welken men als

bi
jwoord den naam :an hetzuurzet;bi
jv.zwavelzurekali-

eene verbinding van kalien zwavelzuur eng.;de franschen
duiden zulks aan doorden uitgang âte of âtesnwelke men
aan den naam van het zuur-radikaal geeft, waarop men

> 1832 ....
. 2,096,482
Ditbedraagtvoordeze10jarentezamengenomen18,552,342
pud.gaarvan werd hetmeestein destapelplaatsenderkroon
bij'hetmeerkin Procrowskajaea Nikolal
-ewskajaopbewaard;
hetoverige bleefop hoopen bi
J hetmeerliggen,alsreserve
tegen een ongunstigjaar. Zulk een hoop weegtgemeenli
jk
509000 pud. ge astrakansche meren leveren in goede d.i.
in warmeen windigejaren là 1) duizend ponden,inzeer
kwade jaren slechts 120,000. Java verzorgtden geheelen

den naam van den grondslag volgen laat;bijv.Sulfâtede
po/cdde enz. - ln hetlati
jn heeftmen ditinsgeli
jksaangewend doorden uitgang as,en zegtsulpàancclïev:enz-,
hetgeen in hethollandsch ook doorkalisu+haatkan wedergegeven worden. In het engelsch zijn debenamingen
tamelp
nk geli
jk metde fransche.
Grondslag en zuur derzouten vertoonen een streven om
elkander teneutraliseeren (zich wederkeerig aft: stompen,
zooa1sditook onder enkelvoudige ligcbamen hetgevalis)
en op die wijze ontstaan degoogenoemdeneutralez4v/ezz.
onst-indischen Archipel metzout.Alen heeftberekenddàtin In deze staan grondslag en zuursteedsin eene zekere,bepaaldeverhoudlng,derwi
jze datde zuurstof-hoeveelheid der
22
18

zuren in den regel een multiplèm van de zuurstof-hoeveelheid des grondslags is. Dit noemtmen de verzadigings-

Bei
jeren........... l5tFrankrijk ...
.. 13)

capaciteit van een zuur, en drukt dezelve dooreeu getal
uit, hetwelk hetzuurstof-gthalte aangeeftj hetwelk eene

Engeland .. . ... . . .
Baden. . .. .. ... ...
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grondslag-hoeveelheid inhouden moet,die met100 deelen gpeculatidn van den overi
genhergbouw a&n debemoeijingen
van hetzuur een neutraal zout moetvormen. Zoo,bi
jv. van particulieren vri
j gaven,gingen zi
j,beimudenszeldzame

deverzadigings-capaciteitvan hetzwavelzuurj van deszelfs uitzonderingen, met opziqt totde zout-gewinning op eene

luurstof-gehalle. of 19,96, dat is:100 deelen van de zuren geheelt
egenoxergesteldewï
zjzetewerk.Hetbezitdaarvanwerd
die 58,288 zuurstofinhoudeny. hebben jui
steenezoogroote door de regeringen met den grootsten i
jvernaargestreefd,
grondslag-hoeveelheid noodig, dat in dezelve 19,96, of) en zoo a1sreedsin de ttjden dergri
jzeoudheid inDuitschzuurstofvan hetzwavelzuurgehalte voorhanden ig.
land aan de oeversder Saale een verbitterde volken- oorlog
Gemeenli
jk neemtmen aanjdatgeli
jkeequivalenten(ver- om den eigendom der zoutbronqen is gevoerd geworden

mengings-gewigten,atomen)grondslag en zuren gevenjdie
nochtotzuren,nochtotgrondslagterugwerken.
ldekleurvanhet
lakmoe:enookkurkuma-papiernietveranderen),endezenoemt
menneutralesouten,a1sbtv.bitterzout,salpeterenz.;ergi
jn
echter eenigeuitzonderingen:bi
Jdemetaalzouten,diegemeenlilktotxuurreageren,en bi
jsommigeaardsoorten,bi
jv.
aluin.9itkomtvandaar,datzi
jtendeelezwakkeregrondslagen

inhouden, die niet alle eigenschappen der guren ophenkn.
Er kunnen echter ook zuren en grondslag in verschillende
ver
ne
ut
ho
ra
uadli
-ngen t
zeuuzr
ame
zou
ntet
n.
reden,
9e e
znureznoowo
ont
rde
ata
nan rondslagook naar de
xuur-hoeveelheden, welke :i
j inhouden, genoemd; bi
jv:
anderhalf-. dubbel-1 yiervoudi
g-, enz. zuur-zout, als de

zoo werd ook nog in latereti
jden hetbezitvan zout-fabrij-,
ken in Italië, alwaar namelijk Yenetië en Gtnuahetxelve
wilden monopoliseren, nietzelden totopenbareofverborgene
aanleiding v&n krakeelen en oorlogen. Intusschen mag het
niet geloochend worden, dat de regeringen dermiddenttuwen hierin door eene edelerbeweegreden geleidwerden

en de ouderezoutlerordeningen bewi
jzen het,datmen niet
,
enkel eene ânancieële àpeculatiej maar ook den wensch
daarmeêe verbond, het volk dezeonontbeerli
jkelevensbehoefte toteenen geli
jkmatiz
gen en mogeli
jkstbilli
jken pri
js
te verschaFen, en dezelve tegen den willekeur eu de heb
-

zucht van vreemde monopolisten te verzekeren. Deze bewe
egredenen zi
jn,weiis waar, wegpevallen, sedertook ia
zuur-hoeveelheden lx- .2-yof4-yeng.malen grooterzi
jil, dezen tak de mededinging zoo sterk ls gewordenf dat eene
dan in deovereenstemmendeneutralezouten.Tanhetlati
jn voor het publiek te dure prijszetting niet te vreezen i.j
afgeleid, zegtmen nesqyi-,vvcdrï-,&inul
phatenz.9ege- zelfs indien de zout-gewinning geheelware vri
jgegeyen.
He
es
it
ge
enbelang zoude dan de verkoopers nnodzaken, de
wonewi
jnsteen iseen zoodanigdubbelzuur-zout.Degrond- bi
ltldk

slag-zouten (geli
jk zulksook het.gevalbijde haloïd-gouten
pri
jzen te stellen. En totwelke hardheden heeft
is)onderscheidt men doordebenamingen:half-, enkel-, niet dat regaalofgouvernements-monopolie aanleiding gedubbel-,enzygrond-slag-zout,ofdoorbreukgetallen,als:), geveû. Zelfs hetzeezout liet men lliet vrij en menig
1
.j) zuurzoutenz.
franschman isop de galeijen versmacht,omdathi
jzicN een
ontbinden zich t/ee @
ln het &vater opgebste neutrale wei
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g
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zouten, zoo Ontstaan OP nieuw Wederom twee neutrale Ter- tegtn het koni
ngli
jk regaalvergrepen had. Deregeringen
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bindingen,en de vloeistofbli
jftinsgelijksneutraal.Evenzoo
,ofhet uitblàjft, als in deoplossing van een neutraalmetaalzouteen sluitend regt derstaatsmaptom zoutuittegraven,te vinander meer positief metaal,dan datgene watin het opge- den, te kooken;maar, zz
jmonopoliseerden ook den zoutloste oxyde ls, geplaatstwordtjde .
vloeistof neutraal, of- handel, en moesten ten deele zulkswe1doen,a1szi
jzich
gchoon het opgeloste, negatieve, in metallieken vorm neêr- een vertier! totdoor hen vastgestelde pri
jzen,verzekeren
geploftjen hetdaarin geplaatste in die zelfdemate opgelost wi
lden. Z( alleen mogten zoutbereiden,doorhaar alleen
wordt,alsdenederploKng voortschrijdt. Ditberustdaarin. mogt zout gekocht worden;zoo vinden wàj zelfs ook dat
dat ieder zuur steeds slechts die hoeveelheid van deszelfs regeringen die geene salinen bezitten, ziclz evenwel het
grondslag tot deszelfs neutralisering opneemt,welkewederom monopolie van den zouthandelbemagtigen!en daaruitgroote
even zoo vele zuurstol'bevata1s de vroegere afgescheidene, inkomsttn trtkken. Deze geheele inrigtlng heeft nu het

derwi
jze dat zich alzoo de metalen slechtstegen elkander natuurlijk gevolg, dat in de eersteplaatsde winsten voor
verwisselen.
particulieren verloren gaat,welken dezeuitditbedri
jfzouXenigwerf verbindt zich een zuur mettwee grondslagen den kunnen trekken) dat hetnationaalvermogen methet
en in ditopzigtonderscheidtmen ook nog enkeleen dub- gevaar bedreigd is, welligt voor langen ti
jd van menige

bele zouten ; het voorbeeld van een dubbelzoutlevertons
de gewone aluin, uit thoon-aarde en kali (
loogzout)bestaande, die beide aan zwavelzuur gebqnden zljn.Zrkomen
echter.ook dubbelzouten Toor, die uit twee zuren en één
grondslag gevormd zijn;bi
jv.datholt,hetwelk kiezelzuuren
boraxzùur bevat,diebeidedoorkal
kaardegebonden zi
jn.-

zoutbron,menige verborgene zoutgroeve, menige vernuftige

zeldzaam ;totvoorbeeld mag de aluin dienen,die uitthoonaarde:kali,ammoniak en zwavelzuur te zamea gesteld is.
Eene vroegereindeeling derzoutenjinneutvqleenmiddenzouten, isa1s onvoldoende geheel buiten gebruik geraakt.
Even zoo is de benaming van loogzouten voor eene zekere
reeksvan alialiën niet meertoereikend.

mogen verloren, maar komt althans der staatskas en door
deze'wederom het volk te goed.Hetmeerderederproductiekosten. hetwelk de zoutlkbrikatie en de zouthandel, ten

Productie-manier,diedoorden i
jvervanparticulierenzoude
opgespoord worden, verstoken te bli
jven9vöör alles, dat
hetpubliek eene hoogstgewigtige,en ook den armsteneene
onontbeerli
jke levensbehoeft, tot hoogerepri
jzen bestri
jden
moet, als lot welke hetvrilehandelsverkeerdezelve zoude
Even zoo,eindeli
jk,vindtmen ook drievoudigezouten,die leveren. Dit meerdere op den pri
js,hetwelk hetpubliek
drie grondslagen en ëén zuur bevatten;deze zi
jn echter ten beste moetgeven, gaatevenzeer voor hetnationaal verevolge der met i'
edere oyenbare regieverbondeneonvol-

komenheid, is opgelegd,zs volstrektnutteloosaan hetnationaal vermogen onttrokken.
Dezouten zijn dikwerfvatbaarom eenen bepaalden vorm ha9e
ndewi
l tnrs
etkjty
welke de staatvan hetzoutregaalen den zoutaan te nemen, te kristalliseren ;dikwerf ook geschiedtditin
iseene belasting, die echter nietin den ge-

he
tgeheelniet,ofalthansonvolkomen.gikwerf nemen zi
j bi
j wonen vorm,maarin den vorm van een monopolie-bedrijf
de kristallisatie water op. waardoor ten deele de kristalvorm geheven wordt. Zij ontstaatg doordien hetvolk,doorden
bepaald wordt; dikwerf ook heeftdit op de kristalvorming zoutnan gedwongen wordt.zijn zoutbijden eenigen movolstrekt geenen invloed,en kristalliseren zi
j zonder water nopolistte koopen,enaandezenhoogereprijzenbetalenmoet.
(
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De
me
t
wa
t
erbezwangerde dan dienj welken hijzoudetebetalen hebben,indien hij
geven in de warmte hun kristalwater af, en ontbindengich; metvqje mededingin; te kampen hadde. Hetëoude niet
ditnoemtmen verweeren. Een groot gedeelte der zouten moei
jelàjk zijn, althans een deeldermetdezoutregie veris in het water oplosbaar, maar erzi
jn erook die in het bondenenadeelen teverwi
jderen,en den volkedezelevenswateronoplosbaarzi
jn. Desmaak is even zoo verschillende behoeftetotbilli
jkerpri
jzen teverschafren,a1smen hetregaal
en de sterkte van denzelven wordtook dikwerfdoor der-

of
d gouvernements-monopolie geheel opgave, en in plaats
xelver meerdere of mindere oplosbaa#heid bepaald. Het aarvan eene belasting op hetzoutinstelde.Demededinging
getalder zouten iszeer grootjwantalleen datder zuurstof- zoude dan depri
jzen zoolaag neêrdrukken,en derpartlcuzouten wordtboven de 2000 geschat.
lieren kràcht zoo goedkoop werken, datde staatde zelfde
ZOUT;EGAAL,ZOUTHANDEL. onderallemi
jn-ont- winst, a1s vroeger. in den vorm eener belasting trekken
jneinkom-y
Ginnende onderneminqen ishetgewinnen en fabriceren Tan jajbijvermeerderdeconsumptievan hetzout,zi
het zout wel ongetwl
jfeld denuttigste en meestduurzaam sten nog verhoogd zien, en toch hetvqlk het belaste zout

wtnst aanbrengende. Hier toch geldt het eene der onont- tot goedkoopere pri
jzen dan te voren koppen zoude. De

beerli
jkste behoeften van den mensch, die echterinvele zout-consumptie zoude aanmerkeli
jk toenemen, vermitsde
groote lanlstreken slechts karigli
jk of ook volstrekt niet tegenwoordige pri
jzen het zoo nuttig gebruik van hetzout
voortgebragt wordt. Het is bekend, welk eene gewigtige in hetveevoeder aanmerkeltjk b'
eperken,waaruitgrootenarol het zout in hethandelsverkeer der afrikaansche volks- deelen ontstaan. Xen heeftdeschade,welken Frankrijk,
stammen speelt.l)e magthebbersder europesche staten, die door het, ten gevolge derhooge zoutpri
jzen,verminderde
dat allesrrgt goed,berekenden,handhaafden zichvanoudsher gebruik bi
j het veevoeder, alleen bti betrundvee op 30
in hetuitslujtend bezitdersalinen,en terwi
jlzij4eonzekere millioen franc: berekend. lletisintusschen naauwelijkste

ZOUTR:GIE IN DE TOLYER/ONDS-STATEN.
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de regeringen zoo spoedig tot een zoodanig
zullen, om het zout-monopolie door eene
xlaating op het zoutte vervangen, vermits langs den eer,ten weg de last op het volk minder in het oog loopt,
ofschoon dezelve het zwaarder drukt. W ilde men echter
hetzout-monopolie opheFen,en hetmindere in de inkom-

Z'G.

verhoeding van.den slqikhandelmetzoutuit de inhunland

gelegene, om het even of landsheerlljke ofparticuliere
salinen,alleenlijk een zoodanig kwantum kookzouttotbinnenlandsch vertierafte geven eh te laten afgeven;alsvoor
hetverbruik binnen derzelver gebied naeeneapproximatieve
berekeping vereischt wordt, ook vooreerst den debietpri
js
steq door eene belasting vinden,zoozoudehetbeterzi
jn, van 8) thaler voordeton #an 400 pond pruissisch gewigt
de belasting op een ander artikeldan op hetzoutteleggen. met 5 pct. goed gewigt, als de laagste. welke in het
W ant deze belasting,zoo als iedere anderejtlie op de on- zaamgevatte tolverbond thansbestaat,in hunne landen en
Otbeerli
jkste levensbehoefte gelegd wordt, is eenehoogst landsgedeelten als minimum in te voeren.

o-egtvaardige en ongeli
jkmatige,vermitszijden armeeven pe in het koningri
jk Pruissen sinds lang ingevoerde,
- hard treft a1s den qjke, althan'
s dezen laatsten, ook later door verscheidene der tolverbond-staten aangenomen
xelfsnietbi
jverreapproximatie,zoo veelzwaardertreftals regie-instelling bestaathoofdxakqli
jk daarin datin diedishi
j ri
jker is. Daarin ligt tevens.dekrachtdadisste tegen- tricten,de door andere ataten,in welke het debietvan het
werping tegen het zout.monopolie, beschouwd als ânan- zoutniethetfoorwerp van vri
jep handel,noch ookaaneene
cieelen maatregel.
geringerestaatsbelasting ondervorpen is,dandelaagstepri
jZOUTQKGIE IN DE TOLVERBONBS-STATEN. De zetting in de tolverbonds-staten onderworpen is,begrensd
voo
x
be
rn
paaams
ldtv
erigrer,
onvds
antea
llli
l
ng
e in de tolverbonds-staten - eene worden. de behoefte van ieder btjzonder persoon ofder
lastige formaliteiten onthevenerui- rnkelegemeenten naareenen aan deplaatseljkeomstandiging der eigene landsprov
ducten - met betrekking totden heden. den veest
apel. de fabrjken enz.verbruiks-overslag
handel in zoutyltdt,uitaanmerking van den,in sommke Lobliro yvcs/v?
a) vastgesleld is,totwelksafloaging bi
j de
verbonds-staten be:taanden, ri
jkdom d
.er zout-productie, salinen,zoutmagazilnen,ofspeciale verkoopzalen,conscriptieane wezentlijke uitzondering. In het'bi
jzonderheefthet pligtige consumenten gedwongen zi
jn. lieaten moeten in
koningi
jk Pruissen,uithoofde hetzelve eennietonbeduidend geld afgelost,mverdere behoefte daarentegen moelen uitde

gedeelte van deszelfs staats-inkomsten uithetmonopolistische openbare zout-verkoopzalen genomen worden. Buiten de&e
> heer der zoutgroeven-ontginning trekt, en hetdeze op- rens-districten is trouwens we1het zout een voorwerp van
brengstzonder een voorshands nietvte vinden equivalentniet vri
jen handel, maartoch zi
jn dehandeldrjvenden verplir,
%geven kan, bi
j hetsluiten der verdragen,overigenson- het zout van de regering tegen betaling van den zegiegehinderd het bovenvermelde grondbeginsel,daaropgedron- prt
jstenemen.Demarskraam-handelmetzoutisverboden.
gen datde reeds sinds geruimen tijd in de pruissische De thùringsche verbonds-staten hebben deze regie-inrigmonarchiev met betrekking tet het beheer derzoutgewin- ting niet enkel tot de grens-districten beperkt,maar ook
ning bestaande inrigtingen, dergelàjke op de ongtstoorde dezelve over den geheelen omvang.hunnerlanden uitgestrekt,
instandhouding van hetzelve doelende inrigtingen mogten vermi
tsbi
j hetgrootgetalvan nietonbelangri
jkeenmeerengetroien worden. Ditisbijzonderin de volgendeverdrags- deels zich in het bezit van particulieren bevindende aaliartikelen uitgedrukt:
nen - er zi
d
jn .er thans 7 in werkzaam bedri
jf- en bi
j
@)de invoer van het zout en van allevaorwerpen, uit en geringen omvang der enkele in elkanderingri
jpende
welke gewoonltjk keukenzoutwordtuitgescheidenuitvreemdej territo'l
'ren de binnen-sluiking van zout op geene andere
nlet tot het tolverbond behoorende, landen, isverboden, wi
j
z
e
z
oudemogeli
jk zi
jn.
ia :oo verre dezelve niet voor eigene rekening van eene
ZUG. Klein kanton van Zwltserland,tusschea de kantons
der verbondene regeringen en totonmiddelli
jken verkoop Aargau, Zùrich, Lucerne en Schwrtz, en door de Reusz
in hunnezoutbesjuren,factori
jen en stapelplaatsengeschiedt. doorsneden. die hier door het Zugermeer henen stroomt
ô)Dedoorvoervan hetzout.en der voorschrevene voor- heeft in het noorden een'vruchtbaren, in hetxuiden een;
werpen uitde xliettothetverbond behoorende landen naar meer bergachtigen bodem . De veeteelt, behalve welke men

andere dergeli
jke landen,za1 alleen met toestemming der
verbondsstatenj door welker gebied het transito geschiedt.
en onder de voorzorg-maatregelen plaatsgri
jpen,welkezi
J'
zullen oorbaar achten.
c)De uitvoer van het zout nRar vreemde landen, niet
tothetverbond behoorende i
svrl.
W at den zouthandel binnen de verbonds-staten bed)
treft,zoo isde invoervan het zoutjvan den eenen staatin
den anderen alleenli
jk geoorloofd in hetgeval,dat tusschen
de landsregeringen deswege bi
jzondere verdragen bestaan.
e)A1s eene regering van eene andere regering,binnen

het verbondsgebied, uit staats- of particuliere salinen zout
trekken wil, zoo moeten de bezendingen met paspoorten
van openbare beambten begeleid worden.
Tot dat einde lerbinden :ich de belanqhebbende regeringen om op de particuliere salinen eenen openbaren be-

in de meerbemlddelde gewesten ook akker- en wi
jnbouw,
benevensvruchtboomkweekerijbedrijft, is voortreFeli
jk, en
het horenvee van het grootste slag in de woudkantons. 3ehalve de gewone handwerken ontmoet men hierslechts ge-

ringekunstvli
jt;erzi
jn echter2 kopersmeederi
jenj3papferen verscheidene hputzaag-molens.Boter,kaas,jongslagtvee,
gedroogde boomvruchten en kirscbwasserztjn devoornaamste
uitvoer-artikelenvan hetkanton. 0ok bedri
jftmen eraanzienli
jkevisscherijen bi
jenteelt.

Zu&, de hoofdstad, met 3000 inw. in eene aangename
landstreek. aan htt Zugermetr en aan den voet #an het

Zuger-gebergtegelerengverheftzich sederteenigejarenook
e
enigzins in stedeli
gkekunstvli
jten nijverheid. 0ok wordt
de plaats door den landatraatweg van Zùrich naar Italië,
door de vele vreemdelingen. die van daar hetnqbijgelegene Rigi in het kanton Schwyts begoekenj inzonderheid

a
mbte, (salinen-controleur)aan te stellen,dieden omvang echter door hare,uit de omliggende kantons drok bezochte
der productie, en over het algemeen het vertier derzelve week-en jaarmarkten verlevendi
gd.- (
BjM orrarten,een'
heeftgade te slaan.
kleine berg aan den zuid-xstelijken oevervan hetRgerie.5 Al
seen verbondsstaatdooreenenanderenverbondsstaat meer, was het, dat in 1315 de eedgenooten voor de eerste
uit het buitenland of uit eenen derden verbondsstaat het maalvoorhunne afhankel
i
jkheid streden,en zegevierden.
denzelven benoodigde zoutlaatontbieden,ofdoorzokdanigen
N unten ea koers.Xen rekenthier naar guldensg echttr
staat zijn zout naar vreemde, niet tot de verbonds-staten even als in Zùrichj in onderscheidene indeelingen van denbehoorende landen verzenden wil.zal aan deze bezendingen
geen hinderpaalin den weg gelegd worden;echter zal,in

soo verrezulksnietdoorbtizonderetractatenbepaaldisjdoor
vnorafgaande overeenkomstderbptrokkene staten, opzigten&
de landstraten voor hetvervoer en de vereischte zekerheidsmaatregelen lotverhindering van den sluikhandel,overeengekomen worden.
bogj
ndsA1
-st
eneonmiddelbaar aan elkander grenzende Tersateinn ede

zoodanige verscheidenheid derzoutpri
jzen

zelven, en we1:

l)lena
ar guldensvan 12 batzen of60 kreuzerà 8 ltelr of
2)naar ëuldens van 40 nchillinyen = 60 kreuzer, =
100 vappen, = 240 angster,= 480 heller.

âan werkqlnk gedfcges munten heeftditkanton vroeger

bestond. dat daaruit voor dezen of genen staathetgevaar uitgegeven:
ontstond, dat zout wierd binnen gesmokkeld.zoo verbond

zlch die staat,in welken delagere zoutprtis bestaat,om de

1)in Goud:

bezending van het zout in de grensplaatsen binnen een'
: A en
I: 2 '

kring van minslens6 uren land-inwaartsopdemetjuistheid
vast te stellen behoefte dier plaatste beperken, en deswegensaan de betrok-kenenabuurstaten toereikende aanwi
jzing
2)in,Zilver:
en zekerheid te versehaFen.
J)Deregerinqen dertot het thûringscheverbondbehoo- ), J, é en I thaler (van 13Jlood fijn, en 9) à9(.gerende staten verblnden zich tn hetbi
jzonder,totkrachtdadige heelen thalerop hetkeulsch mark lijnl;
.

dukaten.

ZVIDERZEB.

-

u :J -

vonrts znogdnaanzd::

bicken;

1,1,2)- en s-batzenstukkenJ
1 en ) schellingen,grogchen,kreuzer;

ia denjongsten ti
jd echter,inzondtrheidaedert1804,meestal

ZUID-HQLLkXD- ZUILEXDAàLDER.

eilanden Schokland, Urk? Xarken en W ieringen. Vqn het

eerstgenoemde zullen wl
j hier eenige nadere beschrpviY

geven.
ge geheele lengte v&n het eiland is 4700, de grootgte
breedte 500 en de kleinste 120 ellen ;de oppervhkte dlands xal nagenoeg l40 bundersbeslaan, waarvan,afgere-

enkel slechts

kend de meert
jes en het moerassigonbruikbare gedeelte,
een honderdtalbundersoverbli
jftvoorde zoogenaamdeéeKoper-kleingeld,ofnchnidmunt,namelijk:vappenenneller. meeneweide,waarop hetgering getalvan 30koeijenen1*
schapen kostdoo: graast. Aangezien ergeene digte waterDe zugerguldeng als munt-eenheid,is dienvolgens geene keering bestaatj en hetland,gemiddeld genomen, slechts3

& 4palmen boven den dageli
jkschen waterstandverhevenis,
valt geredelijk tebegrijpen, hoedikwi
jlshetweidendevee
zich genoodzaakt vindt naar de hoogtenj op hetzuideind
deseilands,ofnaarde buurten te vlugten,alwaarhet,bi
j
voorts8 schweizer-batxen met 9 zuger-batzen, en 5 zuricher aanhoudende stormen,vanvoerenwatermoetvoorzienworden.
schillinge met6 zuger-schillinge.
Totin hetjaar 1804washeteiland aan dewestzi
jdevxr
Bi
j wisselzaken rigtmen gich hiergewoonli
jk naarhet meerdan ) derlengtemetkistpaalwerkomgevenofbeschut,
turich-erkoersstelsel.
zoo als er achter den vuurtoren ofhetzuideinde van hetM atnn en gewfgfel. De nleuw. gwitser:che maten zie z
en
elvhe
et
no
weglkefen gedeelte vaq circa 300 ellen lengtebestaat,
men op het artikel Z*lTsznzAyp.
175 perstrekkende elkost.0pdien ttjd echwerkeli
jk voorhanden geldsoort;vay kleingeld- ofnoheids'
-.>/:s zi
jn meestalalecht: schellingenr.rappen,angsteren
heller in omloopjen men stelthierin hetdâgeli
jksverkeer
gemeenldk3 zuger-schellingen metlxhweizer-batzengeldk;

9e oude zuger-maten en gewigten waren deoudezûricher ter.is het paalwerk 30 à 50 ellen binnenwaartsvanhetzelve,

(sie Zikalcl),metuitzondering derrraanmaat. Ren mûtt d
oor eenen steenen di
jk vervangen,die in deeerstejareny
toen er noch eenig land buiten denzelven aanwezig bleef.
(>lv#A) bevat4 viertelà 4 yierlingyà 4 mësgli.
tamtli
jk we1 aan deszelfs oogmerk beantwoordde,maarn.
a
1 graan viertel= 22,447 ned.kop
l haver viertel= 22,555 @*
1 haverm alter =
4 zlllàtt.

dat het land buitendtjks van lieverlede doordegolvep is
verzwolgen,isdezezoogenaamde kapitalezeedi
jk vervangeu
door een oeverwerk metzwaarderen deksteenjwaardoor dan
ook het eiland in deszeifs uitgestrektheid, zoo als die ia

ZUIDZRZER. Deze nederlandsche golfofgroote baaider 1804 en laterejaren doorden di
jk bepaald werd,isbehouNoordzee was ia vroegere eeuwen voor een groot gedeelte den gebleven. Langs den oostkust des eilands, alwaar
droog laud, alzoo deze waterplas, die van hetN.naar het naauweli
jks)derdiepte van dieaan dewestkustgevonden
Z. gerekend wordt20 urAn gaanslang tezi
jn,en 70 uren wordt, bestaatde zeewering uiteen'enkelen regelmeestal
e
i
k
e
n
pa
a
l
we
rk, hetwelk beter dan greenen tegen den paalin omtrek tebevatten,*aarschi
jnli
jk dooreeneinbraak der
Noordzee hare tegenwoordige uitgebreidheid verkregenheeft. worm bestand is.
Van de vroegere gesteldheid kan men uitde bescheidenj ge ondergrond deseilands bestaatmeerendeels uit veen,
xk doorde oudereschri
jversnagelaten,weinig metgewis- waarover eene kleilaag vaa l a%.12 el dikte ligt. Deze ge-

heid bepalen; doch zoo veel schi
jnt ten minsten zeker
te zi
joydatdeoosteli
jkearm van den lli
ja,nadoorgacsrsj
omstreeks 12 jaren vöör Cllurv: geboorte, door middel van een gegraven kauaal met den Ysseltezi
ln vere nigd, zich in het meer Flevo heeft ontlast,en d&teen
andere tak van dezen hoofdstroom door middel van de
Vecht, 1k)ig- het tegenwoordige Xuiden, insgeli
jks met dit
m eer gemeenschap had. Yolgens sommigen lag in deze
binnenzee een eilandj hetwelk Flevo genoemd werd, en

waarvan de eilanden Urk en Schekland de overbli
jfselen
zouden zi
jn, hoewel volgens anderen het tegenwoordige
Vlieland als een gedeelle 4an hetvroegere Flevo beschouwd
moet worden.en eenigen van gevoelen zi
jn,datditeiland
gevormd werd door twee armen, die uithetmeer noordwaartsvoortstroomden,'
en zich door het Ylie in deNoord-

zee ontlastten. Hoe hetook hiermede moge zi
jn gesteld

eweest,moetmen in allen gevalle aannemen,dathetmeer
Flevo zich tusschen Vlieland en Terschelling in de Noord-

zee heeft ontlast. lnsgeltjksmoeternog een andere arm
van den Yssel in deNoordzeeuitgeloopen zi
jn,en welop

de plaats,alwaar tegenwoordig hetéiland Texelvan NoordHolland wordtafgescheiden,hetwelk men uitden overeenkomenden naam van texelstroom aoeidt.
9e voornaamste inbraken der Noordzee,in hetomringend
g
lte van het meer Flevo hebben, volgens de overleve''edee

steldheid van den grond isd&n ook oorzaak,datbi
j sterke

stormwinden het eiland dreuntof schokt, waarvan sommigen den naam van Schokland willen ontleend hebben. Het

terrein,waarop dehuizen derbuurten gebouwdgi
jn,schi
jnt
in vroegeren ti
jd waarschjnlàjk eerstzonderomheijing oygehoogd, en vöörruim 100 jaren metplankwerk beschoeld
en latermetpaalwerk omgeven tezi
jn,in welken staathet
zich nog tegenwoordig bevindten onderhouden wordt.
ontwlfelbaar is het, dat in vroelre tl
jden het eiland
eene veel grootere uitgestrektheid moetgehad hebben. Dit
blijkt onderanderen nog uitden tegenwoordigen stand t
ler
ruïne van de zoogenaamde oude kerk op hetzuideinde des
e
ands
wa
we
lken
eeo
np
e dwaasheid zoudehetgeweestzi
jn-:
eielne
k,er
knt
te,st
icht
7
;
1
.
) uur afstands van de woningen .
en zonderin geschiedkundigeonderzoekingentetreden,ztia
ervoordie meerdere grootheid deseilandsbewi
jzen genoeg
door de getuigenis van nog levende oude eilanders. De
hedendaagschevisscherlieden hoortmen nog dikwijlsgewagen van een kerkhof tusschen Urk en Scbokland, waaraan
somti
jdshunne netten vastgeraken. ln 1802,bi
jeen'aan.

houdenden hevigen oostenwind en daardoor ontstanen buitengewoon lagen waterstand,hebben.eenige liedenbewesten
Emmeloordg op den droog geloopen bodem der zee eene

dubbeleri
jvanondereinden van boomen gezien,zooa1smen
ooknogin1833 b1
jdeopgraving derbehei
jingvoorhetop-

Flngen,waarschijnli
j'
k eerstop heteinde derl3eeeuwplaats bouwen der nieuwe kerk in de Xolenbuurttwee afgekapte
g
e
v
o
nd
e
n,
h
o
e
we
l
ko
rtna hetjaar1200 erreedseenigen of totaan den wortel Vergane boomen heeftontdekt,waarhâdden plaats gehad, waardoor een grool gedeelte doorden uit men mag opmaken,dathetland voorti
jdseenegeheel
oceaan onder de golven werd bedolven. en het geheele andere gedaante heeftgehad.
gewesteeneaanmerkeli
jkeverandering heeftondergaan. De Het getal der bewoners, dle behalve eenige schippersa
geschiedkundige bescheiden deswegenszi
jn echterallen ten arbeidersen ambtenaren,allen Tisscherszijn,bedraagtomboogsten onzeker, en stemmen nietovereen met anderen, streek-s 630. Het nuttige van Schokland is deszelfs goede
zoo dat hetmoei
jeli
jk,indien nietonmogeli
jk is,uitalle reede en de vuurbaak voor de schippers,meteene gedeel4ieuiteenloopende berigten,op temaken ofde van ti
ld tot teli
jke beveiliging van een gedeelte deroveri
jsselsche kust;
tijd plaats gehad hebbende overstroomingen en inbraken meermalen zietmen een honderdtal vaartuigen hunneankers
zich alleen bepaalden toteenig gedeelte,betwelk doordam- binnen het eiland werpen. 0ok op Emmeloord iseene,
men of dàjken reedswasingesloten ofniet.te meerjdaar hoewel nietzeer dure,haven aangelegd.
onze voorouder: reeds van de vroegste ttjden van deze ZUID-HOLLAND,zie .N00Rp- en Zclp-llett.twp.
hulpmiddelen! om hun land tegen de zee te beveiligen, ZUILENDXILDEQ. In Italiëgemeenli
jk collonnato gehebben gebrulk gemaakt.

noemd,is de veelvuldig voorkol
uende benaming van den

9atvoprhetoverige:hoe onzekerdejuistetl
jden van de spaanschen? inzonderheidvanden mexikaanschenzilverpiaster,

overstroolningen o@k wezen mogen,hetgrootstgedeelte van
de Zuiderzeejhoewelhier en daarmetmeren en moerassen
doorwaterd, Tast land geweest is9ditkan men daaruitopmaken, dat men op sommige plaatsenjop den bodem der

vermits hi
J gemeenli
jk naast hetspaanschewapen regtsen

links twee zuilen of kolommen gestempeld heeft. Yeelal

bevatte ookvroeger(1770 & v.v.)destempeling vandezea

piaster de twee half-wereldronden, van boven met eene
zee, de overbli
jfselen van uitgestrekte wouden vindt. De kroon, links en regts met de gekroonde zuilen. W at de
hoogste punten van ditland zpn totdus verre nog vcor de waarde van dexen zuilenpiasterbetreft, zie men Xzpltln e.
s

vernieling bewaard gebleyen, vn deze bepalen zich tQt de Xv:l'
z; pu n g:Tâtcsxxxz'.
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ZUREN (lat.acida;fr.acidengeng.JCid#a
.du.s
'av- behalve leder, papierj tabâ j stroohoeden, zeep, kaarsenj
r
e
n
g
i
t
a
l
.
ac
i
di
j
.
De
z
e
n
na
a
m
ge
e
f
t
me
n
a
a
n
z
a
a
mg
e
stelde ook wordt erveelkirschwasseren wijnazijn totuitvoerbezelfqandigheden, die zich meerendeels door eenen zuren rei
d,en bedri
jftmen ervelegoede verweri
jen. Vele han-

smaak onderscheiden. De meesten lossen zich in water op. delshuizen alhier houden zich echtvr nietenkelbezig met
en kleuren veleuithetplantenri
jkgenomenverfstoFen,bàjv. het vertier dezer fabrikaten, maar ook metwisselzaken tn
l
a
kmo
e
s
,
v
i
o
l
e
n
s
a
p,
b
l
a
a
uwe
k
o
o
lenz.grood (met uitzonde- goederenverzending naar Duitxhland en Italië, inzonderheid
ring van den ind'l
'go,die alleen door salpeterzuur en chloor eehtermetspeculati
ën op zi
jde,die meestaluitLombardi
je
verkleurd wordt). Zi
j zijn negatief-electriek,met andere envanBrussa ia den Levant ontboden wordt, en voorwelke
woorden: zi
J worden doorde voltaschezuiluithunnever- Zurich de hoofdmarktin Zwitserland is;a1s ook op katoen
bindingen metgrondstoFen aqn de positieve poolafgescheî- en ri
jst. Zeerwinstri
jk zi
jn overigensvoor deni
jvere zuri-

den. Zi
j.zi
jn vatbaarom met'grondstoFen,alspositief-elek- chers de wtjnhandel en de graanmarkt,dieeen dermeest
lrieke stoFen, in verbinding te treden en zouten te vormen. bezochte van Zwitserland is. 0ok heeft de stad ll boek-,
jke
Hierbi
j is eeneonmiddelbare verbinding mogelijk. Erzi
jn kunst-enmuzijkhandel-etablisselnenten,benevensaaqzienli
echter.ook gevallen, datgrondstofren en zuren zich weder- boekdrukkeri
jen;velewetenscbappeli
jkeen ookkunst-inrigkeerig qntbinden en ond,er watervormingzoutachtigezelfstan- tingen, eene kunst-academie. een politiek instituvttotvorming van toekomstige staatsmaunen, en sedert 1833 ee'
be
digheden ontstaan.
In vroegereti
jden hield men de zuurstofvoorheteenige hooge school. Dat kunsten en wetenschappen in Zûrich
zuurmakeade beginsel;tot hetontstaaa van een zuurisech- bl
oeàjen. bewi
jzen deelsde namen dertotvroegerhiergeter geene zuurstof volstrekt noodwendig,maarerzàin ook, leefd hebbende en nog levende verdienstvollemannen,deels
ten deele zeer sterke.zuren,die in plaalsderzuurstofandere de vele wetenschappelijke en kunst-genootschappen,welke
negatief-electrieke stoFen, eu als positieven de waterstofin zich tot deze doeleinden gevormd hebbenj en onder welke
zich bevatten;zi*#iworden derhalve ingedeeldin :zuurstofzuren wi
j hier slechts melding zullen maken van bet,doorden
en waterstofzuren.Eerstgemelden worden weder ingedeeld in beroemden Jous. Gsssxsn gestichte,genootscbap van proef-

jk
zoodanige,dieeen'eenvoudigen wortelbezitten;bàjv.zwavel- ondervindeltjke natuurkunde. waarmede een voortreFeli
suren, koolzuren enz.,en in zoodanige,2ieeen'zamengestel- goed onderhouden botanische tuin en 2 sterrewachten verdenwortelhebben,bijv.azàjnzuur,wllnsteenzuurjcitroenzuur bonden zàjn.
enz.Vormteeneeenvoudigezelfstandigheid metzuurstofslechts De Zuri
cherfabri
jken bestaan sinds geruimen làjd.Reeds
ée'n zuur. zoo hangtmen haren naam hetwoord zuur aan ; i
n de3eeeuw werd uitLombardije ruwezi
jde ingevoerden
bl
@
l
@v.zwavelzuurj phosphorzuur,koolzuur enz.;vormtdaar- bewerkt. W ollenwaren werden desti
jlsin grooterehoeveelentegen eene zelfstandigheid. met zuurstof meer dan één heitldan tegenwoordig vervaardigd. 9e kerkhervorming was
zuur,zoo onderscheidtmen dezelven daardoor, dat mea tot den voortgangen derzwitserscllekunstvli
jtongemeengunstigq
het woord, hetwelk de wortelstolre uitdrukt.uitwelke het wantzi
j gafaan de bedri
jvigheid :en allen aqrdeenenieuwe
zlloop,en verminder zuurstof inhoudende zuur gevormd wordt,denuitgang vlugt, bragt menig dood kapitaalwederin ol
jkealswereldlijke,
igeofachto'evoegt;bi
jv..zwavelige,pbosphorige,zwavel- klaardeiederen lediggang,zoo welgeesteli
achtige phosphorachtlgc (fr. euœ; rng.oug ; du. ïge, voorschandelàik. Hetzich hierneêrzetten van fransche buenoten, omstreeks heteinde der 17e eeuw, gaf aan Zwitlneerzuren,zoo onderscheidt men den derden of den vier- serland en vooralook aan Zùrich eene gfoote aanwinst van

ichte). Vormtecl
iter eene zeltàtandigbeid met zuurstofnog

jende
den graad door het voor te zetten woord: onder-;bijv. bekwame bandwerkslieden. Bij.uitnemendheid bloei
onder-zwavelig, onder-zwavel-.onder-phosphor-achtlg-.on- zi
*
jn alhier de zi
jdefabri
jken, die grootevorderingen geder-phosphor-zuur enz. 9e waterstofzureu worden van de maakt he,bbeny en nog steeds zich volkomener opvoeren ea
zuurstofzuren doorhet.woord hydro,hetwelkvoorden naam uitbreiden, zoo dat Zûrich,lzetwelk nog 4eel verder in de
der negatieve zelfstandigheid gezet wordt, onderscheiden ; verwerking derzi
jde isjdan Bazelzelven,meeren meer de

mededingervan Lyon wordtt Xeerdan 300jacquardstoelen
bijv.hydro-jodine-zuur,hydro-chloorzuurenz.
Slechts weinige zurea kennen wij in den waterledigen zijn voor modeartikelen, en hier en in den omstreek der
toestand;de meeste zuren bevatten water, hetwelk nietkan stad tegenwoordig nagenoeg ll.00t)zi
jde-weefgetouwen eu
afgescheiden worden zonder dezelve meteene andere zelf- pt
.zaïrz.15:000 menschen in dezenni
jverheidstakwerkzaam.
standighçid te verbinden.Ditgedeelte noemtmen hydraat- l
)e fabri
jken hier. leveren minderlintdan Bazel,maarde
este zi
jdenstolren in.Zwitserland, als florence, gros de
vafer, (de zuren zelven hydraten,ofwater-inhoudenh me
zurexjter onderscheiding van de waterlooze en de waterige Naples, gros de Berlin,marcelline,taf.gaas,sergie,levannz., welket-namen dikwerf afwisselen, veelzi
jden
of verduude);hetvermindert de zure gea&rdheid derzuren tine e'
volstrekt niet, doch wordt schier door iedere grondstof uit- hal
sdoeken, shawls (in minder getal), en (minder lalqjk
gedreven en verlicht de verbindingen. Gaan zuren met nog) f
luweelen lloers. Zùrich verzond deze beideartikelen naar Duitschland, Ruslandy Italié,Amerika;Engeland
grondstoFen verbindingen aan, dan geschiedtditalti
ld
en.
zelfsnaarFrankri
jk,datalleen in hetjaar1830,ongeacht
eene zekere bepaalde verhouding;zelfs derwijze, dat
hoeveelheid der opgenomene grondstof van de in dezelve de hooge tolregtenj gezegd wordtvoor meer dan 10 miljdenwaren ontvangen te hebben.
bevattezuurstofonafhankelijk is. Indien.bijv..100deelen lioenen francszi
jkenontstonden in de l5eeeuw;
zwavelzuur xnet natron, weder andere l00 deelen me! kali De Zuricher katoeyqfanr%
toteen neutraalzoutverbonden worden,zouden.we1iswaar, sedert 1817 groeide het getal dervoortrefrelàjkemachinen
ongeli
jke hoeveelheden der grondstoffen worden vereischt, daartoe meer en meer aan, zoo dat ook dezefabrikatiekonde
oeijen. Sedertisook hetkanton Zùrich in dezeindusmaar er zouden van beiden zoo veelnoodig zi
jn,datder- torpbl
ie de hoofdphats van Zwitserland geworden, opwelkemen
zelver gehalte aan zuurstof een derde gedeelte van dat der
zuren uitmaakte. nlen noemtzulks derzelver verzadigings- alleen nagenoeg de helft dezcr fabrikatie rekenen k'an,en
jen van l02 totop
vatbaarheid. Deze nu, is trouwens bi
j deonderscheidene alwaarin hetjaar1836 alleen 87 spinneri
zuren verschillende, maar blijft echter alsdan voor iedere 24,000,in het geheelmet300,000 spinmachinesin werking

grondstofgell
jk.zoo datmen dezelvedoorgetallen kan uit- waren. lletaanzienlàjkstaandeelin deze industrie heeftde
drukken; zoo heeft biiv.zwavelzuureeneverzadigings-vat- stad Zùrich zelve, met 5090 weefgestoellen, en voortsde
jende fabràjkplaatsen W interhuren W àdenschwyl,die
baarheid van 19,96 oi
'j,datiste'
zeggen dehoeveelheid bloei
grondstof, die met 100 deelen van het zwavelzuur een neu- vele spinnerijen onderhouden, en waar meerdan 800,000
stukkea katoen.heteldoek enz.geweven en daarvan 100,000
lrialxoutzalgeven,moet19,96 ofjderhoeveelheld
stof van hetzwavelzuur inhouden. Salpeterzuur teefteene stuksdoor 1f)0t)arbeidersen 19 drukkerijengedruktworden.
verzadigings-vatbaarheid van 14,75; dus zal van eene
Er worden in Zùrich jaarltjksomstreeks30,000 centenaars
andere zuurstpf-grondstonk, die bestemd is.om 100 deelen ruwen katoen verbruikt, waaruit meerendeelsgaren van No.
van het zuur te neutraliseren,zoo veel gevorderd worden, 20 tot 40, door eene fabrtik in W interthur 1ot NQ120,
gesponnen wordt.In hetdorp W ipkingen,omstreeksZûrich,
datjuist14,75 zuurstofdaarin vervat1s. overigens
leverteene,fabrtjk uitmuutendeturksch-roode indiennes.
de zuren in versehillende gesteldheden voor;
overige zuricher fabqjken zijn van geen grootbelang.
vaste stoFe of gedegen; b'
tv. wi
z
-nsteen-citroenzuur enz; Del)e
wollen-fabrikatie houdt thans minder dan 300 handen
drupsgewi
jze vloeibaar, bàjv. azilnzuur, salpeterzuur enz.,
bezigj en de linnenweveri
j, vroeger hier seeraanzienli
jk.
en lucht-ofgasvormig.bi
jv,koolzuur.
eeft tegenwoordig geheelopgehouden. lntusschen heerscht
ZùRICH. geze hoofdstad van het gelàiknamigekantonj h
i
n
ge
he
e
l
h
e
t
ka
nt
o
n
e
e
ne
bu
i
t
e
n
ge
me
e
n
e
we
r
k
z
a
a
mh
e
id
aan hetZuricher-meer,en aan beide zijden tlerLimmatge- men telt in hetzelve:
legenjdie hier buiten betmeertreedt,iswel,nietdegrootste,
m aar met opzigt totni-jverheid en handel,nevensBazelen
l28 spinneri
*
i
n,
*e
Geneve,debelangri
jkste stad 4an Zwitserland,metomstreeks
240 korenm olens,
13,000 inw. DeyabrI
jken,meestalzeeraanzienlijke,level6l houtzaaglnolens
ren vele zi
jden-j halfzi
jden- katoenen- en wollenwaren,

ztllllcB.

zûalcl.

- '4'T -

115 raspmolens,
44 oliemolensy
36 run30 vol29 steenzaag15 gips4 papier3 verfm olens.
2 beenderen1 z'
i
nd4i
#'dewi
l meekrap1 buskruid-

8 machinenfabri
jken.
W atde landhuishoudkunde van hetkantûn betreft, iswel

de veetcelterzeerbedri
jvig doch btjlange ha nietzpoaantienli
jk als in anderekantonsvan Zwitserland. Ilet meest
uitgebreid is zi
j in 'het zuidwesteli
jke gedeelte deslands,
generzijds den Albis, waar het horenvee aan grootte en
schoonkeid doorgeen ander in Zwitserland overtroffenwordt.
9e landboltw wordtin de meestestreken metvlijten vele
bekwaamheid en kunde bedreven;in andere ewestenechter,
wegenshetfabri
jkwezen veronachtzaanad. Alle graansoorten
worden overvloedig aangebouwd,ook hennep,vlas en voortreFeli
jk ooftin grootehoeveelheid;zoo ook isdewi
jnbouw
op vele plaatsen zeer aanzienlijk, inzonderheid rondom
W interthur en langs het Zùrichermeer. De kwaliteitvan
den wi
jn is verschillende. 9ie in den omstreek van den
ii
jnval gewonnen wordt, wordtgezegd den bourgogne op
ztjde te streven. Zoo weldezea1salle andere in denabijheid van den Rijn en derstad Schaffhausen groei
jendewàjnen worden meest naar deze stad verkochtlvan waar zi
j,
onder den naam van schayhauser t
/?
)'
vzezzverdervervoerd
worden. Hout is er schaars voorhanden, maar daarentegen
zi
jn er aanzienltlke veenlanden en steenkoolen-groeven.
Sommigen dergebergle-streken zijn ràjkaan leemaarde van
onderscheiden aard en soort,dietothjnereen grovere aardewerken,totfai
jenceenz.verwerktwordt. Xineralebronnen en badplaatsen zàjn, betrekkelijk, hîer in vràjgroote
menigte; de voornaamsten zi
jn het Nydel- en Geerenbad.
Be bevolking van hetkanton wordttegenwoordig op230,000
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Ingebeeldeofenkelrekenmunten zi
jn hieronder:lletmark

zilver, de reken tlalr.van 108, even als de reichsthlr.van
90 kreuzer;voorts de pfundhaller of heller,waarnaar vroe-

ger de ambteli
jke rekeningen gevoerd werden,terwi
jllsen
bi
j boete-gevallen dezel&'
e gemeenltjk naar mark zilver en
thalern (rekenthlr-)van l08 kreuzern pleegde vasttestellen,
hetgeen wt
albelloortte worden onderschefden. Buiten deze
rekenmunten komen llier ook nog voor: geheele en halve
dicken. V;n 16 a
$ 8 sohillingcn, die voormaals werkelà
jk
geslagen voorhanden waren,doch tegenwoordig geheeltotde
ingebeelde munten behooren, die slechts nu en dan nossenoemd worden.en om die reden in de bovenstaande ta'
bu
elle

derzùricherrekenmunten nietmedezi
jnbegrepengeworden.
Afaten en Jev/fér/e/z.
De nk
'
euwe zwitsersche maten en #6'
zt7?
'
é'/:49zie men op

menschen geschat. Behalve delandelàjke kunstvli
jt,worden het artikel ZwITsEBtz>D. Be oude zz?c/f'oz en é'eYiérfdzz van
ook in verscheidene tlorpen de bovenvermèlde industrie- het L
ranton Zùrich, waarvan de kennisnog langen ti
jd zal
takken bedreven, waarin, reeds voorde staats-omwenteling noodig zi
jn,bestaan in de volgende:
van 1798, meer dan 50,000 menschenj arbeid en onderhoud vonden.
De uitvoer van hetkanton bestaatvoornameli
l
-kinturkschroode katoenen en gedrukte halsf
loeken, zakdoeken enz.;in
zi-j
denwaren, leder, machines en kirschwasser; de invoer,
voornameli
*
ik in engelsche katoenen garens van NO.80 tot

Zengtemaat.

Pe voet van 12 dulm l 12 streep =

133.6 oudepari
jsschelignes,=
301,379 millimetres (ned.slreep)of

1,0046 nieuwe zwitsersche voet.
150, in wollen lakens,làjawadea ea pelteri
jen,in katoen,
wolle, glas,tabak,boomschors,tarwe uitZwaben,wi
jn uit
llen.
Frankràjk, Neufchatel en het '
W aadland, brandewi
jn, mi- I)e 61van 3 oude voet = l,00$6 nieuwe zwitsersche, eFe
br.
neralièn, a1s ook in ztjden- en koloniaal-waren. Groot De stab bekwam reeds door de ordonnantie van 24
voordeeitrekt hetland insgelijks uit den doorvoer en de 1829 de waarde van lA rnetre (ned.el),welke ook in het
scheepvaart op het Zûrlehermeeren op den Ri
jn. In llet nieuwere stelselaan dezelve gegeven wordt.
'.
'q//Trvan6voet,en de roede van 10 voet.oude maat.
jaar 1835werd doorden grooten raad eenekamervankoop- Het:c
15,000 oude voet, l89 oude
handel te Zùrich opgerigtom over de handels belangen van
De wcgstunde (mi
%
i
en) =
Fl
Zûricher wegstunden = l78 nieuwe zwitsersche wegstunden.
lletkanton toezigt te houden, en dezelve te bevorderen.

Flakte maat. De verschillende jucharten, oude maaty
zi
jn tot dusverre gemeenlijk op de volgendewi
lzegebruikt
ewo
rden.
Alunten ezz K oerscn.
(
a
v
oet
=
25,
432
o
roeden, of
De juchart van 28,000
0,70645 nieuwe zwits.juchart
e
n,
s
o
mwi
j
l
e
n
v
o
o
r
wi
jnlanden.
De stad en hetkanton Zûrich houden boek en rekening, l)e juchart van 32,000 E()'voet, = 29,0653 D roede of
0,8t)737 nieuwe zwi'sersche Jucharten, voor wil-nlanden en
in den groothandel naar:
weiden (bi
j laatstgemel
den ook mannwerk genoemd).
9e juchart van 36,000 l voet = 32,6985 o roeden of
1) Guldens van 60 kreuzer,à 4 ang,
îter (pfennige) 0,908292 nieuwe zwitserschejucharten voor.akkerlanden.
8 heller.
De juchartvan 40.000 o voet = 36,3317 o roeden of
1,009213 nieuwe zwitserschejucharten,voorwouden.
Graanmqat. Het1iertelheeft4 vierlin& à 4 miiszll.
ln den kleinbandelen in hetdageli
jksverkeer:
Demuddc(-#f/)voorgladdevruchten (tarwe,rog,garst
2)naar gulden. van 40 sehiliingen à 12 heller,zoodat enz-)heeft4 viertel.
dienvolgens de gulden. als eenheid der rekenmunt, slechts Hetmalter voorrui
gevrucht(haverenpeulvruchten)heeft
16 vLerlel.
verschillenderpi
jze wordtingedeeld.
h
In Zûricâ houdt etviertel voor gladde xrucht20,7litres
Intusschen is bij de ambteli
jke ontvangsten,reeds
(
ne
d.kop)of1,28 nieuwe zwitsersche viertel,en hetviertel
voor ruige vrucht 20,85 litres of 1,39 nieuwe zwitsersche
eene reeks vân jaren,de al
gemeene zwitsersche
ingeveerdjten welksgevolgemen bijdezelve
viertel.
In V iltterthur houdt het viertel voor gladde vrucht
3)naarsnhweizero
/rcplt'
s van 10 ôatzen à 10 rappenb 24,075 liters (ned.kop)of1,605 nieuwezwitserscheviertel,
of ook we1naar zwitsersche livres offrancs gel
ijk steltmet en hetviertelvoor ruigevrucht27,75litres(ned.kop)ol
10 zûricher guldens.

l)85 nieuwe zwitsersche viertel.
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Inhoudsmaat voor drd/ge waren. Hetkoolenmalter voor

ZPTPIJEX.

Hetnutvan hetklarerzuur is inzonderheid in de verwe-

houlskoolen van 271
. a voet, houdt2 koolen maaden ge- rijen bi
j hetkatoendrukken;ook wordthetzelve terbereivan hetzuringzout gebezigd.
slreken gemetenj 100 oude lnanden = l16,9 nieuwe zwit,ersche koolenmanden.
Het turfklafter van 73 kubiekvoet bexat 12 turfmanden,
opgehoopt gemeten, 100 oude manden = 10lj39 nieuwe
zwitsersche manden.
Inhouêsmaat voor natle waren. 9e schen&maqz VO0r
he
tgeheelekantoa houdtl,57015 litres(ned.kan)ofl0468
nieuwe zwitsersche masz.
Pe eimer heeft4 vnertel.

ding
Het zuringzout heeft eeneu scherp zuren smaakj doch is

zondereenigen hoegenaamden reuk. op gloeijende koolen
geworpenj verspreidt het eenen bi
jtend zuren rook,echter

zonder te verkoolen. In eene retorte geheet, geefthet eene
geelachtige zure vloeistofj maar geene branderige olie. Ilet

kristalliseert in kleurloozejondoorzigtige, veelzi
jdigepyramiden, die tegen de inwerking derluchtbestand zi
jn,en
2 equivalenten water bevatten. In koud vater laathet zich

te oplossen; 14 deelen kookend water
De kopy heeft2 masz à 2 guartilià2 schoppen (pin- ilonsszeenerecgiàetreirngle dma
eel kookend er van op. In 34 deelen alten)ofstoszen.
Pe saum heeftIJeimer.
kohollaathetzich insgeli
jksoplossen.In grootehoeveclheid
Be oliemaat= 0,920831 nieuwe zwitsersclle masz. geze ingenomen, werkt het vergiftigend. geszelfs bestanddeejn:
maat dientinsgeli
jksvoorhsnig ea wordtdan in 2 becher 1en zi
Sedeeld.
Ilandelsgewt
.
gt.Hetzware pond heeft36 lood à 2 quintli,

en weegt328,457 grammes (ned.wigljes)ofl,()26914nieuwe
zwitsersche ponden. - Ilet ligte pond van 32 lood weegt
469.74 grammes (ned. wigtjes), of0,939479 nieuwezwitaersche ponden.
ZPRI
NGZOUT (lat.oxalium,&alacctoseçllae
tâc/ïoœaScvz
zz aciêum, âcs bioœahkum, Jfoœc/c.
katicus; fr.
ôioœalâte de '//JJ.
::j set d':,:i?& ; eng. bioœalate o.f
potassq, .çc& o-f sorrel; du. Sauerkleesalzl K leesalz,
Zfzrel
ykcl GauerkleesauresKali; ital.sale d acetosettaj.

52,61 zuringzout,
34,28 kalij
l3jll water;
of l equivalent kall,2 equivalenten *zu@r*i*ngzout en 2equira-

lenten water. Hetheefthetteeken K. * % + 11. Het geeft
gaarne dubbelverbindingen,als heteene overschietendeequivalent zuur door eene andere basis wordtgeneutraliseerd.
Genruikt wordt hettotbereiding van overzuurd klaverzuur, van het neutrale en viervoudig verzuurde klaverzure

Het wordt gevonden in het sap van verscheidene plantenj kali; in de l
akenverwerij tot hetwegnemen <an inkt- en
inzonderheid in de zuring (
etosa en acetosella ; roestvlekken uit schoon linnen; in de schei- en genees*rumeœ ac
oseillc Ordt
*nqt*re,. common sorrel;Sauerampferj en in kunde. In Frankri
jk en Engeland iseen mengselvan kla-

verzouten gekristalliseerden wi
jnsteen,onderden naam n*.
l
edddplfïe? de fl
'zzlpzl:;salte:::Al/f:lOJ ddvkpn:in gebruik.
Hetzuritlgzoutisveelalveryalsclltmetverzuurdwàjnsteenzure kaliy hetwelk door tot gloetjing heeten ia peneoverdekte pan ofkroeskan ontdektworden,vermitsdaarbi
jhet
echte zoutalleen kolenzuur kalizonder afscheiding vankoolgepletof gestamptjen hetsap uitdezelve geperst, hetwelk st
of mag geven, terwi
jldaarentegen debàjgemengdewi
jnvolgens semmigen de helrtj volgens anderen echter slechts steen hetzelve door zich afscheidende koolstof zwartkleurt.
het ren-vi
jfde gedeelte van hetgewigtderplantbedraagt. Voorts ook metzwayelzure kali, hetwelk door middelT1q
9it sap wordt nu in koperen ketelsu'
Itgekookt,hetschuim lood- en bal
ijtzoutdoordein salpeterzuuronoplosbarene-

den zuringklaver(oœalisacetova en aoetosella;oseille#:a
bois, surelle; fwapd sorrel,
.du. Sauerkleet. Bi
jlonder
aan deze planten ishetzàjnen naam versclàuldigd.Hetwordt
voornameli
jk in guitschland (in den Schwarzwald),inZwitserland en in llngeland vervaardigd. Totdat einde wordt
de zuringplant, kort nahetbloei
jen (in Xei)ingezameld,

afgenomen en tot klaren nelrgezet;hierop wordthetzelve derploëng ontdektwordt.
andermaal,ondertoevoeglng van eiwitofvanbloed geheet, N:n. TAnII): zie 9lln0c:ItIJls.
en door Iiltreren volkomen geklaard. Na hetverdampen
ZUTPIIEN, nederl. stad in de provincie overi
jssel.en
totop de dikte van siroop oftothetontstaan van een zout- hoofdplaats van het arrondissement van den zelfden naam
i
s
g
e
l
e
g
e
n
a
a
n
de
n
r
e
gt
e
r
o
e
v
e
r
v
a
n
de
n
Ys
s
e
l
vliesje en vervolgensbekoeld zijnde,schietnaeenigelagen
, 2) ur
en van,
hetzouttich in bruine kristallen aat
z.geze worden daardoor geventer en 6) uren van àrnhem, in eene zeerschil
derstad,
tenals
tegens
praa
van hunnen kleurstofbevri
jd,datmen dezelveherhaaldelg
jk achtigelandstreek. gezewa
s vobui
orma
de ho
ofk.
d eene der
plaats van
in kookend water oplost,methoutskool,leemaardeofmetde oudste vaq Nederland,
lucht in aanraking laat,sllreert en wederom kristalliseert. een geli
knamig graafschapj hetwelk echtervan veelminder
mi
uitgestreklheid was dan de streek. welke men later onder
Volgenssommigerberekening verkri
jgtmen uitl
zuringbladeren niet meer dan nagenoeg ) pond zout;vol- het' raafschap Zutphen heeftbegrepen. De inwoners,tusgènsden duitschen scheikundige, Scut:llllTl echter uit l & schen I1- en 12.01'0 zielen,vinden voor een grootgedeelte

1)centenaaronderaanwending van bloed lpondzout.0ok hun bestaan in den handel,die hierinzonderl
zeidaanzienli
jk

door vermenging van 1 equivalent kali en 2 eqnivalenten is in hout,duigen,schorsen granen;terwi
jtervoortsook
klaverzuur kan hetzuringzoutverkregen worden. Hetkla- eeni
ge trafi
jken en fabrii
den bedreven, waaronder
T''ken wor

jen,weveri
jen,spinneri
jen,eene
verzuur (du.Kleesöurejisnameli
jk hetproduktvanche- vele molens,veleleerlooileri
mische fabri
jkenjen wordt,sedertdenjongsten ti
jd,mepstal. zeepziederij en li
jmfabrx
jken. Van bi
jzondergrootbelang is
uitsluitenderwijze uitden suikerbereid.
de tapi
jtfabri
jk, die hier in hetjaar 1807 isopgerigten.
Hetboven beschrevene zuringzoutyuit hetsap derzuring- waaraan tusschen I50 en 160 personen een ruim bestaan
Plant en uit dat van verschei
dene daarmede geli
jkaardige vinden. Eier worden jaarli
jks van 35-tot38,000ponden
Planten door kristallisatie bereidj bevat het klaverzuur in koehaaren vaa 4-tot:000 ponden wolt
ottapi
jtenverwerkt.
verbinding metkali. Deszelfs bereiding uit hetzuringzout Eene eervolle onderscheiding verdient ook te worden toegeis echter te kostbaar,en te meerzull ,omdat ditlaatstge- kend aan de hier gevestigde, uitstadskas gesubsidieerde famelde tegenwoordig schier overalkuvstmatig bereid wordt. briik voor sai
jet, baai, buildoek, woldoeken enz.,alsook
Eenvoudiger gaat men te werkja1s men suiker ofsuiker- voor alle soorten van breiwerkjea welke instelling 4-à500
siroop met salpeterzuurmatigli
jk verwarmt,a1swanneerna werklieden bezig houdt.
llet bekoelen der siroopachtige vloeistof het ïich gevormd
Zutphen wordtdoorde rivier de Berkelinlweegedeelten,
hebbende klaver- ofoxalguur in kleine, witte doorzigtige de oude en de nieuwe stad,onderscheiden,beidedoorgoeçlcl
pyramiden kristalliseert. Het klaverzuur is zeer zuur,werkt vestingwerken omringd. ge stad heeft5 poorten,alsmede
vergiftigend, inzonderheid a1s hetin eenigzins groote hoe- een fraai
ge.schipbrug over den Yssel, welkelaatstgemelde

veelheid ingenomen wordt, jestaatui
tkoolslof.zuurstofen
water, laatzich deelswi
jze onveranderd doorh'
Itte vervlugtigen, lost zich ligteli
jk in water op;lormt metkalihet
zuringzout, en we1 alsdan, wanoeer de neutrale verbinding
nog met eene geli
jke hoeveelheid zuur verbonden wordt.

xoorde eerstemaalin hetjaar 1605 gelegdwerd.ofsehoon
aan delandzi
jdedooreenigebelangwekkendejschilderachtige
ruïnen van voormalige fortiGcatiën omgeven,heeftde stad,
ruime slraten en schoone gebouFen voorzien,niettemin

een allezinsmodern voorkomen.Ztjbezitverscheideneppen-

Xet zwavelzllur verwarmdj ontbindt hetzich,zonder zwart bareliefdadigheids-gestichten,wetenschappelijkeinstellingen
te worden,hetgeen andere zuren van het organischenatuur- en genoot
schappenjeenelati
jnsche scNool,eenesocieleitvocr
ri
jk niet doen. Yervalscht kan hetklaverzuurworden met het gezellig verkeer, hetwelk ook hier verhoogd wordtdoor
verzuurd zwavelzure kali. 9itg0u men spoedig .ontdekken, de van t
i
jd tot ti
jd pegeven wordende concerten,waartoe

alsmen na de heeting op hetplatinabH
llk een overbli
jfsel eene zeer fraatie zaalisaangelegd. 9e omstreken derstad
behieldjhetwelk zelfsin hethevigstgloeivuurbestaaqbli
jft, bieden vele openbare plaatsen en inrigtingen,uitspanningen
ligteli
jk zich in water oplostj en metzoutzure bari
jteene en gezellige genoegens aan.
dolre nederploëng geeft. Vervalsching metwi
jnsteeniuur Onderde hiergeboren beroemdemannen,noemen wi
jde

wordt, na het kookea metzwayelzuur,aan de zwarte kleur dri
e vAx ZvTpgsxs(G:BnIT.6sR:1TZxRB0tT,en E:>naIK),
ontdekt.
5F. Bxrnzne en eenige ledea uit hetgcslachtdervA> ns>
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Cxpsszsx. ge wi
lsgerige en geleerde XzlTlwsTbedlende
alhier.
gedurende twintig jaren het evangelisch leeraarsambt.
ZUURW ATER, zie XlxzliwtwwTzn.
ZW AARBEN qschp-vt.t. zi
jn llet toebehooren van het
daarnaar.ook genoemde schip, hetwelk te wederzi
jden van
hetvaartuig (alseen zwaard,hetwelk men op zi
*
jde draagt)
afllangt, en uitverscheidenesterk meti
jzerzaaluverbonden

ZWAYEL.

zàin,dooranderen. Dusgaatmen onafgebroken gedurende
20 dagen voort. Eet steenkoolen-zwartseliszwaarder dan
hetpi
jnzwartsel.Dergeli
jkesteenkoolen-zwarloven:vindtmen
in llet pruissische regerings-districtTrier btjSaarbrùck en
lllingen,in den belerschen lli
jnkreitsteSt.lngbert. Yan
daar komt hetroetzwartselin zakken, welke men uitwendig
met klei overdekt heeft, en die 100 pond llouden,in den

planken bestaat, en de gedaante eener voetzoollleeft. Als handel. 9e pi
jnzwarlselbranderi
j wordt in vele streken
men digt aan den wind zeilt, wordt ditwerktuig aan de van guitschlandlevendig bedreven,bi
jv.inBaden en AYuronder den wind liggende ztjde neêrgelaten,om lzetafdrij- temberg in den Schwarzwaldj voortsin den Thuringerwald

ven,en hetop ééne zi
jdeliggen vau hetschip te vernain- (jaarli
jks etteli
jke millioenen tonnetjes), in ltet saksische
Yoigtland en Artsgebergte,op lletRcuzengebergtt bijGlatz.
ZW ABBER (scàp-vt.t. 9usnoemtmen eene kwast,uit Frankrijk verzendtvoornanlell-k uitde Landes,overBaijonne

deren.

oude touwen of oude lakensche lappen enz. zaamgesteld, en Bordeaux. lletin opper-ltaiië verbruikt wordende roetaan eenen stok s'astgehecht, en waarvan men zich tothet zwartsel wordt meestal in Yenetië gebrand. (lok Zweden
schrobben en afdroogen :an llet dek bedient.
en Noorwegen Produceren eene groot
e lloeveelheid. ltusZ'
W ALKER (ofZwEnvsa),Lschp-vt.t iseen gehard ma- land is sedert verscheidene *i-aren eerstdaarmede begonnen,
troos, die tevens een zeer woestleven leidt.
bijv. iu Lettgouvelnement AYologda,J
oaarlijkstot4500 pud

ZW ARTSEL. Als zelfstandighedeny hetzi
juithetdelf- van dekroonboeren of làjfeigenen derkroon;aldaar,in de
stoflen-', uit het planten- of uit het dierenri
jk verbrand koolepwerken van Norobov, zuivertmen ookhetsteenkoolen-

worden, zoo verbranden niet daarvan alle atomen ofkleine zwnrt voor de drukinkt-bereiding, en raaakt dan voor ltet
vlugtige deelt
jesj maar gaan dezein den rook medevoort. Pud tot20 roebels. Ilet zwartselgaat uitditgouvernement
Uit dezen ploFen zi
j neer, vooralop koudeiigchamenjals naar St.Petersburg,Xoskou en Jaroslaw.- GeôruiktM'ordt
l'oetofzwartsel, in tweederlei gedaantenJeensdeels glanzig, hetzwartseltotbereidkng derzwarte drukinkt,tothetzwal'tlls eene donkerbruin of zwartachtige korst,die zich in de ten desleders,i
n de verweri
jjtotschoensmeer,oost-indisclle
bexleden gedeelten van schoorsteenen aanzet,en behalve de inkt, oler llet algelneen a1s zwartsel (zie dat artikcl)val)
deelenjwelke ook in hetzwartsel onder den tweeden vorm onderscheiden aard. llonderdcn van arme huisgezinnen
worden aangetrofrenj ook n0g eene soortvan brand-oliebe- ollderscheitlen ziclz in de oorden van deszelfsbereiding door
vat, 4an welkedeszelfsqlanzig aanzigtontstaat. Hetwordt liet vervaardigen der zwartsel-vaajes en lonnet
jes. In
op tweederleiwi
jze gebezlgd,eersteusfl
jn gewreveninwater llet Thuringerwald maakt een arb'eider tot 4 scllock 10nhe
e
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Fekookt en met ofzondertoevoeging van azi
jn
rlel
jesj en ontvangt voorlletschock 1 groschen. - llet
lo dezen staat
(eng.en fr. lampzwart (eng.lamptlack;fr.noir#:J'
utnée#t
?lampc;
tistre; du.Tister;ital.yuhkginelaceicanteofpreparatat du. Zampenrusz,.itaz..fltma #flucernatwordtgewonnen,
cn wordt ln de schilderkunstgebruikt,thans echter meest als men boven over gewone oliepit-lampen een blikken
doorsepk'a vervangenJ in het grootvoor de verwers bereid, vel
'
lleynelteaasbrengt,waartegen laetzeer fijneroetofwalmdie het/elve, ofsclloon ook nog zelden! totbruineren bezi- zwartzich aanlegt. In Europa houdt men zich weinigdaal'
en, voert het den franschen naam t'dauct,
' tweedens nlede op ; des te meer in China, alwaar ditzwartter 1?edoordien men koud waler daarop giet,en eenen ti
jd lang reiding van den zoogenaamden oost-indiscllen inkt woldt
staan laat(roetwater). Legtmen vleesch daarin,zoowordt ebezigd.
het door laet in Let glansroetbeslotene brandigeazi
jnzuur ZSYAVEL. lleze stof vindtmen overvloedig gn de omdoordrozlgen, en laat hetzich a1s gerooktvleesch bewaren. streken der vulkanen, enj ofschoon schier algemeen door
Tegenwoordig gebruikt men echter daartoe meestal den llet delfstoffenri
jk verspreid, wordt dezelve echter op de
lloutazi
sj
n
.
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eene plaals meer dan op de andere,hetzi
jin den zuiveren
z??Je; eng.root,. (
lu. Flattev- ol'F/z/#rzfq
sz ; ital.nere, slaat, laetzi
1
j mct eenig metaal vt
armengd gevonden. ()p
ofnetrolkmo, is datgene, Letwelk zicll in den oven,in Jlslasd lreltznen den zwavelin s'erbinding metgipssoorten
de ovenbuizen, in t1e lnidden-enbovengedeelten derschoor- aau;teConil
l,bi
j kaap Trafalgar,komtdezelveinkl'istallen
steenenj in den vorm 4an zacllte, zwarle 'vlokken aan de voor;en t
e Urbino in jtaliëjte ârragoninSpanje,teLauerwanden A'astzet. Ilet bestaat uit meer ofminder koolstof, stein in llanover,Nindtl'
ncn eene (irootelloeveelheid.Sicilië
brandharsy, napl
atalin (waaraan rcok en roetderzelverdoor- laeeft reeds sedelt eeuwen lietg'oolste gedeelte A'cn turopa
dringeuden reuk verschuldigd zi
jn),kalk,Joogae(
kalil- en niet zwavel verzorgd. Pe s'oornaannsle plaats alwaar tlit
ammoniak-zouten.Yoordenhandel neemt men l
tl'oetniet natuurlllodukt er wordt uilgegrâven, isnabi
j Catolica. De
uitde gewone sc-hoorsteenen,maar wordt Letzelve in daartoe zwavel 1s
'omt lIier voor,in aderen van eene ondersclleidene
opzetleltike ingerigte roet-ovensbereid. ln ditgevalwordt kleur en metkleideelen en gips vermenjd. Gewoonli
*
i
#k

totgrondstofhetbeziskselofoverbli
jfselvandepik-,teer-en
terpenti
jn-bereiding genomen,hetwelk menniet belerweet
aan te wenden, nameli
jk de bi
j eerstgemeldeoverbli
*
i
Avende
lloulskoolen (vnn pijnboomlloul).olndatdezenog veel laars
iahouden:van waardenaam pt
jnzwartsel(du.Kiepvuszt.
Zi
j worden in eenen kleinen oven vcrbrand;en we1zulks
ollder geringen lucllttocllt, om meer rook, en dus ook meer
Ioet te vel'
kri-jtien. Derook wordtin eeneofmeerkamers
(roetkamers) geleid, waarvau lletlaatsteeenen kleinen met
zakli
jnwaad of groveIlenel telldeelebcdekten schcorsteen.
Hetroetlegt zich tegen de wanden der kpm crs aan, ofaan
de lakens, waarmede deze uitgeslagen zàjn. W ordtllet

zi
jn deze lagen gri
jsachtig, hoewel men lnsgelijksstreken
vlndt, die rood en doorschijnend ztjn. Hetproduktdezer

laatstgemelde aderen wordt door de werklieden maagdenzwavnl r
genoemd. Er worden x'
oorts ook zwarte plekken
gevonden, die uiteene scheikundige l'erbinding van zwavel
en kleideelen bestaan. Deze lagen bevatten zeer sclaoone
kristallen van zwavelzuren kalk, die op hetafwisselendste

:eel,violet,gri
jsen zwartgekleurd zi
.
jn.
De bereiding xan de zwavel op Sicilië voor den uitvoer
*)
*Ze. Te dien einde
esclliedt op eene Zeer eenvoudige M-1
heeftmen ln een carden fornuisgroote ketels geplaalst,die
gewoonlàjk 7 voetitzmiddellijn Louden,en 5 voetdiepzi
jn.
roetbranden gestaakt,zoo wordtde oven gesloten, en deka- ln deze ketels worden groote massa'svan zwavclerts rondom
lners worden gesloten, doch zeer langzaam, opdathet roet de randen opgeslcpeld,oj)zoodanige wijze,datdestukken
slecllls allengs zich bekoele; wantversch bereid roettrekt in ttln puntte zam en l'onlen, en dus eene soort van kegelde zuurslofuit de luchtm et kraclztln zicllen geraaktdaar- lorm ig dekseloAer den I'ot uitm akcn. Pe lusscllenruim ten
door gemakkeli
jk in brand. Hetafgestreken,afgeklopte en tusschen de groote stulken worden zorgvulllig m et kleinere
te zanlen gevoegde roetzwart ofzwartselwordtalsdaninlange slukken en gruis opsevuld,waarna n'
len den ketelm etstroo
vaatestlonnetjes),waarvan iedergemeenli
jk 2.
)loodbevat,ol bedekt, en dilin den brand steekt. V-anneer ditstloo aan
inzwartsel-tonnel
jes(fr.boitestinoir de.
/bppéc;erzg.eoot laet branden is, deelt llet vuur zich spoedig aan llet bigJoa't'
q
s,
.du.Wf/zzlv//,zz; ital.vasetti, ofal&erelli #f ne- nensle gedeelte nlede,waardoor de zwavelsrneltcn in den
rf
a
l
oo
d
# of/zAap)j 1r
j
qltentchcn inhoudende, tot verzending ietel Aloeit. Fcdat deze bewerking gedurende acllt uren
t;epakt,ter verdel'
e verzending echter in grootere vaten ge- heeft aangelloudcn, wordt de gesmoltene zwnvel dooreer)e
stampt, In Patàis lleeft men laelzelve in ronde, 12 duim opening aan lletLeneden-getleelte van den pot ofden ketel
breede en 18 duim ll
evaatjes fgaltsnsjdie8 lood in- ajgelcpt, t'n in Ltsulcn A'olmen overgebrngl,die voorafzijn
houden. ln Engelandoog
bedient men zich, in stede van'de nat gemnakt, om llet aanhechten van den zwavel le vcor-

roetkamers,van liggende,doorbuizen ofpi
jpen meteliander verbonden zakken. In tlen jongslen ti
jd Leeftnten
ook begonnen strenkoolen-zwartsel te beleidcn, en welzulks
op de zelfde vtize. Xen neemtcnkeldaartcedeniettot
coolle dienstige stuifkoolen, legt15 pond daarvan op eencn
dwarslipsentlen llaard,cu Acr4'
nngttleze,zcodrazi
jTcrbrarad

komen. Fa x-erlcop vnn ) uursverhardtdezelve zich volkonlen, en is dan 1otuitvoer gesclikt. ln dezen stnat woldt

deztl4'e ruwe zwns'elof somlt-t
l
sook natuurli
kezwax'
elg.e*j
.
noemd, dic nadelLand in ptp
en wordt segoten, en a)s
Pi
.
jpzwavclbek(
'nd is.
ln dc zntindiylricten vnn Cornvallis in Engelpnd,wordt
178*

ZWAVEL.
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*
insgelig
.ks eene groote hoeveelheid zwavel gewonnen, die len, l
n de zoogenaamde kiesen en blenden. Xaar ook met
meerendeels in pnpen in den handelkomt. 9e meeste me= waterstofgas verbonden, vindt men denzelven zeerdikwi
jls
talen bevatten in den natuurli
jken staat, waaria zi
juit(le in minerale wateren,aan welken hiJden onaangenamenreuk

mi
jnen gehaald porden,eenemeerdereofminderehoeveelheiâ zwavel, waarmede de erts scheikundig verbonden is.
9e i
jzer- en koper-erts zi
ja gewoonli
jkbestanddeelen,uit
deze metalen en zwavelbestaande.Bi
jhetsmeltenvankopererts iu aarden pottea scheidt zich de zwavelvan htt metaal
af,dke naderhand in rollen ofpi
jpengegoten wordt.
9ezwaveliseeneenkelvoudigegrondstof;ztjnespecioeke
zwaarte is als 1: 2. In wateren in alkoholonoplosbaarj
wordt zi
j ia heete olie en in eenige loogzouten opgelost.
Zijiszeerbros;aan eenehitte van 2120blootgesteld begint
zàjtesmelten,en op detemperatuurvan 2300 is dezwavel
bi
jna even vloeibaar a1s het water. Bi
j verdere verlzitting
tot 6001 verandert de kleurvan het lichtgeeltot hetdonkere,veryolgenstothetoranjegeel,eindeli
jk totroodkleurig
en bruin, tot dat zi
j begint te kooken. en in dien staat
bruinrood is. 9eopmerkeltjkste çigenschap bestaatnogtans
daarin,datde zwaveliu plaatsvaa bi
jverhooging van temperatuur vloeibaarder te worden, hetwelk bi
jna algemeen
metalle andere zelfstandigheden het gevalis, werkell
-k zich
z

naarzwavelwatermededeelt.en uitwelke hj zich,zeerdikwerfjalseen zeer:jn poederafzet. Yoortsvindtmen hem
met zuurstof verbonden in vele zwavelzure zouten, en eindeli
jk ook in het dieren en plantenri
jk, bi
jv.in hethaar,
in ei
jeren, in vele peulvruchten euz. A1naar gelacghi
j
voorkomty wordt hi
jop verschillendewi
jze ingezameld. la
verscheidene vulkaan-gewesten viudt mea hem tameli
jk
zuiver, en inzonderheid in Sicilië,alwaar men hem gedegen in overgroote brokken ofklompen vindt, wordt hi
l'door

mtjn-ontginning verkregen, en vandaar menigwerf zonder
eenige verdere zuiyering in den handelgebragt. Komthi
j
echter metaarde- of steendeelen gemengd voor,dan wordt
hi
J gezuiverd op zoodanigewi
jze,datmen hem uitaarden
kruiken, die in ovens liggen en metgekromde buizes of
pi
jpea voorzien zi
ja,doorwelkehi
Jin koelgehouden kuipen kan gevoerd wordenjdistilleerd. Alsdan heethi
j vuw6

zzt
/cwef Lsoufrc srcâ), en bevat dan nog 8 pct. aardachtigebi
jmengingen,diebi
jdedistillatie medeovergevoerd
worden. Van deze wordt hi
k
- door allengsche smelting in
)
oxerdekte kroesen, en door afgieten vri
j gemaakt,en vervolgens in vochtig gemaakteyofmeteene dunne laagzwavel
bestreken houten vormen gegoteny waarin Ilàjtotstangen
of pi
jpen stolt; abdan heet hi
J pk
jpzwaveltfr.sou-fre tk
canon;eng.vollsulpltur;du.Stantenschwelelj.

Aerdikt en eene li
jvige massavormt. 0p 2300za1dusde
zwavelvolkomen vloeibaarzi
jn!en alswaterkunnenworden
uitgegoten; op 3380 begintzl
j làjvig te worden;op 4281
wordtzi
jdik;en vau 4640 tott)00> iszàjzoo dik ofltlvig,
dat men den pot kan omkeeren,zonder datde gesl
noltene
jk isdoorXlcustteXarseilleeenemanier van
massauitvloeit. Bi
j hetverdere verhittentotaan hetkook- In Frankri
puut wordt zi
j nogtaus wederom minderli
jvig. Van deze bewerking uitgedackt, volgens welke men gedegen zwavel
merkwaardige daadzaak heeft men totdusverre geeneverkla- om di
eq van z'
f
lne aard-achtige onzuiverheden tebevrijden,
ring kunnen vinden. Als de zwavel volkomen zuiver is, i
ni
jzeren retorten (distilleerkolven) in stoom verandertj en
verkooktzijbij6000geheelen a1jzonderhetgeringsteover- dezen in eenecondensatie-kamerleidt,waarbàjzicka1szooenaamde zwavelbloemen aanzet, alsde kamer grootgenoeg
bli
lfselachterle laten.
A1s n'
zea eene .
hoeveelheid zwavotin een pot
smelt, en 1s,ofa1s vloeibaren zwavelzich op den bodem bevindt,als
j
e
vervolgens laat bekoelen, daa za1 zi
-i a
ar, de oppervlak-te d kamer klein is. llierbi
j is in zekeremate omzigtigspoedig gestold zijnt Zoo men nu twee gaten in de korst lleid noodig, vermits na langdurige staking van den arbeid
j nieuwe heetingen onlplomngen kunnen ontstaanjdoorde
boortjnabijdekanten,doch aan elkander tegenovergesteld, bi
in den toestelaanwezige lucht, die tot ontvlamming vanden
ea hetpot
jeschuin houdtjza1de geulnolten zwaveluiteea da
der gaten kunnen worden uitgegoten,terwi
jldeluchtdoer mpvormigen zwavel medewerkt. gaaroi'a is het geraden,
het andere gat onderdekorst dringt. Bi
j hetverdere af- de kamers metkleppea te voorzien, die meermalea kunnen
koelen vau de.massa za1men daa gewaar worden, alsmen geopend worden, ten einde aan het zich vormende zwavelden bodem vaa zwavel openbreekt, dat hetbinnenste ge- zuur uitgang te versehaFen. Uithet zwavelkies (eene verdeelte der korstzamengesteld is uiteen aautalvan kleineen bi
nding vaa ééa deel i
jzeren twee deelerlzwavel)scheidt
heerlijke kristallen. Dooreenemassavan 50 of60 ponden mea denzelven op verscheidenerleiwi
jze af. 9e meestgeop die wi
jze te behandelen,ishetden heerXl'
rscullntlcl wone mauier is: hetzwavelkies aangrofgebrokkeldestukken
jpen ofretortea,dieook weluit
gelukt,zwavelkristallen te verkri
jgen vaù ) duilndikte;hoe- in hard gebakken aarde-pi
we1 meu btj hetsmelten van een paarpond dikwijlsreeds ijzer zi
jn gegoteaj ea in 3 of4 rei
jen boven elkauderliggen,en iedere nagenoeg eencentenaarinhoudende,teheeten.
de zelfde uitkomstbekomen z.
l1.
Hetgrootstegedeeltevan dengewonenpi
jpzwavelwordtaan llicrdoor wordt een deelzwavel uitgedreven,hetwelk in de
de zwavelstokkqn verbrulkt, en inderdaad ls hetgeene ge- met koud water gevulde vergaarbakkea over-distilleert. Na
ringe hoeveelheid, die lliermede te leur gaat,daar krlsom- 7 of8 uren isgemeenl
i
jk de bewerking voleindigd,enmen
migegroote steden jaarlijkseenigeduizenden ponden totdat neemt dé zwavelkoolen, die uiteene lagere verbinding van
einde worden aangewend. Alleen voor Londen rekent men heti
jzermetden zwavelbestaan.uitdepi
l
-perlofretorten,
n verwerkt detelven totbereiding van het i
jzer-vitriool.
dat 1othetbereiden van chemische zwavelstokjesLlucz
'erst e
/
Irl het water der vergaarbakken bevindtziclz de zwavel in
tusschen de6-à 8000 ponderlnoodig zi
ja.
Als de zwavel wordtontbrand, ontwikkeld zich een ver- den voraz van druppels, en wordtdienvolgens drupzwavel
stikkende damp, die gevorm d wordtdoorde verbindin'g der genoemd. I
fi
j ziet-groenachtig,ofwe1roodachtitigeel,uit,
zwavelmetde zuurstofderdampkringlucht.Bezedampwordt en wordt in b.i
ondere raëueer-ovens oAp de ree
ds boven
*i
'z
.
zwavelzuur genoem d, en A'orm t het grondbestanddeelder aangegevene wilze gezuiverd. Xen verkri
jgtl
aierbi
l80 à87
gewone vitriool-olie. i)e uitbleeltende eigenschappen varl pCt. van den aangewenden ruwen zwavel. In depi
jpen
ditzullrin dam pvorm igen starktm aakthetzelvezeerIluttlg tot k
'buizen) oflzelmen bevindtzich dezwavel-arsenicum,hethetbleeken vau wollen stofren,strt'o-hoedan en eenigezi
j- welk uit de ltiesen voortkornt. De neêrplolllllg, o2llet beden goetleren. Toigens I't!.:Icalzebben de outten reedsvan zinksel (zwavel-sl
akke) wordt insgeltiks ol
llgesnlolten. en
braudende zwavelgebruik gertlaakt,om den wo1te bleeken. levertden zoogenaamdea paardenzwavet (.
<?/(p/,?:z-caballiA1s eene roode roos boven tlen damp van zwavel gehouder
l wz?z?z/), die.nog ongeveer 12 à 14 pct.zwitçetinhouklt. In
wordt, dau za1 deze bloeln totzekeren graad witworden ; Zweden,geltl
'k oolt in het ertsgebergte beclicnt luenzieh
doch deroodekleurza1zieh dadeltjk herstellen,a1sdeplant totde gewinning vaft zwavel uitde kiesen valleeneroosting
in koutl wate'
r gedompeld wordt. Hoe zuiverder de zwavel manier, bi
j welke veei brandstof wordt gespaard, ea de
is, welke mea tothetbleeken aanwendt)des te helderder zwavelin meelachtigea vorm gewonnen wordt. Xea bezigt

za1destofzi
@
jn.
Tot het vervaardigen van den vitriool-olt
'e wordtsleeds
eene aanlnerk-eli
jke hoevcelleid zwavel verbruiltt; van tlie
olle worden 2aarl
van 200 1lond
i
jks duizenden flesschen, '

daartoe ovens, die het zi
jlangeykegelvormig toeloopende:
aan den voet uit tegels gemetselde,van boverluithoutvervaardigde llolle steelea ofbuizen,in welke de zich vek
'
dam-

pende zwavel a1s poei
jer aanzet, ofdie Inet eene kamer

-ken gebezigd. Dovendien eommuniceren, in welke het zwavelgas bekoelen erl zicll
ieder, in de onderscheidene fabri*)
znaakt mea munt
van de
enzewa
nzv
-e
jldnog
aar de
gebr
ze g
ui
elkfsta
ot
ndliig
et
l
aeaf
idgi
eeetn
enbevan
ter verdikken kan. Nu wordt brandstol
'en daarop eenepartàj
zwavelkies in den oven gelegd;na lletaansteken van eerstPenningen.
afgietsel schenkt dan het gewone grove pltisler,laetwelkaan emelden ontsteekt zicll hier ook de zwavelkies en brandt,
den verschillenden graad van uitzetting dezer delfstofmoet onder hetafgeven van eetzgedeelte zwa:,el,waarvandedamtoegesehreven worden. 9e zwavel is onder de eenvoudige, pea ia deu hollen steel o1*in de kalner gedrevea wordeny
(datisonontbindbare),nietmetalliek
-ezelfstandigheden.eene van zelven voortjzoo dat nu verder volstrektgeene brancl-

stofbelloeftteworden bi
jgelegd.Bi
jdeze handelwi
jze vormt
zicl
a ecllter alti
jd veel zwavellg zuur, hetwelk eetlgrooter
verlies naar zich sleept. De zwavelbeziteene eigendomlneli
jke,ligtgelelkleur,welkeonderden naam vanzwavelgeel
oolt metandere stoFen verbûnden,inznndertteid met lneta- bekeùd is. Zi
j verloouteeo strevvn om zichtekristalliseren,

der belangri
jkste, en maaltt'een aanzienltik llandelsartikel
uit. Hi
jisreedssedeltde vroegste làidea bekendjenkomt
i.
n de natuur zeer veelvuldig voor, deels gedegen,in ondoorzigtige massa's,of in doorschi
jnende kristallen, deels
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ea
tostdaarbi
jalsdan twee verschillende xormen aan te

nemen. bothnische golfen de oostzee;ten zuiden aandeoostzeeJten
men de zwavel in zwavel-alkohol op, zoo schiethl
jj zuid-westen aan de Sonten hetKattegat;ten westen aan de
bijhetverdampen van denzelven,in achtkantigezuilen aan, Noordzee;ten noorden aan denoorderllszee.lletligttusschen
die, even als de natuurli
jk gekristalliseerdejdoorschi
jnend 10O 52'en 23O50'O.L.entusschen55O20!en7lOl1/40'N.B.
zi
ja;wordthi
j daarentegen gesmolten,en,naaan dekanten De grootte bedraagt 135,96 (n mi
jlen, nameli
jk Zwedeu
der smeltkroes en aan de oppervlakte gestold,tezijn,van 79,12 en Noorwegen 56,84 (n mi
jlen, waar4an er 12,312
de nog overbli
jvende vloeibaregedeelten doorafgieting be- voor het landj en 12,84 voor de meren en moerassen ge-

vri
jd, zoo verkrijgt men lange prismatische kristallen,die
hter ondoorzigtlg zi
jn.Bijrewonetemqeratuuriszi
j hard,
geeftbi
j hetwri
jven eenen elgendommell
jken reukvanzichj
en wordt daarbtj negatief-electriek. Snel verwarmd wordende,spTingtzi
j in stukken,en vandaarkomthet,dateen
:tuk zwavel, in de hand genomen,knettert. ln den mond
genomen,heeftzi
jeencn eigendommelàjken Ilaauwensmaak.
9ehoeveelheid derjaarli
jkschezwavel-productieisenorm,
en bedraagtvoorSiciliëalleea 900,000 centenaarsfkörscnéclle 26 Juli
j 1838). Pruissen echterbrengtslechts8- à

rekend worden +). 9e oostzeebenevensdebothnische golf
en de Noordzee omringen dezekoningri
jken;ook bespoelt
een gedeelte der noordeltlke Ilszee de noordkusten van
Noorwegen. In weerwilvan derrootte dezerlanden,hebben zi
j toch geene voorname rivleren metrivier-gewesten,
maar enkel kustrivierenj die wegens haren snellen loop
veelvuldige klippen en watervallen, voor het meerendeel

niet bevaarbaar zi
jn. 9e opmerkeli
jkste onder die,welke
zich in debothnische golfontlastenyzi
jn,van hetnoordea

naar het zuiden de X'
ornea metde Aluonia,de K aliœ,de
900 centenaars op, zoo dat alzoo Sicilië schier de geheele Iulea, de P ithea en de Umea, die Lapland doorloopen;
wereld metdeszelfs voorraad zoude kunnen verzorgen. Het verder de ângermann-â u,de Jngermans-Flodt. ofJn-

j
aarli
jkscheverbruik in geheelEuropabedraagtechterslechts germann-Ey
.'(alle groote rivieren heeten bi
jde zweden
600.000 centenaars, zoo datalzoo den eigenaars der zwavel- r(
/
)
,
de
I
ndal
s
Et
f
e
n
d
e
Dal
-h'
l
f
o
f
de
Da
lewe-batwerken op Sicilië een overschot van 300,000 centenaars
die uittwee arm en der oost- en V estdqlontstaatAl
l
e
d
e
z
e
r
i
vi
e
r
en
hebben
ha
r
en
o
o
r
s
pr
o
ng
o
p
d
e gebergoverbleef. Dit enorme overschot had in den jongsten ti
jd
eene zoo nadeelige werking op de pràjzen,d&t hetcantaro ten aan de noorweegscl
ze grenzen. De M otala,ztjnde de
met 14 à l5, later met12 à 14 tarimoestverkochtwordeny afstrooming van het AYettermeer, valt bi
j Norköping of
waardoor naluur
li
jkerwi
jzede eigenaarsderzwavelmi
jnen in Nordköping in de oostzee enz. In Noorwegen zi
jn de
de vreessel
ijksteverlegenheid geraakten.en alleen onderde voornaamste rivieren:de Glommen of Glamen, ook we1 de
rootste opolleringen en het ultzigt van onmisbaren onder- groot
e rivier fDestor T(
,
/J?
/e) genoemdjdie uiteen raeer
gang konden bli
jven voortwerken. Doorderegering aange- vooltkomt,yele wateryallen en gedurende haren loop van 40
lnaand om m iddelen tot verligting van hunnen nood voor mi
jlen m eer dan 12 meren vorlntj de Zongenbeene der
te stellen, bragten zig-den voorslag uit, om de productie en voornaamste rivierenvanNoorwegen,opneemt,enbi
JFrededen uitvoer te vermlnderen, doch weldra lnoest men h
w et r
ikstad ia de Christiania-baai qchristtans-llordj valt; de
ontoereikende van ditmiddel inzien. Nog meer onuitvoer- Dralnmcn, die in de golf of flord van dieu naam vloeit;
làik bleek de voordragtte zi
jn, onlallezwavelmi
jnea ge- de Zouven, die ia het Kattegatuitstroomt;de Romsdatdurende twee jaren te sluiten; en zoosteeg dan de nood W'(/'ea de Fydale-zy., die in de Noordzee vallen,en
ten top,totlaatsteli
jk de fransclle kompagnieschap tusschea niet dan op geringen afstand van haren mond bevaarbaar
beiden trad,en aan de verlegenlleid perk stelde.Haarvoor- ztjn. 9e 17 mijlen lange Jlten .
â'J
/ en de37 màjlen lange
slag was, om get
lurende de tien jaren van hetprevilegie Iana-E lf die van de grenzen der russische Lapmarken
iederjaar 600,000 cantari zcavel,dievoordeconsumptie afkomen, loapen in de Noorder-llszee uit. onder de vele
toereikend waren,te ontvangen.en,in plaats van denvroe- meren zi
jn opmerkelijk,in Zweden:hetAletermecr (51ligeren verkoopspri
js van l4 tari per cantaro dea mi
jnen- /(/rdd6)j 12 mi
jlen lang en 5 toL6 mi
jlen breed,24) n
eigenaars 23 tarite betalen;hem echter voor de minder te mi
jlen grootmet 1300 eilandea en zeerwè1bebouwde omca
nt
a
ri
Produucren 300,000
150,000 dukqten te vergoeden. streken; 2) het I
ljelmormeer,6 mi
jlen lang en l tot3
Na de gestrengste onderzoekingen werd deze voorslag aan- breed, 8) g3 mi
jlen grooky door hetârboga-kanaalen de
genomen,en metdcn I Augustus 1838 lkwarn dezevoorslag Thorshalla-rivier met het Alelermeer verbonden; enz. Ia
in werking;zoodatalzoo tegenwoortligdelni
jneu-eigenaars. Noorwegen zi
jn desgeli
jks vele merenj onder welke de
in stede van te verliezen,eene winstvan 5 tariper cantaro lliösen, een fraai, 12 mi
enlang,maarsrnalmeer,waarmakcn. De kompagnie doet bovendien nog In zoo verre door de Longcn stroomt,jeln
haar water den Glommen toevoorschotten,datzi
*
i
#het een-derde v
'an den kooppri
jsvoor- voertl, en hetFiiinundmeer 9 mi
jlerz lang en 2 mi
jlen
uit, ea de overige twee derden bi
j de levet
x
itlg van dea breed, en waardoor de Clara-Eifstroornt. onder de kanal
e
n
van
Zweden
Z
*
l
)
@
r
l
m
e
r
k
wa
af
d
i
g
zwavel betaalt, Yoorts 4erbindt zi
j ziclltotdeoaanleg en
*
l)heti mi
jlen lange.
het onderhoud der openbare wegeu enz.jaarli
jkseenesom 23 voetbrecde, 9 voetdiepejen voor eene som van 36,000
Tan 90,000 ducati bi
j te (lragen;als ook eene u'
ktvoer- daaldersaangelegtle, l'rotltatta-L-anaal, waardoordewaterPremie van 5 graniper cantaro te verleenekl voorden zwa- vallen ia de Gotll'
t-Elf, tusscheu '
W enersberg en Gothenveldieondersiciliaanschevlag uitgevoerd,en eintleli
jk om burg,wier hoogte zamen 130 voet betlraagt,vermeden worhetarmen gestichtte Palermojaarii
jks3000 ducatiteschen- den;en 2)hetin l81() begonllen en in 1832 voleindigde
ken. llet staat echter der kompagnie vli
*
i,den doordeze groote Gotha-kanaal. llet lteeft gealeenscllap met het
verpligtingen gestegen pri
js te bepalen deregering lzeeft sYeener- en s'-ettermeer, strek-t zicll vall Gotitenburg aan
intusschen,ten einde haar eenelzi
jds pellk te stellen, eu llet Kattegat, tot Söderkoping aaa (le oostztle,over eenert
andererzi-jds haar tegen benadeelentle mededinging van de afstand vafl 51 l'
ni-ilell uit,en veIbindtalzoo de oost- luet
zi
jde der mi
%
>
i
'nen-ei<
a#
'
enaars te vri
*
jwaren, den uitvoer van deNoordzee. llitkanar
gl,waarr
ïal
a,22 jaargewerktis,heeft
.

andere dankompagnie'szwavelalleenli
jk orlderde vel'
plig- in alles 10,430,006) banco-daaldels gekost, van welke sorlt
ting tothetbetalen van cenen uitvoertolvergund.
De invn- in de pruissische staten bedraatjt

182*:
1829:
1830:
1831:

22,1700 ceutenaars.
* . 22.444
p
.2912Ig
p
@ @ I2y636
p

Het gebruik Vnrl de zwavelis ;e01*tl1
@tgestrekt,inzonderhekd bezigtmen dezelve totde zoogenar
tmt
le zwavclstokken,

totlletinverwen van wollen en zàjden stoffen,(loordienmcn

uit het verbranzen der zwavel daartoe zwavelachtige zuren
bereidt;totbereiding vau hetzwavelzuur A'an hetbuskruid,

de scllatkist($.3-,8,'
234 daaltlers voorgesclloten lzeeft.

Beide kollingli
jkelz zi
jn 6cJ'
u
)f
'
i
r
zazc/czz die naar llet zuidoosten in de groote vlaktelt v:trlGothland,lletzuideli
jkste
en vruclhtbaarste gedeelte van làet geheele scandinavische
scl
aier-eiland, lager afloopen. Il
z llet zuideli
jkstedeelvan
Noorwegen?namelijk dkgternaarde westkustloe beginthet
scandiaavîschc gtl:c?'.j'/f
?,aalvankelijl
tvan hetzuiden naar
-d
het rlool
en, vervolgens tufscllea G'
i'
a en 63OB.,ia eene
noordoosteli
jxe rigting loopende,totdatlletlloege noorden
aan de Tana-Elfin Lapland eirtdigl. 9itnoordelijkste gebergte van Ellropaj dat tegen deNoordzeebi
juitstek steil
en l'otsachtig is, maar naar de groote rneren yan Zwet
lep,
terrasgewi
jze, en naar de bothnischegolfglooijendeafhelt,
evenaart, wel is waar,in hoogte ci1)rerre na de Alpen niet,
znaariseven zoori
jlkiu devorlievensteen naeesti
jIingwekwende natuurtafereelen, even zon afgebrokkeld en gespletetz
als de Alpen? eyen zoo volontzaggeli
jkeafgrontlen,diepe

van verscheidene zwavelmetaleu,bi
jv.hetvermiljoen, het
zwavelkoper,en om uitditlaatste zuiverkopersitriooltebexeiden. Yoarts tot afgietsels, vormen, li
jlnen enz.,cn in
de geneeskunde. Ooneeskundig gebruikt is de zwavelaan
een chemisch ondcl'
zoek te onderwerpen, olndat zi
j zeer schrikbarende klovenj otttelbare bel'grneren, tloor lootlregte
dikwezfzwavelzuur inhoudt.
ZN'
VIZIIEN. Dit ri
jk hetwelk de vereenigt
lekorlingràjken
Zweden en Noorwegen of het scandioavische schier-eiland *)Dezc opgovven berusten op dtkaartvan Zweden enNtlorwegttlz
bevat, grenstten oosten aan nusland,waardarivier dz Tornea

eenige uitgestreklhei'
llangs de grenssclleiding, uitmaakt) du

in 1$13en 1816 op koningljk beveldeordenzwcedschenoversta
YAoRssT-f.vcfvaardigd. Hij bcrclt-tlttè()oppervlaktevan Zwedtttï
op 3838e!
)tlievan Noorwegen op 2779 zwcedscle1 mijleu.
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tetswandea inm slotea, snel vlictende waterenj die de op- de grond slechts middenmatig vruclllbaar, deels steen-,deels

zandachtig ea moerassig. ln de noordeli
jke streken A'elzet
hi
j zich tegea allebebouwing;daarenlegen hebben (1ezuide
lijke streken. bl
jzonder in Zwedenj schoone, vruchtbal'
e
ea winst oyleverende oorden, waarvan de dalen ea vlakten
meestal totakkerbouw geschiktzi
ja. Beluchtiskoud,en
over hetalgemeen gezond en zuiverj echter meteenige verscheidenl
àeid. Hetoosteli
jke gedeeltevan Noorwegen,langs
de zweedsche grfnzen, is veel kouder en ruwer, dau llet
westeli
jke langsdeNoordzee,waardesneeuw meestalslechls
korleu ti
jd liggen blijh. Ia dennordeli
jkste streken en ln
deelte van hetgebergte is onder den naam Kölen,.
â'
7
''J&zzof Lapland heerscht eene strenge koudej en de langste dag in
Sevo bekend, datvan 63O N.B.totaan de Tana-Elfin het den zomer duultl,2 t
ot2)maanden,en eyen zoo lang is
hoogenoordenvanLapland zich uitstrektjen in hetzuidelàjke de langste nacht.
gedeëlte van Lulen-lzapmark, met den 5796yoethoogea<%uln weerwil van de noordel
i
jkeligging,hetruweklimaat
fï/ellac,aan dezweedscheen noorweegschepgrenzen, zi
jue en den over het algemeen niet zeer vruchtbaren grond,
grootste hoogtebereikt, daar de kern van hetgebergtedetwee hebben toch dezelandenznenigerleinatuur-voortbrengselen,
merkwaardigemeren Firithjour en Fastinjour insluitj en a1s:paardenjvan klein maarsterk ras;runderen,insgeli
jks
waardemeesteijs-ensneeuwvelden(hierJegnagenoemd).an klein5 schapen, geiten (voornameliik in Noorwegen);varLaplaud zi
ja.Tothetzuideli
jkegedeeltevanhetscandinavische kens,(in 1822 teldemen alleenin Zweden378,157paarden,
gebergte, hetwelk het Kjölen gebergte inhoogteovertreft, 1.409,905 stuks rundvee, 1,340,937 schapenj 167,942 geibehoort het gebergte Bovrc, WowzYylu'
/: of Do
fren eldb ten, en 47l,142 varkens); gevogelte,tam en wild tinzontusschen 62O ea 623 40 N.B.en tusschcn 63 en 8* 0.L. derhei
d van hetlaatsteeene groote menigte)9herten,reeenj
'eheelin Noorweg
-en,een ruw,
woest, met sneeuwvelden hazeny wolven, beeren, eland- en rendieren, losschen,
njkeli
jk bedektgebergte,welke l
aoofdketen eene hoogtevan vossen, noorweegsche muizen (lemmingent, die alle 10 of
4000 à 4500 voeten bereikt, doch metenkele p'unten ziclz 20jaren éénsin ontzaggeli
jke menigteverschi
jnen,opdezen
xerscheidene duizende voeten hooger verheftj voornameljk togt alle kfuiden en planten afknagenj en eindeli
jk in de
lnet den (volgens 5'AUxAzâ')7714 voethoogen sneeuw'
hoed zee hun graf vinden; voorts: aan de kusten walvisschenj
ofsneeuwkop (dleeâcf/czl),dieeenstatigrots-ampllitheater, bruinvisscllen, robben, enj hoewel de voorheen bijtonder
door zwarte jteile klippen omsloten. oplevertjen welken belangri
jkeharingvangstin delaatste ti
jden zeerafgenomen
men tot nu toe voor den hoogsten top vaa hetscandinavische is, vangtmen er nog eene groole menigte vanallerleiandere
qebergtc hield. over hetDovrefjeld,datde stiften Chris- visschen,die in vele streken het gebrek aanalleontbrekende

lnerkelijkste watervalleng van 700 tot 1000,ja tot, 2000
voethoagteflfeelFoszt vormen;eveu eensmetontelbarej
hier en daar verspreide, rotsklompen en groote iis- en
sneeuwvelden bedekt, wier doodsche stilte slechts door de
donderende sneeuwstortingen (lawinen) wel zeldzaam maar
des te verschrikkeli
jkerwerdtafgebroken. 9etoppen dezer
bergen zi
jn woeste roksklompen,dieten deelealPl
jd sneeuw
eu nl
js dragen, ten deele zoo steiluithetheindeen verre
llet gebergte overdekk-ende sneeuw- en i
jskleed opstijgen,
dat geen sneeuw er op liggen bli
jft. Hetnoordeli
jkste ge-

tlanla en grontheim van elkander scheidt, gaat een goed noodwendigheden vergoeden,en meeslalheteenige voedsel
onderhouden weg, in welks midden eene hout.n poort de der bewoners uilmaken; er is we1graan,maar n'
ietloereigrenzen van beiden doet kennen. Van hetBovref
jeldjal- kend voorlletverbruik des lands, weshalve hetonlbrekende
waar de berken totop 3400 en depî
jnboomen totop 2850 van buitenslands gehaald moetworden. 0ok tracht men in
voet voortkomen, ea op 5200 voet de grenzen der alti
jd verscheidene streken het gebrek aan graan door gewreven
durende sneeuw beginnen, loopt zuidwaarts het Zan&e &:- pi
jaboomschors ofdoorIljn gemalen rendiermos,tevervan-

bergte(Zap./Jr?#),metden hoofdring eersta1sgrensschei- gen, dat mea dan onler het broodlneel mengt. ATtjders

ding. tusschen de stiften Chrisliania en Bergen, vervolgens A'indt men er onderscheidene soorten van peulvruchten,
doer het stift Christiansand totaan hetvoorgebergte Zin- aardappelen,moeskrulden,hennep,vlas.hop,tabak,komija,

tpzzad.dea zuidelijksten uithoek van Noorwegenjen scheidt rotsmos qlichen tqrtareust en de astragalus tôoeficuy),
Zuidvsoorwegen in llet oostelàjke en westeli
jke gedeelte. dieerveelgeteeld wordt,om debelloefteaan komjteverTusschen 610 en 620 N. :. bereikt hetZangegdlrrgfe minderen; boomvrucllteu (alleen in de waraiere zuideli
jke
zàjne grootste hoogte, dewtjl aldaar verscheideue kruinen, streken),velerleieetbare beziLn,rendi
er- osàislandschemos,
t'
rinde, met welk woord de noorwegers eene bergspitsof zeewiery tothet branden van kelp ofsoda gebruikt; in vele
kruia uitdrukken),bi
jv.de7877 voethoogeSkagtô&-/
' ïx#, streken voortrellel
ijke weiden,en eea zeergrootea en aanee> hoogte van bi
jna 8000 voet bereiken-en alzoo den zienlijken rijkt
lominna
an bosschenj die een aanmerkeli
jk deel
v
a
n
de
n
gr
on
d
emen : eenig goudjmeer zilver;koper
sneeuwhoed in hoogteovertreflkn. Eier zi
jn dejuzttdalsg,lt'rgrzl, de grootste i
js- en sneeuwvelden vaa Europa, enijzerin grootehoeveellleid en van uitmuntendehoedanigwelker oppervlak-te zich onafgebroken omtrent10 mi
jlen ia heid, want lletzweedsche ijzer wordtvoorhetbeste in de
lengte en 2 mijlen iu breedte uitstrekt, en welkeruitge- geheele wereld gèhouden; Zweden wintjaarli
jks 400,000
chippond gegoten i
jzer, en de ri
jkstei
jzerbergwerken zi
ju
breidheidjaarli
jksschi
jnttoetenemen;verderhetSo&nof- s
jeld, J'
/&zz
.5eld tl
aet lêeuzett-eebergtet u1teene btjna die van Banemora ia Uplanl. Yoorts is er lood in geringe

onafgebroken voortloopende keten van rotskruinen bestaande, hoeveelheid, kobalt, vitriool, zwavel. salpeter, aluin, zout
die ten deele de hoogste Punten van Noord-Europa en de (ni
et veel)1 steenkoolen (voornameli
jk in Sahonen)j marlzoogste en vruehtbaarste streek van hetscandinavischeschier- mer,graniet,porller.sli
jp-.molen- ea zandsteenen,asbestj
mos
covi
s
c
h
gl
as
,
kr
i
st
a
l
,
l
e
i
,
ka
l
ks
t
e
enenj waaruitrnen aleiland lorlnen; wijders hetFî
'lcs
yjeld, over hetwelk op
61O N. B. eene bergpas, aan de loet van het 5524 Toet lerl
ei voorwerpen vervaardigt;katk,minerale bronnen (in
den menigvuldig.maar in Noorwegen slechtseene) enz.
hooge Suletind (van hetwelk men een vergezigtheeft,dat Zwe
Eet getal inwoners bedraagt tegenwoordig omstreeks 4
alle overige van Noorwegen in verhevenlleid en wocste
sckoonbeid overt
reft), uit hetstiftChristiania naarBergen millioen. Drie volken behooren tot dezeu staat, zweden,

leidt.Nog verderzuideli
jkisde5432 voethoogeFolgesonde,
een l2 mijlen lang gebergte, dat bi
jna alttjd metsneeuw
bedekt, eveneens wegenszi
jnefraai
jei
jsvelden beroemd isj
en zich oostwaardsvan dell Ilavdanger-zeebocsem Lllavdanger-//rd) uitstrekt. l)e bergen der2eklasse,doorwelke
hethoogland van lletzuideyijke Noorwegen naarde groote
meren van Zweden afdaalt, ztjn minder hoog.boschri
jkj

>e
E
tgoedeweidenbedektcnrjkaan men.igerleidelfstoFen.
angs de oostkust van 'wedenivinlt men eene,slechtsop
veinige plaatsen afgebroken k'eten van ontelbare jroote en
kleine eilanden en klippen,seheeren genoemdy die de kus-

ten tegen vi
jandeli
jke aanvallen bescnermen en de scheepvaart zeer bezwaarli
jk maken. over hetalgemeen zi
jn zoo
wel de zweedsche als de noorweegsclle kust rotsachtig en
ingescheurdj maar vooral is de laatste geheelafgebrokkeld
en metklippen bezet,vo1 ontelbare,diep in hetlanll dringende golven en bergen,tusschcn llooge en ontzagwek-kende

rotswanden. W ondel'
baarlàjke rotslabi
jrintll- sttigen 1600,
j
a
me
e
r
da
n
2
0
0
0
A
o
e
t
s
t
e
i
l
u
i
t
d
e
z
e
eomhoog.en vormen
woeste rots-eilandenj met eenen gefingea wasdom. ln het
ëterste noorden is het voorgebergte Aroôrdkaap, ia het
suidwesten kaap Zindenös. Uithoofdevan dezeveelvuldire
vn hoogebergen en de noordeli
jke liggingl
dezerlauden)ls

zlodrwtgerd (noormannen,noren)enlaplandernbgemeenli
jkânlappen genoemd, eea tak van den f
1nschen volksstam.
W#ve
- rheid. l)e fabqjken zi
jn,bi
jzonderin Noorwegen,
van niet veel beteekenis. over het algemeen vervaardigen
delandlieden bàinaallehnnne noodwendigheden zelven,ell
hebben Aeel aanleg totwerktuigeli
jk'e kunsten. In Zweden
teldemen (l819) l150 fabri
jkenjmet7139 werkiieden,die
v
oor6,836,463 tlllr.(in 1823 voor7,572,143thlr.)goederen
vervaardigden.De voornaamste waren l34 laken- en wollenstofre-, 43 katoen- en li
jnwaden-,45 zi
jden- en halfzi
jden
kousen-, 53 lederfabri
jken en 29 suikerraënaderi
jen. De
l
akenfabri
jkea leveren fraai
je, fljne lakens. hoewel zi
j op
verre na niet in de behoefte des landsvoorzien. Behalve
dezeheeftnlen glas-,spiegel-enhorologie-fabri
jken,linnenen katoendrukk-eri
jen, eene porselèinfabriz
-k, papiermolens,
vele brandewi
ju-stookeri
jen, zaagmolens enz. Het lneest
belangri
jk zi
jn de inrigtingyn totveredeling en 'erwerking
der metaal- en anderemineraal-fabri
jken. ln l'
oorwegeuj
datook bi
jKongsberg eene vri
j belangri
jkezilvermàinheeft,
leveren de t-zerlui
.
jnen, waarvan degewigtigste bi
j de stad
lzaurwig en bi
jXoszz'
ljn,jaarli
jks 160,000centenaarsijzer.
In 1812 leverden 389 mi
jnwerken in Zweden 365946lscllippond staafi
jztr,l07 i
jzermolensensmederijen,43,000scllip
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Pond fabri
jk-i
jzer; in 1814 gaven 14 kopermolens :800, in In dltSi
jdsyerloop zi
jn cok de ontvangslen derloilen 0p1827 leverden 3 loodgieterig
-en 1i6 schippond;in 1817 kwa- gemeen loegenomen,wantjniettegenstaandehethoutbi
jàans
men uit3 zilversmelteri
jen 2081 mark, en uit 2 goudscbei- lolvri
j,en heti
jzerop de helftvan deszelfsvorige regten
bouwt
me
n
z
o
o
we
1
i
n
Zweden
we
r
de
n
ul
t
g
e
A
o
e
r
d,
e
n
o
f
s
c
ho
o
n
d
e
r
e
g
t
e
n
o
p
a
nd
e
r
e
a
r
t
i
k
elen
dertjen 4) mark goud. 0ok
a1s in Noorwegen vele schepen,ten deele voorbuiten 'slands, aanmerkeli
jkzi
jn verminderd geworden,zt
-n de ontvangsten
en verwerkt veel hout tot planken,latten, balken;aan de van het ri
jk toegenomen xan 1,9l8,7:l tot 2,904,5t9
Iivier de grammen alleen jaarlijks l,2C0,000planken. (In daalders.
1822 had Zweden 4028 zaagmolens,316 pannebakkeri
jen, peregten op geestri
jkedranken,inlusschen,diein 1837
101 kalkovens,3 zilver- en 16 kopermi
jnen,:5 roodkoper- 729,181daalders,opleverden:zi
jn sedertdien ti
jd tot 1840
en 3 geelkoger-smederijen,298 i
jzermi
jnen,248smeltovens, gedaald tot 503,260 daalders - eene vermindering, waar528 staaf- en bout-ijzersmederàien, 10 slaalovens,6 kruid- over men zich meermoetgelnk wenschen dan bedroeven.
molens, 6 zwaxelsmelteri
jen, 13 glasblazeri
jen, 78 papier- onder de voornameartikelen,waarin de nijverlleid ecne
hoogere Alugtheeft genomen,behoortinzonderheid de vermolens,9 aluin- en 8 kobaltmi
jnen.
Yoor den hundelzl
jn beide koningràiken zeervoprdeelig vaardiging van geralineerfle suiker. ln lletjaar1826 werGelegen,en drljven,inzondelheid Zweden,eene
n levendigen den 2,209,853 pond suiker en 2,236,l46 pond siroog ver.
zeehandelmetde oostzee-landen,Croot-Brittanle,Nederlantlj vaardigd, doch in 1840 was de resgectieve vermeerdering
l'rankri
jk en 'ortugal,ook op deXiddellandschezee,voorts in het fabrikaat van die artikelen 8,141,841 pond oj)het
naarden Levant, Noord-âmerika en oost-lndië. De waarde eerste en 3,4:2,51lpond op hetlaatste.
van uitvoer uit Zweden en Noorwegen naar Noord-Amerika
Be handel in zweedsche zàjde en tabak iszeervermin-

bedroeg (in 1828) 1,5703788 dollarsz.Zweden.
ha(1(in I818)
1l07 koopvaardijscbepen van 64,290 last met 94l7 zeelieflen;in 1825 slechts 700 schepen met 48,146 lasten Noorwegen 75()kcopvaardi
jscbepen met6300 zeelieden. ln 1828

d
erd. In hetjaar1760 leverde Zweden 367,060 ellen van
het eerste en l,708,951 pond van het laatsle artikel;daar-

entegen bedroegen in 18l0 de respectieve hoe4eelhedell
825 elle zi
jdeen 1,:6l,794 ponden tabak.
liepen in alde havens varl Zweden 1921 xweedsche sche- 118,
llet de vervaardiglng van snuif daarenlegen is het zeer
penj met75,757 last! en 1739 vreemde scltegen van 80,222 gunstig gesteld, daar zi
jvermcerderd isvan 137,762 pond
lastbinnen.0p hetelnde derlaatstvorige eeuw,toenFinland tot2,105,919 pond.
nog aan Zweden behoorde, beiiep de oitvoer 7) millioenj Pe bewerking van wollen-, katoenen- en linnen lakens
en de inxoer7 millioen thalers. llnder den uitvoer was: heeft eene ongemeene uitbreiding bekomen ;immers waren
ann iJ
-zer,voor . . ... . .. ..3,750,C00 thlr.
koper en andere metalen .. 250,C.00 n
haring en anderen visch
l,500,000 >
In 1823 beli
ep de gnvoerin Zweden

(zonderNoorwegen)
3,591,699 en de uitvoer 4,506,576 thlr. onder de artikelen
van uitvoermaken demetalen,bi
jzonderhetijzer.degrootste
hoeveelhekd uit. ln 1826 werden 359,329 schippond i
jzer
uitgevoerd. De buitenlandsche handelwordt, ten einde zoo
veel mogeli
jk den sluikhandel te weren,in Zweden slechts
door 28 sheden, stapelsteden genoemd, gedrevenjdie rnet
eijene schepen naqr vreemde havens zeilen,en koopwaren
in-en uitvoeren kunnen, terpàllde land8teden daarentegen
de ingebrngfe waren in het land zelven sli
jten. ge 4oor-,
naamste koopsteden i
n Zweden zi
jn Stokholm en Gothenburg
(zieop dieplaatsen)9welltereersle %aen detweede2/ovan
dcn geheelen handel in llebben;voorls Norköpingj Gefle
(Giawle), Landskroon tluandskrona), Karelskroon (Kar1skrcna)enz.inNoorwegen,Bergen,Chrisliania,grontheim enz.
Een statistiek werk,in Hamburg gedruktyonder den titel
:an Statistieke ?clt
??/Kzlen p/p
#c',ebetvefbndeden staat
wJ> het /'6z?/pgyrfjâ Zweden, gt'dt/rt'pde de Qp-#Jr,
'
g:
regeying v'cx ksnkvg Kllll
-t Jwy, getvokken wf/oy ci:
-&
ôrcnnen. geeft ltet volgende belangweikerd overzigt van
den handelsvooruitgang van dat ri
jk, benevensdebetrekkeli
jke velhoudlpg vcn deszelfsbelolkingenvoortbrengselen
op verschillendeltjdvakken.
Uit ditwerk bltjktkdatin hetjaar 1810 Zwedensbevol-

de respective hoeveelheden op het eyengenoemde tàjdstip

424,192 ellen wollen en 199,259 ellen linnen en kaloenen
stofl-en, thans worden vervaardigd 725,326 ellqn van het
eerste en l,296,822 ellen 4an hetlaatste;en wanneer men

bi
j die hoeveelheden nog voegt die door de bearbeiding
derlandlieden lothun eigen gebruik,zoobli
jktdatin bet
1824 niet minder dan 4,683,391 ellen stof werden
voortgebragt.
De invoer van ruwe katoen beliep in 1870,319,328ponden ;in .1840, l,8:3,384. Pe fabl'ikatie vnn garen, die in
1831 nog geene 64,667 ponden lp
'
eliep, was in 1840 gesleen tot 1,407,268 ponden. De invoer van katoenen garen
1s, ofschoon de4elve in November 18:5 verboden was,on-

da
nksditverbod, in delaatstetienjaren rnerkeli
jk toegenomen; immers wordt de hoeveelheid van alle ingevoerde
soorten geschat op 1,170,f65 ponden;velke,gevoegd k'ij
deinlandsch bewerkte,doetzienjdatdezetakvannijverheid
twee en lwintig-voudig vermeerderd is.
Tweeanderetakken van fabri
jlmatigenàjvellleid,Sewelen
papier en glas, hebben in de laatste twinlig jaren mede
eene aanzienli
jkeuitbreiding erlangd,daarhetverscbilrespecliveli
jk beliep van 206,789 daalders nopensheteerste

artikelj en vnn 1t,2,1:0 daalders Tan llettweede, op eene
waarde, wat het papier aangaat, van 790,663 daalders en
van F50,5f0 d.wathetglas betreft.
Naarmate da lolreglrn zi
jn velminderd,isdeinvcer4cn

v
erschillende artikelen vermeerderd;kolj b.v.$waarvan
de invoer in 1'824 gemiddeld 1,410,000 pondj en in 1828
2,581,r23 p.beliep,issedertaanzienli
jk vermeerderd,daar
king werd geschatop9
-$377,000,in1820beliep die2,584,620, i
n 1840 b.v.de in Zweden ingevoerdekclj oietnlinder
ip 1839 2,888:082 en in 1840 3,132:000 zielen.
dan 5,191,372 p.beliep.
Pe invoervnn ioren,well
teinhettljdvakvanl790- 1808, Ilet koningli
jk Zweden (zonder Noorwegen) grenst ter
l
jaarlijks gemiddeld 3341,000 tonnenlast beliep, was in de noorden en noord-oosten aan Rusland? ten ocslen aan de
laalsle 10 jaren tot 93,700 gedaald;lerwi
jldeuitvoervan botbniscbe golf en de ooslzeej ten zulden aan de oostzee,
lietzelve artikelin den zelfden li
jd83,200 tonnenlastbeliep, ten zuidwesten aan de Sonten Let Kattegat en ten westen
zoo dathetduideli
jk bleek dat de boeveelheid graan van aan Noorwegenj en bestaat uit vier groote landschappen
zweedpchen bodem,bàjnavoldoendewasvoorhetlnlandsche h'l
kenlnk ZYe#:z?, Gothland, Aordland en Zaplandb
verbruik.
*
diewederfn provinciën en landhoofdmanschappen (B5ne)
Nietminderopmerkeli
jk IS de xermeerdering en dehooge ingedeeld zi
jn.Iletbeslaat7942 o mijlen,met(1828)eene
vlugtdie aan handel en ntjvell
aeid in datland zijngegeven. bevolking van 2,8489062 inwoners.
lu 1824 bedroeg hetgemiddeld bedrag deruitbwedenuit- Eigenl%
'#K
'x grenst ten noorden aan Noordland,
gevoerde goederen nietm eer dan 12,l61,,t'00 daaldersjter- ten oostenjkaaZYf
n de bothnische golf en aan de Oostzee, ten
wijl de invoer eene waarde s'
an 11,143,000 daaldershad. uiden aan Golhland en ten westen aan Noorwegen:is in
De scbeepsruimle totden uitvoer gebezigdjliep niethooger z
et oostelàjke gedeelte vlak en laag, met vele meren.in
dan 49,596 lasten, en daaronder nog we1 drie stoombcoten h
hetwestelàjkevo1bergen en dalenyoverhGalgemeenvruchtvan bàjzonderepersonen gezamelltli
jk Tan 76 paardenkracht. baar en M'è1bebouwd. Het bevat5 provinciënj en, met (le
ln 1840 beliep de waarde van de zweedsche uitvoeren residentie Stokholm. 7 landhoofdmanscbappen zmet 1228 (3
20,4:.7,060 en de invoer 18,7C8,C00 daalders. Pe twee mi
n-(18:5)f89.918 inwoners.
meest belangri
jke artikelcn van uitvoer: staahjzeren tim- jleente
W-:x?'
z?#r!yâ A'
oovwegen *). Grenstten noorden aan
merhout-waren in de volgerde evenredlgheid toeieromen : deIl
Ilszee. ten oosten aan llusland en Zwedenjten zuiden
staasjzer ter wanrde van 341)C0f
1 tott)
I5.fP0 daaldersen ann het Kattegat en de Noordzee, en ten westen aan de
planken,en tleelen vcn 130,000 dozàjn (in 1831)lot526,0t'0 Noordzee, en wordtin 5 sliften verdeeld,te weten: Câr?'Jdozàin. ge daarloe vereischle scllecgsruimte wcsvermt
?erderd ,ot 87,D37 las,tn, en tllans bezitZweden t0 slcem- tïana,Christianscnd eu kergen)in hetzuideltkgedeelte.
schepen,vnn le zcmen 1,823 pcart
lcnkracht.
orNoorwegen,ererzeera1svccrZweden ist!e zaakri
jke reis
De poslen, die in 1830 1,9-,0,303 brie4en cvel'
braglen, 1)Vc
beschri
k
jving van FcHrBER3', in 1823 en 1824,in 3 deelen uifgcvt
wrvcz
elden in 1840 2,872,260.
cmen) 4ccr ditartikelgeraadpleezd.
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en brontheim benevens znoordland,ia hetnoordeli
jk gedeelte.
1) Iletstift ChristianiaofAgerhuusbevat1587 D mi
jlen
e
n
(
1
82
6
)
4
51
.
7
31
i
nwo
n
e
r
s
,
e
n
ma
a
k
t
he
t
z
u
i
do
o
s
t
e
l
à
j
kste
en meest bevolkste gedeelte van Noorwegen uit. ge grenzen
zi
ln :Brontheim ten noorden,Zweden ten oostenjhetKattegat ten Zuiden en Christiaansand met Bergen ten westen.
llet is bergachtfg, terwijl lzet hooge Dovretjeld llet 4an
grontheim scheidty en het eveneens hooge Zange gdler#fe
f
zangseldj zich tot aah de rrenzen van Bergen uitstrekt.
Van alle noorweegsche provinclén wordthier de land&ouw
we1 het meest en tjverigstbeoefend;echterishi
j naauweli
jksvoorde behoefteder veeteelttoereikend. De'
bosschen
en de mi
jnwerken maken den voornaamsten rijkdom des
lantlsxzit.
2)Fetz/z
l
/'
fChristlaansand.Ditmaakthetzuid-westelgkstegedeelte deslandsuitjbevat47l5 mi
jlen,en(1826)
169,242 inwonersjgrenst ten noord-westen aan Bergen,ten
noord-oosten aan Christiania en aan deoverigezi
jden aan
de Noordzee, en is een bergachtig land metsmalle dalen.
De kusten zi
jn door vele golvea en bogten doorsneden en
me
t
k
l
i
p
p
e
n
(lcheeren)omgeven;hetbinnenland beyatvele
mel.
en. 9e landbouw is ontoereikend. Van meer belang
zija deveeteeltgvisscheri
j en bosschen.
3)Ifetdfz
y'
/Rergen grenstten noorden aan Drontheim,
ten oosten aan Christiania, ten zuiden aan Christiaansand,
werdtaan dewestkustpoordeNoordzee bespoeld,en bevat
643 o màjlen en (1826)183,759 inwoners.Aan deoostzijde
bevindtzich hethooge gebergte(Lange)fzangfjcldj,hetwe
lk zi
jne takken, tot in het binnenste der provincie
uitstrekt, en smalle dalen vormt. 9e zeer ingesneden kust
is met vele klippen (scheeren) bezet. In eenige streken
wordtnog wat landbouw aangetrofren;maar veeteelten viszchertjmaken hethoofdmiddelvan bestaan uit.
4)ket st@t Wrozz/lrizl. Het grenst ten noorden aan
Noordland,ten oosten aan Zweden.tenzuidenaanChristiania
en Bergen, wordt aan de westzi
jde doorde Noordzeebes
po
e
l
dj
be
v
a
t
1
01
0
l
mi
j
l
e
n,
me
t
(1826)162,036 inwonersj
en is eveneens een bergland metsmalle dalen.ingesneden
en door klippen omringde kusten. lan deoostzi
jdeisAet
gebergte Kjölen, en aan de zufdzi
jde hethoogegebergte
Dovrelj.eld met den Sneeuwhocd ôf Sneeuwkop (.j'nu'
:hattanj, een derhoogste bergen van hetscandinavisch gebergte.De graanbouw iszeeronbeduidend;belangri
jkerzi
jn
deveeteelt,visschertien mi
ja ontginning.
5)Il'
et q
s/z
y/ Aroordtand (AJr:fcx:). nit maakt, in
atrekking tothetburgerli
jk bestuur,metDrontheim slechts
één stift uit.bevat1973 (
a mijlen, en (1826)80,941inw.
en ishetnoordeli
jkste gedeeltedeslands. nlen verdeelthet
in het eigenli
jke Woordland (.
Abr#/lwd)en in hetFineacrâdclc ambt,waarvan het eerste 733 o mi
jlen en het
laatste 1240 I
D mi
jlen grootis. Hetgrenstten noorden aan
v

de Ilszee, ten oosten aan Rusland en Zweden, ten zuiden
a&n Zweden en grontheim . en ten westen aan de oostzee
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nleerder of nainder gebrek. hetwelk ten deele door den aauw

zienli
jken graan-invoer uit Zuid-Puitschland en Italiëjten

deele door overvloed van aardappelen vergoed wordt,die
benevens kaas en melk, het eenige voedselvan vele duizen-,

den bewoners uitmaken. Flas en hennep groei
jen welig
in vele gedeelten van Zwitserlandj het meest en beste ia

Thurgau (zelfs totuitvoerhandel)j vocrtsin 8t.Gallen (a1waar ook hetzelve het beste in geheelZwitserland gesponnen
wordt) en ook in eenige gedeelten vau hetkanton Bern.
Taôak wordt gedurig sterker, het meestin de vlakke gedeeltea der kantons Freiburg,W aadland en Tessin ; Boomvrt
zcâ/rl worden ia het grootstgedeelte van Zwitserlanl in

overvloed en van uitmuntendekwaliteit,bi
jgeheelewouden,
gekweekt, hetwelk ereeue winstrijke bestaanbron uitmaakt.
Aanzienli
jke bereiding van ooftwijn ofcider,enlnzonderheid
ook van kirschwasser,die hetnzeestomstreeksBazel(vandaar
Bazeler Xïrlcâoczder genoemd) datnaaralleoorden der
wereld gaat, maar evenzeer in Bern en Graauw-Bunderland
tot den uitvoer wordtbereid. Zuidvruchten heeftZwitserland reeds .
zn overvloed,kastanjes en noten l@n menigt.
:

(uitvoervan noten-olieen notenboomhout);ook amandelenj
vijgen en oli
jven, inzonderhei: in de zuideli
jke kantons.
kk4n iseen gewigtig voortbrengsel deslandsUaarlijksomstreeks6000 eimerop nagenoeg lzoyoX morgenwtjnbergen)j
en groeitin vele streken voortreFeli
jkj vooralaan deoevers
van hetmeer>an Geneve in hetkanton W aadland,ook bj
Neufchateau (Neuenburg),die den bourgogne evenaart,aan
hetBielermeeyin Bern,bi
j Zkrich,Bazelfs'
chweizertlatta
.
voortsin hetkanton St.Gallen (hierdegoedeRheinthaler
ln hetdistricthheinthal;ook veelwi
jnbouw inhetdistrict
Sargansaldaar)enGraauw-Bunderland(bi
jChuren:laienfeld).
Vo
orden besten wordtgehoud.
en deltùL
fulnnLvindeFaudt
in het sYaadland, de beste witte; dan volgt de vin Je la
Côte? beide van de Oever: van hetmeer van Geneve. In
het ltaliaansche Zwitserland %JJ*u schieralle de wi
jnen zeer
gepcht. die in den omstreek van Bellinzona en Lucarno aan

drn regteroever vat: den Tessin groei
jen; ook produceren
de districten Lugano eq Xenkrisio aldaar meer dan middenmatige wi
jnen;maar alle deze wi
jnen, zoo als de andere
italiaansche wijnen overEetalgemeen,bli
jven nietvelejaren

goedjen de.minder goeden moeten zelfs.om niettebederven, geconsumeerd worden, alvorens de zomerkomt. K op.
llet toenemende gebruik van hetbier, hetwelk ook in Zwit-

serland aan den wijn steedsmeerafbreuk doet,heeftkorteling in Toggenburg en bi
j Norschag inhetkantonSt.Gallen

den aanbouw van hop te weeg gebragt,die gezegd wordt,
bereids den ondernemeren winst te geven. F out isj in
weerwil der vele wouden, niet in overvloed voorhanden,

vermitsde houtvesteri
jtotdugverre zeervelonachtzaamd,en
nog slechts tot dus verre ln de kantons /argau,Bern en
s
ede
r
t
W aadland,en
eenigejaren ook *ln Solothurn en Bazel
eene betere hout
vesteri
j is ingevoerd geworden. De beste
boomenkultuurhebben echter de kantons Uri,Unterwalden:
Schwi
*
iz en Graauw-Bunderland. Buitendien wint men er
vele veevoeder-kruiden en kleurstof inhoudende planten tot
verfbereiding, en op de Alpen groel
-i
en vele voortreFeli
jke

en de llszee;ligtgrootendeels binnen den poolcirkeljwordt
door 7het gebergte Kolen doorsnedenj ls naar de kusttoej
die ingesneden, en door eene ontelbare menigle eilanden genees- en theekruiden. F eeteelt. geze is veelgewigtiger
omgeven is, vlakker dan het overige Noorwegen; evenwel dan de landbouw en de voornaamstc bestaanbron des lands;
houdt hier de landbouw op,en zelfsontaarden de hoog op- althanszàjn allehoogergelegene alpenstreken aan hetveeen
:
aande boomen hiereindeli
jk in kr.
eupslhout. Vee-,bj- de benutting van hetzelve derzelver grootstewinstenverschulzonderook rendierenteelt,visscheqjjzagten vogelvangstzpn digd. Vöör alles is de rundveeteel' uitmuntend wegens de
de middelen van bestaan der inwoners.
voortrefreli
jkeweidegronden in dealpendalen en opdekrui-
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denrijke bergflanken;deze teelt isook hetvoornaamstbeZW IEPING Lschp.vt-tnoemtmen hetbovenstedwarshout, dqif der zwitsers. Bern, Freiburg, Glarus, Appengell,
Graauw-Bunderland en de kleine kantons hebben de beste
alpen-huishoudingen. ge rootste en best
ekoei
jen heefthet
Simmen- en Saanenthal zn het kanton Bern, als ook het
landschap Grui
jère *
lI1 het kanton Freiburg (5 tot6) cntrs,
heeft bijdeszelfs onderscheideneligping en detalrijke ber- de mest-ossen 14 en zelfs 25 a% 30 cntrs.zwaar);daarna
en en dalen, hoogten en vlakten,dle zoo veelvuldig afwis- volgt in deugdel
i
jkheid hetvee van het Schwijzerland. In
selenj een veelverschillend. over hetgèbeelechter een geaan hetachtergedeelte van het scheepsgelim m erte.
ZW ITSERLAND of UELVETIë. Fandelsprodukten.
net door Europa's voornaamste gebergte, de hooge ongure
Alpen cn ten deele door het Jura-gebergte bedekte land

sond klimaat, en men vindt hier alle hemelstreken der europesche landen,siberische koude op de bergen en italiaangchewarmte in dedalen. Vandaar dan ook,dat Zwitserland
op deszelfs kleinen omvang den grond en devoortbrengselen
van het noorden en van het zulden vereenigt, en eeue
groote verscheidenheid van vruchten en planten aanbiedt.

den zomer holdtzwitserlands veestapelwel 900,000,in den
winter echter slechts 700,000 stuks Jundvee. Yan grootgewlgt voor het land, is de bereiding der zwitsersche Jcce

(zie het artikel KAAs);wantmen geefthetbedrag derzelve

op meer dan 400,000 metr. centenaars,tot eene waarde van
meer dan 15 millioen zwitser francs aan. I)e waarde van

den in Zwitserland bereiden noter (meerdan120,000cntrs.)
De vlakten en dalen zi
jn vruchtbaar en voortreFeli
jk be- wordt buitendien op nog meerdan 9 millioen francs aaqbouwd,ook de akkerbouw, Waar de bodem dittoelaat,bloei- geslagen. llet getal derpaarden is insgeli
jksaanzienli
jk.
oodat velen derzelven bux
ltenslands worden afgezet;het ras
jendej doch kan echterook hoogstens)derbewonersvoe- z
*
den. Xen teeltergranen, doch slechtsin weinige kantons IS groot en zwaar en inzonderheid geschikt tottrekpaarden.
toereikend voor derzelver behoefte;alleen 3 kantonsjLucernj en
tot het dragen van zware lasten. De meesten worden
Solothurn en Aargau meer dan hetbenoodigde;ook koopen @ln het bernsche bovenland. in W aadland en Freiburg geSclzaffhausen, Bazel, Thurgau en het sYazdland in goede teeld. Xuilezels en ezelsvindtmen in alle bergachtigejde
jaren weinig Granen. Deoverige 15 kantonshebbeu daaraan beste en meeste echter in de beide zuidelijkekantonsyin
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Tessin en W allis. 9e schapen zi
jn in Zwitserland noch genoeg 25 millioen ponden katoen verwerkenjen datmeer
oedj de meesten in
l
a
l
r
i
j
k
t
o
n
g
e
v
e
e
r
)
mi
l
l
i
o
e
n
)
n
o
c
h
n 10j000personen bi
j hetspinnen,en meerdan 25,000
W aadland en Graauw-Bunderland,de beste in Solothurn en da
bijhetweven,verwen en drukken werkzaam zi
jn.Dehoofdiq de omstreken van Geneve, alwaar men veredelde kudden zeteldezernàjverheid ishetkanton Zùrichjop hetwelk men
xindt. G.eïfea worden in de meeste kantonsyten nadeele alleen schier de helftdezer l'abrikatie rekenen kan, en waar
van hethoutgewasjte zeertalri
jk onderhouden;in de kan- in hetjaar 1836 alleen 87 spinneri
jen van 102 tot24,000,
tons W allis, Tessin en in eenige andere streken,isderzelver in hetgeheelmet schier3001000 spilwerken in gangwarenv
getalzelfs grooter dan datder slapen. Farkehs ztjn in en vöör allen de stad Zùrich zelve (met meerdan 5000
groote menigte door Zwitserland verspreid, en Bern alleen weef
stoelen) en de bloei
jende fabri
jkplaatsen W interthùren
telt daaraan meer dan 50,000 stuks. Z. ##:
' /:e?fwordtin W :denschwyl,die velespinnerigen onderhouden,en alwaar
sommige zuideliike gewesten, inzonderheid in het kanton meer dan 800,000 stukken katoen, mousselines enz.geweven
Tessin, omstreeks Lugano enz,,sedertkorteling echterook en gedrukt worden. Yan uit Zùricllbreidde deze fabrikatie
om Solothurn bedreven. Even zoo heeft men ook in het zich spoedig uitover de kantons Aargau,St.Galleng Ap-

Rheinthal.boven Bregenzen bijBazel-Augst, metgoed gevolg dezi
jdeteeltbegonuen.Bnenteettwordtin aanzienl'
tke
mate bedreven,en overvloed van honig en was hebben inzonderheid Tessin,W allis,Bern (hieralleennagenoeg20,000
btjenkorven). Fisschern enjagtzijn lievelings-bezigheden
vaa den zwitser,enkunnenvri
jenongehinderddoorgeheelden
verbondstaatbedrevenworden.De opbrengst der eerstgemelde
is aanzienli
jk,wantdevele wateren ztjn ri
jk aan voortrelreli
jkevisschen van allesoort,van welkeryangstveleduizende

penzellen Glarus. Behalve dezwitserscheneteldoeken zv
tn
ook inzonderheid beroemd de voortreFeli
jkezwitserschekatoenen of bonte (meestal roode)ealicotsen indiennesjals

voortreFeli
jk leder geeft, zich merkeli
jk verminderd,en de
steenbok is schier geheel uitgeroeid. Alù'
n-osfginning.
gezei
enogzeer beperkt;Zwitserland is echter over het algemeen ook nietrijk aan metalen,hetminst aan edele. Te-,
genwoordig wordtmeestal g
âzeruitgewerkt,inzonderheid in

bloejend is dezelve echterin St.Gallen (hetmiddenpunt
d
erlinnen-fabrikatie)en Appenzell,alwaarnlen,metname
in de dorpen Norschach en Herison, behalve damast en
tafelgoed metfraaije patroonen, de schoonstebatisten,sluijersenanderekunst-artikelen weeftenborduurt,diewegens
derzelverfijnteen deugdeli
jkheid zeer gezochtzijn,en een
ruim vertier naar alle landen hebben ; echterleveren ook
de kantonsThurgau en Bern.thierinzonderheidhetEmmenthal)zeergeachtewaren.Eenevlasspinneri
j vindtmen
in het kanton Thurgau, te Frauenfeld. K anten, waartoe
Appenzellen Lucern hetgarenleverenjwordenvoornameli
jk

ook de lakens van Zkrich, Aargau, Biel, Neufchatel en
Geneve, die niet slechts met de engelsche mededingen,
maar van welke zelfs groote kwantiteipen naar Engeland
gaan. 0ok Frauenfeld irlhettllurgausche druktvele bonte
waren, en SchaFhausen en Freiburg hebben sPinneri
.
jen.
Zinnen-fabri
jken. Schier alle kantons leveren li
jnwaden,
bewoners bestaan ; ook heeft het getal der gemsen, welker diezich metde katoenweveri
we
l
ke
r
P
l
aats
jbezig houden,
jagktot de merkwaardigste bchoort, en welker huid een vroeger door de lijnwaadweveràiwerd ingenomen. Xeest

het Jura-gebied, en welin de kantons Bern en Solothurn,
maar ook in Schaffhausen, Graauw-Bunderland en Tessin;
de opbrengst dekt echter nietde helft>an hetbenoodigde.

Iood en zink heeft Graauw-Bunderland bi
j gavos, ea
steenkoolen en tur/ vindt men schierin allekantons,of-

schcon deze brandstolren over het algemeen tot dus verre
nog nietveel gebruikt worden. Alarmer van uitmuntende in het kanton Neufchatel, en welin de Juradalen Travers
kwaliteitwordtiù hetMelehtal van hetkanton Unterwalden, en Locle, sedert de uitvinding der machines echter nog
als ook in Graauw-Bunderland (op den Splùgen aldaarj slechtsdoor ongeveer 5000 kantklotstersbtiuitnemendheid
sneeawwit) in overvloed uitgehouwen. Kristatlen van bi
j- fraaivervaardigdjenheeteninden handel nu eensfranscàe,
gondere schoonheid leveren alle de hoogten dergrooteAlpen- dan weder lausanner kanten. Zï
p'#6'zz
./
cIrf
'
p'
.
lezz.Dezezi
jn
keten in W allis, in hetbernerBovenland,als ook de kan- in gestadigen wasdom en worden over groote schaalin de
tons Uri, Glarus, Tessin, Graauw-Bunderland, inzonder- steden Bazel en Zùrich en derzelverornstreken bedreven.
heiâ echter de St. Gothard en Grindelwald in groote me- Bovenal uitstekende zi
jn de zi
jdelint-fabri
jken in en omnigte; Granaten en andere geringe edelgesteenten Graauw- s
treeks Bazel, die door fransche uitgewekenen totop den
'

Bunderland en Tessin. Zandsteenen en daklei
jen heeft Jongsten tijd buitengewoon'toegenomen, en hettot eenen
Zwitserland,a1s gebergte-land, in overvloed. Gips vooralin hoogen graad van kunstvaardigheid gebragtzàjn. Ztihouhet Jura-gebied, en aldaar ook alôast van de beste sgort. den tegenwoordig nagenoeg 4000 weefstoelen bezig,diealle
Aan zout was tot dus verre groot gebrek, weshalve reeds soorten van model
inten leveren,en jaarli
jksvoor10millioen
gedertlangen ti
jd naar dit,jukstin Zwitserland zoo nood- francs uitvoeren. Behalve linten worden ook hierzijdegawendigej mineraal, doch steeds zondergevolg,wasgezocht, rensj t
afen eenig sati
jn ofatlasgefabriceerd. Nog verre
op-eens begon, in 1835, de beroemde salinen-ontdekker weg aanzienlàiker in verwerking derzi
jdedan BazelisZuv0> Ktzwx uit Gotha,op eene plek, l uur gaans van Bazel rich, dat gedurig nleer de mededingster van Lyon wordt.
(in Bazelland) en digt nan den Ri
jn,eenebooring tebe- Betlevert minder linten, maar demeestezi
jdenstoFen in
proeven, en reeds in 1836 werd eene wèlgevoede zoutbron Zwitserland,houdttegenwoordig nagenoeg l1,000 weefstoe400 voet diep gevonden, die belooft in eene lang gevoelde 1
en en omstreek-s 15,000 menschen in dezen ni
jverheidstak
behoefte te voorzien.Sedert 1837 wordtin de nieuwesaline we
kzaam, en verzond tot dus verre ztjne artikelen naar
Schweizerhall genoemd, zout gezoden. Zwitserland heeft,
, Bur
itschland, Rusland, Italii, Amerika? Engeland en zelfs
wegens de aanzienli
lke kaas- en boter-bereiding jaarlijks naar Frankrijk, hetwelk in 1833,in weerwilvan de inko400,000 centenaarszoutbenoodigd,waarvantotdusverrebin- mende regten, voor meer dan 10 millioen francs invoerde.
nenslandsenwelindesaline1#*?eœ in hetW aadland en in Tevens is ook hier, als ware het, de gelzeele handelin
Bazellandschap, nog nietheteen-vierdegedeeltegeproduceerd ruwe zàj
de geconcentreerd, die meestal uitLombardi
jeen
werd. Aan minerale lrdzlzzt'
zz is we1geen'land rtjkerdan van Brussa in den Levant ontboden wordt.Buitendien worZwitserland. ge beroemdsten zi
jn: de baden te Baden in dennog ziidenstolren in Bern (6 aanzienli
jkefabri
jken verhet aargausche, de oudsten en m eest bezochten xan Zwitser- vaardigen hier inzopderheid taftotregenscherm eo, die zeer
land; hetbad Schinznach,insgeti
jksin hetaargausche;het gezochtis).in Aarau en Zos'
ngen (geringelinten),minder
PfeFersbad in St. Gallen J de Leukerbaden in W allis;de in Frauenfeld,Glarus,Lucern,
Solothurnj Geneve en Gereneesbron Vt. Xloritz in Graauw-Bunderland en vele an- sau in Schwyz enz.VerWerkt. Z9'tftgtzrt
pgz-zao/rzl,zi
jn te
wde
ren.
Lugano inhetkanton Tessin.Verscheideneduizendezi
jdeNk
yverheLd.Hetfabri
jkwezen van Zwitserland moetbloei- weefstoelen van Zwitserland zi
jn ten allea ti
jdevoorNookdjend genoemd worden,wantzwitsersche waren hebben reeds Amerikawerkzaam. Zakenfabri
jken. Pezezl
jn onbelangsintslangeeenen grooten naaln in den handel:enhetschijnt, ri
jk,en alleen de kantons Zurich.Bern,Lucern en Glarus
a1shaddedenatuuraan deni
jverezwitsers eenen bàjzonde- leveren iigte lakens en stoffenlde stad Geneve een weinig
ren kunstzin geschonken. Inzonderheid heeftdeze kunstzin merinosen shawls.Eenewolspinneriivindtmen teFrauenin de noordelijke en westelàjke kantonseenehoogebescha- feld. Van veel meergewigtzljn delederfaôrt
yken,
.uitving en ontwikkeling verkregen,alwaar voor onderscheidene muntend in Lausanne (aanzi
e
n
l
i
j
k
e
u
i
t
v
o
e
r
na
a
r
I
t
alië),
nàjverheids-bedri
jven een qroot aantal goede fabràjken be- Geneve,Zurich en andere plaatsen. Ilertsleder wardtinstaan. De meest belangri
gkezi
jn devolgende:Katoen/a- zonderheid in llet Haslidal (kanton Bern) bereid,en gaat
Ir#'âep. Tegenwoordig buiten tegenspraak devoornaamste meestalzwart geverfd naar Jtalië.- Ilandschoenen leveren
ni
jverheidstak des lands,want geen ander land in Europa Bazelen Liestal.Papierfabri
9e zwitserschepapieren
kan wel ligteli
jk; althans, wat de fjnere geweven stofren verkregen reeds in de vorigejkeeen.
uw.na het onze,holland(neteldoeken) en gedrukte waren (calicots, indiennes)be- sche, eenen europeschen naam en Bazel, met name,levertrefty zich met Zwilserland in de kunstvaardige verwerking den papieren, inzonderheid in de grootere formaten tot
xan den katoen meten. Hetpetalderspinnerllen en weve- Rlaatdruk, landkaarten enz. die door sterkte, witheid en
rijen vermeerderthier van Jaar totjaar, en men neemt hl.nte beroemd waren; echter is deze fabrikatie hier op
aanj dat dezwitsersche fabrk
z-ken tegenpoordigjaarli
jksna- xerre na niet meer zoo bloetende,en,in plauts'vanjzoo
179
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alsvroeger, 1200 arbeiders, houdtzi
j ern:g slechts,in 8 scheepsladlngen dragen kunnen, en tegenwoordig allea
fabri
jken,300 menschen werkzaam.Behal#eia Bazel,vindt met j
'zeren stoombooten bevaren wordenjvan welke alleen
men o0k in Zurich,Bern en Lucern vele goede papiermolens, en ook de kantons Zug en Tessia vervaardigen papier
overvloediger dan derzelver benoodigde. over het algemeen
teltmen in Zwitserland omstreeks 50papiermölens,waarvan
een 20-talin hetkanton Bazel. Stroowaren,ngaritaliaansche manier worden te Aarau, Zurich,Lucerh. Freiburg.

6 de Geneve- en Constance-meren bevaren. Maar ook de
scheepvaart op sommige rivieren is voor Zwitserland eea

%
rootvoordeel. De lli
jn, die reeds van afEeichenau en
Graauw-Bunderland totin Iletmeer van constance,en van
daar tot Bazelm ethoutvlotea bevarea wordt. stelt Zwitser-

Pr
untrut(kanton Bern)en teGeneve;Iloutwarensmaakvol
in het Ilasli- en Lauterbrunnerdal van het kanton Bern,
a1sook in hetJourdalvan hetkantonW aadland;Rluzi
jkin&trumenten te Gl
arusvervaardigd.X'
abaks
faôrç
jken zi
jn
er veelte weinig voor de behoefte; de meesten heeftBazel
en deszelfs omstreek (300 arbeiders). Ilzersmeltwerkon
methoogovens,smeedr en pletwerken,pieterijenen draad-

land met Frankri
jkjmethetgeheele westeli
jke Duitschland
en met-Holland ea de Noordzee in gemeenschap. De zar
wordt reeds bi
j hare uitvloei
jing uit hetBreuzermeerbevaarbaar,en bljfthetop haren langen loop door3kantons
over Thun, Berny Aarberg,Solothurn,.Aarburg,Aarau en
Brugg tot in den Rijn,werwaartsjaarli
jksmeerdan 1200
vaartuigen komen, en voornameli
jk aanzienli
jke ladingen
kaas uit Bern en (middelsdeSaane totde Aar)uitFrei-

sin: en inzonderheid ook bij Aarauj Aarburg en Bazel.
Staalwaven--fabrnken. Uitstekend, verschei
dene ni
jvere
efl kunstri
jke dalen in hetJura-gebied,metnamein het

Foornaamste àr/iâeles ran zzf/rder.
-
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trek-molens, enz. vindt men hetbest ln hetJura-gebied burg aanbrengen. 0ok op de Bhone heeftsedert 1825 van
vaa hetkanton Bern. voortsin Solothurn, W aadlandj Tes- uithetmeer van Geneve scheepvaart plaats.

Jourdal in bet kanton M'
raadland en.de beroemde dalen Rundyee, kaas en bot
er,talk, rerookte ossetongen (van
Locleen La Chaux de fond ia het kanton Neufchatel,on- Zuri
ch en Xorschach),gelooide bulden, hartsleder, handder welker bewoners talri
jke mechanici, messenmakers, schoenen,gedroogde boomvruchten (naarhetnoorden),:awapensmeden,vergulders, emaille-werkers,schilders,beeld- sel
erkirschwasser(zelfsnaar Amerika),wi
jn (in1836,meer

houwers, houtsnitselers, schri
jhwerkers, en meester-werk- dan 23,0(,
t)voer),bkand- entimmerhout(naarItalië,Franklieden in alle soorten van houthguur- of witwerkerswaren; ri
j
k,
e
n
z
e
lfsnaarHolland op den Ri
jnl, houtskoolen, gevoorts goud-, zilver-,juwelen-jkrisfal-en agaat-werkers. neeskruiden,zoogenaamde zwitserschetheeenberoemdalgemgraveurs enz., inzonderheid ook vele horologiemakers geteld extract,(ext
ractd'absinthe,inzonderheid uithetTravergdal
worden. Yerscheidene dezer kunstwerkers leveren mathe- van hetkant
on Neufchatel);manufacturenyingrootemenigte,
ander
e
matische en
fi
jne ipstrumenten,en velen van hen, als:katoenen stoflen,li
jnwaden (veelnaarSpanjeenItaln
lé),
b
a
t
i
s
t
,
k
a
n
t
e
n, blonden, bobbinets, petinets, mousselines
voornameli
jk horologiemakers-werktuigen. aan welkervervaardiging Locle en Chaux de fond derzelver bevolking (netel
doek), slui
jers,robes,kraagjesjpelerine: en andere
ea welvaartte danken hebben. Berqemd zijn buitendien genaaide of geborduurde warenj kleine shawls, sjerpen,
de groote werkplaatsen der mechanici Scsxsx te Bern, Iichus,percales,indiennes, calicotsoffraaàjebonte, inzonwegens goede instrumenten, ook brandspuiten van nieu- derheid roode kat
oeuen (overvloedig naar Turki
je en over
were uitvinding, a1s ook de fabri
jken voor messen sn hetalgemeen naarden Levant),zijden stol
ren, vooralveel
matNematische en phi
k
jsische instrumenten teAarau(hiercok zi
jden lint (in menigtenaarlmerika,Rusland en Polen),
ynongieteri
j)en Geneve (hierook geweerfabri
jken),en de outengtroowaren,uurwerken,zakhorologiën,pendules(J'aaruitmuntende staalgieteri
j,vi
jlen- en geweerfabqjken (cylin- li
jksmeerdan 200,000 stuks)jspeeldoozenjfijnestaalwaren,
der-geweren van nieuwe uitvinding metdubbele en meer- inzonderheid Ejnewerktuigen,mathemati
scheen andereinderelading)te Schaf
llausen. Rozolorie-yabriâatie.geze strumenten,goud-,zilver- en bi
jouteriewaren,buskruidenz.
is een der meest uitgebreide en gewirtigste takken der
roorname izlt/nercrfïlelea z
z
witsersche ni
jverheid; want zi
j wordt ln het grooten in
steedstoeneïenden omvang bedreven,en is eene bron van
welvaart voorduizende bewonersvan het Jura-gehergte geGranen,rlst(in overvloed uitltalië),zuidvruchten,tabak,
worden. l)e hoofdzetel derzelve is in de gebergtestreken wi
jn,oliejzout (over4loedig uit W urtemberg, Beijeren en
van Neufchatelgevestigd (in dedalen Locle,Chauxdel
bnd deoosterschestaten),katoen, twist (uit Engeland), zi
jde,
e
n Tr
averslj in destad en omgeving van Geneve,in het wolle en Ejnelakensjvlaszverfwaren.kolonialewaren enz.
Jourd'
al van het kanton W aadland en in het fransche geDe handelsbetrekkingen tusschen Frankr#k en Zwitserdeelte van Bern. Hetgetalderjaarli
jks in Neufchatelver- land zi
jn inzonderheid talri
jk,en de uitvoerderwaartsbevaardigde uurwerken wordt op 100- à 120.000 stuks;die dr
oeg in denjongsten ti
jd jaarli
jkstusschen 12 en 13 milvaaXeneve (meestgoudenj inzonderheid veletlames-horo- lioen, de invoer van daary tusschen 28 eu 30 millioen
logiën)op80-t0t100,000 stuksbegrootnevenswelke nog francs. Het transito-verkeer met dit land is nog veelbew
De volgende aanteekeningcn over het in de
eene grootemenigtemuzykale.
T re!#:@a:s enzeerxejt&oudb- langr
ijker. en
1836 over de fransche grensposten te St.
zï/rer- en 6i
jouteriewave'
n van den Ejnsten aard op het jaren 1
8
3
5
smaakvolst vervaardigd worden. De engelsche en nog meer Louis doorgevoerde goederen kunnea zoo weldaarvan a1s
de fransche en vele andere markten van Zuropa enlmerika ook van de belangrijkheid deshandelstusschen Zwitserland
worden met de gezochte nohweg-zer-roeren voorzien. Por- en de Yereenigde staten van Noord-Amerika eendenkbeeld
6'c&?
-a en aardewerks-yaôrqkeyt zi
jn te Geneveen Nyon aangeven :
----..'. ' --(kanton W aadland); GlasnlaKevnen in dekantonsTessin: l

Solothurn, Schaghausen en BernJlt
'u,
skruidmolensLeBernj
die,na Kngeland,hetbeste buskruid in geheel Europa leveren ;voorts te Lugano. Salpeter wordtte Appenzellbe-

rei
d;Fitrioolte Aarau en Elgg (kantoa Bern).
S andel. ofschoon noch aan eene zee,noch aaa eene
groote bevaarbare rivier gelegen, is echter de handelvan
Zwitserland, bi
J de levendige en hoog gestegene fabrijkindustrie en de gunstige ligging des landstusschenguitschland, Fr
#ankri
jk en Italië,zeer bloei
jende en van grooten
omvang; en als het binnenlandsch handelsxertier tusschen
deverschillende gedeelten van Zwitserland indenatuurli
jk
-e
gesteldheid de: lands vroeger vele hindernissen ontmoet
heeft, zoo zi
jn deze doorhetaanleggen van grootestraatwegen tegenwoordig aacmerkeli
jk verminderd, en zelfsde
betrekkingcn met ltalië en Tyrol bevorderd. 9e met buitengewonekrachtsinspanning aangelegdegrootschelandstraten

en Alpen-doortogten uitZwitserland naarItaliëzi
ln van hct
westen naar het oosten de volgende: OTer den grooten
St.Bernard en over den Simplon uit W allis naar Piemont;
over de Furka uit Uri naar SYallis;over den St. Gothard
uit Uri naar Tessin; over den Bernhard, den Splùgen,
den.septimer, de Bernena en het Stilffer-ofW urmserJoch

1835.

1836.

Katoenenstofren,gedruktengestreept
geweven .. .. . netto327,183kilogr. 359,320kilogr.
Xousselines van alle
soort,in stukken
ofgefaçonneerd .
225,030 m
265,054 >
Gedrukte en gestreepte lakens..
67,501
115,043 p

Zi
jden linlen....
Ztjden stoFen....

132,026
55jl74

151.425 >
65,187 p

Zeer aanzi
enli
jk is ook Zwitserland het eœpeditie- en
trqnsito-verkcer tusschen Dui
tschland,Fraukri
jken Italie.
hetmeeste aandeel daaraan nemen de stedenBazel,Geneve.
Zûrichy Schafrhausen. Norîchach in St. Gallen,Bern.Neufchatel, Yevay in AYaadland, ChuryBellinzona en Lugano.
De grootste wiost uit dit verkeer trektBazeldoor deszelfs
gunstige ligging, na Geneve en ia hetzuiden Bellinzona,

tstelvio) uitGraauw-Bunderland naarLombardi
je. Paarbij
komthetgemakkeli
jkevervocrdergoederen overdemenig- de stapelplaatsvan alle over den Gothard en Bernhar4 naar
vuldize tn groote merenj die wegensderzelyerdieptegroote ltalië gaande waren.
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ZW ITSZRLIND.

overigens vergeltike men toteen meerjuistoverzigtder

ZW ITSERLIND.

De kwadraat-l/laA j &1s geograflsche Waktemaat, houdt

industrie- en handels-betrekkingen van Zwitserland debtj- 256,000 L roeden of 6900 juchart = 0,2304 n myriagondere artikelen betrefrende der enkele kantons en derzelver hoofdsteden onder Axncwr. Appsxzsttj Bwzzt, BsR>,
Fszlscacj Gsxsvs, Gtwnrs, GnzcwBcxpsatwwpyLxrsxxxzy
LccsAl, Lccwlc, N:crcuwTst, SclwFFgAcssx. S0t0TEcRx,
ST.Gwtt:yjTMnAGAU, UFTEBKAtDE>,UnljAYxttls, Zccen
ZûnlcH.
M unten <> Z-oers. over het algemeen bestaan voor
'
Zwitserland, a1s foederative staat, de volgende rekeningverhoudingen,en rek-eningmunten :
ZW ITSZItSCH:
Y:Es
LOPISD 0Z. 0Ftl
YRASCS
.

'IZPW,E

1

Ifutiek r??cc/.De kubiek voetheeft1000 kubiek duim,
en bevat 0,027 kubiek meter.
Hetkubiek klafter voor technieke uitmetingen,voorhooi,
steenen enz.houdt216 kubiek voet= 5,832 kubiek meter.
Het hout klafter moet op betvoorvlak een r)klafter,of

36 Ea voethouden9de diepteoflengtebli
jftvan hetplaatseli
jk gebruik afhangen; er moet echtergetrachtworden,

de
zelve op eene (nietaltegroote)lengte te brengen,die
nietin kleine breukdeelen,maar in geheeleeu halvevdeten
isaangegeven.
Graanmaat. De eenheid van alle inhoudsmaten voor

.

16
1

m eter.

BATZZX.

KEE;ZIZR.

EAPPZ'.

160
10
1

640
40
4

1600
109
10

1

2j

droogevoorwerpen ishetvierde-deel(guqrteronj,hetwelk
15 litres inhoudt. Hetbevatjuist30pond gekooktwater
in den staatvan deszelfs grootste digtheid. lleteen-tiende
de
elvan hetquarteroa i:hetimmi qLminej. Hettienvonige van hetquarteron heeteen malter.
Aanmerkinm.'
W ilmen,naarhetspraakgebruik (vierdedeel) het viertel door hetgetal4 vergrvoten ofafdeelen:
z
oo kan men 4 vierdedeel (guarteron)een muttnoemen,
heteen-vierde deelvallhetvlerteleen' vierlin& ;heteen-

Intusschen isde indeelingsw'
lzevan derekeningmunten vierde deel van het vierling, of -/: 4an het viertelyeen

gelven, met derzelxer numeraire waarde, schier in ieder masslein.
kanton verschillend, en men zie daarom ieder der zoo even

genoemdeafzonderlijke kantons, a1sook hetartikelXc>T:>
0Txa M:T AI.G:M::>.

Alaten en &:wfgJKw.
Zengtemaat. Be grond-eenheid der nieuwe maat en

van het nieuwe gewigt isde zwitsersche voet,diejuist3
decimeter(ned.duim)of300millimeter(ned.streep)langis,
es ia 10 duim à 10 liniën, à 10 strepen ingedeeld wordt.
ge elbestaatuit 2 voet en is dus 6t)0 ned.streep lang.

Dè zfclheeft4 voet,en onthoudtgevolgelijk1,2ned.el.
Beide maten worden in halve,vierde-gedeelten enz,, en
insgeli
jksin 3e,6ecn 12edeelen ingedeeld.
Hetklaltervan 6 voet,= 1j8 nedeel,dienttottechnieke
uitmetingen.
De voeie,a1s greotere lengtemaat, heeft 10 voet, en is
alzoo 3 ned.ellang.

pe vegstunde,*ls geograflsche lengtemaat,heeft 16,000

l00 malter =
150,00 b
hectolitre(nederlandsch lat).
67,46 ei
jersche scheFel,
202,51 bremer
>
93,32 kasselerviertel,
142,72 dresdener schelrel,
51,59 eng.imp.quarter,
13t),73 frankforter malter,
142,45 hamburger schefrel,
48l.5l hannover himten,
272,93 Pruissische schelrel,
243,93 weener m etzen,
84,64 wurtemb,scheFel.

Inhoudsmaat woor natte waren. ge eenheid vooralle

inhoudsmaten voorvloeistoFen i:demasz (lepott,die IJ
l
itreinhoudt. Zi
jhoudtjuist3 pond gekooktwaterin den
staat van deszelfs grootste digtheid.en wordtinviertelmasx

v
oetof4800 ned.ellen.la
'rgaanderhalvecirca23Jwegstun- of schoppen. en in achtelmasz ofholle scâ:zzel gedeeld.
den op ten' graad Yan den equator.
l00 maszmaken een saam (ofeen ohm).
100 zwitsersche Toet =
30,00 meter(ned.e1).
102,79 beijersche
Toety
103,68 bremer
n
89,43 engelsche
105,41 frankforter
104972 hamburger
102,71 hanoversche
120,00 groot
hertogli
jk hessische>
p
95,59 Pruissische
105,94 saksische ofdresdensche *
94,91 M'eener
104,72 wurtembergsche
*
100 zwitsersche ellen =
60,00 met
er (ned.e1),
72,03 beijersche
el
103,68 brem er
*
95907 kasseler
65,62 engelsche yard,
104973 haznburger
el
102j7l hanoversche
109,63 frankforter
85,81
brabander
50,76
*
stab,
89,96 pruissische
elle,
105,94 saksische ofdresdener
77,00 w eener
97,68 wurtembergscl
ze

1 SaunA r=

1
,5000 hectolitersei
(ned.vat)
2,1925 bei
jersche mer,
1,0347
2,2268
23,0145
1,0458
1,0388
0,9633
0,9375
2,1834
295835
0,5103

bremer ohmy
dresdener eimer,
imp.gallon,
frankforter
hamburger
hannoversche

ohmj

groothertogli
jk hessische
pruissische eimer,
w eener

p

wurtembergsche eimer.

Gewlgt. 9e eenheid van het gewigt is het pondjhet-

welkjuistgelijk isaan een halven franschenkilogram (ned.
pond).
lletpond wordtop tweederleiwi
jze ingedeeld:voorden
dageli
jkschen handelin 32 lood (ofin 16 oncen),envoortgezette halveringen;voorwetenschappeli
jk doeleinden,als
ook voor munten. goud- en zilverwaren in 500 gramme,,
die aan hetfranschegramme geli
jk zi
jn.
Het centenaar he:ft l00 pond, en weegt dus 50 kilo-

grammes.
overigens

vergeli
jke men ook hetartikelBxpzx (groothertogdom).
Dit zi
ju de algemeene, voor alle deelnemende kantons
geldende maten en gewigten. Yerscheidene kantons hebbes
in de wetten in dejaren 1835,1836 en1837uitgevaardigdj
nog vcrscheidene bàjzondere bepalingen bekend gemaaktj

Flakto- of landmaat. De kwadraatvoctheeft100 D waarvau hierheteen euanderza1worden aangevoerd.

duim,en bevat()909 D meter.

Hetkwqdé'
aat-klalter houdt36 c)voetyen bevatalzoo

3,24 1 meter.
9e kuladraat-roede, a1s land- ofvlaktemaatjhoudt 100
E1 voet, en bevatdus 9 E)meter.

K anton Acrgcv.

B1
jhethoutklalter isdelengteofdiepte van denstapel
brandhout op 3j voetbepaald. l)eruimte-inhoud van het
Dejuchart,a1sgrootere veldmaat,houdt400 L roeden, klafter bedraagt derhalve 126 kubiek voet; datz4n 3,402
en bevatgevolgeli
jk 36 areg.
stère (wisse).

ZW OLLE.

-

:4*9 -

ZW OLLE.

de eene tot de andere voorstad doen, en vlndtwelgeene
rootsche.maartoch eene hoogst bevallige natuur. In één
woord:Zwolleiseenevan die steden,diedoorvereeniging
van landeli
jk schoon en zedeli
jkebeschaving hetmeest ter

Kanton WcJ:&Zcx#JcâJ//.
lfethoutklafter,alsAargau.
K anton Freflvrg.

bewoning uitlokken. W antook de laatste kan nietontbreken:waarzich dicbtersalsFzll,
x engeleerdena1sTslPztxwlzx

Hethoutklalter,alsAargau.
Kanton Glarus.
Hethoutklayter,alstucern.

o
phleldeni'' - >W anneermen eenevergeli
jking tusschen
zwolle en eene der overige nederlandsche steden wilde
maken,zoudein veleopzigten geene derzelven meergelàjkend kunnen zi
jn 4an diemetUtrecht.EchterheeftZwolle
eene aanmerkeli
jk kleinere uitgestrektheid dan de oude
bisschopsstad, welkezi
jechterin fraaiheid van hoofdstraten

K anfon Zucern.

overtreft. In Utrechthebben de gebouwen langs de grachten veelal een trotscher voorkomen,maar de pleinen moe-

:i
j hethoutklafter bedraagtde diepte oflengte 3 voet.
Hetzelve bevat dienvolgens108 kubiekvoèt= 2,916 stère.
De kolenmaat,de zû6erb houdt 10 viertel, even alshet
malter.
Kanton lclcylczlden.
#ethoutklayter,a1sAargau.
De koolenmaat voor houtskoolen, de zûber, houdt25
Tiertel,= 375 litres.
De
e'roote kiibelbhoudt12 viertel= 180
litr
es.erts-maat.
'de*
De katkmaqt,dekiibeh houdt2 kubiek voeta 54litres.

ten met uitzondering van hetlz.Jansârp.â//n/'
jmeestal
Yoordezindelijke en bevallige markten in overàjsselshoofdstad onderdoen. De meeste woningen in Zwolle,alsook
dieteKampen en,Deventerjzi
jn uitwendig doorveel.
beeldhouwerk versierd, en vele der beelden hebben zelfseene
hooge kunstwaarde. ge straten zijn doorgaands ruim,de
lzuizen luchtig en wè1gebouwd,van eene eehthollandschc
zindeli
jkheid. - ge naam Zwolle komt heteerstvoorin
eenen brief vau bisachop :zawctl.j in den jare 1040 ;eJ
hreven.Bi
jeenenanderenbrief,doorbisschopW zttssRwwp
vc
-t
x 0tDs>BcsG geschreven,verkreeg Zwollestedeli
jkeregten
en geli
jke voordeelen als Deventer.'' - De steedstoene-

K anton J'o&/Jvrs.

mende bloei en uitbreiding der stad, hare lotgevallen en
afwisselende rampen door brandj oorlog, oyerstroomingen

zijn hoogstmerkwaardigyen men vindtdeze op eenekeuBi
jhethoutklafterisde diepteoflengte4 voet. Het- rige en bondige wijze beschreven in het Pl
jdschriftde
zelvehoudtdus,even alshetbadenschejl44 kubiek voetj Jardbol,welksartike!onsgedeelteli
jk totleidraadstrekt.datzi
jn3,888 stéres.
Het aantal inwonersj dat in l8I5 slecbts12,870 bedroeg,
was volgensdejonpstevolkstelling in 1840 tot16,562 zieK anton Tllrgcv.

1en aangegroeid. ZI
J'vinden hunne bestaanbronnen in toenemenden binnen- en buitenlandschen handel,onderschei-

Hethoutklalter a1sLucern.
denemolens.twee bloei
jendezoutkeeten,eenekatoenweveri
j,
eenezeepziederi
j,eeneazi
jnmakeri
j,waaraan eenewasbleeKanton Zûr,
-cJ.
keri
jverbonden is#alsmede in eenigescheepstimmerwerveny
eenelinnen-en katoendrukkeri
j,boekdrukkeri
jen,speldenHethoutklalter,alsLucern.
makerijen,brouweri
jen, branderijen, lederlooi
jeri
jen, verDe koolenkory,voorhoutskoolen, even aangevuld,houdt weri
jen, bokkinghangen enz. - Deze stad heeft, geli
jk
12 kubiek voet,datzijn 324litres.
bo
v
e
n
g
e
z
e
gd
j
v
e
l
e
s
c
h
o
o
ne
p
l
e
i
ne
n
e
n
ma
r
k
t
e
nj
a
l
s
o
o
k
gebouwenj onder welke laatstgemelden hetgouvernementsKanton Zvg.
huisj de stadswaag, het burgerli
jk en milltaire huis van
verzekeringl het geregtshof, de groote kerk methaar be9e zelfde bl
jzondere bepalingen a1s voor het kanton roemd orgel,benevensverscheidene protestantscheenroomgpacâ.
schekerken,voortshetbinnen-gasthuisenz.bijzondereopZW OLLK,nederlandsche sta4 enhoofdplaatsderprovin- merking verdienen. - onderde wetenschappeli
jkeinstelcie overi
jssel,aan hetbevaarbare Zwartewcfer,me#wal- lingen munten bi
jzonderuit:debloei
jeudelat#ytscheschool,
len en sterke vestingen omgeven, eene wel gebouwde, aan welke in de 14e eeuw de beroemde JAx6otfleeraarde
levendige koopstad met breede schoone straten, die door bi
j wien het getal der leerlingen meerdan duizend be-,
tweegrachten worden doorsn.den. >Dezeplaatsiseeneder droeg. J. BcsscElxc getuigt daarvan: pHetgroote Pari
js
aangenaamste steden deszi
jks,en neemtnog dageli
jksaan weet het, - het heilige Keulen erkenthetopentli
jk,belangri
jkheid toe. Reedsvôôrbijnaeenehalveeeuw ver- Erfurt stemt het toe, - en het isaan hetroomschehof
klaarde MwlITIxzT haar voor eene der fraaiste steden van nietonbekend,welke groote mannen de zwolsche schooluit
Nederland, en sedert dien ti
jd zi
jn hierzoovele verfraai- haren schootheeftvoortgebragt,tenti
jde datJA> Cotfdaar
jingen en verbeteringen aangebragt,datZwolleinschoonheid opper-schoolvoogd was.'' Yoortsdestads/::â:Al<eJo:l,sy
van wovingen,openbare gebouwen enheerl
ijkewandelwegen bewaarschoolen, kostschoolen en onderscheidene andere
voorgeene stad deslandsbehoeftte wtjken. De spaansche leergestichten,spin-en breischoolen,eenenaaischool,eene
xeiziger RAx0>nxzA swclts spreektmethoogen 1ofvan de mattenmakerij, de school voor practikale meetkundej de
instellingen binnen dezestad,en onzegeleerde landgenoot, muzi
jksthool enz. Yerder heeft men hier eene openbare
wi
jlen de hoogleeraar N.G.vA> KAMPS>,gafvan haarde boekeri
j,een aanzienli
jk departementdermaatschappi
j fot
volgendegetuigenis: pDebeminnaardernatuurvindthier *utwcl 'z Jlremeen,hetmuzi
jk-genootschap Euterpen
vele gelegenheden tot verlustiging, de wallen zi
jn deels, eeneconcertzaalen schouwburginhetnieuwgestichteOdeon;
geli
jk die te Utrecht, als een perk aangelegd,deelsrrtet tweenocietet
-ten metfraai
jegebouwen inzonderkeid datder
hooge oude boomen tegen de zomerhitte beveiligd. Buiten societeitde S armonie.
de stad vindtmen langs alle drie de poorten,de Kamper-, >Niet verre van Zwolle ligtde Agnietenberg,waaropeene

sasser- ea Dieserpoort, de schoonste wandeldreven. Daar
van bouwvelden en kleine landhoeven;dankomtmenonder
hoog en lommerri
jk geboomte, en bereikt depunteener
kleine qi van gandheuvels, dievan develuwsche hoogten
Af den Yssel zqn overgestoken. Zlders qjn bekoorli
jke
hndgoederen, zoo als Boschwi
jk, van een der herstellers
vah smaak en echte poëzy ia Nederland,Rl
llpzvlsF:ITH.
Duskan men metongemeeneverscheidenheid,meerofmin

lagere school voordehierwonendelandjeugd gevestigd is.
durende 71 jaren deverbli
jfplaatswasvan den beroemden
Tnoxwsà Kzxpls. In deze stad werden geboren:degodgeleerden J. Cotf en C. Apoal.wxvs, de ietterkundl
ngen
H.TollmExrlrs,enP.BcJsjderegtsgeleerdenH.vzwHxsnspsl'
z
en'
F.SowsBzzx,de dichtersA.:10,1:>,J.K0x,1l.BrRxzwlrs
en û.FKITI:dewiskundige H.J.Ncls,èe schilderG.rzl
BvnG,deschllderesvz> W oxxsst,devermaardeonderwjzer

siet men weiden met rundvee bedekt, of eene afwisdeling Voorheen vond men er een vermaard klooster,hetwelk ge-

roote wandelingen van dt eene totde andere poort,van 0.W zxTz ent.

