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Q. Doze letter behoort eigenl tjk niet tot
't Nederlandsche alphabet en wordt alleen in
vreemde woorden gebruikt. Altijd wordt zij
gevolgd door d. u en met deze te zamen uitgesproken als kw. Bij onze oude schrijvers,
tot in d. 16e eeuw, werd d. spelling qu (voor
kw) zeer algemeen gevolgd, maar zij is,
hoewel door Bilderdijk om haar zachtheid
in bescherming genomen, met recht uit d.
taal verbannen. — In Romeinsche opschriften,
op munten enz. is Q een verkorting v. d.
eigennamen Quirinus, Quintus enz. of ook
wel v. d. woorden quaestor en quirites.
Q. B. is een Engelsche verkorting v. Queen's
Bench, 't Hooge gerechtshof in Engeland,
gelijk Q. C. staat voor Queen's Council, d. Engelsche Raad v. State.
Q. B. F. F. F. S., een verkorting v.
't Latijnsche Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit, Wat goad, gelukkig, gunstig en
voorspoedig zij!
Q. D. B. V., een verkorting v. 't Lat. Quod
Deus bene vertat, Wat God ten goede keere!
Q. E. D. beteekent Quod erat demonstrandum, Wat to bewjjzen was.
Quack (HENDRIK PETER GODFRIED), een beroemd Nederl. staathuishoudkundige, gab.
2 Juli 1834 to Zetten, in d. Betuwe, waar zijn
vader een bierbrouwerij had. HU studeerde
te Utrecht en to Amsterdam in d. rechten. promoveerde in 1860 en werd eerst commies ter
provinciale griffie in Noord-Holland, vervolgens secretaris v. d. Kamer v. Koophandel to
Amsterdam (1860), secretaris v. d. Maatschappij
tot exploitatie v. Staatsspoorwegen (1863),
hoogl. in d. staathuishoudkunde to Utrecht
(1868), secretaris v. d. Nederl. Bank te Amsterdam (1877) en eindelijk (1885) directeur v.
laatstgenoemde inrichting. Tevens werd hem
in Juli 1885 't buitengewoon hoogleeraarschap
in d. geschiedenis der staathuishoudkunde a.
d. universiteit to Amsterdam opgedragen.
Voorts is QUACK sedert 1883 lid v. d. redactie
der „Lids", waarin hij jaren lang gin „Politieke Overzichten" en vele andere zeer geprezen opstellen schreef. Van zijn overige werken

noemen wij: „d. Doorgraving v. Holland op
Smalst" (1862), „Martinus des Amorie van
der Hoeven" (1864), „Traditie en ideaal in 't
volksleven" (1872), „d. Socialisten, personen
en stelsels" (tot heden 3 dln, 1675—'90), „Studien en schetsen" (1886) on „Beelden on groepen" (1892).
Quaden. d. Quaden waren een machtige,
met d. Marcomannen verwante volksstam in
't Z.-0. van Germania, tuns d. berg Gabreta,
't Hercynisch woud, 't Sarmatisch gebergte
en d. Donau, t. W. der Iazyges Metanastae,
t. N. v. Pannonia, t. O. der Marcomannen, in
't tegenwoordige Moravig woonachtig. Zij
voerden, in verbond met andere Germanen,
een hardnekkigen oorlog tegen Rome, onder
d. regeering v. Marcus Aurelius (174 n. Ohr.).
Sedert deden zij nog herhaalde invallen op
't Romeinsche gebied, doch tegen 't einde
der 4e eeuw verdwijnt hun naam uit d. geschiedenis.
Quadraat of vierkant (Een) is een vierhoek met gelijke ztjden en geltjke hoeken. Zijn
inhoud wordt verkregen door 't getal, dat d.
lengte v. een ztjner ztjden voorstelt, tot d.
tweede macht to verheffen. Vandaar, dat men
in d. stel- en cijferkunde d. tweede macht v.
een getal gewoonlijk 't quadraat of 't vierkant
v. dat getal noemt. Omgekeord spreekt men
ook v. d. quadraat- of vierkantswortel, als
men 't getal wil aanduiden, dat, tot d. tweede
macht verheven, 't gegeven getal weer oplevert. Als vlakte-eenheid bezigt men 't vierkant of quadraat, beschreven op d. aangenomen lengteeenheid.
Quadra eiland, Zie Van Couver-eiland.
Quadragesima, d. veertigste, is d. naam
v. d. zondag, die d. 6e is vOOr Paschen, welke
dus 42 dagen vOOr dat feest invalt.
Quadrant (Een) is een cirkelsector met
een hook v. 90°, dus een vierde gedeelte v.
een cirkel.
Quadriga, vierspan, is d. naam v. die
wagons, door vier naast elk. gespannen paarden getrokken, v. welke zich d. oude volken,
zoowel d. Aziaten en Egyptenaren als d.
-
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Grieken en Romeinen, bedienden. Zij werden
in d. strijd, op d. jacht en bij wedspelen gebruikt. Doze wagens waren laag, rustende op
d. as v. twee ongeveer vier voet hooge wielen ,
v. achteren open, v. voren rond en v. een
vrije hooge borstwering voorzien. In d. strijd
had d. eigenaar of strijder nog een voerman
bij zich, die de paarden mende, terwijl d. held
streed. Men ziet vele voorstellingen v. dergegelijke wagens op d. Assyrische, Egyptische,
Grieksche en Romeinsche monumenten.
Quadruple Alliantie of Viervoudig verbond heet een verbond, tuss. 4 staten gesloten.
Er zijn vooral twee Quadruple Allianties in d.
geschiedenis bekend, den in d. 18e en den in
d. 19e eeuw. d. Eerste werd gesloten in 1717
met 't doel, d. veroveringsplannen v. Alberoni,
minister v. d. koning v. Spanje, tegen te gaan,
tuss. Engeland, Frankrijk en Oostenrijk, die
ook d. republiek der Vereenigde Nederlanden
tot zich overhaalden. En, hoewel nu die
laatste staat niet tot 't verbond toetrad,
heette zij toch d. Quadruple Alliantie. Alberoni wenschte a. Spanje terug te geven wat
d. vrede v. Utrecht in 1713 dezen staat ontnomen had, t. w.: Napels, Sardinia, Sicilia en
d. Nederlanden (zuidelgke). d. Quadruple Alliantie, die a. haar bedoelingen door d. wapenen
klem bijzette, beteugelde Alberoni's plannen
en verijdelde zijn oogmerken omtrent Italie.
En, toen d. minister voortging met kuipen, toen
hij 't plan opvatte, d. Stuarts in Engeland te
herstellen, verklaarden Frankrijk en Engeland
a. Spanje uitdrukkeliik d. oorlog (1719) en
hun staatkunde bewerkte, dat Philips V zijn
minister (Alberoni) ontsloeg.
d. Quadruple alliantie v. d. 19e eeuw had
eveneens 'mar oorzaken in d. aangelegenheden v. 't Spaansche schiereiland en strekte
tot bevrediging v. beide staten. In Portugal
vooreerst regeerde sedert 1826 een koningin,
Maria da Gloria, als opvolgster v. haar vader
Pedro I, die, om d. kroon v. Brazili8 to houden, die v. Portugal had moeten afleggen,
Aan Maria werd echter die kroon betwist
door haar oom don Miguel, met wien zij wel
is waar volgens afspraak zou huwen, doch die
liever zelf koning was. Ten gevolge daarvan
heerschte er in 't land burgeroorlog; d. jonge
koningin kon bij haar komst uit Brazilie niet
gerust in haar eigen land komen, terwijl
Miguel veel grond won. d. Verwarring vermeerderde nog, toen Maria's vader Pedro
afstand deed v. d. Braziliaanschen troon
en, 'net een leger in Portugal geland, zich
tot regent voor zijn dochter list verklaren
(1831).
In Spanje brak een dergelijke twist uit.
Boning Ferdinand VII had uit zijn vierde
huwelijk 2 dochters gekregen, zijn eenige
kinderen. Om a. dozen d. opvolging te verzekeren, had hij d. Salische wet, die vrouwen v.
d. troon uitsloot, opgeheven en ten gevolge
daarvan beklom bij zijn dood (29 Sept. 1833)
d. oudste dochter als Isabella II d. Spaanschen
troon. d. Opheffing dier wet was niet onrechtvaardig, zij was in Spanje vroeger onbekend geweest, d. dynastie der Bourbons
had haar in 1713 ingevoerd als een faminewet; d. koning kon haar dus met voile recht
intrekken. Hiertegen verklaarde zich echter
Ferdinands broeder Don Carlos, die eerst
tegen Isabella's troonsbestijging protesteerde
en later d. oorlog begon, die in Spanje zoo
lang gewoed heeft en waarin d. partijen zich
Carlisten en Christino's noemden (naar d.
regentes, Isabella's moeder). Om die troebelen
te doen eindigen sloten vier staatslieden, Pal-
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merston, Talleyrand, Miraflores en de Moreas
Sarmiento eon verbond, waarbij Frankrijk en
Engeland a. d. twee andere belanghebbende
rnogendheden hun help toezegden, om Don
Miguel en Don Carlos beiden to verdrtiven
(22 Apr. 1834). d. Legers v. Don Pedro en
d. vloot v. Engeland dwongen Don Miguel
reeds 26 Mei tegen een jaargeld afstand to
doen v. d. Portugeeschen troon; in Spanje
duurde d. burgeroorlog tot 1840 voort.
Quae nocent docent, een Lat. spreekw.:
Wat schaadt leert, of Door schade wordt
men wijs.
Quae, qualis, quanta? een Lat. uitdrukking om naar 't hoe en wat eener zaak
te informeeren: wat, hoedanig, hoegroot? Ook
als uitroep v. verwondering gebruikt.
Quaestor was in 't oude Rome d. titel v.
dien overheidspersoon, die op d. laagsten trap
der hooge eereambten bij d. Romeinen stood.
Er waren verschill. soorten v. quaestoren.
1°. Quaestores Urbani, ingesteld in overoude
tijden en dus genoemd, omdat zij in d. stad
bleven, in tegenstelling v. anderen, die naar
d. provincien gingen. Zij waren belast met
d. zorg voor schatkist, hielden d. boeken
v. uitgaven en ontvan6sten, zorgden voor d.
inning der boeten, bewaarden in d. tempel v.
Saturnus bij d. schatkist ook d. standaards
der legioenen, die niet actief waren, on zorgden voor d. ontvangst v. vreemde gezanten.
Zij hadden geen rechtspraak, noch recht tot
straffen en ook geen lictoren in hun dienst.
Sedert d. tijd, dat keizer Augustus a. d. Romeinsche financien door d. oprichting v. d.
keizerlijke schatkist (fiscus) een andere richting gaf, werd 't beheer daarvan a. rnagistraten met andere namen toevertrouwd.
20. Quaestores militares, diegenen, welke met d.
consuls mee ten oorlog gingen, om hen daarin
behulpzaam to zijn. Van die soort werden er
in 421 v. Chr. voor 't eerst twee gekozen,
doch dat aantal steeg bij 't vermeerderen der
oorlogen en provincien, ten tijde v. Caesar,
tot 40. Zij gingen toen naar d. provincien
met d. proconsuls of proprietors, wien zij door
't lot waren toegewezen of die hen uitgekozen
hadden uit d. tot dat ambt benoemden. In d.
veldtochten en in d. provincien bemoeiden zij
zich vooral met 't financieele en administratieve, zij betaalden d. soldij uit, zorgden voor
d. fourages on hielden 't opzicht over d. invordering der belastingen.
3°. Nog waren er 4 quaestors belast met
't beheer v. d. 4 deelen, waarin eigenlijk Italie
verdeeld was : d. streken om d. Po, d. streken
om d. Tiber, Campanie en Zuid-Italie. d. Quaestoren werden verkozen door 't yolk in d.
comitia tributa. Om dat ambt to bekleeden
moest men vOOr Sulla 27, na hem 30jaar oud
zijn. d. Keizers bepaalden d. leeftijd op 25 jaar.
Augustus stelde nog een ander soort quaestors in (later wel genoemd quaestor principle,
quaestor palatii), wier werkzaamheid was, in
s keizers kabinet to werken en d. ontwerpen
v. wet in 's keizers naam a. d. senaat voor te
stollen. Daar dit ambt gemakkelijk d. gelegenheid gaf om tot verdere eereposten to geraken,
beetten die quaestoren ook wel candidati prin
keizers candidaten).
cipis

Qua flumen placidum, forsan latet
altius unda, een Lat. spreuk, beteekenende:

Waar d. stroorn stil is, ligt d. golf misschien
dieper verborgen; of Stille wateren hebben.
diepe gronden.
Quagga. d. Quagga behoort tot d. fam.
der solidungulae of equidae in d. orde der onparighoevige zoogdieren (perissodactyla) on
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is dus verwant a. 't paard en d. ezel, doch

staat nog nader bij d. zebra. Hij is een weinig
hooger op d. schoft dan deze laatste en vooral
grower v. bouw en breeder a. d. heupen; hij
heeft zwaarder nek en veel breeder hoeven
dan d. zebra. Zijn ooren ztjn vrij kort, met
twee zwarte banden; zijn kop is vrij breed,
met zwarten neus en bovenlip. d. Kop,d.nek
en d. rug zijn roodachtig bruin; d. opstaande
korte manen, d. zijden v. 't lijf, d. buik, d.
staart en d. pooten ztjn grijsachtig wit. Over
d. kop, d. nek en d. schouders loopen vuilwitte
zwarte strepen, welke op 't midden v. d. rug
langzaam verdwijnen. d. Manen zijn zwart gestreept.
d. Naam der soort is afgeleid v. d. stem v.
't dier, zijnde een gel uid, dat eenigszins zweemt
naar d. lettergrepen qua... cha d. Quagga
is v. d. verwante soorten degene, die 't minst
moeielijk getemd kan worden, on daarbij d.
sterkste, zoodat hij in 't tuig of onder d. man
gebruikt kan worden.
d. Woonplaatsen v. d. quagga zijn d. onafzienbare vlakten v. Zuid-Afrika. Men treft er
nog eenige aan binnen d. grenzen der Kaapkolonie, waar zij vroeger in gruote hoeveelheden voork wamen. Tegenwoordig treft men
d. quagga's nog veel a. in d. opene vlakten
ten zuiden v. d. Vaalrivier, waar zij gemengd
met d. gnoes (zie Gnoe) worden. Men zegt, dat
zij zeer stoutmoedig zijn en hyena's en jakhalzen aanvallen en verjagen, waarom zij ook
dikwijls door d. boeren getemd worden, aangezien zij, met d. paarden 's nachts op d. weide
grazende, doze laatsten tegen d. aanvallen der
hyena's beschermen.
Quaglio (DOMENICO), d. beroemdste v. een
Italiaansche kunstenaarsfamilie, ward in 1787
to Munchen gab. en was door zijn vader voor
d. beoefening der wetenschappen bestemd. Zijn
aanleg en liefde voor d. kunst bleken echter
to machtig en zoo ward htj onderwezen in d.

perspectief, d. bouwkunst en 't decoratieschilderen. Geruimen tijd hield htj zich met't
laatqte bezig, doch sedert 1819 wijdde hij zich
meer bepaald a. 't schilderen in olieverf en hij
verwierf zich nu al spoedig een Europeeschen
naain. Reeds lang had hij in zijn vrtje uren
Ian isehapsstudien gemaakt, 's avonds a. d.
aca lemie naar 't model geteekend en zich
voorts geoefend in 't etsen en lithographeeren.
Door ztjn broader ANGELO QUAGLIO, die voor 't
ben emde werk v. Boisseree d. dom v. Keulen
teekende, ontwaakte btj QUAGLIO zulk een
liefde voor d. bouwkunst der Middeleeuwen,
dat gebouwen in dien still al spoed ; uitsluitend in zijn landschapsschilderijen voorkwamen. Hij teekende en schilderde achtereenvolgens een aantal v. d. fraaiste gedenkstukken der Gothische bouwkunst, welke
Duitschland oplevert, en deze schilderijen
werden door koning Maximiliaan, die QUAGLIO
tot zijn hofschilder had benoemd, a. vreemde
hoven ten geschenke gezonden. Daar ztjn
werken good betaald werden, kon QUAGLIO
zich ongehinderd a. zijn lievelingsvak wijden
on reisde hij achtereenvolgens door geheel
Duitschland, langs d. Rijn, in Nederland, Frankrtjk, Italie en Zwitserland, overal teekeningen
v. kerken en andere belangwekkende gebouwen makende, welke hij later gedeeltelijk
in olieverf schilderde, gedeeltelijk in lithographie uitgaf. Hij overl. in 1837. — DOMENICO
QUAGLIO was d. eerste, die in d. nieuweren tijd
d. architectuur-schilderkunst weer op d. hoogte
terugvoerde, waarop zij in d. oud-Nederlandsche
school had gestaan. Naar een groot aantal
ztjner werken bestaan lithographieen; hij zelf
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heeft onderscheidene gebouwen op steen geteekend on bovendien een 40-tal etswerken
nagelateu. Vele andere laden der familie QUAGLIO hebben to Miinchen en elders als decoratie
schilders of als architectonische teekenaars
uitgemunt.
Quakers, Zie Kwakers.

Qualificatieheet in d. wetenschap der strat
rechtelijke procedure d. aanduiding, waarbij 't
openbaar ministerie d. feiten, die in d. beklaagde vervolgd worden, bepaalt en daardoor tot een bepaald, bij d. strafwet opgenoetnd misdrijf refereert. Zulk een qualificatie
moat vervat zijn in d. akte v. beschuldi ng
bij crimineele zaken on in d. dagvaardin k, bij
correctioneele, eindelijk ook in 't vonnis. Wanneer d. beklaagde bevonden wordt feiten bedreven to hebben, die niet vallen onder d. in
d. qualificatie bij d. akte v. beschuldiging of
dagvaarding uitgedrukte, maar toch straf baar
to zijn, kan hij door d. rechter deswege
worden veroordeeld.
Qualis rex, tails grex, een Lat. uitdrukking voor: Zooals d. koning, zoo ook d.
kudde; Zoo hoer, zoo knecht. — Qualis vir,
tails oratio, geltjk d. man, zoo d. redo, of Uit

d. redeneering, 't gesprek, kent men d. menschen; Elke vogel zingt, zooals hij gebekt is.
Qualo, Zie Kvalo.
Quandoque dormitat

bonus Homerus,

een Lat. spreuk, ontleend a. Horatius' „Ars
Poetica", beteekenende: Somwijlen slaapt ook
d. goede Homerus; of Zelfs d. beste kan een
fout begaan.
Quandt (JOHANN GOTTLOB VON), een Duitsch
beoefenaar der kunstgeschiedenis, gab. 9 April
1787 to Leipzig, overl. 18/19 Juli 1859 op zijn
landgoed Dittersbach bij Stolpen. 't Museum

to Leipzig dankt a. hem d. fraaie oud-Duitsche
schilderijen, die hij bijeenverzamelde en herstelde. Hij schreef o. a. „Streifereien im Reiche
der Kunst" (3 din, 1819), d. vrucht v. een
rein n. Italie, „Briefe aus Italian" (1830),
„Vortrage fiber Aesthetik filr bildende Kunstler" (1844) en „Leitfaden zur Geschichte der
Kunst" (1852). Zie Uhde, „Goethe. Quandt and
der Sachsische Kunstverein" (1878).
Quantum mutatus ab illo, een Lat.
uitroep, a. Virgilius' „Aeneis" ontleend, beteekenende: Wat is hij veranderd btj vroeger!
—Quantumestquodnescimus!
Hoeveel is er,
dat wij niet weten! — Quantum in me! Zoo veel in mij is, zooveel ik vermag. — Quantum
Tibet of Quantum placet, zooveel men verkiest,
btj recepten enz. gebruikelijk.
Quanz (JOHANN JOACHIM), een beroemd
fiuitspeler on componist,' gab. 30 Jan. 1697 to
Oberscheden in Hannover. Hij werd in 1716
fluitist bij d. kapel v. Heine to Dresden, bestudeerde daarna 't contrapunt to Weenen, wend
in 1718 lid v. d. koninklijke Poolsche kapel to
Dresden, zette zijn studies vervolgens to Rome
en Partjs voort, keerde in 1727 n. Dresden
terug en ward in 1740 hofcomponist en leermeester v. Frederik d. Groote, voor wien htj
talrijke concerten on andere stukken voor een
on twee fluiten schreef. Hij over1.12 Juni 1773
to Potsdam. Ztjn voorn. work, „Versuch einer
Anweisung die FlOte traversiere zu spielen",
is ook in 't Hollandsch vertaald.
Quanza (Coanza of Coeanza), een groote
rivier in Neder-Guinea, d. afvloeiing v. 't Moossoembomeer ; zij stroomt eerst noordwaarts en
daarna in westel. richting, wordt in d. vlakke
kuststreek voor grootere schepen bevaarbaar
on valt, na eon aantal eilandjes gevormd to
hebben, in d. Atlant. Oceaan. Haar belangrijkste zijrivier is rechts d. Loeando.

Quarantaine (v. quarante, veertig) is
eigenlUk een 40-claagsche afsluiting, waaraan
in bepaalde gevallen d. voortbrengselen (menschen, dieren, kleeren, koopwaren enz.), die
over land of zee komen, worden onderworpen
om te onderzoeken, of zij ook besmetteltjke
kiemen verbergen, en, wanneer zij die bevatten, die door zuivering of andere maatregelen
te vernietigen. Tegen 't einde der 15e eeuw
richtte d. republiek Venetic 't eerst een inrichting op tot afwering v. d. pest, die toen
in Opper-Italia heerschte. Dit voorbeeld vond
allengs bij andere volken navolging, vooral
bij die staten, welke door hun ligging vooral
a. 't invoeren v. pest e. a. ziekten waren
blootgesteld, en sedert zijn d. quarantaineinrichtingen in bijna alle havens v. beteekenis als blijvende afsluitingsmaatregelen
gevestigd. Beroemde quarantaineinrichtingen
heeft men vooral te Marseille, a. d. Middell.
Zee. d. Beide eenige quarantaineplaatsen in
ons land waren vroeger Tien-Gemeten voor 't
Z. en Wieringen voor 't N. Later zijn in verscheidene andere havens geneeskundige visiteurs aangesteld, die naar omstandigheden
quarantaine kunnen voorschrijven.
Quarles van Ufford

QUA.
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(jhr. JACOB KAREL

WILLEM), een Nederl. rechtsgeleerde en schrijver, geb. 22 Mei 1818 te Rijswijk bij 's-Gravenhage. Na te Leiden in d. rechten gestudeerd
te hebben, ward hij eerst ambtenaar bij 't
Ministerie v. Binnenl. Zaken, later hoofd v.
Personeele Zaken bij 't depart. v. Kolonien.
Tevens was hij voorzitter-commissaris v. d.
„Maatschappij v. Weldadigheid". Van zijn geschriften noemen wij : „d. Kolonien der Maatschappij v. Weldadigheid" (met Dr. W. C. H.
Staring, 1847), „Indrukken, v. Java modegebracht" (1861), „Wat is voor Neerl. Indic
noodig ?" (1863) en „Herinneringen uit Scandinavia" (1876). Vorder schreef hij een aantal
bijdragen in verschill. tijdschriften, o. a. in
„d. Economist", „d. Gids", „Themis", „Tijdschrift v. Neerl. Indie", ,Nederl. Spectator"
en „Kunst- on Letterbode".
Quarnero (Karnische Golf of Golf v. Fiume)
is d. naam v. 't noordoostelijkste deel der
Adriatische Zee, gelegen Cuss. Istria en Dalmatia. Zij wordt omgeven door d. Quarnerische
eilanden, Veglia, Cherso en Loussin. d. Bodem
is daar vruchtbaar en levert wijn en zuidvruchten. d. Bevolking behoort tot d. ZuidSlaven, spreekt echter Italiaansch. Landbouw,
visscherij en scheepvaart zijn d. voorn. middelen v. bestaan.
Quart heat in d. muziek een interval v.
vier noten. Op d. viool heat d. a-snaar d. quart.
Quartet heat in d. muziek een voor vier
strijkinstrumenten of ook voor vier zangstemmen met of zonder instrumentaal accompagnement gezet stuk. Fraaie quartetten zijn
geschreven door Haydn, Mozart, Beethoven,
Spohr, Mendelsohn-Bartholdy o. a.
Quasimodo heat d. zondag na Paschen.
Daze naam is ontleend a. d. schriftplaats, die
als introitus v. d. mis op dezen zondag in d.
R.-Kath. kerk gelezen wordt volgens d. Vulgata-vertaling : Quasimodo geniti infantes, cat.
(als nieuwgeboren kinderen, 1 Petr.
Quassia (Quassia). Dit plantengesl. behoort
tot d. fam. der Simarubaceen (Simarubaceae)
on kenmerkt zich door tweeslachtige, v. een
gekleurden, vtjfdeeligen kelk voorziene bloemen. Er zijn vijf bloembladen, veal langer dan
d. kelk, bijna buisvormig samengegroeid en
min of moor in een spiraal gedraaid. 't Aantal
meeldraden bedraagt tien, a. d. voet v. een
schub voorzien. Vijf vruchtbeginsels zijn op

een vijfhoekige schijf gezeteld. d. Steenvrucht
is op 't laatst droog on springt a. d. binnenztjde open.
Tot dit geslacht behoort d. bittere of echte
Quassia-boom (Quassia amara), in Suriname
voorkomende, waaraan men in d. geneeskunde 't bout en d. bast gebruikt als zuiver
bitter middel. 't Kwassiehout komt in d.
handel voor in rolronde, min of meer dikke
stukken, wit v. kleur, zonder reuk en v. een
zuiveren, bitteren, lang bijblijvenden smaak.
Ook d. Quassia excelsa (Simaruba excelsa, de
Cand.) v. Jamaica schijnt een.soort v. kwassiehout op to leveren.
Quast (PIETER), een Nederl. schilder en graveur, omstr. 1600 to 's-Gravenliage geb. Men
weet weinig of niets v. zijn leermeesters of
v. zijn levensomstandigbeden. Zijn weinige
schilderijen zijn meestal luimig v. onderwerp,
vast, ja stout gepenseeld. Niet veal uitvoeriger zijn 's mans teekeningen, doorgaans met
potlood op perkament uitgevoerd. Hij schilderde on teekende boerendrinkgelagen, barbierswinkels, tand-. nog- on heelmeesters, gevechten enz. d. Meeste v. daze schilderijen
zijn uit d. jaren 1630-1650; vele ervan zijn
bekend door gravures, die gedeeltelijk in serien
vereenigd zijn.
Quast

(ALEXANDRE FERDINAND VON), eon

Duitsch architect en schrijver, geb. 23 Juni
1807 to Radensleben in Brandenburg, overl.
11 Mrt 1877 aldaar als architect en conservator der Pruisische kunstwerken. Ilij schreef
„Die altchristlichen Bauwerke in Ravenna"
(1842), „Entwickelung der kirchlichen Baukunst im Mittelalter" (1858) on ,Denk maler
der Baukunst in Preuszen" (1852—'64). Ook
gaf hij met Otte 't „Zeitschrift fur christHale Archaeologic and Kunst" uit.
Quaternion (Een) is een bijzonder snort

complexe getallen, die door W. R. Hamliton
in d. wiskunde werden ingevoerd on bij d.
oplossing v. vele vraagstukken voordeel opleveren. Als bepaling kan men zeggen : een
quaternion is 't quotient v. twee vectoren,
d. i. v. twee rechte Wnen, die een bepaalde
grootte on een bepaalde richting hebben.
Zoo'n quaternion is dan d. som v. een reeel
getal en een vector. Ook is hij voor to stellen door a 4-- bi dk, waarin a, b c en d
bepaalde reeele getallen zijn en i, j, h bijzon-

dere, verschill. imaginaire eenheden, die door
drie loodrecht op elk, staande vectoren v.
gelijke absolute grootte worden voorgesteld.
Quatertemper, d. i. quatuor tempera (vier
tijden), zijn vastendagen in d. R.-Kath. kerk,
welke samenvallen met Woensdag, Vrijdag,
on Zaterdag v.: 1°. d. week, die begint met
d. Zondag Quadragesima (zie Quadragesima);
2°. d. Pinksterweek; 3°. d. week na kruisverheffing (zie Kruisverheffing); 4., d. derde
week in d. Advent (zie Advent). 't Is niet met
zekerheid to zeggen, wanneer deze vastendagen zijn ingevoerd. Zij schijnen vooral ingesteld to zijn om gebeden voor to schrijven
ten behoeve v. zegen voor d. vier jaargetijden,
met welker aanvang zij nagenoeg samenvallen.
Quatre Bras, een gehucht in ZuidBrabant nabij 't punt, waar d. beide wegen
v. Namen n. Nivelles on v. Charleroi n. Brussel
elk. snijden. 't Word in 1816 merkwaardig
door 't gevecht, dat er 16 Juni Ney a. d. bondgenooten leverde, die in 't begin alleen een
Nederlandsche divisie tegen hem konden
overstellen.
15 Juni stond een der brigades v. d. divisie
Perponcher — Saksen-Weimar — op d. Brus-
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selschen straatweg bij Quatre-Bras. Bij 't
oprukken v. Ney stiet deze op een bataljon
met d. rijdende batterij Bijleveld, welke hij
na een onbeduidend gevecht, waarin d. genoemde batterij zich uitstekend gedroeg, uit
Frasnes verdreef. d. Andere brigade —
Bijlandt — stond to Nivelles. In d. nacht kreeg
Perponcher 't bevel d. stelling bij QuatreBras to ontruimen, doch, inziende, dat hierdoor d. gemeenschap v. Wellington met
Blucher geheel zou verloren worden, handelde
hij tegen die order en heeft hij zoodoende een
overwegenden invloed op d. verderen loop der
krijgsgebeurtenissen uitgeoefend. Den 16en
tastte Ney met 16000 man infanterie, 5000
ruiters 50 stukken geschut deze stelling
aan. d. Prins v. Oranje (later koning Willem II)
voerde toen 't bevel en had d. geheele divisie
Perponcher, op een bataljon na, dat later aankwam, verzameld. Deze macht telde 6000
man infanterie met 16 vuurmonden, maar
zonder een-ige ruiterij. d. Nederlandsche troepen werden gesteld dwars over d. weg n.
Charleroi, d. rechtervleugel 't bosch v. Bossu
bezettende, d. linker zich uitbreidende naar
d. zijde v. Peraumont. Zes stukken v. d. veldbatterij Stievenaar en 5 v. Bijleveld stonden
a. weerszijden v. d. weg, twee onder Winziger
a. d. zuidoo$tpunt v. 't bosch en drie onder
Koopman bij d. Namenschen steenweg.
Saksen-Weimar bezette 't bosch en d. hoeven
Grand- en Petit-Pierrepont; een bataljon dekte
d. batterij Stievenaar. Van d. brigade Bijlandt
was 't bataljon jagers N°. 27 (Grunebosch)
deels in tirailleurs opgelost, deels dekte 't d.
artillerie v. Bijleveld; 't 5e bataljon rnilitie
(Westenberg) stond bij Germioncourt; 't 7e en
8e militie (Singendonck en de Jong) waren
als reserve bij Quatre-Bras; 't 7e bataljon v.
linie (van der Sanden) was nog afwezig.
d. Geheele voormiddag werd met schermutselen doorgebracht en eerst na 1 uur
's middags rukten d. Franschen vooruit en
drongen d. jagers terug, waarna d. artillerie,
in d. flank bedreigd, zich opstelde — Bijleveld
zijwaarts v. Germioncourt, Stievenaar bij d.
oostelijken boschrand. Nauweltjks was d.
laatste daar, of hij sneuvelde en zijn batterij
ging toen ook terug.
In 't bosch v. Bossu, waarin tevens tot
ondersteuning d. bataljons v. de Jong en v.
van der Sanden gerukt waren, maakte d.
vijand geen groote vorderingen. Germioncourt
werd heldhaftig verdedigd door 't 5e bataljon
militie. Aan 't hoofd v. dit bataljon rukte nu
d. prins v. Oranje vooruit om 't vijandelijke
geschut to veroveren, maar die aanval mislukte en 't bataljon feed zware verliezen.
Tegen 4 uur in d. namiddag begun d. toestand
der Nederlanders zeer hachelijk to worden,
toen Pictons divisie, uit d. dapperste en beste
troepen v. 't Engelsche leger bestaande, op
't slagveld verscheen, terwij1 tevens d.Nederlandsche brigade lichte cavalerie tot ondersteuning oprukte; 't 6e regiment huzaren
(Bores]) valt onverwijid op d. vijand a., doch
lijdt een gevoelige nederlaag; er ontstaat een
oogenblik v. schromelijke verwarring en 4
stukken vallen in d. handen des vijands, maar
d. onverschrokken kapitein Gey v. Pittius
werpt zich met zijn rijdende artilleristen met
d. sabel in d. vuist op d. vijand en herneemt
d. veroverde stukken. Na d. aankomst der
versche troepen, die d. geheele macht weldra
tot 30 000 man deden aangroeien, bepaalde
zich d. Nederlandsche divisie voornamelijk
tot d. verdediging v. 't bosch v. Bossu. Germioncourt werd tegen d. avond hernomen en

QUA.

5

d. troepen betrokken weer d. stelling, die
zij 's morgens voor 't gevecht bezet hadden.
Op beide zijden kunnen d. verliezen op
4000 man geschat worden. 't Aandeel, door d.
Nederlanders hierin gedragen, bedroeg 667
officieren, onderofficieren en manschappen.
Quatrefages de Breau

(JEAN LOUIS

geb. 10 Febr.1820te Berthezeme,
studeerde in d. genees- en natuurkunde to
Straatsburg en werd in 1838 hoogl. in d. zoologie to Toulouse, in 1850 hoogl. a. 't Lycee Napoleon on in 1855 hoogl. a. 't Muse() d'histoire
naturelle to Parijs, waar hij 13 Jan. 1892
overl. Hij was een tegenstander v. Darwin,
die hem d. grootste achting toedroeg en eens
v. hem getuigde, dat hij liever door QUATREFAGES aangevallen werd dan door vele anderen
geprezen. Jaren lang was QUATREFAGES ook
voorzitter v. 't A ardrijkskundig Genootschap
to Parijs. Hij schreef o. a. „Souvenirs d'un
naturalists" (1854, 2 dln), „Pisciculture" (1854,
met MILLET), „Unite de l'espece humaine"
(1860), „Physiologic, comparee" (1862), „Histoire
naturelle des annules marins et d'eau douce"
(1866, 2 dln), „L'espece humaine" (1877) en
„La race prussienne" (1879, door VIRCHOW
bestreden).
Quatrernere (ETIENNE MARC), een Fransch
orientalist, geb. 12 Juli 1782 to Parijs; hij
werd in 1809 hoogl. to Rouaan on in 1819 a.'t
College de France en overl. 18 Sept. 1857 to
Parijs. Hij schreef o. a. „Recl)erches sur la
langue et la litterature de 1'Egypte" (1808)
on „Wmoires geographiques et historiques
sur l'Egypte" (2 dln, 1811). Zijn „Mélanges
d'histoire et de philologie orientale" gal Barthelemy Saint-Hilaire uit (1861).
ARMAND DE),

Quatreniere de Quincy

(ANTOINE

CHRYSOSTOME), een beroemd kunstgeschiedschrijver, 28 Oct. 1755 to Parijs geb. Als lid
der Wetgevende vergadering behoorde hij
onder d. ijverige verdedigers der monarchic;
hij bracht onder 't Schrikbewind 15 maanden
in d. gevangenis door, werd later ter dood
veroordeeld, ontsnapte on keerde na verloop
v. eenige jaren n. Parijs terug, waar hij in
1797 als afgevaardigde voor 't depart. Seine
in 't Wetgevend lichaam en in d. Raad der
Vijf honderd optrad. Na 18 Fructidor ontkwam
hij alleen door d. vlucht a. d. verbanning n.
Cayenne; hij werd na 18 Brumaire weer teruggeroepen on in 1800 lid v. d. raad in 't depart.
Seine. In 1803 werd hij tot lid v. 't Instituut
gekozen, nadat dit lichaam zijn „3/16moire sur
l'etat de l'architecture chez les Egyptiens" had
bekroond. Sedert dien ttjd hield hij zich bij voorkeur met kunststudien bezig; hij bekleedde
later d. betrekking v. secretaris-generaal in d.
Raad v. d. Seine en in 't Instituut 't lidmaatschap der klassen voor geschiedenis erg
oude letterkunde. Na d. restauratie werd hij
door Lodewijk XVIII tot officier v.'t Legioen
v. Eer en intendant der kunsten en openbare
gedenkteekenen in Frankrijk benoemd. Na 1816
werd hij vast secretaris der Academie v.
schoone kunsten. Hij overl. to Parijs 8 Dec.
1849. Tot zijn voornaamste werken behooren:
„Dictionnaire d'architecture" (3 dln, 1786—
1828); „Le Jupiter Olympien, ou l'art de la
sculpture antique" (1814, avec gray.); „De la
nature, du but et des moyens de l'imitation
dans les be. ax arts" (1823); „Histoire de la
vie et des ouvrages de Rafael" (1814 on 1833);
„Histoire de la vie de Michel Ange"(1833);
„Monuments et ouvrages d'art antique restitiles" (1826-1828); „Vies des plus celebres
architectes" (3 dln, 1830); en „Canova et ses
ouvrages" (1834). Bovendien heed QuAlaniERE
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een aantal lofredenen op gestorven leden der
Academie geschreven, die later, in twee deelen
vereenigd, uitgegeven zijn.
Quebec, d. versterkte hoofdstad v. d.
gelijkn. prov. in 't Dominion of Canada
v. N.-Amerika, is gelegen a. d. s. Laurensrivier op een voorgebergte, dat zich 100 M.
boven dezen stroom verheft en wordt verdeeld
in een boven- en een benedenstad. In 't eerste
deel be vindt zich d. groote haven, tuss. d. stad
en 't eiland Orleans la Belle gelegen; door d.
ijsgang is deze haven echter slechts v. Apr. tot
Nov. voor d. scheepvaart geopend. In haar
nabijheid vindt men groote dokken en scheepstimmerwerven, uitgebreide houttainen, korenen pelsmagaz(jnen en inrichtingen voor 't rooken en inzouten v. visch. Steile straten en
trappen voeren naar d. bovenstad, die door
vestingmuren omgeven en door een citadel
beschermd wordt. Hier liggen d. belangrijkste
gebouwen, o. a. 't paleis v. d. gouverneur
(chateau s. Louis), d. Anglicaansche en Kath.
kathedralen, d. Kath. universiteit, waarnaast
Quebec ook een prot. hoogeschool bezit, 't
vroegere Jezuietencollege, dat tegenwoordig in
een kazerne is veranderd, 't aartsbisschoppelijk paleis, 't parlementsgebouw en 't marinehospitaaI. d. Bevolking telt 63 090 inw. en
drijit een zeer belangrijken handel, vooral in
hout, zout, graan en visch. — Quebec werd in
1608 door d. Franschen gesticht en in 1663 tot
hoofdstad v. Canada verheven. In 1763 werd
zij voor goed a. d. Engelschen afgestaan. —
d. Prov. Quebec ('t vroegere beneden-Canada)
telt op 9106 vk. mijlen 1 488 586 inw. (1891),
hoofdzakelijk uit nakomelingen der Franschen
bestaande; in 't N. grenst d. prov. a. 't
N.-Westelijke Territory, in 't W. a. Ottawa,
d. s. Laurens en d. prov. Ontario, in 't Z. a.
d. uniestaten New-York, Vermont, NewHampshiFe en Maine en in 't 0. a. d. s. Laurens en d. prov. Nieuw-Brunswijk. Voor 't
grootste deel ligt d. prov. Quebec op 't NoordAmerikaansche merenplateau en 't wordt door
d. s. Laurens in een noordelijk en een zuidelijk deel gescheiden. In 't N. v. deze prov. verheft zich 't s.-Laurensgebergte tot 1600 M. en
in 't Z. verheffen zich d. Green Mountains tot
1300 M. Van d. talrijke moron, die met hun
afwateringen tot 't gebied v. d. s. Laurens
behooren, zijn d. voorn. 't s. John- en 't Grand
Lake, Lac des Quinze en Lake Kempt. d.
s. Laurens neemt links d. Ottawa, s. Maurice
en Saguenay en rechts d. Richelieu en Chaudiem op. 't Klimaat vormt scherpe tegenstellingen tuss. d. zomerhitte en- d. winterkoude, maar is over 't algemeen gezond.
Hout, voornamelijk dennenhout uit d. onmetelijke wouden v. 't N. der prov., ijzer en
koper zijn d. voorn. producten; bovendien
komen goud en graphiet in geringe hoeveelheid voor. Landbouw, vee- en houtteelt,
visscherij en handel zijn d. voorn. takken v.
nijverheid. d. Belangrijkste handelssteden der
prov. zijn Montreal en Quebec. 't Meerendeel
der bevolking bestaat uit Katholieken en
spreekt d. Fransche taal.
Queboorn (CRISPIJN VAN), een Nederl. teekenaar, graveur en schilder, omstr. 1600 to
's-Gravenhage geb. d. Bijzonderheden v. zijn
leven zijn onbekend; behalve eenige grootere
prenten kept men v. hem een aantal kleinere,
die meerendeels ter versiering v. letterkundige
werken moesten strekken. Daaronder zijn
portretten, die, wat opvatting en behandeling
betreft, zeer verdienstelijk zijn. Bijzondere
vermelding verdienen die v. d. baron de Vallesarsina, v. koning Frederik en koningin Eliza-
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beth v. Bohemen, v. prins Frederik Hendrik
en zijn gemalin Amalia v. Solms, v. d. admiraal Tromp en v. d. Delftschen predikant Volckerus v. Oosterwijk.
Quedlinburg, een stad in d. Pruis. prov.
Saksen, a. d. oostelijken voet v. 't Harzge
bergte en a. d. Bode, met 2u 800 inw. Zij heeft
verscheidene kerken, waarvan d. Slotkerk met
d. graven v. Hendrik I en zijn gemalin Mathilda, d. Marktkerk en d. eeuwenoude krypta
v. 't s. Wipertiklooster d. voorn. zijn; voorts
in d. voorstad Westendorf een groot slot,
eens d. residentie der abdisspn v. Quedlinburg, thans een klooster voor adellijke jonge
dames. In d. nabijheid der stad ligt op d.
Munzenberg d. rune v. 't Marienklooster en
op d. Sewecker Berg d. mine v. d. burcht
Gersdorf. Quedlinburg is d. geboorteplaats v.
Klopstock en v. d. geograaf Karl Ritter. Bloementeelt en tuinbouw worden er zeer veel uitgeoefend; voorts bezit d. stad een levendige
industrie. — 't Vourmalige vrouwenstift
Quedlinburg werd door koning Hendrik I gesticht en door hem en zijn opvolgers rijkeltjk
met goederen begiftigd; als rijksvorstin had
d. abdis stern in d. Rijksdag. In 1803 werd
't grondgebied v. 't stilt (2 vk. mijlen met
13 500 inw.) bij Pruisen ingelijfd; v. 1807—'1,'-;
behoorde 't a. 't koninkrijk \Vestphalen en
in laatstgenoemd jaar kwam 't wederom a.
Pruisen.
Queens County, een graafs. in d. Iersche
prov. Leinster, met een oppervl. v. 31 vk.
mijlen en 64 650 inw., die voornamelijk a.
landbouw en veeteelt doen. 't Land is tamelijk vruchtbaar, bezit steenkolengroeven en
marmerlagen en wordt in 't N.-W. door d.
Slieve-Bloombergen en in 't 0. door d. Dysartheuvels begrensd. d. Hoofdstad is Maryborough.
Queensland, een Britsche kolonie in
Australia, waartoe 't N.-0. v. 't wasteland en
't schiereiland York behooren. 't Grenst in 't
N. a. d. golf v. Carpentaria en d. Torresstraat,
in 't 0. a. d. Koraalzee, in 't Z. a. NieuwZuid-Wales, in 't Z.-W. a. Zuid-Australi6 en
in 't W. a. Alexandraland. 't Heeft een oppervl.
v. 31 467 vk. mijlen on 393 938 inw. (1891), meerendeels uit Duitschers, Chineezen en Polynesiers bestaande. d. Oostkust v. Queensland
bezit talrijke koraaleilanden, die voor d.
- v. d.
scheepvaart zeer gevaarlijk zijn. 't Z.O.
kolonie wordt ingenomen door een bergland,
dat zich niet ver v. d. grenzen v. Nieuw-ZuidWales verheft . en een groot aantal dwarsdalen heeft. Hier begint een laag plateau,
dat zich uitstrekt over 't midden en 't W. v.
Queensland en waarop zich alleenstaande,
rotsachtige bergen verheffen on groote weiden
met struikgewas en woeste vlakten afwisselen. d. Grootste rivier v. 't .binnenland is
d. Cooper Creek, terwijl d. Logan, Fitzroy en
Burdekin d. voorn. stroomen zijn, die a. d.
oostkust uitmonden. 't Milde klimaat begunstigt d. schapenteelt en d. cultuur v. suiker/let; waar d. bodem goed besproeid is, vertoont hij een groote vruchtbaarheid, terwijl
d. voortreffelijke weiden op d. terraslanden
d. teelt v. paarden, runderen en varkens
zeer bevorderen. Verder worden maIs, boekweit, aardappolen, sinaasappelen, ananas,
bananen enz. verbouwd. d. Rijkdom a. delfstoffen is zeer groot; men vindt er gouden tinmijnen, koper, zilver, lood en antimonium; voorts steenkool. d. Voorn. fabrieken zijn : suikerrietmolens, bierbrouwerUen,
scheepstimmerwerven en branderijen. d.Voorn.
haven is Sidney. 't Binnenlandsch verkeer
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-wordt in d. laatste jaren zeer bevorderd door
spoorwegen en telegraafltjnen. Aan 't hoofd
der kolonie staat een gouverneur, die door d.
koningin v. Engeland wordt benoemd. Een
staatskerk vindt men er niet; alle godsdiensten zijn vrij. 't Volksonderwijs is er geheel
kosteloos en men vindt er een menigte inrichtingen voor onderwijs en liefdadigheid.
Zie Eden, „Queensland by an eight years resident" (1876).
Queenstown (vroeger Cove), een zeestad
in 't graafsch. Cork der Iersche prov. Munster,
op een versterkt eilandje voor d. haven v.
Cork gelegen. Zij heeft een zacht klimaat, is
d. zetel v. een bisschop en telt 9080 inw.
(1891).
Queiroz (JOSE MARIA EcA DE), een verdienstelijk Portugeesch romanschrijver, geb. 25
Nov. 1843 to Povoa de Varzim. In zijn romans
„O crime do padre Amaro" (1874), „O primo
Basilio" (1879) e. a. huldigt hij 't naturalisme.
Quellinus (ERASMUs), of QUELLIJN, een
Nederl. schilder, 19 Nov. 1607 to Antwerpen
geb., waar zijn vader, ook Erasmus QuELLiNus
geheeten, d. beeldhouwkunst beoefende. Aanvankelijk bepaalde hij zich tot d. studie der
letteren en weldra verwierf hij zich een leerstool in d. wijsbegeerte, welken hij echter
prijs gaf, toen hij, na zijn kennismaking met
Hubens, diens leerling • word on zich tot
schilder ontwikkelde. Reeds met zijn 26e jaar
werd hij in 't gilde v. s. Lucas opgenomen
-en hij bleef v. nu af met ijver en goad gevolg
in d. stijl des grooten meesters werken. Toch
bereikte hij diens hoogte niet, maar hij wilt
•evenals Jordaens 't rijke koloriet en d. stoute
•penseelbehandeling v. Rubens gelukkig na to
volgen. Hij koos bijna altijd kerkelijke of
mythologische onderwerpen. Van d. eerste
bewaart 't museum to Brussel een voorbeeld
in d. voorstellihg v. „Carlo Borremeus, s. Franciscus gekweld ontvangende", dat v. Antwerpen een „s. Bruno, iemand v. een slangebeet genezende" on d. s. Jacobskerk aldaar
-een „s. Roch in een glorie". Twee v. zijn baste
stukken warden n. Engeland overgebracht,
't eene d. „Intocht v. Jezus to Jeruzalem" on
andere „d. Onthoofding v. Johannes" voorstellende. In d. laatsten tijd zijns levens trok
QUELLIJN zich terug in 't klooster v. Tongerloo, waar hij in 1678 overl.
Quellinus (ARTHUR), waarschijniijk een
neef v. bovengenoemde, werd in 1609 to Antwerpen geb. Hij bezocht Italie en vormde
zich daar onder d. leiding v. zijn beroemden
landgenoot du Questroy (Fiamingho) tot een
uitstekend beeldhouwer. d. Schilderbent to
Rome gaf hem d. bijnaam CORPUS, waarschijnlijk ten gevolge v. zijn krachtig gebouwd
lichaam. Na zijn terugkeer uit Italie werd hij
door d. regeering v. Amsterdam derwaarts
geroepen ter vervaardiging v. d. beelden,
basreliefs, ornamenten enz., waarmee men 't
meesterstuk v. Jacob v. Campen, 't beroemde
stadhuis, wilde opluisteren. In Wagenaars
Beschrijving v. Amsterdam" kan men eenige
btjzonderheden omtrent zijn werkzaamheid
aantreffen, o. a. dat hij voor 't frontespies v.
d. achtergevel een belooning bedong v.f 9500
benevens nog f 500, als hij 't werk spoedig on
naar genoegen afwerkte. Onder een portret
V. QUELLINUS in een mantel, in 1662 door R.
Collin gegraveerd, staat vermeld, dat hij
„statuaire de la ville d'Amsterdam" was.
Toch verwierf hij zich ook in Zweden on Donemarken, Italie en zijn geboorteland een grooten
room als beeldhouwer. Te Antwerpen vindt
men o. a. v. hem d. graftombe v. Jan Gevaerts
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in d. hoofdkerk on een marmeren beeld v.
Petrus in d. s. Andreaskerk. 't Sterfjaar v. dozen
kunstenaar door Vondel 't licht der beeldhouwkunst' v. zijn dagen on Arthur Phidias
genaamd, is niet bekend; 't kan echter niet
lang na 1670 geweest zijn. Hij werd, voornamelijk bij zijn werkzaamheden a. 't stadhuis to
Amsterdam, bijgestaan door zijn zoon Arthur
QUELLINUS, d. jonge, 20 Nov. 1625 to s.Truijen
geb. Ook deze bezocht Italie on werd in 1650
to Antwerpen in 't s. Lucasgild opgenomen;
d. verschill. kerken v. Antwerpen leveren
talrijke bewijzen v. zijn verdienstelijke werkzaamheid. Hij overl. aldaar 22 Nov. 1700 en
word in d. s. Jacobskerk begraven.
Tot deze zelfde kunstenaarsfamilie behooren
nog HUBERTUS QUELLINUS, een broader v. d.
ouderen Arthur, teekenaar on graveur, in
1605 to Antwerpen geb. on waarschijnlijk door
Soutman in zijn kunst onderwezen. Men
heeft v. hem : „Architecture, peinture et sculpture de la maison d'Amsterdam, representees
en 109 figures en taille douce avec explication".
Quellinus (JAN ERASMUS), zoon en leerling
v. Erasmus Quellinus, geb. to Antwerpen in
1626 en gehuwd not d. dochter v. David Teniers, d. jongere, vertoefde langen tijd in
Italie, waar hij zich voornamelijk naar Paul
Veronese trachtte to vormen. Te Florence en
to Napels schilderde hij 't portret v. d. jeugdigen keizer Leopold, die hem d. titel keizerltjk gekroond schilder verleende. In 1661
in zijn geboorteplaats teruggekeerd, werd hij
er in 't s. Lucasgilde ingeschreven en hij
vervaardigde v. nu af voor eon aantal kerken v. zijn vaderland een menigte stukken,
waarin d. Vlaamsche • school zich nog eenmaal in Naar kracht vertoonde, doch waarmee dan ook vooreerst 't tijdperk v. roam
bleef afgesloten. Een v. zijn baste stukken,
't „Avondmaal" voorstellende, vindt men in
d. collegiale kerk v. Mechelen over d. Dyle.
Hij overl. in genoemde plaats 11 Mrt 1715.
Quenstedt (FRIEDRICH AUGUST), geb. 9 Juli
1809 to Eisleben, werd, na to Berlijn gestudeerd to hebben, in 1837 hoogl. in d. aard- on
delfstofkunde to Tubingen. Hij schreef o. a.
„Handbuch der Mineralogie" (2e dr., 1877),
„Handbuch der Petrefaktenkunde" (3e dr.,
1882) on „Petrefaktenkunde Deutschlands"
(1846,. e. v. j.).
Quercia, kGIACOMO DELLA), een Italiaansch
beeldhouwer v. Queriva (nabij Siena) uit d.
14e eeuw. Hij staat op d. grans tuss.d.Middeleeuwschen en d. modernen kunststijl. Vasari
noemt als zijn eerste vermeldenswaardig
werk eon soort v. catafalk in pyramidalen
vorm, die bij d. begrafenis v. d. krijgsoverste
uit Siena, Giovanni d'Azzo Ubaldini, werd
opgericht. DELLA QUERCIA zou bij die gelegenheid v. 't beeld v. d. ruiter on zijn paard
eerst eon houten geraamte hebben gemaakt,
dat vervolgens met hooi enz. word opgevuld
on bestreken met een soort v. klei, die, na
door d. kunstenaar geboetseerd to zijn, met
witte verf werd overtogen, om er 't aanzien
v. marmer aan to geven. Nog veel later
volgden d. beeldhouwers deze methode bij 't
maken v. hun modellen. Vervolgens vervaardigde DELLA QUERCIA twee basreliefs v. lindenhout, die in d. dom v. Siena warden tentoongesteld. Voor 'tzelfde kerkgebouw maakte hij
eenige niet zeer groote beelden v. d. apostelen
in marmer. Later n. Lucca verhuisd, richtte
hij daar een prachtig grafteeken op voor zijn
vrouw, dat geheel in d. stijl der antieken opgevat en zeer uitvoerig bewerkt was. Van Lucca
begaf DELLA QUERCIA ZiCh n. Florence, waar hii
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mededong naar d. vervaardiging der bronzen
deuren der kapel v. s. Jan. Hij ward daar
echter overtrotten door mannen als Donateilo
en Brunelleschi, maar kreeg door bemiddeling v. Giov. Bentivoglio in last 't hoofdportaal der kerk s. Petronio to Bologna in marmer to versieren. Verschill. voorstellingen
aldaar zijn dan ook v. zijn hand at komstig.
Van Bologna begaf d. beeldhouwer zich
andermaal n. Lucca, waar hij voor d. ouden
dom (s. Frediano) onderscheidene werken vervaardigde. Later versierde hij to Florence d.
voorgevel v. Sta Maria del Fiore. Eindelijk
to Siena teruggekeerd, vereeuwigde hij daar
zijn naam door eon werk v. grooten omvang.
d. Signoria had nl. besloten d. fontein op 't
hoofdplein der stad prachtig in marmer to
doen versieren. Aan d. waterleiding, die naar
deze fontein voerde, was sinds onheuglijke
tijden gewerkt en nu ward deze arbeid in 1402
a. DELLA quERcia. opgedragen. In 't midden v.
dit beeldhouwwerk ziet men d. H. Maagd,
schutspatrones der stad, en random Naar d.
zeven theologische en hoofddeugden. Bovendien ward d. fontein versierd met bas-reliefs,
bijbelsche onderwerpen behelzende, of met
schoone kinderfiguren e. a. ornamenten. Ter
weerszijden der fontein staan twee grocpen,
Acca Larentia met Romulus en Remus voorstellende. Afbeeldingen v. d. beroemde beeldhouw werken der „Fonte Gaja" vindt men bij
d'Agincourt. In 1839 werden d. beeldhouwwerken nog eons opnieuw geteekend naar d.
natuur door G. Bruni, daar zij reeds in vrij
beschadigden toestand verkeerden.
DELLA. QUERCIA vervaardigde bovendien nog
eenige fraaie bronzen beelden voor d. doopvont in 't koor v. d. dom e. a. werken. Hij
over]. waarschijnlijk in 1442.
Queretaro de Artega, een staat, die op
't centraalplateau v. Mexico gelegen is, met
een oppervl. V. 171 vk. rntjlen en 263 2.50 'Jaw.,
in 't 0. begrensd door Hidalgo, in 't Z. door
Mexico, in 't W. door Guanaxuato en in 't N.
door San Louis de Potozi. d. Bodem, die door
d. zijrivieren v. d. Rio de Tula en Rio Panuco
besproeid wordt, is rijk a. producten v. d.
gematigde zone. d. Bevolking bestaat er uitsluitend uit Indianen en houdt zich hoofdzakelijk bezig met landbouw; d. bergbouw
en d. katoenweverij, die onder d. Spaansche
heerschappij bloeiden, zijn zeer achteruitgegaan. — d. Hoofdstad, Queretaro, ligt in een

goed bebouwde vlakte en is schoon en regelmatig gobouwd en door prachtige tuinen omgeven. d. Bevolking, uit Indianen en Mestiezen
bestaande, telt 36 000 inw. on houdt zich bezig
met katoenspinnerij on -weverij. Te quere
taro ward 19 Juni 1867 keizer Maximiliaan
gefusilleerd.
Quesnay, Zie Physiocratisch stelsel.
Quesnel (PAscHAsms), een godgeleerde en priester v. 't oratorium to Parijs.
gaf in 1671 in 't licht „Reflexions sur les
quatre Evangelistes", dat in 1693 gevolgd
ward door een volledige uitgave v. „Rdflexions" over 't geheele Nieuwe Testament.
Dit werk dankte vooral zijn opgang a. kardinaal de Noailles, bisschop v. Chalons, die
't a. zijn geestelijkheid en zijn geloovigen ter
lazing aanbeval. Toen d. eene uitgaaf na d.
andere verscheen on de Noailles, nu aartsbisschop v. Parijs, een herderlijke instructie
had uitgegeven, op d. „Reflections" gebaseerd,
ward 't bock onderzocht door d. JezuIeten,
die er allerlei Jansenistische ketterijen in
aantroffen, waarom 't ten slotte door paus
Clemens XI bij d. bul Unigenitus (zie Janse-
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nisten) veroordeeld ward. 't Werk ward bij
herhaling uitgegeven, o. a. in 1693, 1694, 1696,
1698, 1699, 1700, 1702 en 1705, doch niet altijd
onder denzelfden titel; zoo _heat die v. 1693
„Abrege de la morale de l'Evangile" on die
v. 1694 „Pensees Chretiennes sur le texte des
livres sacres".
Quetelet (LAMBERT ADOLPHE JACQUES), gab.
22 Febr. 1796 to Gent, waar hij in d. wisen natuurkunde studeerde. Achtereenvolgens
ward hij leeraar in d. wiskunde in zijn geboortestad (1814), leeraar a. 't athenaeum (1819) en
directeur v. 't observatorium (1828) to Brussel.
In 1834 benoemde men hem tot secretaris v.
d. Academie v. Wetenschappen, in 1836 tot
hoogl. in d. wis- en sterrenkunde a. d. militaire
school en in 1841 tot directeur der centrale
commissie voor d. statistiek, welke betrekkingen hij met 't directeurschap v. 't observatorium vereenigde. Hij over]. 17 Febr. 1874
on schreef o. a. „Astronomic elementaire"
(1826), „Sur l'homme et le developpement de
ses facultes" (1835, 2 dln), „Correspondance,
mathematique et physique" (sedert 182-5, 11
dln), „Annales de l'observatoire royal de
Bruxelles" (1834—'53, 10 dln), „Annuaire de
l'observatoire" (sedert 1834), „Physique populaire de la chaleur" (1852), „Histoire des
sciences mathematiques et physiques chez
les Belges" (1865), „Meteorologic de la Belgique"
(1867) on „Physique sociale" (1869).
Quevedo Villegas (DON FRANCISCO DE),
een Spaansch dichter en prozaschrijver, in
Sept. 1580 to Madrid gab. Na zijn studien a.
d. hoogeschool to Alcala de Henares voltooid to hebben, deed hij verschill. reizen n.
Italie, Duitschland on Frankrijk. Toen na zijn
terugkomst d. hertog v. Ossuna in ongenade
viol, geraakte hij als diens vriend in d. gevangenis, walk lot hem in zijn ouderdom nogmaals trof als verdacht v. 't schrijven v. een
schotschrift tegen d. minister Olivarez. Hij
over]. to Villa nuova de los infantes, 6 Sept.
1645. Zijn werken zijn vol geest en luim; zijn
prozaschriften grootendeels v. satiriekon inhoud. d. Bekendste „Suenos y discursos"
en „Gran Tacano". Meermalen werden zijn
„Obras" uitgegeven, 't volledigst in 1791 in
11 dln, 't laatst in 1852.
Quezaltenango, eon depart. in d. MiddelAmerikaanschen vrijstaat Guatemala, telt
96 268 inw., die zich bezighouden met veeteelt
en d. verbouw v. suikerriet on graan. d.
GelUknamige hoofdstad heeft verscheidene
mooie kerken en telt 22 000 inw. (meerendeels
Indianen).

Quicherat (JULES ETIENNE JOSEPH), een
Fransch geschiedschrijver, gab. 13 Oct.1815 to
Parijs, waar hij beambte bij d. koninklijke
bibliotheek en directeur v. d. „_.tole des
charter" was en 9 Apr. 1882 over]. Hij schreef

o. a. „Proces de condamnation et rehabilitation
de Jeanne d'Arc" (5 dln, 1841—'49), „Histoire de
Sainte-Barba etc." (3 dln, 1860—'64), „Histoire
du costume en France" (1874), „Rodrigue de
Villandro" (1880) en• „Melanges d'archeologie
et d'histoire" (2 dln, 1885—'86).
Quid pro quo, Zie. Qui pro quo.
Quidquid agis, prudenter agas et respite
finem, eon Lat. hexameter naar Sirach 7.40,
beteekenende: Pat gij doet, doe zulks met
beleid en let op 't einde. — Quidquid delirant
reges, plectuntur Argivi, eon plaats uit Horatius, beteekenende : Al wat d. koningen (Achilles en Agamemnon) voor dwaasheden doen,
dat moeten d. Argiven (Grieken) boeten, of:
d. Fouten der vorsten moeten d. onderdanen
ontgelden. — Quidquid id est, timeo Danaos et
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ijzergieterijen enz. en 31 494 inw. (1891).
een plaats uit Virgilius' Aeneis,
een dorp in 't graafs. Norfolk v. d.
—Quincy,
beteekenende: Wat het ook zij, ik vrees d.

dona ferentes,

Danatirs (Grieken), ook al brengen zij geschenken (gezegde v. Laokoon, die d. Trojanen voor
't houten paard der Grieken waarschuwde).
Quietisme noemt men die richting in 't
christendom, welke vooral in d. 17e eeuw
tegenover 't dorre dogmatisme in d. R-Kath.
kerk ontstond en haar naam heeft near d.
strekking 's menschen hoogste geluk en bestemming tevens te vinden in lijdelijke en
geruste onderwerping a. God (Quies). 't Quietisme maakte vooral in Frankrijk grooten
opgang, toen d. beroemde Fenelon zich openlijk ten gunste v. zijn voorname patrones,
vrouwe Bouvier de la Mothe Guyon, verklaarde. 't Komt in zijn consequentien neer
op dweperij en een geheel lijdelijken godsdienst. Ook in ons vaderland heeft zich deze
richting, vooral in d. 17e en 18e eeuw, geopenbaard. Bekend zijn d. gevoelens v. Labadie
en Anna Maria v. Schurman; later maakten,
in Zeeland vooral, d. meeningen v. Pontiaan
v. Hattem, geheel in d. Quietistische richting,
grooten opgang, terwijl in 1780 somrnige aanhangers v. v. Hattem een genootscliap v.
Quietisten stichtten onder d. leiding v. een
zeilmaker, met name Paulus de Wind. Zie
over 't Quietisme in Frankrijk, dat ook n.
Italie oversloeg, Bossuet, „Relation sur le
Quietisme" (1698), en over dat in ons vaderland d. art. Hattemisten, Labadie on Schurman
(Anna Maria van).

Quilibet fortunae suae faber,
een
Lat. spreuk voor „Een ieder is d. smid v. zijn
eigen fortuin".
Qui mange du Pape, en meurt,
een
Fransch spreekwoord uit d. tijd van paus
Alexander VI Borgia, die op zijn feestmalen
gehate gasten vergiftigde: „Wie eat wat v.
d. pans komt, sterft eraan".
Quimper, d. hoofdstad v. 't Fransche depart.
Finistere. ligt a. d. Odet, nabij d. zuidkust
v. Bretagne on a. d. spoorweg SavenayLanderneau. d. Straten zijn smal on somber,
d. huizen ouderwetsch ; merkwaardig is d. oude
gothische kathedraal. d. Stad telt 17 406 inw.
(1891), die levendigen handel drijven in graan,
meel, visch, vleesch en vee; ook d. industrie
in fayence- en aardewerkwaren, leder en bier
en d. scheepsbouw zijn v. belang.
Quinault (PHILIPPE), een Fransch operadichter, geb. to Parijs 3 Juni 1635 on overl.
26 Nov. 1688. Hij legde zich reeds in zijnjeugd
op d. tooneelpoezie toe, want ook zijn moeder was een tooneelspeelster. d. Scherpe critiek v. Boileau deed hem afzien v. 't treurspel, waaraan hij eerst Ain krachten beproefd
had, en zich a. d. opera wijden. Zijn stukken
worden ontsierd door walgeltjke vleierijen v.
Lodewtjk XIV.
Quincey (THOMAS DE), Zie De Quincey.
Quincke (GEORG HERMANN), geb. 13 Nov.
1834 to Frankfort a. d. Oder, studeerde in d.
wis- en natuurkunde en werd in 1859 leeraar
in d. natuurkunde a. d. nijverheidsschool to
Berlijn. In 1872 werd hij hoogl. to Wilrzburg
en in 1875 to Heidelberg. Zijn verhandelingen
gin opgenomen in Poggendorff's „Annalen".
Hij heeft zich vooral bekend gemaakt door
proeven ter bepaling v. moleculaire constanten
v. vloeistoffen en door proeven over capillariteit.
Quincy, d. naam v. twee plaatsen in d.
Vereen. Staten v. Noord-Amerika. Quincy,
d. hoofdstad v. 't graafs. Adams in d. staat
Illinois, a. d. Mississippi, heeft talrijke kerken,
een college. een academie, vele fabrieken,

staat Massachusetts, heeft verschill. inrichtingen v. onderwijs on 12 144 inw. In d. nabijheld vindt men belangrilke groeven v. granietsteen, waarin meer dan 1000 menschen werken.
Quincy (JOsIAH), een Amerikaansch staatsman, geb. 4 Febr. 1772 to Boston. EEO werd
in 1793 advocaat en deed zich weldra als
ijverig aanhanger der federalistische partij in
Nieuw-Engeland kennen. In 1804 zag hij zich
naar 't Congres afgevaardigd en hij trad daar
meermalen als bezield redenaar op, voornamelijk om d. afschaffing der slaverntj voor
to staan; in 1812 wees hij echter een herkiezing af. Van 1823—'28 was hij burgemeester
v. Boston en v. 1829—'45 president v. d.
Harvard-university en hij overl. 1 Juli 1864.
Zijn „Speeches" werdon in 1874 door zijn zoon
Edmund Quincy uitgegeven.
Quinet (EDGAR), een beroemd Fransch
schrtIver en staatsman, geb. 17 Febr. 1803 to
Bourg in 't depart. Ain. Hij vergezelde d. door
d. regeering uitgeruste expeditie n. Morea, word
in 1840 hoogl. to Lyon en in 1842 a.'t College
de France, doch werd in 1846 als zoodanig
ontslagen. Na d. Februari-omwenteling zag hij
zich naar d. Constituante en vervolgens naar
't Wetgevend Lichaam afgevaardigd, waar hij
tot d. democratische partij behoorde. Van
1852—'70 vertoefde hij als balling buitenslands ;
in laatstgenoemd jaar in Frankrijk teruggekeerd, aanvaardde hij opnieuw 't hoogleeraarsambt a. 't College de France en overl.
hij 27 Mrt 1875 te Parijs. QUINET vertaalde o. a.
Herder's „Ideen zur Philosophie der Geschichte
der Menschheit" (3 dln, 1827) on schreef „L'Allemagne et 1' Italie" (2 dln, 1839), „La revolution"
(2 dln, 5e dr. 1868), „Histoire de mes Ideas"
(autobiographie, 1860), „La creation", „Correspondence inedite" (2 dln, 1877), rLettres d'
exil" (4 dln, 1881—'86) .3. a. werken. Ook verschafte hij zelf een uitgave zijner „Oeuvres
completes" (10 dln, 1856—'59). Zijn leven beschreef Heath (Londen 1881).
Quinichard (JAN MAURITS), een Nederl.
schilder, in 1688 to Rees bij Kleef geb. on door
zijn vader aanvankelijk in d. kunst onderwezen, totdat hij onder d. leiding v. Arnold Boonen, Lubinietsky en Verkolje kwam. Hij vestigde zich later to Amsterdam, waar hij
vooral als portretschilder een goeden naam
verwierf en waar hij in 1772 overl.
Quinquagesima,, d. vijftigste, is d. naam
v. d. zevenden Zondag voor 't paaschfeest,
dat dus 49 dagen na d. aldus genoemden zondag invalt.
Quint is in d. muziek elan interval v. 5
tonen. Men onderscheidt ze in zuivere of
groote, verminderde of kleine on overmatige.
Op d. viool draagt d. E-snaar d. naam quint,
gelijk in 't algemeen op snaren-instrumenten
d. dunste snaar dezen naam heeft.
Quintaal, d. vroegere naam v. een bepaald
gewicht, dat in verschill. landen verschill.
waarden had. In Engeland stond 't gelijk met
50,80274 KG., in Frankrijk met 100 Parijsche
ponden (48,9506 KG.). In Portugal was eon
quintaal = 58,747648 KG. In Spanje had men
't quint, gelijk staande met 46,0868 KG.
Quintana (MANUEL Jost), een Spaansch
dichter on staatsman, geb. 11 Apr. 1772 to
Madrid, overl. 11 Mrt 1857 aldaar. Van 1835—'51
was hij minister v. Onderwtjs en in 1855 werd hij
in een vergadering der Cortez door d. koningin
met d. dichterkroon versierd. Hij heeft zich
roemrijk bekend gemaakt door zijn oden, die
v. liefde voor vrtjheid on vaderland tintelen;

verzamelde uitgave verscheen te Madrid in

1852, een verzameling zijner gedichten aldaar
in 1880. Canote gaf d. „Obras ineditas" met
een biographie v. d. dichter in 1872 uit.

Quintessens (v.

't Lat. quinta essentia),

eigenl. d. vijfde stof, noemden d. Pythagoristen d. ether. Thans duidt men ermee aan 't
wezenlijke, d. kern eener zaak; ook 't fijnste,
't beste.
Quintet is een muziekstuk voor 5 verschill. instrumenten of 5 samenstemmende
zangstemmen, doorgaans met instrumentaal
accompagnement. Mozart, Beethoven, Spohr,
Brahms e. a. hebben schoone quintetten geschreven.
Quintijn Metsys, Zie Metsys.

Quintilianus

(MARCUS FABIUS) Of

QUI.
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eenige der bekendste zijn d. „Ode a. d. zee"
en die „aan d. zeeslag v. Trafalgar". Een

Quinc-

tilianus leefde in d. eerste eeuw onzer tijdrekening en ging v. zijn geboortestad Calagurris (thans Calahorra), in Spanje, n. Rome,
waar hij zich als redenaar en in 't bijzonder
als bezoldigd leeraar der welsprekendheid
(Rhetor urbis Romae) een roemvollen naam

verwierf en door keizer Domitianus tot d.
waardigheid v. consul verheven werd. Onder
d. regeering v. dezen vorst schreef hij zijn
voortreffelijk werk „De institutione oratoria",
dat in 12 boeken een beschouwing der rechterlijke welspreke.ndheid bevat en waarin men
d. waardigen navolger v. Cicero herkent. Bijzonder belangrijk voor d. geschiedenis der
letterkunde is 't 10e boek, waarin hij met
veel schranderheid zijn meaning over d.
Grieksche en Romeinsche schrijvers uitspreekt.
Behalve dit wordt hem nog een aanzienlijke
verzameling redevoeringen („Declamationes")
toegeschreven ; men meent echter, dat deze
onecht zijn. Eindelijk vindt men nog onder
zijn uitgegeven werken een geschrift „De
oratoribus sive de causis corruptae eloquentiae", dat echter door vele geleerden a. Tacitus
wordt toegeschreven.
Quintus Calaber, zoo genoemd om 't
terugvinden v. zijn gedicht in Calabria, doch
ook SMYRNAEUS genaamd n. zijn woonplaats
Smyrna, was een Grieksch dichter uit d. 6e
eeuw n. Chr., die een groot epos in 14 boeken,

„Paralipomena Homeri" of „Posthomerica",
vervaardigde. Dit dichtstuk behelst een voortzetting v. d. Ilias en d. geschiedenis v. d.
Trojaanschen oorlog sedert d. dood v. Hector.
Quippos. VOOr d. komst der Spanjaarden
in Peru hadden d. bewoners aldaar geen kennis v. d. schrijfkunst, maar toch vonden zij
een middel om d. herinnering a. 't verleden
to bewaren. AanvankelUk voorzagen zij in
't gebrek a. letters door wansmakelijke teekeningen, gelijk d. Mexicanen, en door beeldsprakige figuren, als d. Egyptenaren. Doch
deze schrUfwijze was niet voldoende om alles
uit te drukken en dit gebrek vulden zij a. door
't gebruik v. kleine wollen koordjes v. verschill.
kleuren, op verschill. wijzen geschikt en gedraaid, terwUl zij a. ieder dozer vormen on kleuren d. beteekenis v. zekere zaken hechtten. Zoo
beteekende een rood v. gele wol d. zon, een
v. witte wol d. maan. d. Inca werd afgebeeld
door een enkelen knoop, waarvan een kleine
gele franje of king, omdat 't geel d. kleur
was v. d. zon, voor welker kinderen zich d.
Inca's uitgaven. Alles werd door dit middel
nauwkeurig aangeteekend on bewaard. Er
waren openbare ambtenaren aangesteld, a.
wier bewaring deze quippos warden toevertrouwd. Om d. getallen uit to drukken hadden
zij draden, welke zij tot strengen maakten,

en hieruit bestonden hun rekenboeken. 't
Spreekt v. zelf, dat deze wijze v. aanteekeningen to houden zeer onvoldoende was on
't geheugen er veel bij to hulp moest komen.
Qui proficit in artibus et deficit in mor
bus, plus deficit quam proficit, een Lat. spreuk,

beteekenende: Wie in kennis toeneemt en in
zeden afneemt, neemt meer of dan toe; of
kennis zonder deugd schaadt.
Qui pro quo of Quid pro quo (Lat.),
een wie-voor-wat, 't een voor 't ander; een
verwisseling v. personen, namen of begrippen;

een misverstand.
Quirinus, een bijnaam v. Romulus, horn
na zijn vergoding gegeven on afgeleid v. d.
Sabijnsche woorden Quiris of Curi (een spies,
figuurlijk een krijgsman moetende beteekenen). Daaruit outstond ook d. benaming Quirites, die d. Romeinen na hun vereeniging
met d. Sabijnen aangenomen hadden en welke
bij aanspraken a. Romeinsche burgers gebruikt werd: vanhier eindelijk d. Quirinalia,
een feast, dat ter eere v. Romulus gevierd
werd.
Quirites, Zie Quirious.
Quis separabit ('t Davies der Iersche
Patrickorde) beteekent: „Wie zal ze scheiden?".
Quis ut Deus ('t _Devies der Beiersche
Micha6lsorde) beteekent: „Wie is gelijk God ?".
Qui tacet consentire videtur, een Lat. spreekwoord, beteekenende: Wie zwijgt, schijnt toe
to stemmen.
Quito wok wel San Francisco de Quito),
d. hoofdstad v. d. Zuid-Amerikaansche republiek Ecuador on v. d. prov. Pichincha, is gelegen a. d. oostelijken voet v. d. vulkaan Pichincha. 2850 M. boven d. zee.'t Heeft breeds,
regelmatige straten; d. grootste openbare gebouwen liggen a. d. Plaza major, o. a. d.
kathedraal, 't aartsbisschoppelijk paleis, 't
stadhuis en 't regeeringsgebouw; in d. nabijheld vindt men 't Jezuletencollege met een
prachtige kerk en een universiteit, een bibliotheek on een schilderijenverzarneling. Voorts
bezit d. stad talrijke kloosters en verschill.
inrichtingen voor onderwijs en voor liefdadigheid. d. Bevolking telt 80 000 inw. en bestaat
meerendeels uit Mestiezen en Indianen, welke
laatsten zich hoofdzakelijk bezighouden met

landbouw, handel en nijverheid. d. Stad heeft
veal v. aardbevingen to lijden. Quito werd in
1533 door Sebastiaan de Benalcazar gesticht
en in 1541 door Karel V tot hoofdstad v. d.
prov. Quito verheven.
Qui vive of Qui va-ld ? (Wie leeft of wie
gaat daar?) is d. aanroep der Fransche schildwachten, als er iemand nadert. Op zijn qui-vive

beteekent: op zijn hoede zijn.
Qui vivra verra, Wie leeft zal zien, of
d. Toekomst zal 't leeren.
Quod bonum, Felix enz. Zie Q. B. F.

F. F. S.
Quodlibet

(Lat.), wat men belieft, wat
men wil, een muzikaal potpourri.
Quod licet Jovi, non lied bovi, een Lat.
spreuk, beteekenende: Wat a. Jupiter geoorloofd is, past nog niet a. een os, m. a. w.: Wat
een hooggeplaatste zich veroorloven mag, is
niet altUd voegzaam voor iemand uit lageren
stand.
Quod tibi fieri non vis,

alteri ne feceris,

een Lat. spreuk voor: Wat gij niet wilt, dat
U geschiedt, doe dat ook a. een ander niet.
Quos Deus perdere vult
(ook Quos
suit perdere Jupiter), prius dementat, een Lat.
spreekwoord, ontleend a. Soph. Antigone, 620,
beteekenende: Dien God verderven wil, ontneemt hij eerst 't verstand.
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een Lat. uitroep v. toorn,
waarmee Neptunus (zie Virg. Aeneis I, 135)
d. onstuimige winden tot bedaring brengt,
beteekenende : „Wacht, ik zal U!". Spreekwoordelijk gebezigd voor een strafbedreiging
in 't algemeen.
Quot homines, tot sententiae, een Lat. gezegde voor : Zooveel hoofden, zoo veel zinnen.
Quotient. Onder 't quotient v. twee getallen verstaat men eon derde getal, dat, met
een der twee gegeven getallen vermenigvuldigd, 't andere tot product geeft. 't Getal,
waarmee vermenigvuldigd wordt, heet deeler;
getal, dat tot product verkregen wordt, heet
deeltal. 't Bepalen v. 't quotient v. twee getallen
heet deelen. Men deelt d. deeler op 't deeltal on
't deeltal door d. deeler. Volgens d. bepaling is
Quos ego !,

deeler X quotient = deeltal.

QUO.
Soms echter beschouwt men alleen 't geheele
getal, dat minder dan een eenheid kleiner is
dan 't eigenlijke quotient, als quotient. Dan
is 't product v. 't quotient on d. deeler kleiner
dan 't deeltal on dan noemt men 't verschil
tuss. 't deeltal on dit product d. rest der deeling.
In dit geval heeft men dus
deeler X quotient ± rest = deeltal.
Een andere naam voor 't quotient v. twee
getallen is break; 't deeltal noemt men dan
teller en d. deeler noemer. Ook wordt 't quotient
v. twee getallen d. verhouding dier getallen
genoemd.
Quousque tandem ! (Lat.) beteekent:
„Hoelang nog" (zal 't duren of zoo voortgaan)? woorden, ontleend a. Cicero's redevoeringen tegen Catilina.

R.
R, d. 18e letter v. ons alphabet, in uitspraak d. moeilijkste v. alle, zoo zelfs, dat
r slechts weinigen zijn, die haar volkomen
zuiver laten hooren. Zie over haar gedaante
-en haar plaats in d. letterreeks Bilderdijk,
,,Van het Letterschrift". — Op oude Fransche
munten beteekent R d. stad Orleans, op Fortugeesche Rio de Janeiro, terwijl zij in Romeinsche opschriften eon verkorting is voor
Roma, Romanus, rex, regia, regnum of andere
woorden. Op recepton beteekent dezelfde letter
recipe (neem), in boeken over munt- on penningkunde rarus (zeldzaam; R. R. zeer zeldzaam,
R. R. R. uiterst zeldzaam). In d.natuurkunde
beduidt R. d. thermometerschaal v. Reaumur. — R. A. beteekent Royal Academy (kon.
academie), R. D. Reverendus Dominus (eerwaarde hear), R. I. P. requiescat in pace (hij
of zij ruste in vrede !), R. 1. S. A. Romanorum
Imperator semper Augustus (d. Romeinsche
keizer altijd vermeerderaar des rijks), R. K.
Roomsch Katholiek, R. M. Regia Majestas
(kon. majesteit), R. P. Re've'rend Pere, eerwaarde vader.
Ra is d. naam v. d. Egyptischen zonnegod,
in 't Koptisch Re en met 't lid woord Ph-ra,
vanwaar d. btjnaam Pharao, die in d. H.
Schrift a. d. koningen v. Egypte wordt gegeven. Ook d. namen Poti-phar on Ramsesstaan
er made in verband. Hij was d. voorn. godheicl der oude Egyptenaren, wier naam door
andere, later eerst vereerde godheden nevens
d. hare gedragen ward, bijy. Hor-ra, Osiris-ra,
enz. Op d. oudste afbeeldingen komt hij voor
met d. kop v. een sperwer, welke vogel hem
geheiligd was; meestal met een zon daarboverr. Zie Lepsius, „Veber den ersten 1Egyptischen Gotterkreis" (1851).
Ra. Op d. vierkant getuigde of ra-schepen
worden d. voorn. zeilen uitgespreid a. rondhouten, die vOOr d. masten of stengen komen
to hangen on waaraan men d. naam raas heat
gegeven. Op d. drtsmastschepen heeft men,
v. 't dek afgerekend, eerst d. onderraas. d.
Fokke- on groote ra zijn op overeenkomstige
wUze getuigd; niet alzoo d. achterste of
bagijne-ra. Aan d. twee eerstgenoemden zijn
aangeslagen d. fok en 't grootzeil; tevens die.

nen zij om er d. schoten der marszeilen op
uit to halen. d. Bagijne-ra dient alleen tot 't
laatste doel; daaraan wordt geen zeil gevoerd. d. Onderraas hebben haar vaste plaats
vOOr d. mast, even onder d. zwichting; zij
kunnen door middel der brassen in 't horizontale on door middel der toppenends in 't verticals vlak bewogen worden. Tot 't uitenteren
v. 't yolk dienen d. paarden, zijnde zware
einden, die in 't midden on a. d. nokken zijn
vastgernaakt on met een bocht onder d. ra
hangen. Opdat zij niet to diep zouden nederzakken, worden zij, door twee of drie springpaarden, op d. bepaalden afstand v. d. ra gehouden. Dan volgen d. marszeilraas, die voor
d. stongen hangen, in enden, zoogen. draaireepen, die over schijven boven in d. steng
loopen on in 't andere einde een talie hebben
ingehoekt, waaraan men d. naam marseval
geeft. Door middel v. d. vallen worden d.
raas gestreken tot even boven 't ezelshoofd,
als d. marszeils niet bijstaan, en geheschen,
indien zulks wel 't geval is. d. Marszeilraas
hebben geen standvastige hoogte, evenals d.
onderraas, aangezien d. marszeils kunnen ingekort of, gelijk men 't noemt, gereefd worden
en d. ra minder hoog wordt opgehaald, naargelang er meer reven zijn ingenomen. 't
Groot- on 't voormarszeil hebben ieder vier,
't achterste of kruiszeil slechts drie reven. 't
Rak houdt d. ra tegen d. steng aan; 't is om
d. steng genomen en a. beide zijden op d. ra
bevestigd; d. inrichting is zoodanig, dat 't,
bij 't hijschen of strijken v. d. ra, gemakkelijk langs d. steng glijdt. Tot 't tuig der marszeilraas behooren ook paarden met springpaarden on bovendien nokpaarden, zijnde korte
v. d. einden der raas afhangende bochten. d.
Bram- en bovenbramraas worden gevoerd a. d.
bram- en bovenbramstengen. Zij zijn getuigd
met een val, rak, paarden, brassen on toppenends. 't Brarnzeil wordt op d. marsera, 't
bovenbramzeil op d. bramra uitgehaald. d.
Bramzeilen v. d. achtersten mast worden
door d. bUzondere benamingen grietje en
bovengrietje aangeduid. In enkele gevallen
heeft men ook wel boven-bovenbramraas. d.
Bram- on bovenbramraas wor den alleen met

RA.
goed weer gevoerd; met slecht weer daarer
tegen afgenomen, in d. rust gezet en met d.
bovenste nok a. 't voorste hoofdtouw v. 't
onderwant bijgevangen. Op een reede liggende, is 't d. gewoonte, 's morgens met parade,
als d. vlag geheschen wordt, d. bramraas op
te brengen en ze 's avonds, met zonsondergang, als d. vlag neergaat, of te nemen. d.
Blinde ra hangt onder d. boogspriet en was
vroeger bestemd om er 't blinde zeil aan te
voeren. Dat zeil heeft men laten vervallen;
toch kan 't soms v. groot nut zijn, als nl. een
schip in een gevecht zoodanig in zijn tuig
ontredderd is, dat 't geen ander zeil kan bijzetten. Bij d. tegenwoordige inrichting der
schapen echter, met stoomvermogen, is ook
in dit opzicht 't blind° zeil v. minder waarde
geworden. d. Blinde ra dient voorts tot bevestiging v. 't kluifhout om d. bakstagen
meer spatting te geven. Dit doel kan evenwel ook door uithouders worden bereikt en
om die reden laat men d. blinde ra ook wel
geheel weg. 't Tuig bestaat voorts uit een
rak, brassen en toppenends. Bij lichte koelten
hijscht men d. lijzeils. Dit ztjn lichte vierkante
zeilen v. vlaamsch linnen, die op zij der
vierkante zeilen worden uitgezet, om d. oppervlakte te vergrooten. Zij ztjn aangeslagen
a. d. lifzeilsraas en worden met een val (d.
onderlijzeils met een binnen- en buitenval,
die door blokken op d. nokken der raas varen)
geheschen. Men heeft voor-onderlipeils, die a.
d. fokkera geheschen en op d. bakspier uitgehaald worden, en groot- en voor-boven en bram14zeils, die a. d. groot- en voor-marszeils- en
bramraas geheschen en op d. spieren der
onder- en marszeilsraas uitgehaald worden.
Raab (d.), een rechter-ztjri vier v. d. Donau,
ontspringt op d. HeubodenhOhe bij Fladnitz
in Stiermarken en betreedt beneden Fehring
't Hongaarsch gebied. Links neemt deze rivier
d. Feistritz en Pinka op; zij wordt bij Kormond
bevaarbaar. stroomt in haar benedenloop door
d. kleine Hongaarsche laagvlakte en mondt
uit in d. kleine Donau, waar zij zich nog met
d. Rabnitz vereenigt. d. Raab heeft een lengte
v. 250 KM.
Raab, een Hongaarsch gespanschap a. d.
rechteroever .y. d. Donau, grenst a. Komorn,
Wieselburg, Odenburg en Veszprim en sluit

nog 't oosteltjk deel v. 't eiland &Witt in.
't Heeft een oppervi. v. 25 vk. mijien met
115 744 inw., voornameltjk uit Magyaren bestaande. d. Rivier d. Raab verdeelt 't gespanschap in een oostelijk en een westelijk
deel, waarvan 't eerste door d. uitloopers v.
't Bakonywoud bedekt wordt en 't andere
tot d. laagvlakte behoort. d. Vruchtbare bodem
levert rake oogsten a.graan,wijn,00ft, groenten
en tabak. Ook d. veeteelt is v. belang, vooral
die v. schapen en ganzen. d. Bergen zijn met
dichte wouden bedekt. d. Hoofdstad, ook
Raab, een koninklijke vrijstad, ligt a. d. uitmonding v. d. Raab in d. Kleine Donau, is

regelmatig gebouwd en bezit fraaie wandelplaatsen en saloon° kathedralen. Voorts heeft
men er verscheidene inrichtingen voor onderwijs en hospitalen. d. Inwoners, 23 956 in
getal, drijven levendigen handel, vooral in
graan. d. Stad is ontstaan uit een Romeinsche
kolonie Rabona of Arabona en speelde een
voorname rol in d. oorlogen met d. Magyaren
en T urk en.
Raabe (ADAM HENDRIK), een Nederl. letteren opvoedkundige, geb. 4 Dec. 1834, studeerde
en promoveerde to Utrecht in d. letteren en
had v. 1861—'74 een inrichting' v. opvoeding
en onderwijs op „Raadwijk" bij Utrecht. Ver-
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volgens was htj verscheidene jaren privaatdocent on voor korten tijd ook leeraar a.
't gymnasium to Amsterdam, om zich daarna
a. 't hoofd te stellen v. 't instituut „Noorthey"
op d. huize „Stadwtjk" bij Voorschoten. Van
zijn geschriften noemen wij: „Geschichte and
Bild von Nero" (i872), „Opmerkingen naar
aanleiding v: d. nieuwe wet op 't Hooger
Onderwijs" (1876 en '77) en „Het onderwijs
in d. geschiedenis en aardrijkskunde a. d.
gymnasien in Nederland" (1881). Voorts schree f
hij opstellen in verschill. tijdschriften, vooral
in d. „Stemmen v. Waarheid en Vrede" (veelal
geteekend met „Substanz"),
Raabe (wILHELm), een Duitsch humoristisch schrijver, bekend onder 't pseudoniem
JACOB CORVINUS. Hij werd geb. 8 Sept. 1831 to
Eschershausen in 't Brunswijksche en schreef
o. a. d. volgende werken : Frahling" (1888),
, Unseres Herrgotts Kanzlei" (2 din, 1862), „Der
Hungerpastor" (3 din, 1864), „Abu Telfan"
(3 din, 1868), „Der Schildderump" (3 din, 1870),
„Wunnigel" (1878), „Prinzessin Fisch" (1883),
„Unruhige Gaste" (1885), „Im aiten Eisen"
(1888) en „Die Leute aus dem Waldo" (2 din,
1890). d. Meeste deter verhalen, waarin a.
echten humor zich een diep gevoel en bittere
satire paren, werden meer dan eons herdrukt.
Raad is ten onzent d. algemeene naam
v. verschill. besturen of colleges. Als d.
voorn. hiervan noemen wij : d. Raad v.
State, uit 14 laden en een vicepresident bestaande, die alien door d. koning worden
benoemd. d. Prins v. Oranje heeft, zoodra hij
d. leeftijd v. 18 jaar heeft bereikt, v. rechtswege zitting in dit hoogste staatslichaam,
dat voor d. behandeling v. verschill. zaken
in verschill. afdeelingen is verdeeld. Behalve
d. gewone laden kunnen door d. koning worden benoemd „Staatsraden in buitengew - onen
dienst", ten getale v. hoogstens 15, die als

deskundigen opgeroepen worden om deel to
nemen a. bepaalde werkzaamheden v. d. Raad
on dan gelijke bevoegdheid hebben als d.
gewone laden. d. Gewone en buitengewone
laden v. d. Raad v. State moeten Nederlandors en minstens 35 jaar oud zijn. Bij dit
lichaam brengt d. Koning alle voorstelien
in overweging, door hem a. d. Staten-Generaal to doen of door dozen aan hem gedaan;
voorts alle algemeene maatregelen v. inwendig
bestuur voor d. staat en zijn lrolonien. Aan
't hoofd der uitgevaardigde wetten en besluiten
vindt men daarom steeds vermeld : „d. Raad
v. State gehoord". Ook is d. Raad bevoegd
tot 't doen v. voordrachten a. d. koning
betreffende onderwerpen v. wetgeving of bestuur. — 2°. d. Hoogni. Raad of 't hoogste rechtscollege Kier to lands. Doze heeft 't toezicht
op alle rechtsgedingen en alle rechterlijke
handelingen, oordeelt in eersten aanleg over
alle persoonliike rechtsvorderingen, waarin
d. koning of d. laden v. 't koninklijke huis
worden aangesproken, on in alle strafzaken,
rakende d. ministers, d. laden der Staten-Generaal, d. commissarissen des konings enz. d.
Hooge Raad bestaat nit d. voorzitter, een
ondervoorzitter, 12 a 14 raadsheeren, eon procureur-generaal, 3 advocaten-generaal, een
griffier on 2 substituut-griffiers. d. Raadsheeren worden benoemd door d. koning . uit een
voordracht v. 5 personen, in to leveren door
d. Tweede Kamer; d. Koning kiest ook uit d.
raadsheeren d. voorzitter. — 30. d. Gemeenteread, een deel v. 't gemeentebestuur uitmakende. Zijn aantal laden wordt geregeld naar

dat der inwoners der gemeente, doch is niet
kleiner dan 7 on niet grooter dan 39 (11 in
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gemeenten v. 3000 tot 6000 zielen, 13 in gemeenten v. 6000 tot 10 000, 15 in gemeenten
v. 10 000 tot 15 000, 17 in gemeenten v. 15 000
tot 20 000, 19 in gemeenten v. 20 000 tot 25 000,
21 in die v. 25 000 tot 30 000, 23 in die v.
30000 tot 40 000 zielen enz.; alleen in gemeenten boven d. 100 000 zielen heeft men 39 leden
v. d. Raad). d. Leden worden rechtstreeks
gekozen door d. kiesgerechtigden. Tuss. d.
leden onderling en tuss. hen en d. burgemeester mag geen bloedverwantschap of
zwagerschap in d. eersten of tweeden graad
bestaan, een bepaling, wier strekking is gevaar voor familieregeering to voorkomen. 't
Lidmaatschap v. d. gemeenteraad is onvereenigbaar met onderscheidene betrekkingen
(o. a. met die v. geestelijke, onderwijzer bij 't
lager of middelbaar onderwijs en krijgsman
in werkelijken dienst), eveneens met 't doel
bepaalde invloeden to voorkomen. d. Loden
hebben zitting voor d. tijd v. zes jaar, terwijl ', 3 om d. twee jaar aftreedt; d. aftredenden zijn aanstonds herkiesbaar. Zij vergaderen minstens 6-maal in 't jaar en voorts zoo
dikwijls Burgemeester on Wethouders zulks
noodig oordeelen. — Nog andere radon zijn
die v. Adel (Hooge Raad v.), d. Raad v.
Indio enz., waaromtrent wij hier echter in
geen nadere uitweiding mogen treden.
Raadkamer noemt men een niet openbare vergadering v. 't gerechtshof of v. d.
rechtbank, die zich bezighoudt met 't voorloopig onderzoek v. strafzaken.
Raadpensionaris was d. naam v. eon
zeer aanzienlijk on gewichtig ambtenaar bij
d. Staten v. Holland en West-Friesland tijdens
onze republiek. Omtrent 't ontstaan zij 't
volgende opgemerkt. In d. steden word vooral
sedert d. 16e eeuw a. 't college v. schout en
schepenen een loontrekkend ambtenaar toegevoegd, om 't college in rechtskwestien of
andere moeilijkheden to adviseeren. Die persoon heette raadpensionaris, d. i. loontrekkend
raadslid, omdat d. andere leden v. 't gemeentebestuur onbezoldigd waren. Op gelijke wijze
had d. vergadering der Hollandsche edelen een
rechtsgeleerde tot haar dienst, die zijn advies
over bestaande kwestien uitbracht en voor d.
edelen met andere personen of collegien onderhandelde. Toen nu in d. 16e eeuw d. geregelde
vergaderingen der Staten v. Holland ontstonden, samengesteld uit d. edelen on d. afgevaardigden der steden, kwamen d. edelen
ter vergadering met bun advocaat, die nu d.
geheele vergadering met raad on hulp diende,
on zoo ontstond d. betrekking v. advocaat v.
d. lande, d. voorlooper v. 't raad-pensionariaat
bij d. Staten. d. Eerste advocaat v. d. lande,
dien men met zekerheid bepalen kan, was
Albrecht v. Loo, omstr. 1500. d. Advocaat fungeerde in dien tijd eenigszins als griffier der
Staten, zorgde voor 't opmaken der akten,
verzamelen ervan in een register, 't opteekenen der privilegien enz. Maar ook andere
werkzaamheden waren a. zijn ambt verbonden;
hij trad voor d. Staat op in alle betrekkingen,
die 't algemeen bestuur der Nederlanden betroffen, on begaf zich daarvoor dikwerf n.
Mechelen, later n. Brussel, waarna hij in d.
Staten v. 't verhandelde verslag uitbracht.
d. Advocaat handhaafde d. privilegien der
Staten bij 't algemeen bestuur, nam d. rechtszaken der Staten waar en bestuurde hun
bijzondere financien. Na d. opstand tegen
Spanje vermeerderde d. macht der Staten en
daarmee ook die v. d. advocaat. Paulus Buys,
die toen die waardigheid waarnam, bracht
't verbond tuss. Holland on Zeeland, d. Unie
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v. Utrecht, een organisatie in 't bestuur der
Staten enz. tot stand. Betrekkingen tuss.
d. Staten en d. stadhouder warden meestal
ook door d. advocaat onderhouden. In 1630
word d. titel advocaat veranderd in dien v.
raadpensionaris naar 't voorbeeld v. die der
enkele steden. Langzamerhand waren ook d.
werkzaamheden veranderd. d. Raadpensionaris
hield op eigenlijk griffier to zijn; alleen 't
opmaken der gewichtigste staatsstukken geschiedde onder zijn toezicht, terwijl hij zorgde
voor hun opneming in d. notulen, d. besluiten
der Staten liet verzamelen en antwoorden op
d. verzoekschriften plaatsen deed. Maar hij
was ook langzamerhand d. leider der Statenvergadering geworden: hij begon d. zaken ter
hand to nemen op d. vergadering op d. bepaalden tijd on kon zelfs bij afwezigheid v. verscheidone leden over verzoekschriften on andere
loopende zaken laden beslissen. Vervolgens
leidde hij d. beraadslagingen; kon zelfs d.
sprekers tot kortheid aanmanen, nam d. stemmen op, mocht zelfs bij volmacht voor afwezige leden stemmen on zorgde er zooveel
mogelijk voor, dat 't op elke zitting tot een besluit kwarn. Htj moest op d. eersten dag der
week kortelijk 't in d. vorige week verhandelde
mededeelen of resumeeren. d. Raadpensionaris
had ook zitting in 't college v. gecommitteerde
radon (d. w. zij, die met d. loopende werkzaamheden belast waren) en gaf d. Staten verslag
v. 't daar verhandelde, evenals v. al 't merkwaardige, dat in d. binnenlandsche of buitenlandsche aangelegenheden voorviel. Hij bewaarde 't archief en meestal ook 't zegel der
Staten en parafeerde alle v. d. Staten uitgegane
stukken, terwijl hij -ervoor zorgde, dat er
kopie v. word genomen.
d. Raadpensionaris word altUd mee gezonden
naar d. Algemeene Staten, in wier vergadering
hij wel geen stem had, maar 't woord voerde
in naam der Staten v. Holland en WestFriesland en daardoor dus grooten invloed
uitoefende. Hij had 't oppertoezicht over d.
tinancien, bracht verslag v. d. toestand der
schatkist uit, maar mocht zelf geen uitgaven
doen noch bevelen, dan in overleg met d. voor
d. schatkist gecommitteerden.
Voorts fungeerde d. raadpensionaris eenigszins als minister v. buitenlandsche zaken; hij
ontving d. vreemde gezanten, gaf d. gezanten
der republiek hun instruction, correspondeerde
met hen en in buitengewone gevallen werd
hij wel eons zelf als ambassadeur gebruikt.
't Spreekt vanzelf, dat die macht tuss. 1572
en 1795 wel eons min of moor verschillend is
geweest, vooral naarmate d. regeering v.
Holland stadhouderltik of stadhouderloos was,
maar in hoofdzaak kwam zij op 't hier meegedeelde neer.
't Salaris v. dit ambt verschilde in verschill.
tijden evenzeer; terwijl Oldenbarnevelt nog
slechts f 2000 — later f3000 — genoot, voegde
men later een extra-ordinair traktement v. nog
f 3000 erbU; men veranderde daarop d.f 6000 in
gewoon traktement on voegde daar f6000 als
buitengewoon bij. Eindelijk kreeg Van der
Spiegel behalve die f 12 000 nog f 6000 voor Ain
woning on als douceur. Oorspronkelijk had d.
raadpensionaris maar f350 voor een klerk;
later echter kreeg hij eon domestic-secretaris
met 't daarvoor benoodigde geld on op zijn
bureau een commies met 5 klerken. d. Kous
v. d. raadpensionaris geschiedde door d. Staten;
als er eon stadhouder was, deden d. Staten
hem een voordracht v. drie personen, waaruit
htj kon kiezen. Sedert Oldenbarnevelt's dood
werd d. waardigheid slechts voor 5 jaar ver-
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leered, doch dikwijls werd d. dignitaris weer
benoemd. Als d. raadpensionaris afwezig of
in zijn plaats nog niet voorzien was, behoorde
d. betrekking v. rechtswege a. d. pensionaris
v. Dordrecht.
Met d. omwenteling v. 1795 verviel d. waardigheid v. raadpensionaris. Een schijn slechts
v. dit oude ambt was d. titel, a. Rutger Jan
Schimmelpenninck verleend bij d. staatsregeling der Bataafsche republiek v. 1805; d.
bedoeling v. Napoleon met 't scheppen v. dat
ambt was meer, een overgang te vinden tot
't monarchaal bestuur. Gelijk men weet, duurde
die gehuele vorm v. regeering slechts v. Apr.
1805 tot Juni 1806, toen Holland onder Lode wijk
Napoleon werkelijk een koninkrijk werd.
Wij laten hier een lijst volgen v. d. advocaten v. d. lande en d. raadpensionarissen v.
Holland. Omstr. 1500 was 't Albrecht v. Loo;
16 Mei 1525 Aert van der Goes; 80 Jan. 1544
Adriaan van der Goes (zoon v. d. vorige);
19 Nov. 1560 Jacob van den Eynde; 1568—'72
geen vast aangestelde advocaat v. d. lande;
Juli 1572 Paulus Buys; 6 Mrt 1586 Jan van
Oldenbarnevelt; Mei 1619 Andries de Witt;
22 Jan. 1621 als raadpensionaris Antonie
Duyck; Sept. 1629 Jacob Cats, ad interim, als
pensionaris v. Dordrecht; 9 Apr. 1631 Adriaan
Pauw; 4 Juni 1636 Jacob Cats; 27 Sept. 1651
Adriaan Pauw (wederom); 23 Juli 1653 Johan
de Wit; 20 Aug. 1672 Gaspar Fagel; 22 Dec.
1688 Michel ten Hove, burgemeester v. Haarlem. ad interim; 24 Mrt 1689 Ant. Heinsius, ad
interim; 27 Mei 1689 Ant. Heinsius, definitief;
12 Sept. 1720 Jan v. Hoornbeeck; 17 Juli 1727
Simon van Slingelandt; 4 Apr. 1737 Antonius
van der Heim; 2.3 Sept. 1746 Jac. Gilles; 12 Juni
1749 Pieter Stein, burgemeester v. Haarlem,
ad interim; 18 Juli 1749 Pieter Stein, definitief;
1 Dec. 1772 Pieter v. Bleiswijk; 9 Nov. 1787
Laurens Pieter v. d. Spiegel, tot 28 Jan. 1795.
Raadt (PETRUS DE), een Nederl. onderwijsen opvoedkundige, geb. 4 Mrt 1796 te Antwerpen en overl. 18 Apr. 1862 te Voorschoten.
Evenats zijn vader, die een verdienstelijk
schoolmeester was, eerst te Grave, later te
Rotterdam, wijdde hij zich a. 't onderwijs,
voor welk doel hij geruimen tijd in Engeland,
Frankrijk en Duitschland vertoefde ; in 1819
promoveerde hij te Halle in d. philosophie,
na verdediging eener Latijnsche dissertatie
Over d. opvoedkundige beginselen der Romeinen, vergeleken met die der latere schrijvers
over dit onderwerp". In 1820 verkreeg DE RAADT
eershalve d. zoogen. neersten rang" en richtte
liij een school v. voorbereidend hooger onder-

wijs, voorjongelieden uit d. aanzienlijken stand
op, op „Noorthey" onder Voorschoten. Van zijn
geschriften noemen wij: „Lager onderwijs in
Engeland en in ons vaderland" (1840), „Een
drietal bedenkingen v. Mr. Groen van Prin.
sterer beantwoord" (1845) en „Noorthey, huis
v. opvoeding en onderwijs" (1849). Zie uitvoeriger over hem : d. Handelingen der Maatschappij v. Nederl. Letteren te Leiden, 1863,
en J. H. Kramers, „Herinnering" (1863).
Raaf. d. Raaf (corvus corax L.) behoort tot
d. fam. der corvidae in d. orde der gangvogels
(passeres). In die familie neemt hij door zijn
grootte d. eerste plaats in. Hij heeft een zeer
sterken en langen, zwarten snavel, forsche
pooten, tamelijk lange en puntige vleugels,
een niet zeer langen, a. 't einde rechten staart
en harde, glanzige zwarte veeren, over welke
een groene en violette weerschijn speelt. d.
Sterke snavel heeft op d. bovenzijde een groef,
in welke d. neusgaten liggen, die met stevige
borstels bezet zijn. 't Geluid, dat deze vogel
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maakt, is alles behalve melodieus; zjn stem

is een luid en leelijk gekras met zware, soms
doffe tonen.
Deze vogel, die in geheel Europa, in NoordAzie en in Noord-Amerika voorkomt, leeft bij
paren. In ons land vindt men niet vele raven,
doch zij broeden er in d. bosschen en worden
er ook 's winters aangetroffen. Hun voedsel
bestaat o. a. uit kleine zoogdieren, eieren v.
vogels, slakken, mosselen en insecten; in d.
broedtijd vallen zij ook duiven, eenden, ganzen,
konijnen en hazen aan. Haar nest, uit takken
samengesteld, wordt in d. toppen v. hooge
boomen aangetroffen. 't Wijfje legt in 't vroege
voorjaar daarin 4 tot 6 blauw- of groenachtig
witte, met olijfkleurige vlekjes geteekende
eieren.
Deze vogel wordt dikwijls tam gemaakt,
doch legt dan tegenover andere vogels zijn
koenen, despotischen aard niet af, zoodat hij
in een menagerie wel eens alleen overblijft.
d. Oude Scandinaviers hadden veel op met d.
raaf en hij was bij hen 't zinnebeeld v. moed
en hardnekkigen kamp. Bij d. zuidelijker volkeren, vooral bij d. Romeinen, gold htj voor een
bode v. ongeluk en voorspelde hij behalve
allerlei anderen rampspoed voornamelijk ziekte
en dood.
Raaf (d.), een sterrenbeeld, dat altijd laag
in 't zuiden des hemels blijft, als 't door d.
meridiaan gaat. 't Heeft t. N. d. Maagd en
t. W. d. Beker; overigens slingert 't groote
sterrenbeeld d. Waterslang er zich om heen.
't Bevat slechts 4 sterren v. d. tweede en
derde grootte met nog eenige kleinere. Een
paar v. d. grootste zijn d. eerste kenbare
sterren, die 't oog t. W. v. d. Korenaar (Spica)
in d. Maagd ontwaart. d. Oostelijkste v. deze
is een dubbelster (d. grootste der sterren v.
d. dubbelster is v. d. derde, d. kleinste v. d.
negende grootte).
Raalte (EDUARD ELLIS VAN), een Nederl.
rechtsgeleerde, geb. 30 Apr. 1841 to 's-Graven.hage, waar zijn vader advocaat was. Hij studeerde en promoveerde to Leiden in d. rechten en vestigde zich als advocaat to Rotterdam, waar hij ook een tijdlang d. betrekking
v. leeraar in d. staatswetenschappen a. d.
Hoogere Burgerschool bekleedde. In 1873 werd
hij als opvolger v. Mr. Verniers van der Loeff
tot rijks-advocaat benoemd en kort daarna
tot wethouder v. financiijn der gemeente
Rotterdam. Tevens was hij geruimen tijd
voorzitter v. d. vereeniging d. „Liberale Unie".
Raalte, een gemeente in d. Ned. prov.

Overijsel, a. een pared v. 't Overijselsch kanaal.
't Is een fraai dorp met 5800 inw.
Raamsdonk, een gemeente in d. Ned.
prov. Noord-Brabant; 't ligt in d. Langstraat
t. 0. v. Geertruidenberg en a. d. Donge, met
4300 inw., die a. veeteelt en hooibouw doen
en handel drtjven in biezen, riet, hoepels,
rijs enz.
Raasloff (HARALD IVAR ANDREAS), een
Deensch staatsman, geb. 4 Oct. 1810 to Kopenhagen. Hij was v. 1854—'56 minister voor
Sleeswtjk on v. 1860—'61 voor Holstein en
Lauenburg en schreef o. a. „Min Politik"
(1873). — Zijn broader WALDEMAR RUDOLF
RAASLSFF, geb. 6 Nov. 1815 to Altona, was
tot 1851 Deensch officier, v. 1857—'66 Deensch
gezant to Washington. en v.1866—'70Deensch
minister v. Oorlog. In 1874 werd hij met een
diplomatische zending n. China belast on hij
overl. 14 Febr. 1883 to Parijs.
Rabanna, een soort v. kleine trommen
of pauken, waarop in Afrika d. dansende
negerinnen met d. hand d. maat slaan.
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Rabat (v. rabattre, aftrekken) is d. korting,

welke een koopman in 't groot toestaat. In
geldswaarde staat dit gelijk met 't woord
tarra bij gewicht. Wanneer men nl. v. eenig
bruto gewicht d. tarra of korting aftrekt,
verkrijgt men 't netto gewicht. Wanneer men
't rabat v. d. te betalen som aftrekt, weet
men, wat er volstrekt betaald moet worden.
_Rabat (Rbdt of Nieuw-Saleh), een belangrijke handelsstad a. d. westkust v. Marokko,
a. d. linkeroever v. d. Boe-Regrag en tegenover
d. stad Saleh, met 30 000 inw. (onder wie
ongeveer 4000 Joden). 't Tegenovergelegen
Saleh telt 10 000 inw., bijna uitsluitend fanatieke Muzelmannen. ,
Rabaut de s. Etienne

(JEAN PAUL),

een Fransch redenaar en geschiedschrijver,
d. zoon v. een Hervormd predikant, in 1743
te Nimes geb. Hij wijdde zich ook a. d. predikdienst, doch beoefende tevens d. rechten. In
beide opzichten ijverde hij voor d. vrijzinnige
beginselen, gelijk hij ook als lid der constitueerende vergadering d. belangen zijner geloofsgenooten krachtig voorstond. Zoo ook die v.
d. middelstand. Zijn „Considerations sur les
interets du Tiers-Rat" (1789) oefenden een
gunstigen invloed op d. openbare meening
uit. Grooten opgang maakte voorts zijn
„Almanach historique de la revolution francaise" (1791), door Lacretelle als „Précis de la
revolution francaise" bijgewerkt (1802). Zijn
verzet tegen d. bergpartij dreef hem op d.
vlucht; hij moest zich in bosschen verschuilen,
doch had d. onvoorzichtigheid n. Parijs terug
to keeren, waar men hem ontdekte en 5 Dec.
1793 guillotineerde. Zijn vrouw trok zich dit
zoo zeer a., dat zij zich verdronk. RABAUT
arbeidde mode a. verschill. tj.jdschriften en
dagbladen. Bovendien verdienen onder zijn
geschriften vermelding: „Lettres sur la vie
et les Ocrits de Court de Gebelin" (1774); „Le
vieux Cevenol" (1779); en „Lettres a Bailly
sur l'histoire primitive de la Greco" (1787).
Sommige zijner geschriften zijn .opnieuw uitgegeven door Boissy d'Anglas, die ook zijn
leven beschreven heeft (1822).
Rabbi (v. 't Hebr. rab, d. i. groot) was bij
d. Joden oorspronkelijk d. titel v. een schriftof wetgeleerde; later ward 't een meer algemeene beleefdheidsbenaming en tegenwoordig
verstaat men er d. godsdienstbedienaars bij
d. Israblieten onder.
Rabbijnsche Taal en Letterkunde.

Door d. eerste verstaat 't spraakgebruik d.
vorm, welke a. d. Hebreeuwsche taal gegeven
is door d. Joodsche geleerden, die in d.
Middeleeuwen hebben geschreven over een
menigte onderwerpen, welke woorden eischten,
in 't Oud-Hebreeuwsch niet voorhanden, die
due door hen gesmeed zijn door allerlei wijzigingen v. bestaande wortelwoorden of ook
ontleend zijn a. d. Arabische taal (zie daaromtr.
Cellarius, „Rabbinismus", 1684, Reland, „Analecta Rabbinica", 1702, Buxtorf, „Lexicon
Chaldaicum, Talmudicum et Rabbinicum",
1659). In daze taal zijn zeer vele en belangrijke werken geschreven, doch grootendeels v.
wetenschappelijken inhoud en slechts voor een
klein gedeelte tot d. letterkunde in engeren
zin behoorende. 't Hoofdwerk voor d. Rabbijnsche letterkunde is dat v. Bartoloccius
(geb. 1613, overl. 1687 als hoogl. te Rome)
getiteld „Bibliotheca Rabbinica" (3 dln), waarin
d. Rabbijnsche werken der boekerij v. 't Vati
caan, benevens d. aldaar berustende hand
set:mitten in 't Rabbijnsdi worden opgenoemd
en beoordeeld, met zeer belangrijke aantee
keningen omtrent d. schrijvers.

RAB.
of wijsheid
(v. 't Hebr. rab. of rabbi, voorganger, leeraar)
is een tak der Joodsche godsdienstige bespiegeling, die, grootendeels a. d. Talmud
ontleend, zich als een bron v. een hoogere
kennis v. 't ware en goede voorgedaan heeft.
d. Oorspronkelijke zetel dozer wijsheid was
Babylon, in d. eerste eeuwen na d. verwoesting
v. Jeruzalem door d. Romeinen. Toen echter
d. Joden aldaar door d. Arabieren verdrukt
en gedeeltelijk verjaagd werden, ontstonden
er ook in Europa, voornamelijk in Spanje,
o. a. to Cordova, Granada, Sevilla en Toledo,
rabbijnsche scholen v. geleerdheid, die met
d. daar bestaande Moorsche in verbinding
kwamen. d. Rabbijnsche wijsbegeerte is ook
gedeeltelijk met d. kabbalistische verwant,
omdat bij d. Joden door d. onderdrukking en
verachting, waaronder zij overal in meer of
mindere mate leeiden, altijd een neiging tot
mystieke dweperij bestond. Een der beroemdste rabbijnsche wijsgeeren was d. rabbi Moses
Malmonides. — Men zie over d. rabbijnsche
wijsbegeerte en Maimonides: Adolphe Frank,
„Memoir° sur la Kabbale" (1853) en zijn
„Etudes orientales" (1860); Munk, „Melange
de philosophie Juive et Arabe" (1860) en zijn
vertaling v. 't hoofdwerk v. Malmonides, „Le
Guide des Egares par Moise-ben-Malmoun,
dit Malmonides, traduit pour la premiere fois
en franca's" (1856-1861).
Rabelais (FRANco's), een beroemd Fransch
hekelschrijver, waarschijnitjk in 1483 to Chinon
(dep. Indre et Loire) geb. Hij trad na een
I osbandige jeugd in d. orde der Franciscanen
on legde zich ijverig op verschill. wetenschappen toe, met name op d. taalkunde, geneeskunde, wijsbegeerte, rechtswetenschap en
sterrenkunde. Hij verstond Lattjn, Grieksch,
Italiaansch, Spaansch, Hoogduitsch, Hebreeuwsch en Arabisch. Om hem gelegenheid to geven, zijn studien ongestoord voort
to zetten, woes paus Clemens VII hem in of
omstr. 1523 een plaats a. in 't rijke Benedicttjner klooster to Maillezaix, dat hij echter
uit eigen beweging verliet. Hij begaf zich n.
Montpellier, waar hij d. graad v. baccalaureus
in d. geneeskunde verwierf on openbare voorlezingen over wetenschappelijke onderwerpen
hield. Later word hij geneesheer in 't hospitaal to Lyon, waar hij in 1553 . 't eerste deal
v. zijn vermaarden roman „Pantagruel" uitgaf,
dat later een tweeds ward, toen hij er twee
jaar later zijn „Gargantua" voor plaatste.
Daze „Gargantua on Pantagruel" is ontelbare malen, doch bijna altijd met veal fouten
on nooit met een goede, bij dat work zoo
noodzakellike opheldering uitgegeven on staat
als 't voorn. voortbrengsel der Fransche letterkunde v. dien tijd to book. In dezen roman,
die later v. onderscheidene vervolgen door d.
schrijver voorzien ward, neemt d. scherpe
luim v. d. schrijver d. held v. eon oud yolksboek, d. reus Gargantua, tot 't voermiddel
v. een Wend°, geestige satire, niemand sparende, aanzienlijken noch geringen, wereldAiken noch geestelijken. En, hoewel 't book
slechts door koninklijke tusschenkomst a. d.
veroordeeling der Sorbonne ontsnapte, kreeg
toch d. schrijver vergiffenis wegens zijn ontvluchting uit 't klooster on een plaats in
een ander. d. Acht laatste jaren v. zijn leven
bracht hij door als pastoor to Meudon, bij
Parijs, waar hij, om zijn menschlievendheid
on aangenamen omgang algemeen geeerd, in
1553 overl. d. Beste uitgave zijner werken is
die v. Jannet in 7 din (1874). — Zie verder
Brunet, „Essais d'etudes bibliographiques sur
Rabbijnsche Wijsbegeerte
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Rabelais" (1841). Zijn leven beschreef Staffer
(1889).
Rabener (GOTTLIEB WILHELM). Doze beroemde satirenschrijver werd 11 Sept. 1714 te
Warchau, een dorp bij Leipzig, geb. en studeerde a. d. universiteit v. laatstgemelde stad
in d. rechten, terwij1 hij er met Gartner en
Gellert in vriendschappeltjke betrekking stond.
Hij bekleedde later verschill. posten bij 't
belastingwezen en over!. 22 Mrt 1771. In zijn
satiren of hekelscliriften veroorloofde hij zich
nimmer persoonlijkheden, daar hij beweerde,
dat een satiren-schrijver alleen d. dwaasbeden mocht gispen, alleen d. ondeugd hekelen, zonder d. bedrijver ervan a. d. openlijke
bespotting bloot to stellen. Voor 't eerst trad
RABENER als satiren-schrijver op in 't maandschrift „Belustigungen des Verstandes and
Witzes", in 1741 door Schwabe uitgegeven;
(loch later verrijkte hij d. ,,Bremer Beitra,ge",
waaraan Gartner, Cramer, A. Schlegel, Elbert,
Zacharia en Gellert arbeidden, met zijn stukken. Zijn in doze beide tUdschritten vervatte opstellen maken d. eerste 2 dln zijner
geschriften uit; 't 3e, „Satirische Briefe", verscheen in 1752 en 't 4e in 1755, waarin o. a.
A. P. von Mancha's „Abhandlung von SprtichwOrtern" en „das Mahrchen vom ersten April"
goy onden worden. d. Gezamenlijke werken v.
RABENER zijn in 't Fransch en Nederlandsch,
sommige stukken ervan ook in 't Engelsch,
Deensch en Zweedsch vertaald.
Rabenhaubt (KAREL), baron de Sucha,
erf heer v. Lichtenberg en Fremesnich, Heer
tot Grambach, luitenant-generaal en gouverneur v. Groningen en Ommelanden, werd 6
Jan. 1602 in Bohemen geb. HU was opgevoed
in d. leer der Hussieten en dienvolgens in
1620 uit zijn vaderland verdreven, waarop hij
dienst nam bij d. ruiterij v. d. keurvorst v.
Saksen. Daar hij Nederland als eon wijkplaats
voor verdrukten beschouwde, begaf hij zich
daarheen onder d. troepen v. graaf Ernst v.
Mansfeld en hertog Christiaan v. Brunswijk.
In 1622 kwam hij te 's-Gravenhage en werd hij
soldaat bij d. garde v. prins Maurits.'t Ontzet
V. Bergen-op-Zoom en d. verdediging v. Breda
in 1625 vermeerderden d. militaire kennis v. d.
jongen krijgsman, die zich v. zijn sober inkomen boeken wist to verschatien, waarin
hij in zijn vrije uren d. tactiek, d. geniewetenschappen enz. vlijtig beoefende. In 1626 kreeg
bij v. prins Frederik Hendrik verlof om d.
Nederlanden te doorreizen en hij wist toen d.
gunst v. graaf Ernst Casimir te verwerven,
onder wien hij bij 't beleg v. Grol uitstekende
proeven v. zijn bekwaamhedeia gaf. HU kreeg
spoedig een vaandrigsplaats, hielp verscheidone vestingen versterken en onderscheidde
zich bij 't beleg v.'s-Hertogenbosch zoodanig,
dat hij tot luitenant bevorderd werd. Ook bij
Roermond, Maastricht en Rijnberk bewees hij
gewichtige diensten, zoodat d. roam zijner
krijgskundige kennis alom verspreid werd.
Tijdens laatstgenoemd beleg deed men hem
verschill. aanzoeken, ten gevolge waarvan
hij in dienst v. d. landgraaf v. Hessen overging en d. last kreeg 't beleg v. Wezel to
besturen. HU klom nu schielijk tot hooge
rangen op, zelfs tot dien v. luitenant-generaal. In dien dienst onderscheidde hij zich
zeer en voerde hij overal zegevierend d. Hessische troepen aan, totdat hij a. d. Roer na eon
roenirijk wapenfeit overvallen en gevangen
genomen word. Hij wist echter door list te
ontkomen on nam bij d. vrede zijn ontslag,
met 't voornemen zijn verdere dagen a. d.
beoefening der wetenschappen to wijden.
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Bij 't dreigen v. d. oorlog met d. Keulschen
en Munsterschen riepen d. Staten v. Stad
en Lando RABENHAUBT tot verdediging der
provincie en na eenige aarzeling nam hij
d. hem gestelde voorwaarden aan. Vooral
bij 't beleg der stad Groningen gaf hij
groote blUken v. mood en beleid. Dag noch
nacht gunde hij zich rust, om overal een
wakend oog to houden en door zijn tegenwoordigheid zijn krijgslieden mood in to boezemen. Nadat hij d. vijand gedwongen had 't
beleg op to broken, ging hij dadelijk aanvallenderwijs to work on verdreef hij d. belegeraars
achtereenvolgens uit verschill. plaatsen, zoodat alleen d. invallende winter hem belette
't gewest geheel v. Munsterschen to bevrijden.
Niet mindere diensten bewees hij a.'t gewest
door d. verrassing v. Koevorden, die hij op
voorstel v. d. schoolmeester v. d. Thynen liet
volvoeren.
Ten einde d. Ommelanden v. d. gestadige
strooptochten der Munsterschen to bevrijden,
had RABENHAUBT gedurende d. winter d.
Nieuwe- of Langakker-Schans belegerd en
list hij doze vesting in d. nacht tuns. 18 on 19
Juli 1673 door d. luitenant-kolonel Tamminga
storrnenderhand veroveren. Vanhier trok hij
n. Drente, waaruit hij d. Munsterschen zonder groote moeite verdreef. In 't begin v.1674
vial d. bisschop andermaal in Groningerland
on plunderde hij Winschoten on omstreken,
waarop hij n. 't graafs. Bentheim terugtrok.
RABENHAUBT ging dadelijk zijn vijand opzoeken, vermeesterde Noordhorn en eenige andere plaatsen in 't Overijselsche on begaf zich
n. Neuenhaus om d. vijand vandaar to verdrUven. 4 Apr. verneemt hij echter, dat daze
Noordhorn had ingesloten; ijlings rukt hij derwaarts en hij tast d. volgenden dag d. vijand
aan, dien hij op d. vlucht jaagt. Twee dagen
later veroverde hij Neuenhaus, waarbij hij
600 man gevangen maakte, toen hij v. d.
prins d. last kreeg n. Groningen terug to trekken on d. bisschop kort daarna vrede sloot.
Aan 't einde zijner loopbaan word hem in d.
maand Juni nog 't beleg v. Grave opgedragen,
dat zich onder Chamilly gedurende 4 maanden dapper verdedigde. Na d. overgave v.
Grave ging RABENHAUBT n. Koevorden, om
daar als gouverneur der vesting on drost v.
Drente werkzaam to zijn. Hij overleefde
echter d. moeielijken veldtocht niet lang
en over]. 12 Aug. 1675 in d. ouderdom v. 73
jaren.
Rabutin (ROGER DE), graaf v. Bussy, een
Fransch schrijver, geb. 18 Apr. 1618 to Epiry
in 't depart. Nievre, over!. 9 Apr. 1693 to
Autun. Als luitenant-generaal verliet hij d.
dienst bij 't Fransche leger; eenigen tijd
daarna moest hij een jaar gevangenisstraf
ondergaan wagons een satire op d. koning
on zijn minnares La Valliere. Zijn voorn.
work is d. „Histoire amoureuse des Gaules"
(1665, nieuwe dr., 2 dln, 1858). Voorts schreef
hij „MOmoires" (2 dln, 1857) on „Lettres"
(nieuwe dr. in 5 dln, 1858—'59).
Racalmuto, een stad in d. Ital. prow.
Girgenti (Sicili6), met 13 000 inw., die wijn
en oliezaad verbouwen. In d. omtrek vindt
men zwavel en zout.
Racan (HONORAT DE BUEIL Of BEUIL, markies DE), een Fransche idyllendichter, in 1589
to Roche-Racan (depart. Indre et Loire) geb.
en over!. aldaar in 1670. Ten huize v. zijn
oom, d. hertog v. Bellegarde, leerde hem d.
dichter Malherbe kennen, die zijn dichterlijken aanleg zeer ontwikkelde. RACAN was
eerst in militairen dienst; later vestigde hij
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zich te Parijs, waar hij een der eerste laden
v. d. pas opgerichte academie was. ZUn
„Oeuvres et poosies chretiennes" zagen sedert
1770 bij herhaling 't licht.
Rachel-Felix (ELisA), een beroemde tooneelspeelster, geb. 28 Febr. 1820 te Mumpf in
't kanton Aurgau uit Israelietische ouders. In
1830 k wam ze to Parijs en reeds in 18`6 trad
ze hier met grooten - bijval op in een stuk v.
Racine en in een v. Moliere. Daarna kreeg
ze een aanstelling a. 't „Theatre francais",
waar ze voor 't eerst een rol in Corneille's
„Les Horaces" vervulde; hieraan bleef ze
verbonden tot 1855 en allengs breidde zich
haar roem steeds meer uit. IJ verzuchtig op
't succes v. d. tooneelspeelster Adelaide Ristori,
vertrok ELISA n. Noord-Amerika, vanwaar
zij met een groot vermogen, maar tevens met
een zoo verzwakte gezondheld terugkeerde,
dat zij niet langer ten tooneele kon optreden.
Zij trok zich in 1857 op haar landgoed bij
Toulon terug en overl. daar 3 Jan. 18.58. In
't klassieke Fransche treurspel en voornamelijk in d. rollen v. hartstochtelijke karakters
overtrof RACHEL-FELIX al d. Franscho tragediennes. Haar leven beschreef Janin (1858) en
d'Heylli (1882).
Racine (JEAN DE), d. beroemdste v. alle
Fransche treurspeldichters, werd 21 Dec. 1639
to Laferte-Milon (depart. Aisne) geb. Hij ontving zijn opleiding eerst in 't bekende Jansenistenklooster Port-Royal, later te Parijs is 't
college v. Harcour. Als dichter maakte hij
zich 't eerst bekend door een zestal oden, vervolgens (in 1659) door een gedicht ,,Aux nymphes de la Seine" ter gelegenheid v. 't huwelijk
v. Lodewijk XIV, die hem zeer begunstigde.
Zelfs stelde d. koning hem aan tot historieschrijver v. zijn regeering. RACINE slaagde
hierin echter minder dan in d. poezie, waarin
na eerst ten gevolge v. een verloren
proces 't blijspel „Les plaideurs" geschreven
to hebben, zich bij voorkeur a. d. tragedie
wijdde, waarin hij zich Euripides tot model
koos. Zijn eerste stuk was „La Thebaide"
(1664), waarin echter nog d. oorspronkelijkheid v. zijn geest a. d. navolging v. Corneille
was opgeofferd. Tot 1677 leverde hij een
reeks voortreffelijke stukken, onder welke
„Iphigenie", „Phedre", „Athalie" en vooral
„Esther", zijn meesterstuk, op verzoek v. Mad.
de Maintenon geschreven, d. vermaardste zijn.
Na 1677 verliet d. dichter zijn tragedische loopbaan, grootendeels om godsdienstige redenen,
waartoe zijn huwelijk met een zeer devote
dame made aanleiding gaf. Onder zijn overige
geschriften verdienen bovenal vermelding:
zijn puntdichten, zijn voortreffelijke lofrede
op Corneille, zijn „Lettre a l'auteur des herdsies imaginaires" en, vooral met betrekking
tot zijn lot, zijn geschrift over d. ellende des
yolks, dat d. koning, a. niets dan wierook gewoon, zoozeer verbitterde, dab hij RACINZ zijn
gunst geheel onthield. 22 Apr. 1699 overl. d.
dichter, wiens leven beschreven werd door
zijn tweeden zoon
Racine (Louis), geb. to Parijs 6 Nov. 1692,
die tevens een good dichter was. Na zich eerst
tot den geestelijken stand to hebben voorbereid, veranderde hij v. bestemming on erlangde
hij een post bij 't financie-wezen. Hij overl. 29
Jan. 1763. Onder zijn gedichten zijn vooral
d. „Odes" met lof bekend.
Racine, eon havenstad in d. Amerikaanschen staat Wisconsin, gelegen a. d. uitmonding v. d. Root-River in 't Michiganmeer, met
21 000 inw. (1890) en vele fabrieken v. landbouwwerktuigen.
VIII.
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Rad en .Rondselwerk. Zie Raderwerk.
Radbertus. Zie Paschasius.
Radboud, een zoon v. Adgillus, volgde
zijn vader als koning v. Friesland op en
toonde zich 't Christendom ongenegen, toen
Wigbert on Willebrord dit omstr. 690 in zijn
gebied wilden verkondigen. Willebrord riep
d. ondersteuning in v. Pepijn v. Herstal, d.
major domus v. d. Frankischen koning, en gaf
hierdoor aanleiding tot d. oorlog, die in 692
door Pepijn tegen RADBOUD gevoerd werd.
RADBOUD werd geslagen on tot een nadeelig
verdrag genoodzaakt, doch schijnt sedert d.
grenzen v. 't Frankisch gebied verontrust on
tot dat doel zelfs een verbond met zekeren
Everard, heer v. een dorp in d. Betuwe, aangegaan to hebben. Wat daarvan zij, d. oorlog
werd omstr. 697 door Pepijn hervat, die d.
Friezen bij Duurstede andermaal sloeg, RADBOUD met d. zijnen tot in 't hart v. Friesland
op d. vlucht drool en, met buit beladen, terugkeerde. WaarschUnlijk is die oorlog weer met
een verdrag geeindigd ; althans men vindt vermeld, dat Grimwald, d. tweed° zoon v. Pepijn,
met Theudesinde, een dochter v. RADBOUD,
in 't huwelijk trad. Grim wald werd echter
kort daarna door een Fries omgebracht, zonder
dat blijkt of zulks met voorkennis v. RADBOUD
geschiedde. Na d. dood v. Pepijn verbond
RADBOUD zich met Ragenfried, die Karel Martel, Pepijns zoon, v. d. vaderlijke waardigheid
wilde ber0OVell. RADBOUD voerde in 716 zijn
krijgsmacht to scheep en sloeg Karel met
diens benden nabij Keulen op d. vlucht. Karel
herstelde zich echter weldra en versloeg RADBOUD op zijn beurt. d. Nederlaag der Friezen
werd, naar men verhaalt, door een verdrag gevolgd. waarbij RADBOUD niet alleen d. prediking
v. 't Christendom voortaan in zijn gebied toestond, maar ook beloofde 't zelf to zullen omhelzen. Een onvoorzichtig antwoord v. Wolfran,
bisschop v. Sens. in Champagne, die zich omstr.
dien tijd tot verkondiging des Evangelies n.
Friesland begeven had, veroorzaakte, dat RADBOUD zijn belofte niet hield. Toen daze nl. to
Hoogwoude of to Medemblik gereed stond om
zich to laten doopen en, reeds met d. eenen voet
in d. doop vont staande, vroeg wat er geworden
was v. 't groote getal zijner heidensche voorvaderen, gaf d. bisschop ten antwoord, dat
alle ongedoopten voorzeker verloren waren.
Dit gehoord hebbende, trok RADBOUD zijn voet
weer terug en verklaarde hij, dat hij liever met
zijn heidensche voorouders in 't zalig gewest
v. Wodan wilde zijn dan met d. Christenen
in d. hemel. Wolfran vertrok en RADBOUD,
die reeds geruimen tijd a. een slepende ziekte
geleden had, stierf zoo kort daarna, dat hij,
naar 't bericht v. Beka, reeds drie dagen later
begraven werd. Na RADBOUD'S dood, die in
719 voorviel, kwam zijn zoon Poppo a. d.
regeering, die aanvankelijk d. prediking v. 't
Christendom begunstigde.
.Radboud, een achterkleinzoon v. d. Frioschen koning, was bisschop v. Utrecht v.
901 tot 918. Aan 't hof v. Karel d. Kale in
d. school v. d. wijsgeer Manno gevormd, beklom hij d. Stichtschen bisschopszetel onder
goedkeuring v. keizer Arnulf. d. Invallen der
Noormannen verdreven hem n. Deventer, doch
met behulp der christelijke bevolking en door
't wonder v. een bliksemstraal bevrijdde hij
zijn zetelstad. Hij overl. te Ootmarsum, 29
Nov. 918.
Radcliffe, een stad in 't Engelsche graafs.
Lancaster, met 20 000 inw. on kolengroeven
in d. nabijheid.
Radcliffe (ANNA), geb. WARD, een Engel2
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sche romanschrijfster, 9 Juli 1764 te Londen
geb., was met d. rechtsgeleerde William Radcliffe gehuwd, die d. „English chronicle" uitgal. Haar eerste romans vonden minder btjval,
doch haar „Romance of the Forest" (1791) en
The mysteries of the Castle of Udolpho"
(1794) werden gretig door duizenden lezers
verslonden en in bijna alle Europeesche talen
overgebracht. Zij plaatste zich door deze a.
't hoofd eener school, die meesterlijk d. belangstelling v. d. lezer wilt te boeien en
zich voornamelijk bewoog te midden v. schrikwekkende voorvallen en geheimzinnigheden.
Zij schreef een serie romans in dien geest,
waarvan d. laatste, „The Italian", in 1797 't
licht zag. Twee jaren vroeger had zij ook een
reisbeschrijving in 't licht gegeven onder d.
titel „Travels through Holland and along
the Rhine". d. Begaafde schrijfster overl. 7
Febr. 1823. Zie Walter Scott „Biographical
notices of eminent novelists".
Radde (GUSTAV FERDINAND RICHARD), een
Duitsch reiziger, geb. 27 Nov. 1831 te Dantzig.
In 1852 maakte hij een reis door d. Krim en v.
1855—'60 bezocht hij Oost-Siberia; vervolgens
vergezelde hij Theodor von Brandt en Karl
Ernst von Baer n. d. Zwarte Zee en d. Zee v.
Azow en in 1863 werd hij opzichter v. 't
natuur-historisch-ethnographisch museum te
Tiflis, v. waaruit hij herhaaldeltjk Kaukasie
en Armenia, alsmede in 1886 Noord-Chorasan
bezocht. 't Verslag v. zijn Siberische reizen
vormt 't 23e deel v. d. „Bijdragen tot d. kennis v. 't Russische rijk", door von Baer en
Helmersen uitgeg. Voorts schreef RA DDE
„Reise im SUden von Ostsiberien"(2 din, 1862),
„Berichte fiber die biologisch-geographischen
Untersuchungen in den Kaukasuslandern"
(1866), „Die Chewsuren" (1878), „Ornis caucasia"
(1884), „Die Fauna und Flora des sildwestlichen Kaspigebiets" (1886), „Aus den Daghestanischen Hochalpen" (1888) e. m. a. werken.
Radecke (ALBERT MARTIN ROBERT), een
Duitsch componist, geb. 31 Oct. 1830 te Dittmannsdorf in SileziO. Hij bezocht v. 1848—'50
't conservatoire te Leipzig en werd vervolgens aldaar violist a. 't Gewandhausorkest
en in 1853 muziekdirecteur v. d. stadsschouwburg. In Beriijn organiseerde hij verscheidene
jaren koor- en orkestconcerten en v. 1871—'87
was htj aldaar kapelmeester a. d. koninkltjke opera. Hij heeft talrijke liederen gecomponeerd, alsmede orkost- en klavierstukken.
Radeernaald (Een) is d. naald, die bij 't
etsen gebruikt wordt. Zie 't art. Etsen.
Rademacher (JOHANN GOTTFRIED), een
Duitsch geneeskundige, geb. 4 Aug. 1772 te
Hamm in Westphalen en overl. 7 Febr. 1849
to Goch, nabij d. Nederl, grens, waar hij sedert
1797 als arts gevestigd was. Hij staat bekend
als d. grondlegger der zoogenoemde ervaringsgeneesleer en schreef onder meer andere
werken: „Rochtfertigung der von den Gelebrten miszkannten, verstandesgerechten Erfahrungsheillehre der alten scheidekiinstigen
Geheimartze und treue Mittheilung des Ergebnisses einer fiinfundzwanzigjahrigen Erprobung dieser Lehre am Krankenbette" (1841,
4e dr. 1852). Een zijner voorn. geschriften is
door wijlen Dr. A. Th. Winkler in 't Nederl.
vertaald onder d. titel „d. Ervaringsgenees-

leer".

Rademaker (GERARD), een Nederl. schilder, in 1672 to Amsterdam geb. en overl. aid.
in 1711. Hij werd door zijn vader, een timmerman, in d. beginselen der bouwkunst en d.
perspectief onderwezen. Dit laatste vak werd
weldra door hem zelf a. anderen onderwezen,
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o. a. a. d. portretschilder v. Goor, die hem
wederkeerig in zijn kunst inwijdde. Later begat
hij zich in 't gevolg v. d. bisschop der bisschoppolitico cleresy, Petrus Codde, n. Rome en hij
bestudeerde daar vlijtig d. gedenkteekenen
der vroegere kunst. Toen hij to Amsterdam
was teruggekeerd, trok hij v. zijn studien
practijk, door in d. zaal-, zonder- en schoorsteenstukken, welke hij in onderscheidene
deftige huizen schilderde, gebouwen en landschappen aan to brengen, die v. zijn ontwikkeling en kennis getuigden. In d. burgerzaal
op 't Amsterdamsche stadhuis was hij mode
werkzaam.
_Raden2a.ker (ABRAHAM), een Nederl. teekenaar, schilder en graveur, geb. in 1675 to
Amsterdam en overl. te Haarlem in 1725. Hij
had zijn kunstvaardigheid uitsluitend a. eigene,
v. d. jeugd of begonnen oefening to danken
en bepaalde zich voornamelijk tot 't teekenen
v. landschappen, met kasteelen, poorten en
andere gebouwen. d. Verzameling v. deze
prenten is in 6 quarto-deelen uitgegeven onder
d. titel ,Kabinet V. Nederlandsche en Kleefsche oudheden" (d. eerste uitgave dozer prenten is zonder tekst; d. tweede, v. 1715, is v.
een Hollandschen tekst vergezeld, en in 1727
en 1735 verscheen 't met Nederlandschen,
Franschen en Engelschen tekst). Behalve dit
werk kent men v. RA DEMAKER 00k Spiegel
v. Amsterdams zomervreugd of d. dorpen
Amstelveen, Sloten en d. Overtoom" (1727),
„Hollands Tempe verheerlijkt" (1728), „Hollands Arcadia" (1731) en „Rijnlands fraaiste
Gezichten" (1731).
Radenhausen (CHRI STIAN), een Duitsch
schrijver over philosophie, geb. 3 Dec. 1813 to
Friedrichstadt a. d. Eider. Hij schreef o. a.
„Isis, der Mensch und die Welt" (4 dln, 1872),
„Osiris, Weltgesetze in der Erdgeschichte"
(3 dln, 1876) en „Esther, die semitische Unmoral im Karnpfe wider Staat und Kirche"
(1887).
Raderdieren (Rotatoria) maken een klasse
in d. diergroep der wormen (vermes) uit;
voor d. 19e eeuw werden zij tot d. afgietseldiertjes of tot d. polypen gerekend. Zij zijn
microscopische wezens, die a. d. voorzijde v.
't lichaam een roeiorgaan hebben; dit bestaat
uit verschill. om d. mond geplaatste lappen,
wier randen met trilharen bezet zijn, die door
hun beweging 't doen voorkomen, dat d. geheele lappen draaien. Hieraan zijn deze diertjes hun naam verschuldigd. Hun lichaam is
min of meer langwerpig eirond on bestaat
uit een kop on een romp, terwtjl d. meeste
bovendien nog een voet bezitten. d. Trilharen
om d. kop kan 't dier willekeurig bewegen
of stil houden. d. Romp bevat d. ingewanden
on is bedekt met een some week on dun,
doch dikwijis ook vast en dik huid,je. d. Voet
dient 't dier tot steun on ter beweging on is
bij sommige soorten in een langen steel of in
vorkachtige uitsteeksels verlengd. Vele raderdieren kunnen zich uitrekken on daarna

weder door inkrimping een geheel andere,
gedrongene gedaante aannemen. d. Geslach-

ten zijn geschoiden; d. mannetjes zijn kleiner
dan d. wijfjes. Zij planten zich door eieren

voort on d. meeste individuSn zijn eierleggend on dus vrouwelijk. Op d. hersenzenuwknoop komen soms oogen als pigmentvlekken voor.
d. Raderdieren leven in zoet water. Vele
soorten bltjven in leven, ofschoon zij gedurende meer dan een jaar buiten alle v milt en
als verdroogd gehouden worden; bevochtigt
men hen, dan bewegen ztj zich opnieuw, alsof
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er geen tijdperk v. verdrcoging voor hen bestaan had. Leeuwenlioek. d. vader der microscopie en d. ontdekker der raderdieren, was
•ook d. eerste, die dit zonderling berleven bij
Rotifer vtagaris waarnam, een soort, die in 't
regenwater der goten zeer veel voorkomt.
bommige soorten v. deze klasse zwemmen
vrtj of bewegen zich willekeurig langs d.
stolen en bladeren der waterplanten, andere
leven in buizen of omhulsels, in welke zij
zich kunnen terugtrekken en die gevormd
zijn uit een stof, welke uit hun lichaam zelf
wordt afgescheiden. Alle nemen hun voed-sel tot zich door middel v. d. stroom, welke
door d. beweging der trilharen om d. mond
gevormd wordt; d. microscopische plantendeelen of afgietseldiertjes worden daardoor
hun in d. mondholte gedreven.
Radersteenen, Lie Encrinieten.
Raderwerk. d. Raderwerken zijn bestemd
.om d. beweging v. een as op een andere over
te brengen. Wanneer men twee evenwijdige
.assen v. cylindervormige trommels voorziet,
wier cylindervlakken sterk tegen elk. gedrukt

orden, dan zal d. beweging v. d. eene as
een v. d. andere in tegenovergestelden zin
ten gevolge heliben. Als evenwel d. laatstgenoemde as een te sterken weerstand ontmoet,
zal d. wrijving der trammels onvoldoende zi v n
om haar in Leweging to brengen. Dit bezwaar
wordt weggenomen, wanneer men beide trommels v. gelijke tanden voorziet, die regelmatig over d. elk, rakende omtrekken verdeeld
zijn en deze in elk. laat grijpen, geltk in
onderstaande figuur 't geval is. Twee of meer
in elk. grijpende tandraderen vormen een
rad en rondselwerk. 't Grootste v. zulk een
stel raderen beet 't rad, 't kleinste 't rondsel.
In onderstaande figuur is op d. as v. 't
rondsel een kruk B bevestigd en op die v. 't
rad een windas, waarmee een last P kan
worden op6ehaald. Als er a. d. kruk bij F
gedraaid wordt, zal 't rondsel rondgaan
daarbij met een kracht, die wij t zullen noemen, tegen d. tand v. 't rad drukken. 't Rad
kan evenwel niet rondgaan, zonder d. last P
op to lichten; als derhalve d. toestel in rust
blljft, ligt daarin 't bewijs, dat d. weerstand

v. d. last een tegendruk v. d. tand v. 't rad
op dien v. 't rondsel uitoefent, dien wij t'
noemen, gelijk a. d. straks genoemden druk t.
Uit d. leer v. 't evenwicht (zie Hefboom) volgt:
Lengte kruk
t —Druk bij F X
Straal rondsel ;
en:
Straal windas
=
PX
;
Straal rad

v. 't rad 30 en dat v. 't rondsel 10 bedraagt,
vindt men voor d. genoemde verhouding 21,
zoodat men met zulk een toestel, met eon
kracht v. 15 KG. a. d. kruk werkende, een
last v. 21 x 15 of 315 KG. zal kunnen oplichten.
Ztjn d. assen evenwtjdig on d. raderen dus
in 't zelfde platte vlak gelegen, als in 't aangehaalde voorbeeld, dan spreekt men v. spoorraderen. Op d. as v. 't rondsel had men in
plaats v. d. kruk weer een rad kunnen schuiven on d. tanden daarvan kunnen doen vatten in die v. een rondsel, dat met d. kruk op
een derde as geachoven was, enz. Op die wijze
zal men d. verhouding v. d. last tot d. druk
grooter en grooter kunnen maken; tegelijkerttjd wordt d. snelheid, met welke d. last ge.
licht wordt, als d. kruk met een standvastige
snelheid wordt rondgedraaid, in dezelfde reden
kleiner. Omgekeerd zal men door een behoorlijke plaatsing dar raderen en rondsels d.
snelheid v. d. last ten koste v. d. uitgeoefenden
druk kunnen doen toenemen. Men ziet dus
hier ook weer bewaarheid 't algemeen bekend
beginsel, dat 'tgoen men in kracht wint, in
snelheid of tijd verloren gaat on omgekeerd.
Maken d. assen een zekeren hoek met elk.,
dan kan d. beweging in 't algemeen worden
overgebracht door kegelwerk of kegelvormige
raderen (Ook kamraderen genoemd; zie 't art.
Kroonrad). Ook kan men gebruik maken v.
een schijfloop of lantaarn. d. Tanden, die bij d•

als wij, wegens d. gelijkheid v. t en t', d.
tweeds leden der vergelijkingen a. elk. gelijk
stellen, zien wij, dat d. verhouding v. d. to
heffen last P tot d. druk bij F wordt uitgedrukt door deze geltjkheid
P
— Lengte kruk
Straal rad
Druk bij F Straal windas Straal rondsel'
aangezien d. tanden v. rad en rondsel gelijk
zullen hun aantallen zich verhouden als
d. zooeven genoemde stralen, zoodat men ook
zal kunnen schrijven:
P
_ Lengte kruk
Druk bij F
Straal windas X
x Aantal tanden rad
Aantal tanden rondsel'
Als dus d. kruk een lengte heeft v. 7 dM., d.
straal v. 't windas 1 dM. is, 't aantal tanden

sporadeni'tvlk.wgenzij

RAD.

20

heeft men in 't kamrad, dat bij eon lantaarn
gebruikt wordt, vervangen door schijfjes, loodrecht op genoemd vlak staande en kammen geheeten. In plaats v. 't rondsel komt dan een
schfloop of lantaarn, bestaande uit twee
gelUke en evenwUdige schijven, die om d. as
gesloten en door staafjes, tuss. welke d. kammen ingrUpen, verbonden zijn.
Sntjden d. assen elk. niet, dan moat men
gebruik maken v. een hulp- of tusschenrad,
dat gesloten is om een as, die d. twee eerstgenoemde snUdt.
Behalve d. genoemden heeft men nog andere
tandraderen, o. a. d. ringvormige tandraderen.
Deze verschillen daarin v. d. gewone spoorraderen, dat rad en rondsel in denzelfden zin
rondgaan, omdat 't rad d. tanden a. d. binnenzijde beeft.
Er bestaan ook raderen voor afgebrokene beweging. Hierbij is 't rondsel slechts over een
deal v. d. omtrek v. tanden voorzien; zoolang
deze met d. tanden v. 't rad in aanraking
zijn, is 't laatste in beweging.
Om eene draaiende beweging in een rechtlUnige to veranderen kan men gebruik maken
v. een gewoon spoorrad, dat om d. as gesloten
wordt, en dit op een getande staaf of heugel
laten werken. d. Heugel moat daarbtj in haar
beweging geleid worden. Een toepassing v.
deze wtjze v. overbrengen der beweging ziet
men in d. dommekracht of aardwind (Zie 't
art. dommekracht).

Aangaande d. vorm, dien d. tanden hebben
moeten, valt op to merken, dat deze zoo
behoort to zijn, dat d. raderen over elk.
rollen, alsof er geen tanden aanwezig waren.
d. Aantallen der tanden v. twee op elk. werkende raderen zullen omgekeerd evenredig
zip met d. hoeksnelheden, die d. assen, om
welke ztj gesloten zijn, moeten hebben. Deze
bekend zijnde, is tevens bekend d. betrekkelUke grootte v. d. stralen der cirkels, die elk.
moeten aanraken. Deze cirkels dragen d. naam
steekcirkels. Elk der omtrekken verdeelt men
in een geheel aantal deelen, die ieder gelijk
zljn a. d. lengte, ingenomen door een tand
on een tusschenruimte, a. welke men d. naam
steek v. d. tand geeft. Als daarna d. tendon
afgeteekend ztjn, worden zij verder zoodanig
uit- on afgestoken, dat a. d. bovengestelde
voorwaarde voldaan is.
Veelal worden d. tandraderen v. ijzer vervaardigd. Wanneer 't op groote nauwkeurigheld aankomt, zooals in uurwerken, bezigt
men gewoonlijk koper als grondstof. In d.
wind- on watermolens treft men nog dikwijls
houten raderen aan.
Radesyge (uit 't Deensch-Noorsche rade,
kwaad, of v. raad, d. vischhuid, on syge, ziekte)
noemt men in Scandinavi6 een langdurige,
op inwendige oorzaken berustende ziekte,
welke zich vooral door uitgebreide huidzweren kenmerkt, die in 't gunstigste geval
genezen met achterlating v. witte, netvormige
litteekens of verder vreten on zelfs diaper
liggende deelen (bp. d. neus) kunnen vernielen. Door nieuwere onderzoekingen is aangetoond, dat volkomen dezelfde vormen v.
verzwering bij ons voorkomen onder d. namen
huidworm en wolf (lupus) on dat zij hier
evenals daar gewoonlljk v. syphilis of hankelUk zljn. Tot dezelfde snort v. aandoeningen
schUnen ook d. Dithmarsche ziekte, d. Scarliero
en eenige andere endemische ziektevormen
to behooren.
Radetzkij (FEDOR FEDOROWITSJ), eon Russisch generaal, gab. 28 Juli 1820 to Masan en
over]. 26 Febr. 1890 to Odessa. Gesproten uit
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een adellijk geslacht, werd htj in 1839 genie°Meier; hij diende geruimen tijd in d. Kaukasus, nam in 1877 als luitenant-generaal deal
a. d. Turksche expeditie, verdedigde hierin v.
Aug.—Sept. met goad gevolg d. Sjipkapas in d.
Balkan, werd adjudant-generaal v. d. keizer en
zag zich tot gouverneur-generaal v. Charkow
benoemd.
Radetzky (JOSEPH WENZEL, graaf RADETZKY
DE RADETZ), een Oostenrijksch veldmaarschalic
werd 2 Nov. 1766 to Trebnic, een klein dorpje
in Bohemen, gab. U.'oen ht) 6 jaar oud was,
verloor hij ztjn vader; hij werd daarna bij
zijn grootvader opgevoed on na diens dood
werd hij op een school to Brunn geplaatst,.
waar hij een bepaalde voorliefde voor d.
militairen stand toonde. 1 Aug. 1784 trad hlj
dan ook als kadet in dienst on nog geen
jaar later, 3 Febr. 1786, werd hij tot Zen luitenant bevorderd, welke bevordering 5 Aug.
1787 door die tot ten luitenant gevolgd werd.
In 't volgend jaar ontving hij d, vuurdoop in
d. veldtocht tegen d. Turken, dien hij als
ordonnans-officier v. d. veldmaarsehalk Lacy
bUwoonde. In 1789 streed hij onder d. veldmaarschalk Loudon voor Belgrado, dat na
een beleg v. drie waken overgegeven word.
d. Veldtochten v. 1792—'94 a. d. Rijn on
in d. Nederlanden stelden RADETZKY in
d. gelegenheid zich btj Maubeucre on bid.
Fleurus to onderscheiden. 9 Aug.1794 werd
hij tot ritmeester en adjudant v. Beaulieu
benoemd. In d. veldtocht v. 1796 in Ran&
komt zijn naam na d. slag bij Voltri 't eerst
voor in d. officieele rapporten on ten gevolge
daarvan werd hij 19 Mei bevorderd tot majoor
on commandant v. 't nieuw opgerichte korps
pionniers; als zoodanig arbeidde hij tot d.
vrede v. Campo Formic. (17 Oct.1797) a. d. versterkingen bij Gradisca en a. die bij d. Isonzo. d.
Nieuwe veldtocht v. 1799 stelde hem in d. gelegenheid als adjudant v. Melas zoovee/
dapperheid on beleid a. d. dag to leggen, dat
hij andermaal bevorderd werd on wel tot
luitenant-kolonel. Vooral in d. veldslagen a.
d. Trebbia on bij Novi onderscheidde hij zich
zeer en, nadat hij 12 Dec. tot kolonel bevorderd
was, stelde hij zich bij d. bestorming v. d.
Monte-Croce in d. nabtjheid v. Vareggio 10 Apr.
1800 a. 't hoofd der storrnkolonne on toonde
hij andermaal zijn groote talenten. Eenige
maanden later kreeg hij 't bevel over 't 3e regiment kurassiers v. d. hertog Albert v. SaksenTeschen on hij kon zich daarmede 't eerst
bij Hohenlinden (3 Dec. 1800) onderscheiden.
Ztjn veelvuldige verdiensten werden eindeltjk,
18 Aug. 1801, beloond met 't ridderkruio der
orde v. Maria Theresia. Gedurende d. vrede
bleef htj met zijn regiment steeds to Oedenburg. 27 Aug. werd RADETZKY als generaalmajoor on brigade-commandant n. Italia gezonden en nu behoefde hij niet lang to wachten
om zijn moed to toonen. In d. slag bij Caldiero
(29-31 Oct. 1805) bedreigde hij d. rug der
vUandelUke stelling en hij dekte daarna d.
marsch v. d. aartshertog Karel n. Stiermark en
en Illyrie. Bij d. veldtocht v. 1809 vormde
RADETZK Y'S brigade eerst d. voor-, later d.
achterhoede en leverde hij tallooze gevechten,
to veel om hier to noemen. 27 Mei werd hij
tot luitenant-veldmaarschalk benoemd;
streed als zoodanig in d. veldslag v. Wagram
en ontving daarna 't commandeurs-kruis der
Maria-Theresia-orde. Na d. vrede werd RA DETZKY tot chef v. d. generalen staf benoemd
en was hij tevens v. 1810—'12 a. 't ministerie
v. Oorlog werkzaam. In deze invloedrijke betrekking, deed hii veel voor d. reorganisatie
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v. Oostenrijksche leger. Toen Oostenrijk d.
oorlog a. Frankrijk verklaarde, werd RADETZKY
Chef v. d. staf bij 't leger v. prins Schwartsenberg en hij woonde in die betrekking d. veldtochten v. 1813—'15 bij. Vooral bij Culm,
Leipzig en Brienne bewees hij belangrijke
diensten en hij werd daarvoor door vele
souvereinen met tal v. ordeteekens begiftigd.
Na d. vrede k wam RADETZKY als divisie. generaal to Oedenburg, later to Ofen. 18Febr.1829
werd hij generaal der cavalerie en kort daarna
kreeg hij 't bevel over d. vesting Olmtitz,
terwijl hij in 1831 tot opperbevelhebber der
Oostenrijksche strljdkrachten in Italie word
benoemd. Sedert 1834 hield hij op d. voorn. slagvelden v. Boven-Italia die beroemde herfstmanoeuvres, welke door officieren uit alle
legers werden bi,jgewoond. In 1836 werd
RADETZKY tot veldmaarschalk bevorderd. Wel
voorzag hij in 1847 't onweder, dat in Loinbardije zou uitbarsten, maar hij was niet in
staat om voldoende voorzorgsmaatregelen to
nemen. Daarom ook moest hij, toen d. omwenteling in Mrt 1848 to Milaan uitbrak, na
een hardnekkig vijfdaagsch straatgevecht, die
hoofdstad verlaten en zijn beroemden terugtocht op Verona doen. Forst 6 Mei waagden
d. Piemonteezen 't d. stelling der Oostenrijkers bij Sta Lucia en Croce Bianca a. te
tasten. Hard was d. strijd, want 12 zwakke cornpagnieen moesten gedurende drie uren eerst 3
en daarna 4 brigaden des v tjands tegenhouden,
doch d. overwinning bleef a. d. Oostenrijksche
zijde. RADETZKY, to zwak om zijn tegenpartij
a. to vallen, bleef nu d. versterking onder
Nugent afwachten en reeds twee dagen, nadat
daze aangekomen was, ging hij tot 't offensieve over (27 Mei); hij trok langs Mantua en
verder over d. Mincio, wierp d. vijand bij
Curtatone overhoop on rukte op Goito aan.
cL Val v. Peschiera (30 Mei) en d. treurige
berichten, uit Weenen ontvangen, noodzaak ten
hem tot 't staken v. zijn voortgaande beweging.
Hij rukte op Vicenza a. en na eon hevigen
strijd en d. bestorming v. d. Monte Berico
nam hij 10 Juni niet alleen d. stad, maar
ook d. provincies Padua en Polesine vielen
hem daarbij in handen. Daar echter d. volgenden dag d. hoogten v. Rivoli in 's vtjands
handen vielen en doze dus een overtocht
over d. Etsch had, zoodat hij Verona bedreigde,
trok RADETZKY met 't grootste deel zijner
troepen naar 't bolwerk v. Lombardije terug.
23 Juli liet RADETZKY d. hoogten v. Sona en
Somma Campagna aanvallen en na eon driedaagschen, moorddadigen strijd was d. 25en
d. slag bij Custozza geeindigd en trok Karel
Albert onder gestadige verliezen op Milaan
terug, doch hij moest ook daze stad ontruimen, terwijl RADETZKY 6 Aug. zijn plechtigen intocht in d. hoofdstad v. Lombardije
deed. Door zijn talent en geestkracht had
RADETZKY Boven-Italic voor 't huffs v. Oostenrijk gored on wel op een leeftijd, waarbij
zulke daden zonder voorbeeld zijn. Na d. slag
v. Custozza had hij d. hoogste militaire onderscheiding in Oostenrijk, nl. 't grootkruis der
Maria-Theresia-orde, ontvangen.
9 Aug. stond RADETZKY d. koning v. Sardinia een wapenstilstand toe, waarbij d.
Piemonteezen alles moesten ontruimen en
alle gevangenen teruggegeven werden. Nu
wendde zich d. grijze veldheer n. Veneto om
ook daze stad te doen bukken, waarbij hij
zijn troepen zoodanig opstelde, dat zij bij 't
weder uitbreken der vijandelijkheden spoedig
geconcentreerd konden worden. Dit geschiedde
reeds 12 Mrt 1849, toen Karel Albert d. wapen-
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stilstand opzeide. RADETZKY trok zijn troepen
bij Pavia btjeen, trok 20 Mrt over d. Tessino,
rukte in drie kolonnen vooruit, doorbrak 't
centrum v. d. vijand, sloeg diens linkervleugel
d. 21en bij Vigevano en d. 22en bij Mortara,
zoodat d. Piemonteezen v. hun terugtochtslijn werden afgesneden, on bracht d. 23en a.
d. hoofdmacht v. d. vijand bij Novara een
zoo beslissenden slag toe, dat d. overblijfselen
v. 't Piemonteesche leger zich ternauwernood
konden redden on Karel Albert genoodzaakt
was afstand v. d. troon to doen, ten behoove
v. zijn zoon.
In vier dagen had dus „wader" RADETZKY
dozen tweeden veldtocht geeindigd. d. Opstand
to Brescia werd in vuur on blood gesmoord
en alleen Venetia hield zich nog fier staande,
doch moest zich na een hardnekkig beleg
eindeltjk overgeven, terwijl 30 Aug. RADETZKY
daar zijn intocht deed en zoodoende geheel
Lombardije weer a. Oostenrijk onderworpen
had. Talrijk waren d. belooningen, die RADETZKY v. alle zijden ontving. d. Keizer v.
Oostenrijk zond hem d. orde v. 't Gulden
Vlies (anders alleen voor vorsten besternd)
en liet een medaille to zijner eere slaan; d.
keizer v. Rusland benoemde hem tot Russisch
veld maarschalk on schonk horn d. riciderorde
der le klasse v. s. George, benevens een regiment huzaren, enz. (In 't geheel ontving d.
maarschalk 46 militaire orden).
Had RADETZKY door zijn dapperheid d. oproerige landstreek onderworpen, door grootmoedigheid en vergevingsgezindheid wist hij
d. achting en d. liefde v. 't zoo vijandige
yolk to verwerven en d. eenheid in 't heroverde land to herstellen. Sedert 1849 gouverneur-generaal on opperbevelhebber in Lombardije, moist RADETZKY d. rust to bewaren en
een poging tot oproer in 1853 to Milaan in
haar geboorte to smoren. Welk vertrouwen
d. keizer in hem stelde, blijkt uit d. omstandigheid, dat RADETZKY in 1850 n. Weenen
werd opgeroepen om voor d. dreigenden oorlog met Pruisen 't operatieplan to ontwerpen.
Nadat hem in 1856 bij 't bezoek dos keizers
in Lombardije nog groote eer ten deel gevallen was, verzocht hij wegens hoogen
ouderdom Ain pensioen, dat hem 28 Febr.
1857 op d. eervolste wijze verleend werd.
72 jaar had hij d. staat gediend.
21 Mei had d. grijze held 't ongeluk zijn
been to breken en, hoewel hij hiervan nog
genas, overl. d. ruim 91-jarige grijsaard toch,
5 Jan. 1858, op d. Villa reale to Milaan, 't
paleis, dat hem door d. keizer ten gebruike
was afgestaan. Met d. grootste eerbewtjzen
werd zijn lijk ter aarde besteld ; to Praag en
te Weenen werden fraaie monumenten to
zijner eer opgericht.
Radicaal (v. 't Lat. radix, wortel, oorsprong) beteekent ingeworteld, diep; verder
oorspronkelijk, grondig. Als zelfst. naamw.
duidt 't d. aanhanger v. eon staatsparttj aan,
die een geheele democratische verandering
v. d. constitutie verlangt. d. Leer en d.
grondstellingen v. eon zoodanige parttj vat
men samen onder d. naam radicalisme,
welk laatste woord echter evenzeer gebezigd wordt v. eon bepaalde richting op
wetenschappelijk en kerkeltjk-godsdienstig gebied. — Eindeltjk wordt d. naam radicaal (onz.)
gebruikt voor bevoegdheid, d. i. eigenlijk d.
grondslag, waarop daze berust.
Radicalen is d. naam, dien men in d.
scheikunde geeft a. atoomgroepen, welke
onveranderd voorkomen in d. structuurformules v. verschill. vorbindingen. Bestaan
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zij uit eon element, dan heeten zij enkelvoudig
bevatten zij meer elementen, dan noemt men
ze samengesteld. Voorbeelden zijn: SO2, NO2,
OH, CH2, C2 E15, NH2 en C2 H4.
Radi.js (Raphanus). Dit plantengesl. behoort tot d. uitgebreide fam. der Kruisbloemigen (Cruciferae), volgens 't sexueele stelsel
een plaats innemende in d. 2e orde der 15e
klasse (Tetradynamia siliquosa). 't Kenmerkt
zich door rolronde hauwen, die, in een kegelvormige punt uitloopende, gesloten of v. afstand tot afstand ingesnoerd zijn, in welk
laatste geval zij in d. haar samenstellende
deelen uiteenvallen. d. Zaadlobben zijn overlangs toegevouwen. Tot dit geslacht behoort:
d. gewone radifs (R. sativus), die in drie verscheidenheden geteeld wordt: 1°. ale gewone
racily's, met witte of roode, ronde of langwerpige
knolletjes; 2°. als rammenas of rammelas (R.
sativus niger s. esculentus), waarvan d. knollen
veel grooter zijn, uitwendig zwart, inwendig
wit en veel scherper v. smack, zoodat men
geneigd zou zijn deze voor een andere soort
to houden; 3°. ale oliezaad (Chineesch
zaad). Ofschoon d. olie, uit dit zaad verkregen,
good is, is d. teelt daarvan niet algemeen,
omdat dit zaad zich moeiltik uit d. hauw
laat afscheiden. In sommige streken v. Twente
wordt zij veel gekweekt onder d. naam tut,
Spaansche tut of Spaansche dodder. Tot dat
geslacht behoort ook nog d. herik of Wilde
rad& (Zie Herik).
Radijsboompje, Zie Sneeuwbes.
Radius, Zie Straal.
Radja of Raja, ook Rahja, is een Indische eeretitel, die ongeveer met ons Vorst of
Prins overeenkomt en d. oude titel der inlandsche vorsten v. Hindostan is. d. Meeste
radja's, zoo niet alien, zijn tegenwoordig vazallen der kroon v. Groot-Britannia. HU, die
over radja's to gebieden had, word Maharadja,
d. i. vorst der vorsten, genoemd.
Radnor, een Engelsch graafs. in ZuidWales, met een oppervl. v. 20 vk. mijlen en
21 791 inw. (1891), die veel doen a. veeteelt;
't grootste deel v. 't land is bedekt met beideen veengronden. d. VischrUke Wije, die d.
zuidelijke en zuidwestelijke grans v. 't land
vormt, is d. voorn. rivier. d. Hoofdstad, Presteigne, telt 2336 inw. d. Vroegere hoofdstad,
New Radnor, is een armoedige plaats met
2690 inw. en een slotruIne.
Radom, een gouvernement in RussischPolen, tuss. d. Weichsel en d. Pilica, is 't hoogst
gelegen deel v. Polen en heeft een oppervl.
v. 225 vk. mijlen en 723 725 't Land
heeft groote, met wouden bedekte vlakten,
vruchtbare heuvelrijen, belangrijke tizer- en
steenkolenmtjnen en een vrij ontwikkelde
industrie. d. Handel is geheel in handen v.
Joden. — d. Geltjknamige hoofdstad, a. d.
Mleczna of Radomka en a. d. spoorweg Iwangorod —Dombrowo gelegen, heeft verscheidene
Bath. kerken, een Prot. kerk, een synagoge,
een hoogere burgerschool en 23 211 inw.
Radoux (JEAN THEODORE), een Fransch
componist, geb. 9 Nov. 1835 te Luik. In 1856
werd hij leeraar in 't fagotspel a. 't conservatoire aldaar en in 1872 directeur dier inrichting. Htj componeerde een groot aantal liederen en andere muziekstukken, o. a.: „Symphonie d'Avril", „Grande marche internationals", „Elegie", „Cain", „Patria", „Le travail",
,,Travail et liberte" en ,,Le Juif errant",
alsmede d. comische opera's „Le Bearnais",
„La coupe enchantee" en d. onvoltooide
„Andre Doria". RADOUX was ridder v. d.
Leopoldsorde en v. d. „Ordre de la couronne
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d'Italie" en lid v. d. Academie royale des
sciences, des belles lettres et des beaux arts
de Belgique". — Zijn brooder, JEAN TOUSSA ENT
RADOUX, geb. 4 Sept. 1825 te Luik, is leeraar
in zang en hoornspel a. 't conservatoire aldaar
on maakte zich bekend ale voortreffelijk
hoornvirtuoos. Hij componeerde verscheidene
cantaten, orkestwerken en talrijke „melodies
religieuses".
Radowitz (JOSEPH MARIA VON), een Pruisisch generaal en staatsman, geb. 6 Febr.1797
to Blankenburg in d. Harz. HU word in 1813
officier bij d. Westphaalsche artillerie, nam
deel a. d. slag bij Leipzig, trad daarna in dienst
v. Keur-Hessen. werd na 't eindigen v. d.
vrijheidsoorlog leeraar a. d. cadettenschool to
Cassel en vertrok in 1836 ale militair gevolmachtigde n. d. Bondsdag to Frankfort. HU
was het vooral, die een hervorming v. d.
Duitschen Bond voorstond (zie zijn geschrift
„Deutschland und Friedrich Wilhelm IV", 1848).
In 1848 word RADOWITZ in 't Frankforter Parlement gekozen, in 1849 word hij lid v. 't voorloopig Bondsbestuur en in 1850 was hij eenige
maanden minister v. Buitenlandsche Zaken.
Daarna trok hij zich uit 't staatsleven terug
on schreef hij als vervolg op zijn in 1836 uitgeg.
„Gesprache aus der Gegenwart fiber Staat und
Kirche" zijn „Neue Gesprache aus der Ge(zenwart" (2 dln, 1851), waarin hij 't denkbeeld
v. een nationals eenheid v. Duitschland onder
Pruisens leiding ontwikkelde. Hij overl. 25 Dec.
1853 to Berlijn. Van zijn werken noemen we
nog : „Ikonographie der Heiligen" (1834) en
„Lieber Devisen und Mottos des Mittelalters"
(1851). Zie Emilie Frensdorff, „Joseph von
Radowitz".
Radsjamandri, een district v. 't BritschIndische presidentschap Madras, een oppervl.
beslaande v. 293 vk. mtjlen met 1 780 613 inw.
't Land is vrij vruchtbaar en brengt rtjst,
suikerriet, katoen on tabak op. — d. Gelijknamige hoofdstad, a. d. linkeroever v. d. Godavari, telt 24 555 inw.
(in •'t Sanskriet _RadsjaRadsjpoeten
poetras, d. i, koningszonen) (d.) vormen een
Oost-Indische volksstam tuss. d. Pendsjab on
't plateau v. Malera. Zij golden voor d. nakomelingen v. d. oude Indische kaste der
krtjgslieden, d. Ksatrya's, kwamen v. 't Noorden, trokken over d. Ganges on maakten
zich alras v. d. onbeperkte heerschappij over
d. landen t. Z. v. dozen stroom meester. In
d. 12e eeuw bezaten ze drie machtige rijken,
Ardsjmir met Delhi, Kanori of Kanodsje en
Goezerat. In d. strtjd met d. Mahratten in 't 0.
en met d. Seikhs laden ze, vooral in d. 18e
eeuw, groote verliezen en in d. 190 eeuw beroofden d. Engelschen hen na langdurige oorlogen v. hun zelfstandigheid. Thans bestaan
nog enkele hunner voormalige staten, d.
Radsjpoetenstaten (zie dat art.), onder d. bescherming v. Engeland.
.Radsjpoetenstaten(Radsjpoetana)noemt
men d. 20 staten ten 0. v. Pendsjab en

Sind tot a. d. Dsjamma, die onder Britsche
bescherming staan. Zij worden door d. Arawallibergen doorsneden en kunnen naar
klimaat en gesteldheid v. d. bodem gevoegltik
in vier deelen worden onderscheiden; 't eerste
wordt dan ingenomen door zandsteppen en
woestijnen, 't tweede bestaat uit d. bergstaten
v. 't Arawalligebied, 't derde wordt door d.
Tsjambal besproeid, terwijl zich 't vierde v.
Alwar tot Karauli uitstrekt. 't Klimaat is
gezonder dan 't Indische, niettemin droog en
beet. d. Oogsten, die dikwijls mislukken ten gevolge der onregelmatige besproeiing, zijn over
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algemeen weinig winstgevend. Uitstekende
kameelen, runderen, schapen en paarden worden geteeld. d. Rtjkdom a. zout is verbazend
groot. Naast d. zoutbereiding zijn d. vervaardiging v. laken en leer, emailwerk, goud- en zilverwerken d. voorn. takken v. nijverheid. Wol
en opium worden ook in d. handel gebracht.
d. Fraaiste en belangrtjkste stad is Dsjaipoer.
d. Namen der verschill. Radsjpoetenstaten zijn:
Alwar, Banswara, Bhartpoer, Bikanir, Boendi,
Dholpoer, Karauli, Kischengarh, Kotah, Lawa,
Mewar, Partabgarh, Schahpoera, Dsjaipoer,
Dsjalla war, Dsjessalmir, Dsjodpoer, Dungarpoer, Sirohi en Tonk; to zamen beslaan ze
een oppervl. v. 6110 vk. mijlen met 12 269 000
inw. (1891).
Radslot, Zie Slot.
Rae (JoHN), een Engelsch noordpoolreiziger,
geb. in 1813 to Orkney. Hij studeerde to Edinburgh in d. medicijnen en vertrok daarna als
beambte der Hudsonsbaai-compagnie n. NoordAmerika. In 1845 ondernam hij een expeditie
in dienst dozer maatschappij on in 1846 nogmaals een. Van 1853—'54 voerde hij 't bevel
over een expeditie, die bewees, dat King Williams-Land een eiland is on tevens d. ophelderingen over 't lot der Franklin-expeditie
vond. Hiervoor ontving hij d. gestelde belooning v. 10 000 p. st.
Raepsaet (JAN JOSEPH), een Zuid-Nederl.
staatsman en schrijver, geb. to Oudenaarde
29 Dec. 1750, overl. aldaar 15 Febr. 1832. Zijn
vader, Jan, was advocaat bij d. raad v. Vlaanderen on griffier bij d. stedelijke overheid en
rechtbank (chatellenie) v. Oudenaarde. Hij
studeerde a. d. hoogeschool to Leuven in d.
rechten en promoveerde 17 Dec. 1772 in dat
vak, waarop hij 16 Jan. v. 't volgend jaar
advocaat werd bij d. raad v. Vlaanderen en nog
in 'tzeltde jaar volgde hij zijn vader in 't
griffierschap op. In die hoodanigheid zette
RAEPSAET d. bevolking v. Oudenaarde tegen
d. maatregelen v. keizer Jozef II op, toen die
worst d. staatsinstellingen v. d. Oostenrtjksche
Nederlanden omverwierp (1787). Bij 't algemeen verzet, dat tegen die nieuwigheid ontstond, teekende RAEPSAET met d. graaf Delafaille v. Assenede d. akte vorerzet ale afgevaardigde der prow. Vlaanderen. Dit alles had
ten gevolge, dat RAEPSAET 21 Oct. 1789 gearresteerd en eerst to Brussel en vervolgens op d.
Citadel v. Antwerpen gevangen werd gezet.
Toen d. opstand der Belgen echter na eenige
maanden zegevierde, moest d. regeering toegeven on werd ook RAEPSAET in vrijheid gesteld. Kort daarop werd hij met eenige anderen
als afgevaardigde n. 's-Gravenhage gezonden,
waar een congres v, Engeland, Pruisen en
Holland word gehouden, om d. quaestie tuss.
Oostenrtjk on Belgie op to lossen, wat echter
't gewenschte resultaat niet opleverde. Eerst
keizer Frans I deed d. verwikkelingen ophouden, door in 1793 a. d. Belgen hun oude privilegien volkomen terug to geven; toen keerde
ook RAEPSAET weer in rust n. Oudenaarde
terug. Maar d. rust duurde kort. In 1794 vielen d. Franschen in Belgie, RAEPSAET beproefde een tijdlang d. kas en 't archief zijner
gemeente to redden, door n. Goes uit to
wijken, doch keerde, toen d. Franschen zegevierden, n. Oudenaarde terug, waar hij vond,
dat men al zijn bezittingen verbeurd had
verklaard. Als vijand v. d. Fransche republiek werd RAEPSAET in 1795 gevangen genomen en tot deportatie n. Cayenne veroordeeld,
maar door d. val v. 't Directoire gored.
Teruggekeerd, werd hij lid en weldra voorzitter v. d. algemeenen raad v. 't depart. der
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Schelde; hij werd in 1803 lid v. 't Wetgevend
lichaam v. d. Franschen staat en bleef dat
tot in 1813. Zijn verblijf to Parijs stelde hem
in staat tot vele onderzoekingen omtrent d.
geschiedenis on d. oudheidkunde, vooral v.
zijn vaderland. Tijdens 't congres v. Weenen
gaf RAEPSAET eon werkje uit „Over d. inhuldiging der souvereinen v. Belgie", waarin hij
d. verkiesbaarheid der vorsten als een recta
der Nederlandsche provincien voorstelde.
Toen d. vereeniging v. Noord- on Zuid-Nederland besloten was, werd RAEPSAET door
koning Willem tot lid benoemd der commissie
tot vervaardiging eener grondwet. Hij zelf beschreef d. werkzaamheid dier commissie en
't ontwerpen der grondwet in eon Dagboek. Na
dien tijd trok RAEPSAET zich geheel uit 't staatkundig leven terug; hij wijdde zich a. d. letteren on d. geschiedenis on werd lid v. bijna alle
geleerde genootschappen des rijks. RAEPSAET
was een ijverig aanhanger der R.-Kath. kerk.
Zijn voorn. werken zijn behalve d. reeds
genoemde verhandeling Over d. oorsprong
en d. natuur der inhuldiging v. d. souvereinen
in d. 17 Nederlandsche provincien" en 't
,,Journaal v. d. zittingen der commissie tot
ontwerping eener grondwet" een „Geschiedenis v. d. oorsprong en d. macht der algemeene
en provincials staten bij d. Gathers, in 't
bijzonder in d. Nederlanden, tot op d. 16e
eeuw" on een zeer groot work: „Historischkritisch onderzoek naar d. oorsprong en d.
voortgang der burgerlijke, staatsburgerlijke
en godsdienstige rechten der Belgen en der
Gathers in 't Gallische. Romeinsche, Frankische tijdperk en ten tijde v. 't Leenstelsel on
v. 't Gewoonterecht". Buitendien schreef hij
nog een aantal kleine, deels niet uitgegevene,
deels verspreide verhandelingen. Zijn „Oeuvres
completes" verschenen in 1838 (16 dln).
Rafael Sanzio of _Haifa& Santi, d.
grootste schilder v. alle eeuwen en door 't
nageslacht d. GODDELIJKE bijgenaamd, was
gesproten uit een degelijke burgerfamilie in
't hertogdom Urbino. Zijn vader, GIOVANNI
SANTI, zelf schilder en, naar 't schijnt, een
vereerder v. Mantegna, moot vrij veel hebben
gewerkt. Hij bezat eenige eigendommen to
Urbino en was gehuwd met Magia, dochter
v. Battista Carla, die hem 6 Apr. 1483 een
zoon schonk, wien hij bij d. doop d. in zijn
geslacht tot nog toe niet gevoerden naam
RAFFAEL list geven. Men weet weinig of
niets v. d. jeugd v. dit kind; 't verloor echter
reeds op 7-jarigen leeftijd zijn moeder. 25 Mei
1492 hertrouwde RAFAEL'S vader met Bernal-dina, d. dochter v. een goudsmid Pietro di
Parte, die echter goon lieve tweeds moeder
voor d. knaap schijnt geweest to zijn. Reeds
in 1493 had RAFAEL genoeg v. d. kunst zijns
vaders afgezien om dozen bij zijn work behulpzaam to kunnen zijn. Jammer dat v. die
eerste pogingen des grooten kunstenaars niets
bewaard gebleven is. Ook moest hij weldra
(1 Aug. 1494) zijn vader door d. dood verliezen.
Hij kwam nu als leerling bij d. beroemden
schilder Vannucci to Perugia (Perugino), die
toenmaals op 't toppunt zijner glorie was.
RAFAEL vond daar bekwame medeleerlingen,
onder wie Andrea da Luigi, Bernardino di
Betto (Pinturicchio) en Dominico di Paris
Alfani, v. Perugia, a. wien hij zich moor in 't
bijzonder aansloot. In 1502 sloot hij to Perugia
een nauweren vriendschapsbond met Gaudenzio Ferrari, die zijn leven lang heeft
voortgeduurd. Een v. RAFAEL'S eerste bekende
werken, onder d. leiding en geheel in d. still
en geest v. Perugino geschilderd, was een

RAF.
voorstelling v. „Jezus, Johannes liefkozende"
op gouden grond en een v. zijn eerste eigen
vindingen een „s. Slartinus to paard". Perugino bezigde RAFAEL al spoedig als helper bij
zijn arbeid, o. a. btj d. „Opstanding v. Christus", vroeger in d. kerk der Franciscanen to
Perugia. thans in 't museum v. 't Vaticaan
to Rome. In 1499 keerde RAFAEL voor eenigen
tijd n. Urbino terug en hij ontving daar in 1500
onderscheidene bestellingen, o. a. eon v. een
kerkbanier, waarop hij d. „Drieeenheid" en „d.
Schepping v. d. mensch" voorstelde. Na deze
e. a. werken voltooid to hebben en n. Perugia
teruggekeerd to zijn, schilderde hij daar nog
eenige grootere en kleinere werken, die alle
behoorden tot d. school v. Perugino en een
navolging waren v. diens voorbeelden. Men
vindt uit dien tijd v. zijn hand twee „Madonna's" to Berlijn en een „Kroning der H.
Maagd" in 't Vaticaan. Tot zijn zeer uitvoerige kleinere schilderijen uit die periode behooren een „Madonna" en eon „Jonge ridder"
met twee allegorische vrouwenfiguren in d.
„National Gallery" to Londen.
Omstr. dozen tijd vertoefde RAFAEL eenige
rnaanden to Siena, waar hij d. aldaar ontdekte antieke groep der „brie Gratien" met
bijzondere zorg on vooriiefde teekende en
bestudeerde. In 1504 begen hij reeds een hoogere vlucht to nemen in zijn to Citta di
Castello voor d. kerk der Franciscanen geschilderd „Hu weltjk der H. maagd", dat thans
nog onder d. titel „Sposalizio" in 't museum
to Milaan wordt bewonderd, wel als een
navolging v. Perugino's voorbeeld, doch tevens
als een groote schrede voorwaarts. d. Talrijke kopieen, die vroeger in d. omtrek v. genoemde plaats v. deze schilderij worden gevonden, bewijzen, hoe zij reeds vroeg als
voortreffelijk gewaardeerd werd. Te midden
v. zijn kleine reizen beving RAFAEL 't verlangen, zijn geboortestad weer to zien. Hij
vond er bij d. hertog Guidubaldo een uitstekend onthaal on schilderde er o. a. d. kleine
tafereelen v. „Christus in Gethsemane" en
„s. Joris en s. Michiel" (thans in 't Louvre).
Begeerig om d. grooten Leonardo da Vinci
to leeren kennen, begaf RAFAEL zich in 1504
op wog n. Florence. Met zijn aankomst en
verblijf in deze stad begint een nieuw tijdperk v. zijn leven on ontwikkeling. Hij zag
Leonardo da Vinci en Michel Angelo werken;
hij zag hun werken bewonderen en huldigen
door d. aanzienlijke families, die hem hun
huis openden en weldra, door zijn genie getroffen, hem hun bescherming verleenden.
Van d. vele schoone voorbeelden, welke zijn
bewondering to Florence gaande maakten,
waren vooral d. werken v. Masaccio on Leonardo da Vinci door hem geliefd; d. invloed
v. laatstgen. is zichtbaaar in zijn schetsen
on studien v. dat tijdperk. Na gedurende 1504
on 1505 to Florence to hebben vertoefd, werd
RAFAEL door bestellingen n. Perugia teruggeroepen on vervaardigde hij hier een groote
altaarschilderij voor d. nonnen v. s. Antonius
v. Padua. 't Hoofdgedeelte v. deze schilderij,
„God d. Vader on twee engelen" voorstellende,
bevindt zich thans to Napels. Mode in 1505
schilderde RAFAEL d. fresco's in een kapel der
kerk San Severo to Perugia, waarin men als
't ware een voorspel ziet v. 'tgeen hij later
leveren zou in zijn beroemd „Disputo". 't
Onderwerp is d. „Drietienheid", maar d.schildertj is niet geheel af. Bljzondere omstandigheden schijnen RAFAEL n. Florence teruggeroepen to hebben; een aantal bestellingen
liet hij to Perugia onafgedaan.
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Met geestdrift to Florence ontvangen, begon
hier thans vaor RAFAEL dat heerlijko leven
to midden v. kunstenaars, geleerden on dichters, dat door tal v. gesprekken on oefeningen
des geestes zoo wonder veel tot d. algemeene
ontwikkeling btjdroeg. Onder d. vele aanzienlijken, die hem hun bescherming verleenden,
behoorcle vooral Taddeo Taddi, voor wien hij
twee „Madonna's" schilderde, waarvan een
in 't museum Belvedere to Weenen on d.
andere in d. galerij Bridgewater to London
wordt bewaard. Bovendien schilderde hij toen
onderscheidene portretten, die gedeeltelijk nog
to Florence worden gevonden.
Naar Bologna gereisd, schilderde RAFAEL
daar in 1506 voor d. hoer der stad, Bentivoglio, een „Geboorte v. Christus", waarvan
men niet weet wat ervan geworden is. Van
dien tijd dagteekent RAFAEL'S nauwe vriendschap met d. schilder Francia on met Lorenzo
Costa. Toen RAFAEL kort daarop to Urbino
kwam, werd hij met hooge onderscheiding a.
't hof ontvangen on d. orngang met een aantal beroemde on hoogbegaafde personen bier,
o, a. met Pietro Bembo on graaf Castiglione,
droeg opnieuw veel bij tot 's kunstenaars
hoogere vorming. Onderscheidene vakken v.
kennis, d. studio der wijsbegeerte, aesthetiek,
dit alles werd RAFAEL weer v. nabij bekend
on oiitelbaar waren d. discussion, in die geleerde en schitterende kringen gevoerd over
liefde, schoonheid, godsdienst, enz. d. Mystieke richting dier ttjden openbaarde zich ook
bier, doch had op RAFAEL'S k unstenaarswerkzaamheid goon nadeeligen invloed. Door bemiddeling v. graaf Castiglione schilderde hij
thans eon „s. Joris" voor d. koning v. Engeland, d. portretten v. d. hertog en d. hertogin
v. Urbino, dat v. Pietro Bembo en (waarschijnlijk voor zijn oom Simone Carlia) zijn eigen
portret, dat thans in d. galerij der door d.
schilders zelven vervaardigde kunstenaarsportretten to Florence hangt. Uit ditzelfde tijdperk dagteekent zijn kleine, meesterltike voorstelling der „Drie Gratien", d. vrucht ztjner
vroeger gemaakte studin naar d. antieke
groep.
Nog in d. loop v. 1506 keerde RAFAEL n.
Florence terug, waar 't overmeesterend on
gevierd genie v, Michel Angelo niet zonder
invloed bleef op d. „Baders" en d. „Strijd tuss.
d. burgers v. Florence en Pisa'', welke hij
toen schilderde. evenals d. „Heilige
welke to Dusseldorf, on een andere, welke to
Madrid wordt aangetroffen.
't Carton voor een „Graflegging", bestemd
voor d. kerk der Franciscanen to Perugia,
werd door hem to Florence begonnen en in
1507 to Perugia uitgevoerd, waarna hij, to
Florence teruggekeerd, d. beroemde „H. Catharina" v. Alexandria schilderde, welke thans
d. „National Gallery" tot sieraad strekt. Onde rscheidene „Madonna's" dagteekenen uit dezelfde periode, o. a. die, welke in 't museum
v. 't „Louvre" bekend is onder d. titel „la
belle Jardiniere".
In d. laatsten tijd v. zijn verbltif to Florence sloot RAFAEL een nauwe vriendschap
met Fra Bartolomeo di San Marco; jets v.
diens stijl herkent men in d. „H. Maagd met

't kind", door

RAFAEL

geschilderd voor d.

familie Dei to San Spirito, thans bewaard in
d. galerij Pitti to Florence. Omstreeks 't midden v. 1508 vertrok Rafael vrij haastig n.
Rome. Volgens Vasari was hij derwaarts
geroepen door Bramante Lazzari, architect
v. paus Julius II; anderen onderstellen, dat
deze kerkvoogd, die ttjdens een bezoek to
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RAFAEL

had gehoord en zijn werken

lead leeren kennen, uit eigen beweging hem n.

Rome ontbood, waar hij reeds d. grootsten
_architect en d. grootsten beeldhouwer v. Itali6
(Bramante en Michel Angelo) rondom zich
had vereenigd en nu ook d. grootsten schilder wenschte to bezitten. Dit alles stond in
verband met zijn plannen tot voltooiing v.
Vaticaan, waaraan reeds door verschill.
kunstenaars was gewerkt. RAFAEL versierde
nu in 't Vaticaan d. kamer „Della signatura"
met allegorische voorstell ingen al fresco v.
d. godgeleerdheid, d. wijsbegeerte, d. dichtkunst en d. rechtsgeleerdheid. Als ongeevenaarde 'meesterstukken worden hierin geroemd „d. School v. Athene" en „Salomo's
eerste oordeel". Onder d. kleine schilderijen,
door RAFAEL tijdens d. drie eerste jaren v. zijn
verblijf to Rome vervaardigd, behooren d.
„Madonna di Loreto", 't portret v. paus Julius II,
eenige andere portretten, waaronder dat v. d.
„Jongeling", en onderscheidene „Madonna's".
In 1511 schilderde hij d. „Madonna" voor d.
graaf de Foligno, thans in 't Vaticaan, en in
1512 d. profeet Jezaja op een pilaar in d. kerk
v. s. Augustinus.
d. Room en 't genie v. RAFAEL wekten,
treurig genoeg, een bittere ijverzucht op bkj
d. grooten Michel Angelo, wien RAFAEL v.
zijn zijde niettemin hooge achting en oprechte
bewondering wijdde. d. Tegenstelling hunner
karakters was dan ook verbazend groot en
.zou stof leveren voor een uitvoerige studie.
d. Portretten, door RAFAEL in 1512 geschilderd,
getuigen v. een nieuwen invloed, dien der Venetianen, wier krachtige toon en warm koloriet
hem met ongevoelig lieten. Waarsch ijnl ijk had
RAFAEL work gezien v. Giorgione, terwijl d.
richting der Venetiaansche school omstr. dien
tijd een vertegenwoordiger to Rome verkreeg
door d. komst v. Sebastiano del Piombo. Onder
d. bedoelde portretten behoort d. zoogenaamde
„Fornarina" (volgens Passavant niet d. minnares v. RAFAEL, zooals langen tijd geloofd werd).
In dienzelfden tijd vallen nog eenige „Madonna's"; hoe dikwijls RAFAEL dit onderwerp
-ook moge behandeld hebben, steeds staat men
verbaasd over d. verscheidenheid, waarmee hij
een bijkans voorgeschreven type wist to vertolken, en over d. edelen stijl, die hem nimmer
begeeft, al kiest hij d. motieven in 't eenvoudige
huiselijke leven. d. „Madonna's" v. RAFAEL
hebben niet altijd dat religious mystiek karakter, 'twelk die zijner tijdgenooten kenmerkt,
.en toch zullen zij d. ware typen der „Madonna"
blU yen.
In 1513 werd RAFAEL door d. bankier Agostino Chigi uitgenoodigd om teekeningen to
vervaardigen your d. versiering v. zijn paleis
en voor zijn rekening d. kerken Santa Maria
della Pace on Santa Maria del Popolo met
schilderwerken to versieren. Voor eerstgenoem de kerk vervaardigde RAFAEL twaalf tafereelen, waarvan vier profeten, vier engelen
en vier sybillen voorstellen. Doze laatste zijn
zeker niet zoo oorspronkelijk en grootsch als d.
sybillen v. Michel Angelo, maar niet minder
schoon v. Wen on vormen. Voordat RAFAEL
dozen arbeid ondernam, had hij echter reeds d.
beschildering der tweede kamer v.'t Vaticaan
begonnen. 't Onderwerp was: d. belofte Gods
a. d. Patriarchen betreffende d. Messias en d.
toorn Gods tegen d. vijanden der kerk. Dienvolgens schilderde RAFAEL in 't plafond
„Noach", „Abrahams offerande", „Jakob's
droom", „Mozes in 't braambosch" en d. beroemde voorstelling „Heliodorus uit d. tempel
v. Jeruzalem verjaagd". Ofschoon ook dit al
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fresco was geschilderd, bleek er meer dan
vroeger d. invloed der Venetiaansche school
v. koloristen uit. 't Tweeds fresco in deze
zaal was 't „Mirakel v. Bolsena" (waar paus
Urbanus IV d. hostie ziet bloeden). Toen deze
fraaie compositie bijna voltooid was, overl.
paus Julius II (22 Febr. 1513). Leo X, zijn opvolger, was geen minder groot voorstander
der kunsten en onder zijn bestuur ging RAFAEL
voort met 't derde fresco-stuk, d. „Verlossing
v. Petrus uit d. gevangenis, waarbij hij op
merkwaardige wijze, evenals bij 't tweede
fresco-stuk, gebruik maakte v. een venster
in d. door horn to beschilderen muur. 't
Vierde fresco stelt „Attila" voor, „op zijn
marsch tegen Rome door d. verschijning v.
Paulus gestuit". In d. techniek openbaart
zich hier opnieuw een verbazende ontwikkeling V. RAFAEL'S genie.
Hoog in aanzien a. 't hof v. Rome, stond
RAFAEL omstr. dezen tijd in nauwe vriendschap
tot graaf Baldassare Castiglione, wiens portret
hij schilderde, en tot zijn vroegeren bescherrner
Pietro Bembo, nu secretaris v. Leo X. Verder
behoorden tot zijn vertrouwden Andrea Navagero, Agostino Beazzano on een aantal andere
beroemde mannen uit dat tijdvak. Met d.
dichter Ariosto onderhield hij briefwisseling.
Zijn betrekkingen tot zoovele aanzienlUke en
rijke personen bezorgden hem eer en rijkdom.
Under d. leiding v. Bramante werd hem, naar
zijn eigen plannen, to Rome een huis gebouwd,
dat een voudig, schoon en bevallig moot geweest
zijn, maar thans niet meer gevonden wordt.
Niet alleen op dien beroemden bouwmeester,
op alle kunstenaars v. zijn tijd en bovenal op
zijn leerlingen en helpers oefende RAFAEI, een
onbegrensden invloed uit. In 1513 kwam d.
groote Leonardo da Vinci n. Rome, waar
RAFAEL hem met eerbiedige hoogachting,
Michel Angelo daarentegen hem terugstootend
behandelde, 'twelk dan ook zijn haastig vertrek
uit d. heilige stad ten gevolge had. Omstr.
dezen tijd valt ook RAFAEL'S vriendschapsbetrekking met Albert Diirer, met wien hij
teekeningen en gravures ruil de. d. Composities
v. RAFAEL werden destUds als onder zijn oogen
gegraveerd door Marc Antonio of in houtsnede
gebracht door Hugo da Carpi.
TerwUl RAFAEL d. tweede kamer v. 't Vaticaan schilderde, leverde hij ook eenige grootere
schilderijen af, o. a. d. bekende „Vierge au
Poisson", geschilderd voor d. kerk s. Dominico
Maggiore to Napels, thans in 't museum to
Madrid, een prachtige schilderU. In 1514 schilderde hij in 't paleis Chigi zijn beroemde
„Galatea". Omstr. dien tijd stierf Bramante en
werd RAFAEL in diens plaats tot architect der
s. Pieterskerk benoemd. Zijn plannen voor d.
voltooiing dier kerk dragon d. bewondering
v. alle kenners wog; hij zelf heeft echter weinig
kunnen doen a. d. bouw; bezwaren bij 't metselen der fundamenten on geldgebrek bij d.
paus waren er d. oorzaak van. Zijn werkzaamheden als bouwmeester waren gelukkiger bij
't Vaticaan en zoowel door d. onder zijn toezicht bewerkte vertaling v. Vitruvius als door
zijn werkzame zorg voor 't behoud v. Rome's
monumenten heeft hij zich verdienstelUk gemaakt. In d. kapel voor d. bankier Chigi, in
Sta Maria del Popolo gesticht, heeft hij zich
als beeldhouwer onderscheiden door een figuur
v. d. profeet Jonas; later zijn er door andere
kunstenaars nog drie profetenbeelden bij gemaakt. Volgens zijn ontwerpen en teekeningen
werden er voorts onderscheidene gebouwen
to Rome opgericht, waarvan 't karakter steeds
schilderachtig was en tevens toch een rijke,
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machtige vindingsgave verried. Onveranderd
bestaat et schier niets meer van. Behalve een
„Sta Cecilia. door Petrus, Paulus en Maria
Magdalena omringd", voor d. kerk s. Giovanni
in Monti bij Bologna (in 1517 voltooid), en een
kleinere voorstelling v. 't ,.Visioen v. Ezechiel",
ook voor Bologna, schilderde RAFAEL in die
jaren nog eenige kleinere werken. die echter
moesten wijken voor zijn werkzaamheden in
d. derde kamer v. 't Vaticaan, d. dusgenaamde
Stanza di torre Borgia en aangrenzende vertrekken. RAFAEL teekende d. cartons voor
deze beschildering zelf en voerde haar ook gedeeltelijk uit. Beroemd zijn d. vier voorstellingen: „Leo III en Karel d. Groote", „d.
Kroning v. Karel d. Groote", „d. Nederlaag der
Saracenen in d. haven v. Ostia" en „d. Brand
in d. burcht der Saksen en Lombarden" (847).
Voor d. overige lokalen ontwierp hij 48 voor-

stellingen uit 't Oude en 4 uit 't Nieuwe Testament, d. dusgenaamden „biibel v. RAFAEL",
naar zijn schetsen uitgevoerd. In 't decoratief
dozer vertrekken (loges) maakte hij op geniale
wijze gebruik v. d. gegevens der classieke
oudheid.
Terwijl RAFAEL nog met dezen arbeid bezig
was, word hem een andere taak opgedragen,
nl. d. cartons to teekenen voor tien tapijten,
welke d. Sixtijnsche kapel (onder Sixtus IV
door schilders v. dien tijd beschilderd on in
walks koepelgewelf Michel Angelo zijn meester-

stuk schiep) moesten versieren. d. Tapijten
werden in Vlaanderen op voortreffelijke wijze

geweven on in 1519 in d. kapel geplaatst,
zoodat RAFAEL die heerlijke gewrochten, welke
d. kunstlievende Romeinen in bewondering
en geestdrift brachten, nog heeft mogen aanschouwen. 't Zijn tien tooneelen uit 't leven

der apostelen Petrus en Paulus, waarvan d.
oorspronkelijke cartons, met uitzondering v.
„d. Steeniging v. Stephanus", „d. Bekeering
v. Paulus" en „Paulus in d. gevangenis", in d.
galerij v. Hampton-court in Engeland worden
bewaard. 't Zijn prachtige composition, die
bewijzen, hoezeer RAFAEL was doorgedrongen
in d. geest v. d. christelijke heldeneeuw. Voor
't altaar ontwierp hij eon .,Kroning der H.
Maagd"; ook in d. kleinere tafereelen en in
d. architectonische versiering der kapel had
hij d. hand. Terwijl RAFAEL nog bezig was.
ward 14 door Leo X, die d. winter v. 1515
op 1516 to Florence doorbracht, derwaarts ontboden om met andere architecten to raadplegen over een nieuwen gavel a. d. kerk v. S.
Lorenzo. Van dit werk is niets gekomen ; 't plan
v. RAFAEL bestaat echter, evenals dat v. eenige
andere gebouwen, door hem to Florence gesticht. Van d. vele werken v. d. goddelijken
kunstenaar uit dozen tijd moeten ook vermeld
worden d. „s. Michiel" en d. „H. Familie", welke
RAFAEL op verzoek v. Lorenzo de Medicis voor
Frans I v. Frankrijk schilderde, alsmede 't
portret v. paus Leo X, met zijn twee geliefdste
bloedverwanten, Julius de Medicis (later
paus Clemens VII) en Ludovico de Rossi, bij
zich. Vol leven, licht on grootschheid, verdient dit werk eenig in zijn soort genoemd
to worden.
Omstreeks dozen tijd vroegen d. BenedictUnen v. S. Sixtus to Piacenza een Madonna
v. RAFAEL, waarop S. Sixtus en Sta Barbara
moesten voorkomen. RAFAEL schilderde d.
wereldberoemde schilderij, die 't juweel uitmaakt der schitterende kunstverzameling v.
Dresden. Wie kent niet d. voorstelling der
H. Maagd, to midden v. eon aureool, doorzaaid met cherubijnenhoofdjes, met 't kind
Jezus op d. armen. Haar voeten raken nauwe-

26

RAF.
ltjks d. wolk, die haar draagt, zij heeft d. geheimenissen des hemels verlaten en verschijnt
in haar zachte majestueuze heerlijkheid. Lager
liggen links S. Sixtus on rechts Sta Barbara
geknield. Twee schoone engeltjes, op een lijst
a. d. benedenztjde der schilderij geleund, voltooien d. compositie. Door dit werk alleen
heeft RAFAEL zich recht verworven op d.
eernaam „d. goddelijke"; 't is steeds onnavolgbaar gebleken voor d. beste kopiisten of
graveurs. Naar men vorhaalt, zou Correggio
voor doze schilderij 't bekende „Anch io son pittore!" hebben uitgeroepen en toch is er wedar
niets in deze schilderij, dat a. d. moor materieele, tastbare ztjde v, d. kunst tler verven
doet denken. Piacenca stond dit meesterstuk
voor 11 000 sechinen (ongeveer 20 000 Louis
d'or) a. keurvorst Augustus III v. Saksen at.
d. Fresco's in 't paleis Chigi, a. d. geschiedenis v. Amor en Psyche ontleend, die meestal
door RAFAEL'S leerlingen werden geschilderd.
deden, evenals sommige door doze laatsten
voltooide schilderijen, 't gerucht ontstaan, dat
RAFAEL'S genie a. 't dalon was. RAFAEL besloot
't to logenstraften; hij nam met blijdschap
een bestelling aan v. kardinaal Julius d. Medicis en schilderde zijn „Transfiguratie". 't
Was bij doze gelegenheid, dat Michel Angelo
a. Sebastiano del Piombo, wien door denzeltden
kardinaal een bestelling was opgedragen,
onderscheidene teekeningen leverde voor zijn
„Opwekking v. Lazarus", in d. hoop zoo, 't
Venetiaansche koloriet steunende, d. mededinger to overwinnen. RAFAEL glimlachte, toen
hij 't vernam, en zeide, dat 't veel eer voor hem
was met een mededinger als Michel Angelo
zelf in 't strtjdperk to treden.
Een brief v. RAFAEL a. Leo X, met een uitvoerig rapport over d. instandhouding der
Romeinsche oudheden, waarin hij omstr. dien
tijd zijn denkbeelden meedeelde over d.
ontwikkelingsgeschiedenis der bouwkunst,
d. verschill. stijlen, in verband met d. grondbeginselen v. natuur en kunst, on d. daarop
gebouwde schoonheidsregelen, legt een schitterend getuigenis of v. d. diepe studio zoowel
als v. 't fijne gevoel en d. hoog ontwikkelden
smaak des grooten kunstenaars. Historische
studien waren hem tevens niet vreemd; een
geschrift v. RAFAEL'S hand over d. kunst, v.
historische toelichtingen voorzien, moot a.
Vasari bekend zijn geweest. die er gebruik

van maakte. 't Is echter verloren gegaan.
Nog een nieuwe bestelling was intusschen
RAFAEL ten deel gevallen. Hij zou d. groote
zaal, die naar d. vertrekken v. d. paus leidde,
met tafereelen uit 't leven v. Constantijn beschilderen. Slechts een meesterlijk carton, d.
beroemde „slag v. Constantinus", word door
hem voltooid; d. andere moest hij a. zijn
leerlingen overlaten.
Intusschen naderde d. „Transfiguratie" haar
voltooiing. Men kent die prachtige, in tween
gesplitste on toch in beide onderdeelen weer
zoo harmonievolle compositie. In 't bovengedeelte d. verheerlijking op d. berg Thabor,
waar d. verschtjning v. Mozes on Elias en d.
onverwachte bekleeding v. Christus met d.
hemelsche majesteit d. drie vertrouwde apostelen, die er getuigen v. waren, met aanlaiddende verslagenheid vervult. In 't benedengedeelte d. arme vader, die zijn door d. daemon
bezeten zoon in d. kring der overige discipelen
brengt, die niets anders vermogen to doen
dan wijzen op d. verheerlijkten Christus, die
alleen redding on heil kan geven a. wie hem
geloovig inroept. d. Verrukkelijke majesteit
daar boven en d. diep gevoelde bewegingen en
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behoeften v. d. mensch in zijn of hankeltjkheid
beneden zUn in deze voorstelling tot een
onnavolgbaar geheel vereenigd.
't Was RAFAEL'S laatste arbeid; hij mocht
dien zelfs niet ten einde brengen. In d. volheid zijner ontwikkeling werd d. levensdraad
des grooten kunstenaars afgesneden. Terwtjl
hij in zijn „Madonna di S. Sixto" d. hoogste
openbaring v. zijn genie a. d. geschiedenis
der Moedermaagd had ontleend, vond hij . d.
hoogste uitdrukking v. zijn op vatting v. d.
roeping en d. grootheid v. Christus in zijn
„Transflguratie' . En toen werd hij weggenomen; een hevige koorts sloopte zijn teeder
gestel in veertien dagen tijds. Hij ontsliep op
Goeden Vr(jdag v. 1520, 6 Apr., 37 jaar oud.
Geheel Italie betreurde zijn verlies; een ontelbare scliare volgde zijn lijk, toen dit werd
btjgezet in d. door hem aangewezen graf kelder v. 't Pantheon, waarvoor vervolgens op
zijn verlangen een altaar voor d. Moedermaagd
verrees. Zijn vriend Pieter Bembo wijdde hem
een Latijnsch grafschrift.
Reeds werd gezegd, dat RAFAEL een aantal
leerlingen heeft gehad, onder wie meer dan
een, die hem op uitmuntende wijze behulpzaam is geweest bij d. uitvoering zijner groote
werken. Doch voor 't overige verhieven d.
meesten zich niet boven 't peil eener gelukkige imitate. Eigenlijke scheppingskracht
vindt men misschien alleen btj Giulio Romano;
Tisi werd d. stichter der dusgenoemde school
v. Ferrara; overigens verdienen onder d. Italianen nog vermelding G. Ferrari, Timoteo
Viti, Caravaggio, Innocenzo da Imola, Carlo
Pellegrino en onder d. Vlarningen B. v. Orley
en Michiel Coxie. 't Behoeft nauwelijks vermeld te worden, dat tal v. graveurs naar
Rafael hebben gegraveerd. Belangrijke werken
over RAFAEL zijn : Dr. F. Kugler, ,Handbuch
der Geschichte der Malerei in Italien" (1837),
J. D. Passavant, „Raphael d'Urbin-et son pare
Giovanni Santi, revu et annotO par M. P.
Lacroix" (1860, 2 din), en Springer, „Rafael
and Michael Angelo" (2e dr., 1883).
Raff (JOSEPH JOACHIM), een uitstekend
componist, geb. 27 Mei 1822 te Lachen a. 't
Zilricher Meer. Sedert 1842 wijdde hij zich a.
d. muziek en hij zond zijn eerste composities
ter beoordeeling a. Mendelssohn, wiens bijval
ze verwierven. Hij vestigde zich in 1846 te
Keulen en daarna te Stuttgart en vertrok in
1850 met Liszt n. Weimar, waar hij zich alras
btj d. nieuwe richting in d. Duitsche toonkunst aansloot. In 1856 vestigde hij zich als
leeraar in 't klavierspel te Wiesbaden; in
1877 werd hij directeur v. 't Hochsche conservatorium te Frankfort a. M. en hij overl.
25 Juni 1882 aldaar. Hij componeerde meer
dan 200 werken, waaronder 11 symphonieen,
5 ouverturen, sonatas, fuga's, serenades voor
pianoforte, alsmede d. opera's „Dame Kobold",
„Die Parole" en „Samson" en een oratorium.
.Raffineeren is een bewerking, die sommige metalen na hun bereiding ondergaan en
die ten doel heeft ze homogeener te maken
en btjgemengde vreemde stoffen te verwijderen. Om staal te raffineeren wordt het tot
platen v. 4 cM. breedte en 3 a 4 mM. dikte uitgesmeed; deze worden, nog roodgloeiend
zUnde, in koud water gehard en dan doorgebroken, waarna d. stukken volgens d. breukvlakte gesorteerd en tot bundels v. 12 a 15
stuks vereenigd worden, welke bundels witgloeiend samengeweld en opnieuw geplet
worden. Deze bewerking wordt gewoonlijk
2 a 5-maal herhaald. — Om zilver to raffineeren wordt dit in kroezen met lood samen-
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gesmolten. Uit d. verkregen verbinding wordt
daarna door middel v. een soort vlamoven
't lood weer verwtjderd door 't te oxydeeren
en dit verkregen oxyde to verwtjderen. 't
Verkregen zilver heet dan raffinaatzilver.
Raffles (Sir THOMAS STAMFORD), geb. 5 Juni
1781 a. boord v. een schip ter hoogte v. Jamaica, was d. zoon v. Benjamin Raffles, een
koopvaardijkapitein te Londen. In zijn vroege
jeugd legde hij een vitjt en inspanning aan d.
dag, ver boven zijn jaren. 't Voorn. deel zijner
opvoeding genoot hij in een kostschool to
Hammersmith, maar reeds op zijn 14e jaar
werd hij als buitengewoon klerk a. 't 0.-I.
huis to Londen aangesteld. d. Bewindhebbers
der 0.-I. Compagnie besloten in 1805 een etablissement op 't eiland Penang (Poelo-Pinang)
op te richten. d. Secretaris Ramsay stelde
RAFFLES a. d. bewindhebbers voor als een
geschikt ambtenaar voor die nieuwe kolonie
en daarom werd RAFFLES tot adsistentsecretaris voor 't etablissement to PoeloPinang aangesteld. In 1805 kwam hij hier aan
en hij verwierf zich weldra een algemeene kennis v. d. geschiedenis, d. regeering en plaatselijke betrekkingen v. d. naburige steden en
eilanden alhier. In 1806 werd hij secretaris
v. 't gouvernement v. Poelo-Pinang en ter
zelfder tijd registrateur bij d. Raad v. Justitie.
Kort daarna, ten gevolge v. overspannen workzaamheid en 't afmattend klimaat, door eon
ziekte aangetast, stak RAFFLES n. Malakka
over, waar juist 't bevel was gegeven, alle
vestingwerken on openbare gebouwen to sloopen, daar deze streek a. d. Nederlanders
moest worden teruggegeven. RAFFLES verzette
zich hiertegen, omdat er zich allerlei volken
bevonden, terwijl er ook belangrijke landeigenaars waren, en hij had d. voldoening to
zien, dat d. bevelen werden ingetrokken. Hij
maakte hier spoedig kennis met dr. Leyden,
wiens groote kunde en liefde voor d. wetenschap bekend zijn. Met hem onderhield RAFFLES eon briefwisseling over d. 0.-I. archipel;
deze kwam toevallig onder 't oog v. d. gouverneur-generaal, die er veel behagen in
vond, zelfs zoo, dat lord Minto hem tot gouverneur der Molukken (in 1810 a. Engeland
gekotnen), benoemde; hierom moest RAFFLES
n. Calcutta reizen on hij verkreeg nu 't voile
vertrouwen v. lord Minto. Toon nu weldra d.
vereeniging v. Nederland met Frankrijk plaats
had, vestigde RAFFLES d. aandacht v. lord
Minto op Java, waarvan 't gevolg was, dat
deze zonder dralen besloot op zijn oigen verantwoordelijkheid Java. en onderhoorigheden
to veroveren. Na d. verovering v. dit groote
eiland verklaarde lord Minto er 't bestuur
niet over to kunnen onthouden a. hem, die
zooveel tot d. verkrtjging ervan had bijgedragen; zoodat a. RAFFLES als luitenant-gouverneur v. Java on onderhoorigheden bedoeld
bestuur werd opgedragen. Hiermee begint d.
loopbaan V. Sir THOMAS STAMFORD RAFFLES
voor ons Nederlanders v. meer belang to
worden, reden, waarom wij er iets nader bij
stilstaan.
d. Fransche overheersching on d. Napoleontische heerschappij had d. 0.-Ind. bezittingen
in eon deerlijken toestand gebracht ten tijde
dat RAFFLES 't bestuur erover aanvaardde.
d. Schatkist was uitgeput on vele noodzakeltjke betalingen zeer ten achter; d. fondsen
v. godshuizen waren in beslag genomen en
d. staat v. fluancRin verschilde weimg v.
bankroet. Er was een waardeloos papieren
munt in omloop gebracht, welke men niet
meer kon wisselen. Dit bracht RAFFLES tot

RAF.
bijzonderen maatregel, stukken lands a.

particulieren to verkoopen. Lord Minto hechtte
daaraan zijn goedkeuring en RAFFLES, die
onder een anderen naam zelf een der koopers
was, werd hierdoor niet weinig bevoordeeld.
d. Bewindhebbers der Engelsche O.-I. Cornpagnie keurden 't een en ander echter
Veal goads heeft RAFFLES onder zijn bestuur
tot stand gebracht: hij vermeerderde d. openbare inkomsten, verbeterde justitie en politie,
maakte wetten tot afschafting v. d. slavenhandel, gelastte statistieke opnemingen, herstelde 't Bataviaasch genootschap enz.Intusschen warden door d. trotschen sultan v.
Djokjokarta spoedig onlusten aangestookt, die
slechts met groote inspanning on opolfering
v. d. zijde der Engelschen gestild konden
worden. Hij scheen d. keizer v. Soerakarta
tot 't buitensporige plan to willen overhalen,
d. Europeanen v. Java to verdrijven. Hij
had bij Djokjokarta een talrijke maclit verzameld en door zijn aanstoken brakeh op
verschill. plaatsen v. Java gelijktijdig onlusten
uit. d. Britsche overste Gillespie trok n. Djokjokarta en bereikte na veel moeite met an
troepen daze hoofdstad, waar d. sultan zich
met een groote menigte yolks on ruim 100
stukken geschut versterkt had. Alle voorstellen tot verdrag werden trotsch door hem
afgewezen; zijn laatdunkendheid ging zelfs
zoo ver, dat hij d. onvoorwaardelijke overgave der Europeesche troepen durfde vragen.
't Getal der laatsten was zeer goring, doch
d. reservetroepen baanden zich nog inttjds
een weg door ontelbare vijanden heen en
bereikten d. hoofdstad. 't Naburige Engelsche
fort opende een welbestuurd artillerievuur
tegen d. Kraton, terwijl vele inlanders op d.
uitslag wachtten; strijdend op leven en dood,
werd d. Kraton door d. troepen aangetast,
met weergalooze dapperheid bestormd en
roemrijk ingenomen. 't Gevolg was, dat d.
sultan n. Poelo-Pinang werd verbannen.
RAFFLES zorgde ook voor Palembang; d.
sultan dozer landstreek had geweigerd d.
Britsche heerschappij to erkennen of wilde
zich v. d. bestaande omstandigheden bedienen,
om zich geheel v. d. Europeesche heerschapptj
los to scheuren. Htj gaf a. d. Nederlanders
verlof zich n. Batavia to begeven en gelastte
hen met prauwen naar d. mond der Palembangsche rivier, 15 uren v. d. stad, to vervoeren. Zoodra zij daar echter bij d. a. d.
oever liggende kampong Drensang waren
aangekomen, werden zij ten getale v. 110
personen op d. verraderlijkste wijze overvallen on door een ontzagltjke menigte yolks
om 't leven gebracht. d. Loerah of 't opperhoofd v. d. kampong had v. d. sultan 't bevel
tot daze gruweldaad ontvangen, doch d. sultan verontschuldigde zich later met to zeggen, er bevel v. RAFFLES toe bekomen to
bebben, wat men echter voor een rnisverstand houdt.
d. Britsche regeering had lord Minto d.
last gegeven na d. verovering v. Java dit
land a. d. inlandsche vorsten over to geven;
daze echter schorste op eigen verantwoording d. uitvoering v. dit bevel. Bij d. teruggave v. Java a. Nederland benoemde lord
Minto zijn vriend RAFFLES tot resident v. Benkoelen, waar daze zich inmiddels reeds betiverd had om d. Nederlanders in 't naburige
Palembang verdacht en gehaat to maken.
RAFFLES begaf zich tot herstel ztjner gezondheid n. Engeland, waar hij ztjn „History of
Java" (2 dln, 1817) schreef en door d. koning
tot baronet verheven werd.
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Vele weldadige inrichtingen bracht RAFFLES
in Benkoelen tot stand. 't Land was bij zijn
aankomst in een ellendigen toestand, zoowel
door natuurtijke beletselen, als door aardbevingen, overstroomingen e. a. rampen, zoodat
er nauwelijks een dak was om zich tegen
regen en zonneschijn to beschutten. Doze omstandigheden waren nog treuriger geworden
door d. onstaatkundige maatregelen der Engelsche regeering, welke een menigte inlanders liet doodschieten on binnen zekeren
afstand d. dorpen liet aibranden, omdat d.
inlanders d. Britschen resident Parr (in 1801)
om 't leven hadden gebracht.
In 1818 aanvaardde RAFFLES 't bestuur over
Benkoelen en vond hij alles in denzelfden staat
v. vernieling. Dadelijk liet hij nieuwe plantsoenen aanleggen; ged.urende zijn afwezigh3id
v. 11 maanden groeiden d. casuarinenboomen
tot 12 M. hoogte op — zoo vruchtbaar was
daze streek; in een oogenblik scheen 't land
herschapen on met vele boschjes beplant,
waaronder d. fraaie muskaat.nootboom uitmunt, die ontelbare vruchten draagt en zijn
takken in wijden kring uitspreidt.
RAFFLES herstelde op velerlei wijden 't vertrouwen tuss. inlanders en Europeanen; o. a.
richtte hij scholen voor d. kinderen der inlanders op on liet hij natuurkundige tochten
doen, waaraan men o. a. d. plant „Rafflesia"
to danken heeft.
d. Aanleidende ornstandigheden, die d. Britsche regeering deden besluiten tot 't vormen
dier nieuwe Britsche bezitting Singapore,
waren ijverzucht en eigenbaat, wat RAFFLES
zelf bekend heeft; hij zeide: „d. Nederlanders
hadden zich nu meester gemaakt v. d. eenige
doortochten, waardoor d. schepen uit d. archipel
n. d. Chineesche zeeen konden zeil en (t. w. straat
Soenda en straat Malakka"). Nadat GrootBritannie door een kwalijk begrepen grootmoedigheid alles a. d. Nederlanders had
teruggegeven, had 't geen duimbreed grondgebied voor zich behouden om er een -rustplaats tuss. Kaap d. Goede Hoop en China to
vinden; zelfs geen bevriende haven, waar d.
Britsche schepen konden binnenloopen om
zich v. water on ververschingen to voorzien".
Dit denkbeeld was voor RAFFLES onverdragelijk; dies ging hij zich to Calcutta met d.
gouverneur-generaal over d. middelen onderhouden, die dienen konden om hierin to
voorzien. Hier werd besloten, dat, daar straat
Soenda geheel in 't bezit der Nederlanders
was, RAFFLES als geautoriseerd agent d. een
of ander centralen post in d. archipel voor
d. Britschen handel moest opsporen, ten
einde een vrije en onbelemmerde doorvaart
n. China door straat Malakka tot stand to
brengen, 'twelk zijn eenig verlangen was
on waarin hij ook goad slaagde, daar hij
zijn plan to Singapore a. d. mond der straat
Malakka ten uitvoer bracht en aldaar in Febr.
1819 d. Britsche vlag heesch. Men moat zijn

brieven lezen om d. v oorspoed der nieuwe
kolonie na to gaan, waary an alleen d. bevolking in nog geen 4 maanden met 5000 zielen,
meerendeels Chineezen, aangroeide, terwijl d.
scheepsruimte in twee en een half jaar meer
dan 161000 ton en d. waarde der in- on uitvoer meer dan 1 millioen p. st. bedroegen.
Ten slotte ging hij nieuwe steden en straten
aanleggen, wetten tot veiligheid v. personen
en goederen invoeren enz.
Dit geluk word door noodlottige omstandigheden in d. huiselUken kring v. RAFFLES verbitterd. Twee zijner kinderen werden hem
kort na elk. ontnomen. Htj was ontroostbaar
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en verviel zelf in een ziekelijken toestand,

weshalve hij 2 Febr. 1824 n. Engeland terug
moest keeren. Nauweltjks waren zij met
d. „Fame" v. wal gestoken of er ontstond
brand in 't schip, die met zulk een hevigheid
toenam, dat RAFFLES met echtgenoote en
kinderen ternauwernood zich in d. sloop konden redden, waarop 't vuur d. kruitkamer
bereikte en 't schip in d. lucht sprong;
jammer genoeg voor d. schat v. wetenswaardigheden, die RAFFLES bij zich had. Dit verlies griefde hem meer dan dat v. zijn andere
goederen; vooral betreurde hij d. vernieling
der groote uitvoerige kaart v. Sumatra. Bij
zijn terugkomst to Benkoelen begon hij dadelijk weer een tweede to maken en zond hij
manschappen nit om andere voorwerpen to
verzamelen, zoodat hij na verloop v. twee
maanden een nieuwen, ofschoon minder aanzienlijken schat v. voorwerpen n. Europa mede
nam on 22 Aug. met d. „Mariner" to Plymouth
arriveerde.
In 1826 ontving RAFFLES eerst d. betuiging
v. d. goedkeuring der bewindhebbers over zijn
bestuur. Daarbij werd hulde bewezen a. zijn
ij ver voor d. wetenschap; doch zijn overdreven zucht tot emancipatie en verbreiding
v. vrtjheid in d. bezittingen der 0.-Indische
Compagnie werden slechts zeer voorwaardelijk
goedgekeurd.
RAFFLES overl. op een klein landgoed to Handon, 5 Juli 1826, daags voor zijn 45en verjaardag.
Rafflesia. Dit zeer merkwaardige plantengesl. behoort tot d. kleine fam. der Rafflesiaceae on komt voor in Zuid-Amerika on op d.
eilanden v. d. 0.-Indischen archipel. d. Tot dit
geslacht behoorende planters bestaan alleen
uit een bloom on missen stengel, bladeren on
bloemstelen. Zij ontwikkelen zich op d. wortels v. d. verschill. soorten v. 't geslacht
Cissus, vooral op die v. d. Cissus angustifolia.
In d. aanvang doen ztj zich voor als halfkogelvormige uitwassen v. d. bast der genoemde wortels. Nadat die bast gespleten is,
komt d. kogelvormige knop to voorschijn,
waarbij d. bloemkroon nog bedekt is door
dekblaadjes, die als dakpannen gerangschikt
zijn en min of moor worden teruggeslagen,
wanneer d. dikke, vleezige, vijfdeelige bloomkroon zich opent. 't Vruchtbeginsel is onderstandig en bevat vele eitjes. d. Talrijke meeldraden zijn onder d. omgevouwen rand v. d.
stempel geplaatst. Zoodra doze bloemen gaan
verwelken, verspreiden zij een ondragelijken
stank, waarop dan een menigte vliegen komt
toesnellen. d. Grootste soort Rafflesia werd
in 1818 door Dr. Arnold op Sumatra ontdekt
en door Thomas Stamford Raffles, destijds
gouverneur v. Sumatra, a. Rob. Brown ten
geschenke gezonden. Naar d. ontdekker kreeg
zij d. naam Rafflesia Arnoldi. Zij is d. grootste
bloom, die bekend is, heeft een middellijn v.
ruim een meter, weegt 5 kilo en kan ongeveer 4 liter water bevatten.
Een kleinere soort, d. Rafflesia Patma, wordt
op Java aangetrofien on door d. inlanders gebezigd als bloedstelpend middel. d. Rafflesia
Horsfieldii is een nog kleinere soort, hebbende
een bloom v. 3 cM. middellijn.
.Raffray (ACHILLE), een Fransch natuurkundige en reiziger, geb. in 1844. Hij doorreisde v. 1873—'75 Abessynie, Zanzibar en 't
Wanikagebied en v. 1876—'77 d. Molukken,
noordelijk Nieuw-Guinea en d. eilanden der
Geelvinkbaai en word vervolgens tot consul in
Massaoea aangesteld. Hij schreef o. a. „Afrique
orientale. Abyssinie" (1876) en „Les eglises
monolithes de la ville do LalibOla" (1882).
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RAF.
een verdiensteltjk
Deensch oudheidkundige, geb. 16 Jan. 179
to Brahesborg op Filnen, overl. 20 Oct. 1864
als hoogleeraar to Kopenhagen, waar hij in
1825 d. „Nordiske Oldskrift Selskab" gesticht
had. Zijn voorn. werken zijn een verzameling
v. sagen v. 't oude Noorden (1821—'26) en
een verzameling v. d. in oud-Noordsche geschriften aanwezige berichten aangaande ontdekkingsreizen der Noormannen n. Amerika.
Rafn (KARL CHRISTIAN),

Raglan (FITZROY JAMES HENRY SOMERSET,

lord), jongste zoon v. d. vtjfden hertog v.
Beaufort, 30 Sept. 1788 geb. 9 Juni 1804 trad
hij als kornet bij 't 4e regiment dragonders
in dienst v. 't Britsche leger; in 1805 werd hij
luitenant en in 1808 kapitein. Hij woonde d.
slag v. Talavera bij, waar d. Franschen en
Engelschen voor 't eerst een gevecht op
groote schaal leverden, en onderscheidde zich
hier bijzonder. Nauwelijks 22 jaar oud, was
hij adjudant on secretaris v. d. hertog v.
Wellington. In deze betrekking maakte htj d.
geheelen Spaanschen oorlog mode; hij streed
to Roleias, to Busaoo, bij d. overvalling v.
Oporto, bij Fuentes d'Onora en bij d. belegeringen v. Badajoz en Ciudad Rodrigo. In 1811 werd
hij majoor en in 't volgend jaar luit.-kolonel;
htj trek met 't Britsche leger d. Bidassoa over
on verscheen daarmee voor Toulouse. In 1814
keerde hij n. London terug en begaf hij zich
daar in 't huweltjk met een nicht v. Wellington.
Napoleon's terugkomst v. Elba riep RAGLAN
weer bij 't leger terug. Bij 't begin v. d.
slag v. Waterloo werd hem bij d. pachthoeve
La Haye Sainte d. rechterarm afgeschoten.
Niettemin verliet hij 't slagveld niet on het hij
zich pas tegen d. avond geneeskundig behandelen. Na zijn terugkomst werd htj kolonel,
adjudant v. d. prins-regent en commandeur
v. d. Bath-orde, terwijl hij voorts in verschill.
staatkundige betrekkingen to Parijs, Weenen,
Verona en s. Petersburg werkzaam was. In
1825 werd hij tot generaal-majoor on in 1838
tot luitenant-generaal bevorderd, terwijl htj
tevens secretaris v. Wellington was in diens
betrekking als grootmeester der artillerie en
als zoodanig een grooten invloed op 't legerbestuur uitoefende. In 1852 werd hij zelfs tot
d. waardighoid v. grootmeester der artillerie
verheven en verwierf hij tevens met d. titel
baron RAGLAN 't pairschap. In Febr. 1854
kreeg RAGLAN 't opperbevel over d. Britsche
troepen, die a. d. Krim-oorlog moesten deelnemen. Htj had een roemrijk aandeel a. d.
veldslagen bij d. Alma en v. Inkerman on
ontving gedurende 't beleg v. Sebastopol d.
maarschalksstaf als belooning voor zijn diensten. Plotseling echter overl. hij, 28 Juni 1855,
a. d. cholera. Langzaam in 't ontwerpen v.
zijn plannen on voorzichtig in zijn operatics,
was htj kalm en hardnekkig in d. felsten
strUd.
Ragusa, d. naam v. een Oostenrijksche
on een Italiaansche stad. — Ragusa (Slavisch Dubrownilc), d. hoofdstad v. een geltjkn.
district in Dalmatie, ligt op een schiereiland
a. d. berg Sergio en is een sterke vesting,
die tevens in 't bezit v. een veilige haven is.
Onder haar ta]rijke kerken onderscheidt zich
vooral d. dom, die met nog vele andere gebouwen, zooals 'tklooster en d. nieuwe schouwburg, een sieraad v. d. stad mag heeten.
Ragusa bezit ook verscheidene inrichtingen
voor onderwijs en liefdadigheid on 7143 in w.
(1890), die zich voornameltjk bezighouden met
scheepvaart en handel. d. Karavanenhandel
met Bosnie is v. btjzonder belang. — Ragusa
werd in 656 n. Chr. door vluchtelingen uit

RAG.
Oud-Ragusa (Ital. Ragusa Vecchia, 't aloude
Epidaurus, thans een armoedig viek, ongeveer

2 uur v. Ragusa verwijderd) gesticlat, toen
dit door Slavische volksstammen verwoest
was. 't Vormde zich tot een aristocratische
republiek in navolging v. Venetia en bleef
dit tot 1811, toen 't bij 't nieuw gevormde
koninkrijk Illyrie ward ingeltjfd; met dit gebied kwam 't vervolgens in 1814 a. Oostenrtjk. — Ragusa, een oude stad in 't district
Modica v. d. Ital. prov. Syracuse (Sicilia), a.
't riviertje d. Ragusa, heeft verscheidene kerken, een fraaien schouwburg en 24 183 inw.,
die zich bezighouden met zijde-, laken- on
wolweverij.
Ragusa (hertog v.), Zie Marmont.
Rahbeck (KNUD LYNE), een der werkzaamste en invloedrijkste Deensche letterkundigen uit d. 18e eeuw, ward 18 Dec.
1760 to Kopenhagen gab. Reeds vroeg legde
hij groote liefde voor d. letterkunde en 't
tooneel a. d. dag on na verschill. hoogescholen, met name die to Kiel, Leipzig, Praag,
Weenen en Parijs, bezocht to hebben, aanvaardde hij 't hoogleeraarsambt der aesthetica in zijn geboortestad, waar hij in 1830
ov erl. Als dichter maakte hij zich bekend
door zijn lyrische poezie (1794-1802, 2 din);
als schrtjver voor 't tooneel door zijn tooneelspelen (1809-1813, 3 din); als prozaschrijver
door zkin verhalen (1785-1806, 8 din); als
smaakvol kunstkenner door d. uitgave v.
onderscheidene tijdschriften, o. a. v. „Minerva"
(1785 en volg.) „Deensche Minerva" (1815 en
volg.), „Hesperus" (1819 en volg.), „Tritogenia"
(1828 en volg.), en vooral v. een „Spectator",
in navolging v. dien v. Steele (1791 on volg.),
tevens voor d. geschiedenis belangrijk; als
geschiedkundige door een „Handbook der geschiedenis v. Europa" (1803). Eindelijk bezorgde
hij een aantal vertalingen.
Randen (WILHELM, baron von), een Duitsch
krijgsman on schrijver, 10 Aug. 1793 op een
landgoed nabtj Breslau gab. Op 10-jarigen
leeftijd op 't kadetten-instituut to Kalisj geplaatst, nam hij in Mrt 1809 to Glatz dienst
als bombardier bij d. artillerie. In 1810 als
vaandrig bij een regiment infanterie overgeplaatst, verwierf hij in Oct. 1812 d. officiersrang. Als zoodanig woonde hij bijna alle veldslagen v. 1813—'15 bij en ward hij verscheidene
malen, o. a. bij Liltzen en Bautzen, bij Leipzig en Waterloo, gekwetst. In 1829 begaf hij
zich n. Rusland, waar hij als kapitein bij d.
generalen staf ward aangesteld. Hij was
echter niet bestand tegen 't klimaat on
keerde reeds in Aug. 1830 n. Pruisen terug,
waar hij eerst bij d. staf v. Gneisenau kwam
en later als kapitein een compagnie landweer
aanvoerde. In Dec. 1832 trad hij als vrijwillig
artillerist in Nederlandschen dienst om deal
to nemen a. d. verdediging der citadel v. Antwerpen, waarbij hij zwaar gekwetst ward.
Tot kapitein a la suite benoemd, kreeg htj
als zoodanig verlof n. London, waar hij een
plaat tot herdenking a. d. verdediging v.
Antwerpens vighoek uitgaf. Voorts ging hij
over Frankrijk naar d. noordelijke gewesten
v. Spanje, waar .hij als vrtjwilliger in d. rijen
der Carlisten voor s. Sebastiaan medestreed.
Onmiddellijk daarna tot kolonel der artillerie
benoemd, woonde hij in 1837 alle gevechten
der zoogen. „koninklijke expeditie" bij; in d.
winter v. 1837—'38 leidde hij als kolonel-chef
v. 't geniekorps d. havenbevestiging der
Cantabrische kusten; hij kwam in 1838 bij d.
generalen staf v. Maroto on verwierf in 1839
als chef v. d. staf v. Cabrera grooten room.
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Zwaar gekwetst keerde v. RAHDEN als brigadegeneraal n. Duitschland terug, waar hij zich
met letterkundigen arbeid bezighield. Van
1845—'49 genoot hij d. gastvrijheid der vorstin
v. Sagan, die hij echter verliet om eerst in
Sleeswtjk en daarna in Baden voor 't wettige
gezag to strkjden. Sedert 1849 leefde hij op
't kasteel Friedenstein in d. omgeving v. d.
hertog v. Gotha, dien hij in Sleeswtjk had
leeren kennen. Hij overl. to Gotha, 2 Nov.
1860. Onder zijn werken zijn vooral bekend
„Cabrera" (1840) en „Wanderungen eines alien
Soldaten" (3 din, 1846—'51), waarin hij d.
gebeurtenissen onpartijdig verhaalt en die
tot d. voorn. bronnen over d. Carlistischen
oorlog behooren.
Bahl (KARL), een verdienstelijk schilder
v. portretten en historische tafereelen, d. zoon
V. d. graveur KARL HEINRICH RAHL, gab. 13
Aug. 1812 to Weenen, overl. 9 Juli 1865 aldaar.
Als leerling v. d. academie dier stad behaalde
hij reeds op 19-jarigen leeftijd d. prijs v. Rome
en v. 1836—'43 vertoefde hij vervolgens in
Italie. In 1850 ward RAHL leeraar a. d. academie to Weenen, doch, om staatkundige
redenen uit daze betrekking ontslagen, stichtte
hij een eigen school. Aanvankeltjk schilderde
hij voornamelijk portretten on historische
tafereelen, o. a. „d.-Vervolging der Christenen
in d. catacomben v. Rome" (1844), doch later
legde hij zich meer uitsluitend toe op 't schilderen v. fresco's, cartons on muurschilderingen;
wij noemen zijn schetsen voor 't fries v. d.
aula der universiteit to Athena, zijn tafereelen
uit d. lotgevallen v. Paris in 't paleis Todesco
(1862), zijn stukken ter versiering v. d. Heinrichshof in Weenen (1861), zijn allegorische
voorstellingen voor 't wapenmuseum en zijn
cartons voor d. nieuwe opera v. Oostenrijks
hoofdstad. Zijn biographie schreef Georgo
Mayer (1882).
Rahlenbeck (CHARLES ALEXANDRE), een
Belgisch letterkundige, gab. 4 Juni 1823. Onder
't pseudoniem RAHL schreef hij „Les Belges
en Boheme" (1850) en „Histoire de la villa et
du comte de Dahiem" (1852). Van 1871—'77
redigeerde hi) to Metz een Duitschgezinde
courant in d. Fransche taal en sedert leeft
hij weer to Brussel. Van zijn overige geschriften noemen wij : „L'eglise de Liege et la
Revolution" (2e dr. 1864) en „Les Protestants
de Bruxelles" (1877).
Rahn (JOHANN RUDOLF), een Zwitsersch beoefenaar der kunstgeschiedenis, gab. 24 Apr.
1841 to Zurich. Hij vertoefde geruimen tijd
in Italie, waar hij zich vooral bezighield met
't bestudeeren der oud-Christelijke kunstgewrochten, on ward in 1877 a. d. universiteit
zijner geboortestad hoogl. in d. kunstgeschiedenis on in 1883 prof. a. 't politechnicum aldaar.
Zijn verdienstelijkste werken zijn „Ursprung
und Entwickelung des christlichen Zentralund Kuppelbaues" (1866), „Ravenna" (1869),
„Kunst- und Wanderstudien aus der Schweiz"
(1883) en „Schweizer Stadte im Mittelalter"
(1889).
Raiatea, eon v. d. Gezolschapseil., met
een oppervl. v. 3 vk. mijlen en ongeveer 1400
inw. (Polynesiers), die alien tot 't Christendom bekeerd zijn. 't Is met 't noordeltjk gelegen ail. Tahaa (82 KM. 2 groot, met ongeveer
700 inw.) door een koraalrif omgeven en heeft
verbrokkelde kusten, maar verscheidene goede
havens, btjv. Oetoeroa, Opoa on Toteroa.
Rai-Bareli, een district in d. BritschIndische prov. Audh (Oude), tuss. d. Ganges
in 't Z. en d. Goemti in 't N., met een oppervl.
v. 230 vk. mijlen, waarop 2 756 000 inw. huizen.

RAI.
d. Voorn. voortbrengselen zijn rijst, suikerriet en indigo. — d. Gelijknamige hoofdstad
v. dit district telt 11 750 inw.
Raibolini (FRANCESCO), een beroemd Ital.
goudsmid en schilder, meer bekend onder d.
naam Francia (zie dat art.).
Raif (KARL), een Duitsch hoornvirtuoos,
geb. in 1817 to Schatterthal en overl. in 1881
te Berlijn, was langen tijd verbonden a. d.
kapel v. d. gruoihertog v. Baden. Hij verwierf
zich naam op verschill. kunstreizen door
Zwitserland, Italia, Frankrijk, Duitschland on
Nederland, in walk laatste land hij geruimen
tijd to Zwolle gevestigd was. — Zijn zoon
OSCAR RAIF, geb. in 1847 to 's-Gravenhage, is
een bekwaam pianist, die sedert 1875 a. 't conservatoriurn to Borlijn verbonden is als leeraar
in 't klavierspel.
Raimondi (MARC ANTONIO), een graveur
uit Bologna, algemeen bekend onder d. naam
MARC ANTOINE, omtrent wiens levensbtjzonderheden weinig bekend is. Reeds zijn geboortejaar wordt verschillend opgegeven; volgens
sornmigen zou 't 1482, volgens anderen 1487
of 1488 zijn. Bartsch, die onder alle schrtjvers
over RAIMONDI 't meeste gezag heeft, acht 't
waarschijnitjk, dat hij in 1488 geb. werd. Nagler
ueemt met Ottley (d. Engelschen geschiedschrijver der graveerkunst) liever 't jaar 1475
aan. Zijn eerste leerjaren bracht RAIMONDI in
't atelier v. Raibolini (Francia) to Bologna
door en daar oefende hij zich zoowel in 't
goudsmeden als in 't nielleeren. Reeds vroeg
moot doze kunst hem tot 't eigenitjk graveeren hebben geleid, waar van d. bewijzen zijn
to vinden in gravures naar zijn eigen teekeningen en naar die v. d. beide Francia, Mantegna e. a.: zoogenaarade prenten zijner eerste
manier, die vOOr 1509 zijn ontstaan.
Hij verliet vervolgens Bologna om zijn geluk
te Veneti8 te beproeven. Volgens Vasari moet
hij daar voor 't eerst werken v. A. Dilrer
hebben gezien, o. a. d. „Passie" in houtsnede,
welke hem zoozeer behaagde, dat hij besloot
die in gravure to kopigeren. Men heeft veel
gesproken v. d. verstoordheid v. Diirer over
't kopi8eren v. zijn gravures door RAIMONDI
on v. d. maatregelen, welke hij nam of wilde
uitlokken om dit to voorkomen, maar, zoo er
al vroeger door RAIMONDI naar prenten v.
Diirer word gegraveerd on zijn work met dat
Y. Dilrer word verwisseld, d. „Passie" droog
niet (zooals vroegere kopie8n v. RAIMONDI naar
Dilrer) diens naamcijfer on kan dus niet tot
d. prenten in quaestie behoord hehben. 't Is
onbekend, hoelang RAIMONDI to Venetia bleef.
Reeds in 1510 moest hij echter to Rome zijn
gekomen, waar hij voor Rafael, die zijn prenten naar Diirer had gezien on bewonderd, een
proefgravure naar een van zijn teekeningen
vervaardigde. Rafael was hem zeer genegen
on liet hem zijn eigen teekeningen bestudeeren
en vele ervan graveeren, zoodat hij d. schoonheid der vormen on d. sttjl allengs begon to
vatten. Een v. zijn eerste gravures naar Rafael,
,,Lucretia", was nog zeer gebrekkig ; beter
reeds „'t Oordeel v. Paris". Rafael, die zeer
good begreep, hoe RAIMONDI'S kunst kon strekken om zijn room door geheel Europa to verhreiden, wijdde de hoogste belangstelling a.
diens work, ja, zorgde persoonitjk voor een
goeden drukker, a. wien tevens 't debiet der
afdrukken was toevertrouwd. Rafael zelf gaf
er vele ten geschenke on door RAIMONDI werd
d. Romeinsche graveerschool al spoedig algemeen bekend on beroemd, zoodat hij vele leerlingen tot zich trok, onder wie Marco di Ravenna, Agostino Veneziano on de Ghisi waren.
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Onder d. onmiddellijken invloed v. Rafael
graveerde RAIMONDI to Rome „d. Kindermoord", „'t Bouwen der ark", „Neptunus",
d. „Schaking v. Helena", d. „Marteldood v.
d. H. Felicitas" e. a. werken. Doze gravures
zijn niet dadeltjk naar d. schilderijen, maar
naar teekeningen vervaardigd, welke Rafael
bij d. uitvoering nog dikwijls wtjzigde. Zij
gaven dus dikwtjls d. eerste ontwerpen des
grooten meesters terug. Zoolang Rafael leefde,
ging alles RAIMONDI vrij voorspoedig. Doch
na diens dood in 1520 kwam er voor hem
een tijd v. onrust on zorg. Guilio Romano
noodzaakte dozen strong religieuzen kunstenaar tot 't graveeren v. d. door hem geteekende on door Pietro Aretino bezongen lichtzinnige voorstellingen. d. Toorn v. d. paus over
die prenten was zoo groot, dat hij d. koperen
platen liet vernietigen, terwijl RAIMONDI zelf
zijn zwak heid in d. gevangenis moest boeten,
waaruit hij alleen op voorspraak v. d. kardinaal Ipolito de Medici werd ontslagen. Toen
RAIMONDI weer in vrijheid was, graveerde hij
naar Bandinelli d. „Marteldood v. d. H. Laurentius", een meesterstuk, dat hem in d. gunst
des pausen herstelde, maar d. wrok v. Bandinelli op d. hals haalde, daar deze zich erover
beklaagde, dat RAIMONDI belangrijke veranderingen in zijn work had durven maken. d.
Paus word door d. partijen als scheidsrechter
ingeroepen en deed RAIMONDI recht wedervaren. In 1527, bij d. bestorming v. Rome door
d. Spanjaarden, verloor RAIMONDI al zijn bezittingen en als een bedelaar kwam hij to Bologna
a., waar hij spoedig daarna gestorven zal zijn.
Nagler onderscheidde bij Raimondi d.
gende vier manieren: 10. die v. zijn jeugd,
als nielleur, welke droog en hard is on weinig kennis der vormen aanduidt; 20. die, welke
hij onder d. leiding v. Francia zich eigen
maakte en een reeds ontwikkelde techniek
verraadt ; 30. die, bij welke zich d. bevalligheid
on d. schoonheid v. d. Rafaelschen sttjl openbaren; 40. die, bij welke ztjn techniek zich volkomen ontwikkeld had en d. breede, krachtige behandeling d. rijpheid v. ztjn talent verkondigt. — Goode, oude afdrukken v. RAIMONDI'S gravures komen niet vaak voor; d.
bestaande verzamelingen ztjn zelden volledig.
Bijzonder rijk zijn d. prentkabinetten to Parijs
on to Weenen; dat to Amsterdam bezit made
eon zeer talrijke on belangrijke verzameling.
Zie verder d. genoemde werken.
Raimondi (IGNAzio), een Nederl. violist,
was v. 1760 -1780 concert-directeur to Amsterdam on corn poneerde o. a. eenige vioolconcerten
en strijkkwartetten. — Een ander toonkunstenaar v. dozen naam, PIETRO RAIMONDI, geb.
in 1786 to Rome en overl.. aldaar in 1853, was
eerst directeur v. 't koninklijk theater to
Napels, vervolgens leeraar a. 't conservatoire
to Palermo (voor 't contrapunt) on eindelijk.
kapelmeester a. d. s. Pieterskerk to Rome.
Hij componeerde verscheidene opera's, balletten, oratoriutns enz.
Raimondi (ANTomo), een Italiaansch natuurkundige, geb. 19 Sept. 1826 to Milaan. In
1850 vertrok hij n. Peru, waar hij in 1851
hoogl. in d. plantkunde a. d. universiteit to
Lima on later, na doze betrekking to hebben
neergelegd, staatsgeoloog werd; hij overt.
25 Oct. 1890 to San Pedro btj Parasmaya.
RAIMONDI heeft d. bekendheid met Peru on zijn
rtjke natuurschatten in hooge mate uitgebreid
on d. vruchten zijner onvermoeide en veelomvattende werkzaamheid in een work over
Peru („El Peru") alsmede in talrijke monographie8n on kaarten neergelegd.
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Raimund

een tooneelspeler
on tooneeldichter, geb. 1 Juni 1790 to Weenen,
waar hij in 1813 a. d. Josephstadter en in 1817
a. d. Leopoldstadter schouwburg ward aangesteld. In 1827 word hij v. d. laatstgenoemden
schouwburg directeur; later trok hij zich op
ztjn landgoed bij Gutenstein in Opper-Oostenrijk
terug on hij maakte daar 5 Sept.1836 een eind
a. ztjn leven. Van zijn talrijke comische stukken noemen wij : „Der AlpenkOnig und der
Menschenfeind" (1828) en „Der Verschwender".
Zijn werden werden uitgeg. door Vogl (3e dr.
1882) on door Glossy en Sauer (1881).
Raimund (Gor.,o),'t pseudoniem v. BERTHA
FREDERICH gob. Heyn, een Duitsche romanschryster; sedert 1847 was zij gehuwd met
d. hofschilder Eduard Frederich, d. redacteur
v. d. „Hannoversche Koerier", in welk blad
sedert 1856 een reeks novellen en romans v.
haar werden opgenomen. Zij overl. 5 Oct.1884
to Hannover. Haar voorn. romans ztjn „Durch
zwei Menschenalter" (1863), „Zweimal verrnahlt" (1868), „Verwaist" (1876), „Mein ist die
Bache" (1878) on „Gesucht und gefunden" (1880).
Raimundus Lullus, Zie Lullus.
(FERDINAND),

Rainer

(JOSEPH JOHANN MICHAEL FRANZ
aartshertog v. Oostenrijk, d.
HIERONYMUS),

zevende noon v. keizer Leopold II, geb. 30
Sept. 1783. Van 1818—'48 was hij vice-koning
v. 't Lombardisch-Venetiaansch koninkrijk en
hij overl. 16 Jan. 1853 to Botzen in Tirol;
sedert 1820 was hij met Elizabeth, prinses v.
Sardini6, gehuwd.
Raja, Zie Radja.
Rak is ten onzent d. naam v. een recht-

uitloopenden weg of vaart, zooals uit vele
plaatsnamen (Gouderak, Langerak, Damrak
enz.) blijkt. Verder is 't een deel v.'t scheepstuig, nl. eon met leer bekleed touw, waarmee
d. ra tegen d. mast of steng wordt gehouden.
Eindelijk eon zeegat. — Een rakbeugel is een
ijzeren band, die om d. mast sluit op d.
hoogte, waar d. ra komt to hangen.
Raketten, Zie Vuurpijlen.
Rakoczy (FRANS II), uit een Zevenburgsch
vorstengeslacht gesproten. ward in 1676 geb.
Na d. dood zijns vaders en d. onderwerping
zijner moeder (15 Jan. 1688), die d. vesting
Munkacs drie jaren tegen d. Oostenrijkschen
veldheer Camila verdedigde, vial hij in d.
macht v. Oostenrijk en genoot htj zijn opvoeding in d. Jezuletenkloosters to Praag on to
Neuhaus. Nadat htj met d. dochter v. d.landgraaf v. Hessen in 't huwelijk getreden was,
wist daze to bewerken, dat men hem eon
gedeelte zijner Hongaarsche bezittingen teruggaf en hem toestond n. Hongarije terug to
keeren. Daar hij echter gemeenschap onderhield met d. Hongaarsche ontevredenen, nam
men hem in Mei 1701 weer gevangen en
voerde men hem n. Weenen, vanwaar hij echter
wist to ontsnappen en zich n. Polen begat*.
Door Oostenrijk in d. ban gedaan, hield hij
zich gedurende een paar jaar rustig, totdat
een gezantschap der opgestane Hongaarsche
boeren hem 't bevel aanbood. Door Frankrijk
aangezet en met d. hulp der Poolsche grooten
nam hij dit bevel aan. 7 Juni 1703 gaf hij een
manifest in 't licht, waarbij hij d. opstand
als een volksbeweging voorstelde en alle
standen tot d. strijd opriep, wat hem gelukte,

vooral omdat Oostenrijk toen d. handen vol
had met d. Spaanschen successie-oorlog. Binnen twee jaren had RAKOCZY bjjna geheel
Hongarije en Zevenburgen en een deel v.
Moravia in zijn macht on deed hij strooptochten tot voor d. poorten v. Weenen. Leopold I en diens opvolger Jozef II openden
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onder bemiddeling v. Engeland on d. Nederlanden onderhandelingen met hem, die vele.
jaren duurden, doch tot geen beslissing laid
den. Intusschen was ook Zevenburgen in
opstand gekomen en RAKOCZY daar tot vorst
uitgeroepen (1707) ; hij nam die waardigheid
echter met tegenzin aan, oindat htj zich geheel a. d. belangen v. Hongarije wilde wijden.
Om dezelfde radon had hij reeds in Nov. 170;3
d. Poolsche kroon geweigerd, die hem door
Karel XII na d. verdrilving v. Frederik Augustus was aangeboden, on weigerde hij haar
ten tweede male, toen Czaar Peter I in (Tull.
1707 zulks deed. d. Hongaarsche opstandelingen benoemden hem insgelijks tot hun opperhoofd en op aandrang v. RAKOCZY ward in
Juli 1707 to Onod d. onafhankelijkheid v.
Hongarije geproclameerd. d. Troon bleef echter
ledig, daar RAKOCZY later d. prins Lodewijk
v. Beieren daarop verheffen wilde. Daze volkomen breuk veroorzaakte in Hongarije zelf
oneenigheden, zoodat eindelijk, 1 Mei 1711 to
Szathmar, d. vrede met Oostenrijk tot stand

kwam. RAKOCZY maakte geen gebruik v. d.
algemeene amnestie on ging n. Frankrijk en
later n. Bessarabie, waar hij 8 Apr. 1735 to
Rodosto overl. Na zijn dood zagen zijn „Memoires sur les revolutions de Hongrie" to
's-Gravenhage 't licht (1738).
Rakow een stadje in 't Poolsche woi''oodschap ,Sandomir, was langen tijd bekend
als d. zetel der Socinianen (zie Socinianen).

Hun ward daar door Sieniawski, erf- on gerichtsheer v. Rakow, in 1570 een toevlucbts-

oord met een kerk geschonken, ten gevolge
waarvan zij aldaar hun beroemdo hoogeschool
grondvestten (1602), a. welke Osterodius, Statorius en vele andere goleerden 't professoraat bekleedden on jaarlijks meer dan 1000
jongelingen studeerden. In 1638 ward ten gevolge v. d. ij verzuchtige bemoeiingen der
tegenstanders v. 't Socianisme d. hoogeschool
met haar drukkerij opgeheven on d. kerk a.

d. R.-Kath. afgestaan.

Rakowsche Catechismus (Catechesis
Racoviensis) heat 't work, waarin d. Socinia-

nen hun leerstellingen hebben ontvouwd. 't
Hoot aldus, omdat 't to Rakow is uitgegeven,
en wel d. kleine catechismus in 1574, d.
groote in 1609. d. Laatste catechismus, die d.
voorn. is, ward meermalen uitgegeven, ook
met aanmerkingen v. d. Socinianen zelf on
ter wederlegging v. anderen, met name v.
Oeder.
Raleigh (Sir WALTER), een beroemd Eng.
zeevaarder, ward in 1552 to Hayes, bij Bodley,
in 't graafs. Devon, uit een beroemd Engelsch
geslacht geb. Na ztjn studi6n to London en
to Oxford voltooid to hebben, trok hij in 1569
n. Frankrijk met d. troepen, die door koningin
Elizabeth tot hulp der Hugenoten waren
afgezonden. In 1578 begaf hij zich naar d.
Nederlanden en nam htj een werkzaam deel a.
d. strijd tegen Spanje. In Engeland teruggekeerd, deed hij met zijn brooder Humphrey
Gilbert in 1579 een ontdekkingstocht n. NoordAmerika, die echter weinig of niets opleverde.
Toen in 1580 Ierland, door Spanje ondersteund,
in opstand geraakte, vocht hij onder d. hertog
v. Ormond tegen d. opstandelingen en verwierf hij zich door zijn dapperheid d. gunst der
koningin in zulk een mate, dat zij hem tot
stadhouder v. Cork aanstelde on rtIkeltjk met
goederen begiftigde. In 1584 rustte hij uit
eigen middelen eenige schepen uit, waarvoor
d. toestemming v. Elizabeth verkreeg, om
ermee n. Noord-Amerika to zeilen on daar
een volkplanting to stichten. Hij bereikte
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na een tocht v. negen weken d. Chesapeakbaai en 't gelukte hem daar een kolonie
to grondvesten, die echter na slechts twee
jaar bestaan to hebben to gronde ging. d.
Streek noemde hij ter eere ztjner maagdelijke
vorstin Virginia. d. Gunst, waarin RALEIGH
bi,j d. koningin stond, was door zijn afwezigheid niet verminderd maar veeleer toegenomen
en Elizabeth liet hem dit bij zijn terugkeer
niet onduidelijk blijken. 't Gevolg daarvan
was, dat Leycester, die a. 't hof d. hoogste
eer genoot, argwaan opvatte tegen RA LEIGH
en hem d. graaf v. Essex tegenoverstelde.
d. Haat, dien Leycester en ook andere hooggeplaatste personen hem wegens d. gunst,
die hij genoot, toedroegen, legde d. grondslag
tot d. rampspoeden, waardoor zijn volgend
leven is gekenmerkt geworden. Toen d. Spaansche onverwinnelijke vloot d. Engelsche kust
bedreigde, versterkte RA LEIGH d. koninklijke
vloot met zijn eigen schepen en htj ontving
daarvoor tot belooning d. benoeming tot lid
v. d. geheimen raad. In 1592 rustte hij andermaal, doch in vereeniging met anderen,
eenige schepen uit, waarmee hij ter kaapvaart n. West-India zeilde. Daze tocht bracht
even wel niet 't voordeel op, dat men er zich
v. had voorgesteld, daar slechts eon rijk geladen schip op d. Spanjaarden veroverd werd.
Niet ontmoedigd door dozen tegenspoed en
opgewekt door d. verhalen, die alum werden
uitgestrooid, aangaande d. rijkdom der goud,
mijnen v. Guyana, ging hij in 1595 opnieuw
onder zeil n. Zuid-Amerika. Aan d. Orinoco
geland, werd 't hem pas duidelijk, dat die
vermeende schatten alleen door mijnwerkers
to verkrtjgen waren en mismoedig keerde
hij n. Engeland terug. In 1596 woonde hij
d. tocht n. Cadix btj en in 't volgend jaar
betrad hij als schout-bij-nacht d. vloot, waarmee d. graaf v. Essex d. Spaansche zilvervloot zou gaan veroveren. Uitgeloopen, werd
zijn eskader door storm v. andere schepen
gescheiden en zonder d. aankomst des upperbevelhebbers of te wachten, maakte hij zich
meester v. 't eiland Fayal. Dit wapenfeit berokkende hem d. toorn v. d. eergierigen Essex
en, waren niet machtige vrienden hem to
hulp gesneld, dan had 't hem toen reeds zijn
rang gekost.
d. Dood v. koningin Elizabeth bleek RALEIGH
al spoedig nadeelig to ztjn. Want, nauwelijks
had Jacobus I d. troon beklommen, of daze
ontnam hem d. hooge plaats, die hij onder
zijn voorgangster bekleedde. Niet lang daarna
word er eon samenzwering ontdekt, die ten
duel had Arabella Stuart op d. troon to
plaatsen. d. Hovelingen, nog altijd naijverig
op RALEIGH, grepen dit voorval aan en brachten hem btj d. koning in verdenking v. medeplichtigheid. Daze beschuldiging was voldoende, al ontbraken d. bewtjzen, om hem ter
dood to doen veroordeelen. Nadat hij in Dec.
1603 gevangen was gezet, werd zijn straf toch
in zoover gewijzigd, dat d. koning hem genade schonk, doch n. d. Tower liet overbrengen, waar hij 12 jaren lang gevangen bleef.
Als bijzondere gunst werd a. zijn echtgenoote
toegestaan, met hem d. Tower to bewonen.
Htj hield zich daar bezig met d. beoefening
der wetenschappen en schreef zijn beroemd
work „History of the world", dat in twee
deelen 't licht zag. In 1616 verkreeg hij zijn
vrtjheid, doch niet vOOrdat d. graaf v. Somerset,
die hem altijd zeer vijandig was geweest en
d. koning tegen hem had opgezet, in ongenade
was gevallen. Ttjdens zijn gevangenschap had
RALEIGH, 'tzij hij zulks werkelijk meende,
VIII.
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'tzij hij daarin een middel zag om ztjn
invrijheidstelling to bewerken, 't gerucbt
doen uitstrooien, dat hem op zijn vorigen
tocht d. aanwezigheid eener goudmijn in
Guyana bekend geworden was. Zooveel is
zeker, dat men a. 't hof zijn voorgeven niet
in twijfel trok en Jacobus, om geld verlegen,
greep die gelegenheid a. urn zijn financien te
verbeteren en gaf zijn toestemming tot 't
uitrusten eener vloot. 't Opperbevel daarover
werd RALEIGH toevertrouwd, a. wien d. macht
v. een koninklijk gezant werd gegeven, terwtjl hem een vtjfde deel v. d. schatten, die
d. tocht zou opleveren, als belooning word
toegezegd. In Juli 1617 liep d. vloot, 14 zeilen
stork en met een overgroot getal gelukzoekers
a. boord, in zee on zij kwam in 't begin v.
Nov. op d. kust v. Guyana. Daar echter overviel d. opperbevelhebber een zware ziekte,
die hem belette verder voort to gaan. Terwtjl hij met een deel v. d. vloot a. d. mond
der Orinoco achterbleef, droog hij 't bevel
der overige schepen op a. zijn zoon on kapitein Keymis, met d. last d. Orinoco op to
zeilen en op d. plaats, die hij hen aanduidde,
d. goudmijn op to zoeken en to openen. Tot
s. Thomas doorgevaren, werd dit eskader bier
door d. Spanjaarden aangevallen; zij werden
evenwel door d. Engelschen geslagen, die d.
stad a. d. vlammen prtjsgaven, doch daarbij
't verlies v. RALEIGH'S zoon to betreuren hadden.
Keymis, d. mood missende verder voort to
gaan, keerde naar d. mond der Orinoco terug
en, uit schaamte tot vertwijfeling gebracht,
benam hij zich 't leven. Daze tegenspoed was
voldoende om d. meegenomen gelukzoekers,
die zich hadden voorgesteld 't goud your 't
oprapen to zullen hebben, allen lust te be-

nemen, zij kwamen in verzet tegen d. upperbevelhebber, maakten hem uit voor een bedrieger en weigerden hem verder alle gehoorzaamheid. Voor RALEIGH schoot er niets
anders over dan zijn nasporingen to laten
varen en n. Engeland terug to keeren. Daar
aangekomen, werden zijn handelingen door
een commissie onderzocht, die hem ten volle

recht deed wedervaren en vrijsprak v. alle
schuld a. d. geleden tegenspoed. Inmiddels
had d. Spaansche gezant a. 't Engelsche hof
zich beklaagd over d. gepleegde vijandeltjk-

heden en d. koning besloot, niet wetende,
hoe zich anders uit die netelige zaak to
redden zonder Spanje to vertoornen, hem

op to offeren. Als dekmantal gebruikte men,
dat a. 't vonnis wegens zijn vroegere medeplichtigheid a. d. samenzwering ten gunste
v. Arabella Stuart, wederrechtelijk niet voldaan was geworden en dat uit dien hoofde
d. uitvoering daarvan nu nog zou plaats
hebben. Wat d. ongelukkige daartegen mocht
inbrengen, niets hielp: zijn dood was besloten en 29 Oct. 1618 vial zijn hoofd onder
d. bijl. Kalm en moedig betrad hij 't schavot;
zijn sterven was in overeenstemming met

zijn leven. Jacobus daarentegen haalde zich
door dat onrechtvaardig vonnis d. blUvende
verachting v. 't yolk op d. hals, dat RALEIGH
hoog vereerde. d. Geschriften v. RALEIGH over
geschiedenis on staatkunde, alsmede zijn dicht-

kundige voortbrengselen verschenen in 1748 to

London under d. titel: „Miscellaneous works",

in 2 dln.

Rallentando, Zie Ritardando.
Ralston (WILLIAM), een Engelsch schrUver,
gab. in 1828. HO bekleedde v. 1853—'75 d. betrekking v. hulpbibliothecaris a. 't Britsch

Museum te London en overl. 6 Aug. 1889
aldaar. Meermalen bezocht hij Rusland. Van
3
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zUn grondige kennis v. d. Russische letterkunde en 't Russische volksleven heeft hij
o. a. blUk gegeven in zijn geschriften: The
songs of the Russian people" (1872), „Russian
Folktales" (1873) en „Early History of Russia"
(1876). Sedert 1886 was hij correspondeerend
lid v. d. Imperial Society of Sciences to s.Petersburg.
Ram, Zie Schaap.
Ram (d.), 't eerste der twaalf teekenen v.
d. Dierenriem of Zodiak (zie Dierenriem). Ten
gevolge v. d. teruggang der nachteveningen
(zie Nachteveningen) komt echter 't denkbeeldig
geworden teeken, dat d. eerste 30° ten oosten
v. 't lentepunt inneemt, niet meer met 't
sterrenbeeld d. ram overeen, hoewel d.namen
der teekens dezelfde gebleven zUn sedert d.
tUd, dat dit wel 't geval was, voor omtrent
2000 jaren. Dit sterrenbeeld namelijk staat
thans omtrent 30° oostelijker dan 't lentepunt.
't Grenst ten noorden a. Perseus en d. Driehoek, t. oosten a. d. Stier, t. zuiden a. d.
Walvisch on t. westen a. d. Visschen. Onder
d. met 't bloote oog zichtbare sterren zijn
1 v. d. 2e en 1 v. d. 3e grootte. d. Laatste on
nog 5 andere sterren in dit sterrenbeeld zijn
dubbele sterren, een is eon drievoudige star.
Ram Mohun Roy, een beroemd wijsgeer uit Hindostan, die in d. eerste 25 jaren der
19e eeuw naam maakte. Hij stamde of v. een
voorname Braminen-familie en streed meer
dan 20 jaren lang tegen d. dwalingen v. 't Hindoesche godsdienststelsel, terwijl hij een zuiver
theisme voorstond, tot staving waarvan hij
cl. meeste plaatsen der Veda's, hiertoe dienstig, in 't Perzisch, Bengaalsch en ook in 't
Engelsch vertaalde. RAM MOHUN ROY erkent
in zijn vele, later uitgekomen geschriften, dat
't Christendom wel 't meest met zijn gezuiverde leer o vereenkomt, zonder dat men echter
noodig heeft, dit to belijden. Zijn afscheiding
v. d. godsdienst zijner kaste berokkende hem
in 't begin veel vijandschap onder zijn stamgenooten, doch, daar hij door zijn wijsheid,
zijn deugdzaam gedrag on d. verdediging
der godsdienstige en burgerlijke vrUheid
zUner landslieden eindelijk d. algemeene achting verwierf, won hij 't vertrouwen dos
yolks en gingen zelfs vele Braminen tot zUn
gevoelens over. RAM MOHUN ROY stelde een
zeer welsprekend smeekschrift a. d. koning
v. Engeland op voor d. herstelling der vrtjheld in °oat-Indio. Ondersteund door aanzienlijke Engelschen richtte hij to Calcutta een
kapel voor zUn unitarischen godsdienst op,
die voor d. bevordering v. 't ware Christen.
dom moor geschikt was dan d. vruchtelooze
dogmatische pogingen der Britsche zendelingen.
Rama. Vier steden v. dozen naam worden
in d. H. Schrift vermeld. Een lag er in d. stam
v. Benjamin (Jos. XVIII : 25; Math. II : 18), eon
in dien v. Nafthali (Joh. XIX : 36), een in dien
v. Ephraim (1 Sam. I:19), ook Ramathaim
Zophim genoemd (vs. 1), on eon in dien v. Gad
(2 Ron. VIII :29). d. Eerste is waarschijnitjk
't Arimathea uit 't N. T. (Matth. XXVII :57),
heat thans Ramie on is een vrtj welvarende
stad in een schoone streek, met 5000 inw.
Men vindt er eon Franciscaner gasthuis en
een toren, die behoort heeft tot 't klooster der veertig martelaren, na d. verovering
der stad door Saladin verwoest.
Ramadan, ook Ramasan, is d. negende
maand v. 't Mohammedaansche jaar, d. vastenmaand, gedurende welke men goon voedsel nuttigen, noch eenige andere zinnelOke
genieting zich veroorloven mag v. d. opgang
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der zon tot haar ondergang. Daar ten gevolge
der bijzondere inrichting v. d. Mohammedaanschen kalender doze en elke andere maand
in 33 jaren alle seizoenen doorloopt (zie Bedschra), is 't vasten eon groote kwelling,
indien d. Ramadan in d. zomerhitte valt. Ook
d. handel en nUverheid, ja zelfs d. staatkundige zaken staan in daze maand stil.
Ramaer (JOHANNES NICOLAAS), eon Nederl.
krankzinnigenarts, gob. 20 Apr. 1817 te's-Hertogenbosch en overt. 2 Nov. 1887. Hid studeerde to Utrecht en to Groningen in d. medi
cijnen, promo veerde in 1839 op eon dissertatie
„De aethiopica generic humani variBtate",
bezocht vervolgens met eon wetenschappelUk
doel Duitschland, Oostenrijk en Frankrijk en
vestigde zich daarna als geneesheer to Rotterdam. In 1841 word hij tot eersten geneesheer v.
't krankzinnigengesticht to Zutfen benoemd,
welke betrekking hij in 1863 verwisselde met
die v. geneesheer-directeur v. 't krankzinnigengesticht s. Jorisgasthuis to Delft. Na zich
in 1869 als privaatarts to 's-Gravenhage gevestigd to hebben, word hij in 1872 tot inspecteur v. d. krankzinnigengestichten in Nederland benoemd en ontving hij in 1884 d. titel
inspecteur-generaal voor 't staatstoezicht op
krankzinnigen. RAMAER is d. grondlEgger v.
d. Nederl. Maatschappij tot bevordering v. d.
geneeskunst en schreef onder meer d. volgende werken: „Blik op d. dierlijke vermogens on derzelver betrekking tot d. ziel" (1845),
„Eon woord a. niet-geneeskundigen over krankzinnigheid on krankzinnigenbehandeling"
(1846), „Over d. terugkeer der krankzinnigheid on d. middelen om dien to voorkomen"
(1846), „Dronkenschap en krankzinnigheid"
(1852), „Die Pflichten des Staates in Beziehung
auf Geisteskranken" (1879) en „d. Ontwikkeling der krankzinnigengestichten in d. 19e
eeuw" (1885). Verder schreef hij eon alntal
opstellen in verschill. geneeskundige tijdschriften.
Ramayana (d. i. lotgevallen v. Rema)
is d. titel v. eon beroemd Oud-Indisch het lendieht, dat d. strijd v. koning Rama met d.
nog onbeschaafde volksstammen v. Dekan ten
onderwtrp heeft. 't Is in 't Sanskriet geseireven en wellicht in d. 4e eeuw v. Chr. to book
gesteld, na vooraf geruimen tijd v. mond tot
mond v. 't eene geslacht op 't ander overgeleverd to zUn. 't Is verdeeld in 7 boeken on
bevat 24 000 dubbel-verzen. Rama, d. dapper°
bestrijder v. verschrikkelUko reuzen en wilde
dieren, wordt er geschilderd als 't ideaal v.
een wijs vorst on een edel mensch, „die liever
onrecht lijdt dan doet". De lezing v. dit heldendicht wordt in Indio nog altUd in hooge eer
gehouden; zjj reinigt de mensch v. zonden.
Belangrijke uitgaven en vertalingen v. 't Ramayana zUn die v. Schlegel in 't Duitsch (1829—'39,
3 dln), v. Gorresio in 't Italiaansch (1843—'50,
8 dln) en v. Griffith in 't Engelsch (1870—'74,
5 din).
Rambaud (ALFRED NICOLAS), een Fransch
gesch iedschrtj ver, gob. 2 Juli 1842 to Besancon ;
in 1876 ward hii. prof. te Nancy, in 1879 kabinetschef v. 't mmisterie v. Onderwijs v. Ferry
on in 1882 hoogl. to PartJs. Hij schreef o. a.
„La domination franca's° on Allemagne.
1792-1804" (1873), „L'Allemagne sous NapoMon I, 1804—'11" (1875), „Histoire de la Russie"
(1886), „Histoire de la civilisation francaise"
(2 din, 1885—'87) en „Francais et Russes"
(5e dr. 1892).
Ramberg (JOHANN HEINRICH), een Duitsch
teekenaar, schilder en graveur, in 1763 te
Hannover gob. en door lust on aanieg al
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vroeg tot d. beoefening der kunst gedreven.
Zijn levendige verbeelding en oorspronkeltjk
talent brachten hem v. 't kopieeren spoedig
tot 't zelf scheppen en zelfs 't teekenen naar
pleister en naar d. natuur verwaarloosde hij
al spoedig. Reeds op zijn elfde jaar beproefde
hij in olieverf to schilderen en waagde hij
zich a. d. moeielijkste historische en mythologische onderwerpen. Intusschen vervaardigde
hij toch ook teekeningen naar d. natuurtooneelen in d. Harz en, daar zijn werken d. aandacht trokken, ward hij door bemiddeling v.
d. Hannoverschen gezant to Londen op d.
acadernie aldaar geplaatst, waar hij d. gunst
v. d. Engelschen koning won. Negen jaar vertoefde RAMBERG to Londen; hij vervaardigde
er een menigte teexeningen on schildertjen
in olieverf, o. a. bijbelsche voorstellingen voor
d kapel v. s. James . on tooneelen uit Shakespeare's werken voor d. galerij v. d. alderman
Boydell. Ook schilderde hij een groot dock
voor Carltonhouse, d. „Overtocht v. Alexander over d. Granicus" voorstellende, benevens
een aantal portretten v. d. laden der koninklijke familie on andere aanzienlijke personen.
In 1788 reisde hij op kosten v. d. koning n.
d. Nederlanden, Duitschland on Italie on bezocht hij daar d. verschill. kunstverzainelingen. Te Hannover teruggekeerd, ontving hij
er 't diploma v. koninklijk hofschilder en hij
vervaardigde als zoodanig een kolossale schilderij, 't feast bij gelegenheid v.'s konings herstelling voorstellende. Tevens schilderde hij
voor een aantal Duitsche verzamelingen
schilderijen en warden vooral zijn teekeningen
op prijs gesteld, die vaak a. d. werken der
Duitsche letterkunde v. dat ttjdvak waren
ontleend. In zijn voorstellingen leefde meestal
veel geest on luim, maar d. uitvoering was
vaak oppervlakkig. Hij overl. in 1840.
Ftarnberg(ARTHUR GEORG VON), een Duitsch
schilder v. historische tafereelen, geb. 4 Sept.
1819 to Weenen; hij was d.leerling v. Johann
Heinrich Ramberg (zie dat art.) en naderhand
v. Julius Hilbner to Dresden. In 1860 werd
hij prof. a. d. kunstschool to Weimar, waar
hij zijn voortreflelijkst werk, „d. hofhouding
v. Frederik II to Palermo", schilderde ; reeds
in 1848 had hij een aanvang gemaakt met d.
illustraties v. d. werken v. Schiller ; later
leverde hij d. illustratie v.Goethe's „Hermann
and Dorothea" en v. Vosz' „Louise" on schilderde hij elegante en liefelijke genre-stukken;
daarbij toonde hij zich een tegenstander v.
d. richting v. Piloty.
Rambert (EUGENE), een Fransch schrijver,
geb. 6 Apr. 1830 to Montreux, overl. 21 Nov.
1886 als hoogl. to Lausanne. Hij schreef „Mad.
de Stael" (1857), „Corneille, Racine, Moliere"
(1862), „A. Vinet d'apres ses poesies" (1868),
Vinet, histoire de sa vie etc." (30 dr.1880),
„Ecrivains suisses" (1874), „Alex. Calame"
(1884), „Les Alpes suisses" (5 dln, 1866—'74) en
„Poesies" (1874).
Rambouillet is eon stadje in 't Fransche
depart. Seine-et-Oise, a. d. grooten weg v.
Parijs n. Chartres gelegen en bekend om zijn
koninklijk lustslot met 't heerlijke park, door
LenOtre aangelegd. In dit lustslot overl. koning
Frans I 21 Mrt 1547. Lodewijk XIV hield
daar eenige jaren zijn hofhouding. Lodewijk XV on XVI verkozen 't verblijf aldaar
boven dat in hun vele andere lustsloten, terwij1 Karel X er dikwijls jagen kwam en or
in 1830 afstand v. d. troon deed.
Rambouillet (Hotel de), een paleis to Parijs
v. Catherine de Vivonne, markiezin de Rainbouillet (gob. 1588 to Rome, overl. in 1665)..
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Sedert 1620 was 't langen tijd d. verzamelplaats der Fransche aristocratic, die, zich
onttrekkende a. d. zeden en gewoonten der
toenmalige hofkringen, er zich toelegden op
hooge beschaving, onberispelijke zeden en d.
beoefening v. kunsten on wetenschappen. Vernuften als Malherbes, Racan, Balzac, Voiture,
Corneille, Chapelain, Scarron, La Rochefoucauld, Mad. de Scudory,d.markiezin de Sable,
d. beroemde Mad. de Sevigne on vele anderen
meer hadden toegang tot dit middelpunt v.
geestesbeschaving. - Doch d. bijnaam „Les
precleuses", eons d. eeretitel der begaafde
vrouwelijke bezoeksters v. 't HOtel de Rambouillet, veranderde later, toen geest on vernuft tot pedanterie waren ontaard, in een
spotnaam on Moliere maakte hen tot 't onderwerp v. spot in zijn „Precieuses ridicules"
en zijn „Femmes savantes". Zie Livet, „Precieux et Precieuses" (18.59), on Brunetiere,
„Nouvelles etudes critiques" (2 dr. 1886).
Rameau of Rameaux (JEAN PHILIPPE),
een vermaard Fransch toonkunstenaar en
componist, 23 Sept. 1683 to Dijon geb. Eerst
behoorde hij tot een reizend tooneelgezelschap en daarna ging hij n. Italie, waar zijn
klavierspelen grooten opgang maakte. Naar
zijn vaderland teruggekeerd, was hij eenigen
tijd organist to Clermont, doch d. laatste
jaren v. zijn leven kap& meester des konings
to Parijs, waar hij 12 Sept. 1764 overl. Hij
schreef onderscheidene opera's („Samson",
„Castor et Pollux", „Les fetes d'Hebe",
„Zoroaster") alsmede een „Traits de Phan
monie" (1722)
Flaznee (DANIEL), een Duitsch bouwkundige, geb. 19 Mei 1806 to Hamburg. In 1823
vertrok hij n. Parijs, waar hij zich weldra
zoodanig onderscheidde, dat hem d. restauratio v. verscheidene Middeleeuwsche kerken
werd opgedragen. Van 1832—'48 maakte hij
eenige kunstreizen en hij gaf daarna een reeks
uitstekende werken op 't gebied der kunstgeschiedenis uit, o. a. „Histoire generale de
l'architecture" (2 dln, 2e dr. 1868), „Sculptures
decoratives du XII au XVI siecle" (1864) en
„L'architecture et la construction pratiques"
(4e dr. 1881), alsmede beschrijvingen v. d. kathedraal v. Noyon en 't slot to Heidelberg. Hij
overl. 15 Sept. 1887 to Rarijs.
lian2ee (LOUISE DE LA), Zie Ouida.
Raznenghi (BARTOLOMMEO), ook wel it
Bagnacavallo of it Bolognese genaamd, aanvankelijk leerling v. T. Francia, en later v.
Rafael. Zijn werk onderscheidt zich, evenals
dat v. G. de Colignola on J. da Imola, v. dat
v. andere leerlingen v. Rafael door een sterker
koloriet, 'twelk hem door Francia was onderwezen. RAMENGHI word volgens sommigen
in 1493 to Bologna geb. en bracht daar in
latere jaren d. 8411 v. Rafael over. Volgens
dozen overl. hij in 1542, volgens genen in
1553. Van zijn lotgevallen is weinig bekend
en zijn werk is in galertjen zeldzaam. Ztjn
eerste werken waren navolgingen v. Francia;
in zijn latere straalt d. invloed v. Rafael stark
door. In eenige kerken v. Bologna vindt
men godsdienstige voorstellingen v. zijn hand,
die stark a. Rafael herinneren. Aan d. beschildering der loges v. 't Vaticaan moat hij
mode behulpzaam zijn geweest. In d. galerij
to Bologna vindt men v. RAMENGHI een heilige
familie. 't Zelfde onderwerp v. zijn hand wordt
in d. galerij v. Dresden aangetroffen, een uitstekend werk, door P. Lutz gegraveerd. Ook vele
anderen hebben naar zijn werk gegraveerd.
Rameswaram, een eiland tuss. d. Z.-0.kust v. Voor-Indio en d.N.-W.-kust v. Ceylon,
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in d. golf v. Manaar gelegen en tot 't district
Madoera v. 't Britsch-Indische presidentschap
Madras behoorende. 't Vormt 't westelijk deel
v. d. zoogen. Adamsbrug en beslaat een
oppervl. v. 2' ;2 vk. mijlen met 17 854 inw. Op
't noorde]ijk deel v. 't eiland verheft zich
d. beroemde Hindoetempel, die door gin
architectuur belangrijk is en waarheen vele
duizenden Indi6rs jaarlijks een bedevaart
ondernemen. d. Hoofdstad, Paoembaoem, telt
ongeveer 5000 inw.

Ramillies, een bekend dorp in d. Belgische provincie Brabant, tuss. d. bronnen
der beide Gieten, d. Mehaigne en d. Dyle ge-

legen op ongeveer een uur gaans v. d. straatweg tuss. Leuven en Namen. 't Is in d. geschiedenis merkwaardig door d. veldslag, die

daar 25 Mei 1706 geleverd ward. d. Maarschalk Villeroi had daar post gevat met 80
bataljons en 140 escadrons (62 000 man) en
ward aangevallen door d. bondgenooten onder
Marlborough, die 75 bataljons en 117 escadrons
(60 000 man) onder zijn bevelen had. Marlborough liet eon schijnaanval doers op d.
linkervleugel der Franschen en richtte zijn
voorn. aanval tegen hun rechtervleugel bij
't dorp Taylors. Dit dorp en later ook Ramillies werden genomen en d. Franschen genoodzaakt 't slagveld te ontruimen. Deze laatsten
verloren 13 000 man, d. eersten nog geen 4000.
Deze overwinning was zoo beslissend, dat d.
Franschen tot nabij hun grenzen werden
teruggeslagen.
Ramler (KARL WILHELM), een Duitsch
lierdichter, 15 Febr. 1725 to Kolberg gob.; hij
studeerde te Halle en ward in 1748 tot hoogl.
bij 't cadetten-korps to Berlijn benoemd. In
1790 echter legde hij dien post neder, hij ward
nu medebestuurder v. 't nationaal tooneel to
Berlijn en overl. daar 11 Apr. 1798. RAMLER
trad als lierdichter op in een tijdvak, waarin
daze soort v. dichtkunst weinig beoefend
ward, on verbond zijn room a. dien v. koning
Frederik II v. Pruisen, d. held zijner eeuw.
Horatius, die in zijn Oden d. lof v. Augustus
bezingt, was 't model, dat hij nastreefde,
wat uit versch111. zijner gezangen blijkt. Echter
staat RAMLER in lyrische kracht ver beneden

Horatius. Over 't algemeen ontbrak 't hem
a.- eigen dichterlijk genie; doch hij bezat
een goeden smack en een nauwkeurigen,
zuiveren Stijl. Hij stond in vriendschappelijke
betrekking tot d. edelste Duitschers v. zijn
tijd, miff achting hij in ruime mate bezat,
en werkte met grooten ijver en zonder kleingeestige partijzucht a. d. ontwikkeling der
Duitsche taal en letterkunde.
d. Letterkundige voortbrengsels v. RAMLER
zijn zeer talrijk en bestaan in prozaische geschriften, vertalingen, uitgaven v. oude

Romeinsche en Duitsche 'dichters en in eigen
dichtstukken. Onder d. laatste verdienen,
naast zijn Oden, zijn Cantaten genoemd to
worden, waarvan die op d. „dood v. Jezus"
door d. muziek v. Graun nog meer beroemd
geworden is. Zijn prozaIsche werden bestaan
in een korte „Mythologic", eon „Inleiding tot
d. fraaie wetenschappen" (naar 't Fransch v.
Batteux, met b(voegsels), een work over
„allegorische personen" voor beeldende kunstenaars met platen en in verscheidene verhandelingen en rederoeringen. Zijn gezamenlijke gedichten werden na zijn dood onder d.
titel „C. W. Ramlers poRische Werke", in 2
dln, to Berlijn uitgegeven.
Rammekens of Zeeburg, een fort, door
Karel V gesticht en gelegen tuss. Middelburg on Vlissingen op 't ail. Walcheren. Men
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heeft er eon goede haven. Op 't eind v. 1572
werden in 't gezicht der Spaansche bezetting v,
Rammekens door den Zeeuwschen admiraal
Ewoud Pietersz. Worst 20 hunner schepen in
d. grond geboord of verbrand. In 'tzelfde jaar
ward 't door Boisot in naam der Staten veroverd. Vervolgens ward 't in 1585 a. koningin
Elizabeth v. Engeland verpand en in 1616 v.
dat pandschap ontslagen. Bij d. landing der
Engelschen op Walcheren in 1809 ging Rammekens 3 Aug. bij verdrag a. hen over. 1 Mei
1814 kwam 't met geheel Zeeland weer onder
Nederlandsch bestuur.
Rammelsberg, een berg v. d. Harz, die
een hoogte v. 700 M. bereikt, t. Z. v. d. stad
Goslar, welke a. zijn voet ligt. Deze berg is
zeer merkwaardig door zijn groeven on wordt
door vele reizigers bezocht. Hij levert goud,
zilver, koper, lood, borax, zwavel, oker,
groene en witte vitriool, aluin on arsenik op.
Rammelsberg (KARL FRIEDRICH),

gab. 1

Apr. 1813 to Berlijn, waar hij in d.pharmacie
on d. chemie studeerde on in 1846 hoogl. a.
d. universiteit benevens in 1850 leeraar a. d.

nijverheidsschool ward. Hij schreef o. a.

„Handworterbuch des chemischen Theils der
Mineralogie" (1841), „Lehrbuch der StOchiometrio" (1842), „Lehrbuch der chemischen Metallurgie" (1865, 2e dr.), „Lehrbuch der Krystallkunde" (1853), „Handbuch der krystallographischen Chernie" (1855), „G-rundrisz der
anorganischen Chorine" (1875, 4e dr.), „AnfangsgrUnde der quantitativen, mineralogischen
and metallurgisch-analytischen Chemie" (1844),
„Leitfaden ftir die qualitative chemische
Analyse" (1885, 7e dr.), „Lehrbuch fur die
chemisch-quantitative Analyse" (1874, 3e dr.)
en „Grundrisz der Chemie" (1883, 5e dr.).
Rampoer, een vazalstaat in 't N.-W. v.
d. Britsch-Oost-Indische pro v. Aud1 -1, heeft
een oppervl. v. 44 vk. mijlen met 541 914 inw.,
die suiker, indigo on rijst verbouwen. — (1.
Gelijknamige hoofdstad, a. d. linkeroever v.
d. Sutlai, heeft 73 530 inw. (1891).
Ran2pc)//a. (MARIANO), marchese DEL TINDARO, kardinaal en staatssecretaris v. d. Paus,
gab. 17 Aug. 1843 to Polizzi op Sicilia. Na zijn
studien to Rome voltooid to hebben, ward hij
als adjunct btj 't secretariaat voor geesteltjke
aangelegenheden to Rome geplaatst; hij bekleedde vervolgens d. betrekking v. nuntius to

Madrid on ward in 1880 door Leo XIII benoemd
tot secretaris v. buitengewone geesteltlke
zaken, zoodat hij deelnam a. d. gewichtigste
onderhandelingen met d. buitenlandsche mogendheden. In 1882 als nuntius n. Madrid teruggekeerd, verwierf hij zich o. a. in 1885 grooten naam door zijn vredelievende bemoeiingen
in 't geschil tuss. Duitschland en Spanje over
d. Carolinen-archipel. In 1887 zag RAMPOLLA
zich benoemd tot kardinaal en staatssecretaris
v. d. Paus, als opvolger v. Jacobini.
Ramsay (ALLAN), gab. to Leadhills in
't Schotsche graafs. Lanark in 1686, was
paruikmakersbediende, toen zijn liefhebberij
voor d. potizie horn aanleiding gaf om (ten
einde op een andere wijze in aanraking to
komen met letterkundigen) boekhandelaar to
worden. overl. in 1758. Zijn liederen zijn
meerendeels vergeten, maar zijn „Gentle
Shepherd", eon herdersspel in d. Schotschen
tongval, wordt nog gewaardeerd. Hij bezorgde ook twee bundeltjes Schotsche yolksliederen, The tea-table miscellany" on The
evergreen"; jammer echter is, dat hij er zich
zooveel willekeurige veranderingen in heeft
veroorloofd, zoodat d. tekst der meeste ver
v. getrouw is.

RAM.
Ramsden (JoHN), geb. 8 Oct. 1730 te Halifax, in 't graafs. York, overl. 5 Nov. 1800. Zijn
vader, een linnenfabrikant, wenschte hem in
zijn zaak op to leiden, doch, toen hij d. neiging des jongelings tot d. kopergraveerkunst
bemerkte, zond hij hem n. London, our zich
in dit vak to bekwamen. Toen htj daarin een
zekere hoogte bereikt had, word hem, o. a.
bezigheden, opgedragen teekeningen v. astronornische on natuurkundige instrumenten op
koper to brengen. Deze omstandigheid deed
bij d. jeugdigen kunstenaar d. lust ontstaan,
zich met die werktuigen meer vertrouwd to
maken on ook er d. vervaardiging on verbetering van to beproeven. Dollond, destijds eon
der beroeindste vervaardigers v. optische instrumenten, leerde RAAISDEN kennen, zag al
spoedig in, dat hij een good verstand on veel
aanleg bezat, en nam zijn verdere leiding op
zich. Zijn omgang met Dollond had ten gevolge,
dat hij met d. dochter v. dozen in d. echt
trad. °Instr. 1763 had RAMSDEN reeds zooveel
naam gemaakt, dat zijn instrumenten alom
gezocht waren. Bekend zijn v. horn d.theodoliet, d. pyrometer, d. barometer, bestemd tot
't meten v. bergen, d. verbeteringen, aangebracht a. 't quadrant on 't sextant v. Hadley,
d. electriseermachine, waarvan hij d. glazen
cylinder door een glazen schijf verving, e. m. a.
Verder behoort vermeld to worden zijn verdeelmachine. d. „Royal Society" to London
erkende zijn dionsten door hem in 1786 tot
haar medelid to benoemon.
Ramses was d. naam v. 14 pharao's of
koningen v. Oud-Egypte. RAMSES I was d.
grondvester der 19e Manethonische dynastie
en regeerde in 't midden der 15e eeuw v. Chr.
Zijn kleinzoon RAMSES II wordt door d.
Grieksche schrtjvers met zijn vader, Sethos I,
onder d. naam Sesostris voor een persoon
aangezien. Hij was zeer voorspoedig in zijn
krijgstochten tegen Azle on Aethiopie en
bezat een lager v. 700 000 strijdbare mannen,
waarmee hij Lybie, Aethiopie, d. Meden en
Perzen, d. Bactriers en d. Scyten overwon,
zoodat hij met onmetelijke schatten n. Egypte
terugkeerde. Doze rtjkdommen besteedde hij
tot 't doen oprichten v. ontelbare tempels,
paleizen, monumenten e. a. bouwwerken,
alsmede tot 't doen graven V. kanalen, onder
welke vooral merkwaardig is 't kanaal, dat
v. d. Nij1 in 't land Gozen tot d. krokodillenmeren in d. oostelijke woestijn liep on dat
door latere koningen tot d. Roode Zee verlengd is. Aan beide einden v. dit kanaal
stichtte RAMSES eon stad, waarvan in 't Oude
Testament melding gemaakt wordt onder d.
namen Pithom en Ramses. Hij dwong nl. d.
Israelieten tot 't vervaardigen v. steenen voor
't bouwen dozer steden. Aan 't hof v. dozen
Pharao word Mozes opgevoed en 't was onder
d. regeering v. RAMSES' zoon Menepthes, dat
d. Joden 't land uittrokken. Volgens Manetho
en d. opschriften op sommige monumenten
regeerde RAMSES II 66 jaren. Zijn vierde
opvolger was RAMSES III, d. eerste koning der
20e dynastie, die zich mode door krijgshaftige
daden grooten room verwierf. Onder d. elf
volgende koningen, die allen RAMSES genoemd waren, verviel langzamerhand 't
Egyptische rijk.
Ramsgate is d. naam v. eon stadje met
een bevolking v. 24 500 inw., gelegen op 't
schiereiland Thanet in 't Engelsche graafs.
Kent a. zee on daarom als badplaats zeer
bezocht. d. Stad bezit een ruime haven.
Ramus (Prraus), eigenl. PIERRE DE LA
RAMEE, werd in 1515 op een dorp v. Picardie
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uit arme ouders geb. G-'eholp en door anderen,
kon hij zich in zijn jeugd a. d. beoefening der
oude letteren wijden. Daar d. wijsbegeerte v.
Aristoteles destijds op d. Parijsche hoogeschool in groote achting stond en uitsluitend onderwezen word, bestudeerde RAMUS
deze met d. grootsten tjver. Doch weldra vond
hij haar zoo onbevredigend voor zijn geest,
dat hij er een der hevigste tegenstanders v.
word. Hij gaf verscheidene geschriften uit
our haar v. alle zijden to bestrtjden.Eindelijk
ging hij zelfs zoover, dat hij d. geheele Aristotelische leer aanviel en beweerde, dat d. groote
wijsgeer slechts dwalingen onderwezen had.
RAMUS was een der eerste en hevigste
voorstanders v. d. humanistische richting,
die zich in d. 16e eeuw tegen d. Middeleeuwsche scholastiek verhief. Hij trachtte een
meer eenvoudige en practische logica, die hij
als een loutere „ars bone disserendi" aanzag,
in d. plaats v. d. oude schoolsche on droge
wetenschap to stollen. Hierbij ondervond hij
d. grootsten tegenstand ; men greep hem even
hevig a., als hij 't d. leer v. Aristoteles
gedaan had, want d. meeste geleerden v. dien
tijd waren nog d. ijverigste en sours blinde
voorstanders dozer leer. Men verweet hem,
gevaarlijke nieuwigheden to willen invoeren.
Er word een koninklUke commissie benoemd
om d. zaak v. RAMUS to onderzoeken en, daar
zij grootendeels uit aanhangers der oude
leer bestond, kan men licht denken, hoe haar
beslissing uitviel. Aan RAMUS word verboden
zich voortaan, mondeling of schrifteltjk,
tegen d. bestaande Aristotelische wijsbegeerte
uit to laten. Hierdoor werd zijn werkzaamheid voor een tijdlang gestremd. Doch 't gelukte hem in 1551 door d. invloed v. d. kardinaal v. Lotharingen, d. leerstoel in d.
dialectiek on rhetorica a. d. universiteit v.
Parijs to verkrijgen. Nu brak d. strijd opnieuw uit en RAMUS verkreeg daardoor nieuwe
vijanden, temeer daar hij zich bij d. Hugenoten aansloot, die destijds in Frankrijk vervolgd werden. RAMUS legde eindelijk zijn
betrekking neder en deed een refs door Italie,
Duitschland en Zwitserland. In 1571 in Parijs
teruggekeerd, werd hij 't volgend jaar in d.
Bartholomeusnacht 't slachtoffer der wraakzucht zijner vijandon. d. Onpartijdigheid eischt
intusschen to erkennen, dat RAMUS in d.
bestrijding v. d. leer v. Aristoteles to ver
ging, dat hij d. scholastieke logica met 't
„organon" v. Aristoteles verwarde en dat hij
d. verdiensten v. d. grooten wijsgeer miskende. RAMUS was meer een letterkundig
humanist dan een diepzinnig wijsgeer en
geheel met d. classieke richting, die zich a.
't eind der Middeleeuwen openbaarde, ingenomen. Zijn aanhangers noemden zich Ramisten, terwij1 zijn tegenstanders als antiRamisten bekend staan. d. Voorn. geschriften
v. RAMUS zijn : „Institutiones dialecticae" (1543),
„Animadversiones in dialecticam Aristotelis"
(1543), „Scholae in artes liberales, scil. grammaticam, rhethoricam, dialecticam etc." (1559)
en „Scholae metaphysicae" (1566), alle bti herhaling herdrukt. — Zie verder: Charl. Waddington, „Ramus, sa vie, ses okras et ses
opinions" (Parijs, 1856).
Rana is 't Lat. woord voor kikker. Rana
in fabula (d. kikvorsch in d. fabel), spreekw.
voor iemand, die zich opblaast als d. kikker,
die ten laatste barstte.
Ranavalona I , koningin v. 't rijk der
Howa's op Madagascar, dat in 1810 door haar
gemaal, koning Radama I, gesticht was. Zij
bracht in 1828 dozen echtgenoot, die d.
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satie op 't eiland had trachten te bevorderen,
door vergif om 't leven; daarna maakte zij
zich v. d. troon meester en onderdrukte zij met
geweld iedere kiem v. beschaving, zoodat ze
in 1845 met d. Engelschen en Franschen in
strijd geraakte. Zij overl. 16 Aug.1861 en werd
opgevolgd door haar zoon Radama IL Toen
deze 12 Mei 1863 geworgd was, beklom zijn
weduwe Rabodo of Rasaherina d. troon, om
in 1868 plaats te maken voor haar bloedverwante ' Ramona, als koningin RANAVALONA II geheeten ; deze erkende 't Christen.
dom in haar land, list zich zelf doopen en
schafte in 1877 d. slavernij af. Zij overl. 13
Juli 1883 en werd opgevolgd door d. dochter
barer zuster, RANAVALONA
Ranc (ARTHUR), eon Fransch journalist en
staatsman, geb. 20 Dec. 1831 to Poitiers. Onder
Napoleon II als oppositieman n. Algeri6 verbannen en een andere maal tot gevangenis.
straf veroordeeld wegens drukpersovertreding,
stond hij na 4 Sept. 1870 Gambetta als minister

v. politie ter zijde. In 1871 was hij eenigQn tijd
d v. d. Nationale Vergadering en daarna v. d.
Commune to Parijs en in 1873 werd hij als
communard in contumaciam ter dood veroordeeld; hij nam d. wijk n. Belgic, keerde eerst
in 1879 n. Parijs terug on werd in 1881 afgevaardigde. Hij schreef o. a. „De Bordeaux a
Versailles" (1877) en „Le roman d'une conspiration" (1868).
Rance, een 110 KM. lange kustrivier in
Bretagne ; zij ontspringt in 't Fransche depart.
COtes du Nord, vereenigt zich niet ver v.
Dinan met 't kanaal, dat n. Rennes gaat, on
mondt nabij d. zeehavens s. Servan en s. Malo
in 't Kanaal uit.
Rance

(DOMINIQUE ARMAND JEAN LEBOUT-

DE), geb. 9 Jan. 1626 to Parijs, toonde
in zijn jeugd veel aanleg voor d. wetenschappen on gaf reeds op 13-jarigen leeftijd
HILLIER

„Anacreon" met aanmerkingen nit (Parijs

1639). Hij trad in d. geesteltjken stand en
verkreeg in 1654 d. waardighoid v. theologiae
doctor. Ook bekleedde hij onderscheidene
aanzienlijke geesteltjke waardigheden. Desniettemin leidde hij een zeer wereldsch leven,
totdat een bijzonder voorval hem op eons tot
't besluit bracht alle wereldsche vermaken
vaarwel to zeggen on zijn leven in strange
boetedoening door to brengen. Hij legde zijn
beginselen bloot in een „Traits de la saintete
et des devoirs de la vie monastique" (1683)
en werd d. stichter v. d. orde der Trappisten

(zie Trappisten). Hij overl. 27 Oct. 1700.
Ranchero's noemt men in Mexico d.
landlieden v. Spaansch-Indiaansche afkomst.
't Zijn veelal uitmuntende ruiters on jagers on
zij dienon daarom veel als bereden troepen in
't Mexicaansche Leger.
Randers, d. hoofdstad v. 't Deensche
amt v. denzelfden naam (44 vk. mijien met
110 450 inw.) in Jutland, gelegen a. d. Guten
Aa en a. verscheidene spoorwegen; 't heeft
een fraaie kerk, een geleerde school, taillike
fabrieken, een haven en 16 600 inw.
Randon

(JACQUES LOUIS CESAR ALEXANDRE,

graaf), een Fransch maarschalk, geb. 25 Mrt
1795 to Grenoble; NI maakte d. veldtochten
v. 1812—'15 mee en diende v. 1838—'47 in
Algiers. In 1851 word hp minister v. Oorlog on
in Dec. v. 't zelfde jaar gouvsrneur-generaal v.
Algeria; ter belooningv. zijn bestrijding v.
d. Kabylen on zijn pogingen ter bevordering
der kolonisatie, zag htj zich in 1856 tot maarschalk verheven. In d. Italiaanschen veldtocht
v. 1859 was RANDON chef v. d. generalen staf;
daarna werd hij weer minister v. Oorlog, welke
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betrekking hij in 1867 neerlegde. In Nov.1870

was hij president v. d. commissie voor d.

capitulatie v. Sedan en Metz en hp overl. 16
Jan. 1871 to Geneve. ZUn „Memoires" werden
v. 1875 —'77 in 2 dln uitgegeven.
Rangawis of Ithangabe (ALEXANDER
RIZOS), een Nieuw-Grieksch geleerde, dichter
on staatsman, weal geb. to Constantinopel in
1810 on ontving zijn opleiding eerst to Odessa,
vervolgens a. d. militaire school to Milnchen,
waar hij in 1830 tot officier der artillerie be-

vorderd werd. Het volgend jaar n. Griekenland vertrokken, trad hij aldaar in staatsdienst
on bekleedde hij to Athene achtereenvolgens d.
betrekking v. directeur bij 't depart. v. Onderwijs, adviseur bij 't ministerie v. Binnenl.
Zaken, hoogl. der archaeologic on minister
v. Buitenl. Zaken. Nadat hij in 1859 laatstgenoemde betrekking had neergelegd, werd hij
tot Grieksch gezant to Washington benoemd,
in 1868 als zoodanig to Parijs en in 1874 to
Berlijn. In 1878 woonde hij namens Griekenland 't congres v. laatstgenoemde stad bij,
walks verdrag hij made onderteekende. RHANGABE overl. in Jan. 1892. Hij was een veelzijdig geleerde, die zich op verschillend gebied
v. wetenschap en kunst grooten naam heeft
gemaakt; bovendien was hij in rnenig ander
opzicht zljn vaderland v. nut. Hij vertaalde
zoowel eon aantal drama's v. Dante, Shakespeare, Lessing, Goethe on Schiller als v.
Aeschylus, Sophocles on Euripides, schreef
zoowel novellen als een Fransch-Grieksch
woordenboek en vervaardigde naast een standaardwerk over Grieksche oudheidkunde een
geschiedenis der Nieuw-Grieksche letterkunde.
Ook zag meer dan een bundel epische en
lyrische poezie v. hem 't licht. Zijn gezamenlijke werken, waarvan er vele in 't Fransch
on Duitsch vertaald zijn, werden in 1874 to
Athene uitgegeven.
Rangoen, eigenlijk Dagon, d. voorn. havenstad v. Britsch-Birma on d. hoofdstad v. deze
prov., ligt in d. delta v. d. Irawady, 5 mijlen
v. d. mond dezer rivier, a.'t riviertje Rangoon
of Sirian. Van d. openbare gebouwen onderscheidt zich d. groote tempel Sjoedagoen met
een 105 M. hoogen toren; andere gebouwen
(meerendeels op Europeesche wijze gebouwd)
zijn: 't gerechtshof, d. bank, verscheidene kerken on scholen, een gevangenis on een hospitaal. d. Bevolking telt 181 210 inw., meeren-

deels uit Birmanen, Hindoes, Chineezen,
Maleiers, Europeanen on Arabieren bestaande;
hun hoofdbezigheid is handel on scheepvaart, terwijl ook d. scheepsbouw v. belang
is. — Rangoen, dat in 't Birmaansch vredestad
beteekent, werd in 1753 door Alompra, d.
stichter v. 't rijk Birma, gebouwd on na d.
verwoesting der stad Pegoe tot hoofdstad v.
't rijk Pegoe verheven; in 1824 rukten d.
Engelschen zonder slag of stoot d. versterkte
stad binnen on sedert dien tUd heeft d. stad
zich tot haar tegenwoordigen bloei ontwikkeld.
Rangpoer of Rangpore, een district
v. 't Britsch Indische presidentschap Bengalen,
beslaat een oppervl. v. 164 vk. mplen met
2 097 964 inw. — d. Gelijknamige hoofdstad
heeft 13 320 inw.
Rangregeling beet elks door d. rechter
opgemaakte rangschikking, volgens welke d.
opbrengst v. gerechtelijk verkochte goederen
tuss. d. schuideischers moet worden v erdeeld. Immers d. rechten v. alle schuldeischers zpn niet sommige hunner
hebben 't voorrecht boven d. andere, 'tzij
uit d. opbrengst v. een bepaald goad, 'tzij
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uit d. opbrengst v. d. geheelen boedel, 't geheel hunner vordering zooveel mogelijk to
ontvangen. Zoo heeft eon rangregeling plaats
in 't faillissement, als d. boedel insolvent
verklaard is en alle goederen, roerende on
onroerende, verkocht zijn. Dan maakt d.
rechter-commissaris d. rangregeling op, waarop
bovenaan plaatst hen, die recht op geheele betaling hebben, en dan laat hij volgen
hen, die zich met een gedeelte tevreden
moeten stellen. Die rangregeling wordt ter
griffie neergelegd on ligt daar voor ieder ter
inzage, 'tgeen door d. curator in d. dagbladen
moat worden aangekondigd. Acht een creditour zich met d. rangregeling bezwaard of
verongelijkt, dan kan hij er verzet tegen doen
en d. rechtbank doet dan uitspraak.
Zoo ook heeft men rangregeling noodig, als
een crediteur ten gevolge v. zijn schuld vordering vonnis op zijn schuldenaar heeft verkregen on dientengevolge diens roerende of
onroerende goederen heeft laten verkoopen.
d. Schuldeischer toch, die dat gedaan heeft,
krijgt geen rechten boven andere schuldeischers, die nog niet geexecuteerd hebben;
dozen kunnen verlangen mede to deelen in
d. opbrengst. Om echter dat recht to genieten moeten die schuldeischers, die niet mee
geexecuteerd hebben a. d. executant verzet
doen betook enen vOOr d. definitieven verkoop. Na d. verkoop geeft d. wet nu d. schuldeischers bij roerende goederen acht dagen on
bij onroerende een maand om met elk. over
d. verdeeling een vergeltjk to treffen. Na verloop v. dien tijd kan ieder belanghebbende,
d. schuldenaar, wiens goederen verkocht zijn,
en elke schuldeischer, zich tot d. voorzitter
der arrondissementsrechtbank wenden met
verzoek om een rangregeling.
Ranieri (ANToNio), een Italiaansch schrijver, gab. 1 Sept. 1809 to Napels. Hij was zeer
bevriend met d. dichter Leopardi, behoorde
in 1860 tot d. Patriotten, die Garibaldi uitnoodigden tot 't in bezit nemen v. Napels, en ward
later hoogl. in d. wijsbegeerte on geschiedenis
in zijn geboortestad, waar hij 9 Jan. 1888
overl. Hij bezorgde een gezamenlijke uitgave
v. d. werken v. Leopardi alsmede diens biographic. Voorts schreef hij d. socialen roman
„Ginevra, 0 l'orfana della Nunziata", „Storia
d'Italia dal quinto al nono secolo" (1841) en
„Il frate Rocco" (1812). Eon gezamenlijke uitgave zijner werken verscheen to Milaan (3
dln, 1862—'64), zijn „Scritti varii" werden in
1879 uitgeg.
Rank (JOSEPH), een Duitsch schrijver, gab.
10 Juli 1815 to Friedrichsthal in 't Bohemerwoud. In 1848 was NI lid v. 't Frankforter
Parlement en sedert 1859 woont hij to Weenen. Ztjn eerste werk, „Aus dem BOhmerwalde" (3 dln, 1843 en '51) vond grooten btjval;
evenzoo zijn novellen en vertellingen, waarvan wij noemen: „Von Haus zu Haus" (1856),
„Aus Dorf und Stadt" (1860), „Steinnelken"
(1867), „Achtspannig" (1856), „Im Klosterhof"
(1875), „Der Seelensanger" (1876) en „Aus
meinen Wandertagen" (1864).
Ranke (LEOPOLD VON), een beroemd Duitsch
geschiedschrijver, gab. 21 Dec. 1795 to Wiehe
in Thuringen en overl. 23 Mei 1886 to Berlijn.
Hij ward in 1818 leeraar a. 't gymnasium to
Frankfort a. d. Oder en in 1825 hoogl. in d. goschiedenis a. d. universiteit to Berlijn. In
1826 bezocht hij op last der regeering d.
bibliotheken v. Weenen, Venetia, Rome en
Florence, ten einde bouwstoffen voor d. goschiedenis to verzanielen, een rein, die vier
jaar duurde. d. Resultaten ztjner grondige
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nasporingen, hier en elders, heeft RANKE neergelegd in d. volgende hoofdwerken: „Fiirsten
und VOlker von Sild-Europa im 16 und 17
Jahrhundert" (1827, 4e dr. 1878), „Serbische
Revolution" (1827, 3e dr. 1879), „Die Minischen PAbste, ihre Kirche und ihr Staat im
16 und 17 Jahrhundert" (1831—'36, 2 din ; 9e
dr. 1889 in 3 dln), „Deutsche Geschichte ire
Zeitalter der Reformation" (1839—'40; 6e dr.
1880, 6 dln), „Noun Bucher preuszischer Geschichte" (1817—'48, 3 dln; 2e dr. onder d.
titel „Zwolf Bucher" enz., 1878, 5 dln), „Franzosische Geschichte, vornehmlich im 16 und 17
Jahrhundert" (1852—'61, 5 din; 3e dr. 1877.
6 dIn), „Englische Geschichte, vornehmlich im
16 und 17 Jahrhundert" (1859, 9 din; 3e dr.
1877—'79), „Geschichte Wallensteins" (1862,
3 din; 4e dr. 1830), „Die deutschen Machte
und der Furstenbund" (1871, 2 din; 2e dr.
1876), „Der Ursprung des Siebenjahrigen Krieges" (1871), „Aus dem Briefwechsel Friedrich
Wilhelms IV mit Bunsen" (1873; 2e dr. 1874),
,Ursprung und Beginn der Revolutionskriege
1791—'92" (1875 ; 2e dr. 1879), „DenkwUrdigkeiten dos Staatskanzlers Fiirsten von Hardenberg" (1877, 5 dln) on „Weltgeschichte" (1881
t. '88, 9 dln), met walk laatste werk d. schrijver
op zijn 80ste jaar een aanvang maakte. Na zijn
dood verscheen, behalve d. beide laatste din
v. laatstgenoemd work, ook nog zijn: „Zur
eignen Lebensgeschichte" (door Dove in 18J0
bezorgd), terwiji RANKE'S „Samtliche Werke"
in 47 dln sedert 1867 werden en worden
RANKE wordt als 't model v.
uitgegeven.
een onpartijdig, objectief geschied schrij ver geroemd, wiens scherpzinnige bronnenstudie en
streven naar waarheid ongeevenaard zijn.
Tevens onderscheidt zich zijn stip door levendigheid en kracht. Na in 1841 tot historiograaf v. Pruisen benoemd to zijn, ward RANKE
in 1865 tot d. adelstand verheven, terwiji hij
twee jaar later tot kanselier der Orde „Pour
le marite" ward benoemd. Op zijn 90e verjaardag ward d. oudhoogl. een buitengewone
hulde gebracht, waaraan zelfs vorsten en d.
aanzienlijkste personen v. geheel Duitschland
deelnamen. Kort na zijn dood ward hem ter
ear to Wiehe, zijn geboorteplaats, een standbeeld opgericht.
Ranke (FRIEDRICH HEINRICH), een Duitsch
godgeleerde, broader v. d. vorige, gab. 30 Nov.
1798 to Wien() en overl. 4 Sept. 1876 to Munchen, waar hij opperconsistoriaalraad was.
Hij onderscheidde zich door btjzondere kanselwelsprekendheid en schreef o. a. „Untersuchungen tber den Pentateuch" (1834—'40)
en „Jugenderinnerungen" (2e dr. 1886).
Ranke (KARL FERDINAND), een Duitsch
opvoed- en letterkundige, mode een brooder
v. d. grooten geschiedschrijver, gab. 26 Mei
1802 to Wiehe en overl. 30 Mrt 1876 to Berlijn.
Hij was rector eerst v.'t gymnasium to Quedlinburg en vervolgens v. dat to Gi5ttingen en
kwam eindeltjk a. 't hoofd to staan v. 'I
Friedr. Wilh. gymnasium en d. kon. reaalschool
to Berlijn. Verschill. uitgaven v. Lattjnsche
en Grieksche schrijvers zagen v. hem 't licht.
Nog andere laden v. dezelfde familie verwierven zich in Duitschland naam op 't gebied v.
godsdienst, letteren en wetenschap.
Ranke (HANS RUDOLF), een Nederl. hoogl. in
d. chirurgie, gab. 31 Mei 1849 to Kaiserswerth
a. d. Rijn en overl. 8 Jan. 1886 to Groningen.
Hij studeerde to Bonn en Halle in d. medictjnen, nam in 1870 deel a. d. oorlog tegen
Frankrijk, diende als assistent-arts in 't veldlazaretb bij Metz, Orleans on Parijs, promov eerde a. d. univ3rsiteit v. Halle op een disser-
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gemaakt door zijn onderzoekingen omtrent d.
warmte en schreef o. a. „Manual of applied
mechanics" (1875, 8e dr.), „Manual of the
steam-engine" (1874, 7e dr.), „Manual of civil
engineering" (1876, 11e dr.), „Useful rules and
tables" (1876, 5e dr.) en „Manual of machinery
and millwork" (1876, 3e dr.). H j overl. 24
Dec. 1872.

Ranonkel (Ranunculus). Dit plantengesl.
behoort tot d. fam. der Ranunculaceae en volgens 't sexueele stelsel tot d. 12e orde der 13e
klasse (Polyandria polygynia). 't Benmerkt zich

door een vtjf-, zelden drie-bladigen kelk en een
vtlf- of meerbladigen bloemkroon, wier bladeren a. hun voet v. een honiggroefje voorzien
zijn, dat dikwerf door een schubje is afgesloten. d. Graanvruchtjes zijn op een rolronden of kegelvormigen vruchtbodem gezeten
en a. hun top door d. achterblijvenden Stijl
kort gesnaveld. Van d. tot dit geslacht behoorende soorten, algemeen onder d. naam
„boterbloemen" bekend, vermelden wij:
1°. 't Speenkruid (R. Ficaria), ook wel haneklootjes genoemd en in Noord-Holland kleine
gouwe, een overblUvende, vroeg in 't voorjaar

bloeiende plant, wier wOrtelvezels knolachtig
verdikt zijn. d. Stengel is nederliggend; d.
bladeren zijn hartvormig, met een golvend uitgesneden rand ; d. bloemen geel met 8-12
bloembladen. Op weilanden, bleekvelden, maar

vooral in boschrtIke vochtige streken komt
ztj zeer veal voor. 't Blad wordt in Groningen

wel gegeten; evenzoo zijn d. wortelknolletjes,
die veal zetmeel bevatten, eetbaar, ofschoon
sommigen dit voor gevaarlijk houden.
20. d. Scherpe boterbloem (R. acris), algemeen
op weilanden voorkomende, in Mei en Juni
bloeiende, met een rechtstandigen, min of
meer behaarden en gesleufden stengel, die
naar boven vertakt is en handdeelige, laag
a. d. stengel lang gesteelde bladeren draagt.
ZU bevat een scherpe, giftige stof on wordt
door 't vee niet gegeten. Daar daze scherpe
stof door drogen verloren gaat, acht men 't
voorkomen v. deze plant in hooi onschadelijk.
d. Giftigste en 't meest gevreesde soort is:
3°. d. Blaartrekkende boterbloem, ook jeukkruid, water-hanepoot en in Groningen kankerof kikkerbloempjes geheeten (R. sceleratus), een
eenjarige, in Juni en Aug. bloeiende plant,
doorgaans in 't water on a. slootwallen
groeiende, met gladde glinsterende bladeren,
die, gekneusd, wel eens als blaartrekkend
middel in plaats v. Spaansche vliegen gebezigd

worden. d. Bloembladen zijn veal kleiner dan
bU d. overige soorten en d. vruchtbodem is
roirond, met vruchtjes overdekt.
Weinig minder nadeelig, vooral voor schapen, is:
4°. d. Srnalbladige boterbloem, (R. Flammula),
egelgras, bitterbloem,

een overbltjvende, op
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ta tie „Veber Beugungsluxation der Lendenw irbel" en vestigde zich in laatstgenoemde
stad als privaat-docent, totdat hij in Mei 1878
't hoogleeraarsambt te Groningen aanvaardde
met een rede over „Die Umwandlung der
Chirurgie unter den Einflusze der antiseptischen Wundbehandlung". Bij RANKE% overlijden bleek, dat hij zijn kostbare boekerij,
uit meer dan 2500 nummers bestaande, a. d.
universiteitsbibliotheek te Groningen had vermaakt.
Rankine (WILLIAM JOHN MACQ17ORN), geb.
5 Juli 1820 to Edinburgh, waar hij in d. wis- on
natuurkunde studeerde, ward hoogl. in d.
mechanica on werktuigkunde to Glasgow en
voorzitter der vereeniging v. ingenieurs in
Schotland. Hij heeft zich vooral verdiensteltjk

vochtige weiden voorkomende plant, gemakkeltjk to herkennen a. d. gave, lancetvormige
bladeren.

Verder komen btj ons nog voor: d. knolboterbloem of 't s. Antoni's-raapje (R. bulbosus),

bij welk plantje d. voet v. d. stengel knolachti g

verdikt is; d. kroon- of akker-boterbloem (H.
arvensis), alleen op bouwlanden, vooral onde-r
d. garst voorkomende; d. water-ranonkel of
witte boterbloem (R. aquatilis), een waterplantje
met rondachtige blaadjes en witte bloemen,
zeer algemeen voorkomende en na voorafgegane droging als veevoeder geschikt, e. a.
Ranonkelachtige planten (Ranuncu-

laceae). d. Tot daze uitgebreide fam. behoorende planten zijn overblijvende, zelden een-

jarige kruiden of om andere voorwerpen zich

heenslingerende heesters, die met een water-

achtig vocht gevuld zijn. Bladeren staan afwisselend, zijn v. een bladscheede voorzien,
hand- of vindeelig, zelden oningesneden. Bloemen alleenstaande of tot pluimen of trossen
vereenigd, dikwerf door een kelkachtig hulsel
omgeven, regelmatig of onregelmatig. Kelk
vrij, 3-6 bladeren, dikwijls bloemachtig.
Bloembladen op d. bloembodem ingeplant,
even talrijk als of talrijker dan d. kelkbladen,
genageld, meermalen ongelijk vorrnig en niet
zelden een honigachtig vocht afscheidende;
soms ontbrekende. Meeldraden op d. bloembodem gezeten, niet talrijk, met een veelal
stark ontwikkeld helmbindsel en naar buiten
openspringende helmknopjes (alleen bij 't geslacht Paeonia naar binnen openspringende).
Vruchtbeginsels nu eens minder talrijk, in
een krans gezeten en met vele a. d. buiknaad
in twee rtjen bevestigde eitjes; dan weder
talrijk, spiraalsgewijs op 't stark ontwikkelde
uiteinde v. d. as der bloom gerangschikt on
ieder v. een eitje voorzien. d. Vrucht bestaat
nu eens uit vele eenzadige graanvruchtjes,
dan eens uit eenige eOnhokkige, langs d. buiknaad zich openende doosvruchten of, zoo deze
naar binnen met elk. vergroeien, uit een eenof meerhokkige bas. d. Zaden bevatten eon
zeer kleine, rechte, a. d. voet v. 't hoornachtige
kiemwit gelegen kiem.
Daze fam., die vooral in d. gematigde luchtstreek thuis behoort, ward door de Candolle
in vijf onder-afdeelingen verdeeld : Clematideae,

Anemoneae, Ranunculeae, Relleboreae on Paeoniae. Haar voorn. geslachten zijn : Clematis,
Atragene, Thalictrum, Anemone, Adonis, Myosurus, Ranunculus, Caltha, _Helleborus, Nigella,
Delphinium en Aconitum. Alle ranonkelach-

tige planten bevatten meestal een scherpe,
veelal vluchtige stof, om welke reden vele
tot d. scherpe on verdoovend-scherpe giftige
planten behooren en sommige tot d. krachtige
artsentjgewassen worden gerekend. Niet weinige worden ook als sierplanten in onze
tuinen gekweekt. Als voorbeelden v. d. laatste behoeven wij slechts to wijzen op d.
Pioenrozen (Paeonia) in haar groote verscheidenheid, d. Riddersporen (Delphinium) en Jurfertjes in 't groen (Nigella damascena). Als
geneeskrachtige ranonkelachtige planten komen vooral in aanmerking d. Monnikskap
(Aconitum Napellus) en d. Zwarte Nieswo'rtel
(Helleborus niger).

Ransdorp, een gemeente in d. Nederl.
prov. Noord-Holland, a. d. overzUde v. 't IJ,
met omstr. 1600 inw., die hun bestaan vinden
in land- en tuin-bouw, veeteelt, zuivelbereiding en visscherij. Behalve 't gelijknamige
dorp behooren tot daze gemeente d. dorpen
Schellingwoude on Durgerdam.
Rantzow of Rantzau (DANIEL, graaf
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v.) werd in 1529 in Holstein geb., studeerde
to Wittenberg en nam dienst bij 't leger v.
Karel V. Na zijn terugkeer in 't vaderland
woonde hij d. veldtochten v. koning Frederik
II v. Denemarken tegen d. Dittmarschen en
d. Zweden bij en hij verkreeg daarop 't opperbevel. 20 Oct. 1565 joeg hij met 4000 man a.
d. Svarteraar in Halland in d. nabijheid v.
Falkenberg 't 25000 man sterke leger der
Zweden op d. vlucht en veroverde hij d. talrijke
artillerie daarvan. Niet minder merkwaardig
was zijn veldtocht in d. Zweedsche provincien v. 1567 tot 1568, toen hij, na zijn doel bereikt te hebben, een hoogst gevaarlijken terug•
tocht volvoerde. Hij sneuvelde in 1569 bij 't
beleg v. Warberg.
Rantzow (JosiAs graaf v.), geb. in Holstein, 1609, trad vroeg in Hollandschen en
daarna in Zweedschen krijgsdienst en kwam in
1635 met Oxenstierna n. Parijs, waar hij als marechal-de-camp in Franachen dienst overging.
Door zijn veldheerstalenten en zijn persoonlijken mood ver wierf hij 't grootste aanzien
en hij werd in 1644 tot luitenant-generaal en in
1645 tot maarschalk v. Frankrijk benoemd.
In zijn talrijke veldtochten had hij 60 wonden
gekregen en een arm en een been verloren.
Hij overl. in 1650.
Ranz des Vaches (Fransch) noemt men
d. Zwitsersche koereien (Duitsch Kuhreigen),
welke d. herders en boeren op d. doedelzak
spelen.
Raoul-Rochette (DESIRE), een Fransch
oudheidkenner en geschiedschrijver, geb. to
s. Amand in 't depart. Cher 9 Mrt 1789, ontving zijn opvoeding to Bourges en werd in
1811 a. 't keizerlijk lyceum aangesteld als
leeraar in d. geschiedenis. Twee jaar later
bekroonde 't Fransche Instituut zijn prijsverhandeling, getiteld : „Histoire critique de
l'etablissement des colonies grecques" (in 1815
uitgeg. in 4 dln). d. Room, daardoor ingeoogst,
opende hem d. deur tot nieuwe onderscheidingen. In 1815 werd hij aangesteld tot
suppleant v. Guizot bij diens voorlezingen
over d. nieuwere geschiedenis a. d. faculteit
te Parijs, en kort daarna, in 1816, zag hij zich
tot lid benoemd v. d. Academie des inscriptions en tevens tot medOredacteur v. 't
„Journal des savants". Nadat hij in 1817 een
„Discours" had uitgesproken „sur les heureux
effets de la puissance pontificale en France
au moyen age", werd hij bij 't overlijden v.
Millin in 1818 diens opvolger als conservator
v. 't kabinet v. oudheden en penningen a. d.
koninkl. bibliotheek en in 1826 hoogl. in d.
archaeologie bij dezelfde instelling. d. Wijze,
waarop hij die wetenschap behandelde, maakte
hij bekend in zijn „Coors d'Archeologie"(1828,
2e dr. 1835). In 1838 ontving hij een nieuwe
onderscheiding door benoemd to worden tot
vasten secretaris der Academie des beaux
arts, een betrekking, waarvoor hij bijzonder
geschikt was, omdat hij door reizen in 't
huitenland vele belangrijke betrekkingen had
aangeknoopt en ook omdat hij op die reizen
veel stof had bijeengebracht tot bevordering
der oudheidkunde, uit 't oogpunt der kunst
beschouwd.
In 1819 had hij Zwitserland, in 1826 en 1827
Italie en Sicilia doorkruist. Later, in 1842,
mocht hij d. heerlijkheid v. Hellas aanschouwen en bezocht hij ook Duitschiand en
Nederland. Aan die reizen heeft men ook
eenige zijner historische geschriften te danken.
Als afzonderltjke werken noemen wij zijn
„Lettres sur la Suisse" (1823, 2 dln; 2e dr. 1826
in 3 dln) en zijn „Histoire de la revolution
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helvetique en 1797 et en 1803" (1823). In 1828
kondigde hij een work aan, getiteld „Histoire
generale de l'Espagno", berekend op 16 dln 4
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dien waren op d. wereld der ouden gericht, die
hij, vooral uit 't oogpunt der kunst, in alle richtingen doorkruiste. Behalve dat hij als Hellenist optrad in zijn beoordeeling v. Mercy's
„Aphorismes d'Hippocrate", v. Tourlet's „Tra.
duction de Pindare" en v. Gail's „Xenophon"
en als vertaler v. d. fragmenten v. Menandet
en Philemon, gaf hij een groote menigte geschriften uit, die op oude kunst betrekking
hadden, v. welke wij bier slechts d. volgende
kunnen noemen. In 1822 gaf hij zijn „Antiqui•
tes Grecques du Bosphore Cimmerien" uit; in
1828 verschenen zijn „Monuments inedits d'an.
tiquito figure°, Grecque, Etrusque, Romaine".
Van 1828 tot 1830 gaf hij „Pompeii, choix d'edi.
fives inedits; 10. part. La maison du poet° tra.
gigue", dat eveneens onvoltooid bleef, doch
waarvan in zekeren zin als voortzetting kan
beschouwd worden 't plaatwerk v. Roux over
Pompeii, waarbij RAOUL-ROCHETTE een „Expli•
cation" schreef en tevens een „Introduction
sur l'histoire de la peinture chez les Greg
et Romains" (1844—'46). In 't bijzonder hield
hij zich met d. schilderkunst der ouden bezig;
in 1836 verschenen zijn „Peintures antiques
inedites" en in 1840 zijn „Lettres sur la peinture des Grecs". Behalve d. genoemde werken
schreef RAOUL-ROCHETTE nog een aantal
opstellen en recension in d. „Memoires de
l'academie des inscriptions", in 't „Journal
des savants", in d. „Annales de la litterature
et des arts", in d. „Nouvelles annales de
l'Institut archeologique" en in d. „Biographic
universelle". Daaronder vindt men uitgewerktc
verslagen v. werken v. Rossellini, Lepsius,
Bunsen, Botta en Layard. RAOUL-ROCHETTE
overl. 5 Juli 1854 to Parijs. Daar hij lid was
der Fransche Academie, moest door zijn opvol.
ger een „Ologe" op hem gehouden worden;
hij verzocht, dat men dit na zou laten, en
achtte zijn werken voldoende om hem bij
't nageslacht in ear to houden.
Rapen. Van 't geslacht Raap (Brassica
Rapa) worden twee hoofdverscheidenheden
aangekweekt, nl. d. olie-gevende of 't raapzaad
(B. R. oleifera) en d. knolvormende (B. R. rapi.
fera). 't Geslacht Raap kenmerkt zich door
grasgroene, op d. oppervl. borstelige wortel.
bladen, terwiji d. overige bladeren glad en
zeegroen zijn. d. Bloemen zijn tot een scherm.
vormig, eerst na d. bloeitijd in d. lengte uit.
springende tuil vereenigd. d. Kelk staat uit;
d. bloembladen zijn goudgeel. 't Geslacht
behoort tot familie der Cruciferae on volgens
't stelsel v. Linnaeus tot d. 2e orde der 15e
klasse (Tetradynamia siliquosa). Wat 't raap.
zaad betreft, vooral niet to verwisselen met
't koolzaad (B. Napus), dit werd vroeger veel
gekweekt voor gewoon winter-oliezaad, doch
is thans verdrongen door 't koolzaad en gedeeltelijk ook door 't aveelzaad (B. campestris),
Van d. tweede hoofdverscheidenheid, nl. d.
knolvormende raap, wier vleezige wortels gonoeg bekend zijn en een smakelijk voedsel
opleveren, worden twee soorten gek weekt,
nl. d. ronde rapen of eigenlijke knollen (B.
R. r. var. depressa) en d. lange of Fransche
rapen (B. R. r. var. oblonga), die vooral in 't
Gooi on bij Nijmegen geteeld worden.
Raphania (Kriebelziekte, Necrosis ustilaginea, Ergotismus) is een ziekte, die thans tot
d. geschiedenis schijnt to behooren. K. Sprengel, die haar 't best heeft beschreven en haar
Sphacelus cerealis noemt, onderscheidt twee
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soorten: een chronische en een acute. Bij
beide maakt 't droge koudvuur der ledematen
't hoofdverschijnsel uit. d. Acute vorm overvalt d. lijder zonder voorboden en heeft bepaaldeltjk koorts ten gevolge, met meer of
minder aanmerkelijke stoornissen in d. algemeenen toestand. Hevige benauwdheid on
braking, algemeene huivering, waarop een
bran donde hitt() volgt, hartklopping, beklenade
ademhaling, onleschbare dorst openen d. rij
der verschUnselen. d. Zieke is zwak en flauw,
d. pols klein en nauwelijks voelbaar, d.
afscheidingen zijn onderdrukt, er ontstaan
pijnlijke stuiptrekkingen, kaakkramp en rechtstijvigheid; d. ongelukkige wordt stompzinnig, er komen blutsvlekken en pestkoolen
to voorschijn en een typhus v schrikbarende
hevigheid is 't werk v. ettelijke dagen. d.
Aangedane ledematen doen erg ptjn, vertoonen een snel voorbtjgaande ontsteking,
worden zwart, dor, volmaakt ongevoelig en
vallen eindelijk af. Zeldzaam vertoont zich
vochtig koudvuur hierbij, maar altUd gaat d.
ziekte snel voort on amputeert 't eene lid
voor 't andere na, zoo d. zieke onderwijl niet
bez w Ukt.
Bij den chronischen vorm daarentegen is
d. koorts Of zeer onbeduidend Of ontbreekt zij
geheel en al; ook bensierkt men op d. zieke
ledematen geen ontsteking en. als er soms
roodheid ontstaat, verdwUnt die spoedig weer.
Daarbij vertoont zich een buitengewone afgematheid en machteloosheid v. 't geheele
lichaam; d. lijders klagen over voortdurende
koude on trekkingen in al d. ledematen,
waarop dan een ondragelijk govoel v. kriebeling (alsof aileron onder d. huid kropen) volgt;
d. afscheidingen, d. pols, d. eetlust blUven
geregeld; intusschen is d. lijder aanhoudend
als in een roes; 't gelaat is bleak, d. Alder
wordt v. dag tot dag magerder en in dezelfde
verhouding wordt d. buik meer opgezet en
gespannen (Salerno, Read). d. Zieke ledematen
worden stiff, bleak en ijskoud en trekken krom
en in d. diepte gevoelen d. lijders hevige
pijnen, welke door d. kamer- en bedwarmte
toenemen. d. Zoodanig aangedane deelen zwellen wel een weinig op, maar v. ontsteking is
niets to bespeuren; d. huid is en bilift bleak
on koud. Na korteren of langeren tijd worden
dan d. teenen of vingers koolzvvart; daze verdorren on vallen zonder eenige pUn on zonder
blooding eindelijk af. Zoo kan d. ziekte waken,
ja maanden duren, terwip 't koudvuur aanhoudend stijgt tot 't schouder- of heupgewricht, waarna d. lijder bezwijkt. Doze ziekte
spaart geslacht noch ouderdom. Mon heeft
haar to alien tUde beschouwd als in floodzakelijk verband staande tot d. ziekten v.
d. tarwe, omdat zij alttjd na een . mislukte
korenoogst volgde. Linn() schreef haar toe a.
een plant, die zich soms onder 't graan vertoonde, ni. Raphanus Raphanistrum (zie Herik),
vandaar d. naam, anderen a. 't Lolium temulentutn, weer anderen on wel d. meesten a.
't moederkoorn, een schimmelplant, die zich
in d. aren in d. plaats v. d. tarwekorrel ontwikkelt, vandaar ook d. benaming Ergotismus.
Raphelingius

(FRANCISUUS) Of FRANS VAN

een Nederlandsch godgeleerde en
boekdrukker, gob. 27 Febr. 1539 to Lannoi, bij
Lille of Rijssel. Te Gent legde hij d. gronden
ztjner taalkennis, doch 't vroeg verlies zijns
vaders deed zijn moeder besluiten, hem bij
een koopman to besteden, die hem na verloop
v. eenigen tijd n. Neurenberg en vervolgens
n. Partjs zond. om handelszaken waar to
aemen. Intusschen besteedde hij zijn vrtje
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uren a. 't voortzetten zUner afgebroken letteroefeningen. Hiertoe was hem zijn verbltjf in
laatstgenoemde stad bijzonder gunstig. RAPHEL1NGIUS legde zich er voornamelijk toe op d.
studio der Hebreeuwsche on Grieksche taleu
on list d. koophandel allengs varen. d. Binnenlandsche onlusten deden horn echter besluiten elders een rustiger verblijf to zoeken,
waartoe hij n. Engeland overstak on to Cambridge eenigen tijd onderwijs in d. Grieksche
taal gaf. Intusschen verlangde hij zijn moeder to bezoeken on vertrok hij om die radon
n. d. Nederlanden. d. Weg over Antwerpen
nemende, kocht hij daar bij d. vermaarden
boekhandelaar Plantijn (zie Plantijn) eenige
boeken, die in Engeland moeiltjk to krijgen
waren, on hij ging bij die gelegenheid met
dozen d. verbintenis aan, hem behulpzaam to
zijn in 't toezicht over d. uitgave der werken, die bij hem gedruk t worden. In 1565
huwde hij Margaretha, d. oudste dochter v.
Plantijn, on sedert arbeidde hij met verdubbelden ijver a. d. luister v. zijns schoonvaders
drukkerij. d. Voorn. werken, o. a. d. „Biblia
Regia", gingen door zijn handen en ontvingen
v. zijn scherpziend oog 't sieraad on d.nauwkeurigheid, waarmee zij 't licht zagen.
Inmiddels bewogen d. Nederlandsche onlusten Plantijn, zich met een gedeelte zijner
drukkerij n. Leiden to begeven, waardoor d.
zorg voor d. achter geblevenen to Antwerpen
geheel op RAPHELINGIUS rustte. In 1585 echter
keerde zijn schoonvader naar zijn vorige woonplaats terug, doch met achterlating v. zijn
drukkerij to Leiden, in welke hij nu door zijn
schoonzoon vervangen werd. Niet lang had
RAPHELINGIUS to Leiden gewoond, of d. curatoren der hoogeschool benoemden hem tot
hoogl. in d. Hebreeuwsche taal, welken post
hij met lof bekleedde; in d. mooning, dat
tot eon grondige kennis dier taal die v.
't Arabisch onmisbaar was, besteedde hij zijn
ledige uren ook daaraan, waarbij hij geholpen werd door d. geleerden Scaliger. Middelerwij1 werkte hij tevens a. een „Arabisch Woordenboek", met 't plan dit to eeniger tijd in
't - licht to geven. Doch hij overl. 20 Juli 1597
to Leiden on zijn dood veroorzaakte, dat
't woordenbook eerst 15 jaar daarna 't licht
zag. Behalve dit werk vervaardigde hij ook
een „Hebreeuwsch Woordenboek; de Variae
Lectiones et Emendationes in Chaldaicani Bibliorum Paraphrasin" on nog eenige andere
werken. Hij list vier kinderen na, t. w. een.
zoon, FRANCISCUS geheeten, die aanteekeningen op d. treurspelen v. Seneca geschreven
heeft, CHRISTOPHORUS, die academiedrukker
werd to Leiden, JUSTUS (zoo genoemd naar
Justus Lipsius, die een groot vriend v. zijn
vader was), welke Hollandsche gedichten
heeft nagelaten, on eon dechter. CORNELIA.
Rapisardi (mmuo), een Italiaansch dichter, gob. in 1843 to Catania, waar hij later
hoogl. werd. HU schreef gedichten v. wijsgeerigen inhoud, o. a. „La Palingenesi" (1868)
on „II Lucifero" (1877), voorts d. dichtbundel
„Ricordanze" (3e dr. 1881) en 't drama „Manfredi" en vertaalde d. gedichten v. Catullus
on Lucretius. Een bloemlezing zUner gedichten werd in 1881 als „Versi scelti e reveduti"
uitgegeven.
Rapp (JEAN, graaf) word 29 Apr. 1772 to
Kolmar uit behoeftige ouders gob. on trad in
1788 als cavalerist in dienst. HU onderscheidde
zich in d. omwentelingsoorlogen on werd in
d. Italiaanschen veldtocht tot adjudant v. Desaix benoemd, die hem met zich n. Egypte
nam. Na d. slag v. Marengo, waarin Desaix
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in zijn armen d. geest gal, verhief Bonaparte
hem tot kolonel en benoemde deze hem tot
zlJn adjudant. In 1802 zond d. eerste consul hem
n. Zwitserland, waar zijn tusschenkomst d.
gunstigste uitkomsten opleverde; na zijn
terugkomst viel hij echter in ongenade, omdat
hij 't waagde zijn vriend Reynier te verdedigen. Na d. verheffing v. Napoleon tot keizer
werd RAPP brigade-generaal en onderscheidde
hij zich bij Austerlitz door een stoute charge
op d. Russische garde zoodanig, dat hij tot
divisie-generaal verheven werd. d. Veldtochten v. 1806 en 1807 zagen hem a. 't hoofd v.
een korps dragonders d. voorhoede v. Murat
uitmaken. Bij Goleporin werd hij voor d.
negende maal gewond en daarop tot gouverneur, eerst v. Thorn, daarna v. Dantzig benoemd. In deze moeilijke stelling wist hij d.
gestrenge bevelen des keizers zoodanig to
verzachten, dat hij d. erkentelijkheid der
inwoners in d. hoogste mate verwierf. RAPP
maakte d. veldtocht v. 1809 mee en droeg
veel bij tot d. vermeestering v. Esslingen, die
uiterst gewichtig voor 't leger was. Toen
Staps 13 Oct. Napoleon bij een wapenschouwing te Schonbrunn wilde vermoorden, merkte
RAPP 't eerst diens zonderlinge houding op
en list hij hem in arrest nemen. Kort voor d.
slag v. Wagram werd hij door 't omvallen v.
zijn rtjtuig ernstig gekwetst, zoodat hij n.
Parijs moest terugkeeren. Na 't huwelijk v.
Napoleon met d. aartshertogin v. Oostenrijk
sprak RAPP ten gunste v. d. keizerin Josephine
en hij werd daarom n. zijn gouvernement to
Dantzig gezonden. Hij had in last ervoor to
zorgen, dat 't continentaal stelsel in d. Oostzeehavens' ten strengste werd gehandhaafd, doch
kwam vele bevelen niet na on list maar zelden
Engelsche koopwaren verbranden. Te vergeefs
ried hij d. oorlog tegen Rusland af. Desniettemin volgde hij d. keizer in 1812; hij streed
dapper bij Smolensko en kreeg a. d. Moskwa
zijn drie-en-twintigste wond. Nog grootere
diensten bewees hij a. Napoleon op d. terugtocht, waarbij zijn aangezicht en zijn handen
bevroren. Uit Wilna zond Napoleon hem n.
Dantzig, waar hij d. vluchtende overblijfselen
v. 't leger moest verzamelen en organiseeren;
spoedig evenwel werd hij door d. Russen en
Pruisen ingesloten. Gedurende eon jaar verdedigde hij zich op schitterende wijze en
eerst, nadat alle middelen waren uitgeput,
gaf hij d. stad over, onder voorwaarde v. een
vrijen aftocht n. Frankrijk. d. Bondgenooten
verwierpen echter die capitulatie on voerden
hem als krijgsgevangene n. Kiew, vanwaar
hij eerst na d. herstelling der Bourbons n.
Frankrijk terug mocht keeren en zich a. 't
nieuwe bestuur onderwierp. Bij d. landing v.
Napoleon gaf Lodewtjk XVIII hem 't bevel
over 't le legerkorps. Toen RAPP echter bespeurde, dat tegenstand onmogeltjk was, nam
hij uit d. handen v. d. keizer 't bevel op zich over
d. 5e divisie, waarmee hij d. marsch v. een
geheel Oostenrijksch leger moest tegenhouden.
Na een roemvollen tegenstand trok hij binnen
Straatsburg terug. Hoewel Lodowijk XVIII
hem zijn commando list behouden tot na d.
ontbinding v. 't leger, begaf hij zich toch n.
Zwitserland en keerde hij eerst in 1818 vandaar
n. Frankrijk terug, waar hij gunstig ontvangen
en in 't leger hersteld werd. Hij behield d.
waardigheid v. pair, die Napoleon hem in d.
100 dagen geschonken had, en werd tot opperkamerheer v. d. koning benoemd. In 1820
maakte hij zich zeer populair als president v.
't kies-college a. d. Boven-Rijn. Toen Napoleon's dood bekend werd, beyond RAPP zich
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to midden v. d. hovelingen te s. Cloud en kon hij
zijn droef heid niet verbergen. d. Koning waardeerde dit bit* v. een dankbaar gemoed en
trachtte zelfs hem to troosten. Maar hij overleefde zijn vroegeren meester niet lang. Op
49-jarigen ouderdom overl. hij op zijn landgoed Rheinweiler in Baden, 8 Nov. 1821.
Behalve een beschrtjving v. 't beleg v. Dantzig
list RAPP zeer belangrijke „MOmoires" na
(Parijs, 1823), die opgenomen zijn in d. „Collection des memoires contemporains".
Rapp (GEoRG). Doze man, een Wurtemberger v. geboorte, is d. stichter v. d. secte
der zoogen. Harmonieten. Geb. in 1770, verbeeldde hij zich reeds in zijn jeugd, goddeltjke openbaringen to ontvangen on geroepen
to zijn orn d. vervallen Christelijken godsdienst in zijn oorspronkeltjke zuiverheid to
herstellen. Hij onttrok zich, om die roeping
to vervullen, niet alleen a. 't kerkelijke leven,
maar ook in zoover a. 't maatschappelijke,
dat hij een geheele gemeenschap v. goederen,
naar hij meende, naar 't voorbeeld der apostolische kerk (Hand. IV : 52), onder zijn volgelingen wilde invoeren. Van Staatswege in zijn
hervormingsplannen belemmerd, stak hij met
zijn aanhang in 1803 n. Noord-Amerika over en
stichtte hij daar 't volgend jaar een kolonie,
Harmonie genoemd, welke benaming d.
onderlinge eensgezindheid v. hare leden moest
uitdrukken. Eenige jaren later, in 1811, werd
d. kolonie naar een streek a. d. rechteroever der
Ohio verplaatst. Allen, die tot haar wenschten
toe to treden, moesten zich a. een proefmaand
onderwerpen en al hun eigendom in d. algemeene kas storten, want een arzonderlijk
eigendom had niemand en in 't kerkelijke en
maatschappelijke levon waren allen zoo a.
RAPP onderworpen, dat deze niet alleen d.
hoogepriester en des zondags d. voorganger
zijner gemeente was, maar dat ook zijn toe.
stemming vereischt werd tot 't sluiten v.
huwelijken onder d. kolonisten. Hij overl.
7 Aug. 1847 en had tot opvolger zekeren
Becker. d. Kolonie der Harmonieten bleef
bestaan, doch breidde zich niet uit. Zie uitvoeriger: Nordhoff, The communistic societies of the United States" (1874), en Palmer,
„Die Gemeinschaften and Sekten Wiirtembergs" (1877).
Rappard

(wILLEM LOUIS FREDERIK CHRIS-

ridder v.), een Nederl. staatsman, geb. to
Arnhem 3 Mei 1796 en overl. 9 Juni 1862. Na to
Groningen en Leiden gestudeerd to hebben, vestigde hij zich als advocaat to 's-Gravenhage
en werd hij verder achtereenvolgens lid v. d.
rechtbank te Zutfen, lid der ridderschap v.
Gelderland, lid v. d. Tweeds Kamer der StatenGeneraal (1835), president v. 't hof v. Gelderland (1840), lid v. d. Eerste Kamer der StatenGeneraal (1844) en minister v. Financien (1847),
welke laatste betrekking hij echter slechts
kort bekleedde. In 1853 word VAN RAPPARD
andermaal naar d. Tweeds Kamer afgevaardigd
(door 't distr. Amersfoort) on word hij tevens
tot voorzitter gekozen v. d. staatscommissie,
in dat jaar ingesteld tot 't ontwerpen v. een
nieuwe rechterlijke organisatie. Verschill. geschriften, op d. verbetering v. 't Nederl. strafrecht betrekking hebbende, zagen v. horn 't
licht. — Zijn brooder, ANTON GERARD ALEXAN•
DER, ridder v. RAPPARD, eveneens een verdienstelijk staatsman, werd 5 Oct. 1799 to
Utrecht geb. en overl. to Utrecht 1 Apr.1869.
Hij studeerde a. d. universiteit v. laatstgenoemde stad in d. rechten en was achtereenvolgens commies bij 't ministerie, belast met
d. zaken v. onderwijs, secretaris v. staat (1838),
TIAAN,
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directeur v. 't kabinet des konings (1840),
secretaris v. d. Raad v. ministers (1841), minister v. d. Hervormden Eeredienst (1854), minister v. Binnenl. Zaken (1857), minister v. Staat
(1858) en president-curator v. d. Utrechtsche
hoogeschool (1859). 't Was onder zijn ministerie, dat d. wet op 't lager onderwijs v. 1857
tot stand kwam.
Rappoldi (EDUARD), een beroemd violist,
in 1839 to Weenen gob., die v. 1861—'65 concertmeester a. d. Duitsche opera to Rotterdam
was, vervolgens kapelmeester to Liibeck,
Stettin en Praag, v. 1871—'77 leeraar a. d.
koninkl. Hochschule to Berlijn en sedert laatstgenoemd jaar concertmeester a. d. hofopera
to Dresden.
Rapuntsel, Zie Klokje.
Rara avis (Lat.), een zeldzame vogel,
iets vreemds.
Rarissime (R. R.), zeer zeldzaani. — Omne rarum est carum, Alle zeldzame dingen zijn duur.
Ras-Algethi, d. grootste ster in 't sterrenbeeld Hercules. Zij is v. d. derde grootte, doch
neemt in een periode v. 95 dagen tot d. vierde
grootte af. Rechte klimming: 256° 50'. Noorderdecli natio : 14° 35'.
Ras-Alhague, ook, doch zelden, RasAlhauwO genoemd, is d. grootste ster in 't
sterrenbeeld Ophiuchus. Zij is v. d. tweede
grootte en staat in d. kop der slang, die door
Ophiuchus wordt vastgehouden. Rechte klimming: 261° 53'. Noorder-declinatie: 12° 41'.
Ras-Alasud australis is een ster v.
d. 3e grootte in 't sterrenbeeld d. Leeuw, door
Bayer met F aangeduid. Rechte klimming:
144' 11'. Noorder-declinatie: 24° 30'.
Ras-Alasud borealis is een ster v. d.
4e grootte in 't sterrenbeeld d. Leeuw, door
Bayer met p. aangeduid. Rechte hamming:
145C 55'. Noorder-doclinatie : 260 45'.
Rask (RASMUS CHRISTIAAN), een Deensch
taalkundige, 22 Nov. 1787 to Brendskilde op
't eiland ninon gob. Reeds als schoolknaap
ontwikkelde zich in hem d. zucht voor d.
Noordsche talon ; hij zette die studien a. d.
hoogeschool to Kopenhagen voort en vestigde
't eerst zijn room als taalvorscher door een
„Handleiding tot d. 1Jslandsche en Oud-Noorsche taal", die eerst in 't Deensch en later in
't Zweedsch door hem is uitgegeven (Kopenhagen 1811). Na nog eenige jaren zijn studien
der Germaansche, Slavische en Romaansche
talon to hebben voortgezet, deed hij met
NUerup een reis n. Zweden, waar hij d. grondslagen legde tot die kennis der Finsche taal,
die hem in staat stelde tot 't bezorgen der
uitgave v. Rennvall's ,Lexicon linguae Finnicae" (1826, 2 din). Ook hield hij zich drie
jaren op IJsland op, ten einde er d. landtaal to

beoefenen en gaf hij blijk v. zijn kennis hierin
door 't aandeel, dat htj had a. 't Uslandsch
woordenboek v. Bjorn Halduren (1814). Niet
tang daarna gaf hij zijn hoofdwerk over d.
Dorsprong der Oud-Noorsche of IJslandsche
taal, eigenlijk een prijsverhandeling, die in 1817
gedrukt ward. Thans stelde een hem edelmoedig verstrekte ondersteuning hem in staat
tot 't ondernemen eener groote reis in
waartoe bij zich nog een jaar to Stockholm
voorbereidde, waar hjj inmiddels tevens gin
Angelsaksische spraakleer (1817) voltooide en
een uitgave der Edda bezorgde (1818). Zi,jn
reis ging door Astrakan n. Tiflis en Perzie.
vertoefde korter of langer to Erivan,
Teheran, Ispahan, Sjiras en Persepolis. In
IndiO stelde hij zich in 't btjzonder d. kennis
v. 't Sanskrit en 't Oud-Perzisch ten taak. Met
eon schat v. wetenschap en een menigte
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handschriften, vooral in 't Pali, (later 't eigen•
dom der koninklijke boekerij to Kopenhageni
in 1823 teruggekeerd, gaf hij drie jaar later
zijn geleerde navorschingen over d. Zend-taal
en d. echtheid der Zendavesta nit; hij zette
zijn taalstudien onvermoeid voort, zoodat hij
zelfs een Spaansche en een Friesche spraakleer in 't licht gaf (d. Laatste is in 't Nederlandsch vertaald door M. Hettema, Leeuwarden, 1832). Ongeloofelijke moeite gaf hij zich

voor d. juiste spelling zijner moedertaal en
hij maakte d. schatten zijner kennis daaraan
dienstbaar in een work, dat in 1826 to Kopen-

hagen is uitgegeven en een ware goudmUn
voor d. vergelijkende taalstudie is. Tegelijk
arbeidde hij a. een groot work over d. Malabaarschen taalstam en hield hij zich bezig met
navorschingen over d. betrekking tusschen d.
Noord-Aziatische talen en 't Laplandsch, v.
welke laatste taal hij kort voor zijn dood, 14

Nov. 1832, een uitvoerige spraakleer voltooide,
gelijk hij een weinig vroeger nog een verkorte
IJslandsche spraakleer, een Oud-Noorsch leerboek on een Mesogothisch woordenboek
schreef. En to midden v. die taalkundige
studien vond hij nog tijd tot 't leveren dor
resultaten v. een onderzoek naar d. Egyptische en Hebreeuwsche tijdrekening (1827).
Tevens was die bij uitstek werkzarne man
in zijn laatste levensjaren hoogl. der Oostersche talen to Kopenhagen en eerste bibliothecaris der hoogeschool aldaar. Na zijn dood
verscheen nog een work over d. Engelsche
taal (1833) en een verzameling v. verhandelingen, vroeger niet uitgegeven (1834—'38, 3
din). Al zijn nagelaten verzamelingen zijn 't
eigendom der koninklijke bibliotheek to
Kopenhagen geworden.
Raskolniken of Roskolniken, d. i.
scheurmakers, ketters, is d. naam, in d.
Russisch-Grieksche kerk gegeven a. d. aanhangers eener partij, die zich v. d. kerk heeft
afgescheiden en tegenover welke d. orthodoxgeloovigen zich Staroverdsi, oud-geloovigen,
of Pravoslawniije, rechtgeloovigen, noemen. d.

Naam is ontstaan ten gevolge v. d. synode
v. Moskou in 1654, toen Iwan Neronow,
Miwakroem en Daniel, priesters to Moskou,
Tobolsk on Kostroma, zich verzetten tegen

d. plannen v. d. patriarch Nikon, die aandrong
op een verbetering der btjbelvertaling on v.
d. gezang- en gebedenboeken der kerk. Evenals
't echter ook in d. Protestantsche kerk elders
ging, ging 't met d. Raskolniken. Zij geraakten
onderling verdeeld, daar d. een d. ander niet
zuiver genoeg in d. leer achtte. Dit verzwakte
hen nog moor dan d. maatregelen v. Peter
d. Groote, die hen door 't opleggen v. dubbele
belastingen tot d. kerk terugbrengen wilds.

Aan Catharina II hebben zij hun volkomen
godsdienstvrijheid to danken. Van d. hoerschende kerk onderscheiden zij zich door

eenige uitwendige bljzonderheden, tevens bewaren zij nog altijd d. ouden geest v. verzet
tegen gematigden vooruitgang en kanten zij
zich aan tegen verbetering der liturgieboeken

en. eon nieuwe bilbelvertaling, daar zij hierin
niets anders zien dan afval en verbastering
v. 't oude geloof. 't Aantal Raskolniken bedraagt tegenwoordig in Rusland eenige millioenen. Zie Gerbel, Russische Sektierer"
(1883), en Tsakni, „La Russie sectaire" (1888),
Rasori (GIOVANNI), gob. to Parma 1766,
overt. to Milaan 15 Apr. 1837, was een der
eerste geneeskundigen V. ztjn tljd. Reeds
vroeg toonde htj aanleg tot buitengewone ontwikkeling en word hij op kosten des konings
opgevoed. Op zijn 8e jaar kende htj reeds
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vele levende en doode talen. Reeds in zijn
eerste jeugd liet hij ook een gloeienden ijver
voor d. studie der geneeskunde blijken, zoodat
zijn tijdgenooten hem spottenderwijs een levende encyclopaedie noemden. Hij studeerde
to Florence en promoveerde op zijn 19e jaar
to Pisa met een dissertatie „Over d. nieuwste
ideeen in d. geneeskunde", waarin hij denkbeelden ontwikkelde, die a. zijn examinatoren
gedeeltelijk nog onbekend waren. Dan d.
chirurgische leerstoel toen niet volkomen goed
bezet was, ward RASORI, pas 20 jaar oud, belast
met 't bezoeken v. d. beroemdste academien
tot uitbreiding zijner chirurgische kennis om
later tot prof. in d. chirurgie benoemd to
kunnen worden. Hij bezocht eerst op kosten
der regeering Florence, waar hij leerling en
vriend v. Fontana ward, on daarna Pavia,
waar hij met Scarpa en Peter Frank in nauwe
betrekking kwam. In 1796 ward RASORI tot
-deken der universiteit to Pavia in d. plaats
v. Scarpa benoemd, maar na twee jaar ward
hij, daar hij zich met politieke kuiperijen
inliet on men zijn arbeidzaamheid en bruikbaarheid kende, tot staats-secretaris v. 't
ministerie v. binnenlandsche zaken benoemd.
Zijn geest ward echter to stark door d. wetenschap der geneeskunde geboeid en daarom
ging hij terug n. Pavia als prof. voor d. inwendige cliniek en chef v. 't geneeskundig
bestuur. Toen 't Oostenrijksch-Russische lager
Upper-Italie had bezet, liet hij zich tot geneesheer v. 't Fransche lager benoemen en
bij die gelegenheid wendde hij 't eerst in
Genua zijn nieuwe behandelingswijze aan, die
op zijn eigen theorie steunde, in een verschrikkelijke petechiaaltyphus-epidemie. Toen
d. Oostenrijksche regeering Lombardije veroverde, ontzette zij RASORI v. al zijn betrekkingen en, daar zij zijn invloed op d. inwoners v. Milaan buitendien nog vreesde,
trachtte zij hem op alle mogelijke manieren
kwijt to worden. Hij word in 1814 als samenzweerder gevat en bleef tot 1818 staatsgevangene. In deze 4 jaren schreef hij een groot
work in 4 dln over d. ontstekingen. Voorts
heeft men v. hem „Compendio della nuova
dottrina di Brown" (2 dln, 1792), „Lettera del
dottore Rasori al dottore Rubini contenente
un estratto del trattato di Underwood sulle
ulceri dello gambe" (1793), „Rapport° sullo
stato dell'universita di Pavia, letto nella publica seduta della society d'Instruzione" (1797),
„Analise del pretesto genio d'Hippocrate"
(1799), „Zoonomia di Darwin, tradotta dall'inglese con agginte da G. Rasori" (1803), „Storia
sulla febre petecchiale di Genova", „Sul meth odo degli studii medici" (1809) en „Prospetto
de' resuitamenti di clinica medica dell'ospedale
di Milano".
ROSARI verdeelde alle geneesmiddelen in 2
klassen, in die, welke d. natuurlijke vitaliteit der animale vezels doen stijgen (stimulantia of hypersthenica), en in die, welke die
vialiteit ter neer zetten (contrastimulantia of
hyposthenica). Van dit gronddenkbeeld uitgaande, heeft RASORI getracht eensdeels die
ziokten op to sporen, wier natuur in een overrnaat der vitaliteit bestaat, en anderdeels die,
welke d. eigenlijke contrastimuleerende middelen zijn. Bij een ontstekingachtige ziekte,
bijv. bij long-ontsteking, komt 't volgens
RASORI hierop aan, d. vitaliteit, die in d. longen
door d. prikkelende working v.'t ziekte-beginsel to veel is gestegen, to onderdrukken. Daar
nu d. braakwijnsteen een der krachtigste contrastimulantia is, ward die door RASORI vooral
bij ontstekingen in groote hoeveelheid gegeven.
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VINCENT), geb. 29 Jan.
1794 to Carpentras, In Vaucluse,werd R.-Kath.
geestelijke en hoogl. a. 't seminarium to
Avignon. Wegens zijn Bonapartistische gevoelens verloor hij deze betrekking, waarna
hij zich als privaat-docent to Parijs vestigde
en zich in 1822 bij d. bond der Carbonari aansloot. Tevens beoefende hij d. scheikunde en
d. geneeskunde on korten tijd na 1840 trad
hij op met een theorie over d. kamfer als
geneesmiddel, die hem veel geld deed verdienen. Hij narn als vurig republikein deel
a. d. omwentelingen v. 1830 on 1848, bracht
d. jaren v. 1848—'53 in d. gevangenis door,
ward daarna uit Frankrijk verbannen (tot
1859, toen een algemeene amnestie ward afgekondigd) on was ook (in 1869 en in 1876—'77)
eon paar malen lid v. 't Wetgevend Lichaam.
Hij overl. 7 Jan. 1878 on schreef o. a. behalve
opstellen in periodieke bladen on geschriften
„Chimie organique" (1835), dat horn d. prix
Monthyon bezorgde, „Nouveau systerne de
physiologie vegetale et de botanique" (1837),
„Histoire naturelle de la sante on de la maladie chez les vegetaux et les animaux"
(1839—'43), „Essai de chimie microscopique
appliques a la physiologie" (1841), „Nouvelles
etudes" (1865) en „Manuel annuaire de la
sante" (1832—'77).
Rassam (HoRmuzn), een assyrioloog v.
Chaldeeuwsch-christelijke afkomst, geb. to
Mossoel a. d. Tigris. Hij was v. 1845—'47
Layard behulpzaam bij diens uitgravingen v.
Niniveh, vertrok in laatstgenoemd jaar n.
Engeland, studeerde er eenigen tijd to Oxford
en was v. 1851—'54 Layard's plaatsvervanger
in Assyria. In 1864 ward hij door d. Britsche
regeering n. Abessynie gezonden, ten einde
d. uitlevering der Engelsche gevangenen aldaar
to bewerken, doch hij ward er gevangen genomen en eerst in 1868 weder op vrije voeten
gesteld. Sedert 1876 leidde hij als opvolger v.
Smith met goed gevolg d. opdelvingen in
Assyria en Babylon* o. a. warden door zijn
toedoen d. ruinen v. Sepharvaim (Sippara) en
Koethah ontdekt. RASSAM gaf o. a. uit „Narrative of the British mission to Theodore, King
of Abessinia" (1869, 2 dln).
Rastadt, een stad en vesting in 't groothertogdom Baden, gelegen in een vlakke streek
a. d. uitmonding v. d. Oosbach in d. Murg en
a. d. spoorweg Mannheim —Bazel en RastadtGernsbach. Men heeft er verscheidene kerken,
inrichtingen voor onderwijs, vier weeshuizen
en een fraai slot, naar 't model v. dat to
Versailles gebouwd. Belangrijk is d. expeditiehandel en d. uitvoer v. d. producten des lands;
d. nijverheid levert vooral cichorei, stijfsel,
tabak, papiermachewaren en garen. 't Aantal
inw. bedraagt 11 600. — Rastadt was tot 1771
d. residentie v. d. markgraven v. Baden-Baden
en, sedert 1841 onder d. ]aiding v. Oostenrijksche
ingenieurs versterkt, v. 1844—'66 eon vesting.
Hier ward 6 Maart 1714 tusschen Oostenrijk en
Frankrijk d. praeliminaire vrode gesloten, die
een einde maakte a. d. Spaanschen erfopvolgingsoorlog, en v. 1797—'99 een vredescongres
gehouden. Na afloop hiervan worden d. vertrekkende Fransche gezanten 28 April 1799
voor d. poorten der vesting door d. Oostenrijksche huzaren gedood. Bij een in onzen
tijd ingesteld onderzoek is gebleken, dat d.
huzaren enkel 't bevel hadden d. papieren diet
gezanten, onder welke men verraderlijke plannen uit Weenen vermoedde, to rooven op
last v. d. Oostenrijkschen gezant Lehrbach,
maar dat zij dat bevel to buiten zijn gegaan.
Een gedenkteeken op d. weg v. Rastadt n.
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Plittersdorf duidt d. plaats v. d. misdaad aan.
BU Rastadt zegepraalde 5 Juli 1796 Moreau
over Latour. d. Overgave der vesting, 23 Juli
1849, maakte tegelijk een einde a. d. Badenschen opstand.
Raszznann (AuGusT), een germanist, geb.
26 Nov. 1817 to Westruffeln bij Hofgeismar,
sedert 1866 predikant to Holzhausen bij Cassel.
Zijn voorn. werken zijn:„Die deutsche Heldensage und ihre Heimat'' (2 din, 1857—'58)
en „Nitlunsage und Nibelungenlied” (1877).
R at. d. Ratten behooren tot d. fam. der
muizen (muridae) in d. orde der knaagdieren
(rodentia). Zie 't art. Muis.
Er zijn twee soorten v. ratten in ons waderland inheemsch.
d. Bruine rat (Mus decumanus) is d. grootste
v. alien, 4 dM. lang, d. staart meegerekend.
Op d. rug, d. nek en d. schedel is d. yacht
bruingrUs; d. zijden zUn lichter v. kleur en
d. buik met d. binnenzUde der pooten wit.
d. Zwarte rat (Mus rattus) is een weinig
kleiner, doch heeft in verhouding tot d. lengte
v. 't lichaam een langeren staart, alsmede
grootere ooren; haar kleur is meer z wartachtig bruin, walk bruin op d. buik en d.
binnenzijde der pooten maar weinig lichter
wordt, waardoor zij voornamelijk v. d. individuen v. d. vorige soort to onderscheiden is.
d. Eerstgenoemde soort, sterker v. bouw
dan d. tweede, heeft doze btjna overal uit
'mar gewone nestelplaatsen (menschelUke
woningen, schuren on riolen v. steden o. a.)
verdrongen, zoodat zij tegenwoordig 't meest
voorkomt. d. Bruine rat schijnt uit Azi6 door
d. zuidelUke streken v. Europa tot ons gekomen to zijn; voor 1753 heeft men haar to
ParUs niet bespeurd; in Denernarken ward
zij eerst tegen 't einde der 18e eeuw on in
Zwitserland niet voor 't begin der 19e eeuw
waargenomen. d. Zwarte rat, die ook niet
oorspronkelijk in deze streken to huis schijnt
to behooren, is ondertusschen reeds veel vroeger bier gekomen, daar Albertus Magnus in
d. 12e eeuw reeds een vrU nauwkeurige beschrijving v. haar heeft gegeven. Daar beide
soorten elk. niet kunnen verdragen on een
krjjg op leven on dood tuss. hen bestaat, zal
d. bruine welhaast d. zwarte geheel uitgeroeid
hebben.
Beide leven v. allerlei afval,zUn zeer vraatzuchtig, zwemmen goad on verdedigen zich
dapper, als zij aangevallen worden. Hun
vraatzucht gaat zoo ver, dat zij levende varkens 't spek v. 't ltjf knagen. In magazUnen
on op schepen zUn zU een ware ramp; ook
bederven zij door haar uitgravingen d.
straten in d. steden en doen zij d. riolen instorten.
Rat van Pharao, Zie Ichneumon.
Rataller (GEoRem), een Nederl. literator
uit d. 16e eeuw, een leerling v. d. Utrechtschen hoogl. Macropedius (Langevelt). Na als
kind met zUn wader uit Friesland n. Utrecht
Fekomen to zUn, ward hij door Macropedius
in d. letteren onderwezen. Hij ward vervolgens raadsheer in Artois, daarna raadsheer
en requestmeester in d. Hoogen Raad to
Mechelen, in 1565 gezant a. 't Hof v. Densmarken en in 1669 voorzitter in 't Hof v.
Utrecht, een post, die hti met nauwgezetheid
on bekwaamheid waarnam, zonder nog d.
letteroefeningen to verzuimen. HU vertaalde
d. „Werken en dagen v. Hesiodus", d. seven
treurspelen v. Sophocles en drie v. Euripides
in bevallige LatUnsche verzen. RATALLER beleefde d. groote Nederl. omwenteling der 16e
eeuw. ZUn zoon Filips was griffler v.'tHof v.
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Utrecht en een vurig aanhanger v. Leicester
on d. ultrahervormden v. dien tijd.
Ratanhiawortel. Dit geneesmiddel is
afkomstig v. d. Krameria triandria, een in
Peru groeiende, tot d. natuurl. fam. der Polygonaceae behoorende struik. 't Komt in d.
handel voor als houtachtige, cylindrische,
lang getakte stukken v. verschill. dikte. d.
Dunste zijn zoo dik als een penneschacht.
Deze stukken bestaan uit een eenigszins vezeligen roodachtig bruinen bast, v. een zeer
samentrekkenden, doch weinig bitteren smaak,
on een houtachtig, bleekrood middengedeelte.
d. Bast bevat d. meeste samentrekkende stof
en, daar d. dunste stukken naar evenredigheld d. dikste bastlaag bezitten, zijn deze to
verkiezen. 't Werkzame bestanddeel is 't
Krameria-zuur (een wijziging v. galnotenzuur); bovendien be vat d. wortel: gom, kleurstof, een eigen extractiefstof en verschill.
zouten. d. Ratanhiawortel wordt o. a. aangewend bij overmatige slijmbloedvloeiingen
en bij bloedvloeiingen.
Ratelen, Zie Schartelen.

.Ratelslang (crotalus). Deze soort v. slangen, behoorende tot d. fam. der crotalidae, is
boven alle andere beroemd wegens d. hevigheid v. haar gift. Zij hebben evenals d. boa's
(zie Reuzenslang) eenvoudige dwarse schilden
onder 't lijf en d. staart; d. kop is met twee
of drie rijen kleine platen bedekt, doch 'tgeen
haar 't meest onderscheidt, is 't ratelende

werktuig, dat zij achter a. d. staart dragon,
samengesteld uit vele hoornachtige leedjes,
die als het ware los in elk. zitten on zich bewegen en ratelen, als d. slang kruipt of haar
staart in beweging brengt. 't Getal der leedjes v. d. ratel loopt bij sommige tot 48 on
neemt met d. jaren v. 't dier zoodanig toe,
dat er jaarlijks een bij komt.
d. Ratelslang heeft een platten, broaden,
driehoekigen kop; d. oogen zijn zeer glinsterend en d. opening v. d. bek is breed; d. tong
is a. 't uiteinde gespleten on zeer bewegelijk
en d. twee beenderen v. d. onderkaak zijn v.
elk. gescheiden, om 't wijd openen v. d. bek
gemakkeltjk to maken. d. Bovenkaken zijn
met tanden gewapend, die naar achter gebogen zijn on kleiner worden, naarmate zij meer
achterwaarts zijn geplaatst. d. Voorste zijn
zeer lang on veel sterker dan d. andere, voor

't grootste gedeelte hol en a. d. wortel in een
soort vliesachtigen zak uitloopende. 't Is daar
onder d. huid, die d. kaken bedekt, dat d.
gifblaasjes geplaatst zijn, welke met d. Nolte
der tanden gemeenschap hebben on door een
kleine opening a. d. punt dier tanden hun gif
in d. gemaakte wond storten.
Al d. soorten komen uit Amerika on Ain
des to gevaarlijker, hoe warmer d. streek is,
waar z!j wonen, en 't jaargetij. — d. Ratelslang kruipt langzaam on bijt slechts, als hij
getergd wordt of om zUn prooi to dooden.
Hoewel zij geen boom beklimt. bestaat nochtans haar voorn. voedsel uit vogeltjes, eekhoorntjes enz. Dat kleine vogeltjes, welke op
eon boom zitten, onder welken een ratelslang
op hen ligt to loeren, deze als van zelf in d.
bek vallen, wordt door geloofwaardige ooggetuigen verzekerd; 'tzelfde heeft men ook
bij andere slangen, zoowel der nieuwe als
der oude wereld, waargenomen. d. Ratelslang
zelf wordt 't meest door d. varkens on roofvogels, ja ook door vele negers in Amerika,
zonder eenig nadeel gegeten, wanneer d. kop,
die 't gif bevat, overgelaten wordt. d. Soort,
welke in d. Vereenigde Staten 't meest voorkomt, is d. crotaius durissus, bruin v. kleur,
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met meer dan 20 dwarse, onregelmatige,
zwartachtige banden. Die v. Guyana, d. crotalus horridtts, heeft op d. rug 18 donkere, met
geel gezoomde ruitvormige vlekken en twee
zwarte lijnen langs d. nek. Beide soorten
zijn even gevreesd en kunnen in weinige minuten dooden. Zij bereiken menigmaal d.
lengte v. 2 M.
Rath (GERHARD VON), een Duitsch geoloog
en mineraloog, geb. 20 Aug. 1830 to Duisburg
en overl. 23 Apr. 1888 als hoogl. a. d. universiteit to Bonn. Hij bezocht d. voorn. bergstreken v. Europa, benevens een aantal in
Mexico en d. Vereen. Staten v. N.-Amerika
en schreef o. a. d. volgende werken: „Lieber
den Granit", „Veber das Gold", „Siebenburgen”,
„Der Vesuf", „Ein Ausflug nach Kalabrion'
en „Naturwissenschaftliche Studien".
Rathenow, een stad in d. Pruis. provincie
Brandenburg, regeeringsdistr. Potsdam, a. d.
Havel, met een standbeeld voor d. Grooten
keurvorst, een progymnasium, een ijzergieterij,
machinefabrieken en 16 500 inw.
Ratibor, een stad in d. Pruis. provincie
Silezi6, regeeringsdistr. Oppeln, a. d. Oder,
die hier bevaarbaar wordt, met velerlei
industrie, een gymnasium, een doofstommeninstituut en 21 000 inw.
Ratificatie is d. bekrachtiging v. een door
afgezanten of andere gevolmachtigden v. verschill. staten gesloten verdrag, to doen door
d. vorsten dier staten, een maatregel, algemeen geldend in 't Europeesche volkenrecht en,
naar 't schijnt, noodig geoordeeld om d. daden
der gevolmachtigden to controleeren en om
later elke vorkeerde uitlegging, welke door
d. vorsten zelven a. 't verdrag zou kunnen
gegeven worden, of to snijden. 't Verdrag
wordt geacht ingegaan to zijn met 't tijdstip
der ratificatie. Ratificatie is niet noodig,
als 't verdrag door d. vorsten in persoon
wordt gesloten, noch ook voor onderhandelingen tuss. militaire opperbevelhebbers, binnen d. kring hunner machtsbevoegdheid aangegaan, gelijk capitulatie, wapenschorsing
enz. Omtrent 't ratificeeren v. verdragen houdt
onze Grondwet d. volgende bepaling in; (art.
57) „d. Koning maakt en bekrachtigt vredesen alle andere verdragen met vreemde mogendheden". Ztjn verplichting v. mededeeling
a. d. Staten-Generaal is vrij gelaten. Echter
behoeven d. verdragen, die 'tztj afstand of
ruiling v. eenig grondgebied des rijks in
Europa of in andere werelddeelen, 'tztj eenigo
andere bepaling of verand%ring, wottelijke
rechten betreffende, inhouden, d. goedkeuring
der Staten-Generaal, alvorens ztj door d.
koning worden goedgekeurd.
Rationalisme is d. grondregel in alle
zaken, in oordeelen en handelingen d. uitspraken der „redo" to volgen (zie Rede),
bij gevolg in geenerlei opzicht zich 't redegebruik to ontzeggen of dit to beperken en
a. banden to leggen. Doze grondregel duldt
dus goon uitzondering. 't Redegebruik kan
nooit schadelijk zijn, want alle dwalingen en
misslagen ontstaan eigenlijk hieruit, dat men
door zijn redevermogen zich niet laat leiden
of dat dit nog niet genoegzaam ontwikkeld
is. d. Tegengestelde grondregel, d. menschelijke redo voor een gezag v. welken aard ook
achter to stellen, is d. mensch onwaardig en
met recht, irrationalisme genoernd. Hoewel
bij d. meeste menschen 't redevermogen nog
onontwikkeld is, moet men daarom t gebruik
daarvan niet tegengaan maar eer aanmoedigen. opdat zij, v. d. banden des gezags
ontslagen, als vrije zelfstandige menschen
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leeren denken; want 't is door 't redevet.
mogen, dat d. mensch zich v. d. dieren onderscheidt. Voornamelijk op 't gebied v. d. gods.
dienst openbaart zich d. strijd v. 't rationalisme
tegen 't irrationalisme. Vele theologen willen
niets v. eon redegodsdienst weten on stellen
tegenover 't rationalisme een zoogenoemd
supranaturalisme, dat logisch niet tegen d,
rode maar tegenover 't naturalisme staat.
't Rationalisme eischt, dat 't gezag der rode
boven dat der openbaringsoorkonden en der
overlevering gesteld moet worden en dat a.
haar d. uitspraak toekomt, wat al of niet als
goddelijk in die oorkonden on als feitelijk
waar in d. geschiedkundige overlevering kan
worden aangenomen.
d. Strijd v. 't rationalisme tegen 't supranatureel standpunt is zoo oud als 't bestaan v.
d. verschill. godsdienststelsels zelve. In 't
Oosten waren er to alien tijde vrijdenkende
secten, o. a. onder d. Brahmanen, Boeddhisten
en Chineezen, waar d. volgelingen v. Meng-tse
on Laong-tse d. rationalisten waren. d. Grieksche wijsgeeren bestreden 't polythe .isme of
trachtten 't naar hun gevoelens to wijzigen
of daarmee overeen to brengen. Bij d. Joden
on Christenen waren ook, zelfs onder d. profeten, vrije en redelijke beschouwers v. d.
heerschenden godsdienst d. Gnostieken, d.
Manicheers, d. Katharen en Albigenzen, Abelard on sommige nominalisten waren voorstanders v. 't rationalisme op hun bijzondere
wijze. d. Hervorming was ook gedeeltelijk
rationalistisch; zij gaf 't aanzijn a. d. Socinianen, ter wijl d. humanisten der 16e eeuw
daarop niet zonder invloed bleven. Maar 't
was voornamelijk door d. nieuwere wijsbegeerte v. Baco en Descartes, dat 't rationalisme zich als een onweerstaanbare kracht,
die eindelijk d. overwinning zou behalen,
openbaarde, door 't deIsme in Engeland, d,
Cartesianen in Frankrijk, d. Remonstranten
in Nederland en voornamelijk door d.rationalisten in Duitschland, waartoe d. wijsbegeerte
v. Kant, Fichte, Schelling en Hegel veal heeft
bijgedragen. In onzen tijd heeft zich d.
rationeele richting in d. godsdienst opnieuw
doen golden, met name in d. strijd der modernen tegen d. orthodoxen.
Ratisbonne, Zie Regensburg.
Ratisbonne

(LOUIS GUSTAVE FORTUNE),

een Fransch schrijver, geb. .29 Juli 1827 to
Straatsburg. Van 1853—'76 was hij werkzaam
a. d. redactie v. 't Parijsche „Journal des
DObats"; behalve een metrischa vertaling v.
Dante's „Divina Commedia" (4 dln, 1852—'57),
die bekroond word, gaf hij een aantal paedagogische geschriften, gedichten on drama's
uit, alsmede onder d. pseudoniem TRIM geschriften voor d. jeugd, waarvan d. „Comedic)
enfantine" (6e dr. 1891) 't meest bekend is.
Rattazzi (URBANO), een Italiaansch staatsman, geb. 29 Juni 1808 to Alessandria. Aanvankelijk advocaat, word hij in 1848 door
Piemont naar d. Tweede Kamer afgevaardigd,
waar hij tot d. linkerztjde behoorde. Na v.
1848—'49 verscheidene malen minister to zijn
geweest, word hij in 1852 voorzitter v. d.
Kamer v. Afgevaardigden en in 1853 in 't ministerie Cavour minister v. Justitie, in welke
betrekking hij voor d. scheiding tuss. kerk
en staat ijverde. In 1858 legde hij d. portefeuille v. Justitie neer en in 1859 aanvaardde
hij die v. Binnenl. Zaken, met welke hij tot
1860, toen hij met kracht tegen d. afstand v.
Savoye en Nizza a. Frankrijk protesteerde,
belast bleef. In 1861 word RATTAZZI president
v. d. Italiaansche Kamer v. Afgevaardtgder
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en in 1862 ward hem d. vorming v. een nieuw
kabinet opgedragen. Doch wegens zijn overMellen tot FrankrUk, waartoe zijn huwelijk
met d. schrijfster Marie Studolmine Wyse,
een nicht v. Napoleon III, veal moot hebben
bijgedragen, en zijn verzet tegen Garibaldi,
dien hij 27 Aug. 1862 bij Aspromonte liet
gevangen nemen, moest hij a. 't eind v. dat jaar
als minister-premier aftreden. In 1867 was hij
wederom eenigen tijd president v. 't kabinet;
sedert bleef hij alleen lid v. 't Parlement, waar
hij zich a. 't h.00fd der oppositie plaatste.
Hij overl. 5 Juni 1873 to Frosinone. Zijn redevoeringen gaf Scovazzi uit (8 din, 1876—'80). Zie
't door zijn weduwe uitgegeven work „Rattazzi
and seine Zeit" (1881) en Morelli, „Urban°
Rattazzi" (1874) en „Rattazzi et son temps"
(1881). — Zijn echtgenoote MARIE RATTAZZI, d.
dochter v. d. Ier Thomas Wyse en prinses
Laetitia Bonaparte (d. dochter v. prins Lucien
Bonaparte), gab. 25 Apr. 1835 to Londen, maakte
zich als schrijfster bekend. Zij huwde in 1850
d. Elzasser FRIEDRICH VON SOLMS, later URBANO
RATTAZZI en eindelijk in 1880 d. Spanjaard
DE RUTE. Zij schreef zoowel drama's en romans
als staatkundige geschriften.
Rattenkruit (witte arsenik) is een verbinding v. arsenicum en zuurstof, in d. scheikunde bekend onder d. naam arsenigzuuranhydride (zie Arsenik). In d. natuur komt 't
waarschijnlijk zeer algetneen voor, maar in
d. regel in uiterst kleine hoeveelheden.
Rattenkruit is een witte, reukelooze stof, die
amorph is of kristalliseert in octaeders; 't
is weinig oplosbaar in water en bezit een
zwak zoeten smaak ; 't behoort tot d. zeer
vergiftige stollen. Rattenkruit wordt in 't
groot o. a. gemaakt door roosting v. arsenikijzer en arsenikkies (een verbinding v.
arsenikijzer en zwavelUzer); 't arsenicum, in
daze ertsen voorhanden, verbrandt bij roosting
tot dampvormig rattenkruit, dat in een
stelsel v. gemetselde kamers verdicht wordt
tot zoogenaamd arsenikmeel (gifmeel). Door
sublimatie v. dit arsenikmeel verkrtjgt men
't rattenkruid in d. vorm eener glasachtige
massa.
't Wordt aangewend ter vergiftiging v.
ratten en ander ongedierte en tot d. bereiding
v. fraaie, groene verfstoffen, die geheel of
gedeeltelijk uit koperzouten v. 't arsenigzuur
bestaan. d. Scheikunde is gelukkig in staat om
d. geringste sporen v. rattenkruit in d. regel
met zekerheid to kunnen aantoonen. Wil
men eenig voedingsmiddel of een maaginhoud
ten opzichte v. rattenkruit onderzoeken, dan
kan men daartoe d. volgenden weg inslaan:
Mon vangt a. met d. koolstofhoudende
lichamen zooveel mogelijk met chloor to
ontleden en wel door bij d. to onderzoeken
massa zoutzuur en onder verwarming (onder
100° G.) telkens in kleine hoeveelheid kaliumchloraat to voegen. Is 't chloor, in overmaat
aangewend, door verwarming der massa verdwenen, dan leidt men door d. vloeistof, na
filtratie. een stroom v. zwavelwaterstof; men
verzamelt 't zwavelarsenicum, dat zich afzet,
on behandelt 't met ammonia, waarin 't wordt
opgelost, terwijl d. grootste hoeveelheid der
koolstofhoudende lichamen, die niet ontleed
en reeds nedergeslagen waren, terugblUft. Btj
indamping dor ammoniakale oplossing blijft
't zwavelarsenicum terug, dat thans vermengd
wordt met soda en natrium-salpeter. BU
smelting v. dit mengsel gaat d. zwavel over
in zwavelzuur, dat met soda een zout vormt,
en 't arsenicum in 't arsenikzuuranhydride, dat
eveneens met soda een zout vormt, terwijl

48

RAT.
d. nog overgebleven koolstofhoudende lichamen geheel ontleed worden. Mocht met 't
arsenicum ook antimonium vereenigd zijn.
dan verkrijgt men met 't zwavelarsenicum
ook zwavel-antimonium. BU behandeling evenwel der gesmolten massa met water treedt
't natriumarseniaat in oplossing, terwijl 't
gevonden natriumstibiaat bij filtratie op 't
tiltrum terugblUft. 't Filtraat kan nu verder
op arsenicum onderzocht worden met d.
toestel v. Marsh (vergel. Marsh). Graham
heeft in zijn dialysator een eenvoudig middel gegeven om 't rattenkruit grootendeels
to scheiden v. d. koolstofhoudende lichamen,
met welke 't in eenig voedingsmiddel of
een maaginhoud vermengd is. d. Dialysator
v. Graham bestaat uit een zeef met een
bodem v. perkamentpapier (papier, bereid
met zwavelzuur). d. Op rattenkruit to onderzoeken massa wordt met eenig water (indien
daarin goon water genoeg voorhanden is)
in d. zeef gedaan on daze laatste in water
geplaatst. 't Rattenkruit gaat nu uit d. zeef
over in 't water, vermengd met een uiterst
geringe hoeveelheid koolstofhoudende lichamen, on men is in staat dit water dadelijk
op rattenkruit to onderzoeken. Evenwel is
't beter, door dit water een stroom zwavelwaterstof to Leiden en verder d. weg to volgen,
dien wij zoo even hebben meegedeeld.
Bij een vergiftiging met rattenkruit worden
als tegengiften aangewend magnesia (usta),
versch bereid hydroxyde of een mengsel dozer.
't Is een rinds eeuwen bekend verschUnsel,
dat dier on mensch zich gewennen kunnen
a. 't gebruik v. vergiften; 't rattenkruit Levert
daarvan een sprekend bewijs in vele bewoners
v. Stiermarken. Schafer heeft nl. bevestigd,
'tgeon sedert Lang beweerd, maar bij herhaling
ontkend was, dat er in Stiermarken menschen
worden aangetroffen, die rattenkruit eten. Zij
vangen a. met een kleine hoeveelheid, die zij
langzamerhand vergrooten, on kunnen hiervan
eindelijk zooveel met goad gevolg verdragen
als voor een gewoon mensch doodelijk is. Doze
rattenkruiteters zijn stork on worden oud.
't Doel, waarmee zij rattenkruit nuttigen, is
dan ook stark to worden of to blijven on
ziekten to ontloopen; evenwel geeft 't somwijlen aanleiding tot ziekten. Eenmaal a. 't
gebruik v. rattenkruit gewend, moeten zij
hiermee voortgaan, tenzij zij d. hoeveelheid
langzamerhand verminderen. In d. regel wordt
't gebruik v. rattenkruit geheim gehouden;
't wordt vooraltfloor mannen, maar ook door
vrouwen genuttigd. Men begrijpt, met hoeveel
bezwaren d. rechterlijke macht to doen heeft
in een land, waar een der zwaarste vergiften
door velen genuttigd wordt. Omdat rattenkruit een zuuranhydride is, geeft 't met water
een zuur, dat echter in vrijen toestand
onbekend is. Wel zijn d. zouten v. dit zuur
onder d. naam arsenieten bekend. Behalve die
v. kalium en natrium zijn ze in water onoplosbaar. 't Zilverzout is geel gekleurd.
Ratzeburg, een bij 't groothertogdom
Mecklenburg-Strelitz behoorend vorstendom,
gelegen op d. grans v. Liibeck en SleeswUkHolstein. 't Beslaat een oppervl. v. btjna 7
vk. mijlen en heeft een bevolking van 17 000
inw., die hun bestaan vinden in landbouw,
nUverheid en vischvangst. 't Bezit slechts
den stad, nl. Schonberg, en een gedeelte v. d.
stad Ratzeburg, een vUftal voognen en 8
riddergoederen. — 't Bisdom Ratzeburg ward
in 1058 door d. aartsbisschop Adelbert v.
Bremen-Hamburg gesticht on in 1154 door
Hendrik d. Leeuw vernieuwd. In 1648 word
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bisdom geseculariseerd, terwijl 't in 1701 a.
Mecklenburg-Strelitz werd toegekend.
Ratzeburg, d. hoofdstad v. 't bij d. Pruis.
prov. Sleeswijk-Holstein behoorende hertogdom Lauenburg, is fraai gelegen op een eiland
in 't Ratzeburgermeer, dat met 't vasteland
door een brug verbonden is. 't Is een station
v. d. spoorweg v. BUchen n. LiAbeck. Men
heeft er een zeer ouden en merkwaardigen dom,
een gymnasium, een kweekschool v. onderwijzers en 4500 inw., v. welke circa 300 onder, danen zijn niet v. d. Pruisischen koning, maar
v. d. groothertog v. Mecklenburg-Strelitz.
Ratzeburg (JULIUS THEODOR), geb. 16 Febr.
1801 to Berlijn, waar hij in d. geneeskunde
studeerde, zich op d. zoOlogie toelegde en in
1828 privaatdocent werd. In 1830 werd hij
hoogl. in d. natuurkunde a. d. academie voor
boschcultuur to Neustadt-Eberswalde, waar
hij 24 Oct. 1871 over]. Hij maakte veel studio
v. d. insecten en schreef o. a. „Die Waldverderber und ihre Feinde" (1841), „Die Forstinsekten" (1837—'44, 3 din), „Die Ichneumonen
der Forstinsekten" (1844—'52, 3 din), „Die
Waldverderbnis" (1866—'71, 2 (:11n) en „Forstnatur wissenschaftliches Schriftstellerlexikon"
{1872—'73).
een verdionste]ijk
(FRIEDRICH),
Ratzel
Duitsch aardrijkskundige, geb. 30 Aug. 1844
to Karlsruhe, werd in 1876 hoogl. to Munchen en in 1886 to Leipzig. Van 18 ;9—'75 bezocht hij Italie, Hongarijo, Noord-Amerika,
Cuba e. a. landen. Van zijn werken noemen
we: „Kultur- und Stadtebilder aus Nordameri ka" (2 dl n, 1877), „Die Vereinigten Staaten
von Nordametika" (2 din, 1878-80), „Anthropogeographie" (1882) en „VOlkerkunde" (3 din,
1886—'88).
Rau (JOHANN JACOB), een benoemd geneesen heelkundige, te Baden in 1658 geb., werd
door zijn onbemiddelde ouders op zijn lte
jaar naar een barbierswinkel to Straatsburg
gebracht; hij bleef daar drie jaar. doortrok
daarna als chirurgijnsleerling Duitschland on
begaf zich n. Bergen in Noorwegen en vandaar
n. Amsterdam, waar hij een betrekking als
scheepsheelmeester vond. A Is zoodanig verwierf hij zich zooveel, dat hij to Leiden en te
Parijs in d. ontleed- on heelkunde kon studeeren. In 1679 verkreeg hij na verdediging v. zijn
inaugureele dissertatie „De Origine et generations dentium" te Leiden d. doctorsgraad.
Daarop vestigde hij zich te Amsterdam, waar
d. regeering hem openbare voordrachten over
ontleedkunde liet houden. Weldra verspreidde
zich ook zijn room als bekwaam operateur
door geheel Holland en word hij uit alle
streken bij d. moeilijkste kunstbewerkingen
geroepen. Toen d. zoogenoemde Frere Jacques
(eigenlijk Beaulieu) Parijs had moeten verlaten, omdat d. maarschalk de Lorges bij d.
steenoperatie onder zijn handen gestorven
was, begat hij zich eerst n. Amsterdam, om
daar d. steensnijding naar zijn methode uit
to voeren. RAU verklaarde zich aanvankelijk
wet tegen hem, maar later zocht hij die
method() to verbeteren, terwijl hij zich bij d.
ztjdelingsche snede v. eon gesleufde sonde
bediende en d. snede niet (als Frere Jacques)
v. beneden naar boven, maar naar beneden
richtte. RAU zelf gaf goon beschrtjving v. zijn
operatie-methode, volgens welke hij 600 steenldders met gelukkig gevolg moet hebben behandeld on welke hij tot zijn dood geheim
hield. Aileen Bern. Siegf. Albinus bericht, dat
RAU
d. snede tuss. d. must. constrictor
urethrae en d. bulbocavernosus maakte, met
d. meest mogeljke sparing v. die spieren en
VIII.
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v. d. hals der blaas, en dat hij slechts 't lichaam
der blaas tuss. d. hals on d. pisleiders opende.
d. Methode v. RAU werd later algemeen aangenomen en is in hoofdzaak bij steensnijding
tegenwoordig nog gebruikeltjk.
In 1713 werd RAU in d. plaats v. d. over].
Bidloo tot prof. in d. ontleed- on heelkunde
to Leiden benoemd on gaf hij bij zija openingsredo („Oratio inauguralis de methodo anatomen
docendi et discendi") een beknopt ovorzicht
v. d. geschiedenis der ontleedkunde on d. beschrij ving v. eon door hem genezon wond v.
d. kronkeldarm. Na gedurende 4 jaar d. hoogeschool tot sieraad to hebben verstrekt, overl.
RAU 18 Sept. 1719.
Rau (SEBALD), een beoefenaar der Oostersche letterkunde, geb. 3 Oct. 1725 to Herborn,
waar zijn vader hoogl. der Oostersche talon
was. Na onder dozen zich aanvankelijk in
diezelfde studien geoefend to hebben, begaf
hij zich ter verdere vorming n. Utrecht en
vervolgens n. Leiden. Inmiddels had hij zich
ook door 't schrijven eener verhandeling „De
epulo gentibus dando ad Jes. XXV : 6-8" to
Utrecht zoo gunstig bekend gemaakt, dat hij
er in Jan. 1750 tot buitengewoon en na d. dood
v. Mill 25 Apr. 1752 tot gewoon hoogl. der
Oostersche talon benoemd werd. Eenige jaron
later werd er 't professoraat in d. typische
on exegetische theologie bijgevoegd. In 1810
werd hij emeritus; hij over]. in hoogen ouderdom to Utrecht, 10 Jan. 1818.
Rau (SEBA LD FULCO JOHANNES), een noon
v. d. voorg., was een verdienstelijk godgeleerde, geb. 16 Oct. 1765 to Utrecht. Reeds
als student was hij een sieraad v. d. universiteit zijner geboorteplaats, alsmede v. d.
smaakvollen vriendenkring, tot welken Bellamy, Carp, Hinlopen,Klevn, Ockerse, Uyttenhooven e. a. behoorden. Na zich tot 't predikambt bij d. Waalsche gemeente to hebben
voorbereid, werd hij in 1786 to Harderwijk
beroepen, doch d. roam zijner buitengewone
welsprekendheid had ten gevolge, dat hij reeds
't volgend jaar to Leiden beroepen werd,
waar hij nog in datzelfde jaar, dus op 22-jarigen leeftijd, tot buitengewoon hoogl. in d.
godgeleerdheid benoemd werd. Na slechts 6
,jaron d. godgeleerdheid onderwezen to hebben, aanvaarddo hij 't professoraat in d. Oostersche talon. Doch d. staatsgebeurtenissen
v. 1795 veroorzaakten, dat hem die betrekking
ontnomen en dat doze a. v. d. Palm opgedragen
word. Echter benoemde men hem tot hoogl. in
d. gewijde dichtk unst en welsprekendheid en,
toen v. d. Palm in _1799 agent v. d. nationals
opvoeding word, verkreeg RAU andermaal d.
leerstoel in 't Oostersch. Bij d. ramp v. Leiden
verloor hij zijn boekertj en ook d. Nruchten
zijner studien en nog in 'tzelfde jaar, 1 Dec.
1807, over]. hij. Zie Teissedre l'Ange en Bilderdijk, „Lofrede on lijkzang op S. F. J. Rau"
(Haarlem 1808).
Rau (SEBALD JEAN EVERHARD), een ZOOT1
v. d. voorg., werd geb. to Leiden, 19 Nov.
1800, en ontkwam, daar zijns vaders huis vlak
v6Or d. ligplaats v. 't noodlottig kruitschip
stond, nauwelijks a. d. bekende ramp v.
Leiden. 30 Oct. 1818 word hij door v. d. Palm
als student a. d. hoogeschool zijner geboorteplaats ingeschreven en hij promoveerde in 1825
tot meester in d. rechten. Na eerst geruimen
tijd op zijn buitengoed to Lent onder gestadige
letteroefeningen to hebben doorgebracht, werd
hij in 1838 substituut-officier to Nijmegen en
was hij v. 1850—'59 rechter aldaar. Hij overt.
Nov. 1887 to Lent. Van zijn letterkundige
werkon noemen wij: „d. Dood v. Orpheus"
4
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(1836)„Sophocles' Philoktetes", metrisch overgezet (1855), „d. Aeneis v. Virgilius", metrisch
overgezet (1862), „Proeyen v. dramatische dichtkunst" (1864), „Dicht- en letterkundige studien"
(1865), „Osmund", een gedicht (1866), „Proeve
V. aanteekeningen op d. treurspelen v. Vondel"
V
(1867), „Oorlogszang" (1870), „Aan een verwonnen yolk" (1872) en „Orpheus", lyrisch treurspel (2e dr. 1873). Uitvoeriger vindt men over
hem in d. Hand. d. Maatsch. v. Nederl.letterkunde, 1888, gehandeld.
Rau (HERIBERT), een schrtj ver, geb. 11 Febr.
1813 to Frankfort a. d. M. Hij was eenigen
tijd predikant der vrije beweging to Stuttgart
en daarna to Mannheim en overl. 26 Sept.
1876 to Frankfort. Behalve verscheidene wijsgeerige on theologische geschriften, o. a. „Evangelium der Natur" (6e dr. 1886), schreef hU
hiographische romans, ontleend a. 't leven v.
Beethoven. Mozart, Weber, Humboldt, Jean
Paul, Shakespeare, Garibaldi e. a. beroemde
personen. Ook verscheen v. hem een bundel
gedichten onder d. titel „Liederfrahling" (1878).
Rauber (WILHELM KARL), een Duitsch
schilder v. portretten en historische tafereelen,
geb. 11 Juli 1849 to Marienwerder; na zijn
opleiding a. d. academie to Koningsbergen
ontvangen to hebben, vestigde hij zich in
1876 to Miinchen. Van zijn schilderUen noemen
we slechts „d. Dood v. Gustaaf Adolf bij
Liltzen" (1882) en „d. Overgave v. Warschau
a. d. Grooten Keurvorst 1656" (1883).
Rauch (CHRISTIAAN), een beroemd Duitsch
beeldhouwer, 2 Jan. 1777 to Arolsen in Waldeck geb. Na in zijn jeugd eenig kunstonderwijs v. d. beeldhouwers Valentin en Ruhl to
Kassel ontvangen to hebben, kwam hij in
1797 n. Berlijn, waar 110 aanvankelijk onder
zeer bezwarende omstandigheden leefde en
studeerde, totdat hij een beschermer vond in
graaf Sandreczky, met wien hij n. Rome
reisde. Aldaar vond hij eon nieuw bescheriner in Wilhelm von Humboldt on leerrijke
voorbeelden in Thorwaldsen en Canova. Zijn
eerste beeldhouw werken to Rome, meerendeels
busten v. leden der koninklijke familie, onderscheidden zich reeds door een groote natuurwaarheid on zorgvuldige uitvoering. In 1811
riep d. koning v. Pruisen hem n. Berlijn om
nevens andere kunstenaars een ontwerp to
maken voor een gedenkteeken voor koningin
Louise. ZUn ontwerp verwierf d. voorkeur en
in 1812 begaf hij zich opnieuw n. Italie, ten
einde 't aldaar in marmer uit to voeren. Hij
voltooide 't in 1813 en kwam in 1814 to Berlijn terug om 't op zijn plaats op to richten.
d. Koningin is voorgesteld leunende op een
rustbed. In 1815 werd hem opgedragen d. beelden der generaals Scharnhorst en Billow in
marmer te beitelen; deze beelden, evenals
zooveel andere v. bekende en beroemde personen, werden door RAUCH to Carrara aangevangen en te Berlijn voltooid. Verbazend
groot was zijn werkzaamheid; in 1824 telde
men behalve d. bovengenoemde beelden en
grootere werken, niet minder dan 70 busten
v. zijn hand. In 1826 werd to Breslau een
bronzen standbeeld voor Blilcher opgericht,
waartoe RAUCH 't model leverde, en iets later
werd er te Berlijn een beeld v. denzelfden geplaatst. dat mode door RAUCH was ontworpen
en gemodelleerd. d. Houding v. dit beeld on
d. drapeering zijn beroemd; 't voetstuk is met
basreliefs versierd. In 1826 word RAUCH door
koning LodewUk v. Beieren n. Mfmchen ontboden om er 't model to maken voor een
standbeeld v. wijlen 's konings vader Maximiliaan. d. Vorst is in zittende houding voor-
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gesteld on 't beeld is indrukwekkend door
zijn kolossale proportion zoowel als door zijn
waardige houding. Beroemd zijn voorts 't
standbeeld v. Goethe to Frankfort a. d. M.,
dat RAUCH vervaardigde naar een klein beeldje„
'twelk hij naar 't leven had gebostseerd, en
dat v. Albert Dilrer, op last v. koning Lodewijk door hem voor Neurenberg gemodelleerd, door Burgschmidt gegoten on in 1838
aldaar opgericht. BUzondere vermelding verdienen zijn kolossale beelden v. d. roam In
d. Walhalla, 't monument voor d. veldmaarschalk v. Gneisenau, dat voor Scharnhorst en
't reusachtige monument voor Frederik Wilhelm I, dat in 1835 to Gumbinnen werd opgericht. Van geheel anderen, meer liefelijken
aard zijn een schoone „Najade", welke RAUCH
omstr. dien tijd voor d. keizer v. Rusland
vervaardigde, een „Eurydice" en eenige andere
werken.
In 1842 ontwierp RAUCH een gedenkteeken
voor d. koningin v. Hannover, geheel in d.
geest v. dat, 'twelk hij vroeger voor koningin
Louise had gemaakt; later werd daaraan dat
v. haar gemaal als pendant toegevoegd. Intusschen was d. groote kunstenaar reeds in
1840 begonnen met d. uitvoering v. een even
kolossaal als belangrijk gedenktseken v. Pruisen's room en zijn eigen genie : 't ruiterstandbeeld v. Frederik d. Groote met zijn omringende beelden en basreliefs. d. Groote omyang v. dozen arbeid, waaraan RAUCH zijn
beste krachten wUdde, had ten gevolge, dat
hij er eerst in 1851 mee gereed was.
Tot zijn laatste werken behooren d. beelden
v. d. generaals York on Gneisenau, alsmede
d. groep v. Mozes en Aaron met Hur. Doze
laatste groep v. 't pleistermodel in marmer
over to brengen was d. taak, welke d. grUze
maar krachtige kunstenaar zich nog voorstelde to volvoeren, toen d. dood hem 6 Dec.
1857 wegnam. Aan zijn leerling Drake word
in 1854 door d. koning v. Pruisen d. taak
opgedragen RAUCH'S borstbeeld voor 't Berlijnsche museum in marmer to beitelen. Ook
d. koning v. Beieren droeg a. d. beeldhouwer
Widemann een soortgelijken last op, ten einde
d. glypotheek met 's kunstenaars beeld to
verrUken.
Raumer

(FRIEDRICH LUDWIG GEORG VON),

een beroemd Duitsch geschiedschrUver, geb.
to Worlitz (bij Dessau), 14 Mei 1781, on overl.
14 Juni 1873 to Berlijn. Na to Halle en Gottingen in d. rechten gestudeerd on verschill.
staatsrechterlUke betrekkingen bekleed to
hebben, word hU in 1811 tot hoogl. in d. geschiedenis en staatswetenschappen a. d. universiteit to Breslau benoemd. Van 1815—'17 deed
hij wetenschappelUke reizen door Duitschland, Zwitserland en Italia on hU werd in 1819
tot hoogl. in d.staatswCtenschappen to Berlijn
benoemd, waar hU tevens geschiedkundige
lezingen hield. Wetenschappeltike reizen bleef
hij ook v. Berlijn uit ondernemen, zoowel n.
Frankrijk (1880) en Engeland (1835) als n. Italie
(1839) on Amerika (1845). In 1848 was VON RAUMER lid v. 't Duitsche parlement en werd hij
met een zending n. Parijs belast. Later werd hU
lid v. d. Eerste Kamer to Berlijn, terwijl hU in
1853 zijn hoogleeraarschap nederlegde, zonder
echter zijn historische voorlezingen to staken.
Ziin voorn. geschriften zijn : „Vorlesungen fiber
die alto Geschichte" (1821, 2 dln), „Geschichte
der Hohenstaufen und ihrer Zoit" (1823—'25,
6 dln; zijn hoofdwerk), „Ueber die geschichtliche Entwickelung der Begriffe von Recht,
Staat und Politik" (1826), „Briefe aus Paris
zur Erlautering der Geschichtil des 16 und 17
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Jahrhunderts" (1831, 2 dln), „Geschichte Europa's seit dem Ende der 15 Jahrhunderts" (1832
t. '50, 8 din), „Beitrage zur neuern Geschichte
aus dem Britschen Museum und Reichsarchiv"
(1836—'39, 5 din), „Historisch-politische Briefe
fiber die geselligen VerhAltnisse der Menschen"
(1860) en „Handbuch zur Geschichte der Literatur" (1861—'66, 4 dln). d. Meeste dezer werken
werden bij herhaling herdrukt. Ook redigeerde
vox RAUMER sedert 1830 't „Historisches Taschenbuch".
Raumer (KARL GEORG VON), een broedor
v. d. voorg., maakte zich verdiensteltjk als
mineraloog en geoloog en was tevens een
bek waam opvoedkundige. Geb. to Worlitz,
9 Apr. 1783, studeerde hij to Gottingen, Halle
en Freiberg; hij werd in 1810 bij 't mijnbestuur
te Breslau geplaatst en 't volgend jaar tevens
tot hoogl. in d. mineralogie a. d. universiteit
dier stad benoemd. In 1813* en '14 nam hij
deel a. d. bevrtjdingsoorlog tegen Frankrijk ; hij
werd in 1819 n. Halle overgeplaatst en in 1827
tot hoogl. in d. natuurltjke historie to Erlangen
benoemd, waar hij 2 Juni 1865 overl. Zijn
voorn. werken zijn: „Geognostische Fragmenten" (1811), „Der Granit des Riesengeberges"
(1813), „Das Gebirge Nieder-Schlesiens" -(1819),
..Versuch eines A. B. C. Buchs der Krystallkunde" (1820), „KreuszUge" (1840—'42, 2 din),
„Lehrbuch der A Ilgemeinen Geographi 3" (1822),
„Palaestina" (1885), „Die Erziehung der Madchen" (1853) en „Geschichte der Padagogik"
(1843 —'51, 3 dln).
Raumer (GEORG WILHELM VON), een Duitsch
geschiedschrijver, wel to onderscheiden v. zijn
bovengenoemden naamgenoot, geb. 19 Sept..
1809 te Berlijn en overl. 11 Mrt 1858 aldaar.
Na to Berlijn, Heidelberg en Gottingen in d.
rechten gestudeerd to hebben, werd hij assessor bij 't kamergericht v. eerstgenoemde stad;
h tj zag zich in 1829 bij 't ministerie v. Financien
geplaatst en werd in 1833 raadsheer bij 't Pruis.
ministerie v. Koophandel en bij 't bestuur
v. 't archief, 10 jaar later directeur v. alle
Pruis. archieven en in 1854 lid v. d. Staatsraad.
Van zijn geschriften noemen we: „Ueber die
alteste Geschichte und Verfassung der Kurmark" (18301, „Novus codex diplornatiew4
Brandenburgensis" (1831—'33, 2 dln), „His;•
rische Karten und Stammtafeln" (1837) en
„Geschichte der Insel Wollin" (1853).
Raumer (KARL OTTO VON), een Pruis.
staatsman, geb. 17 Sept. 1805 to Stargard in
Porntneren en overl. 6 Aug. 1859 to Berlijn.
Na to Gottingen en te Berlijn in d. rechten
gestudeerd to hebben, werd hij achtereenvolgens regeeringsraad to Posen en to Frankfort a. d. Oder, arnbtenaar bij 't ministerie
v. Financier' . en v. Binnenl. zaken, regeeringspresident to Koningsbergen on to Frankfort
a. d. Oder on minister v. Eeredienst on Onderwijs in 't ministerie Manteuffel (1850—'58).
Raumer (RUDOLF vox), een Duitsch taalkundige, geb. 14 Apr. 1815 to Breslau en overl.
30 Aug. 1876 to Erlangen, waar hij sedert
1852 hoogl, in d. Duitsche taal was. Zijn
hoofdwerk is „Geschichte der germanischen
Philologie" (1870).
Raupach (ERNST BEN TAMIN SALOMON), een
Duitsch dramatisch dichter, geb. 21 Mei 1784
to Straupitz in Silezie. Van 1816—'22 was
hij hoogl. in d. wijsbegeerte en in d. Duitsche
geschiedenis en letterkunde to s. Petersburg
en sedert woonde hij to Berlijn, waar hij 18
Mrt 1852 overl. d. Buitengewone bijval, die
ziin belangrijkste stuk, „Isidor und Olga oder
die Leibeigenen" (1826), ten deel vial, deed
hem weldra een voorname plaats onder d.
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toenmalige tooneeldichters innemen. Zeer reel
heeft RAUPACH op dramatisch gebied geleverd,
doch over 't algeineen getuigen zijn drama's
niet v. poetisch gevoel. Een zijner voorn.
tragedies, d. Hohenstaufencyclus, behandelt
d. geschiedenis der Hohenstaufen v. Frederik
Barbarossa tot Konradijn. Voorts schreef
RAUPACH o. a. 't drama „Tasso's Tod" en d.
blijspelen „Schelle im Mond" on „Der Zeitgeist", benevens eon reeks vertellingen on
onder d. naam HIRSEMENZEL „Briefe aus Italian"
(1823). Zijn Leven beschreef zijn tweede vrouw,
Pauline Raupach.

Rauwenhoff

(LODEWIJK 'WILLEM ERNST),

een Nederl. hoogl. in d. godgeleerdheid, gob.
27 Juli 1828 to Amsterdam en overl. 26 Jan.
1889 to Meran in Tirol, waarheen hij zich
eenige dagen v. to voren tot herstel v. gezondheid begeven had. Na zijn studien to
Amsterdam en Leiden voltooid to hebben,
werd hij achtereenvolgens tot predikant to
Mijdrecht (1852), Dordrecht (1856) on Leiden
(1859) benoemd, in welke laatste stad hem
in 1860 't hoogleeraarsambt werd opgedragen.
Van zijn geschriften noemen wij : „Geschiedenis v. 't Protestantisme" (3 dln, 1865—'71),
„Katholicisme on Ultramontanisme" (1869),
„d. Verhouding v. d. hoogeschool tot d.maatschapptj" (1872), „'t Oude en 't nieuwe geloof.
D. F. Strauss beantwoord" (1873) en „Wijsbegeerte v. d. godsdienst" (1880).
Rauwerderhem, een uit .2.'estrekte gemeente in d. Nederl. prov. Friesland, t. N.-W.
v. Akkrum, met 2800 inw. Rauwerd is 't
voorn. der zes dorpen, die ertoe behooren.
Ravaillac (FRANcois), d. moordenaar v.
koning Hendrik IV v. Frankrijk, was omstr.
1578 to Angouleme geb., waar zijn vader d.
rechtsgeleerde praktijk uitoefende. Na zich
eenigen tijd a. 't beroep zijns vaders gewijd
to hebben, deed hij zich als nieuweling in d.
orde der Feuillanten opnemeu, waaruit hij
echter wegens d. versehtjningen, die hij voorweridde, en d. buitensporigheden, waaraan hij
zich schuldig maakte, verwtjderd werd. Nadat
hij gevangen had gezeten wegens moord,
dien men echter niet met voldoende bewijzen
kon staven, hield hij zich nog eenigen tijd
met d. rechtsgeleerde praktijk bezig on gaf hij
onderwijs a. kinderen in zijn geboorteplaats.
d. Afzondering in 't klooster on d. gevangenis
schijnt op zijn reeds overprikkelde verbeelding stark gewerkt to hebben. Uit d. tijd der
Ligue was hem een groote afkeer btjgebleven
v. al wat Hugenoot was; zelfs kon hij d.
naam dier partij niet meer hooren zonder in
woede uit to barsten. In d. meaning, dat d.
koning d. protestanten to zeer begunstigde,
vatte hij 't afschuweltjke plan op d. koning
to vermoorden. Reeds meer dan eens had hij
zich tot volvoering v. zijn plan n. Parijs
begeven, toen zich eindelijk 14 Mei 16,0
een daartoe geschikte gelegenheid aanbood,
Terwijl 't rijtuig, waarin zich d. koning on d.
hertog d'Epernon bevonden, in d. straat Laferronnerie een oogenblik moest stil houden
wegens belemmering der passage, sprong
RAVAILLAC op eon der wielen en bracht hij
d. koning twee dolksteken toe, waarvan d.
laatste 't hart trof. d. Dader werd gegrepen
met 't, bebloede rues nog in d. hand. d. Hertog d'Epernon belette, dat men hem onmiddel1 tjk afmaakte, on beval, hem in verzekerde
bewaring to nemen. 't Verhoor bracht intusschen slechts a. 't licht d. verklaring v. d.
moordenaar, dat hij geen medeplichtigen had
27 Mei 1610 had d. voltrekking v. 't uitgesproken vonnis plaats, die in een afschuwelijke
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marteling bestond. d. Rechterhand werd hem
aigebrand en op verscheidene plaatsen zlIns
lichaams word hij met gloeiende tahgen geknepen, waarna d. wonden met gesmolten lood,
brandend hars en andere stollen bedekt werden. Ten slotte werd hij door vier paarden
vaneengescheurd. d. Volkswoede koelde zich
vervolgens a. d. deelen v. 't verminkte lichaam.
Ravelijn noemt men d. voorschans of
't buitenwerk eener vesting, dat min of meer
in d. vorm eener halve maan gebouwd is.
Raven (MATHILDE), een Duitsche schrijfster,
geb. 16 Febr. 1b17 te Meppen; zij schreef o. a.
't drama „Herz and Krone" (4e dr. 1872), 't
sprookje „Schwanwitt" (6e dr. 1889), alsmede
romans en novellen, o. a. „Galileo Galilei"
(1860), „Elisabeth von Ungrad" (1875) en „Moderne Pharisaer".
Ravenna, een prov. in 't Ital. landschap
Emilia, een oppervl. beslaande v. 35 vk. mijlen,
waarop 232 482 inw., en verdeeld wordende in
d. districten Ravenna, Faenza en Logo. — d.
Hoofdstad, ook Ravenna geheeten, ligt in een
moerassige streek tuss. d. rivieren Lamone en.
Ronco en is tegenwoordig 7 KM. v. d. Adriatische Zee verwijderd, doch was weleer een zeehaven. Thans is zij door 't kanaal Corsini met d.
zee verbonden. Men vindt er o. a. 15 kerken, vele
kloosters, een museum voor oudheden, een
academie voor schoone kunsten, een seminarium, een technische school en een schouwburg. d. Ouderwetsch gebouwde stad, die vele
groote tuinen bezit, is v. groot belang voor
d. kunstgeschiedenis, daar geen andere stad in
Italie zOO talrijke en meerendeels goed onderhouden kunstgewrochten uit d. vroege Mid
deleeuwen bezit. Vooral d. Piazza Vittorio
Emmanuele met twee hooge granietzuilen
(1483) en d. Piazzetta dell' Aquila zijn onder
d. pleinen vermeldenswaard.
d. Voorn. gebouwen zijn: d. Dom (Sant'
Orso of Basilica Ursiana), in d. 5de eeuw gesticht, maar in d. 18de eeuw geheel veranderd,
met beroemde fresco's v. Guido Beni, d. stoel
v. Sint Maximinian enz., 't baptisterium (San
Giovanni in Fonte of Battisterio degli Ortodossi), een koepelgebouw uit d. 5de eeuw,
San Vitale, door Justinianus op d. plaats
gebouwd, waar d. heilige Vitalis d. marteldood onderging, San Nazario e Celso (in d.
5de eouw gebouwd) en Sant' Apollinare in
Classe (een basilica, door Theoderik d. Groote
gebouwd). Andere belangrijke gebouwen te
Ravenna zUn d. Santa Maria della Rotonda,
met 't praalgraf v. Theoderik d.Groote,waarschUnitjk in 530 door zijn dochter Amalasunta
opgericht, d. overblfjfselen v. 't paleis v. Theoderik d. Groote en btj d. kerk San Francesco
't graf v. d. hier gestorven Dante. Niet ver
v. deze kerken begint 't beroemde pijnboomenwoud (La Pineta), door Dante, Bocaccio,
Dryden en Byron verheerlijkt, 't grootste en
oudste v. gansch Italia.— Ravenna telt 18 571
inw., die zich bezighouden met wijnbouw,
zijdeteelt, zijdespinnerij en -weverij,glas-,zeep-,
stijfsel-, hoedenfabricage en handel. — Ravenna
was aanvankelijk een Grieksche kolonie, v.
Thessalia nit gesticht, maar begon eerst te
bloeien, toen keizer Augustus er een krtjgshaven aanlegde; hierdoor kwam ook d. handel
tot meer ontwikkeling, doch d. haven verzandde weldra door d. aanslibbingen v. d. Po.
Reeds in 44 na Ohr. werd Ravenna een bisschopazetel en sedert Honoring (402) was ztj residentie der keizers. Na d. ondergang v.'t WestRomeinsche rijk werd d. stad door Odoacer en
in 493 door Theoderik d. Groote ingenomen; zij
was tot 552 d. zetel v. d. Gothische koningen,
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later v. d. stadhouders der Grieksche keizers,
en kwam in 752 a. d. Longobarden en in 755
a. Pepijn, die haar a. d. paus overgaf. Sedert
1275 heerschte in d. stad d. door Dante bekende familie Pollenta; sedert 1318 had
Ravenna eigen hertogen ; 't kwam in 1410 a. d.
Venetianen, werd in 1509 door paus Julius II
veroverd, behoorde tot 't verdrag v. Tolento
in 1797 a. d. Kerkelijken Staat, werd in 1805
a. dozen weer teruggegeven en kwam in 1860
a. 't koninkrijk Italie. Zie Quaste, „Die altchristlichen Bauwerke von Ravenna" (1812),
en Diehl, „Ravenna" (1885).
Ravensberg, een voormalig glues. in 't
tegenwoordige regeeringsdistrict Minden v. d.
Pruisische prov. Westphalen. 't Had een
oppervl. v. omstr. 16 vk. mijlen en bevatte
d. steden Bielefeld en Hervorden. Zijn graven
komen voor sedert d. 11e eeuw. In 't laatst
der 14e eeuw stierf 't aloude geslacht uit,
waarna 't graafs. met Gerhard von Gulik op
d. vrouweltjke lijn overging. In 1614 viel 't a.
Brand3nburg ten deel.
Ravensburg, een stad in 't Wurtembergsche Donaudistrict, in een vruchtbare streek
a. d. Schussen gelegen en a. do, spoorweg
Bretten—Friedrichshafen. Zij bezit nog gedeeltelijk d. Middeleeuwsche vestingwerken en
heeft een raadhuis, drie kerken, een lyceum en
Hoogere Burgerschool. In 't Z. der stad ligt d.
Veitsburg, 't oude stamslot der Welfen. Van
industriel belang is Ravensburg door haar
wol-, vlas- en hennepspinnerij, linnen- en
katoenweverij, lakenfabricage, inachinestikkertj, kousenvervaardiging, ververij, bleekerij
en d. fabricage v. papier, machines, meubels,
aardewerk waren enz. 't Aantal inw. bedraagt
12 267 (1891), die zich behalve met d. reeds
genoemde takken v. nijverheid bezighouden
met vee- en houthandel. wijn- en oottbouw. —
Ravensburg, door graaf Welt II gesticht, kwam
in 1180 a. d. Hohenstaufen, werd in 1276 een
vrije rijksstad en kwam in 1803 a. Beieren en
in 1810 a. Wurtemberg. Zie Hafner „Geschichte
von Ravensburg" (1885).
Ravenstein , eon gemeente in d. Nederl.
prov. Noord-Braba
nt, gelegen a. d. Maas en
2 uur t. 0.-N.-0. v. Os, met 1000 inw. Vroeger
was 't een versterkte stad en d. hoofdplaats
eener heerlijkheid Ravenstein.
Ravesteyn (JAN VAN), een beroemd Nederl.
portretschilder, in 1572 te 's-Gravenhage geb.
Op 't stadhuis zijner geboorteplaats bewaart
men eenige kapitale portretstukken, o. a. d.
„Afbeelding v. eenige schutters met hunne
officieren", gejaarmerkt 1616, id. v. d. „Magistraat v. 's-Gravenhage" (bevattende 26 portretten, levensgroot en tot d. knieen geschilderd in 1618) en d. „Afbeeldingen v. 6 officieren
v. 't witte vaandel". Daze stukken werden
vroeger in d. schuttersdoelen be waard. Bo vendien bezit 't stadhuis v. 's-Gravenhage nog
een fraai regentenstuk v. zijn hand, geschilderd in 1636, voorstellende „d. Magistraat v.
d. Haag, gezeten a. een tafel met een groen
kleed". RAVESTEYN overt. in 1657. Zijn portretten zijn krachtig en vol waarheid in 't kolonet, flunk gemodelleerd, vol leven en uitdrukking. W. v. Delf en J. Houbraken graveerden
naar RAVESTEYN d. portretten v. Rombout
Hoogerbeets, Th. Mathemart en d. burgemees.
ter Reynier Pauw en J. Stolker dat v. d.
schilder J. de Musscher. P. Pontius graveerde
't portret des kunstenaars naar v. DUck.
Ravijn, een hole weg, bergkloof v. aanzienlijke breedte en diepte.
Rawlinson (Sir HENRY CRESWICKE), een
beroemd Engelsch archaeoloog, geb. 11 Apr.
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1810 to Chadlington in Oxfordshire. Hij diende
v. 1827—'83 in 't Britsch-Indisch leger en
wijdde zich sedert 1838 vooral a. d. studie v.
't Assyrische spijkerschrift. Van 1853—'55 was
hij belast met 't toezicht op d. opdelvingen in
Ninive en Babylon; daarna was hij eenigen
tijd gezant to Teheran en hij i:eerde in 1860
n. Engeland terug. In 1876 werd RAWLINSON
vice-president v. d. Raad v. Indie, v. welk
lichaam hij sedert1868 lid was. terwijl hij in 1891
tot baronet verheven werd. Van zijn werken
noemen we: „A commentary on the cuneiform inscriptions of Babylon and Assyria"
(1850), „Outline of the history of Assyria"
(1852), The cuneitorin inscriptions of Western
Asia" (5 dln, 1861—'70) en „England and
Russia in the East" (2e dr. 1875). — Zijn broeder,
GEORGE RAWLINSON, eveneenseenverdienstelijk
orientalist, gob. in 1815 to Chadlington, werd in
1861 hoogl. in d. oude geschiedenis to Oxford
en in 1872 canonicus to Canterbury. Zijn
voorn. werken zijn The five great monarchies of the ancient world" (3 din, 4e dr.1879),
The sixth great oriental monarchy" (1873),
The seventh or Sassanian Empire" (1876),
„History of ancient Egypt" (1881), „History
of Phoenicia" (1889) en „Egypt and Babylon"
(1885). Voorts schreef hij een aantal geschriften
op godsdienstig gebied, terwijl hij met zijn
broeder een uitrnuntende vertaling v. Herodotus bezorgde (met commentaar, 3e dr.
1876, 4 dln).
Ray (JOHN), een natuuronderzoeker uit d.
17e eeuw, was d. zoon v. een hoefsmid en
word 29 Nov. 1628 to Black-Nothy, een dorp
v. 't Engelsche graafs. Essex, geb. Hij ontving
zijn opleiding a. 't Trinity-college to Cambridge, werd op zijn 23e jaar tot leeraar in 't
Grieksch aangesteld, onderwees later ook d.
letteren en d. wiskunde, preekte meermalen
in d. kapel en bracht zijn vrije uren door met
herboriseeren in d. omtrek. Dit laatste had
ten gevolge, dat hi) in 1660 een „Catalogue"
uitgaf der planten, die hij gedurende 10 jaren
in d. omstreken v. Cambridge had aangetrofren; doze catalogus was geen droge naamlijst, maar bevatte allerlei wetenswaardige
btjzonderheden over die planten en d. insecten, die op haar levee. In 1663 gaf hij een eerste
supplement op die naamlijst, in 1685 een
tweede. In 1660 was 14 in d. geestelijken
stand opgenomen. doch hij weigerde drie jaar
later een akte v. 't parlement betreffende d.
geloofsbelijdenis to teekenen en deed daardoor afstand v. d. betrekking, die hij bekleedde.
Hij sloot zich nu bij een ztjner leerlingen aan,
F. Willoughby, die evenals hij a. natuurstudie
deed, en deed met hem on twee andere jongelieden een reis door Engeland, Frankrijk, Italie,
Duitschland en d. Nederlanden, overal bouwstoffen verzamelende voor een werk, waarvan
hij bij zijn afreis 't schema had gemaakt. In
Engeland teruggekeerd, werd RA Y in 1667 lid v.
d. Royal Society. Na d. dood v. Willoughby, in
1672 voorgevallen, besloot hij diens aanteekeningen omtrent 't dierenrijk in 't licht to
geven. Zij verschenen onder d. titels „Ornithologiae libri tres" en ,,Historiae piscium libri
quatuor". In 1677 gaf hij zijn „Catalogus" der
Engelsche planten uit, meermalen herdrukt
onder d. titel „Synopsis" en in 1760 door Hill
naar 't Linnaeaansch systeem omgewerkt.
Behalve d. reeds opgenoemde werken heeft
men nog v. zijn hand „Methodus plantarum
nova" (London 1682), „Stirpium Europaearum
extra Britannias nascentium sylloge" (Londen
1696), „Historia plantarum" (1686-1704, 3 dln),
„Synopsis methodica animalium quadrupe-
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dum et serpentini generis" (1693), „Synopsis
methodica avium et synopsis methodica pis.
cium" (1713), „Historia insectorum" (1710) en
eenige theologische geschriften, benevens een
vertaling der wetenschappelijke reizen v,
Rauwolf.
RAY overl. 17 Jan. 1705 to Black-Nothy. Lin'locus heeft naar hem een plantengesl. Rajania
genoemd. Willem Derham heeft zijn levee
beschreven en deze beschrijving in 1760 to
Londen uitgegeven.
Raygras (Lolium). Dit plantengesl. behoort tot d. fam. der grassen (Gramin,ae) en
wel tot d. tribus der gerstgrassen (Hordeaceae).
In 't sexueelo stelsel vindt 't een plaats in
d. 2e orde der 3e klasse (Triandria digynia).
Vermelding verdienen:
1°. 't Genaeene raygras (L. perenne), muizenkoorn, eon overblijvende, in Juni on Aug.
bloeiende plant, vooral op zand- en kleigronden voorkomende en een zeer goed
veevoeder opleverende. 't Is gemakkelLk to
herkennen a. zijn glinsterend blad on zijn
aar, met zeer regelmatige, vierhoekig geplaatste bloempakjes, die elk uit slechts den
kafblaadje, maar uit vele bloempjes bestaan.
In Groningen en elders wordt 't zaad, vooral
v. d. lets grootere varieteit (Engelsch raygras) onder d. nnam smeerraai ingezameld.
2°. 't Italiaansciie raygras (L. Italicum). Deze
soort komt in Nederland alleen gekweekt
voor on onderscheidt zich v. d. vorige door
slankeren halm, helder groene bladeren en
lang genaalde bloempakjes. Ofschoon minder
goed tegen d. vorst bestand, wordt 't hier on
daar met voordeel als veevoeder aangekweekt,
daar 't zeer snel wast.
3°. 't Bedwelmende raygras (L. temulentum),
dolik, hondsdravik, een eenjarige, in Juli
bloeiende plant, zich v. d. vorige soorten
onderscheidende, doordien 't kafblaadje grooter is dan d. bloempjes, welke laatste alle
meer opgezwollen, doch kort genaald zijn. 't
Komt vooral voor onder gerst, haver en vlas
en wordt terecht zeer gevreesd, daar 't zaad
vergiftige eigenschappen heeft. d. Verschijnselen, die door dit zaad bij d. mensch worden
opgewekt, hebben veel overeenkomst met die
v. dronkenschap. Vandaar d. naam bedwelmend raygras (Taumel-Lolch, Ivraie). Bij 't
technische gebruik, dat door branders en
brouwers v. deze zaden kan gemaakt worden om geestrijke dranken of bier koppiger to maken of 't laatste meer to doer schuimen, zijn d. voorbeelden v. vergiftiging, daardoor teweeggebracht, niet zeldzaam.
Raymond v. Sabunde (dat op verschill.
wijzen, SA BEYDE, SEBONDE, SABONDE en SEBUNDE,
geschreven wordt) was een scholastisch wijsgeer, v. wiens levensomstandigheden weinig
bekend is. Hij was doctor in d. philosophie
on medictjnen on bekleedde in d. eerste helft
der 15e eeuw 't leeraarsambt on 't rectoraat
a. d. hoogeschool v. Toulouse. Hij is voor d.
geschiedenis der W Usbegeerte merkwaardig,
omdat hij d. eerste natuurlijke theologie geschreven heeft. Hij plaatste zich daarin op
een rationalistisch standpunt, doch schtjnt
deswege toch geen vervolging to hebben
ondergaan. Zijn geschrift bevat bijna d. geheele
toenmalige metaphysica en is in een doorloopende voordracht opgesteld. 't Is onder d.
titel „Raimondi de Sabunda liber Creaturarum
sive Naturae" uitgegeven (Frankfort 1635 en
Amsterdam 1761). Montaigne heeft 't werk v.
RAYMOND in 't Fransch overgebracht en in
zijn „Essais" een uitvoerig overzicht v. d. gevoelens v. RAYMOND gegeven.
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Raynal

(GUILLAUME THOMAS FRANVIS),

een Fransch schrijver, geb. to s. Genier, in
't tegenwoordige depart. Aviron, 11 Mrt 1711;
hij trad in zijn jeugd tot d. orde der Jezuieten
toe, die hij echter spoedig weer verliet, waarna
hij to Parijs ijverig deelnam a. d. bevordering dier vrijzinnige denkbeelden, welke btj
sommige zijner vrienden, o. a. Helvetius en
Diderot, tot volslagen ongeloof in 't godsdienstige oversloegen en, op staatsgebied overgebracht, d. omwenteling in 't leven hebben
geroepen. Na een paar weinig beduidende geschriften („Histoire du stadhouderat", 's-Gravenhage 1748, 2 din, en „Histoire du parlement
d'Angleterre", Parijs 1748) to hebben uitgegeyen, maakte hij als historisch en staatkundig
schrijver 't eerst opgang door zijn „Anecdotes
historiques, militaires et politiques de 1'Europe"
(Parijs 1753, 3 din). Maar vooral vestigde hij
zijn roam door een „Histoire philosophique
et politique des etablissements et du commerce des Europeens dans les Deux Indes"
eerst anonym (1771, 7 din), daarna met d.
naam des schrijvers uitgegeven en ook in
onze taal overgezet (Amsterdam 1804, 10 din),
een werk, waarin wel veel ondoordachts
voorkomt, maar dat niettemin wagons rijkdom
v. zaken en geniale voordracht een blijvende
waarde bezit. Nochtans weld dit werk in 1781
door 't parlement ten vure veroordeeld. d.
Schrtjver nam d. wijk n. Zwitserland en keerde
eerst in 1787 n. Frankrijk terug, waar d.
nationals conventie hem 30 Dec. 1790 een
vormelijke eerherstelling toekende. Hij overl.
to Chaillot bij Parijs, 6 Mrt 1796. Behalve 't
genoemde schreef hij „Tableau et revolutions
des colonies anglaises dans l'A morique septentrionale" (1781, 2 din) en „Essai sur l'administration de St. Domingue" (1785), terwijl
Peuchet na zijn dood d. uitgave bezorgde v.
zijn „Histoire philosophique et politique des
etablissements et du commerce des Europeens
dans l'Afrique septentrionale" (1826, 2 din).
Raynal (DAVID), een Fransch staatsman,
26 Febr. 1840 to Parijs geb. Hij bezat een
handelszaak in wijnen to Bordeaux, trad in
1876 als candidaat voor d. Kamer v. Gedeputeerden op, doch moest 't veld ruimen voor
een republikeinschen tegenstander. Drie jaar
later werd hij echter gekozen en nu deed hij
zich weldra in d. Kamer kennen ale een ijverig
aanhanger v. Gambetta. In 1880 werd RAYNAL
onderstaatssecretaris bij 't ministerie v. Openbare Werken, maar hij nam in 1882 onder
Freycinet zijn nntslag. 't Volgend jaar echter,
toen Ferry a. 't hoofd v. een nieuw kabinet
optrad, belastte RAYNAL zich met d. portefeuille v. Openbare Werken, die hij tot 30 Mrt
1885 behield.
Raynouard (FRANVIS JUSTE MARIE), een
Fransch schrijver, die zich vooral ten aanzien
der Provencaalsche letterkunde verdiensteltjk
heeft gemaakt. Geb. 18 Sept. 1761 to Brignolles,
in 't depart. Var, werd hij in 1791 tot lid v. 't wetgevend lichaam verkozen ; hij onderscheidde
zich door gematigdheid en zou hierdoor bUna
onder d. guillotine zijn gebracht. Na d. gebeurtenis v. 9 Thermidor keerde hg naar zijn
vaderstad terug en hervatte hij zijn beroep ale
advocaat. Doch, hoewel hij sedert 1800 to Palls
woonde, benoemde 't depart. Var hem in 1806
nogmaals tot lid v. 't wetgevend lichaam.
Na d. restauratie zei htj 't politieke leven
vaarwel en leefde hij alleen voor d. letteren en
d. wetenschap tot zijn dood, die 27 Oct. 1836
to Parijs plaats had. Hij was sedert 1807 lid
en sedert 1817 vaste secretaris der Academie
francaise, alsmede sedert 1816 v. d. Academie
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des Inscriptions et belles lettres. Behalve
eenige treurspelen, onder welke „les Tern.
pliers", door Kinker in onze taal °verge brach t,
leverde hij vooral belangrijke bijdragen tot d.
kennis v. d. Provencaalschen tongval en d. Provencaalsche letterkunde. Daartoe behooren :
„Choix de poesies originales des Troubadours"
(1816—'21, 6 din); „Lexique roman" (1836—'45,
6 din), waarin een „Nouveau choix des poesies"
voorkomt; „Recherches sur l'anciennete de la
langue romane" (1816); „Elements de la gram maire de la langue romane avant l'an 1000"
(1816) ; „Grammaire romane" (1816) en „Observations philologiques et grammaticales sur
le roman de Rou" (1829). Ale geschiedkundige
deed hij zich kennen door eon „Histoire du
droit municipal en France" (1829, 2 din) en
„Monuments historiques relatifs it la condemnation des chevaliers du Temple" (1813).
Rayon, een Fransch woord, straal beteekenende. Onder rayon eener vesting verstaat
men in 't algemeen d. landstreek, over welke
zich haar tactische uitwerking uitstrekt ; meer
in 't bijzonder is 't d. verboden kring, waarbinnen 't bouwen a. zekere bepalingen is
onderworpen, opdat bij een beleg d. verdediging niet belemmerd zou worden.
Razzi (GIANANTON10), een Italiaansch schilder, ook wel CAV. SODOMA genaamd, word in
1479 of 1480 to Vercelli geb. en was een v. d.
beste Italiaansche meesters der 16e eeuw. Hij
heeft voornainelijk to Siena gewerkt, waar
hij d. kunst met nieuw leven west to bezielen.
Hij ontwikkelde in zijn werken een bekoorlUkheid en teaderheid, doch tevens een innigheid en ernst, die alleen door L. da Vinci,
vooral in zijn vrouwelijke flguren, wordt
overtroffen. Intusschen zijn zijn voorstellingen
niet altijd even gelukkig on v. dezelfde
waarde. In teekening en compositie werd hij
vooral op lateren leeftijd eenigszins oppervlakkig. Gedeeltelijk is dit ook hieraan toe
to schrijven, dat hij toen vooral om d. broods
moest werken, daar hij vroeger met zijn
veelvuldige en zonderlinge lief he bberijen veel
MI en geld verspilde. Hij overl. dan ook in
armoede in 't hospitaal v. Siena in 1554. Tot
zijn vele leerlingen behooren o. a. Michel
Angelo, Anselmi da Siena, Bartolomeo'Neroni

en Maestro Riccio.
Tot RAZZI'S eerste werken rekent men d.
muurschilderijen in 't klooster S. Ulivito op
d. weg v. Siena n. Rome, ontleend a. 't leven
v. S. Benedictus. Later schilderde htj op last
v. pans Julius II in 't Vaticaan, welke werken
echter grootendeels voor die v. Rafael plaats
moesten maken. Zijn voorn. arbeid echter
vindt men to Siena. Daartoe behoort zijn
beschildering v. d. kapel der H. Catharina
v. Siena in d. kerk S. Domenico (1526). d.
Uitdrukking en 't gevoel, die in daze tafereelen heerschen, zijn inderdaad bewonderenswaardig, wat ook die tafereelen zijn, welke
hij met Pacchariotto en Beccafumi in 't
oratorium der broederschap v. s Bernardus to Siena schilderde. In 't Palazzo della
Signoria to Siena vindt men eenige voortreffelijke mnurschilderijen v. zijn hand, terwijl
in d. kerken v. s. Francesco on s. Agostino
tafereelen v. hem worden aangetroffen, die
kunnen wedtjveren met 't beste, dat d.
Italiaansche kunst heeft geleverd. Te Pisa
in d. dom vindt men v. hem een heerltlke
voorstelling v. Abraham's offerande. d. Florenttinsche galertj bevat wellicht nog zijn
meesterstuk, ni. sen s. Sebastiaan, buitengewoon edel v. teekening on voortreftelijk v.
uitdrukking. Buiten Itali6 is zijn werk zeer

RAZ.
zeldzaam. Alleen to Mi.inchen en to Berlijn wor(ten schilderijen v. hem gevonden, die echter
veel geleden hebben. Eenige v. zijn werken
zijn gegraveerd, o. a. in een verzanieling gravures naar measters v. Siena, in 1825 to Florence uitgegeven.
Razzia, een Arabisch woord, dat strooptochten beteekent en inzonderheid die tochten
aanduidt, welke d. machthebbers tegen hun
vijanden of tegen oproerige stammen ondernemen, met 't doel buit to maken of hen to
straiten.
Re (Fransch Ile de Re, Lat. Insula rex),
een eilandje a. d. westk ust v. Frankrijk, tegenover d. stad La Rochelle gelegen on tot 't depart.
Charente Inferieure behoorende. 't Heeft een
oppery 1. v. 1 1:2 vk. mijl met 15 000 inw., die
veel doen a. visschertj, oesterteelt, zoutwiniiing en wijnbouw. d. Hoofdplaats v. 't eiland
is s. Martin de Re, met een goede haven, een
citadel, een fraai arsenaal en 2431 inw. Andere
haven- en handelsplaatsen zijn La Flotte met
ongeveer 2300 inw. en Loix met ongeveer
1200 inw.; Ars-en-Re is eon sterke plaats met
ongeveer 2000 inw. Bovendien liggen a. d.
kusten verscheidene forten, die 't eiland en
d. haven La Rochelle beschermen.
Reaal is d. naam v. eon hedendaagsche
Spaansche zilveren munt, welke 1/2o v. d.
zilveren piaster (zie Piaster) waard is of (in
Nederlandsche munt) 14 cent. Vroeger waren
er andere realen. d. Zilveren reaal (Real de
plata) word in 1497 voor 't eerst geslagen en
was lis piaster; d. koperen reaal (real de vellon)
was 1/20 piaster en dus in waarde gelijk a. d.
hedendaagschen zilveren; d. provinciale reaal
(Real de plata provincial), een zilveren muntstuk, gold 1/. piaster. Tegenwoordig wordt
nog in vele, voormaals Spaansche staten v.
Amerika, bijv. in Mexico, d. piaster in 8
realen verdeeld en worden stukken v. 1 reaal
in zilver geslagen.
d. Reaal is voorts een Portugeesche rekenmunt ter waarde v. 40 reis. d. Reaal in Holland, in d. laatste tijden eene denkbeeldige
munt, had eene waarde v. 17 1/2 cent en is
nog niet uit d. mond des yolks verdwenen.
Reaal, revel (Lat. realis, Fransch reel;
v. res, zaak) bet. zakelijk, wezenlijk, waar; in
ideaal, denkbeeldig, en
tegenoverstelling
nominaal, slechts in naam bestaande. — Realiteit is dus zakelijkheid, werkelijkheid, gelijk
realizeeren bewerkstelligen, verwezenlijken
beteekent. Evenzoo noemt men realia of realiin
wezenlijke dingen, zakelijke wetenschappen;
een reaal-lexicon of reale encyclopaedie is eon
samenvatting v. zakeltjke wetenschappen;
een reaalschool een inrichting v. onderwijs,
die hoofdzakelijk a. d. kundigheden v. 't werkelijke (practische) leven is gewijd, in tegenstelling v. d. geleerde scholen, waar bijv.
eigenlijke taalstudie hoofdzaak is.
Reactie, Zie reageeren.
Reade (CHARLES), een Engelsch schrijver,
gab. 8 Juni 1814 to Ipsden-House, overl. 11
Apr. 1884 to London. Hij schreef eenige
tooneelstukken (met Tom Taylor), v. welke
we noemen „Masks and faces" (1854) en
(1879), alsmede d. sociale romans „Tt
is never too late to mend" (3 din, 1856),
„White Lies" (3 din, 1858), „Hard cas" (3 din,
1863), „A hero and a martyr" (1875) e. a.
Reade (WILLIAM WINWOOD), een Engelsch
Afrikareiziger, gab. 26 Dec. 1838 to Murrayfield in Schotland. Van 1861—'63 bereisde hij
Afrika's westkust en daarna keerde hjj n.
Engeland terug, om zich echter in 1868
opnieuw n. Afrika to begeven. In 1869 drong

is
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hij v. Sierra Leone naar 't brongebied v. d.
Niger door en daze tocht beschreef hij in ztjn
„African Sketchbook". In 1873 vorgezeide hij
als correspondent v. d. Times d. Engelsche
expeditie tegen d. Ashantijnen en hij overl.
24 Apr. 1875 to Ipsden. Hij schreef behalve
eenige romans in zijn jeugd nog The story
of the Ashantee campaign" (1874) en The
martyrdom of man" (8e dr. 1884).
Reading, d. hoofdstad v. 't Engelsche
graafs. Berkshire, a. d. Kennet on a. verschill.
spoorwegen gelegen, heeft 16 kerken, een
Latijnsche school, ijzergieterijen, fabrieken en
eon groote biscuitfabriek en telt 60 054 inw.,
die levendigen handel drijven in graan enz.
is ook d. naam v. d. hoofdstad v.
—Reading
't graafs. Berks in d. Amerikaanschen bondsstaat Pennsylvania; zij is gelegen a. d. Schuylillrivier en a. verschill. spoorwegen, heeft
30 kerken, verscheidene inrichtingen v. onderwijs en twee schouwburgen en telt 58 661
inw., die belangrijken handel in ijzer en
katoen drijven.
Reael (LAURENS), gab. to Amsterdam, 22
Oct. 1583, en aldaar overl. 21 Oct. 1637. In
Mei 1611 giug hij als bevelhebber v. een smaldeel v. vier schepen v. Texel n. Oost-Indi6,
waar hij in 1615 tot gouverneur der 1Y1olukken
werd aangesteld en 19 Juni V. 't volgend
jaar door d. Raad v. India, die to Ternate
vergaderd was, tot gouverneur-generaal werd
verkozen.
Omstr. dien tijd begonnen d. Spanjaarden,
die 't voordeel v. d. handel op Oost-Inditi
hadden ingezien, onze bezittingen aldaar to
bedreigen. Zij wapenden zich op d. Philippijnsche eilanden en rustten to Manilla een
vloot uit, waarvan d. biding der werkzaamheden a. Don Juan da Silva was opgedragen.
Hij ondervond evenwel zoo weinig medewerking, dat er twee voile jaren verliepen, alvorens d. vloot gereed was tot d. voorgenomon
tocht. REAEL maakte zich 't talmen der
Spanjaarden ten nutte, door hun afbreuk
to doen, kleine veroveringen op hen to
maken en zich op andere plaatsen to vestigen; 'tgeon hem to beter gelukte, omdat d.
Spanjaarden geen moeite deden om hem zulks
to beletten, in d. meaning, dat zij d. Hollanders
weldra v. Java on d. Molukken zouden verdrijven. Inmiddels had men terstond n. 't
vaderland bericht gezonden v. d. staat v.
zaken en vorsterking aaugevraagd. 't Be wind,
dat door 't twaalfjarig bestand d. handen
ruimer gekregen had. besloot niet alleen gevolg to geven a. 't tot d. Staten gericht verzoek en versterking to zenden, maar bovendien een vloot uit to rusten, die in staat zou
zijn aanvallenderwijs to work to gaan. In
Aug. 1614 zeilde een vloot v. zeven schepen
onder d. admiraal v. Spilbergen n. d. westkust v. Amerika. Doze verontrustte d. Spanjaarden op d. kusten v. Chili on Peru en behaalde 18 Juli 1615 een glansrijke overwinning op d. Spaansche vloot onder Don Rodrigo de Mendoza, die hij gedeeltelijk in d.
grond boorde, gedeeltelijk verstrooide. Vandaar begaf hij zich n. d. Philipptinen, waar
hij in Febr. v. 't volgend jaar aankwam. Daar
vernam hij, dat d. vloot v. da Silva, bestaande
uit tien groote galjoenen, twee jachten on
vier galeien, met 2000 man landingstroepen
a. boord, weinige dagen geleden n. d. Molukken gezeild was. Na vooraf alle schepen, die
hij in d. bocht v. Manilla vond, vernield to
hebben, besloot hij d. vloot v. da Silva
achterna to zeilen on liet hij 29 Mrt ter
reede v. Tomato 't anker vallen. Toen
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bergen hier niets vernam aangaande d.
Spaansche vloot, vertrok hij 18 Juli met
twee schepen n. Bantam; 14 bezocht eerst
verschill. plaatsen der Molukken en list bij
zUn vertrok alle in goeden staat v. verdediging achter. Naar Jacatra gezeild, ontving
hU daar voor 't eerst 't bericht, dat d.
vloot v. da Siiva n. Malakka gestevend
was, met 't doel d. Hollanders v. Jacatra en
Bantam te verjagen, ten einde met te meer
gemak d. aanval op d. Molukken to kunnen

doen. Doch, voordat er nog iets was uitgevoerd, kwam d. Spaansche admiraal op reis
to overlijden; d. onderbeveihebbers betwistten elk. 't opperbevel; bovendien waren d.
troepen door ziekte aanmerkelijk verzwakt
en 't slot was, dat d. schepen, ieder op zich
zelf, n. Manilla terugkeerden zonder iets uitgericht to hebben.
Afgescheiden v. d. verrichtingen v. Spilbergen, had d. admiraal Jan Dirkszoon Lam,
die to Banda lag met twaalf oorlogsschepen,
wachtende op d. Spaansche vloot, in 1614
Poelo-Ay veroverd on in vereeniging met
v. d. Dussen, a. wien 't bevel over d. landingstroepen was opgedragen. 't fort Revanche ingenomen. Door deze krUgsbedrUven, die onder
't bestuur v. REAEL plaats hadden, werden
onze bezittingen in Oost-Indic niet weinig
uitgebreid, werd onze macht aldaar zeer
versterkt en vloeiden er belangrijke sommen
in d. schatkist.
Inmiddels had REAEL d. betrekking v. gouverneur-generaal aanvaard. Hij bekleedde haar
gedurende bijna drie jaar en bewees in dien
ttjd belangrijke diensten a. 't vaderland. Dit
blUkt o. a. hieruit, dat men veal bezwaar
maakte om hem zijn ontslag, dat hij met
aandrang verzocht had, toe to staan. 31 Oct.
1617 nochtans voldeed men a. zijn verlangen

on benoemde men Jan Pietersz. Koen in zijn
plaats. Ofschoon hem in Jurii 1618 zijn ontslag bekend werd, duurde 't nog tot Aug. v.
't volgend jaar, voor htj, 't bestuur a. zUn
opvolger overgegeven hebbende, met 't jacht
Livorno n. Holland onder zeil ging. 20 Jan.
1620 kwam REAEL in 't vaderland aan, waar
men zijn diensten beloonde met groote geldeluk e toelagen en hem bovendien een gouden medaille met vereerend opschrift overhandigde.
Verschill. betrekkingen werden REAEL opgedragen, die ervan getuigden, dat men zijn
kennis op prijs wist to stollen. In 1626 zonden
d. Staten-Generaal een vloot v. tien schepen tot
hulp v. Engeland on stelden ZU REAEL daarover
tot admiraal aan. d. Engelsche koning Karel I
benoemde hem tot ridder, zoowel voor deze,
als voor vroegere diensten, die hij als gezant
der republiek a. 't Engelsche hof bewezen
had. In 1627 werd htj n. d. koning v. Donemarken gezonden, om dozen vanwege d.
Staten een aanbieding to doen tot ondersteuning met 2000 man hulptroepen tegen d.
keizerlUke wapenen. Op d. terugreis Teed REAEL
schipbreuk op d. Jutlandsche kust on viel hij
in handen der keizerlijken, die hem gevanken. Weenen voerden. Eerst in 1629 gelukte
't d. Staten, hem zUn vrUheid terug to bezorgen. 't Daaraanvolgend jaar werd htj schepen
en raad der stad Amsterdam en hij bekleedde
die plaats nog in 1636. Na een uiterst werkzaam leven overl. hU in 1637. ZtJn vaderstad
noemde kort na ztjn dood een eiland in 't IJ
naar hem 't Reaelen-eiland.
REAEL had een gunstig uiterlijk on zeer beschaafde manieren en was geacht als letterkundige on dichter, zooals blUkt uit een ge.
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dicht v. Hooft, waarin deze hem prUst, on uit
zUn vriendschappelijken omgang met Vondel,
Constantijn Huygens e. m. a. beroemde letterkundigen v. dien tijd, welke hem om beurten huldigden. HJ bezat tevens d. titel doctor
in d. rechten.

Reageeren. Iedere stof, enkelvoudig of
samengesteld, bezit vele eigenschappen. Sommige dezer zijn zeer geschikt om doze stof

v. andere stoffen to onderscheiden. Men bestempelt 't onderzoek naar deze eigenschappen:
v. een stof (vooral naar d. scheikundige
eigenschappen), dus 't opsporen v. een stof,
met d. naam reageeren.

Als d. chemische samenstelling v. een
lichaam verandert, treden daarbij velerlei
verschijnselen op. Gassen of dampen kunnen
ontwijken ; in een oplossing kunnen onoplosbare verbindingen ontstaan, welke d. to voren
heldere vloeistof troebel rnaken en zich uit
deze als een neerslag afzetten; ook is 't mogelijk, dat een kleurverandering plaats heeft.
Dergelijke verschijnselen wtjzen dan op 't
sainenzUn v. twee bepaalde, op elkaar inwerkende stoffen. Kent men d. eene (doze heeft
men bijv. toegevoegd), dan kan men uit een
dier verschijnselen tot d. aanwezigheid v. d.
andere besluiten. Voegt men bijv. in een
waterige oplossing v. een ferrizout (Ferrichloride of ferrisulfaat o. a.) eenige droppels
v. een oplossing v. geel bloedloogzout, dan
ontstaat dadelijk een neerslag v. Berlijnsch
blauw. Krijgt men nu door toe voeging v.
eenige droppels eener oplossing v. geel bloodloogzout a. een oplossing dit neerslag, dan
kan men dadelijk 't besluit trekken, dat in
deze oplossing een ferrizout was; krijgt men
echter door toe voeging v. eenige droppels
eener oplossing v. ferrichloride a. een oplossing dit neerslag, dan kan men dadelijk
't besluit trekken, dat in deze oplossing
geel bloedloogzout was. Dergelijke karakteristieke verschijnselen noemen d. chemici readies en d. stollen, die moeten toe-

gevoegd worden om ze to bewerken, reagentia.
Geel bloedloogzout is dus een reagens op
ferrizouten on elk ferrizout is eon reagens op
geel bloedloogzout. Zulke reacties en reagentia
zijn vele in aantal. d. Reagentia moeten
natuurltjk chemisch zuiver zijn. 't Ontstaan
v. onoplosbare of moeilijk oplosbare verbindingen (neerslagen) stelt d. chemicus tevens
in d. gelegenheid deze neerslagen on 't in
oplossing blUvende afzonderltjk to onderzoeken. Sommige reagentia wUzen direct op
geheele groepen v. stollen; andere zijn alleen
dienstig voor 't aantoonen v. een enkele stof.
d. Voorn. reagentia, die in elk chemisch laboratorium aanwezig moeten zijn, zijn d. volgende: gedistilleerd water, alcohol, choloform,
benzol en aether als onlosmiddelen, zoutzuur,
salpeterzuur, koningswater, aztjnzuur, een
salmiakoplossing, reagenspapier, d. i. met
plantenkleurstolfen geverfd ongelijmd papier
(blauw on rood lakmoespapier, curcumapapier
btv.), zwavelzuur, zwavelwaterstof (als gas

of in water opgelost), een waterige oplossing
v. zwavelammonium of zwavelkalium, kali,
kaliumcarbonaat, ammoniak, bariumchloride,
zil vernitraat, ferrichloride, natriumphosphaat,
kaliumstibiaat, kaliumchromaat,cyaankalium,
geel on rood bloedloogzout,kiezelfluoorwaterstofzuur, oxaalzuur en ammoniumoxalaat,
wUnsteenzuur, bariet, tinchloruur, platinachloride, zink, Uzer, koper, kaliumacetaat, kalkwater, calciumsulfaat, chloormagnesium, ferrosulfaat, loodoxyde, kopersulfaat, chloorwater,
mercuronitraat, indigooplossing, joodkalium,

REA.
ammonium-molybdaenaat, uranium-acetaat,
neutraal en basisch loodacetaat, loodperoxyde
en natriumhyposulfiet. Behalve deze zijn nog
een aantal reagentia in gebruik, die v. dienst
zijn bij droge onderzoekingsmethoden, o. a. btj
die met d. blaaspijp; wij noemen v. deze
borax, soda, phosphorzout, tin on vloeispaath.
Natuurl tjk kan iedere chemische stof, die bij
Naar inwerking op een andere een duidelijk
waarneembare verandering -teweegbrengt, als
een reagens aangezien worden. 't Gebruik
der reagentia geschiedt steeds stelselmatig.
Realgar. Arsenik komt in d. natuur
vooral voor in verbinding met zwavel, en wel
als dubbel-zwavelarsenik, meer bekend onder
d. naam realgar (rood arsenik-glas), en drievoudig zwavel-arsenik (Zie °penitent). Zwavel
en arsenicum vergezellen elk. altijd in d.
natuur. Realgar bezit veelal een roode, maar
somwijlen een gele kleur, is smeltbaaar en
kristalliseert in 't monokliene stelsel. 't is
iets minder hard dan gips en heeft 't soort.
gew. 3,4 a 3,6. 't Kan kunstmatig verkregen
worden door samensmelting v. arsenik en
zwavel in d. juiste verhouding; in 't groot
wordt 't getnaakt door distillatie v. eon mengsel v. arsenikkies (een verbinding v. arsenikijzer on zwavelijzer) en ijzerkies (zwavelijzer).
Ook is 't to bereiden door verhitting v.Tattenkruit en zwavel, waarbij zwaveligzuurgas
ontw (ikt.
Realgar wordt, hoewel zelden, als verfstof
aangewend; moor toepassing vindt 't in d.
vuurwerkmakerij. Wat doze laatste toepassing betreft, zij is daarop gegrond, dat realgar,
vermengd met zwavel on salpeter, een stork
kleurloos licht voortbrengt, als gevolg der
verbranding v. zwavel en arsenik. In zuiveren
staat is realgar niet vargiftig, omdat zij in
't maagsap onoplosbaar is. In d. regol bevat
realgar evenwel wat rattenkruit en dit is
vooral 't geval met kunstmatig realgar.
Realisme is een stelsel der wtjsbegeerte,
dat niet alleen iets wezenitjks (zie reaal) als
bestaande aanneemt, maar dit als d. hoofdstof
beschouwt, waaruit al 't ide6ele zich ontwikkelt. Omdat 't realisme zich meestal uitsluitend tot 't zinnelijke of 'tgeen in ruimte
on ttjd door d. ervaring gegeven is, bepaalt,
gaat dit spoedig tot 't sensualisme en empirisme over. d. Eerste Grieksche wijsgeeren, die
v. d. Ionische of physische school, waren over
't algemeen zulke realisten, omdat een
zekere hoofdstof (water, vuur of lucht) of
een onordelijke vermenging v. alle stoffen
(d. chaos) als 't wezenitjke grondbeginsel der
dingen aannamon on daaruit d. wereld met alle
levende on denkende wezens ontstaan lieten.
't Onbevredigende v. deze theorie word weldra
door sommige wtjsgeeren, o. a. door Anaxagoras, gevoeld en zij riepen daarom een ourspronkeltjk levendig on denkend wezen to
hulp om op d. ruwe•stof to werken on haar
door dozen to laten vormen. Anderen zochten
dit wezen in d. stof zelf on naderden daardoor
a. 't panthelsme en hylozoisme of d. leer
eener wereldziel. 't Tegenovergestelde v. 't
realisme is 't idealisme (zie Idealisme). Doch
't realisme heeft nog een andere beteekenis,
nl. d. tegenovergestelde v. die v. 't nominalisme
(zie Nominalisme); met deze in betrekking staat
d. eeuwendurende strijd tuss. d. realisten en
nominalisten ttjdens d. Middeleeu wen. 't Betrof
d. vraag v. 't wezenlijk bestaan der algemeene
denkbeelden, vormen on beginselen (universalia) buiten d. zinnelijke dingen, dan wel of
zij slechts concepten, opvattingen v. d. guest
zouden zijn ('t conceptionalisme v: Abelard
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on zijn volgelingen), of dat zij alleen ais
woorden tot onderscheiding der zaken moeten
aangernerk t worden (zie Occam). d. 6cholastieke
realisten onderscheidden zich nog in Platonische en die, welke d. leer v. Aristoteles
toegedaan waren, v. wie d. eersten d. ideeenleer v. Plato en d. anderen d. Aristotelische
categorieen aanhingen en daarin d. wezenlijke
oorzaak• v. d. vorm der dingen zagen. —
Wanneer men eindelijk 't realisme tegenover
't hurnanistne stelt, denkt men a. een leerstelsel v. opvoeding en onderwijs, dat a. d.
beoefening der wis- en natuurkundige wetenschappen d. voorkeur geeft boven d. studio
der oude talen. Met betrekking tot d. kunst
noemt men realisten hen, die hun doel uitsluitend in d. navolging der natuur stellen,
in tegenstelling tot d. idealisten, die dit in
d. verwezenlijking v. eon ideaal v. schoonheid
en volkomenheid plaatsen. — Zie over d.
strijd v. 't realisme en 't nominalisme : Victor
Cousin, „Fragments philosophiques. Philosophie scolastique" (2e dr. 1840), B. Haureau,
„De la Philosophie scolastique" (1850, 2 dln),
en H. Ritter, „Geschichte der Philosophie,
VII en VIII" (1845).
Reaumur (RENE ANTOINE FERCHAULT DE).
Doze groote Fransche natuuronderzoeker word
28 Febr. 1683 to La Rochelle gob. Hij ging in
1703 n. Parijs, werd in 1708 door d. Academie
onder haar laden opgenomen en behaalde
weldra door zijn talrijke waarnerningen en
ontdekkingen in d. natuurlijke historie, physica
en scheikunde veel room. in 1709 verscheen
v. hem in d. momoires der Academie een stuk,
getiteld „de la formation et de l'accroissernent
des coquilles des animaux", waarin hij 't eerst
aantoonde, dat d. schalen der dieren door
't verharden v. eon sap, uit d. dierlijke vaten
vloeiende, gevormd on dus door een soort
aanzetting v. stoffeltjke deelen voortgebracht
on onderhouden warden. In 1718 leverde hij
a. d. Academie een verhandeling over d. goud
bevattende rivieren in Frankrijk, onder welke
hij d. RhOne, Gardon, Garonne on Arriege
telde, met opgave v. d. wijze, op welke haar
goud zou kunnen gewonnen worden. Over d.
verandering v. ijzer in staal nam REAUMUR
een menigte proeven, door welke hij niet
alleen vele gewichtige ontdekkingen omtrent
d. staalbereiding deed, maar ook 't gietijzer
in smeedijzer leerde veranderen. Hij deelde
zijn gemaakte waarnemingen hieromtrent in
een work mode, dat hij in 1722 uitgaf onder
d. titel: „l'Art do convertir le for forge en
acier et l'art d'adoucir le for fondu et de faire
des ouvrages de for fondu aussi fins quo de
for forge". Word hij door zijn proeven over
d. staalbereiding zijn vaderland nuttig, niet
minder was htj dit door zijn nasporingen
omtrent 't blik en 't vervaardigen v. porselein, waarvan hij d. samenstelling on d. grondstollen trachtte to leeren kennen. Te midden
v. zijn nasporingen ontdekte hij 't matglas,
dat naar hem genoemd is. REAUMUR vervaardigde voorts in 1730 thermometers met wtjngeest, die thans nog reel gebruikt worden.
Ook deed hij waarnemingen omtrent d. sptjsvertering der vogels en htj overhandigde in
1756 a. d. Academie een verhandeling over
d. wijze, waarop die vogels hun nesten bouwen.
Hij overl. 17 Oct. 1757 op zijn landgoed Bermondiere in Maine a. d. gevolgen v. een val.
Under d. talrijke verhandelingen, die v. hem
in d. memoires der Academie gevonden worden, zijn er verscheidene over onderwerpen
der natuurlijke historie, welke hij nog bovendien door een groot work verrijkt heeft, dat
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onder d. titel „Memoires pour servir a l'histoire
des Insectes" verschenen is.
Rebel (v. 't Lat. rebellis, eig. wie d. oorlog,
bellum, vernieuwt, Fransch rebelle) is een
oproermaker, eon weerspannig muiter; rebelleeren, tot oproer aanzetten, a.'t muiten slaan;
rebellie, muitertj, gewelddadig verzet, een opstand, die a. d. bestaande regeering gehoorzaamheid weigert en dreigt met haar omver to
werken.
Rebel (JEAN FERRY), een beroemd Fransch
violist, gab. in 1669 to Parijs on overt. in 1747
aldaar. Hij speelde a. d. Groote Opera, was
kapelmeester v. d. koninklUke kapel en cornponeerde eenige opera's on eon aantal vioolwerken. — Ook zijn Z0011, FRANcOIS REBEL,
was een beroemd componist on violist a. d.
Groote Opera.
Rebello da Silva (LOUIS AUGUSTO), een
Portugeesch roman- on geschiedschijver,
2 Apr. 1821 to Lissabon, waar hij in 1858
hoogl. on in 1869 minister v. marine werd en
19 Sept. 1871 overt. In 1862 was hij tot pair
verheven. Ztjn voorn. geschiedkundig work is
„Historia de Portugal nos seculos XVII e
XVIIL" (5 dln, 1860—'71). Van zijn romans
noemen we : „A mocidade de D. Joao V" (3
din, 2e dr. 1862); voorts schreef hij d. zedenkundige schets „Ultima corrida de touros
reaes em Salvaterra" (1848).
Reber (NAPOLEON HENRI), een Fransch componist, op 73-jarigen leoftijd in 1880 to Parijs
overt., waar hij gedurende langen ttjd hoogl.
in d. harmonie en d. compositie a. 't conservatoire was. Men heeft v. hem een aantal
symphonieen, kwartetten, trio's, liederen enz.,
alsmede een „Traits d'harmonie", die tot d.
baste theoretische werken v. d. laatsten ttjd
behoort.
Reber (FRANZ vox), een Duitsch schrijver
over kunstgeschiedenis, gob. 10 Nov. 1834 to
Chaco in d. Boven-Palts. Hij werd in 1869 to
Munchen hoogl. in d. kunstgeschiedenis a. 't
Polytechnicum en in 1875 directeur v. d. centrals schilderijenverzameling. Zijn voorn. werken zijn: „Die Ruinen Roms" (2e dr. 1877),
„Geschichte der Baukunst des Altertums" (2
din, 1864—'67), „Kunstgeschichte des Altertutus" (1871), „Geschichte der neueren deutschen Kunst" (2 din, 2e dr. 1884), „Kunstgeschichte des Mittelalters" (1886), Katalog der
alteren Pinakothek" (3e dr. 1888) en „Der
karolingische Palastbau" (1892).
Rebling (FRIEDRICH), een Duitsch operazanger, leerling v. 't conservatorium to Leipzig en sedert 1877 leeraar in d. zang a. diezelfde inrichting. Hij werd gab. in 1835.
Reboul (JEAN), een Fransch volksdichter,
gab. 23 Jan. 1796 to Nimes. In 1848 werd hij
lid v. d. constitueerende vergadering en hij .
„Poesies" (1836), 't bijbelsche gedicht „Le Bernier jour" (1840), verscheidene tragedies, o. a.
„Le martyre de Vivia" (18.50), on d. dichtbundels

„Les traditionelles" (1857) en „Dernieres poOsies" (1865). Ztjn leven beschreef Montrond
(1875).

Rebus (eigenlUk d. abl. plug. v. 't Lat. res,
zaak) is een uitdrukking der gedachten door
zaken, figuren of beelden in plaats v. door
letters; dus een teekenraadsel, figurenschrift,
dat ontctjferd moot worden. Men vindt dergeltjke figuurraadsels veelal op d. papierties,
die a. pistaches zijn toegevoegd, op sigarenzakjes, in geillustreerde ttldschriften enz.
ecamier (JEANNE FRANgoisz JULIE ADE gab. BERNARD, eon Fransche vrouw,

LAIDE),

uitmuntende door zielenadel, geest en schoon-
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heid, werd gab. to Lyon, 4 Dec. 1777. In 1793
trad zij in 't huwelijk met d. Parijschen bankier Jules Recarnier en ten tijde v. 't consulaat maakte zij haar woning tot d. verzamelplaats v. d. schitterendste vernuften op letteren staatkundig gebied; o. a. sloot zij een
innige vriendschap met d. beroemde Mad. de
Stael, doch in 1811 zag zij zich, onbemind bij
d. toenmalige regeering, uit Frankrijks hoofdstad verbannen. Bij een bezoek, dat zij bij
Mad. de Stael in Geneve aflegde. ontmoette
zij prins August v. Pruisen, d. eenigen, die een
dieperen indruk op haar moot hebben gemaakt dan haar talrijke andere vereerders,
zij bleef echter haar echtgenoot, wiens zaken
intusschen bankroet waren gegaan, getrouw.
In 1815 keerde JULIE RECAMIER n. Parijs terug,
waar zij in latere jaren in zeer vriendschappelijke betrekking tot Chateaubriand stond. Zij
overl. 11 Mei 1849, nadat zij haar echtgenoot
reeds in 1820 verloren had. Haar nicht Mad.
Lenormant gaf d. „Souvenirs et correspondance tires des papiers de Mad. Recamiee
uit (2 din, 1859—'60). Over daze rijk begaafde
vrouw schreven o. a. Chateaubriand in zijn
„MOmoires d'outre-tombs" on Brunier.
Recanati, ben Italiaansche stad in d.
prov. Marcerata, dichtbij d. Adriatische Zee
gelegen; zij heeft een Gothischen Dom, een
seminarium en een technische school en telt
20 109 inw., die a. handel en wijnbouw doen.
Recapitulatie (bij d. Grieken anacepha•
laeosis) is die rhetorische figuur, welke, vooral
bij uitvoerige bewijsvoeringen, a. 't einde v.
ieder gedeelte on vooral a. 't slot v. 't geheel
al d. gronden of hoofdpunten nogmaals kort
en duidelijk samenvat, ten einde een algemeenen (totaal-) indruk bij d. toehoorder achter to laten. Daar d. bedoeling der recapitulatie is, niet alleen op 't verstand, maar ook
op 't gemoed ter overreding to werken, moot
men vermijden in bloote herhaling (rope.
titie) v. 't reeds gezegde to vervallen en
dus bedacht zijn op verandering on afwisso.
ling in voordracht en uitdrukkingen.
Recensie (v. 't Lat. censere, beoordeelen)
noemt men een beoordeeling v. een nieuw
verschenen book. Hij, die dit oordeel uitspreek t
of neerschrtjft, heat recensent. Vele zoogen.
recensies zijn intusschen meer een eenvoudige
besproking, een aankondiging dan een critische .beoordee)ing v. 't verschenen work. Voor

een grondige recensie zijn noodig: strenge
onpartijdigheid, veel belezenheid, goede smaak
en een holder oordeel.

Recepisse is d. onbepaalde wijs, verleden
tUd v. 't Lat. werkwoord recipere en beteekent ontvangen hebben; vandaar beteekent
ook een geschrift, waarbij d. onderteekenaar

overt.1Jan864NimsHjchrefo.a

verklaart iets ontvangen to hebben v. eon
ander, dus zooveel als een rec./4 of quitantie.
Op die wijze is d. naam ook wel eons toegepast op papier a. toonder, waarbtj iemand, in
't bijzonder een bank of dergelijke inrichting,
verklaart zekere som v. iemand ontvangen
to hebben on bereid to zijn die a. toonder to
betalen.
In Nederl. India heat recepisse een soort
papieren geld, ingevoerd door d. gouverneurgeneraal Rochussen, toen hij daar in 1846 't
verwarde muntwezen ging herstellen. In
vroegere jaren was daar nl. door verschill.
oorzaken 't koperen geld bljna uitsluitend
tot circulatiemiddel aangenomen, tory/III 't uit
Nederland aangevoonie gemunt zilver steeds
wegvloeide. d. Regeering wenschte a. Bien
toestand een eind to maken en 't koper
tot On ware bestemming terug to brengen,
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a trorn d. groote bestaande hoe veelheid in
te trekken en door zilver te vervangen. Daar
echter daarvoor geen gemunt zilver genoeg
aanwezig was, heeft d. gouverneur-generaal,
in verband ook met d. regeling der Javaansche bank, als overgangsmaatregel recepissen
uitgegeven tegen d. ingewisselde koperen
munten, waarbij d. gulden v. 12 duiten tot
standaard was aangenomen en die 't gouvernement later tegen zilver weer zou intrekken. d. Noodzakelijkheid voor d. Europeanen
't kopergeld te zien opruimen en 't vertrouwen in d. plannen der regeering bezorgden a. die recepissen gereeden koers. Vold. grondwet v. 1848 moest 't Indische
inuntwezen bij d. wet geregeld worden en
werkelijk is die regeling ook tot stand gekomen bij een wet, afgekondigd in 't Indisch
Staatsblad v. 1854 (No. 62) en 1855 (No. 42).
Daarbij is d. intrekking der recepissen bepaald
in 't jaar 1860, doch, toen zij in dat jaar nog
niet bleek te kunnen geschieden, werd d. termijn verlengd tot 1864.
Recept, een formule, v. 't Lat. recipere
(nemen ► , is 't geschreven voorschrift, dat d.
geneesheer voor d. apotheker opteekent, om
hem d. zelfstandigheid, d. wijze v. bereiding
of samenvoeging v. eenig geneesmiddel en 't
opschrift, dat htj erop verlangt, mee te deelen.
Bij ons te lande is terecht 't recept altijd in
d. Latijnsche taal en in vormen, die gewoonltjk onverstaanbaar zijn voor d. leek, geschreven. Elders schrijft men 't recept in d. landtaal, maar dit is veelal ten nadeele v. lijder
en geneesheer. Want niet iedereen moet voor
zich en d. ztjnen maar een recept kunnen
schrijv en en terecht of te onrecht geneesmiddelen kunnen innemen en toedienen, wier
naam dan wel bij d. leek bekend, maar wier
physiologische werking hem toch altijd onbekend is.
Rechabieten (d.) waren ten tilde der
inwoning v. 't Israelietische yolk in Palestina
een aldaar zwervende herdersstam, gesproten
uit Hobab, d. schoonbroeder v. Mozes (zie
Richt. IV : 11, waar zij, gelijk ook elders,
1 Sam. XV : 6, Kenieten worden genoemd).
Hun opperhoofd Jonadab, in d. tijd v. koning
Jehu, was een hooggeacht man en een ijverig
voorstander v. 't zuivere Mozalsme (zie 2 Kon.
X: 15, 16). Ten einde d. reinheid v. 't eenvoudige herdersleven te bewaren, had deze Jonadab (zie Jerem. XXXV :6) hun 't wijn drinken, d. akkerbouw en 't wonen in vaste verblijven of 't grondbezit verboden. Jeremia
noodigde hen in d. tempel en zette hun
daar wijn voor, doch zij weigerden dien, als
strijdig met hun voorvaderlijke instellingen,
die zij heilig nakwamen. In dat opzicht stelde
hen d. profeet a. zijn yolk ten voorbeeld, met
voorspelling, dat d. stam der Rechabieten
zou worden gespaard, wanneer Juda ten onder
zou worden gebracht. Sommigen hebben
gemeend, dat uit hen d. Esseers zijn voortgekomen.
Recht is 't samenstel v. bepalingen, die
d. betrekkingen der individuen in d. maatschappij regelen. Eerst daar, waar eenige
personen bij elk. zijn, met elk. in aanraking
komen, is sprake v. recht, v. d. regel voor
bun onderlinge betrekkingen. Men kan nu
dit geheel v. bepalingen noemen Of naar 't
yolk, waarbij 't geldt (bijy. Romeinsche,
't Nederlandsche recht), of naar d. aard der
betrekkingen, die een bijzonder gedeelte ervan
regelt (bijv. 't erfrecht, 't faillietenrecht). 't
Woord recht krUgt vervolgens vele andere,
afgeleide beteekenissen. Zoo noemt men recht
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datgene, wat met d. rechtsbepalingen overeen•
steuit, en ook dat, wat iemand toekomt vol.
gens d. rechtsbepalingen.
Recht regelt alleen d. betrekkingen v. d. een
tot d. ander en beheerscht geen andere hande.
lingen dan die, welke naar buiten werken. Wat
d. mensch zich zelf verplicht is, leert d. zeden.
kunde, welke laatste echter in ruimeren zin.
nl. als d. wetenschap v. 't goede, ook recht
in zich bevat.
Alen verdeelt 't recht in wijsgeerig en
stellig recht. 't Laatste beteekent 't recht,
dat werkelijk bij een bepaald yolk vast
staat en toegepast wordt, 't eerste 't recht
volgens d. een of andere theorie (zie
Katuurrecht). Naar hen, wier betrekkingen geregeld worden, verdeelt men 't recht
in 1°. Privaatrecht, d. i. dat gedeelte v. 't recht,
waarin d. betrekkingen der btjzondere personen, der particulieren geregeld worden. Dit
wordt ook wel minder juist Burgerlijk recht
genoemd. 2°. Staatsrecht, d. i. dat gedeelte,
'twelk d. betrekkingen v. d. staat tot zijn
onderdanen regelt, 'tgeen wederom bevat: a.
't recht v. d. staat om in 't algemeen belang
d. handelingen der burgers a. regelen te binders
en d. schending daarvan te voorkomen: strafen politiereclit; b. 't recht, dat d. wijze regelt,
waarop d. regeering wordt ingoricht, en d.
invloed der burgers daarop, 't staatsrecht in
engeren zin, waartoe 't kiesrecht, d. benoernbaarheid enz. behooren ; c. 't recht, dat d.
wijze leert, waarop d. staat wordt beheerd,
't administratief recht. 3°. Volkenrecht of internationaal recht, dat d. betrekkingen regelt
tuss. verschill. staten. Dit wordt verdeeld in:
a. Internationaal publiek recht, dat d. betrekkingen beheerscht tuss. d. regeeringen v.
verschill. staten en waartoe bijv. behooren
quaesties over grondgebied, onzijdigheid, d.
vlag en diplomatische onderhandelingen; b.
Internationaal privaatrecht, dat d. betrekking
regelt tuss. particulieren v. onderscheidene
staten, een aangelegenheid, die vooral tegenwoordig bij d. ontzettende vermeerdering v.
handelsverbintenissen v. verschill. volken
v. ingrijpend belang is en steeds grootere
afmetingen aanneemt.
Naar d. vorm, waarin 't recht zich openbaart, wordt 't verdeeld in geschreven recht
en ongeschreven recht. 't Eerste heet dat
recht, 'twelk door d. wetgever, na uitdrukkelijke vaststelling, is bekend gemaakt, onverschillig of en in hoever 't voorts door schrilt
of druk verspreid is. Ongeschreven recht of
gewoonterecht, daarentegen is dat recht, 'twelk
zich uit 't algemeene volksbewustzijn door d.
kracht der algemeen gevoelde behoefte vormt
en dat men niet leert kennen uit een afzonderexpresselijk opgestelde bepaling, maar
uit d. gewoonte zelf. 't Heet gewoonterecht,
niet omdat 't ontstaat door d. gewoonte, maar
omdat 't uit d. gewoonte gekend wordt. Al
worden nu ook d. gewoonten opgeschreven,
zij worden daarom nog geen geschreven recbt,
zoolang zij niet door een uitdrukkelijke sanctie
v. d. wetgever zijn vastgesteld en afgekondigd.
Men weet, dat hij sommige volken alleen gewoonterecht geldt, terwijl bij anderen (gelijk
vroeger bij d. Romeinen) beide wijzen v. rechtsopenbaring in gebruik waren. Bij d. Franschen
was vOOr 1789 in sommige provincin geschreven, in andere gewoonterecht geldig. Bij
ons kan zich onder d. tegenwoordige wetgeving
geen gewoonterecht meer vormen, behalve in
zeer enkele gevallen, die d. wet uitdrukkelijk
vermeldt.
Rechtbanken, Zie Gerechtshoven.
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Rechte lrlimmingr. Onder d. rechte klimming v. een hemellichaam verstaat men d.
boog v. d. aequator, begrepen tuss.'t sniipunt
v. dozen met d. declinatiecirkel v. 't hemellichaam en 't lentepunt en geteld tuss. 0° en
360° v. 't W. naar 't 0. tegengesteld a. d. dagelijksche beweging v. d. hemel. d. Boog v. d.
declinatiecirkel tuss. genoemd snijpunt en 't
hemellichaam heet d. declinatie v. 't hemellichaam en wordt geteld v. 0 3 tot 90° t. N.
of t. Z. v. d. aequator.
Rechter heet die persoon, die belast is
met d. taak recht te spreken, d. i. d. gesehillen
te beslissen, die tuss. d. burgers over hun
rechten rijzen, en met d. taak d. wetten toe
te passen, die d. staat tot handhaving der orde
heeft vastgesteld. d. Rechter spreekt dus recht
of in burgerlijke Of in strafzaken. Op te merken
valt, dat ooze staatswetten 't woord rechter
gewoonlijk niet in algemeenen, maar in bijzonderen zin bezigen v. d. leden der arrondissements-rechtbanken en onder hen niet die
v. andere rechtscollegien bevatten. d. Algeineene uitdrukking is leden der rechterlijke
inacht. d. Leden der rechterlijke macht mogen
niet tevens zijn advocaat, procureur of notaris
of eenig ambt bekleeden, waaraan een vaste
wedde is verbonden. Lijf- en onteerende straffon hebben 't ontzetten uit d. rechterlijke
betrekking ten gevolge. d. Leden v. d. rechterlijke macht moeten een bepaalden ouderdom
hebben, verschillend voor d. verschill. trappen
der collegin; zij worden benoemd door d.
koning.
Rechter-commissaris heet die rechter, a. wien
een bijzondere last is opgedragen, die niet door
't geheele college wordt uitgevoerd, bijv. 't
afnemen v. een getuigenverhoor, d. leiding v.
een faillissement enz. Meestal wijst 't rechtscollege zelf d. rechter aan, dien 't daarmee
belast.
Rechteren, 't Boek der. Zie Richteren.
Rechteren (JACOB HENDRIK, graaf v.), een
Nederl. staatsman, in 1787 geb. en overl.
9 Juli 1845 op 't landgoed „Dsselvliet" bij
Zwolle. Hij was 10 jaar lang gouverneur v.
d. prov. Overijsel en vervolgens 4 jaar lid v.
d. Tweede Kamer der Staten Generaal, waar
hij tot d. aanvoerders der liberale parttj behoorde. Met Thorbecke, Luzac, De Kempenaer,
Storm e. a. behoorde v. RECHTEREN in 1844
tot d. 9 mannen, die bij de regeering v. koning
Willem II 't voorstel tot een herziening der
grondwet indienden, welk v oorstel Coen wel
verworpen werd, maar a. welks beginselen
men vier jaar later recht deed wedervaren.
Rechterlijke macht, Zie Gerechtshoven
en Rechterlfike Organisatie.

Rechterlijke organisatie is d. wijze, op
welke d. rechterlijke macht in een staat is ingericht: zij geeft haar verdeeling, haar grenzen
en haar bevoegdheid aan. d. Rechterlijke macht
heeft tweegrlei doel : 1°. misdrijven to straffen
(strafrechtspraak) en 2°. to beslissen in geschillen of twistgedingen tuss. particulieren
onderling (burgerl(jke rechispraak). Int laatste
geval roepen alleen d. belanghebbende particuHeron d. beslissing v.. d. rechter in; in geval
v. misdrpf doet d. staat door met die taak
belaste ambtenaren ('t Openbaar Ministerie;
Officieren v. Justitie, Procureurs- en Advocaten-Generaal) 't. misdrijf opsporen en a. d.
uitspraak der rechterlijke macht onderwerpen,
die in dit geval straffen (gevangenisstraf, boete)
kan opleggen. In Nederland bestaat een „Wet
op d. Rechterlijke Organisatie" v. 16 Apr.
1827 (Stbl. No. 20), gewtjzigd bij d. wet v. 28
Apr. 1835 (Stbl. No. 10) en bij d. wetten v.
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9 Apr. 1877 (Stbl. N°. 72-79). d. Grondwet
schrijft d. volgende

Wetboeken voor, die een

ieder in d. gelegenheid stellen te weten te
komen d. bepalingen, welke d. burgerlijke
rechtsbetrekkingen regelen, d. wijze, op welke
hij zijn recht kan doen golden, d. feiten, die
strafbaar zijn, d. grootte der straffen en d.
wipe v. vervolgen: Wetboek v. Burgerlijk
Recht, dat v. Koophandel, dat v. Strafrecht,
dat v. Burgerlijke Rechtsvordering en dat v.
Strafvordering. Doze wetboeken zijn 1 Oct.
1838 ingevoerd; 't strafwetboek dateert echter
eerst v. 1 Sept. 1886. d. Terechtzittingen zijn
steeds openbaar en steeds moeten d. gronden,
op welke 't vonnis berust, opgegeven worden.
d. Rechterlijke macht wordt alleen uitgeoefend
door rechters, wolke d. wet aanwijst; daartoe
dient d. „Wet op d. Rechterlijke Organisatie";
d. rechters worden echter door d. koning
benoemd, doch hun bezoldiging regelt deze
niet; zij worden voor hun leven benoemd
en kunnen alleen om wettelijk vastgestelde
redenen door den Hoogen Raad ontslagen
worden. d. Leden v. d. Hoogen Raad worden
door d. koning benoemd uit een door d. Tweede
Kamer opgemaakte voordracht. Niemand kan
tegen zijn wit worden afgetrokken v. d. rechter,
dien d. wet hem toekent. Alleen in tijden v.
oorlog kan in d. streken, die dan in staat
v. beleg of v. oorlog zijn verklaard, d. rechtspraak in sommige gevallen a. bijzondere
personen opgedragen worden. 't Doel v. d.
„wet op d. rechterlijke organisatie" was d.
rechters geheel onaf hankelijk v. d. regeering
te maken. d. Procureur-Generaal bij d. Hoogen
Raad wordt benoemd voor 't leven; d. andere
leden v. 't Openbaar Ministerie of v. d. griftie
bij een rechtscollege niet. d. Grondwet eischt
't bestaan v. d. Hoogen Raad als opperste
gerechtshof voor 't geheele rijk, toezicht uitoefenende over alle lagere rechters en rechtscolleges. Verder zijn in Nederland 5 gerechtshoven, wier zetels zijn voor Groningen, Friesland, Drente en een stuk v. Overijsel to

Leeuwarden, voor 't overige v. Overijsel,
Gelderland en een stukje v. Zuid-Holland to
Arnhem, voor Noord-Holland, Utrecht, een
stukje v. Zuid-Holland en een stukje v. Gelder.
land te Amsterdam, voor Noord-Brabant en
Limburg te 's-Hertogenbosch en voor ZuidHolland en Zeeland te 's-Gravenhage. 't Gebied
v. elk gerechtshof is verdeeld in arrondissementen (met arrondissements-rechtbanken) en
deze zijn weer verdeeld in kantons (met
kantongerechten). Burgerltjke zaken v. gering
belang worden voor d. kantonrechter gebracht, in d. regel met beroep op d. arrondissements-rechtbank, andere terstond bij d.
arrondissements-rechtbank, in d. regel met
beroep op 't gerechtshof. Politieovertredingen
komen voor d. kantonrechter met beroep op
d. arrondissements-rechtbank ; andere misdrijven voor d. arrondissements-rechtbank met
beroep op 't gerechtshof. d. Hooge Raad kan
d. handelingen en uitspraken der rechters, die
met d. wetten strijden, vernietigen. Wie bij
een vonnis, in hooger beroep of in 't hoogste
ressort gewezen, in 't ongelijk gesteld of
veroordeeld is (in strafzaken ook 't Openbaai
Ministerie) kan zich in cassatie voorzien bij
d. Hoogen Raad, die d. toepassing der wet
v. 't vorige rechtscollege moet goad- of afkeuren; in 't laatste geval doet 141 een uitspraak volgens zijn wetsopvattingen. Zijn
echter formaliteiten, bij d. procedure in acht
te nemen, verzuimd, dan verwijst d. Hooge
Raad d. zaak naar een ander rechtscollege.
d. Administratieve rechtspraak beslist in
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gevallen, in welke zich verschil tuss. een
particulier en een ambtenaar voordoet over
d. toepassing v. wetten en besluiten en is
opgedragen Of a. d. gOvvonen rechter, die met
d. burgerlijke rechtspraak belast is, Of a. een
bijzonder college (o. a. Gedeputeerde Staten
of Raad v. State) Of a. d. koning.
Rechters in Israel, Zie Ricliters.
Rechthoek, Zie 't art. Parallelogram.
Rechtsgeding of proces is 't geschil, dat
twee of meer partijen over hun rechten hebben
en dat a a. d. uitspraak v. een rechter onderwerpen. Ook d. behandeling zelf v. dat geschil in
rechten wordt rechtsgeding of proces genoemd.
Eveneens beet rechtsgeding d. vervolging in
strafzaken, door 't openbaar ministerie tegen
een verdachte ingesteld. Zoo heeft men dus
burgerlijke en straf-rechtsgedingen. d. Wijze
en d. vorm der rechtsgedingen is geregeld in
twee wetboeken, in dat v. Burgerlijke Rechtsvordering en dat v. Strafvordering.
d. Hoofdtrekken v. 't burgerlijke rechtsgeding
zijn deze: leder kan een ander door middel
v. een dagvaarding oproepen om voor d.
rechter te verschijnen, a. welks rechtsgebied
hij (d. gedaagde) volgens d. wet onderworpen
is. Op d. in d. dagvaarding aangewezen dag
verschijnt d. gedaagde zelf en spreekt deze d.
vordering tegen of verklaart hij, dat hij die
tegen zal spreken. Op dit antwoord v. d. gedaagde mag d. eischer wederom zijn weder]eggingen indienen (repliek) en daartegen kan ook
el. gedaagde, weer bezwar opperen (dupliek).
Nadat die stukken schrittelijk gewisseld zijn,
door elks procureur a. dien des anderen toegezonden, kunnen d. partijen vragen hun zaak te
laten bepleiten door hun advocaten. Daarop
geeft d. rechter vonnis. Is d. gedaagde op d.
dagvaarding niet verschenen, dan moot d.
rechter onderzoeken, of d. eisch v. d. eischer
niet ongegrond of onrechtmatig is, en eerst,
als hij bevindt, dat zulks niet 't geval is,
„verstek verleenen" en d. gedaagde veroordeelen.
Geschillen over zeer kleine sommen uitgezonderd, kan men alle gedingen nog voor
een tweeden, hoogeren rechter brengen, die
't geschil opnieuw onderzoekt: dit noemt men
hooger beroep. Van dat middel wordt gebruik
gemaakt door hem, die bij d. eersten rechter
(in eersten aanleg) in 't ongelijk is gesteld.
Voor 't rechtsgeding in hooger beroep zijn
wederom andere regels. Na 't hooger beroep
staat d. partijen nog open 't rechtsgeding in
cassatie voor d. Hoogen Raad (zie Rechterlfike
Organisatie). Over 't rechtsgeding in strafzaken
zie men 't art. Strafvordering.
Rechtsgeleerdheid is d. kennis v. 't recht.
Zooveel verschill. gezichtspunten 't recht zelf
aanbiedt, zooveel onderscheidene takken v.
rechtsgeleerdheid zijn er natuurlijk ook. Zij
kan zich bewegen op 't zuiver wijsgeerige
gebied v. 't natuurrecht of op 't meer empirische terrein v. 't stellige recht in al zijn
deelen en heeft dan voornameltjk d. geschiedenis, in 't btjzonder die der rechtsinstellingen,
en d. uitlegkunde der wet tot steunpunten.
Aan onze hoogescholen wordt in d. faculteit
der rechtswetenschap onderw(js gegeven in d.
volgende vakken: 't Romeinsche recht en d.
geschiedenis v. zijn ontwikkeling, 't Nederlandsche privaatrecht (Burgerlijk -Wetboek,
Wetboeken v. Rechtsvordering en Koophandel), 't strafrecht en d. strafvordering, 't handelsrecht, 't staatsrecht en 't volkenrecht.
Bovendien heeft men er a. toegevoegd 't onderwijs in d. staathuishoudkunde, d. statistiek en
d. geschiedenis der Europeesche staatkunde.
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Rechtspraak is d. bevoegdheid recht to
spreken. Zij behoort voor zoover 't betreft
geschillen v. privaatrecht en in belastingzaken a. d. rechtscolleges, ingesteld bij d.
grondwet en d. wet op d. rechterlijke organisatie, nl. d. kantongerechten, d. arrondissements-rechtbanken, d. hoven en d. hoogen raad.
d. Strafrechtspleging komt ook a. diezelfde
colleges toe, a. elk binnen bepaalde grenzen,
en bovendien a. d. krijgsraden voor 't krtjgsyolk ter zee en to lande. Volgens d. thans
vigeerende wet op d. Raad v. State komt ook
a. een afdeeling v. dien Raad een soort v.
rechtspraak toe, nl. in geschillen, over d.
administratieve maclit ontstaande. Er wordt
alom recht gesproken in naam des konings
en volgens d. wet, wier billijkheid d. rechter
niet mag beoordeelen; tevens mag d. rechter
nooit weigeren recht to spreken; in alle zaken,
die tot zijn bevoegdheid behooren, moot hij
beslissen. In burgerlijke geschillen moot hij
d. vordering toekennen of ontzeggen; in strafzaken moot hij veroordeelen of vaspreken
(of v. rechtsvervolging ontslaan). d. Hooge
Raad heeft 't toezicht op d. rechtspraak en
kan d. vonnissen, die in strijd zijn met d. wet,
vernietigen.
Rechtspraak of jurisprudentie beet ook d.
opinie, die een rechtscollege bij zijn vonnissen over een rechtsquaestie heeft aangenomen. d. Kennis daarvan is natuurlijk v.
belang voor d. advocaten, die bij 't rechtscollege zaken to bepleiten hebben. In 't bijzonder is gewichtig d. rechtspraak v. d. Hoogen
Raad, omdat a. diens oordeel in laatste ressort
d. vonnissen v. alle andere rechtscolleges
kunnen onderworpen worden. Tot d. verspreiding v. d. kennis dier rechtspraak bestaau
bij ons o. a. d. volgende organen: 't Weekblad v. 't recht, d. Verzameling v. arresten
v. v. d. Honert, d. Rechtspraak v. d. Hoogen
Raad v. Mr. D. Leon en d. Rechtszaal v. Mr.
J. B. Vosmaer.
.Rechtvleugeligen, Zie Insecten.
Recidive (v. 't Lat. recidere, terugvallen)
heat in 't strafrecht 't begaan v. een misdrijf
door iemand, die reeds vroeger wegens een
misdrijf veroordeeld was. Overal heat men
in een herhaling v. misdrijf een verzwarende
omstandigheid gezien, die, d. misdadige gezindheid v. d. dader aantoonende on 't vruchteloo'e der eons ondergane veroordeeling bewijzende, een strange straf voor d. dader
noodzakelijk schtjnt to maken. Doch om tot
die verzwarende omstandigheid aanleiding to
geven zijn althans d. volgende vereischten
noodig: 1°. d. dader moot niet alleen vroeger
misdrijf gepleegd hebben, maar ook veroordeeld zijn, zoodat d. kennis der straf hem v.
verder kwaad had kunnen af houden; 2°. 't
misdrijf, waarbij men d. recidive in aanmerking neemt, moot tot dezelfde klasse v. feiten
behooren als 't eerste (bijv. beide misdrijven
tegen d. eigendom of tegen d. eerbaarheid);
3° zij moeten binnen een niet al to lang tijdsverloop geschied zijn.
Recitatief (Ital. recitativo), doorgaans in
een opera, een oratorium en een cantate voorkomende, staat tuss. d. voordracht v. eel]
gedicht en 't zingen v. eon lied in. Men zou
't dus kunnen noemen een declameerend gezang. d. Zanger is, hoewel 't recitatief in een
rhythmus geschreven is, .daarbij alleen gebonden a. d. beteekenis on uitdrukking der woorden. Eigenlijke melodie vindt men er niet in;
ook wordt a. elke lettergreep slechts een toon
gegeven en deze korter aangehouden dan in
't gewone gezang. 't Is dus inzonderheid go-
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schikt voor een text, die tuss. proza en lyrische poezie in ligt; haast zou men 't muzikaal proza kunnen noemen. Daar bij d. voordracht v. een recitatief zooveel a. d. smaak
en 't gevoel is overgelaten, zijn er weinig
zangers, die 't onberispelijk voordragen en
wordt 't een der moeielUkste gedeelten v. 't
zangstuk geacht, waartoe 't behoort, te meer,
daar 't een duidelijk verstaanbare voordracht
der woorden eischt, omdat 't op deze meer
dan op d. zangwtjze aankomt. Daarom leenen
d. zuidelijke talon, vooral 't Italiaansch, zich
beter tot 't recitatief dan d. noordelijke, omdat deze zangeriger zijn en 't voordragen v.
een Italiaansch dichtstukje bijna reeds recitatief wordt. Reeds btj d. oude Grieken was dit
„zingende spreken" of „sprekende zingen"
zeer ontwikkeld. En ook d. nieuwere composities, met name die v. Handel, Gliick, Mozart en Haydn, hebben een uitnemend gebruik v. 't recitatief gemaakt, terwill 't v. d.
„Paulus" v. Mendelssohn Bartholdy misschien
d. voorn. verdienste is, dat dit oratorium zoozeer in lieerlijke recitatieven uitmunt. Uit
een poetisch oogpunt is er in onze taal geen
schooner recitatief dan dat in Van Alphens
cantate d. „Sterrenhemel":
Daar rijst het tintlend starrenheir!
En d' aarde zwijgt verbaasd.
't Gestarnte spiegelt zich in 't meer,
Waarop geen wind,je blaast.
't Is alles hemel wat men ziet,
Zelfs bergen vluchten heen.
't Verdorde blaadje schuifelt niet:
't Gestarnte spreekt alleen.

Recke

(ELISABETH CHARLOTTE CONSTANTIA,

doch doorgaans alleen ELISA genoemd, VON
DER), een der edelste vrouwen v. haar tijd,
was d. dochter v. d. rijksgraaf Frederik von
Medem en werd 20 Mei 1754 op 't landgoed
Schonberg in Koerland geb. Na vroeg haar
moeder to hebben verloren, ontving zij een
uitmuntende opvoedster in d. moeder v. deze,
d. weduwe v. d. starost von Korth Familiebelangen brachten haar op haar 17e jaar in
verbintenis met d. vrijheer von der Recke,
doch hun ongelukkig huwelijk word reeds na
zes jaar door echtscheiding ontbonden. waarna
d. door klassieke letterkunde ontwikkelde
vrouw geheel voor d. letterkunde en voor
d. opvoeding v. haar eenig dochtertje leefde.
Doch eenztjdigheid en afzondering v. d. wereld brachten haar tot mysticisms, waarvan
d. listige bedrieger Cagliostro voorzeker misbruik zou hebben gemaakt, indien niet d.

omgang met Spalding, Ziillner, Nicolai e. a.,
vooral met Bode, haar v. dweepzieke uitersten had teruggehouden. Door d. laatstgenoemde werd d. bedrieger zoo klaar in haar
oog ontmaskerd, dat zij weldra haar „Entlarvte Cagliostro" schreef, een boek, dat ook
in 't Nederl. werd uitgegeven, door Mr. P.
Boddaert onder d. titel „Geschiedverhaal v.
't verblijf v. d. graaf v. Cagliostro te Mittau"
(Amsterdam 1792), alsmede op last v. keizerin

Catharina II in 't Russisch vertaald werd. d.
Schrtjfster zelf begaf zich op uitnoodiging v.
die vorstin n. s. Petersburg, doch haar gezondheid noopte haar spoedig n. Dresden to
vertrekken, waar ztj. 13 Apr. 1833 over'., na
ook to Berlijn on Leipzig gewoond on een
tweetal jaren in Italie' doorgebracht to hebhen. Haar „Raise" daarheen heeft Al in 't
Licht gegeven (1815, 4 dln). Voorts schreef zij
„Etwas fiber den Oberhofprediger Stark" (1788),
benevens een „Leben Neander's" (1804) en
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„Famine nscenen oder Entwickelungen auf
dem Ma skenballe" (1826). Vooral maakte zij
veel naam als godsdienstige dichteres, o. a.
door haar „Gebete und Lieder" (1783). Haar
vriend en reisgenoot n. Italie, d. dichter
Tiedge, heeft haar „Gedichte" uitgegeven. —
Zie Eberhard, „Blicke in Tiedge's und Elisa's
Leben" (Berlijn 1844).
_Recklinghausen (FRIEDRICH VON), geb.
2 Dec. 1833 to Giltersloh, in Westphalen, stu-

deerde in d. geneeskunde, word assistent v.

VIRCHOW on daarna achtereenvolgens hoogl.
in d. pathologische anatomie to Koningsbergen, Wtirzburg on Straatsburg. Hij heeft vele
belangrtjke ontdekkingen gedaan.
Reclam (ANTON PHILIPP), een Duitsch boekhandelaar on uitgever, geb. 29 Juni 1807 to
Leipzig, waar ook zijn vader een uitgebreiden
boekhandel bezat. Bekend zijn vooral zijn
uitgaven v. d. bribe' en v. d. Grieksche en
Romeinsche classieken. Voorts gal hij woordenboeken, een uitgebreide bibliotheek v. opera's
en andere muziek, alsmede een universaalbibliotheek v. Duitsche on in 't Duitsch vertaalde buitenlandsche werken uit (in 1890
meer dan 2700 dln). Zijn eenige zoon, HANS
HEINRICH RECLAM, geb. 18 Mei 1890, is sedert
1868 deelgenoot in d. firma.
Reclam (KARL HEINRICH W ILHELM), geb. to
Leipzig 18 Aug. 1821, studeerde in d. geneeskunde en word later buitengewoon hoogl. in
zijn geboorteplaats. Hij is redacteur v. 't tijdscerift „Die Gesundheit" en schreef o. a. „Die
Ursache der Chylus- und Lymphbewegung"
(1858), „Geist und KOrper in ihren Wechselbeziehungen" (1859), „Buch der verniinftigen
Lebensweise" (1863), „Des Weibes Gesundheit
und Schonheit" (1861), „Der Leib des Menschen"
(1868), „Lebensregelen" (1868), „Gesundheitsschtirssel ftir Schule, Haus und Arbeit" (1879)
en „Far Genesende, Nervenleidende, Blutarme
und Hochjahrige (1886).
Reclus (JEAN JACQUES ELISEE), een beroemd
Fransch geograaf, 15 Mrt 1s30 to Sainte-FoiLa Grande, dep. Gironde, geb. Hij vestigde
zich, na voltooide studien to Montauban en
Berlijn, in 1851 to Parijs, doch moest na d.
staatsgreep v. Napoleon in 't volgend jaar
Frankrijk verlaten, totdat hij in 1858 't verlof
bekwam n. Parijs terug to keeren. Na d. val
v. 't tweede keizerrijk, in 1870, nam RECLUS
deel a. d. woelingen der Commune, ten gevolge
waarvan hij tot deportatie buiten 's lands
veroordeeld werd. Hij vestigde zich thans to
Lugano, Geneve on elders in Italie on Zwitserland, voortdurend zijn aardrtjkskundige
studien voortzettende. d. Amnestie v. Gravy
op 2 Mrt 1879 veroorloofde hem andermaal n.
Parijs terug to keeren. In 1892 word RECLUS
tot hoogl. a. d. universiteit to Brussel benoemd.
ZUn beide hoofdwerken zijn: „La Terre"
(1867—'68; 4e dr. 1877, 2 dln) en „Nouvelle
Geographic) universelle" (1875—'94; 20 dln).
Verder schreef hij : „Voyage it la SierraNevada" (1861), „Les villas d'hiver de la
Mediterranee et les Alpes Maritimes" (1864),
„Introduction au dictionnaire des communes
de la France" (1864; 2e dr. 1869), „Les phonemenes terrestres, les mars et les =Mores"
(1873) e. a. werken. Ook d. brooder v. ELISEE

geb. in 1837, schreef
belangrUke geographische werken, o. a.: „La
terre a vol d'oiseau" (4e dr. 1889) on „La
France et les colonies" (1886—'89, 2 dln).
Recognitie (v. 't Lat. recognoscere, herkennen) beteekent herkenning of erkenning.
Zoo noemt men dikwips 't geld, dat door d.
erfpachter of opstaller jaarlijks a. d. eigenaar
RECLUS, ONESIME RECLUS,

REC.
v.
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d. grond betaald wordt en waaruit blijken
kunnen voor d. dag, komen. Zoo ook zal men
moet, dat zij dien persoon als eigenaaar ertegen een possessoire actie (zie Possessoir) niet
kennen, daar overigens 't recht, dat erfpacheen reconventie-eisch over d. eigendom zelf
ter en opstaller op d. grond hebben, bijna
kunnen instellen, omdat d. bezitter, ook al is
net d. uitoefening v. 't eigendomsrecht
hij geen eigenaar, voor alles in ztjn bezit
gelijk staat. Grond uitgeven tegen recognitie
meet worden gehandhaafd en hersteld.Eindeis dus zooveel als grond in erfpacht of opstal
ltjk kan men geen vordering in reconventie
geven.
instellen, als d. rechter niet ten opzichte v. d.
Recognosceeren, Zie Verkennen.
persoon des gedaagden reconventie, maar
Recollecten,
doorgaans Rerolletten geuithoofde v. 't voorwerp der vordering (te
noemd, zijn die afdeelingen der Franciscanergroote geldsom of elders gelegen onroerend
orde, welke wegens 't volgen der gestrengste
goed) tot kennisneming daarvan onbevoegd
orderegelen (regularis et strictioris observantiae)
zou zijn. Zie voorts Wetb. v. Rechtsv. art. 230.
ook d. naam observanten dragen en daartoe
Record (een Engelsch woord, afgeleid v.
verzameld (recollecti) werden. In d. Fransche
't Lat. recordari, in herinnering brengen) noemt
taal worden d. Franciscanen of Minderbroemen d. b(j een gerechtshof bewaarde oorders in 't algemeen recollecten genoemd; zoo
konde omtrent een rechtshandeling en d.
heet bijv. een Rue des Recollets wat in onze
daarop gevallen uitspraak. Recorder is d.
taal Minderbroedersstraat genoemd wordt.
gerichtsclirijver, bewaarder v. oorkonden; ook
Doch eigenlijk Min 't die observanten, welker
vrederecbter.
afdeeling in 153u is gesticht en door paus
Recruten (v. 't Fransche la recrue, eigenClemens VII in 1532 bevestigd. Buiten Franklijk d. na was, v. recroitre weder groeien) heeten
rijk hebben zij zich weinig verspreid. Zie ook
jonge, nieuw aangeworven soldaten, totdat
't art. Franciscanen.
zij behoorltjk geoe,end en in d. tactische
Reconventie is d. vordering, die een geeenheden zijn ingecleeld. Deze recruten worden
daagde tegen d. eischer instelt bij denzelfden
in d. verschill. staten op zeer verschill. w tjzen
verkregen. Recruteeren (Fr. recruter) beteekent
rechter, voor wien hij gedagvaard is, en gelijktijdig — als dit mogelijk is — met d. eerste
aanvullen, weer voltallig waken, aanwerven.
Redacteur (vrouwelijk: reclactrice), afgevordering (d. eischer in conventie) of te doen.
laid v. 't Lat. rediyere, in orde brengen,
't Is nl. aangenomen, dat, als A door B in
een burgerltjk geding gedagvaard wordt, hij
beteekent opsteller, verzamelaar, schrij ver,
drukbezorger en uitgever v. een dagblad, ttjddan 't recht heeft, zoo hij wederkeerig
schrift enz. Redactie noemt men d. verzameiets v. B. meant te vorderen te hebben, hem
ling en rangschikking der stof voor eenig
te dagvaarden voor denzelfden • rechter,
periodiek werk; ook d. gezamenlijke personen,
voor wien hij zelf moat verschijnen, al zou
met dien arbeid belast; verder d. vorm en
ook overigens B. om zijn woonplaats niet
wijze, waarop iets gesteld is (bijv. d. redaconder 't gebied v. dien rechter behooren. d.
tie v. dat opstel is niet duidelijk).
Grond dier bepaling is: bespoediging en bilRedan (v. 't Fransche reclent en dit v. dent,
lijkheid. Vooreerst toch kunnen dan al d.getand) is in d. vestingbouwkunde d. naam v.
schillen tuss. d. beide personen misschien
zekere werken, die ongeveer als zaagtanden
gelijktijdig worden uitgemaakt en ten andere
zou 't onbillijk zijn, dat B., omdat hij 't eerst
zijn ingericht, zoodat zij elk. flankeeren of
gedagvaard heeft, tegen A. vonnis zoukunnen
wederzijds verdedigen. Een open veldwerk,
waarvan 't trace niets anders is dan een uitkrijgen en dat laten uitvoeren, lang vOOrdat
springende hoek.
A. 'tzelfde bereikt had, als hij ni. B. op een
Reddingboot (een) is een vaartuig tot
andere plaats en met meer tijdsverloop zou
redding v. schepelingen, die in gevaar verliebben moeten dagvaarden, en dat dus juist
keeren. d. Hoofdvereischten v. zulk een
hij, die 't langst geduld heeft gehad, 't grootste
vaartuig zijn: 1 0. dat 't in d. branding niet
nadeel daaruit op zijn hals zou halen. Nu
omsla; 20. dat 't, door een stortzee vol water
echter kan hij tegelijk met zijn antwoord op
geloopen, niet zinke; 3 0. dat 't niet te diep
d. eisch v. B. d. vordering, v. zijn kant bega; 40. dat 't groot genoeg zij om buiten d.
staande, voor d. rechter brengen en dan zal
bemanning een aantal personen to kunnen
Min geduld hem geen nadeel toebrengen, want
opnemen; 50. dat 't gemakkelijk en met sneleen vonnis zal uitspraak doen over beide geheid
langs d. kust vervoerd kunne worden;
schillen. Editor kan d. rechter altijd, als hij
60. dat men 't gemakkelijk in zee kunne
bevindt, dat d. eene zaak spoedig kan worden
brengen. d. Samenstelling en inrichting v.
afgehandeld en d. andere zeer omslachtig is
zulk een reddingboot is verschillend voor
en veel tijd zal wegnemen, d. eene, onververschill. kusten. Willem van Houten, in 182•
schillig welke, die in conventie of die in reconsecretaris v. d. Noord- en Zuid-Hollandsche
ventie, vOOr d. andere afdoen. En te recht;
reddingmaatschappij, heeft een boot ontworwant niets zou anders gemakkelijker zijn dan
pen, die, zoowel binnen als buiten 's lands,
een zeer ingewikkelde, misschien wel altijd
d. goedkeuring v. alle deskundigen heeft
onbewijsbare vordering te doen tegen iemand,
weggedragen en die door d. goede diensten,
die iets v. ens vordert, dat duidelijk bewezen
welke zij in verschill. gevallen bewezen heett,
is en spoedig kan worden berecht. d. Gronden,
Haar doelmatigheid boven allen twijfel heeft
waarop d. reconventie berust, rechtvaardigen
verheven. In d. loop der t(jden is evenwel d.
ook d. door onze wet gemaakte uitzonderininrichting en uitrusting der reddingbooten
gen, waarin geen eisch tot reconventie mag
zeer
verbeterd. Evenals Nederland zijn „Noordgedaan worden. Zoodra tech eischer of geen Zuid-Hollandsche reddingmaatschappij"
gedaagde in een qualiteit (als voogd, lastbezit, heeft Engeland zijn „Royal national
liebber, bestuurder) optreden, meet alle vorinstitution for the preservation of life from
dering. die hen persoonitjk betreft, Kier buiten
shipwreck", Frankrijk zijn „Societe centrale
blijven en omgekeerd. In dat geval, zegt d.
de sauvetage des naufrages" an Duitschland
wet, is reconventie niet geoorloofd. Als d.
zijn „Geselschaft zur Rettung Schiff bruchiger".
primitieve eisch een tenuitvoerlegging v. een
Rede ()oyo;., ratio) is 't hoogste vermogen
vonnis betreft, zou 't ongerijmd zijn, dat hij,
tegen wien dat vonnis is verkregen. nu nog
v. d. geest. d. Voorstellingen, welke d. rede
met een reconventioneele vordering zou
voortbrengt, ztjn algeme ene waarheden ea
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ideeen, die 't volmaakte en oneindige tot voorwerp hebben. d. Redebegrippen zijn d.idealen
v. 't schoone, ware en goede, die wel benaderd maar nooit geheel verwezenlijkt kunnen worden. d. Menschelijke rede is 't vermogen '1 noodzakelijke en 't alles omvattende
absolute te beseffen en eenheid te brengen
in al d. verspreide gedeelten onzer kennis.
Zij is v. 't verstand onderscheiden, dat alleen
in d. zinnelijken a. tijd en ruimte gebonden
kring werkzaam is en maakt 't uitsluitend
kenmerk der voortreffelijkheid v. d. mensch
boven d. dieren uit, a. sommige v. welke geen
verstandsoverleg kan ontzegd worden. d. Redo
is zoowel op 't gebied der kennis als op dat
der zedelijkheid d. hoogste wetgeefster vandaar dat men haar in theoretisebe en practische rede onderscheidt, welk onderscheid
't eerst door Kant op d. duidelijkste wijs is
aangetoond. In 't algemeen kan men d. rede
als 't vermogen aanzien om tot d. eerste beginselen in kennis en handeling op te klimmen.
In d. logica is zij 't vermogen v. juist te
kunnen besluiten, omdat zonder beginselen,
als algemeen geldende grondstellingen, geen
volledige reeks v. sluitredenen gevormd kan
worden.
Aristoteles onderscheidde in zijn verhandeling Over d. ziel" reeds een theoretisch en
een practisch verstand (you;) en schijnt soms
onder 't laatste ook d. rede to verstaan. Want
rev; en 2oyo; werden door d. Grieken, evenals
verstand en rede door ons, dikwijls als v.
gelijke beteekenis gebruikt om 't hoogste vermogen v. d. geest a. te duiden. Na Kant maakt
men hierin een scherper onderscheid. d. Rede
is evenals alle geestvermogens oorspronkelijk
slechts als aanleg aanwezig, welke aanleg
door oefening langzaam moot ontwikkeld
worden. Bij d. meeste, zelfs bij zeer verstand ige menschen, blijft d. rede in eon sluimerenden toestand of uit zij zich bewustloos en
instinctmatig.
Rededeelen, Zie Taal.
Redekunst,
met een Grieksch woord
rhetorica genoemd, is d. kunst bij monde of

in geschrifte een reeks denkbeelden op een
juiste, duidelijke en met d. aard v. 't ontwerp
en 't doel der voordracht overeenkomende
wipe uit te drukken. Zij onderstelt dus een
nauwkeurige kennis v. d. taal, waarvan men
zich bedient, maar 't is haar taak, d. woorden
volgens hun ware beteekenis zoodanig te
rangschikken, dat d. gedachten klaar en holder
worden uitgedrukt. Daar een spreker of schrtjver zich ten doel kan stellen een bloote mededeeling te doen, in eenvoudige of in meer
sierltjke vormen, te overtuigen of te overreden, is d. toepassing der redekunstige regelen
niet in alle gevallen dezelfde. In d. beide
laatste gevallen, bij 't spreken of schrijven
ter overtuiging of overreding, wordt d. taak
der redekunst overgenomen door d. welsprekendheid (zie Welsprekendheid). d. Ouden maakten veel work v. d. redekunst; Aristoteles,
Hermogenes. Dionysius v. Halicarnassus, Cicero, Quintilianus e. a. hebben over haar geschreven. d. Latere schrijvers over dit onderwerp worden opgenoemd door Sulzer in zijn
„Allgemeine Theorie der schonen Kfmste"
(1796-1798, 3 dln). Te onzent gaf prof. Lulofs
sen Nederlandsche redekunst (1820). Zie ook
't art. Stijl.
Redemptoristen. Over d. stichting, bevestiging, naam en strekking dezer geesteWire orde in d. R.-Kath. kerk is reeds gehanleld in 't art. over Liguori, d. stichter dezer
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orde, naar wien d. redemptoristen ook Liguorianen of Liguoristen genoemd worden. Ofschoon deze orde zich aanvankelijk bijna
alleen tot Italiti beperkte, kreeg zij groote
uitbreiding na d. opheffing v. d. orde der JezuIeten, met welke zij niet alleen haar naam
n. d. Zaligmaker (Redemptor), maar ook goeddeels 't hoofddoei — uitbreiding v.'t R.-Kath.
geloof — gemeen heeft. Tegenwoordig zijn ztj
over 't grootste gedeelte der christelijke wereld
verspreid. Hun kloostergeloften zijn d. drie
gewone. In Oostenrijk en Nederland hebben
ztj ook vrouwenkloosters.
Reden of Rheden, een gemeente in d.
Nederl. prov. Gelderland, a. d. Boven-IJsel
tuss. Arnhem en Doesburg gelegen, met circa
14 000 inw. Behalve 't dorp Reden behooren
er d. fraaie dorpen Velp, Dieren, Ellekom,
Middachtersteeg, Spankeren en Soeren boneyens nog eenige buurten toe.
Redeneerkunde, Zie Logica.
Rederijkers. Geltjk elke letterkunde haar
aanvang neemt met poezie, zoo was dit ook
't geval met d. Fransche en Nederlandsche
na d. Middeleeuwen. Vandaar dat men. in
't eerst geen eigenitjke proza-letterkunde kennende, a. d. beoefening der dichtkunst d. naam
gaf, waarmee d. Grieken datgene bestempelden,
'twelk wij thans redekunst noemen, t. w. rhetorica, en a. d. beoefenaars ervan dien v. rhetorijkers, naar 't Fransche rhetoriciens, waaruit
't hedendaagsche rederijkers ontstaan is. Doch
meer in 't bijzonder verstaat men onder daze
benaming d. leden v. die dichtkundige vereenigingen, „kamers" genoemd, welke in 't laatst
der 14e eeuw ontstonden en in d. 16e 't hoogste
toppunt v. bloei bereikten, zoowel wat haar
aantal als wat haar werkzaamheid en invloed
betreft. Doze vereenigingen zijn 't eerst uitgegaan v. d. geesteltikheid, als middel om d.
lotgevallen der voorn. bijbelsche personen,
vooral d. gebeurtenissen, waarop d. kerkelijke feesten betrekking hadden, voor 't yolk
aanschouwelijk voor to stellen, eerst zwijgende,
later door een soort v. tooneelvertooning. Van
lieverlee ontstond daaruit 't gebruik, a. doze
„spelen v. sinne" een zedenkundig doel to verbinden, torsi/ill nog later deze ernstige voorstellingen, ook btj optochten on processies,

werden opgevolgd of zelfs geheel vervangen
door kluchten (esbattementen of kluiten),
waarin niet alleen mythologische personen,
o. a. Jupiter en Proserpina, optraden, maar
ook zinnebeeldige, tweedracht, nijd e. a. Gedurende d. groote kerkellike beweging der 16e
eeuw werden deze inrichtingen, eerst door d.
geestelijkheid in 't leven geroepen, een geducht
wapen tegen haar ter verspreiding v. d.
nieuwere begrippen, zoodat ztj zeer hebben
btjgedragen om d. hervorming bU 't yolk ingang
to doen vinden. Geringer zOn echter d. diensten,
die zij bewezen hebben a. d. ontwikkeling der
potizie, met uitzondering v. enkele kamers.
als d. Amsterdamsche „In liefde bloeijende",
welke in 't laatst der 16e eeuw onder d.
leiding v. Coornhert, Spiegel en Visscher d.
kweekschool ward v. Hooft, Vondel e. a. vernuften. Na dien tUd geraakten ztj allengs in
very al: eerst in d. Zuidelijke en later ook in
d. NoordelUke Nederlanden. 't Langst hielden
zij zich staande op sommige Zuid-Hollandsche
dorpen, hoewel ztj ook daar v. geen letterkundige beteekenis waren. Slechts enkele
kamers in d. steden bleven als letterkundige
vereenigingen in wezen, o. a. to Haarlem
„Trouw moot blUken" en „Liefde bovenal",
welke laatste in 1824 hersteld ward. Later
heeft men op vele plaatsen vereenigingen
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opgericht ter oefening in uiterlijke voordracht

en ook wel tot 't geven v. tooneelvoorstellingen; a. die vereenigingen gaf men d. alouden

naam rederijkerskamers, doch zij verschillen
in aard en werking zeer v. d. vroegere.
d. Oude rederijkerskamers waren vrtje of
onvrije; d. eerste waren door d. overheid als
corporation erkend en bekrachtigd en genoten
op vele plaatsen onderscheidene privilegien
en vrijdommen, o. a. die v. accijnsen; d. laatste
bestonden slechts ale afzonderlijke vereenigingen. Ofschoon 't inwendige bestuur der
kamers niet overal 'tzelfde was, hadden toch
bijna alle dezelfde hoofdinrichting. Sommige
leden waren met d. eene of andere waardigbeid bekleed, d. overige waren gewone kamerbroeders. d. Meeste kamers hadden een keizer,
een prins, een factor, deken en vinder, benevens
-een nar voor 't maken v. potsen bij d. openbare
vertooningen. Elke kamer had haar blazoen,
zijnde een schild, waarop 't voorwerp was
afgebeeld, dat zij als haar corps de devise
voerde, en daarenboven haar zinspreuk of
devies. Beide, zinnebeeld en zinspreuk, waren
voorgesteld in 't vaandel, dat bij optochten
-voorop werd gedragen.
Bijzondere vermelding verdienen d. wedstrUden, waartoe dikwijls een kamer haar
zusterkamers uitnoodigde bij zoogen. „kaarten" in dichtmaat, waarbij d. onderwerpen
werden opgegeven, door welker behandeling
fin dichtmaat of tooneelvoorstelling) d. kamer,
die 't beste slaagde, zich een prijs kon ver-werven, bestaande o. a. in zilveren of tinnen
schenkkannen. Daartoe werden dan die dichterlijke congressen aangelegd, welke, wanneer
zij groot en luisterrijk waren, d. naam „landjuweel" droegen, terwtjl d. meer eenvoudige
„haagspelen" heetten. Onder al d. landjuwelen
was geen luisterrijker dan dat te Antwerpen
in 1561, waarop uit 11 steden 14 kamers,
bestaande uit 1473 personen, verschenen; d.
feestviering duurde een geheele week en er
werden niet alleen prijzen uitgereikt voor d.
best() beantwoording v. opgegeven vragen,
maw o. a. ook voor d. prachtigste kostumen.
Ook bij feestelijke gelegenheden, bijv. bij d.
intochten v. vorsten, spreidden d. rederijkers
d. pracht hunner kleedtjen en wapenrustingen,
alsook hun pozie ten toon en niet zelden bezigden zij die en andere aanleidingen om ook in
een politiek opzicht hun gevoelens te luchten
en op d. volksgeest te werken. Dikwijls ook
werden hun feestvieringen opgeluisterd door
d. boogschutterijen v. dien tijd en omgekeerd.
Uit een en ander blijkt, dat d. rederijkers
in hun besten tijd een belangrijken invloed
hebben gehad op 't volksleven en d. yolksdenkwijze, zooals in 't breede is aangetoond
door Mr. Pr. v. Duyse in sun prijsverhandeling over d. invloed der rederijkers, geplaatst
in d. „Mornoires de l'academie Roy. de Bruxelles". — Zie verder: Kops, „Geschiedenis der
Rederijkers", in d. „Werken der Maatschappij
v. Nederl. Letterkunde", II, en Dr. Schotel,
„Geschiedenis der Rederijkers" (1862).
Redgrave (RICHARD), een Engelsch genre.
en landschapschilder, geb. 30 Apr. 1804 te
Pimlico (London). Hij werd in 1857 inspecteur-generaal der Art Schools en opzichter
v. d. koninklijke schilderijen, stichtte met
Cole 't tegenwoordige South-Kensingtonmuseum en overl. 14 Dec. 1888 te London.
Sedert 1837 had hij een reeks voortreffelijke
genre-stukken en ook landschappen geschilderd; met zijn broeder SAMUEL REDORAVE
schreef htj „A. century of painters of the
English School" (2 dln, 1866).
VIII.
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Redi (FRANCESE), een natuuronderzoeker.
geb. 18 Febr. 1626 to Arezzo uit een patricisch
geslacht. Hij studeerde en promoveerde in d
geneeskunde en d. philosophie en zette zich
als geneesheer to Florence neer. d. Room, diem
hij daar verwierf, verschafte hem d. betrek.
king v. arts der Toscaansche groothertogen
Ferdinand II en Cosmus III. Zijn drukke praktijk verhinderde hem echter niet d. dichtkunst te beoefenen en physische proeven to
nemen. In deze drie vakken was hij voort.
durend werkzaam. In d. geneeskunde vereen.
voudigde hij d. recepten en was hij een vijand
v. al to samengestelde geneesmiddelen; hij
was medewerker a. d. „Dictionario della
Crusca" (1691); in d. physica maakte hij zich
bekend door zijn verklaring der werking v.
verschill. krachten. Maar 't was vooral d.
natuurlijke historie, die hij beoefende. Hij deed
velerlei proeven ten einde to be wijzen, dat
geen dieren uit verrotting ontstaan; hij be
schreef d. adders en nam d. working v. hun
vergif proefondervindelijk waar; ook beschreet
hij zijn waarnemingen omtrent ingewandswormen. Hij overl. 1 Mrt 1694 te Pisa.
Van zijn hand hebben wij d. volgende werken: ,Osservazioni intorno alle vipers" (1664),
in 't Latijn vertaald (1678), „Esperienze intorno
alla generazione degl' insetti" (1668; moormalen herdr., in 't Latijn onder d. titel „Exporirnenta circa generationem insectorum", 1688,
3 dln), „Osservazioni intorno agli animali viventi the si trovano negli animali viventi"
(1684), „Esperienze intorno a diverse toss naturali, e particolarmente a quelle the ci son
portate dall' Indie" (1671; in 't Latijn vertaald,
1675) en nog eenige andere, onder welke
vele brieven. Zijn gezamenlijke werken zagen
in 7 dln 't licht in 1664-1690 a werden later
herdrukt.
Redondillas (v. 't Spaansche redondo,
rond) was d. naam v. een soort gedichten in
Spanje on Portugal, welke uit coupletten v.
vier verzen bestonden; d. verzen hadden zes
of acht lettergrepen, d. eerste regel rijmde op
d. vierde, d. tweeds op d. derde. Dergelijke
strophen vindt men ook v. Nederlandsche
dichters, doch in onze letterkunde dragon zij
geen bijzonderen naam.
Redoute (Eon) is een gesloten veldwerk,
dat alleen uitspringende en geen inspringende
hoeken heeft. Men noemt d. redouten naar
't aantal hoeken, als vierhoekige, vierhoekige
enz., waarbij dan nog d. rondo of cirk- elvormige redouten komen. 't Meest gebruikt worden d. vierhoekige (vierkant of ruitvormig).
d. Redouten worden bij voorkeur gebezigd op
plaatsen, waar men gesloten werken moot
aanleggen. Zij hebben een betrekkeltjk groote
binnenruimte; haar rechte facen geven een
krachtig vuur naar d. zijde, waarop zij uit.
zicht hebben.
Redoute (PIERRE JOSEPH), een Fransch
teekenaar en bloemschilder, word in 1759 to
s. Hubert in d. Belgische prov. Namen geb. on
door zijn vader in d. beginselen der kunst
onderwezen. Vervolgens ging hij n. Nederland en daarna n. Parijs, waar htj in kennis
kwam met d. beroemden botanicus PHOritier,
voor wiens werken hij een aantal teekeningen vervaardigde. Later, n. London vertrokken, legde hij zich met goad gevolg op d.
kleurendruk toe, waarin hij weldra zoozeer
uitmuntte, dat geen belangrijk botanisch work
't licht kon zien zonder teekeningen en platen
v. zijn hand. Vele v. d. door hem geillustreerde prachtwerken werden door Napoleon I
als present-exemplaren gezonden a. d. souve5
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reinen, beroemde kunstenaars en geleerden in
Europa. d. Origineele teekeningen v. REDOUTE'S
platen warden later uit d. verzameling der
hertogin v. Berry in Engeland verkocht voor
36 000 frs. d. Gevierde kunstenaar overl., na
vele vorsteltjke eerbewijzen ontvangen to
hebben, in 1840.
Red River (d. ii. Roode Rivier) is d. naam

v. verschill. rivieren in d. Vereenigde Staten
v. Noord-Amerika en in d. Engelsche kolonion. — d. Belangrtjkste is d. Red River, die
up d. Llano estacado in 't W. v. Texas ontspringt en d. grens vormt tuss. Texas en 't
Indianengebied. Daarna doorsnijdt zij op haar
benedenloop 't Z.-0. v. Arkansas en Louisiana.
Een geregelde stoombootvaart, die vooral
't vervoer v. katoen bevordert, heeft v.
Shreveport stroomafwaarts plaats. d. Red
River valt beneden 't fort Adams (in Louisiana) in d. Mississippi, na eon loop v. 7900
KM. Haar voorn. zijrivier is d. Black River,
met welke zij zich niet ver v. haar mond
vereenigt. — d. Red River of the _North ontspringt in een klein meer v. d. staat Minnesota,
stroomt eerst naar 't Z., dan naar 't W. en
eindelijk, terwijl zij d. grens vormt tuss.
Dakotah en Minesota, rechtstreeks naar 't
noorden. Op 't gebied v. d. Vereenigde Staten
wordt zij door d. afwateringen v. talrijke
meren versterkt. Bij 't fort Pembina, waar
zij uit 't W. een gelijknamige rivier opneemt,
betreedt d. Red River d. Canadasche prov.
Manitoba; zij behoudt ook hier haar noordelijke richting en mondt na een loop v. 960 KM.
in 't Winipegmeer uit, nadat zij zich eerst
met haar linkerzijrivier, d. Assiniboine, vereenigd heeft.
Redtenbacher (JACOB FERDINAND), geb.
25 Juli 1809 te Steyer, studeerde te Weenen
a. d. polytechnische school en a. d. universiteit, ward achtereen volgens hoogl. in d.
wiskunde a. d. industrieschool te Zurich (1834)
en a. d. polytechnische school to Carlsruhe
(1841) en overl. 16 April 1863. Hij was eon
goed werktuigkundige en schreef o. a. „Theorie
und Bau der Turbinen und Ventilatoren" (1844),
„Theorie und Bau der Wasserrader" (1846),
„Principle') der Mechanic" (1852), „Die Gesetze
des Locomotivbaues" (1854), „Die Bewegungsmechanismen" (1857—'64) en „Der Maschinen-

bau" (1862—'63, 3 din).
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Reductie (Herleiding) is 't tegenovergestelde v. oxydatie. Wanneer eon metaal of
eenige andere grondstof met zuurstof is verbonden en men maakt dit metaal of die andere
grondstof uit die verbinding vrij, dan geeft men
a. 't scheikundig proces, dat bij dit vrijmaken
plaats heeft, d. naam reductie. Bij 't uitsmelten
v. metalen (iazer, zink en andere) speelt genoemd proces een belangrijke rol. Men spreekt
ook v. reductie-middelen (herleidingsmiddelen).
Doze zijn in 't algemeen stoffen, die zich bij
gewone of verhoogde temperatuur gaarne met
zuurstof vereenigen en dus geschikt zijn om
a. andere stoffen zuurstof to onttrekken. d.
Reductie-middelen, v. welke men vooral gebruik maakt on die bij 't uitsmelten v. metalen
in d. eerste plaats dienen, zijn koolstof on
waterstof (en v. daze vooral d. koolstof, die
aangewend wordt in d. worm v. steenkolen,
cokes of houtskool).
Als voorbeeld zullen wij nemen koperoxyde, eon verbinding v. koper on zuurstof.
Leidt men over koperoxyde, onder verwarming,
waterstof, dan vereenigt zich d. waterstof met
d. zuurstof v. 't koperoxyde tot water, dat
ontwijkt; 't koperoxyde wordt dus gereduceerd
en dientengevolge komt 't koper vrtj.Vermengt

men koperoxyde met koolstof en verhit men
dit mengsel, dan vereenigt zich d. koolstof
met d. zuurstof v. 't koperoxyde tot koolzuur
on blijft er eveneens koper terug. Is een oxyde
mogelijk to reduceeren, wat btiv. 't geval is
met tjzeroxyde on tinoxyde, dan vereenigt zich
d. koolstof met d. zuurstof tot kooloxyde; d.
waterstof vereenigt zich daarentegen altijd met
d. zuurstof v. 't oxyde, dat gereduceerd wordt,
tot water. Indian a. eenig oxyde niet alle
zuurstof, maar een gedeelte v. doze onttrokken
wordt, dan geeft men daaraan d. naam gedeeltelijke reductie of desoxydatie.
Reduit (een)

is in d. versterkingskunst

een binnenwerk, dat in een kring v. vooruitgeschoven werken of in een work v. grooteren omvang gelegen is. Vooral op laatstgenoemde wijze wordt 't reduit in d. nieuwere
versterkingskunst vaak gebezigd. Zoo een
reduit zelf een grooton omvang had, zou 't
d. binnenruimte v. 't groote work zeer beperken. Om dit te beletten en 't reduit tevens
als bewaar- of woonplaats to kunnen bezigen,
bestaan d. reduiten in d. duurzame versterkingskunst meestal uit gemetselde gebouwen
en in d. veldverschansing uit blokhuizen. d.
Reduits der duurzame versterkingskunst verkrtjgen naar d. grootte on d. gedaante der
werken, waarin zij gelegen zijn verschill.
grootte en gedaante, v. d. gewone rondo of
vierkante torens of tot d. reusachtige defensieve kazernen toe, waarin eenige duizenden
menschen onder dak gebracht worden. Men
kan zonder gevaar motselwerk bezigen, omdat
dit veel voordeelen aanbiedt on een reduit
door d. voorliggende wallen tegen 't directs.
vuur des vtjands gedekt is. 't Reduit moat
d. vijand een laatsten hinderpaal opleveren, als
hij een bras in d. hoofdwal heeft gemaakt
en dozen bestormd on genomen heeft. Opent
nu 't reduit een krachtig vuur op d. bestormer, dan kan 't mogelijk d. storm afslaan
on bemoeilijkt 't in elk geval voor d. vijand
't vasthouden v. d. hoofdwal on 't aanbrengen v. geschut. Aileen metselwerk maakt,
't echter mogelijk bij zulke beperkte ruimte,
verschill. verdiepingen, waaruit gevuurd kan
,

worden, boven elk. a. to leggen; daze vuuruitwerking is des to heviger, doordien d.
verdediger v. 't reduit door een goede dekking tegen 't vijandelijke werpvuur verzekerd_
is. Mt d. kelders v. 't reduit kan men mtintakken openen -om d. batterijen, die d. aanvaller op d. veroverde wallen tegen 't reduit
zou willen oprichten, in d. lucht to dom.
vliegen.
Redwitz (OSCAR, vrtjheer vox), een bekend
Duitsch dichter, geb. 28 Juni 1823 to Lichtenau,..
bij Ansbach. Onder d. indruk v. d. gebeurtenissen v. 't jaar 1848, die hem eon diepen
afkeer inboezemden, schreef d. poCitische jongerechtsgeleerde zijn romantisch gedicht „Amaranth" (1849), dat een Katlaolieken geest ademt
en met zeer veel btjvai begroet ward. Met
zijn „Ein Marchen' (1850), zijn zoetvloeiende
„Gedichten" (30 dr. 1864) en zijn treurspel
„Siglinde" (1854), waarin d. sentimenteele
romantiek v. d. vromen dichter wel 't duideltjkst uitkomt, beantwoordde REDWITZ echter
geenszins a. d. verwachtingen, die zijn eerste
gedicht bij zijn bewonderaars had opgewekt.
Inmiddels .tot hoogi. to Weenen beroepen,
slaagde hij er bier evenmin in d. academische
jeugd door gin literair-historische voorlezingen
voor ztjn kath. neigingen to winnen. Nadat
hj laatstgenoemde betrekking neergelegd en
zich in d. nabj.jheid v. Kronach gevestigd
had, begon zijn tweeds, reeds iets minder
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romantieke periode, waaruit o. a. d. drama's
„Thomas Morus", „Philippine Welser", „Die
Zunftrneister von NUrnberg" en „Der Doge
von Venedig" afkomstig zijn. En in zijn
nieuwere werken eindelijk, waarvan wij noemen d. romans „Hermann Stark" (3 dln, 1868),
„Haus Wartenberg" (5e dr. 1885), „Hymen"
(1887) en „Gluck" (1890), alsmede „'t Lied vom
Deutschen Reich" (1871), 't epos „Odilo" (4e
dr. 188:3) en 't episch-lyrische gedicht „Ein
Hausbuch" (5e dr. 1883), onttrok hij zich geheel
a. d. ultramontaansche neigingen zijner jeugd.
REDWITZ oven. 6 Juli 1891 in't krankzinnigengesticht Gilgenberg in Opper-Frankenland.
Ree (Cervus Capreolus L.). d. Ree behoort
tot d. fam. der herten (cervidae) onder d. herkauwende dieren. Dit dier wordt 6 a 7 dM.
hoog. d. Kleur v. 't haar is 's zomers bruinachtig rood, 's winters, wanneer 't lang en
gegolfd is, bruinachtig grijs. Er zijn geen
hoektanden in d. bovenkaak en d. staart is
onder d. huid verborgen. Aan d. billen ziet
men, gelijk bij meer soorten v. deze lam., een
licht gekleurde plek, d. zoogenaamden spiegel.
d. Reebok heeft een kort gewei, dat niet
meer dan 3 takken telt; in d. zevende maand
des levens komen d. hoornen in d. gedaante
v. spitsen te voorschijn; in 't tweede jaar
krijgt d. bok een gewei met een gat-Tel; eerst
in 't derde jaar draagt 't gewei drie spitsen.
d. Reegeit heeft, evenals d. hinde, geen hoornen.
Doze sierlijke en vlugge dieren leven in
kleine troepen v. niet meer dan tier stuks
in d. bosschen, welke zij 's avonds voor 't
vlakkere veld verlaten. d. Bronst heeft in Juli
en Augustus plaats; d. jongen worden in 't
begin v. Juni geworpen; een reegeit heeft
gewoonlijk twee kalven, welker huid sierlijk
gevlekt is en die tot a. d. winter zuigen.
't Voedsel der reeon bestaat uit gras, allerlei
itruiden en jonge uitloopsels en fijne takjes
v. boomen. Zij zijn groote liefhebbers v. haver
an doen 's winters in d. bosschen groote schade
door 't afschillen v. 't jonge hout. Daarentegen wordt er op deze dieren veel jacht gernaakt. 't Reevleesch is als wildbraad zeer
gezocht.
Men treft ook geheel witte en ook wel bontgevlekte reeert aan, doch deze zijn zeldzaam.
d. Ree leeft in geheel Europa en gaat noordelijk
tot in 't zuidelijk gedeelte v. Noorwegen en
Zweden. Vroeger was hij ten onzent een zeer
gewoon wild, doch d. toenemende bevolking
en cultuur heeft d. ree zoozeer verdrongen,
dat men er thans slechts aantreft in d. provincial Gelderland en Utrecht.
Reed (EDWARD JAMES), een verdienstelijk
Engelsch scheepsbouwer, geb. 20 Sept. 1830 te
Sheernesz. Van 1859—'71 was hij hoofdbouwneester der Engelsche marine; ook ontwierp
hij d. plannen voor verscheidene oorlogsschepen v. andere volken en sedert 1874 is
hij lid v. 't Lagerhuis. In 1878 ondernam hij
op verzoek een reis n. Japan, waarvan 't werk
„Japan" (2 dln, 1880) d. vrucht is. Behalve dit
schreef REED o. a. „Shipbuilding in iron and
steel" (1868), Our ironclad ships" (1869), Our
naval coastdefenses" (1871), „Letters from
Russia" (1876) en „Modern ships of war" (met
Simpson en Kelley, 1888).
Reede of Ree, een plaats in d. onmiddellijke nabijheid der kust, waar d. schepen
veilig kunnen ankeren en beschut zijn voor
storm en wind.
Reede-Ginkel (GODARD VAN), graaf v.
Athlone, baron v. Aughrim, vrijheer v. Amerongen, beer v. Lievendaal, enz., was reeds
vroeg in Nederl. krijgsdienst en onderscheidde
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zich als brigadier in d. slag bij Senef. Hij
vergezelde prins Willem III op zijn tocht n
Engeland en werd, nadat deze tot koning
verheven was, met 't stadhouderschap over
Ierland belast. d. leven, door Frankrtjk ondersteund, hadden in 1691 't hoofd weer opges token en verschill. steden, o. a. Athlone, Ballymore, Limmerick en Galway, versterkt. 17 Juni
1691 tastte REEDE 't door een moeras omgeven Ballymore aan en hij beschoot d. stad
d. volgenden dag zoodanig, dat zij zich op
genade overgaf. Nu rukte men tegen Athlone,
a. d. Shannon, op, dat na een hevig bombardement zich 11 Juli eveneens moest overgeven.
'tZelfde lot wedervoer ook d. andere versterkte steden, zoodat nog in d. loop v. 1691
geheel Ierland onder 't gezag v. koning
Willem was gebracht en REEDE zijn eeretitels
graaf v. Athlone en baron v. Aughrim ten
volle verdiend had. Nog vele andere roemrijke
wapenfeiten werden door REEDE bedreven;
zoo beyond hij zich in 1693 als generaal
der cavalerie te Neerwinden, waar hij niet
weinig tot d. overwinning bijbracht. Btj 't
begin v. d. Spaanschen successie-oorlog was
't REEDE weer, die 't leger v. d. staat en d.
vesting Nijmegen door zijn stouten marsch
redde. Kort daarna werd hem, na d. dood v.
d. graaf v. Nassau-Usingen (17 Oct. 1702), d.
betrekking v. veldmaarschalk opgedragen,
welke verheffing hij echter niet lang overleven mocht. Want, nadat hij te 's-Gravenhage 't ontwerp voor d. nieuwen veldtocht
had helpen beramen, oven. hij weinige dagen
later te Utrecht, 11 Febr. 1703. In zijn geheele loopbaan betoonde REEDE een beleid en
dapperheid, die hem d. eernaam v. d. volmaakten veldheer deden verwerven. Behalve zijn hierboven reeds vermelde titels,
had hij o. a. ook nog d. waardigheid v. commandeur v. d. bathe der Duitsche orde te
Utrecht, ridder der Deensche orde v. d. olifant
en gouverneur v. d. provincie Utrecht.
Reederij is een soort handelsvennootschap, welke ten doel heeft 't in d. vaart
stollen en gebruiken v. een schip, zoodat d.
winsten of verliezen, hieruit voortkomende,
voor rekening der maatschappij komen. 't
Geld wordt samengebracht bij op naam
staande aandeelen v. een bepaalde som; voor
dat geld wordt een schip aangekocht (zelden
gehuurd) en voor d. vaart in gereedheid gebracht; d. overeenkoinst tuss. d. aandeelhoudors wordt gewoonlijk bij geschrifte aangegaan, bij d. zoogen. „reederij-cedul". 't Bestuur
der reederij is gewoonlijk opgedragen a. d,
boekhouder, die meestal zelf een der medereeders is en bij meerderheid v. stemmen
hiertoe benoemd wordt. Indien btj d. reedertjcedul niets naders is bepaald, kan d. boekhouder in alles voor d. reederij handelen,zoowel in als buiten rechten. Hij stelt d. schipper
aan en ontslaat hem; hij heeft 't bestuur
over al wat tot onderhoud, uitrusting en
proviandeering v. 't schip alsmede tot 't bevrachten ervan vereischt wordt. Daarentegen
moet hij a. elken medereeder op diens vordering d. noodige inlichtingen geven omtrent
't schip en d. reis, inzage der boeken, brieven
en papieren verleenen en na elke reis behom,
lijkrengvatwodien.Om
d. boekhouder alle handelingen in marn der
reederij sluit, verbinden die handelingen d.
medereeders naar evenredigheid v. hun aandeel, d. i. zij kunnen door alle personen won
den aangesproken, die met d. boekhouder in
die qualiteit gecontracteerd hebben of in eenig
opzicht, d. reederij betreffende, crediteurs v.
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d. boekhouder zijn. d. Wet biedt een groot
redmiddel a. d. reeders aan, die zich bezwaard mochten achten met d. door d. boekhouder aangegane schulden; zij kunnen, elk
in 't bijzonder, zich v. d. verplichting d.schulden to voldoen, die door d. boekhouder buiten
hun uitdrukkelijken last zUn aangegaan, ontslaan door a. d. schuldeischers hun aandeel in
't schip en in d. verdiende of nog to verdienen vracht of to staan. Daze afstand kan
niet baton, als d. reederij ('tgeen echter zelden
gebeurt) 't schip niet in eigendom, maar in
huur of vruchtgebruik heeft. Na 't uitzeilen
v. 't schip is 't bebeer in handen v. d. schipper. Daarom is d. reederij dan jegens derden
verbonden voor alle handelingen on verbintenissen, door d. schipper in die hoedanigheid aangegaan, maar 'tzelfde recht v.
afstand v. 't aandeel is ook dan door d. wet
toegelaten.
Revel. Gaan lichtstralen v. eon punt (lichtpunt) uit en worden deze a. grensvlakken v.
twee middenstoffen teruggekaatst of gebroken,
dan kan zich 't geval voordoen, dat zij na d.
terugkaatsing of na d. breking naar den punt
loopen; dit punt noemt men dan 't reiele
beeld v. 't lichtpunt. Ook is mogelijk, dat zij
zoodanig loopen, dat zij v. den punt schijnen
to komen of m. a. w. dat zij, verlengd, elk.
in een punt snijden, waarheen zij niet loopen.
Dit punt heet dan 't virtueele beeld v. 't lichtpunt. Iemand, die voor een spiegel staat, ziet
in dozen een virtueel beeld v. zich; door een
loupe ziet men 't virtueele beeld v. een voorwerpje, dat onder deze gelegd is. Met een
brandglas laat men een revel beeld v. d. zon
vallen op een voorwerp, dat daardoor in brand
kan vliegen. Lichtstralen convergeeren naar een
revel beeld en divergeeren v. een virtueel beeld.
Zie verder d. art. getal en reaal.
Reek, een kleine gemeente in d. Nederl.
prow. Noord-Brabant, nabij Grave en niet ver
v. d. Maas, met circa 900 inw.
Reekers

(FREDER1K JOSEPH MARIA ANTON),

een Nederl. volksvertegenwoordiger, gab. 6
Juni 1842 to Amsterdam. Hij studeerde en
promoveerde to Utrecht in d. rechten, yestigde zich als advocaat to Amsterdam en werd
in 1878 voor 't district Haarlemmermeer tot
lid v. d. Tweede Kamer der Staten-Generaal
gekozen en in 1891 tot lid v. d. gemeenteraad
v. Amsterdam. In d. Tweede Kamer behoort
hij tot d. R.-Bath. laden v. d. rechterztjde.
Reeks (Een) is in d. wiskunde een rij
getallen (d. termen v. d. reeks genoemd).
Zijn deze zoodanig, dat elk uit 't vorige
kan verkregen worden • door NI dit eon
constant getal op to tellen, dan is d. reeks
een rekenkundige reeks v. d. 1e orde; vormen
d. verschillen tuss. d. termen eener reeks een
rekenkundige reeks v. d. eerste orde, dan heat
d. reeks een rekenkundige reeks v. d. tweeds
orde; vormen d. verschillen tuss. d. termen
v. een reeks een rekenkundige reeks v. d.
tweeds orde, dan heat d. reeks een rekenkundige reeks v. d. derde orde, enz. d. Volgende
reeksen dienen als voorbeelden:
2 2 2 2
...1e orde.
11 13
9
7
5
6 13 22 33 46 ...2e orde.
1
3 4 10 23 45 78 enz....3e orde.
enz.... 4e orde.
7 10 14 24 47 92
d. \Verhouding tuss. twee opvolgende termen
eener reeks kan doen oordeelen over d. eigenschappen der reeks. ZUn deze verhoudingen
voor alle opeenvolgende termen a. elk. gel Mc,
dan noemt men haar in:t bijzonder d. reden
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en spreekt men v. een meetkundige reeks

Voorbeeld:
3, 5.3, 52 .3, 53 .3, 54 .3, enz.,
v. welke d. reden 5 is.
Een oneindig voortloopende reeks is een
reeks met een oneindig aantal termen. Zoo'n
reeks is convergent of divergent. Convergent is
als d. som v. d. n eerste termen tot een
eindige waarde nadert, als n hoe langer hoe
grooter genomen wordt. Divergent is zij, als d.
som v. d. n eerste termen niet tot een eindige
waarde nadert, als n hoe langer hoe grooter
genomen wordt. Een oneindig voortloopende
meetkundige reeks bijy. is convergent, als d.
reden <1 is. Wij zullen als voorbeeld nemen
d. volgende reeks:
5, 1/2.5, ( 1/2) 2 .5, (1/0 3 .5, ('Is)'. 5 enz.
d. Wiskunde leert nu, dat, als ik d. som
bepaal v. alle termen, die verkregen worden
door bovenstaande reeks tot in 't oneindige
voort to zetten, deze 10 is.
d. Volgende reeks is echter divergent, hoewel
haar termen hoe langer hoe kleiner worden:
1, 1/2,
1/4, 1/6, 1/6, 1 /7, enz.
Om dit to doen inzien, schrijven wij voor
haar d. volgende, die alle termen gelijk aan
of kleiner dan d. overeenkomstige termen der
voorgaande heeft:
1, '/2, 1/4y 1/49 118, 1 /8y 1/8y 1/8y 1 /16, 1 /16,

of
of

enz.

1, 1'2, 2.'4, 4. 1/8, 8. 1/16, enz.
1, 1/s, 112, 1/2, 1/2,

wat hoe langer hoe grooter wordt, hoe meer
termen genomen worden.
Opdat een reeks convergent zij, is noodig,
dat haar termen op d. duur steeds kleiner
worden; dit is echter niet voldoende voor d.
convergentie.
Van reeksen wordt in vele takken der wiskunde, sterrenkunde, natuurkunde en mechanics gebruik gemaakt. Geheele boeken zijn
over haar geschreven on vele wiskundigen
hebben zich reeds door 't onderzoek v. bijzondere reeksen beroemd gemaakt.
Reeland, Zie Reland.
Reenen (Jhr. Mr. G. J. O. VA.N), eon hooggeplaatst Nederl. staatsman, geb. 30 Sept.
1818 en overl. 31 Mei 1893. Eerst een ttjdlang
burgemeester v. Amsterdam, werd hij in 1853,
na d. Aprilbeweging, in 't kabinet v. Hall
minister van Binnenl. Zaken, wat hij tot 1856
bleef. Van 1858 tot 1875 was hij bijna onafgebroken lid v. d. Tweede Kamer der StatenGeneraal, wier voorzitter hij tot 1869 tevens was.
In 1876 werd vex MENEM, die bij alien gekwd
was om zijn bekwaamheid, eerlijkheid, tact
en gematigdheid, tot vice-president v. d. Raad
v. State benoemd en als zoodang heeft hij
een tOdlang d, hoogsten rang in ons vaderland
bekleed. Toen koning Willem III sedert Febr.
1890 buiten staat bleak to zijn, d. koninklijke
werkzaamheden to vervullen,werd 't koninklijk
gezag door d. Raad v. State waargenomen
on diens vice-president dus Welt* met 't
hoogste gezag bekleed. Na d. uitoefening v.
dit ambt werd VAN REENEN tot minister v.
Staat verheven, terwij1 hij ook als president
v. d: Raad van Voogdij der Koningin met 't
koninklijke Huis in nauwe betrekking stond.
Als warm voorstander v. 't Huis v. Oranje en als
rechtschapen, gematigd staatsman, heeft VAN
REEFER 't voorrecht gehad veel voor ztjn vaderland to kunnen doen. Zoolang hij lid der Tweede
Kamer was, woonde hij op 't landgoed„Voor-.

REE.
linden" onder Wassenaar; in 1876 echter bracht
hij zijn woonplaats naar d. residentie over.
Rees, een stadje in d. Pruisische RtInprovincie, a. d. Rijn, 3 uur v. Wezel, met bijna
4000 inw., die hun bestaan vinden in handel,
nijverheid en scheepvaart. 7 Juni 1672 werd
d. stad door d. Franschen ingenomen en
5 Aug. 1758 werd in d. nabijheid een veldslag
geleverd tuss. d. troepen der geallieerden en
d. Franschen, waarbij d. laatsten geslagen
werden.
Rees (RIJK VAN), geb. 24 Mei 1797 te Nijmegen, studeerde te Utrecht in d. wis-, natuuren geneeskunde en werd daar, na 't beantwoorden v. twee prijsvragen (d. een, uitgeschreven door d. Leidsche, en d. ander, door
d. Utrechtsche universiteit), 17 Dec. 1819 tot
doctor in d. wis- en natuurkunde bevorderd
na 't verdedigen eener dissertatie „De celeritate soni per fluida elastica propagati". In
1821 werd hij buitengewoon en in 1825 gewoon
hoogl. te Luik, waar hij bleef tot d. omwenteling v. 1830. In 1838 werd hij benoemd tot
gewoon hoogl. in d. natuurkunde te Utrecht,
uit welke betrekking hij in 1867 eervol ontslagen werd en waarna hij 23 Aug. 1875 overl.
VAN REES schreef vele verhandelingen in
wetenschappelijke tijdschriften en was lid v.
vele wetenschappelijke genootschappen.
Rees (wILLEM ADRIAAN VAN), een Nederl.
letterkundige, geb. 13 Mrt 1820 te Arnhem,
ontving zijn opleiding a. d. militaire academie
te Breda, nam dienst bij 't Indische leger en
werd in 1864 met d. rang v. majoor gepensionneerd. Sedert 12 Juli 1870 is hij lid v. d.
Algemeene Rekenkamer to 's-Gravenhage.
Behalve een aantal werken over militaire
onderwerpen, schreef hij o. a.: „Montrado,
geschied- en krijgskundige bijdrage betreffende
d. onderwerping der Chineezen op Borneo"
(1858), „Herinneringen uit d. loopbaan v. een
Indisch officier" (2 dln, 1862, 4e dr. 1873), „d.
Bandjermasinsche krijg v. 1859—'63" (2 dln,
1865), „d. Pionniers der beschaving in Nederl.
Indie" (1866), „Toontje Poland, Indische typen"
(2 dln, 1867), „d. Bandjermasinsche krtjg nader
toegelicht" (1867), Vermeulen Krieger. „Tafereelen uit het Indische krtjgsleven" (1870),
„Neerlands Indie" (met Perelaer; teekeningen
v. jhr. J. C. Rappard, 1880) en „Batavia" (met
platen naar jhr. J. C. Rappard, 1882).
Rees (oTTo VAN), een Nederl. staathuishoudkundige, zoon v. d. Utrechtschen hoogl.
in d. natuurkunde, geb. 25 Dec. 1825 to Luik
en overl. 16 Mei 1862 aldaar. Van 1858—'60
was hij hoogl. in d. staathuishoudkunde a. d.
hoogeschool to Groningen, d. beide laatste
jaren zips levens a. d. hoogeschool to Utrecht.
Van zijn geschriften noemen wij: „Verhandelingen over d. aanwijzing der politieke gronden en maximen v. Holland en West-Friesland door Pieter de la Court" (acad. proofschrift; 1853), „Voorlezingen over d. geschiedenis der Nederl. volkplantingen in
Noord-Amerika" (1855), „Redevoering over d.
staathuishoudkundige geschiedenis v. Nederland" (1858), „Redevoering over d. wetenschap
der statistiek" (1861) en „Geschiedenis der
staathuishoudkunde in Nederland" (1865—'68).
Voorts zette hij met prof. Brill d. algemeene
geschiedenis des Vaderlands v. Dr. J. P. Arend
voort en schreef hij tal v. bijdragen in staaten volkshuishoudkundige tijdschriften. Zie
uitvoeriger over hem d. Hand. der Maatsch.
v. Nederl. Letterk. jaarg. 1869.
Rees (orro VAN), gouverneur-generaal v.
Nederl. Oost-Indie, geb. in 1823 to Kuilenburg
en overl. in 1892 to Arnhem. Eerst als klerk
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ter Algemeene Secretarie geplaatst, klom hij
door ijver en nauwgezette plichtsvervulling
weldra al hooger op; in 1847 werd hij referendaris en in 1851 inspecteur van Financien.
Vervolgens werd hij resident v. Kadoe, toen
v. Bagelen, later v. Soerabaya en in 18 .64 zelfs
lid v. d. Raad v. Indie. In 1872 keerde VAN REES
met verlof naar 't vaderland terug en zag
zich hier nog in datzelfde jaar door 't district
Rotterdam tot afgevaardigde naar d. Tweede
Kamer der Staten-Generaal gekozen. Van
1874—'78 was hij andermaal op Java workzaam, nl. als vice-president v. d. Baad v.
Indie. In 1879 door Arnhem tot lid v. d.
Tweede Kamer gekozen, werd hij nog in
datzelfde jaar voor kort minister v. Kolonien,
ter wtjl hij in 1884 als Voorzitter der Tweede
Kamer tot Gouverneur-Generaal v. Nederl.Indie benoemd werd, welke betrekking hij
tot 1888 bekleed heeft.
Reewijk of Reeuwi.jk, een gemeente
in d. Nederl. prow. Zuid-Holland, een uur ten
N. v. Gouda, met 2800 inw., die hun bestaan
vinden in veeteelt, zuivelbereiding en veendertj.
Refaiten of Rephain2 is d. naam v.
een volksstam, die ten tijde v. Abraham in
Gilead en Basan woonde, waar AsterothKarnaim hun hoofdstad was (Gen. XIV : 5).
Uit 'tgeen in Deut. II: 10, 11 aangaande hen
en in III : 11 aangaande hun koning Og verhaald wordt, leidt men af, dat zij v. een
buitengewone lichaamslengte waren, waarom
ook op d. 't laatst aangehaalde en op verschill. andere plaatsen in d. Mozaische oorkonden 't Hebreeuwsche woord Rephaim door
„reuzen" vertaald is. Toen 6. Israelieten later
't land Kanaan vermeesterden, schtjnen d.
Refaiten met d. Filisttjnen samengesmolten
to zijn of althans in d. nabuurschap v.
dezen gewoond en met hen gemeene zaak
gemaakt to hebben. Goliath behoorde made
tot hen (1 Sam. XVII) en schijnt met zijn
broader Beth-Lachmi en nog een paar andere
Refaiten, door Davids helden verslagen (2 Sam.
XXI: 16-22), tot d. laatste vertegenwoordigers v. dien stam behoord to hebben. Die
„reuzen" worden echter in d. geschriften v.
Mozes ook nog door 't woord „Nephilim"
aangeduid. Dezen komen voor (Gen. VI: 4)
als geweldenaars, gesproten
,
uit gemeenschap
v. „Gods zonen' met d. „dochteren der
menschen".
Refectorium (v. 't Lat. reficere, herstellen)
is d. naam v. een gemeenschappelijke eetzaal
in kloosters en in andere geestelijke gestichten.
Referendaris (v. 't Lat. referre, berichten, verslag goven) is d. titel v. een der hoofdambtenaren bij eenig departement v. algemeen
bestuur, die verslag moet uitbrengen v.
ingekomen stukken, verrichte werkzaamheden
enz. — Referaat heat 't verslag of 't bericht.
Referent hij, die verslag geeft. Referendum is
d. naam v. 'tgeen to berichten is.
Referein of refrein hest in d. prosodie
een herhaling v. woorden of versregels, die
doorgaans a. 't einde en nu en dan ook
a. 't begin v. een couplet plaats heeft. Zij
wordt vooral aangetroffen in volksliederen,
bijy. 't bekende „voor vaderland en vorst" of
„voor vorst on vaderland" a. 't slot v. ieder
couplet v. Tollens' „Wien NeOrlandsch bloed".
Soms dient ook een geheel couplet tot referein, geli.jk in 't vermaarde „Pervigilium Veneris' (zie Pervigilium).
.Reflectie, Zie Terugkaatsing.
Reflector, Zie Telescoop.
Reformatie, Zie Kerkhervorming.
Refractie, Zie Straalbreking.
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Retractor, Zie Verrekjker.
Refugies of Vluchtelingen (v. 't Lat.

terugvlieden). Onder dezen naam
zip die Franschen bekend, welke door d.
onverdraagzamen godsdienstijver v. Lodewijk XIV tijdens d. ophefting v. 't edict v.
Nantes in 1685, om haar standvastige verknochtheid a. d. hervormde leer, weigerden
tot d. heerschende Katholieke Kerk over te

refugere,

Zoowel list als geweld werden in 't
werk gesteld, om d. afgedwaalden in d. schoot
der moederkerk terug te voeren. Men zond
naar alle streken, waar hervormden woonden,
dragonders af, om door onverdragelijke inkwartiering d. arme menschen to noodzaken, zich
naar d. wil hunner onderdrukkers to voegen,
en zij, die hun go dsdienstige overtuiging
getrouw bleven, vonden d. dood onder d.
sabels dezer handlangers der tirannie of
moesten, gescheiden v. d. hunnen, in d. kerker of a. gene zijde v. d. oceaan hun leven
doorbrengen. In dozen toestand zochten vele
dezer ongelukkigen, met achterlating v. al
wat d. mensch op aarde lief en waard is,
hulp on toevlucht in d. vreemde. Doch ook
dit laatste redmiddel poogde 't despotiek geweld hun af to sntjden. d. Grenzen v. Frankrijk werden door geheele scharen huurlingen
bezet on wee d. ongelukkige, die in hun handen viol. Evenwel gelukte 't a. meer dan eon
half millioen, d. Franschen grond to ontvluchten on in vreemde oorden eon veilige schuilplaats to vinden. Engeland, Holland, Donemarken, Zwitserland, Saksen, Brandenburg
e. a. staten v. Duitschland ontvingen doze
refugi6s met d. grootste welwillendheid on
d. meeste regeeringen dezer landen schonken
hun dezelfde voorrechten als hun eigen onderdanen. Frankrijk verloor door die verhuizing
zijn nijverste inwoners, terwtjl d. rOfugiOs in
d. vreemde, landen niet weinig bijdroegen tot
d. bevordering v. d. volkswelvaart dier streken.
Men zie uitvoeriger hierover: Mr. J. H. Koenen, „Geschiedenis v. d. vestiging on d. invloed
der Fransche vluchtelingen in Nederland"
(1846), Ancillon, „Histoire de l'Otablissement
des refugiOs francais dans les Otats de Brandebourg" (1690), en Erman on Reclam, „MOmoires pour servir a l'histoire des refugies"
(9 dln, 1782-1800).

Men verwarre refugia niet met
ten of uitgewekenen, welke tijdens

d. emigrand. Fransche
revolutie a. 't eind der 18de eeuw zich naar
andere landen begaven (zie Emigranten).
.Regaldi (GIUSEPPE), eon Italiaansch dichter, gob. in Nov. 1809 to Novara. Sedert 1833
trok htj als gevierd improvisator door geheel
Italia; in 1860 word htj hoogl. in d. geschiede-

nis to Parma, in 1862 to Cagliari on in 1866
to Bologna, waar hij in Febr. 1883 overl. Hij
gal o. a. in 't licht „Poesie scelte" (1840),

„Canti nazionali" (2 dln, 1841), „Canti e prose"
(2 dln, 1860—'65), 't leerdicht „L'acqua" (1878),
alsmede wetenschappelUke werden, o. a. „Storia
e letteratura" (1879). ZUn leven beschreef Orlando (1880).
Regalia (v. regalis, koninklijk) of souvereiniteits-rechten zijn in 't algemeen d. bevoegdheden, wier uitoefening a. 't staatsgezag
volgens d. staatsregeling toekomt. Welk deal
v. d. regeering die bevoegdheid uitoefent on
of d. souverein dit zelf doet, of wel door
middel v. ambtenaren, is onverschillig.
Men kan die rechten verdeelen naar hun
aard on naar d. vorm. Naar hun aard zijn zij
of essentieel a. elken staat (d. I. dat zonder
't bezit en d. uitoefening daarvan geen staatsgezag denkbaar is) Of bijkomend (d. i. toe te

schrijven a. historische omstandigheden of
bijzondere toestanden) Of eindelijk (in som•

mige staten) zulke rechten, die even goed a
particulieren konden zijn overgelaten. Essen.
tieele regalia zijn: 1°. 't recht v. d. staat op
't grondgebied; 2°. justitie; 3°. politie; 't
recht d. wet in btjzondere gevallen buiten
working to stellen (dispensatie, gratis, amnes•
tie, abolitie) ; 5°. financien ; 6 't recht v. d.
inwoners diensten (krijgsdienst, belasting) to
vorderen. Bijkomende regalia zip bijv. d,
staatszorg 1°. voor onderwijs on 20. voor
godsdienst on 3°. in constitutioneele staten
's konings bijzondere rechten tegenover d. vertegenwoordiging (bijv. sanctie der wetten,
ontbinding der kamers enz.). Geheel buiten
't staatsgezag gelegen zijn: d. posterij, d. tele-

graphic, 't opzicht o ver jacht on visscherij
enz. welke rechten in d. meeste landen a. d.
staat' ztjn toegevoegd, niet omdat d. uitvoering

v. 't gezag daarmee samenhangt, maar omdat
d. uitoefening door particulieren misschien
voor algemeen minder gewenscht zou zijn,
Bijv.: ware 't brievenvervoer bijzondere ntjverheid, dan zou d. onderneming natuurlijk one
winst gedaan worden; d. staat echter kan
zich tevreden stellen met 't goed maken der
onkosten on dat heeft goedkoope port ten
gevolge. Juist die vreemde rechten bestempelen d. Duitschers 't meest met 't woord
„regal", bijv. in jachtregal, postregal enz.
't Zonderlingste voorbeeld v. zulk eon recht
biedt ons land a. in d. staatsloterij.
Wat d. vorm betreft, kan men d. regalia
verdeelen naar d. onderscheidene deelen v. 't
staatsgezag, waardoor zij uitgeoefend worden.
Bekend is d. drieledige verdeoling, die d,
theorie v. Montesquieu in d. staatsmachten
vond: d. wetgevende, d. rechtsprekende en d.
uitvoerende macht, a. elk v. welke dan eon
deal der souvereiniteitsrechten toekomt. Die
splitsing is echter practisch niet vol to houden;
d. meeste regalia worden door verschill.
staatsmachten vereenigd uitgeoefend en kunnen eerst zoo werken. Daarom is d. verdeeling
der regalia naar d. macht in d. staat, die hen
uitoefent, niet iets algemeens, maar hangt v.
d. bijzonderen regeeringsvorm on staatsregeling af, of 't eon recht is, toekomende a. d.
koning, a. d. vertegenwoordiging, a. beide

gezamenlijk, a. d. rechtbanken of a. anderen.
Regalia heetten in d. Middeleeuwen ook d.
teekenen der souvereine waardigheid, die d.
leenheer den leenman schonk, all symbool
v. 't gezag, dat hij hem in zijn naam verleende, meestal bestaande in schepter on
zwaard.
Regalia (nl. bona) beteekent eindelijk ook
Kroondomein.

Regeeringsvorm is d. wtjze, waarop 't
staatsgezag wordt uitgeoefend. Ontstaan te.
gelijk met d. staat zelf, heeft d. regeeringsvorm bij alle volken een oorsprong, die samenhangt met d. geschiedenis, d. geographische
ligging des lands en 't karakter des yolks.
Men kan d. regeeringsvormen in 't algemeen
verdeelen in monarchale en republikeinsche.
d. Monarchale regeeringsvorm is die, waarbij
't opperste staatsgezag in handen v. eon persoon, d. vorst, is geplaatst; die vorst kan Of
door 't erfrecht zijn aangewezen, zoodat hij
altijd tot een bepaalde familie moot behooren
en wel 't jioofd v. haar moot zijn, Of telkens
door d. kens der bevolking of eon deal ervan
tot d. troon geroepen worden: vandaar d.
onderscheiding in erfelUke monarchie on
kiearUk. d. Monarchie is verder Of absoluut
Of constitutioneel. Een absolute monarchie is
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ambtenaren een onschendbaar persoon a.
een zoodanige,waarin d. vorst volkomen
hoofd v. d. staat is geplaatst, wiens persoon-alleenheerscher is en naar willekeur regeeren
Nice en familiebelangen nauw a. 't vaderland
kan; een constitutioneele, vroeger ook beperkte
verbondon zijn on die v. zijn hoog standmonarchic genoemd, is zulk een, waarin d.
punt, boven alle standen en rangen verheven,
rechten v. vorst en yolk ten opzichte der
regeering wederkeerig geregeld zijn, 'tzij door
't best een onpartUdige beslissing kan geven
in staatkundige geschillen, waar anderen door
een geschreven grondwet, 'tzij door een gewoonterecht, dat zich in d. loop der tijden
individueel belang of partijdigheid voor stand
ontwikkeld heeft. Een republikeinsche regeeof klasse zich licht v. d. waarheid zouden
ringsvorm is d. zoodanige, waarin 't staatslaten afbrengen.
gezag bij meer personen berust. Al wordt
Regel van drieen is een naam, die Niro°.
ook d. opperste leiding in vele republieken
ger a. evenredigheid gegeven word. Zie 't art.
voor een zekeren tijd a. een persoon opgeproporlie.
.dragen, daze oefent toch d. macht slechts
Regeln2atige kristalstelsel ('t) °riderscheidt zich door d. eigenschap, dat elk v. zijn
uit in naam des yolks. Republieken kunnen
kristalvormen drie onderling loodrechte, gezijn Of aristocratisch, anneor d. deelneming
lijke on gelijk waardige hoofdassen heeft. Om
a. 't staatsgezag slechts voor 't aanzienitjkste
een kristalvorm to bepalen, plaatst men hem
gedeelte der bevolking openstaat, zoodat 't
zoo, dat een dozer hoofdassen verticaal, een
craw.' um voor dat recht bestaat Of in geboorte
andere horizontaal v. rechts naar links en d.
Of in rtjkdom; zulk een staat wordt ook wel
derde horizontaal v. voren naar achteren
-eon oligarchic genoemd; Of een republiek is
loopt. d. Volledige regelmatige kristallen bedemocratisch, d. i. d. uitoefening v. 't staatszitten drie, onderling loodrechte hoofdsymmegezag staat voor d. geheele bevolking open.
trievlakken, die elk. snijden volgens d. hoofdIs er zelfs geen bepaling, waardoor zij, die
assen, en bovendien nog 6, elk. onder hoeken
niets bezitten, zijn uitgesloten, dan is zulk een
v. 120° snijdende gewone symmetrievlakken,
regeeringsvorm een ochlocratie, d. i. regeering
die d. tweevlakshoeken tuss. d. hoofdsymmev. 't gepeupel. Regeeringsvormen, waarin d.
trievlakken middendoor deelen. d. Volledige
hier opgenoemde soorten eenigszins met elk.
vormen v. dit stelsel zijn d.
verbonden voorkomen, waarin en d. vorst
en 't yolk door d. vertegenwoordiging tot
hexaeder of kubus
-d. regeering medewerkt, noemt men gemengde.
octaeder of regelmatig achtvlak
Van dien aard zijn nagenoeg alle constitutiorhomben-dodecaeder of ruiten-twaalfvlak
neele monarchieen.
tetrakishexaeder
of viermaalzesvlak
Te bepalen welke regeeringsvorm d. baste
triakisoctaeder of driemaalachtvlak
is, mag een ongerijmd heid heeten, omdat d.
ikositetraeder of vierentwintigvlak
waarde afhangt v. d. bUzondere omstandighexakisoctaeder of zesmaalachtvlak.
heden, waarin een yolk verkeert. Altijd echter
moot men in 't oog houden, dat d.regeeringsZie d. art. kubus, octaeder, hexakisoctaeder,
vorm 't middel dient to zijn om 't staatsgezag
ikositetraeder, tetrakishexaeder en triakisoctaeder.
.op d. beste wijze to doen werken on d. staat
Ook komen in 't regelmatige stelsel hemie=
zijn doel zoo na mogelijk to doen bereiken.
drische vormen voor (zie 't art. hemiedrie). Doze
Dat doel is op zijn minst d. rechtszekerheid
zijn tetraedrisch, als d. vlakken in d. afwisse-der burgers en daaraan moat dus elke
lende octanten verdwenen zijn, dodecaedrisch,
regeeringsvorm beantwoorden. Vandaar kan
als afwisselende vlakkenparen, gelegen a. d.
menige regeeringsvorm, vroeger passend, later
ribbon v. d. hoofdsyrnmetrievlakken, verwijziging behoeven. Waar die wtjziging door
dwenen zijn, of plagiedrisch (Zie 't art.
-d. regeering word tegengehouden, is zij later
plagiedrische hemiedrie).
meestal door omwentelingen tot stand geWordt d. tetraedrische hemiedrie op d.
bracht. In 't algemeen kan wel golden, wat •
octaeder toegepast, dan ontstaat d. tetraeder
jhr. mr. de Bosch Kemper in zijn bekend
of 't regelmatige viervlak. Doze vorm wordt
werkje „Handleiding tot d. kennis v. 't Nederbegrensd door 4 geltjkzijdige driehoeken,
landsche staatsrecht" aanmerkt, dat nl. elke
heeft 6 gelOke ribbon on komt o. a. voor
onverdeelde staatsmacht gevaarlijk is, 'tzij zij
bij vaalerts, boraciet on helvien. d. Hoofdvoorkomt in d. vorm eener volstrekte alleenassen verbinden d. middens der overstaande
heerschappij, 'tzij in d. vorm eener onberibbon. Wordt zij op d. ikositetraeder toeperkte volksregeering, en dat a. een beschaafd
gepast, dan ontstaat d. trigoondodecaeder,
yolk 't best past d. gemengde regeeringsvorm,
door 12 gelijkbeenige driehoeken begrensd
waarin in een ruim aandeel v. 't yolk in
on 6 lange benevens 12 korte ribbon hebkiezen eener volksvertegenwoordiging voor
bende. d. Hoofdassen verbinden d. middens
behartiging der volksbelangen, in d. invloed
der overstaande lange ribbon. Doze vorm komt
-der beschaafde klassen voor kunde on beleid
voor bij vaalerts on kiezelbismuth. Wordt doze
en in d. monarchic voor d. kracht der uitvorm v. hemiedrie op d. triakisoctaeder toevoering waarborgen worden gevonden. Zoogepast, dan ontstaat d. deltoid-dodecaeder, die
danig is ook d. regeeringsvorm v. ons vaderdoor 12 vierhoeken, welke elk in twee geltjkland. Deze is erfeltjk monarchaal, ter w ij1 't
beenige driehoeken to verdeelen zijn, begrensd
koninklijk gezag getemperd wordt door d.
wordt; doze vorm heeft 12 lange on 12 korte
rechten des yolks. 't Kiesrecht, waardoor 't
ribbon on komt voor bij vaalerts. Zie verder
yolk d. gemeenteltjke regeering, d. provinciale
staten en 's lands vertegenwoordiging (d.
't art. hexakistetraeder on pentagoon-dodecaider.
Wordt d. dodecaedrische hemiedrie op d.
beide kamers der Staten-Generaal) kiest, d.
hexakisoctaeder toegepast, dan ontstaat d.
-openbaarheid v. alle maatregelen, 't staatsdyakis-dodeca;,der, welke door 24 vierhoek en
gezag betreffende, 't bestaan v. onafhankelijke
begrensd wordt, 12 korte, 12 lange on nog 24
rechters, 't recht v. petitie, d. verantwoordeandere ribbon heeft on o. a. bij ijzerkies en
lijkheid der ministers zijn d. groote waarglanskobalt voorkomt.
borgen voor d. eerbiediging v. d. rechten der
Regemorter (PETER JOHANNES VAN), een
burgers; terwtjl d. harmonie v. 't geheel, alsNederl. schilder, 8 Sept. 1755 to Antwerpen
mode d. soliditeit der rechten nog verzekerd
gob. In zijn jeugd hield hij zich vooral met
wordt door d. omstandigheid, dat boven alle
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taalstudie bezig, maar hij gaf weldra a. zijn
bepaalde neiging voor d. kunst toe, waarin hij
echter geen leermeester kon vinden, die ztjn
gelukkigen aanleg begreep en ontwikkelen
kon. Door een vlijtige studie der kunstwerken v. oude meesters bracht hij 't niettemin al spoedig tot zekere hoogte en schilderde hij op verdiensteltjke wijs huiselijke
tafereelen, fraai gestoffeerde landschappen en
maanlichten. In 1814 door 't gemeentebestuur
v. Antwerpen n. Parijs afgevaardigd om er
d. door d. Franschen meegevoerde kunst-

werken terug to halen, kweet hij zich v. die
taak op Ioffelijke wtjs en hij zag zich daarvoor
o. a. met een medaille beloond. Hij zette nu
geregeld ztjn kunststudie voort en was vooral
nuttig werkzaani als hoogl. bij d. Antwerpsche academie, terval htj in zijn atelier onderscheidene leerlingen vormde, die later d.
grond legden tot d. ontwikkeling der nieuwere
Belgische school, o. a. v. Bree, Verstappen,
Dentin en ztjn noon Ignatius. Ook als restaurateur v. beschadigde schilderijen had REGEMORTER naam. Hij overt. 17 Aug. 1830 to
Antwerpen.
Regen, een linkerzijrivier v. d. Donau,
165 KM. lang; zij ontstaat uit d. Zwarte en
Witte Regen, twee riviertjes, die in 't Bohemerwoud ontspringen, stroomt dan eerst westen vervolgens zuidwaarts en valt bij Stadtamhof, tegenover Regensburg, in d. Donau.
Regen. d. Waterdamp, die o. a. d. warmte
v, d. zon a. d. oppervl. v. d. aarde doet ontstaan, verheft en verspreidt zich in en door
d. dampkring, 'tzij omdat zijn soort. gew.
kleiner is dan dat v. d. lucht, 'tzij door diffusie,
'tzij omdat luchtstroomen hem meevoeren. d.
Lage temperatuur der hoogere luchtlagen
veroorzaakt, dat hij gaandeweg een groote
dichtheid verkrijgt en ten laatste in kleine
waterdruppels condenseert; dit opstijgen v.
damp heeft aanhoudend plaats en zoo ontstaan wolken. Ook d. plotselinge afkoeling v.
d. dampkring kan veroorzaken, dat d. daarin
verspreide waterdamp zich tot wolken samenvoegt. d. Opwaartsche luchtstroomen gedurende d. dag, een gevolg v. 't meer verwarmd
worden v. d. onderste luchtlagen, d. winden

en d. warmte v. d. zon, die d. wolken doet
uitzetten en Naar eon geringer soort. gew.
geeft dan d. omringende lucht, zijn oorzaken,
door welke d. wolken in d. dampkring blijven
drijven. d. Gedaanten, die d. wolken aannemen en gedeelteltjk v. blikomende omstandigheden afhankelijk zijn, verschillen aanmerkelijk v. elk.
't Ontstaan v. d. regen verklaart men aldns:
als d. wind door deze of gene hindenais gestuit wordt, zullen d. in beweging zijnde
luchtdeenjes, gelijk uit d. aard v.'t verschtjnsel duideltjk wordt, opstijgen; d. lucht, dientengevolge tiler wordende, koelt - to geltjker
tijd af en, oververzadigd zijnde met waterdamp, stort ztj d. overmaat als regen uit. Zijn
d. luchtlagen., door welke d. regen moot neerdalen, zeer droog, dan verdampen d. waterdruppels en valt er op d. aarde goon of zeer
fijne regen. 't Wordt op deze wijze verklaarbaar, waarom d. zeewinden regen aanbrengen;
d. tegenstand, dien ztj v. d. kusten, bergen,
heuvels, bosschen, enz. ondervinden, doet d.
toestroomende lucht opstijgen on afkoelen en,
naar gelang deze meer verwarmd is en meer
vochtdeelen bevat, zal zij overvloediger regen
geven.
d. Instrumenten, v. welke men zich bedient
om d. hoeveelbeid regen, gevallen gedurende
een bepaald tijdsverloop, to meten, dragon d.
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names regenmeters, odometers of hyetometers.
Men is gewoon d. hoeveelheid gevallen regen
uit to drukken in d. dikte, die d. waterlaag
op een horizontaal vlak hebben zou, als d.
regen zich ophoopte in plaats v. in d. grond

to trekken, naar d. bronnen der rivieren af
to vloeien, to verdampen enz. Een der eenvoudigste regenmeters is d. volgende. Een
d. bovenzUde opene cylindervormige vaas is
door een middenschot met een kleine opening
in twee boven elk. geplaatste afdeelingen
(a on b) gescheiden. d. Regen, die in d. bovenste ruimte wordt opgevangen, vloeit onmiddellijk in b en zal daar, aangezien d. gemeenschap met d. buitenlucht bkjna is afgesloten,
slechts in geringe mate verdampen. Door een
pUp, die in d. bodem v. b uitmondt on bij 't
begin v. d. waarnetning gevuld wordt met
water, heeft d. ruimte b gemeenschap met
een glazen buis, naast welke een verdeelde
schaal geplaatst is. Op deze zal men d. hoogte
v. 't water in b ieder oogenblik kunnen aflezen. d. Bak b en d. glazen buis vormen
derhalve twee communiceerende vaten. Men
laat ook d. pijp en d. buis wel weg on voorziet d. bodem der ruimte b v. een kraan ; na,
verloop v. een bepaalden tijd tapt men 't
water uit b weg en weegt men dit. Uit dit
gewicht bepaalt men vervolgens d. hoogte v.
't gevallen water. d. Waarnemingen met d.
regenmeters hebben tot verschill. uitkomsten
geleid. Men heeft bevonden, 'tgeen trouwens
d. ondervinding ook geleerd heeft, dat d. hoeveelheid gevallen regen voor d. verschill.
streken v. d. aardbol verschillend is; doch
'tgeen men door opzettelijke waarneming
alleen kon verkrUgen, is d. kennis v. d. verhoudingen tuss. d. genoemde hoeveelheden.
Regenbogen (JOAN HENDRIK), een Nederl.
godgeleerde, gob. 9 Dec. 1769 to Schuttorp, in
't graafs. Bentheim, en overt. 22 Febr. 1814 to
Leiden. Hij was eerst predikant to Jutryp en
Hemmerts in Friesland. daarna hoogl. der
godgeleerdheid to Franeker on na d. ophef
fing der hoogeschool aldaar hoogl. in d. kerkelijke geschiedenis to Leiden. Als vrijmoedig
en zelfstandig godgeleerde heeft hij zich niet
alleen doen kennen door verschill. prijsverhandelingen in d. werken v. 't Haagsche genootschap tot verdediging v. d. Christelijken
godsdienst on eenige academtsche redovoerin-

gen, maar ook door een „Verdediging v. d.
geopenbaarden godsdienst" (1803, 2 dln) en
vooral door een „Christeltjke godgeleerdheid
naar d. behoefte v. dozen ttjd' (1811). Als geschiedkundige heeft hij zich vooral doen kennen door een verhandeling over d. gevolgen
der kruistochten, getiteld „Commentatio de
fructibus, quos humanitas, libertas, mercatura,
industria, artes atque disciplinae per cunctam
Europam perceperint e bello sacro" (1810).
Regenboog. d. Regenboog bestaat uit
cirkelvormige strooken in d. dampkring, die
al d. kleuren v. 't spectrum vertoonen; d.
helderste strook heeft 't rood boven- en 't
violet onderaan ; ztj zijn tegenover d. zon geplaatst en alleen dan zichtbaar, als er zich
in d. genoemde richting een regenwolk geheel
of gedeelteltjk in droppels heeft verdeeld. d.
Oorzaken v. 't verschijnsel ztjn d. braking en

terugkaatsing der zonnestralen, die een waterdroppel ontmoeten. Dat er terugkaatsing
moest plaats hebben, hadden d. oude wUsgeeren reeds opgemerkt uit d. omstandigheid,

dat d. regenboog zich alttjd a. d. tegenovergestelde zijde v. d. zon vertoont. Vitellion
begreep, dat in d. kleuring v. d. boog 't bevas lag, dat er ook straalbreking bij plaats
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heeft. Descartes echter gaf d. eerste, ofschoon
nog onvolledige theorie v. 't verschijnsel; d.
wetten der kleurschifting waren hem nog
onbekend. Aan Newton was 't voorbehouden,
d. door Descartes opengelaten leemten in diens
theorie aan te vullen.
d. Pool v. d. regenboog is gelegen in d. lijn,
die men zich getrokken kan denken door d.
zon en 't oog; d. bogen zelf zijn nl. kleine
cirkels met 't tweede snijpunt v. genoemde
lijn en d. hemelbol tot pool. Laat d. cirkel
in d. fig. een regendroppel voorstellen en laat

op dezen een bundel evenwijdige zonnestralen
vallen. Dan is d. verklaring v. 't ontstaan v.
d. heldersten gordel d. volgende. Een zonnestraal, die in d. richting Z a op een regendroppel valt, wordt bij a gebroken volgens
d. richting ab, ontmoet bij b opnieuw 't oppervlak v. d. droppel en wordt dan opnieuw ten
deele gebroken en voor 't overige teruggekaatst; in c heeft 'tzelfde plaats. Een tweede
straal (Z a') evenwijdig a. d. eerste, zal bij
zijn uittreden uit d. droppel niet evenwijdig
zijn a. c 0 , maar v. die richting afwijken. Van

d. stralenbundel, die op d. droppel valt, zullen
alleen die een merkbaren indruk teweegbrengen op 't oog, dat wij ons in d. richting
c0 geplaatst denken, wier afwijking v. d.
richting c 0 zekere grenzen niet te buiten gaat.
Bij onderzoek is gebleken, dat zulks alleen
't geval zal zijn, als d. hoek A, gevormd door
d. invallende en uittredende stralen voor
roode stralen ongeveer 42° bedraagt. Naar
gelang d. afmetingen v. d. droppel grooter
zijn, zullen er meer stralen a. d. genoemde
voorwaarde voldoen en zal bijgevolg d.lichtindruk sterker zijn.
d. Stralen, die v. d. zon uitgaan, zijn wit
Hat, die bij d. eerste breking reeds in d.
verschill. kleuren ontbonden worden, omdat
voor die bedoelde kleuren d. brekingsindices
verschillen. Terwij1 dus 't boven gezegde voor
alle kleuren doorgaat, is d. genoemde hoek
v. 42° voor d. violette stralen ongeveer 40D
groot; voor d. andere kleuren heeft hij een
waarde tuss. d. genoemde waarden in. Men
zal dus inzien, dat d. regenboog een gekleurde
gordel is, a. d. bovenkant rood, a. d. onderkant violet vertoonende. d. Geheele breedte
v. d. gordel zal 2. 14' 40 ' bedragen.
'At d. standvastigheid der genoemde hoeken
volgt nog, dat d. regenboog altoos dezelfde
schijnbare middellijn zal hebben; zijn middelpunt zal des to hooger liggen, hoe meer d.
zon tot d. horizon nadert en, als deze in d.
horizon komt, zal d. gordel bijna met een
halven cirkel overeenkomen; alleen, v. een
bergtop gezien. zal 't mogelijk zijn, meer dan
een halven cirkel waar te nemen.
Behalve d. beschrevenen gordel ziet men
gewoonlijk nog een tweeden boven d. eersten,
die zwakkere kleuren vertoont en bij welken
deze in d. omgekeerde orde, rood onder en

violet boven, voorkomen. Hij ontstaat, als
straal eerst na 'tweemalige terugkaatsing binnen d. droppel dezen verlaat. d. Grenshoeken A bedragen dan voor d. roode stralen:
ongeveer 50° en voor d. violette 54°. d. Boog
is bleeker dan d. eerste, omdat er bij iedere
terugkaatsing licht verloren gaat; zijn breedte
zal ongeveer 3. 40' 30 bedragen.
Worden d. lichtstralen driemaal in d. regendroppel teruggekaatst, dan is v. uit ons stand
punt geen gordel waar te nemen; evenmin
bij een viermalige terugkaatsing. d. Gordel,
die bij een vigmalige terugkaatsing zou ontstaan, is te zwak om gezien te worden. Wij
hebben dus 't volgende verschijnsel. Tegenover d. zon bevindt zich eerst d. pool v. d.
regenboog; op deze volgt een heldere ruimte,
na welke achtereenvolgens d. binnenste gordel,
rood naar buiten, violet naar binnen, een
donkere ruimte, d. buitenste gordel, rood naar
binnen, violet naa.r buiten en weer een verlichte ruimte komen.
't Spectrum v. d. regenboog is niet homogeen ; omdat d. zon een schijnbare middellijn
heeft v. ongeveer 30', moet iedere kleur een
band v. die breedte vormen en deze banden
vallen gedeeltelijk boven elkaar.
Men kan d. regenboog kunstmatig vormen
door zonnestralen of stralen, die v. een puntvormige, kunstmatige lichtbron komen, op
een met water gevuld cylindrisch of bolvormig glazen vat of op een cylindrischen
waterstraal te laten vallen.
d. Gegeven theorie v. d. regenboog is onvolledig, want zij verklaart niet d. kleurenbogen, die zich dikwijls binnen d. eersten
gordel en somtijds, maar zelden, buiten d.
tweeden vertoonen en in een herhaling der
kleuren rood, groen en violet bestaan. Van
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deze bogen gaf YOUNG in 1804 't eerst een
verklaring. Later vatte AIRY 't verschijnsel
v. d. regenboog als een buigingsverschijnsel
op en ztjn verklaring wijkt dus geheel en al
v. d. bovenstaande af. Zie E. Verdet „Vorlesungen fiber die Wellentheorie des Lichtes"
(le deel).
d. Lichtstralen, afkomstig v. d. maan, doen
-ook regenbogen ontstaan; doch zij ztjn aanmerkelek bleeker dan die v. d. zon; d. kleuren
zijn nauwelijks meer to onderscheiden en d.
tweede of buitenste boog vertoont zich slechts
in hoogst zeldzame gevallen op een voor 't
oog zichtbare wijze.
Regenmeter, Zie Regen.
Regensburg, d. hoofdstad v. 't Beiersche
regeeringsdistrict Opper-Palts, ligt op d. rechteroever v. d. Donau, die hier links d. Regen
-opneemt, en a. d. spoorwegen RegensburgHochzoll, Munchen-Oberkotzau, RegensburgDonaulanden en Passau-Wilrzburg. Een steenen brug, die reeds in d. 12e eeuw gebou wd werd,
voert over d. Donau naar 't tegenovergelegen
Stadtamhof, dat tevens d. noordelijke voorstad
v. Regensburg is. d. Straten v. Regensburg zijn
meerendeels nauw en krom; eenige wijken
dragon in haar bouwtrant nog 't karakter der
Middeleeuwen en der Renaissance. Merkwaardig zijn eenige torenachtige bouw werken, o. a.
d. Gouden Toren en d. Goliath. 't Grootste
gebouw der stad is d. gothische Dom, die v.
1275-1634 gebouwd werd en vele merkwaardige monumenten bevat. Verder zijn belangrijk d. kerk v. 't Benedictijnerklooster s. Jacob,
een Romeinsche basilica, d. kerk v. d. in 652
gestichte abdij s. Emmeram met 't graf v.
Lodewijk 't Kind en Dannecker's beroemd
Ql.ristusbeeld, d. abdtjen Opper- en NederMunster en 't raadhuis, waarin v. 1663-1806
d. Duitsche Rtjksdag bijeenkwam. Fraaie
plantsoenen, op d. plaats der vroegere wallen,
versieren d. stad, evenals vele private tuinen,
o. a. d. vorstentuin achter d. residentie. Voorts
heeft Regensburg talrijke inrichtingen voor
onderwijs en liefdadigheid. Onder d. verzamelingen onderscheiden zich vooral d. rijke
bibliotheek en 't oudheidkundig museum. d.
Bevolking telt 37 934 inw. Voor 't verkeer en
inzonderheid voor d. graanhandel is hier d.
Donau, waarover een spoorwegbrug voert, v.
't meeste belang. Ook d. nijverheid is zeer
ontwikkeld, met name d. vervaardiging v.
potlooden, blik-, goud- en zilverwaren, klokken, machines, messen, chemicali6n, fayence
en porseleinwaren; verder doet men er
a. scheepsbouw, ververtj, bleekerij en bierbi ouwerij. — Regensburg, in d. Romeinschen
ttld als Reginum of Castra Regina een belangrijk militair station, komt in d. 7e eeuw als
Radaspona, later als Ratisbona voor (v. daar 't
Fransche Ratisbonne), werd later d. hoofdstad
v. Beieren en was voor d. uitbreiding v. 't
christendom in Z.-Duitschland v. groot belang.
d. Heilige Bonifacius wijdde 't bisdom in
739 in. Nadat Lodewtjk d. Duitscher en keizer
Arnulf hier hun verbltjf hadden gehouden,
kwam Regensburg na 't uitsterven der Karolingers weer in 't bezit v. d. Beiersche hertogen
en werd 't door keizer Hendrik II (1002—'25)
andermaal een der hoofdplaatsen v. 't Duitsche rjjk. Frederik Barbaroesa, die Regensburg tot rijksstad verhief, Weld hier in 1156
en 1180 twee belangrijke rijksdagen. In 1523
ging d. stad tot d. hervorming over en in 1541
kwam hier 't zoogenaamde Regensburger
Interim tot stand. Van groot belang voor d.
30-jarigen oorlog was d. in 1630 bier gehouden keurvorstendag. In 1632 word d. goad
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versterkte stad door d. Keizerlijken, in 163.3
door Bernhard v. Weimar on in 1634 weer door
d. Keizerlijken bezet. Van 1663-1806 was
Regensburg voor goad d. zetel v. d. Duitsche
rijksdagen; 't kwam in 1803 met 't bisdom a. d.
keuraartskanselier Von Dalberg en werd in
1810 met Beieren vereenigd. — Zie „Regensburg in seiner Vergangenheit and Gegenwart"
(1877) en Janner „Geschichte der Bisschofe v.
Regensburg" (1883—'86).
Regent (v. 't Lat. regere, besturen) beteekent in 't algemeen ieder, die iets beheert. In
't bijzonder noemt men ook regenten d. bestu urders v. liefdadigheidsgestichten, woes-,
ziekenhuizen enz. en heeft men daarvati een
vrouwelijken vorm regentessen.
In 't staatsrecht beet regent d. persoon, die
't koninkljjk gezag waarneemt in geval v.
minderjarigheid des konings of, wanneer
deze buiten staat geraakt d. regeering waar
to nemen.
d. Bekendste v. alle regenten uit vroegeren
en lateren tijd is zeker wel d. hertog v.
Orleans, die Frankrijk beheerde v. 1715-1723
ttjdens d. minderjarigheid v. Lodewijk XV;
d. Franschen spreken v. hem als v. d. regent
uitnemendheid, terwij1 ztj dat tijdperk d.
Ragence noemen.
Regenworm, Zie Aardworm.
Reggio is d. naam v. twee Ital. steden,
die in geltiknamige provinci6n gelegen zijn. -'t Eene Reggio ('t oude Regium Lepidi) is d.
hoofdstad v. d. prov. Reggio nell' Emilia, in
't landsehap Emilia (met een oppervl. v. 41
vk. mijlen en 267 000 inw.). Daze stad is gelegen in een vruchtbare vlakte a. d. spoor weg
Alessandria—Bologna, is d. zetel v. een bisschop, heeft een dom on verschill. andere
kerken, een hertogelijk paleis, een koninkltjk
lyceum, een gymnasium, een seminarium, een
kunstacademie on een openbare boekerij en telt
24000 inw., die hun bestaan vinden in landbouw, zijdeweverij, handel enz. Reggio is d.
geboorteplaats v. Ariosto. Jaarlijks wordt
hier in d. maand Mrt een groote mis gehouden. — 't Andere Reggio (oudtijds Rhegiuln)

is d. hoofdstad v. d. prov. Reggio di Calabria,
in 't landschap Calabria (met een oppervl. v.
71 vk. mijlen on 406 000 inw.). Zij ligt a. d.
spoorwegen Reggio—Taranto on Reggio—Villa
San Giovanni, is d. zetel v. een aartsbisschop,heeft eon dom, een gymnasium en een
lyceum on telt 23 863 inw., die zich behalve
met d. wijn- en olijvenbouw nog bezighouden
met 't vervaardigen v. vruchtensappen, welriekende wateren enz. on verder levendigen
handel drijven in olie, ztjde on zuidvruchten.
Dit zuidelijke Reggio, oorspronkelijk een
Grieksche kolonie v. d. Chalcidi6rs op Euboea,
had in d. Middeleeuwen door d. Gothen,
d. Saracenen en d. Turken veel to lijden on
werd in 1783 door een aardbeving grootendeels verwoest. — Reggio is ook d. naam v,
een voormalig Longobardisch hertogdom in
Itali6, tegenwoordig tot d. prov. Reggio behoorende. In d. 12e eeuw was 't een republiek on 't behoorde later a. d. markgraven v.
Este. Generaal Oudinot werd in 1809 door
Napoleon to hertog v. Reggio verheven.
Regie (v. 't Lat. regere, besturen) heet in
d. ruimsten zin 't beheer v. goederen on 't
voeren v. eenig beheer voor rekening v. een
derden, wien d. zaak aangaat en wien men
verantwoording schuldig is. In 't administratief
recht v. eenige staten heeten regie die afdeelingen v. 't financi6e1 beheer, met hare
bureau's en agenten, die zekere takken v.
staatsinkomsten heffen en administreeren.
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is dan zooveel als ten onzent en elders
't beheer en personeel der indirecte belastingen, d. i. v. die belastingen, welke niet door
ieder burger in 't bijzonder bij 't gebruiken
der belaste voorwerpen worden voldaan, maar
reeds door d. vervaardigers of eerste verspreiders dier waren worden betaald en d. verbruikers onder d. verhoogden prijs worden
aangerekend, zooals btjv. bij ons d. belastingen
op wijn en gedistilleerd. Die indirecte belastingen vereischen een grout en uitgestrekt personeel, om nauvrkeurig alle vervaardiging,
alien invoer en alle verbruik na te gaan;
dat personeel moet vrijen toegang tot fabrieken en magazijnen hebben en zich dikwijls
tot onderzoek daarin begeven, ten gevolge
waarvan zulk een regie bij d. burgers niet
zelden zeer gehaat is. Men denke slechts a.
d. regie v. d. tabak in Frankrijk.
Regillo da Pordenone, Zie Pordenone.
Regillus, een klein ltaliaansch meer, ten
0. v. Rome gelegen, welks naam beroemd
werd door d. slag, dien d. Romeinen in zijn
nabijheid anno 496 v. Chr. leverden. Ztj versloegen hier nl. onder Aulus Postumius d.
Latijnen, die d. verjaagden koning Tarquinius
Superbus ondersteunden, en maakten aldus
een einde a. zijn pogingon om n. Rome terug
te keeren.
Regiment. Als in d. tijd der landsknechten
'eon kolonel voor d. een of anderen krijgslieer
een bepaald troepengedeelte aanwierf, zei men
v. hem, dat hij een regiment (regeering, bestuur)
oprichtte over zooveel vendels voetvolk of
over zooveel kornetten ruiterij. d. Vereeniging dier vendels of kornetten werd dan ook
een regiment voetvolk of ruiterij genoemd.
Een regiment is dus altijd eon zuiver administratieve afdeeling geweest. Wel is waar
vormde men bij d. infanterie d. tactische
-eenheid, 't bataljon, gewoonlijk uit een gehoel
regiment; maar die regimenten waren meestal
zwak en er werden dikwijls meer dan een tot
-een bataljon vereenigd, terwijl men anderzijds
een zeer stark regiment in verschill. bataljons
verdeelde. Bij d. cavalerie was 't zeldzamer,
-dat een regiment ook een eskadron vormde;
meer algemeen werd 't in verschill. eskadrons
verdeeld. Thans verstaat men door een regiment infanterie d. administratieve vereeniging
v. 2 of meer bataljons on door een regiment cavalerie d. administratieve vereeniging
v. 3 tot 10 eskadrons. Na d. invoering der
staande lagers word 't regiment wel niet moor
door d. kolonel samengesteld, maar 't regiment
behield toch zijn eigen huishouding en moest
zich op eigen hand. meestal door werving,
voltallig houden. d. Regimenten werden toen
door d. vorsten meestal a. generaals geschonken. d. Generaal, die op daze wijze a.
't hoofd v. een regiment gesteld werd en wien
{Ian een compagnie, d. zoogenoemde lijfcompagnie (compagnie colonelle) in 't bijzonder toebehoorde, word chef of eigenaar v.'t regiment
genoemd; op hem volgde dan een kolonel als
•eigenlijke regimentscommandant.
Vroeger werden d. regimenten v. 'tzelfde
leger on wapen genoemd naar hun bevelhebbers of chefs, in sommige landen naar d.
gewesten, waaruit d. aanvulling plaats had.
Naderhand kwam ook d. benaming naar doorloopende nommers in zwang, die tegenwoordig
-ook in vele landen bestaat. d. Regimenten v.
'tzelfde wapen onderscheiden zich in d. kleeding gewoonlijk slechts door d. nommers, die
zij op d. schouderlappen of a. 't hoofddeksel
dragon, of door verschill. kleur v. kragen en
opslagen, door verschill. kleur v. hoofddeksels
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enz. Evenals bij d. infanterie en cavalerie
heeft men tegenwoordig ook regimenten
artillerie en genietroepem, die d. administratieve vereeniging v. eenige batternen of
compagnieen artillerie of v. eenige bataljons
genietroepen zijn.
Regiomontanus. Aldus noemde zich naar
zijn geboorteplaats Koningsbergen Johannes
Muller, gab. 6 Juni 1436. Deze vermaarde
wis- on sterrenkundige was een leerling v.
Purbach, onder wiens leiding hij zich to
Weenen in d. wiskunde oefende en met wien
hij eenige eclipsen waarnam. In 1461 deed hij
een rein n. Rome, ten einde v. d. kardinaal
Bessarion zooveel Grieksch to leeren als
noodig was om 't „Almagestum" Y. Ptolemaeus to verstaan. Ofschoon men hem to
Ferrara, to Padua en to Venetia wenschte to
houden tot 't geven v. lessen in d. WiS- en
sterrenkunde, verliet hij Italie on bracht hij
eenigen tijd a. 't hof v. d. koning v. Hongarije
door, vanwaar hij zich n. Neurenberg begaf,
waar hij met zijn vriend Bernhard Walther,
made een zeer verdienstelijk sterrenkundige,
een boekdrukkerij opzette, die weldra grooten
naam kreeg. Doch in 1474 begaf REGIOMONTANUS
zich andermaal n. Italie op uitnoodiging v. paus
Sixtus IV, ten einde mode to werken a. d.
toen reeds noodig geoordeelde verbetering v,
d. almanak. d. Paus begiftigde hem met 't
bisdom Regensburg, doch hij overl. weldra
to Rome, 6 Juli 1476, volgens sommigen vergiftigd door d. zonen v. Georgius Trapezuntinus. REGIOMONTANUS heelt zich in onderscheidene opzichten hoogst verdienstelijk
gemaakt ten aanzien der wetenschappen. Hij
was een der eersten, die a. daze zijde der
Alpen d. Grieksche letterkunde deden bekend
worden, en daarom bracht hij eenigen tijd a.
't Hongaarsche hof door; koning Matthias
Corvinus was nl. voornemens, een verzameling
Grieksche handschriften to Ofen a. te leggen.
Inzonderheid echter waren 't d. wis- en
d. sterrenkunde, die hij met grooten ijver
beoefende en bevorderde. Hij was een dee
eersten, die d. verwaarloosde beoefening der
algebra uitbreidde. d. Trigonometric, dankt
hem d. invoering v. 't gebruik der tangenten.
d. Optica en d. waterbouwkunde werden door
hem met belangrijke geschriften verrijkt. d.
Sterrenknnde dankt hem belangrijke waarnemingen en berekeningen, o. a. „Ephemeriden voor d. planeten, 1475-1506" (1474), door
Walther voortgezet en met daze bijvoegsels
door Schoner later uitgegeven (1544). d. Vrucht
zijner, naar aanleiding v. 's pauses uitnoodiging ter hand genomen chronologische studien
legde hij neer in een „Calendarium", dat in
't Lati.jn on 't Duitsch to Neurenberg in of
omstr. 't jaar 1473 is uitgegeven; zijn work
„De reformatione Calendarii" zag na zijn dood
't licht (1489); zijn „Tabula magna primi
mobilis" zag kort voor zijn overlijden 't licht
(1474), terwijl zijn waarnemingen omtrent d.
komeet v. 1472 na zijn dood zijn uitgegeven
(1531), evenals zijn wiskundige arbeid „De
triangulis omnimodis" (1533) en zijn „Tabulae
directionum profectionumque in nativitatihus
utiles" (1515). Een volledige lijst v. 's mans
werken, onder welke vele, die nooit gedrukt
zijn, vindt men btj Taunfletter, „Praefectio
ad tabulas eclipsium Purbachii". Gassendi,
Doppelmaijer en Weidler hebben zijn leven
besch rev en.
Regis (PIERRE SILVAIN), gob. in 1632 to
Salvetat de Bjanquefort, bij Agen, en overl.
11 Jan. 1707 to Parijs, studeerde aanvankeltik
onder d. Jezifieten to Cahors en verder to
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Parijs in d. wijsbegeerte en theologie. Hier
leerde hij ale hoorder v. Rohault d. philosophie v. Descartes kennen en hU onderwees die
later zelf te Toulouse en te Parijs met grooten
bijval. In 1699 werd hij medelid v. d. Academie
der Wetenschappen. Toen hem later door d.
aartsbisschop v. Parijs d. mondelinge voordracht v. 't cartesianisme verboden werd,
zocht hij dit des to ijveriger in zijn geschriften to verbreiden on verder to ontwikkelen,
want hij was geen blind° aanhanger v. Descartes, maar een zelfstandig denker on een
der verdienstelijkste wUsgeeren, die uit diens
school zijn voortgekomen. REGIS verdedigde
d. wijsbegeerte v. Descartes met veal bekwaamheid tegen d. aanvallen v. Huet, bisschop v. Avranches, die hierop slechts op
satirieke wijs antwoordde. Zijn werken bestaan
uit: „Systeme de la philosophie, contenant la
logique, la motaphysique et la morale" (1690,
3 dln), ROponse aux reflexions critiques de
M. du Hamel sur le systOme cartOsien de la
philosophie" (1692), „Reponse an livre qui a
pour titre: Huettii censura philosophiae cartesianae, par P. S. R." (1692), waarop d. door
Huet anoniem uitgegeven „Nouveaux memoires pour servir a l'histoire du Cartesianisme"
als wederantwoord betrekking hebben, en „De
la raison et de la foi ou l'accord de la foi et
de la raison" (1704).
Regius (HENarcus), geb. 29 Juli 1591, studeerde to Franeker in d. geneeskunde en
werd achtereenvolzens geneesheer (1625) en
hoogl. in d. geneeskunde en d. botanie to
Utrecht (1638). Hij was een aanhanger v. Descartes, waardoor hij zich vele vijanden verwierf, en overl. 21 Jan. 1684, o. a. nalatende
„Theses pro circulations sanguinis" (1640),
„Physiologia" (1641), „Fundaments physices"
(1646), „Philosophia naturalis" (1651) en „Praxis
medica" (1686).
Regnard (JEAN FRANcOIS). Daze Fransche
blijspeldichter, v. wien Voltaire zei, dat wie
hem niet hoogschat niet waard is Moliere to
bewonderen, had een vrij avontuurlijke levensgeschiedenis. Hij werd in 1647 to Parijs geb. en
gaf reeds in zijn jeugd toe a. een grooten reislust, die hem echter slecht bekwam. Na in ItaliO
opgang als tooneelspeler gemaakt to hebben,
was hij v. plan in 1678 met een Engelsch
schip naar zijn vaderland terug to keeren,
toen hij op d. Middellandsche Zee d. prooi v.
zeeroovers werd en zich to Algiers als slaaf
verkocht zag. 't Gelukte hem daar door eenige
bedrevenheid in d. kookkunst d. gunst v. zijn
meester to winnen, maar tot zijn ongeluk
won hij ook die der bewoonsters v. zijns
meesters harem. Voor een aanzienlijk losgeld
vrijgekocht, begaf hij zich n. Frankrijk in
gezelschap v. een vrouw, die hem reeds to
Bologna had leeren kennen en die met haar
echtgenoot, tegelUk met hem, to Algiers in
slavernU was geraakt. d. Laatste moest als
slaaf achterblUven, maar daagde onverwachts
op, toen REGNARD met d. vrouw in 't huwelijk
meende to treden. In zijn liefde teleurgesteld,
ondernam hij een reis door d. Nederlanden,
n. Denemarken en Zweden, waar koning
Karel XII hem welwillend ontving en een
reis n. Lapland opdroeg ter ontdekking v.
weinig bekende punten. In gezelschap v. zijn
landgenooten Fercourt en Corberon stevende
hij over d. Bothnische golf on trok hij over
Tornea langs d. IJszee n. Stockholm, vanwaar
hij later door Polen, HongarUe en Duitschland
te Parijs terugkwam, voor goad genezen zoowel v. zijn verliefdheid als v. zijn reislust. Hij
betrok een buiten in d. nabUheid v. Dourdan
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(depart. Seine-et-Oise) on overl. er 5 Sept
1709. Sommige zijner stukken worden nog v.
tijd tot tijd vertoond, zelfs in 1823 voor 't eerst
een nagelaten stuk v. an hand, „les Vendanges". Talrijk zijn d. uitgaven zUner blijspelen; d. beste zijn die v. Didot (1820, 4 dln)
en v. Crapelet (1822, 6 dln).
Regnaud de Saint-Jean d'Angely

(AUGUSTE MICHEL MARIE ETIENNE, graaf), een
Fransch maarschalk, geb. 29 Juli 1794 to Parijs.
In 1812 in dienst bij 't lager getreden, onderscheidde hij zich vooral in d. slag a. d. Moskwa. In 1&51 was hij korten tijd minister v.
oorlog; na d. coup d'etat v. 2 Dec. werd
senator, in 1852 inspecteur-generaal der cavalerie en in 1854 generaal der keizerlUke
garde. In 1859 voerde hij 't bevel in Itali6;
in d. slag bij Magenta werd hij met d. maarschalksstaf vereerd en hij overl. 1 Febr. 1870
to Cannes.
Regnault (JEAN BAPTISTE, baron), een
Fransch historieschilder, in 1754 to Parijs geb.,.
toonde reeds als kind een gelukkigen aanleg
voor d. kunst. Hij kopieerde met uitstekend
gevoig eenige teekeningen v. onde meesters,
begaf zich vervolgens met zijn vader n..
Amerika en kwam na velerlei reizen en,
avonturen eenige jaren later to Parijs terug,
waar hij eindelijk zijn kunststudift mocht
hervatton onder d. leiding v. d. bekwamen,
H. Bardin, die hem met zich n. Rome nam
en wiens onderwijs zoowel als vaderlijke
leiding REGNAULT met dankbaarheid jegens
dien leermeester vervulden. Bardin, een vijand,
der een4digheid v. d. academisch classieke
richting, wist zijn leerling, door hem tewijzen op d. schoonheid, bevalligheid en eenvoudigheid v. d. voortbrengselen der best°.
oude Italiaansche meesters, tot navolging
v. dezen op te wekken. Te Parijs teruggekeerd, verwierf d. talentvolle jongeling achtereenvolgens verscheidene medailles en op ,
zijn20earmtd.vosling„'bezoek v. Alexander bij Diogenes" d. grootsten,
prijs, die hem ten tweeden male d. weg n..
Rome opende. Hij rechtvaardigde d. schoone
verwachtingen, die hij had opgewekt, ,o. a._
door een groote schilderij, „d. Doop v. Christus",
welke d. beroemden Mengs, toen hij haar zag,
zoo verrastte, dat hij niet geloovon kon een
modern kunstwerk to aanschouwen. Toen d._
tijd verstreken was, dien hij op kosten v. d.
staat to Rome mocht doorbrengen, maakteREGNAULT zich gereed om n. Azie to reizen,.
't eenige werelddeel, dat hij nog niet bezocht
had. Een ziekte, ten gevolge v. anatomischestudign opgedaan, verhinderde hem hierin en.
hij keerde n. Frankrijk terug. Te Parijs aangekomen, had hij een tijd lang met gebrek
to worstelen en moest hij zich om d. brood°•
verlagen tot 't schilderen v. onwaardige tafereelen. In 1782 verwierf zijn schilderki „Perseus en Andromeda" hem d. eer der opneming
in d. academie. Hij bekende later in dit
kunstwerk eenige concessies gedaan to hebben.
a. d. academischen smaak en vernietigde zelf
zijn schilderij. In zijn „Opvoeding v. Achilles''
toonde hij zich opnieuw onafhankelijk kunstenaar en in d. vollen bloei zijner ontwikkeling. Van dit oogenblik of werd REGNAULT
gerekend tot die groote meesters, die een
geheele ontwikkeling in d.. Fransche school
zouden to weeg brengen, wat echter voornamelijk on in geheel anderen geest door
David geschiedde. Er bestond een hemelsbreed verschil tuss. d. beide meesters. David
was en bleat d. strenge, republikeinscha
Romein in d. kunst; REGNAULT was vol
.
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gratie, levendigheid en gevoel in zijn voorstellingen. Tot op hoogen leeftijd schilderde
htj nog met jeugdige kracht en vuur beelden
uit d. mythologie. Under ztjn schilderijen, wier
onderwerp a. d. teedere, bij voorkeur door hem
gezochte ztjde der mythologie of der Grieksche
geschiedenis ontleend is, noemen wij „Alcibi.ades door Socrates uit d. armen der wellust
gerukt". „d. Dood v. Adonis", „d. Drie Gratien",
„'t Oordeel v. Paris", „Amor en Hymen uit
d. schaal der Vriendschap drinkende" en „Mars
•door Venus ontwapend". Uit zijn laatsten
en besten tijd zijn „Pan en Syrinx", „Jupiter
en Io"„,Danae in d. gouden regen", „d.
Schaking v. Boreas" en „Amor slapende in d.
armen v. Psyche". In zijn nalatenschap vond
men 24 kleine voltooide schetsen uit d.
Metamorphosen v. Ovidius en 50 schilderijen
in olieverf; zijn teekeningen bedragen ongeveer 700, waaronder 20 groote en uitvoerige
en 38 academische studiekoppen.
REGNAULT schilderde ook werken v. ernstiger
of ook allegorischen aard, o. a. in 1788 een
,,Afneming v. 't kruis" voor d. kapel v. Fontainebleau en allegorische voorstellingen ter
gedachtenis v. eenige gebeurtenissen uit zijn
tijd. Hij was een voortreffelijk leermeester
en heeft vele uitmuntende leerlingen gevormd,
met wie hij steeds op vriendschappelijken
voet verkeerde, zoodat hij bij zijn dood in een
wijden kring betreurd word.
Regnault (HENRI
VICTOR), geb. 21 Juli
1810 to Aken, studeerde to Parijs a. d. polytechnische school, word in 1847 chef des
mines en in 1854 directeur der porseleinfabriek to Sevres en werd belast met 't onderwijs in d. scheikunde en met dat in d. natuurkunde a. 't College de France to Parijs. Hij
heeft zich verdienstelijk gemaakt door vele
nauwkeurige proeven op 't gebied der natuurkunde en elk niet to oud leerboek over dit
vak vermeldt daarom verscheidene malen
zip naam. Hij over]. 20 Jan. 1878 on schreef
o. a. „Cours elementaire de chimie" (4 dln, 6e
dr. 1870), „Premiers elements de chimie" (6e dr.
1874), „Relation des experiences" (1847—'62,
2 dln), „Etudes sur l'hygrometrie" (1845) en
„Recherches chimiques sur la respiration des
animaux" (1849).
Regnault

(ALEXANDRE GEORGES HENRI),

een talentvol historie- on portretschilder, d.
zoon v. d. natuurkundige Henri Victor Regnault, geb. 30 Oct. 1843 to Parijs. Hij werd
door Lamothe on Cabal in d. kunst onderwezen, behaalde in 1866 met zijn stalk „Thetis,
d. wapens a. Achilles brengend" d. prijs v.
Rome en vertrok 't volgend jaar n.
Daarna begaf hij zich n. Spanje en vervolgens ook n. Afrika en hij viol 19 Jan. 1871
in d. slag bij Buzenval. REGNAULT bekleedt
onder d. Fransche realisten een voorname
plaats en vooral als voortreffelijk kolorist
wordt hij hoog geroemd. Aan 't Oostersche
leven, dat hij ook zelf v. nabij had leeren
kennen, ontleende htj d. stof voor verscheidone zijner schilderingen, o. a. voor: „Judith"
(1870) en „Een terechtstelling onder d. Moorsche koningen to Granada" (1870). Ziln leven
beschreven Cazalis (1872), Angellier (1878),
Roger-Mori (1886) en Larroumet (1890).
Regnier

(FRANcOIS SERAPHIN DESMARETS

of, gelijk hij doorgaans schreef, DESMARAIS),
een Fransch taalkenner, 13 Aug. 1632 to Parijs
geb. Reeds in zijn jeugd vertaalde hij d.
„Batrachornyomachia", die a. Homerus wordt
toegeschreven, on hij verwierf zich daardoor
d. gunst en ondersteuning v. sommige aanzienitjken, onder wie d. hertog de Crequi was,
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die hem als secretaris meenam op eon refs
n. Rome, waar hij zich d. Italiaansche taal
zoozeer eigen maakte, dat d. Toscaansche
academie een ode v. zijn hand voor 't werk v.
Petrarca hield en hem als lid aannam. Ook
d. Spaansche taal verstond hij grondig. Op
zijn 31e jaar trad hij in d. geestelijken stand
en werd htj prior . v. Grand-Mont; twee jaar
later werd hij lid en al spoedig secretaris der
Fransche Academie, in welke betrekking hij
d. voorn. bezorger was v. d. voor d. eerste
maal in 1684 verschenen „Dictionnaire de
l'Academie". Hij overl. 6 Sept. 1713. Behalve
't woordenboek der Fransche taal schreef hij
een ,Grammaire francaise" (1676, 2 dln), eenige
geschiedkundige geschriften en vertalingen
v. Cicero en Anacreon. Voorts heeft men v.
hem: „Poesies francaises, latines, italiennes
et espagnolles" (1708).
Regnier (MATHURIN), een Fransch hekeldichter, geb. 21 Dec. 1573 to Chartres en overt
22 Oct. 1613 aldaar. Hij wordt d. schepper der
classieke satire genoemd en ontving wegens
d. goedhartigheid, die in ztjn geschriften doorstraalde, d. bijnaam LE BON REGNIER. Want
persoonlijk kwetste htj niemand, hoezeer zijn
satiren (16 in getal) zich onderscheiden door
een scherp vernuft en bijtende geestigheid.
Om haar fijne zedenschilderingen bezitten zij
een blijvende waarde. d. Beste uitgaven ervan
zijn die v. Viollet-le-Duc (1822;laatste druk
1863), Poitevin (1860), Barthelemy (1862) on
Courbet (1875).
Regnier (CLAUDE AMBROISE, hertog v.
Massa), een Fransch staatsman, geb. 6 Apr,
1746 to Blamont in Lotharingen. Tot 't Schrikbewind was hij lid v. d. Nationale Vergadering; in 1795 was htj lid v. d. Raad der Ouden
en hij ondersteunde Napoleon bij d. opstand
v. 18 Brumaire. Daarna tot staatsraad aangesteld, werd REGNIER in 1802 minister v. Justitie on Politie onder d. titel „grand-juge",
In laatstgenoemd ministerie werd hij editor
spoedig door Fouche vervangen. In 1804 zag
hij zich tot hertog verheven en in 1812 werd
hij minister v. staat en president v. 't Wet.
gevend Lichaam, doch na d. eerste restauratie
verloor hij al zijn openbare betrekkingen; hij
overl. 24 Juni 1814 to Parijs.
Regnier (JACQUES AUGUSTE ADOLPHE), eon

Fransch philoloog, gob. 7 Juni 1804 to Mainz;
hij werd in 1843 belast met d. opvoeding v,
d. graaf v. Parijs; in 1855 werd hij lid v. d.
Academie des Inscriptions on in 1873 slotbibliothecaris v. Fontainebleau, waar htj 21
Oct. 1884 overl. Hij schreef o. a. „Cours cornplot de langue allemande" (met Lebas, 7 dln,
1830—'33) en „Etudes sur la grammaire vedique"
(3 dln, 1857—'59) en leverde voorts een yen
taling v. Schillers werken (8 dln, 1860-62).
Regnitz (d.), een rivier in Beieren, ontstaan bij Furth, doo
r vereeniging der Pegnitz
en d. Rednitz; zij stroomt noordwaarts en
mondt beneden Bamberg links in d. Main uit.
Regout (rETRus), een Nederl. industrieel,
gob. 23 Mrt 1801 to Maastricht, waar zijn
famine reeds in 1680 gevestigd was, en overl.
9 Febr. 1878 op 't kasteel „Vaeshartelt" onder
Meersen. Door d. oprichting v. een glasfabriek
in 1833 en v. een eenvoudige aardewerkiabriek
in 1836 werd hij d. stichter v. d. beroemde
firma PETRUS REGOUT & CO. to Maastricht,
welke thans haar waren over bijna alle werelddeelen verzendt. Haar fabrieken beslaan to
Maastricht een oppervl. v. circa 12 H.A., terwijl 't aantal arbeiders, daarin werkzaam,
over d. 3000 bedraagt (tegen 2000 in 1870 en
1460 in 1859). REGOUT was door zijn onverdro-
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ten ijver en zijn veelzijdige talenten ook in
wijder kring bekend; behalve v. d. Maastrichtschen gemeenteraad en v. d. Kamer v. Koophandel, daar gevestigd, was hij ook jaren lang
lid v. d. Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Hij verwierf zich zoowel 't onderscheidingsteeken v. Ridder v. d. Orde v. d. Nederl.
Leeuw als dat v. 't Legioen v. Eer v. FrankrUk, terwijl hij commandeur was v. d. hoogste
pauselijke orden.
Regters (THIEBOUT), een Nederl. schilder,
geb. 25 Dec. 1710 te Dordrecht en overl. in 1768
te Amsterdam. Hij schilderde vooral portretten
en familiestukken, o. a. v. Jeronimo de Bosch,
v. d. regenten v. 't Amsterdamsche weeshuis
en v. prof. Petrus Camper, ten aanschouwe
v. eenige kunstbroeders een hoofd ontledende.
Regulator, regulateur of regelaar (een)
is een der belangrijkste deelen v. een werktuig en dient om d. gang v. dit regelmatig
te doen plaats hebben. Noch d. beweegkracht,
noch d. te overwinnen weerstand zijn onveranderlUk; in 't eene oogenblik zal d. een, in
't volgende d. ander d. overhand hebben en
't gevolg daarvan zal zUn, dat d. machine nu
eens met een grootere, dan weer met een
kleinere snelheid zal werken. d. Regulator moet
v. dien aard zijn, dat, als d. drijfkracht gaat
toenemen, hij haar doet afnemen of d. weerstand vermeerdert, waardoor 't evenwicht
hersteld wordt. d. Persoon, die 't toezicht
houdt over d. machine, kan bij d. meeste
oplettendheid daarvoor niet voldoende zorgen;
want, als hij bemerkt, dat er stoornis plaats
heeft, moet deze noodzakelijk reeds tot een
zekere hoogte geklommen zijn. Hij zal dus wel
kunnen herstellen 'tgeen verkeerd is, maar
'tkwaad voorkomen ligt niet hinnen zijn bereik.
Daarvoor is noodig, dat d. regulator zich in
een zekere afhankelUkheid bevindt v. d. op d.
machine werkende krachten. In d. uurwerken
maakt men gebruik v. d. windvleugel, dat is
v. een metalen plaatje, dat met zijn midden
a. d. laatste spil v. 't werk, die d. grootste
snelheid heeft, bevestigd is. d. Beide wiekjes,
door 't plaatje gevormd, zullen bij hun ronddraaiing v. d. lucht een weerstand ondervinden,
die evenredig gesteld kan worden met 't
vierkant der hoeksnelheid v. d. wiekjes, behalve in d. gevallen, bij welke d. hoeksnelheid
zeer groot of zeer klein is. Er bestaat dan
een snelheid, die zoodanig is, dat d. drijfkracht gelUk is a. d. weerstand of slechts zeer
weinig v. dezen verschilt. Bij d. vaste stoomwerktuigen a, d. wal wordt met vrucht gebruik
gemaakt v. d. gouverneur om d. toelating v
stoom en bij gevolg d. drijfkracht te regelen.
Deze bestaat uit een verticale spil AD, die v.
d. machine een ronddraaiende beweging ont•
vangt. Twee staafjes, AB en AC, beweegbaar
bij A om vaste spillen, zijn a. d. uiteinden
belast met zware koperen ballen en door d.
staafjes BD en CD verbonden met d. langs
d. spil beweegbaren ring D. Met d. ring is door
een arm verbonden d. smoorklep, waardoor
d. stoompUp geheel of gedeeltelUk kan worden
afgesloten. Hoe sneller d. hooldas der machine
ronddraait, hoe grooter ook d. snelheid v. d.
spil AD is; d. ballen zullen zich door d. middelpuntvliedende kracht verder v. d. spil verwUderen, d. ring naar boven bewegen en
aldus d. klep meer sluiten. Vermindert daardoor d. toelating v. d. stoom en bij gevolg
d. snelheid v. d. as, dan zullen d. ballen weer
tot d. spil naderen en d. toegang voor d.
stoom meer openstellen. Op die wijze ziet men,
dat iedere stoornis in d. gang der machine
terstond zal worden weggenomen. Bij eenige
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machines is d. ring D door verticale staafjes.
verbonden met een tweeden, E, die door een
daaraan bevestigd dwarsstaafje een v. twee
belletjes doet aanslaan; op 't geluid afgaande,
weet d. machinist of d. snelheid v. d. as te
groot of te klein is en dus wat hem te doen
staat. Een aantal regulateurs, v. onderscheidene
inrichting, worden op een soortgelijke wUza

nangewend. Een der oudsten is d. clinger.
Daze heeft een dubbel nut, want. behalve dab
hij d. gang gelijkmatig doet zUn, bepaalt zUn
lengte ook d. snelheid, met welke d. wijzers
rondgaan. Bij d. zakuurwerken heeft men een
anderen regelaar v. d. gang, onrust genaamd,
bestaande in een wieltje, dat, in beweging
gebracht zijnde, door een spiraalveer, die met
't binneneinde a. d. as v. 't wieltje en met
't andere einde a. een der platen v.'t uurwerk
is bevestigd, in een gelijkmatige slingerende
beweging wordt gehouden. 't Vliegwiel der
stoomwerktuigen bevordert door zijn traagheids- moment wel d. gel Ukmatigen gang, doch,
als d. drijfkracht blijft afnemen, zal ook d.
snelheid v. 't vliegwiel gaandeweg afnemen.
d. stoomketel eener machine v. lage drukking wordt veeltijds 't voedingswater in een
boven d. ketel geplaatsten vergaarbak gepompt
en 't vloeit uit dezen door een buis in d. ketel,
naar gelang 't peil binnen d. ketel daalt. d.
Buis is gesloten met een klep, die a. een hefboom is vastgemaakt, wiens andere arm door
middel v. een koperdraad verbonden is met een
vlotter, die op 't water in d. ketel drijft;
daalt 't peil, dan doet 't gewicht v. d. vlotter
d. klep opgaan en zal er water in d. ketel
stroomen; is 't water tot d. bepaalde hoogte
aangevuld, dan houdt 't gewicht v. d. vlotter
op met werken en d. klep sluit zich door
haar eigen gewicht. Bij d. weefgetouwen heeft
men regulators, die d. draden op gelUke afstanden v. elkander houden, bij blaas-werktuigen regulateurs v. d. sterkte v. d. luchtstroom en bij andere werktuigen regelaars,
wier doel afhangt v. 't doel v. 't werktuig.

REG.
Regulus (MARCUS ATILIUS), een Romeinsch
veldheer uit een plebeisch geslacht, was in 256
v. Chr. tegelijk met L. Manlius Vulso consul
en naast dezen aanvoerder der Romeinsche
legerbenden tegen Carthago in 't negende jaar
v. d. eersten Punischen oorlog. Hoe ongeoefend d. Romeinen ook in d. oorlog ter zee
waren (daar zij tot nog toe nooit oorlogsschepen hadden uitgerust), gelukte 't echter d.
beiden dapperen consuls, d. vijandeltlke vloot
te slaan en zelfs in Afrika to landen. Hier
vervolgde REGULUS met rassche schreden zijn
roemrijke overwinningen, zoodat hij weldra
met zijn legioenen voor d. muren v. Carthago
d. Verschrikte stad, v. d. hulp zijner
vloten beroofd en to land nog weinig sterk,
smeekte om een eervollen vrede; dock REGULUS, meer krijgsheld dan staatsman, vorderde
met Romeinsehe trotschheid een slaafsche
onderwerping. d. Carthagers, die Bever d. dood
dan zulk een schandelijke vernedering wilden,
besloten zich tot 't uiterste to verdedigen,
toen een Grieksch leger onder aanvoering v.
Xantippus to hunner redding verscheen en
door een welgekozen stelling en een goad
geoefende ruiterij d. Romeinschen veldheer
een volkomen nederlaag bezorgde. 30 000 Romeinen bleven op 't slagveld en met verrukking zag Carthago d. Romeinschen veldheer gevangen binnen zijn muren brengen.
Door deze overwinning keerde dus d. kans
des oorlogs en mochten d. Carthagers op
voordeeliger vredesvoorwaarden hopen. Zij
zonden daarom een gezantschap n. Rome, om
daartoe voorslagen to doen, en deden dit
door hun aanzienlijken gevangene vergezellen,
nadat zij hem vooraf door een plechtigen
eed verbonden hadden om n. Carthago terug
to zullen keeren, wanneer Rome d. voorwaarden v. vrede verwerpen mocht, die hij in last
had aan to bieden. REGULUS gaf bij deze gelegenheid een merkwaardig voorbeeld v.
grootheid v. ziel on vaderlandsliefde. In Rome
gekomen, achtte hij 't zijn plicht tegen
't verlangen der Carthagers d. Romeinschen
senaat tot voortzetting v. d. oorlog aan to
moedigen on liet hij zich hierin noch door d.
smeekingen zijner vrouw en kinderen, noch
door d. plechtigste verklaringen v. d. senaat
terughouden. Men besloot derhalve tot d.
oorlog, zoodat d. Carthaagsche gezanten, verbaasd en vertoornd, met REGULUS naar hun
vaderland terugkeerden, terwijl REGULUS door
deze daad schitterend bewees, hoe heilig men
een eons gedanen eed moat houden.
Verseheidene dramatische dichters hebben
deze door d. sage opgesmukte daad v. REGULUS behandeld. d. Wreedaardige wijze, waarop
zich d. Carthagers op hem zouden gewroken
hebben, wordt met recht in twijfel getrokken en ook Polybius bewaart hieromtrent 't
stilzwtjgen. Zie Oscar Jager, „M. Atilius Regulus" ( 1878).
Regulus, een ster v. d. eerste a tweede
grootte, staande op d. borst of in 't hart v. d.
Leeuw. Deze ster kan zeer gemakkelijk gevonden worden, als men weet, dat zij d.
eerste ster v. bijna d. eerste grootte t. O. v.
Procyon is. Ook vindt men Regulus gemakkelijk, doordat deze ster bijna juist in d.aequator staat in d. zuidwaardsche verlenging eener
ltjn v. d. Poolster over d. sterren Dube en
Mirac in d. Grooten Beer. In 't begin v. Apr.
gaat Regulus 's avonds tuss. 9 en 10 uur
door 't Z. Zij word door Bayer met a aangeduid on heeft tot rechte klimming 149° 58'
en tot noorder-declinatie 12G 45'.
Regulus antimonii, Zie Antimonium.
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Rehabeam, d. zoon en opvolger v. Saloma
(975 v. Chr.) als koning v. 't IsraOlietische
rijk. Na zijn troonsbeklimming had hij d.
on voorzichtigheid d. oude en beproefde
raadslieden v. zijn vader to ontslaan en zijn
onderdanen to onderdrukken, op aanhitsing
v. d. metgezellen zijner jeugd. Dit deed d.
verdeeldheid, die zich reeds lang te voren geopenbaard had, tot vollen opstand uitbarsten.
Alleen d. stam Juda met 't grootste gedeelte
v. Benjamin en een klein gedeelte v. Simeon
bleven a. 't regeerend stamhuis getrouw,
maar 't overige des rijks vial af on koos d.
overste Jeroboam tot koning. 't Eerstgenoemde
heette v. toen af 't rijk v. Juda, 't laatste
dat der X stammen, ook dat v. Israel of dat
v. Ephraim (1 Kon. XII). REHABEAM ward
later aangevallen door d. Egyptischen koning
Sisak, die zich d. inneming v. Jeruzalem liet
afkoopen door d. ganschen koninklijken en
tempelschat (1 Kon. XIV : 25, 26). REHABEAM
overt. omstr. 950 v. Chr. en heeft in d. gewijda
konden d. nagedachtenis, dat hij deed „wat
kwaad was in d. oogen des Heeren".
Rehabilitatie is d. herstelling in d. vorigen toestand. Zoo is in sommige wetgevingen
een rehabilitatie mogelijk voor veroordeelden,
die hun straf ondergaan of gratie verkregen
hebben, welke rehabilitatie dan alle gevolgen v. eerloosheicl of onbekwaamheid, a. d.
veroordeeling verhonden, doet ophouden. Zulk
een rehabilitatie bestaat in ons recht niet.
Alleen gratie, ontheffing v. d. straf, niet vernietiging v. al le uit d. veroordeeling voortspruitende onbekwaamheden, is mogelijk.
Een andere rehabilitatie (ook in ons recht
aangetroffen) is die, welke verleend wordt a.
een gefailleerd koopman, tegelijk met 't homologeeren v. 't akkoord door d. rechtbank
of later, als d. koopman bewijst al zijn crediteuren naar genoegen voldaan to hebben. Dit
heeft dan ten gevolge, dat d. toestand v.
faillisseinent ophoudt en d. koopman alle
daardoor verloren rechten weer terugkrijgt.
Om tegelijk met 't akkoord plaats to hebben moat d. rehabilitatie voorgedragen worden door d. rechter-commissaris en voor d.
rechtbank blijken, dat d. koopman to goeder
trouw gehandeld heeft en door ongelukken
in d. staat v. faillissement is gekomen. Ook
d. latere rehabilitatie, waarvoor bltjken moat,
dat alle crediteuren naar genoegen voldaan
zijn, wordt niet verleend a. hem, die schuldig
is verklaard a. stellionaat of veroordeeld is
wegens bankbreuk, diefstal, oplichting of misbruik v. in bewaring gegeven golden of goederen. Als d. boedel v. een overleden koopman failliet verklaard is, kan ook voor d.
overledene door zijn erfgenamen rehabilitatie
worden aangevraagd.
Rehberg (FRIEDRICH), een Duitsch historieschilder, in 1758 to Hannover gab. en in 1835
to Munchen overt. Na to Rome d. antieken
bestudeerd to hebben vestigde hij zich in 1786
to Dessau on ontving hij in 1787 een plaats als
prof. a. d. academie to Berlijn. Hij was echter
in doze betrekking niet werkzaam, maar
keerde al spoedig n. Rome terug om daar
een Pruisische kunstschool op to rechten. Dit
plan kwam wel is waar niet tot uitvoering,
maar REHBERG bleef niettemin in Rome on
schilderde bier zijn beroemden „Belisarius",
zijn „Oedipus", zijn „Bacchus en Cupido",
zijn „Orpheus en Eurydice" e. a. classieke
stukken, die toenmaals grooten btjval vonden on in 't bezit kwamen of v. verschill.
vorstelijke familien in Europa of v. d. beroemdste kunstverzamelaars. REHBERG leefde,
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dank zij zijn succes, te Rome op grooten voet
en vertoefde ook geruimen tijd to Napels,
waar d. echtgenoote v. d. Engelsche gezant d.
beruchte en zedelooze lady Hamilton d. schitterenden kriug, waarvan zij 't middelpunt
uitmaakte, o. a. in verrukking bracht door d.
prachtige poses, welke zij ter uitdrukking v.
verschill. gemoedstoestanden wist aan te
nemen en die door REHBERG grootendeels geteekend werden en uitgegeven onder d. titel
„Drawings faithfully copied from nature at
Naples", opgedragen a. d. echtgenoot der betooverende vrouw. Later verschenen uitgaven
v. 'tzelfde werk met vermelding v. d. naam
v. lady Hamilton op d. titel.
In 1803 begaf REHBERG zich n. Berlijn, om
zijn hulde te brengen a. d. nieuwen koning; d.
vorstelijke familie deed hem verschill. bestellingen, waarna hij opnieuw n. Rome vertrok,
na zich eerst een tijdlang in Engeland en
Frankrijk te hebben opgehouden. Later hield
hij zich in verschill. steden v. Europa op en
schilderde hij o. a. twee groote doeken, d.
onttroning v. Napoleon I en d. komst v. d.
hertog v. Cambridge in Hannover ten onderwerp hebbende. Ook vervaardigde hij op last v.
d. keizer v. Oostenrijk een groot panorama in
5 teekeningen v. InnsbrUck, terwijl hij zich te
Miinchen op d. lithographie toelegde.
Reicha (ANTON), een verdienstelijk musicus,
geb. 27 Febr. 1770 te Praag; hij werd in 1788
fluitist bij 't keurvorstelijk orkest te Bonn en
vertrok in 1794 n. Hamburg, waar hij zijn
eerste opera, „Obaldi", componeerde, en daarna,
in 1799, n. Parijs. Na een 6-jarig verblijf in
Weenen (1802—'08), waar hij o. a. met Haydn
en &lbrechtsberger in betrekking stond, vestigde REICHA zich te Parijs, waar hij in 1818
professor a. 't conservatoire en in 1835 lid der
Academie werd en 28 Mei 1836 oven. Hij is
zoowel door zijn composities voor strijk- en
blaasinstrumenten als door verscheidene theoretische werken bekend. Van d. laatste noemen we: „Traits de haute composition musicale" (2 din, 1824—'26) en „L'art du compositeur
dramatique" (1833).
Reichardt(JoHANN FRIEDRICH), een Duitsch
musicus, geb. 25 Nov. 1752 to Koningsbergen,
overl. 27 Juni 1814 to Halle. In 1775 werd hij
hofcomponist on koninklijk kapelmeester to
Berltjn, uit welke betrekking hij in 1792 ontslagen werd op aandringen v. d. vUanden, die
hij zich door zijn hervormingen op muzikaal
gebied gemaakt had, maar misschien ook
wegens zijn instomming met d. Fransche
revolutie. Hij vestigde zich daarop to Altona
en eenigen ttjd daarna to Halle. Hij beeft
een menigte liederen gecomponeerd (o. a.
„Goethe's lyrische Gedichte"), voorts opera's,
oratoria, enz.; een zijner bests composities
is d. muziek op Milton's „Morgenhymne".
Reichardt (EDUARD), geb. 19 Oct. 1827 to
Camburg, studeerde to Altenburg on to Jena
in d. pharmacie on d. scheikunde; in laatstgenoemde stad werd MI in 1856 privaatdocent
en in 1862 hoogl. HU schreef verscheidene
geschriften on verhandelingen op 't gebied
der chemie, legde zich vooral toe op d. landbouwscheikunde on nam ook d. redactie v.
't„ik.rchiv der Pharmacie” op zich.
Reichenau, een vruchtbaar eiland in d.
Bodensee, tot 't Badensche district Constanz
behoorende. d. Lengte v. 't eiland bedraagt
5 KM., d. breedte 2 KM.; d. bevolking telt
1550 inw., die zich vooral bezighouden met
landbouw en visscherij. Een brug verbindt
't eiland met 't vasteland. d. RUksabdU der
BenedictUnen, in 724 door Karel Martel alhier
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gesticht, was in d. Middeleeuwen een der
belangrijkste kweekplaatsen v. d. wetenschap
in Duitschland; in 1538 met 't hoogstitt Constanz verbonden, werd doze abdij in 1803
opgeheven. In d. fraaie kloosterkerk bevindt
zich 't graf v. keizer Karel d. Dikke.
Reichenbach (GEORG vow), een bekwaam
gezicht- en werktuigkundige, werd 24 Aug. 1772
to Durlach in Baden geb. on genoot zijn opvoeding to Mannheim, gedeeltelijk onder d.
leiding v. zijn vader, gedeeltelijk a. d. militaire
school. HU muntte al spoedig door talenten
on ijver zoo zeer uit, dat d. toenrnalige keurvorst Karel Theodoor hem v. 1791—'93 in
Engeland liet reizen en hem bij zijn terugkomst tot luitenant der artillerie benoemde.
In 1808 werd hij ambtenaar bij d. zoutmijnen
in Beieren en in 1804 richtte hij in verbinding
met Joseph von Utzschneider, d. werktuigkundige Liebherr on Fraunhofer to Munchen

en Benedictbeuern eon rnechanisch-optische
inrichting op, waar hij al spoedig alle werk-

tuigen, voor d. astronomische en geodetische
metingen noodig, zoo volmaakt vervaardigde,
dat daze inrichting d. tot nog toe bestaande
verre overtrof. REICHENBACII had een vindingrijken geest on wist d. vraagstukken der
theorie met een nog onbekende juistheid in
practijk op te lossen. d. Groote meridiaankijkers, d. repetitie-cirkels, d. theodolieten en
andere instrumenten, welke uit doze inrichting kwamen, waren in eenvoudigheid en
doelmatigheid der inwendige samenstelling,
scherpte en fijnheid der verdeelingen bijna
onovertrefbaar. d. Groote astronomische verrekijkers en telescopen, onder welke Fraunhofer's reusachtige telescoop voor d. sterrenwacht to Dorpat, waren zeer voortreffelijk
door 't uitmuntende flintglas, dat in d. inrichting bewerkt werd, en door hun samenstelling over 't algemeen. Even beroemd zijn
zijn aequatoriaal-instrumenten en Fraunho refs
heliometer. In 1812 scheidde hij v. Utzschneider
en richtte hij met Ertel een afzonderlijke
fabriek voor wis- en sterrenkundige werktuigen op, die 14 echter in 1821 geheel a. Ertel
overliet, nadat hij in 1820 chef v. 't bureau wa-

terstaat voor Beieren geworden was. In 'tzelfde
jaar legde hij to Weenen eon geschutboorderU
volgens •eigen inzichten aan. Buitendien verbeterde hU d. geweerfabriek to Amberg, alsmede d. Beiersche hoogovens en d. ijzergieterijen. Later bekleedde hij nog verschill.
betrekkingen on werd hij tot lid der academie
v. wetenschappen benoemd. Hij overl. 21 Mei
1821. Kirchmayer vervaardigde zijn borstbeeld,
dat in d. Walhalla is geplaatst.
Reichenbach (KARL vox), geb. 12 Febr.
1788 to Stuttgart, studeerde in d. rechten
on in d. natuurkunde to Tubingen. Na wegens
d. oprichting v. een vereeniging v. landverhuizers eenige maanden in d. gevangenis
to hebben doorgebracht, richtte hij een OzergieterU to Villingen on een houtskooloven
to Hausach (Baden) op. In vereeniging met
anderen deed 14 nog vele andere ijzertabrieken, fabrieken voor houtazUn en tear on een
beetwortelsuikerfabriek verrttzen. Hij ontdekte
0. a. 't kreosoot en 't parafilne on werd in
1839 door d. koning v. Wurtemberg in d.
adelstand verheven. 19 Jan. 1869 oven. hij to
Leipzig. Zie verder 't art. Od.
R eichenberg, een -stad in 't N. v. Bohemen, tuns. 't Jeschkengebergte en d. uitloopers v. 't Isergebergte a. d. Neisze gelegen.
't Is 't kruispunt v. d. spoorwegen, die naar
Pardubitz, Zittau en Galitz voeren, on telt
30 890 inw. Mon vindt er verscheidene inricli-
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tingen voor onderwijs en liefdadigheid; tot
d. merkwaardigste gebouwen behooren 't kasteel v. graaf Clam Gallas, 't stadhuis (in
1599 gebouwd), 2 R.-Kath. kerken en een
Protestantsche kerk, 't nieuwe gerechtshof,
d. schouwburg en d. schuttersdoelen. d. Voorn.
takken v. nijverheid zijn : laken- en tibetwever(j, garenspinnerij en ververij.
Reichenhall, een stadje in d. Z.-0. hoek
v. 't koninkrijk Beieren, gelegen in een dal
der Voor-Alpen, dat door d. Saalache gevormd
wordt; 't dankt zijn ontstaan en ook d. naam
a. rijke zoutbronnen, die 16 M. onder d. oppervlakte der aarde nabij d. Gruttenberg ont-springen. Sedert 1846 is Reichenhall eon druk
bezochte badplaats; a. 't „Solbad" Achselmannstein, in laatstgenoemd jaar aangelegd,
werden weldra modderbaden en inrichtingen
voor d. melkkuur verbonden. Tot d. bezienswaardigheden v. Reichenhall, dat 3500 inw.
heeft, behooren d. Romaansche s. Nicolaaskerk, met fresco's v. Maurits Von Schwind,
en 't museum in 't stadhuis.
Reichensperger (AUGUST), een Duitsch
rechtsgeleerde, staatsman en schrijver over
kunst, geb. in 1808 te Coblonz. Na verschill.
rechterlijke betrekkingen te hebben bekleed,
werd hij in 1848 lid v. 't Frankforter Pallernent en later ook v. 't Parlement te Erfurt. Van
1850—'63 had hij zitting in 't Pruisische Huis
v. Afgevaardigden, waar hij in 1852 een bijzondere richting, d. Kath. fractie (sedert 1860 d.
fractie v. 't centrum geheeten), in 't leven riep.
In 1867 werd hij lid v. d. Noord-Duitschen
Rijksdag, in 1870 wederom v. 't Huis v. Afgevaardigden en in 1871 v. d. Rijksdag, waar hij
als leider der Katholieke partij optrad. Behalve
verscheidene geschriften op staatkundig gebied, schreef hij eenige werken op 't gebied
der kunstgeschiedenis, v. welke wij noemen
„Vermischte Schriften fiber christliche Kunst"
(1856), „Die christlich-germanische Baukunst
und ihr Verhaltnis zur Gegenwart" (3e dr.
1860) en „Ueber monumentale Malerei" (1876). PETER FRANZ REICHENSPERGER, eveneens een
Duitsch staatsman en broedor v. d. voorg.,
geb. 28 Mei 1810 to Coblenz, overl. 29 Dec.1892.
Hij werd in 1848 lid v. d. Pruisische nationale
vergadering on in 1858 lid v. 't Pruisische Huis
v. Afgevaardigden, wat hij tot a. zijn dood
bleef; hij sloot zich aanvankelijk bij d. liberale oppositie, doch sedert 1852 bij d. Kath.
fractie aan. In 1867 nam hij zitting in d.
Rijksdag. Hij schreef o. a. „Die Agrarfrage"
(1847), „Die freie Agrarverfassung" (1856),
„Gegen die Aufhebung der Zinswuchergesetze"
(1860) en „Kulturkampf oder Friede in Staat
und Kirche" (1878).
Reichert (KARL BOGISLAUS), geb. 20 Dec.
1811 to Rastenburg in Oost-Pruisen, studeerde
to Koningsbergen en to Berlijn in d. geneeskunde on werd hoogl. achtereenvolgens to
Dorpat (1843), Breslau en Berlijn (1853), waar
hij d. vergeltjkende anatomic onderwees on
tot d. grondleggers der nieuwere ontwikkelingsleer behoorde. Hij schreef vele weten-schappelijke verhandelingen on geschriften
en overl. 21 Dec. 1883 to Berlijn.
Reichlin-Meldegg (KARI, ALEXANDRE,
vrijheer voN), een Duitsch theoloog on philo-soof, geb. 22 Febr. 1801 to Gravenau in OpperBeieren; hij werd in 1823 tot priester gewijd
on in 1828 benoemd tot prof. in d. kerkgeschiedenis a. d. universiteit to Freiburg. Zijn optreden tegen d. leer en gebruiken der R.-Kath.
kerk en vooral zijn werk „Geschichte des
Christentums" wekten veler ergenis en, toen
men hem beval d. gevoelens, daarin neergeVIII.
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legd, to herroepen, ging hij in 1832 tot d.
Protostantsche kerk over. Daarop werd hij
tot hoogl. in d. kerkgeschiedenis to Heidelberg beroepen, doch, wtil hij alras v. een to
ratioualistisch standpunt uitging, werd zijn
professoraat tot d. wijsbegeerte beperkt.
Hij overl. 15 Febr. 1877 to Heidelberg. Van
zijn geschriften noemen wij nog „Psychologie
des Menschen", „System der Logik" (1870) en
„Heinrich Eberhard Gottlob Paulus und seine
Zeit" (2 din, 1853). Zijn autobiographie verscheen in 1874 to Heidelberg. Zie Hermann
Freiherr von Reichlin-Meldegg, „Geschichte
der Familie Reichlin von Meldegg" (1880).
Reid (THOMAS), geb. 1704 en overl. 1796, was
hoogl. in d. wijsbegeerte en zedenkunde to
Glasgow en een der voorn. yertegenwoordigers v. d. Schotsche wijsbegeerte, die in d.
18e eeuw tegen d. invloed v. 't Fransche sensualisme gekant was. Ook behoort REID met
Beattie on Oswald tot d. bestrijders v.'t scepticisme v. Hume (zie fume), waarvoor hij
bijzonder geschikt was, daar 't hem niet a.
geest en letterkundige bekwaamheid ontbrak.
Echter was hij niet in staat d. twijfel v. Hume
geheel to overwinnen, omdat hij zich tegen
dien twijfel alleen op zekere v. d. orvaring
afhankelijke grondwaarheden beriep, volgens
welke d. geest bijna instinctmatig oordeelt
en die 't gezonde menschenverstand (common
sense) uitma ken.
Van 's mans vele geschriften noemen wij
als d. voorn. „Inquiry into the human mind
on the principle of common sense" (1769),
„Essays on the intellectual powers of Man"
(1788) en „Essays on the powers of the human
mind" (1803, 3 dln). Zie Priestley's „Examination of Dr. Reid's inquiry", en Victor Cousin,
„De la Philosophie Ocossaise" (1857).
Reid (MAYNE), e'en populair Engelsch
romanschrijver, geb. in 1818 to County-Down,
in 't N.-0. v. Ierland; sedert 1838 leefde hij een
vijftal jaren onder d. Indianen v. NoordAmerika, wier jacht- en krijgstochten a. d.
Missouri hij meemaakte. Daarna streed hij
in 1846 in 't Amerikaansche leger tegen Mexico
on vervolgens vertrok hij n. London, waar hij
22 Oct. 1883 overl. Zijn avontuurlijke lotgevallen
heeft hij in een reeks boeiende verhalen to
bock gesteld. v. welke wij slechts noemen:
„Boy hunter" (1853), The bush boys" (1856),
The scalp hunters" (1847), „The rifle rangers"
(1850), „The war trail" (1857) en The headless
horseman" (1865).
Reiff (JACOB FRIEDRICH), een Duitsch
philosoof, geb. 23 Dec. 1810 to Vaihingen in
Wurtemberg; v. 1844—'47 was hij hoogl. to
Tilbingen, waar hij 5 Juli 1879 overl. Hij
schreef o. a. „Der Anfang der Philosophie"
(1840), „System der Willensbestimmungen"
(1842) en „Ueber die Hegelsche Dialektik"
(1866).
Reiffenberg (FREDERIK, baron d.), eon.
beroemd Belgisch letterkundige on geschiedvorscher, 14 Nov. 1795 to Bergen in Henegouwen geb. Aanvankelijk voor d. krijgsdienst
opgeleid, legde hij zich later op d. letteren
toe on werd hij reeds in 1818 hoogl. in d. letterkunde to Leuven, welken leerstoel hij in 1835
met dien to Luik verwisselde. Spoedig echter
werd hij a. 't hoofd der pas gestichte koninklijke boekerij to Brussel geplaatst, welke betrekking hem aanleiding gaf tot 't schrijven
v. zijn uitmuntend „Annuaire de la bibliothOque royale de Belgique" (1840-1850, 10 dln).
Hij behield dit ambt tot zijn dood, 18 Apr.

1850. REIFFENBERG was een der bests schrtjvers v. zijn tijd, in wiens werken zich gron6
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digheid en onderhoudendheid, ook btj droge
bibliographische onderwerpen, aangenaam vereenigen. 't Eerst trad hij op met een Ways-Bas
du commerce et de l'industrie au Pays-Bars
au 15me et 16me siècle" (1822), die zeker vollediger zou zijn, indien toen reeds d. zucht
d. geschiedenis uit d. ongedrukte bescheiden
der archieven op to delven zoo algemeen
ware geweest als later 't geval werd. Spoedig
daarna volgde zijn „Commentatio de vita et
scriptis Justi Lipsii" (1823). Voorts gaf hij een
„Histoire de l'ordre de la toison d'or" (1830)
en ongeveer gelijktUdig een nieuwe uitgave
v. 't zeldzaam geworden work v. van der
Vynckt, „Histoire des troubles des Pays-Bas"
(zie Vynckt, van der), v. d. „Momoires" v. Jac.
Clericus en v. A. Thymo's „Historia Brabantiae diplomatica" (1830), gelijk hij zes jaar
later een uitgave der kroniek v. Mouskes bezorgde (1836) en in 1844-1848 een verzameling
„Documents pour servir a l'histoire des provinces de Namur, du Hainaut et de Luxembourg" (5 din). Ook nam hij eon werkzaam
aandeel a. 't bezorgen der uitgebreide verzameling „Collection des chroniques Belges
inklites", terwiji v. horn 't plan uitging tot
d. sedert 1844 verschenen „Bulletin du bibliophile Beige". Nadat hij in 1839 tegenwoordig
was geweest bij d. onthulling v. Thorwaldsen's standbeeld v. Schiller to Stuttgart,
schreef hij „Souvenirs d'un pOlerinage en
l'honneur de Schiller" (1839) on later „Souvenirs d'Allemagne" (1843, 2 din).
Reifferscheid

(KARL WILHELM AUGUST),

een Duitsch classiek philoloog on oudheidkundige, gab. 3 Oct. 1835 to Bonn. In 1868 werd hij
hoogl. to Breslau en in 1885 to Straatsburg,
waar hij 10 Nov. 1887 overl. Hij schreef o. a.
,.Bibliotheca patrum Latinorum Italica" (2 din,
1865—'72) on bezorgde hen critische uitgave
v. d. „Alexias" (2 din, 1884). — Zijn broader
ALEXANDER REIFFERSCHEID, gab. 2 Juni 1847 to
Bonn, prof. to Greifswald, maakte zich als
germanist o. a. bekend door 't work „Quellen
zur Geschichte des geistigen Lebens in
Deutschland".
Reigate, een stad in 't Engelsche graafs.
Surrey, in 't Holmesdal gelegen, met een
Latijnsche school, inrichtingen voor krankzinnigen en jeugdige misdadigers in d. voorstad Red Hill en 22 646 inw. (1891).
Reiger. d. Reigers (herodii of ardeidae)
maken een fam. Wit in d. orde der steltloopers
onder d. vogels. Hun kenmerken zUn: eon
krachtige, rechte, priemvormige snavel, die
a. d. zijden eenigszins samengedrukt is, spleetvormige neusgaten in een groef v. d. snavel,
een lange hals, die als eon S gebogen en plotsoling weer recht uitgestrekt kan worden, een
kleine kop, die om d. oogen naakt is, d. buitenen middenteenen door een klein vlies verbonden en een lange achterteen.
Zij leven meestal gezellig a. d. oevers v.
rivieren on moron, nestelen op boomen of
in riot, gebruiken visch, kikvorschen, muizen,
insecten enz. tot voedsel en verhuizen grootendeels in d. winter naar warmers streken.
d. Soort, die ten onzent 't meest voorkomt,
is d. blauwe reiger (ardea cinerea L.), die, jong,
aschgrauw is, lichter a. d. buik met donkere
slagpennen en, oud zUnde, wit met zwarten
kruin, zwarte okselveeren en vlekken langs
d. hals, terw01 d. rug on vIeugels blauwachtig
grijs zijn on d. slagpennen zwart. Enkele individuen overwinteren, d. meeste evenwel
verhuizen met d. invallende koude, doch keeren spoedig weer terug. 't ZUrt daze vogels,
.op walks met d. valken voomamelijk jacht
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werd gemaakt. Zij nestelen veelal in hoogG
bosschen, o. a. in 't Soerensche en vroeger
ook in 't Haagsche. Daar zij veal visch eten,
ztjn zij meer schadelijk dan nuttig. 't Wijfje
Mgt tegen 't eind v. Apr. drie of vier fraai
groene eieren en broedt drie waken.
Een minder algemeene on fraaiere soort isd. purperreiger (ardea putpurea L.), ongeveer
v. dezelfde grootte, met rood-gelen, zwartachtigen snavel, hooggele iris en zeer smalle
on lange veeren a. d. onderhals en achterrug.
Hij is grijsachtig, met roodbruin on zwart gemengd en, oud zijnde, werkelijk een prachtige vogel, terwijl d. jongeren meer een algemeen vale, roestkleurige tint hebben. Doze
soort houdt zich gaarne schuil, vertrekt
vroeger en keert later terug dan d. blauwe
reiger; zijn levenswijze verschilt overigensweinig v. dozen.
d. Groote zilverreiger (ardea alba L.) en kleine
zilverreiger (ardea garzetta L.) zijn wel enkelemalen in ons vaderland geschoten, doch behooren eigenlOk in Hongarije en a. d. breeds
oevers v. d. Donau on d. Wolga to huis.
Beide zijn wit v. veeren en leveren d. fraaie
pluimen der Hongaarsche kolbakken en Turksche tulbanden op. 't Zijn d. buitengewoon fijneen verlengde rugveeren, welke daarvoor uitgezocht worden.
Tot d. rigors behooren ook d. kwak, nachtraaf of nachtreiger (ardea nycticorax), behandeld in 't art. nachtreiger, on d. roerdomp.
Reigersberch (MARIA VAN) was d. vermaarde echtgenoote v. d. beroemden Hugode Groot (zie dat art.). Zij werd gab. to Vero
7 Oct. 1589 en stamde of v. een aanzienlijk
geslacht. Haar vader was Pieter v. Reigersberch, burgemeester v. Vere, haar moeder
Maria Nicolay. Zij was nog geen 20jaren oud,
toen zij 2 Juli 1608 met de Groot in 't huwe
lijk trad, die, hoewel nog slechts 25 jaar oud,.
reeds 't ambt v. advocaat fiskaal v. Holland,
Zeeland on West-Friesland bekleedde. Zij was.
zijn rechterhand in d. bemoeiingen v. 't dagelijksche leven on in dagen v. tegenspoed een
kloeke huisvrouw, die met ongewonen mood'
vaak moeielijke, ja zelfs gevaarlUke reizen
ondernam om d. geldelijke omstandigheden v.
haar gezin to verbeteren of aanspraken to doen
golden, die in d. kommervolle tijden, welkezij beleefde, niet overal even gemakkelijk
warden erkend. Doch tevens toonde ztj zich,
toen haar man Zweedsch gezant a. 't Fransche hof was, even geschikt om zich in dhoogere kringen v. 't maatschappelUke leven
to bewegen. Hoe zlj d. gevangenschap v. haar
echtgenoot deelde on d. hand had in diensontsnapping is to bekend om hier to worden
vermeld. Als moeder was zij minder gelukkig.
Drie v. haar zeven kinderen stierven vroeg
on v. haar drie zonen werden er twee in een
bosch bU Maagdenburg verraderltjk vermoord.
d. Tijding v. de Groot's overlijden vernam ztj,

toDelf,warzijchmtdoer(la
gehuwd met d. Franschen vicomte de Mombas) ,
terhslingbazodheyn.Z
bleef als weduwe to Delft wonen en overl..
er 19 Apr. 1653. Volgens haar portretten behoorde zij niet onder d. schoonheden, maar was zij een sterke, zwaargebouwde vrouw.
Haar geestontwikkeling leert men kennen
uit een menigte brieven, die v. haar bewaard
Ain en door Mr. J. Scheltema, A. Stolker, Mr.
H. Vollenhoven, Dr. G. D. J. Schotel e. a. a.
't licht zUn gebracht.
Reif (JOHANN CHRISTIAN), gab. 20 Febr.
1758 to Rauden (Oost-Friesland), werd na to
GOttingen on to Halle in d. geneeskunder
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gestudeerd to hebben, hoogl. in d. geneeskunde
to Halle (1737) en Berlijn (1810). HU overl. 22
Nov. 1813 to Halle on schreef o. a. „Erkenntnis
and Kur der Fieber" (1822--'28, 5 dln, 3e dr.)
en „Entwurf einer allgemeinen Pathologic"
(1815—'16, 3 din).
Rei lle

(HENRI CHARLES MICHEL JOSEPH,

graaf), een Fransch maarschalk, 1 Sept. 1775
to Antibes geb. Hij trad in 1792 in dienst,
werd officier bij 't 94e regiment en deed zijn
eersten veldtocht onder Dumouriez in Champagne en Belgie. Als adjudant v. MassOna
woonde hij 't beleg v. Toulon en later d.
verschill. veldslagen en gevechten in Italie bij
(o. a. die bij Montenotte, Dego, Lodi en Rivoli),
terwijl hij a. d. Brenta gewond werd. Als kapitein vergezelde hij in 1799 MassOna n. Zwitserland, terwijl hij 't volgend jaar door Bonaparte
belast werd met depeches voor Massena, die
in Genua was ingesloten. welken moeielijken
last hij in een klein bootje vervulde, waarmode hij door d. Engelsche vloot heen drong.
Bij d. verdediging v. Genua legde hij d. grootste
onverschrokkenheid a. d. dag en hij werd in
1301 tot gouvorneur v. Florence en souschef v. d. staf v. 't leger v. Italie benoemd.
In 1803 verwierf REILLE zich d. rang v. brigadegeneraal en 't kruis v. 't legioen v. eer. Geruimen tijd bleef hij in 't kamp to Boulogne,
om later op 't eskader v. d. admiraal Villeneuve ingescheept to worden en 't zeegevecht
v. Finisterre bij to wonen. Na d. slag v. Austerlitz, waar hij medestreed, Icreeg hij 't bevel
over een brigade v. 't 5e korps, dat onder
Lannes bij Saalfeld en Jena d. voorhoede uitmaakte. In d. slag bij Pultusk (26 Dec. 1806)
verbrak hij 't centrum der Russen, voor welk
heldenfeit hij tot divisie-generaal bevorderd
werd. Ook bij Ostrolenka (26 Mrt 1807) onderscheidde hij zich zoodanig, dat hij door
Napoleon tot adjudant benoemd word. Na deelgenomen to hebben a. 't beleg v. Straalsund,
werd REILLE als buitengewoon commissaris n.
Toscane gezonden en hij ging voorts n. Catalonia, waar hij 5 Juli 1808 d. Spanjaarden bij
Figueras sloeg en hen dwong d. blokkade
v. die vesting op to broken. Zijn aanval op
Rosas werd daarentegen afgeslagen, terwijl
hij iets later tevens genoodzaakt word tot 't
opbreken v. 't beleg v. Girona. d. Oorlog v. 1809
riep hem weer n. Duitschland en bij Wagram
cominandeerde hij d. jonge garde, die d. beslissenden aanval op 't Oostenrtjkscbe centrum
deed. In 1810 was hij andermaal in Spanje; hij
werd gouverneur v. Navarra en streed onder
Suchet bij Albufera en bij d. inneming v.
Valencia. In 1812 stond hij met een korps v.
30 000 man op d. grenzen v. Spanje en hij trok
daarna op last v. koning Joseph langzaam
voor Wellington terug. Bij Vittoria commandeerde hij d. rechtervleugel en hield hij met
dezen stand, totdat d. nederlaag der overige
gedeelten v. 't leger ook hem dwong zijn
stelling to verlaten. Aan d. Bidassoa streed
hij met evenveel mood en volharding, maar
in d. passen v. Echalar leed hij groote verliezen en 31 Aug. 1813 word hij bij Biriatru
geslagen. Ook nam hij een werkzaam deel a. - d.
overige gevechten en na d. restauratie word hij
tot inspecteur-generaal der infanterie benoemd.
Gedurende d. honderd dagen werd REILLE lid
v. d. kamer der pairs en bevelhebber v. 't 2e

legerkorps. Daarmee verdreef hij to Marchiennes d. Pruisische voorposten en onderscheidde hij zich bij Quatre-Bras. In d. slag
v. Waterloo volvoerde hij a. 't hoofd eener
kolonne v. d. Oude garde d. laatsten aanval
op d. pa.chthoeve v. Hougoumont. Met dozen
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veldslag eindigde zijn militaire loopbaan. Door
d. Bourbons op non-activiteit gesteld, werd
hij in 1819 weer pair v. Frankrijk en in 1820
kamerheer v. Lodewijk XVIII. Lodewijk
Philips schonk hem 17 Sept. 1847 d. waardig-

heid v. maarschalk on Napoleon in 1852 die
v. senator. Hij overl. 4 Mei 1860 to Parijs,
als d. oudste der Fransche maarschalken.
Reimarus (HERMANN SAMUEL), een Duitsch
wijsgeer, 22 Dec. 1694 to Hamburg geb. Na to
Jena en to Wittenberg gestudeerd to hebben,
deed hij een reis door Belgie en een groot
gedeelte v. Engeland en werd hij eerst rector
to Wismar en later onderwijzer in d. Hebreeuwsche taal en vervolgens ook in d.
wiskunde a. 't gymnasium zijner geboortestad,
waar hij 1 Mrt 1765 overl. Zijn „Vornehmste
Wahrheiten der natUrliche Religion" (1754) en
„Betrachtungen fiber die Kunsttriebe der
Thiere" (1792) zijn ook in 't Nederlandsch vertaald. In zijn „Vernunftlehre" (1756) vertoonden
zich reeds d. sporen eener denkwijze, vijandig
tegen 't erkennen v. 't Christendom als bijzondere goddelijke openbaring. Lessing, die
als bibliothecaris to Wolfenbilttel eenige jaren
later nu en dan eenige v. d. schatten dier
boekerij in 't licht zond, vond er ook een
work in handschrift — hoe dit er kwam on
v. wien 't afkomstig was, wist niemand —
waarvan hij eenige „Fragmenten eines Ungenannten" in 't licht gaf, die al dadelijk een
krachtigen bestrijder vonden in DOderlein
met diens „Anti-fragmenten" (1788). 't Eerste
dier „Fragmenten" ijverde tegen d. verlaging
der menschelijke rode op d. kansel: 't tweede
bestrijdt d. mogeltjkheid v. buitengewone
goddelijke openbaring; 't derde verklaart d.
doortocht der Israelieten door d. Roode zee
volgens d. oude, zeer letterlijke opvatting voor
een ongeloofelijke zaak; 't vierde betwist a.
't O. V. 't karakter godsdienstige oorkonde
to kunnen zijn; 't vijfde is gericht tegen d.
geschiedenis v. Jezus' opstanding en 't zesde
tracht Jezus en zijn apostelen als bedriegers
ten toon to stellen.
Reimerswaal of Reimerswale, een
voormalige stad in d. Nederl. prov. Zeeland,
op d. nu verdronken gronden v. Zuid-Beveland. Zij was v. Romeinschen oorsprong on
heette dan ook langen tijd Romerswale; volgens
anderen echter dagteekent haar stichting pas
uit d. 13e eeuw. In 1374 kreeg zij stedelijke
rechten on allengs klom zij op tot d. 3e stad
v. Zeeland. In d. geschiedenis komt Reimerswale dan ook voor onder d. „goede" of stemhebbende steden v. dit gewest, terwijl vele
Zeeuwsche graven Kier gehuldigd werden.
Maar in d. loop der 16e eeuw werd d. welvarende stad bij herhaling, eerst door brand
en daarna door geweldige overstroomingen
geteisterd (brand v. 1520; stormvloeden v.
1530, '32 on '51; in laatstgenoemd jaar stond
't water 4 M. hoog in d. Groote kerk). Tot

overmaat v. ramp plunderden d. Spanjaarden

haar in 1573 geheel uit. Zoo was Reimerswale
in 't begin der 17e eeuw een armoedig plaatsje
geworden, dat geheel to niet ging in 1634,
toen d. weinige nog bestaande huizen a. hun
lot werden overgelaten on d. laatste bewoners zich n. 't tegenovergelegen Tolen begaven, terwijl d. straatsteenen der eons zoo
bloeiende stad op last der Algemeene Staten
ten bate der schuldeischers verkocht werden.
Zie uitvoeriger bij Ermerius, „Oudheden v.
Rommerswale" (1788), alsmede bij Visvliet,
„Historische beschrijving der voormalige stad
Reimerswaal" (in 't „Archief v. 't Zeeuwsche
genootschap der wetenschappen", dl 111,1857).
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Reims of Rheims, een der bloeiendste
steden v. Frankrtjk, in Champagne, d. hoofdstad vormende v. een arrondissement in 't
depart. Marne. ZU ligt a. d. rechteroever v.
d. Vesle, een zijrivier v. d. Aisne, en a. 't
Aisne—Marnekan, en is verder 't kruispunt v.
d. spoor wegen Epernay—Laon, Reims—Givet,
Reims—Soissons en Reims—Verdun. Reims is
d. zetel v. een aartsbisschop en was v. 1179
tot 1825 (v. Philips Augustus tot Karel X) d.
kroningsstad v. Frankrijks koningen. Morkwaardige gebouwen zijn buiten d. prachtige
Gothische kathedraal, waarin d. kroningen
plaats hadden, nog 't Rae' de Ville, in 1527
begonnen, in 1825 voltooid, met een rijke
bibliotheek en een klein museum, d. voormalige abdijkerk s. Remi, in 1041 in Romaanschen stij1 begonnen, met talrtjke marmerstandbeelden v. binnen, d. poort v. Abars
(Porta Martis), een Romeinsche triumfboog, die later is vernieuwd, en een aantal
fraaie particuliere huizen, uit d. 14e tot
d. 16e eeuw, waaronder d. zoogen. Maisons
des Musiciens. d. Vroegere vestingwerken
hebben plaats moeten maken voor voorsteden
on plantsoenen. Aan inrichtingen voor onderwijs en voor andere openbare zaken outbreekt 't to Reims niet; ook vindt men er eon

aantal wetenschappelijke- on kunstverzame-

lingen. d. Stad telt 102 000 inw. (1891; tegen
90 u00 in 1881) en is 't middelpunt v. eon belangrilke textiel-nijverheid en een der hoofdzetels
voor d. handel in champagne-wtjnen. — Reims
heette ten tijde v. Cesar Durocortorum on was
d. hoofdstad v. d. Remi (civitas Remorum).
In 496 doopte d. bisschop Remigius hier d.
Frankischen koning Clovis. Bij 't verdrag v.
Verdun (843) kwam Reims a. Karel d. Kale.
Door Lodewijk IV kwam zij in 't bezit v. aarts.
bisschoppen, die zich graven v. Reims noemden. 13 Mrt 1814 versloeg Napoleon hier d.
Russen en in Sept. 1870 ward Reims door d.
Duitschers bezet. Zie Galeron „Journal historique de Reims" (1854).
Rein (JOHANN JUSTUS), een Duitsch natuur-

en aardrtjkskundige, gab. 27 Jan. 1835 to Rauenheim a. d. M. Aanvankelijk achtereenvolgens op verscheidene plaatsen leeraar, ging
14 in 1873, na reeds verscheidene reizen in en

buiten Europa to hebben gemaakt, op last

der Pruisische regeering n. Japan, om er
handel en industrie, in 't btjzonder d. kunstnijverheid v. dat land gade to slaan. Daarna
ward hij hoogl. in d. geographie to Marburg on
in 1883 to Bonn. Zijn voorn. werken zijn „Japan
nach Reisen und Studien" (2 din, 1881—'86)
on „Columbus und seine vier Reisen" (1892).
Eteina.ch (JosEPa), een Fransch staatsman,
gab. 3u Sept. 1856 to Parijs; in 1881 ward hij
chef v. 't kabinet v. Gambetta on in 18891id v.
d. Kamer v. Afgevaardigden; 110 was een
tegenstander v. Boulanger, tegen wien hij
zijn „Les - petits Catilnaires" din, 1889)
schreef. — Zijn brooder, SALOMON REINACH,
een archaeoloog, gab. in 1858 to s. Germainen-Laye, is beambte a. 't nationaal-museum
en schreef o. a. „Manuel de philologie classique" (2. din, 2e dr. 1884), „Trait() d'epigraphie
grecque" (1885), „Chroniques d'Orient" (1891)
en „Antiquites du Bosphore CimmOrien"
(1892). — THEODORE REINACH, een broader v.
d. beide bovengenoemden, een geschiedschrijver, gab. 3 Juli 1860 to s. Germain-en-Laye,
is sedert 1888 redacteur v. d. „Revue des
Etudes grecques". Hij schreef o. a. „Histoire
des Israelites" (1884), „Mithridate Eupator, roi
du Pont" (1891), benevens geschriften over d.
numismatiek.

,
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Reinaert de Vos is d. naam v. eon beroemd dierenepos, dat oorspronkel tjk in d.12e
eeaw in 't Fransch geschreven ward. 't Oorspronkelijke stuk is verloren gegaan, doch
later° Fransche bewerkingen zijn bewaard gebleven. Een der voorn. v. daze is die v. d.
dichter Pierre de Saint Cloud, die ten tijde v.
Philips II Augustus leefde, aanvankelijk
pastoor to Croix-en-Brie was, doch later v.
ketterij beschuldigd ward. Aan dit work heeft
een Vlaamsch dichter, Willem (13e eeuw), d.
stof voor zijn beroemden „Reinaert" ontleend,
die in alle opzichten 't oorspronkelijke overtreft. d. Uitmuntende beschrijvingen en sclailderingen, die v. een levendige verbeelding en
fijne opmerkingsgave getuigen, d. volkomene
heerschapptj over taal on rhytmus geven
dozen dichter aanspraak op d. ear v. d. voortreffelijksten Vlaamschen kunstenaar der
Middeleeuwen to zijn. d. Nader-Saksische
„Reineke de Vos" v. Hinrik v. Alkmar, in
1498 to Lubeck godrukt, is evenals d. later
geschreven Hoogduitsche bewerking slechts
een navolging v. d. Vlaamsche „Reinaert de
Vos". d. Dierensage, die a. 'I eigenlijke dierenepos ten grondslag ligt, klimt bij d. Germanen tot d. hoogste Oudheid op on was waarschijnlijk d. Franken reeds in d. 4e eeuw
bekend. Sedert leefde zij in d. mond des yolks
voort ; zij vervormde zich allengs on ging eindelijk in d. geschreven letterkunde over. Nu
eons word ze in 't latijn door geestelijken
to book gesteld, dan weer in d. taal des yolks,
in 't Fransch en Vlaamsch. Bij voorkeur wer- den d. wolf en d. vos, daze door zijn list,
gene door zijn kracht, d. helden v. 't epos,
waarin men d. eigenschappen v. d. mensch,
eigenbaat, hebzucht, egolsme, bedrog, onder-

drukking . v. d. zwakke door d. sterke, hartstochten en aandoeningen v. lief en Teed, als
alle ook eigen a. d. dieren, in 't voile licht
stelde. 't Veelzijdig leven der dieren gebruikte men als Spiegel voor 't leven der
menschen; d. tijdsomstandigheden, d. denken handelwijzen v. d. mensch list men plaats
hebben in een dierenstaat, geheel geschoeid
op d. leest der toenmalige maatschappij.
d. Inhoud v. d. Reinaert is in hoofdzaak
daze. Koning Nobel (d. leeuw) houdt een rijksdag, waarop alle dieren tegenwoordig ztjn,
behalve Reinaert, wien geweten al te zeer
bezwaard is. Isegrim (d. wolf) brengt een aanklacht tegen hem in, waarin hij ondersteund
wordt door bjjna alle aanwezigen. Ter will
nu Grimbert (d. das) hem verdedigt, komt
Cantecleer (d. haan) 't lijk zijner dochter Coppe
aandragen, die Reinaert om 't leven had gebracht. Er wordt besloten d. schuldige op te
eischen, met welke opdracht Bruin (d. beer)
zich welwillend belast. tlaar d. slimme
Reinaert brengt hem bij een eikenstam, dien
men bezig was to splijten, en spelt hem op
d. mouw, dat daarin honig verborgen is. Begeerig steekt Bruin zijn kop en voorpooten
erin on onderwij1 haalt Reinaert d. wiggen uit
d. spleet, zoodat Bruin erin vastgeklemd raakt
on er nauwelijks 't leven afbrengt. Nu wordt
Tibert (d. kater) naar Reinaert afgevaardigd,
doch daze lokt hem naar d. zolder v. d. pastoor,
waar veal muizen zijn en tevens een strik,
waarin d. kater btJna 't leven had gelaten.
Ten derden male wordt d. slimmert door d.
koning gedagvaard, thans door Grimbert (d.
das), wien 't gelukt hem voor 't gericht te
brengen. Hoewel zich sluw verdedigende,
wordt Reinaert gevangen genomen on tot d.
galg verwezen. Ook hieraan west hij echter
met list to ontkomen, terwijl hij beurtelings
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alle dieren fopt. — Tal v. nieuwere bowerkingen zijn in d. laatsten tijd v. Reinaert
d. Vos uitgegeven; o. a. in 't Duitsch door
Goethe (geillustreerd door Kaulbach), Simrock,
Hoffmann von Fallersleben e. a. Ten onzent
heeft vooral prof. Jonckbloet zich met nasporingen omtrent doze dierensage bezig gehouden, zooals blijkt uit diens „Van d. Vos
Reinaerde" (1856) en zijn „Etude sur le roman
de Renart" (1863).
Reinaud (JOSEPHE TOUSSAINT), een verdienstelijk Fransch orientalist, gob. 4 Dec.
1795 to Lambese. Hij werd in 1838 prof. in
't Arabisch a. d. „Ecole speciale des langues
orientales" en in 1854 tevens conservator der
Oostersche handschriften in d. keizerltpre bibliotheek. Hij overl. 13 Mei 1867 en schreef
o. a. „Monuments arabes, persans et tures"
(2 dln, 1828), „Invasions des Sarrazins on
France" (1836), „Fragments arabes et persans
relatifs a l'Inde" (1834) en „Relation des
voyages faits par les Arabes et les Persana
dans l'Inde et la Chine" (2 din, 1845).
Reindel (ALBERT), een Duitsch teekenaar
en graveur, in 1784 te Neurenberg geb. Hij
ontving zijn eerste onderricht in d. kunst v.
Zwinger en v. Heinrich Guttenberg, dien hij
in 1b03 n. Parijs volgde. Zijn eerste plaat, naar
een teekening v. hem zelf in 1804 gegraveerd,
was 't portret v. Kiessling, afgevaardigde v.
Neurenberg bi,j 't keizerlijke hof, terwijl hij
vervolgens voor 't „Musk) francais" v. Laurent
en Robillard werkzaam was. Na eon vijfjarig
verblijf te Parijs keerde hij in zijn vaderstad
terug, waar zijn eerste work was 't teekenen
v. 't beroemde graf v. d. H. Sebaldus, met 't
doel dit werk v. P. Visscher door d. gravure
moor algemeen bekend te maken. Ook naar d.
vier Apostelen v. Darer, benevens naar een
aantal monumenten der schoone bouwkunst to
Neurenberg on elders, maakte hij uitvoerige
teekeningen, 'tgeen o. a. ten gevolge had, dat
koning Maximiliaan v. Beieren hem d. leiding
opdroeg der restauratie v. d. schoone fontein
op d. markt to Neurenberg. Doze arbeid duurde
v. 1821 tot 1824 en omvatte ongeveer vijf zesde
gedeelten v. 't monument, die geheel vernieuwd
werden. In 1831 had REINDEL een nieuwe gelegenheid om zijn kennis der bouwkunst to toonen door d. restauratie der kerk v. s. Michael to
Furth, terwijl onder zijn leiding ook 't gedenkteeken voor d. burggraaf v. Neurenberg en Frederik III werd vervaardigd, dat in d. kloosterkerk v. Heilbronn is opgericht. Behalve voor
doze bouwkundige werkzaamheden vond REINDEL ook tijd voor graveerwerk, dat echter
meermalen moest worden afgebroken door d.
bemoeiingen, welke hij als directeur der kunstschool to Neurenberg had, die overeenkomstig
zijn denkbeelden werd gereorganiseerd. Talrtjk
waren d. onderscheidingen, REINDEL to beurt
gevallen, terwijl zijn room verkondigd werd
door tal v. leerlingen, onder wie d. beste
graveurs, die Duitschland sedert heeft opgeleverd. ZUn eigen werken behooren mode tot d.
opmerkelijkste gravures der Duitsche school;
men vindt er onderscheidene portretten on d.
afbeeldingen naar 't monument v. P. Visscher
onder. Nagler's „Kunstlerlexicon" vermeldt in
't geheel 61 nummers. REINDEL overl. to Neurenberg in 1853.
Reinders (GEERT), een verdienstelijk Groningsch landbouwer, geb. in 1737 to Bedum
en overl. 4 Febr. 1815 onder Winsum. Uit
nederigen stand gesproten (zijn vader was
korenmolenaar), ontwikkelde hij zooveel mogelijk zichzelf, ook nog op lateren leefttjd, toen
hij reeds a. 't hoofd eener boerderij stond.
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Landbouw en veeteelt beide hadden veel a.
zijn practischen blik on zijn holder verstand te
danken. Hij trad met prof. Camper (zie dat art.)
in briefwisseling over d. galziekte der schapen
en verwierf zich grooten room als veearts ten
tijde der heerschende veepest in d. jaren 1768
tot 1776, waaromtrent hij zijn waarnemingen
en proefnemingen in 't licht heeft gegeven
(Groningen, 1776). d. Hollandsche Maatschappij
v. Wetenschappen vereerde d. kundigen en
algemeen geachten man met eon zilveren, d.
• Amsterdamsche Maatschappij tot bevordering
v. d. landbouw met een gouden medaille.
Nieuwe eervolle onderscheidingen verwierf hij
zich door 't schrijven v. een verhandeling over
d. hoedanigheden v. 't rundvee (1782). Ook in
wijderen kring was REINDERS werkzaam, o. a.
als lid v. 't „Vertegenwoordigend Lichaam des
Bataafschen Volks". Uitvoeriger vindt men
over hem gehandeld in prof. J. A. Uilkens
„Levensschets v. Geert Reinders'. (Groningen
1815). — Zijn kleinzoon, eveneens GEERT REINDERS geheeten, geb. in 1790 onder Winsum
en overl. in 1869 te Warfum, was mode een
verdienstelijk en algemeen ontwikkeld landbouwer. Hij bezat een uitstekend ingerichte
boerderij op „Groot-Zeewijk" onder Warfum,
in d. sedert 1811 ingedijkte Noordpolder, waar
tal v. nieuwe uitvindingen op 't gebied v.
landbouw en veeteelt door hem werden toegepast. Eerst gedurende eenige jaren lid v.
d. Provincials Staten v. Groningen, werd REINDERS in 1848 door 't kiesdistrict Zuidhorn
naar d. Tweeds Kamer der Staten-Generaal
afgevaardigd. Tot zijn dood bleef hij lid dier
Kamer, waarin hij zich een trouw aanhanger
en vriend v. Thorbecke (zie dat art.) betoonde.
Reinecke (KARL HEINRICH CA.RSTEN), een
Duitsch pianist en componist, geb. 23 Juni
1824 to Altona. Zijn eerste opleiding ontving
hij v. zijn vader, JOHAN PETER RUDOLF REl.•
NECKE, die in 1883 overl. In 1843 ondernam
hij een concertreis n. Zweden on Noorwegen,
gedurende welke hij veel lof inoogstte; hij
vertoefde daarna achtereenvolgens to Leipzig,
to Parijs on in andere groote steden v. ons
werelddeel on zag zich in 1846 tot hofpianist
v. d. koning v. Denemarken benoemd. Na
verscheidene andere eervolle betrekkingen
bekleed te hebben, werd REINECKE in 1860 tot
kapelmeester v. 't Gewandhaus to Leipzig
en tevens tot hoogl. a. 't conservatorium
aldaar benoemd, terwijl hem kort daarna
honoris causa d. doctorstitel verleend word.
Van zijn talrijke composities (voor verschill.
instrumenten) noemen wij d. opera's „KOnig
Manfred" (1885), „Auf hohen Befehl" (1886) en
„Der gouverneur von Tours" (1892), 't oratorium „Balsazar", d. cantata „Haconjarl", d.
muziek bij Schiller's „Tell", „Die Flucht nach
Aegypte", alsmede d. op muziek gezette
sprookjes „Schneewittchen", „Dornroschen",
„AschenbrOdel" en „Die wilds Schwane".
Reinevaren (Tanacetum
vulgare), ook
boeren-wormkruid, wild wormkruid en steenvaren
geheeten, behoort tot d. natuurl. familie der
samengesteld-bloemigen (Compositae) en volgens
Linnaeus' stelsel tot d. 2e orde der 190 klasse
(Syngenesia superflua). Doze plant, algemeen
voorkomende Tangs wegen en dijken, vooral
op hoogere zandige gronden, draagt a. een
ongeveer 1 M. hoogen stengel donker groene,
tweewerf vindeelig ingesneden bladeren, die
eenige overeenkorast vertoonen met d. bladeren der varens on een sterken, onaangenamen reuk bezitten. d. Schitterend gele
bloemen komen a. d. top v. d. stengel. in
een groote vlakke bloeintuil voor. Zoowel
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in d. geneeskunde als in d. veeartsenUkunde
worden d. bloeitoppen der reinevaren als wormdrUvend middel gebezigd, welke eigenschap
zU verschuldigd is a. eon daariu voorkomende
vluchtige olie. d. Reinevaren met gekruld blad
(Tanacetum vulgare crispum) wordt wel ale
sielant in onze tuinen gekweekt.
Reinhard (FRANS VOLKMAR), eon beroemd
Duitsch godgeleerde en kanselredenaar, 12
Mrt 1753 to Bohenstrauss in Beieren gob. Na
to Wittenberg gestudeerd to hebben, word hij
er eerst hoogl. in d. wijsbegeerte, later in d.
godgeleerdheid (1782), om in 1792 als opperhofprediker en assessor v. 't opperconsistorie
n. Dresden to vertrekken, in welke stad hij
6 Sept. 1812 overl. Talrijk zUn zUn geschriften,
alle getuigende v. een helderen wijsgeerigen
geest. d. Meeste daarvan zijn ook in onze
taal overgezet, met name: „Proeve over 't
plan, 'twelk d. stichter des Christendoms tot
heil der wereld ontwierp" (1806), „Christelijke zedeleer" (1816, 9 dln), „Over d. waarde
der kleinigheden in d. zedekunde" (1802) en
„Over d. beuzelgeest in d. zedekunde" (1804).
Vooral echter heeft REINHARD opgang gemaakt
als prediker. BelangrUk daaromtrent is „lets
over zUne leerredenen on zijne worming tot
prediker" (1813). 's Mans „Predigten" zijn verzameld uitgegeven in 35 dln (1793-1813), met
nog een paar aanhangsels v. Kenzelmann (1825)
en Haas (1833), terwUl Hacker nog REINHARD'S
„Predigten zur hauslichen Erbauung" afzonderlUk heeft uitgegeven (1813, 4 dln). Ook
daze leerredenen worden druk in 't Nederl.
vertaald; 'tzelfde geschiedde met zijn „ChristelUk Huisboek" (1820, 2 dln). Zie verder:
Politz, „Darstellung der Lehrsatse Reinhards"
(1801 volg., 4 dln), alsmede diens „Reinhard,
nach seinem Leben und Wirken" (1813 volg.,
2 dln).
Reinhart (JOHANN CHRISTIAN), een Duitsch
landschapschilder en teekenaar, in 1761 op
een dorp in Frankenland geb., waar zijn wader
predikant was. Ook hij zou, evenals Reindel,
in d. theologie studeeren, bezocht daarom 't
gymnasium v. Bayreuth on ging in 1778 naar
d. universiteit to Leipzig. Hij was echter niet
voor theologant in d. wieg gelegd en gaf
toe a. zUn neiging voor teeken- en schilderkunst. Na verloop v. eenigen tijd begaf hij
zich n. Dresden; hij bestudeerde bier vlijtig
d. werken der galerij en ward door d. hertog v.
Saksen-Meiningen' in staat gesteld tot 't geven
v. proeven v. zijn talent en aanleg. In 1789
reisde hU op kosten v. d. markgraaf v. Ansbach-Baireuth n. Rome, waar hU zich spoedig
d. naam verwierf v. eon der uitstekendste
landschapschilders v. zUn tijd, een roem,dien
hij zUn geheele leven lang heeft weten op to
houden. Hij was classiek gevormd on behoorde ale zoodanig tot d. richting der dusgenaamde historische landschapschilderkunst.
Daar echter weinige kunstenaars zich met zooyeel ijver a. 't bestudeeren der natuur wtjdden
als REINHART, wist hij zich voor to groote
eenzUdigheid of voor d. schadelUken invloed
v. conventie in d. kunst to bewaren. Sommigen stelden hem gelUk met een Claude Lorrain of Poussin. d. Nieuwere school echter,
die 't albezielende leven der natuur v6Or
alles als 't voorwerp harer studio beschouwt,
kon goon vrede hebben met wat zU d. verouderde manier noemde. Grootheid in d.compositie en karakteristieke opvatting der natuur
kan intusschen a. REINHART niet worden ontzegd; zU stralen door in een aantal door
geheel Europa verspreide schtiderljen v. zUn
hand. REINHART etete ook en was met anderen
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werkzaam a. eon work, „Collection de vues
pittoresques de l'Italie, dessinOes d'apres
nature et gravees a l'eau forte a Rome, 72
planches my. fol.". Hij overl. to Rome, 8
Juni 1847.
Reinhold (KARL LEONHARD), eon Duitsch
wUsgeer, in 1758 to Weenen geb. Hij ontving
zijn eerste onderwijs op 't gymnasium aldaar
v. d. Jezuieten, die a. 't hoofd der inrichting
stonden. Hij ward verder in 1772 als novicius
in 't proefhuis v. s. Anna opgenomen; (loch,
toen d. Jezuietenorde in 't volgend jaar door
Jozef II ward opgeheven, keerde hij tot zUn
ouders terug; 110 trad in 1774 int Barnabitencollege in dezelfde hoofdstad en verwijlda

daar acht jaren. Hier volbracht hij zijn wilsgeerige en theologische studie'n en word
later tot leeraar in d. philosophie aangesteld.
REINHOLD onderwees niet alleen d. logica,
metaphysica en moraal, maar ook d. wis- en
natuurkunde, benevens d. uiterltjke welsprekendheid. Er ontstonden toen weldra bij
REINHOLD twijfelingen omtrent d. R.-Kath.
leerstellingen en d. geidigheid der kloostergeloften. verliet Weenen on begat zich
n. Leipzig en vervolgens n. Weimar, waar hij
met Wieland in vriendschap kwam on met
diens dochter huwde; vervolgens verliet hij d.
R.-Kath. kerk en ging hij over tot 't Protestantisme. REINHOLD schreef toen in d. „Deutsche

Mercur" v. 1786 een verdediging der Hervorming tegen 'tgeen in Schmid's „Geschichte
der Deutschen" voorkomt (met zUn naam
afzonderlijk uitgegeven to Jena in 1789) en
trad weldra ale wijsgeerig schrijver op in
zijn „Briefe fiber die Kantische Philosophie",
die hem 't professoraat in d. wijsbegeerte to
Jena bezorgden, waar hij zeven jaar daze
wetenschap met veei bijval onderwees. Toen
REINHOLD in 1794 een beroep als hoogl. to Kiel
aannam, begon langzamerhand die bOval door
't opkomen der nieuwere stelsels v. Fichte,
Schelling on Bardili eenigszins of to nemen,
maar geenszins zijn liefde voor onderzoek en
wetenschap. Hoewel een ijverig aanhanger
der Kantsche wijsbegeerte, wijzigde hij API
gevoelens, poogde hU in zijn „Elementar-philosophie" door zUn leer v. 't zelfbewustzijn
d. „Kritik der reinen Vernunft" een vasten
grondslag to geven en sloot 1:10 zich verder meer
btj Fichte en Bardili dan bid Schelling aan.
REINHOLD over!. in 1823, een noon nalatende,
die ale verdienstelijk beoefenaar der wijsbegeerte d. voetstappen zUns vaders gevolgd
heeft on o. m. andere werken geschreven
heeft: „K. L. Reinhold's Leben und liter.
Werke, herausgegeben von seinem Sohn E.
Reinhold" (1825).
Reinick (swum), een Duitsch schilder on
dichter, geb. 22 Febr. 1805 to Dantzig; hij ontving zUn opleiding voor d. kunst in Berlikin
on Dfisseldorf, vertoefde v. 1838—'41 in Italiti
en woonde sedert 1844 to Dresden, waar h ij
7 Febr. 1852 overl..Als gemoedeltjk en ongekunsteld lyrisch dichter schreef hij o. a.
Lieder sines Malers" (2e dr.1852),„ABC-Buch
Mr grosze und kleine Kinder" (4e dr. 1876),
„Lieder und Fabeln ffir die Jugend" (1849) en
„Mader" (7e dr. 1831).
Reinigingen, niet alleen v. 't lichaam,
maar ook v. womngen, vaatwerk enz., waren
reeds bid d. oude Perzen, Hebreiirs en Egypte.
naren in gebruik als godsdienstige voorschriften en zUn nog. als zoodanig 1:_dj verschiti, godsdiensten in gebruik. 't Voorn.
reinigingsmiddel was, naast 't gebed, steeds
dat, 'twelk ook buiten 't godsdienstige doel
tot zuivering door d. natuur is aangewezen,.
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water, waarbij 't Heidendom en ten deele
ook 't Jodendom o. a. vuur, 't bloed v. offerdieren, zout en olie hebben gevoegd, terwijI 't Mohammedanisme 't water, waar dit
-ontbreekt, door zand vervangen doet. In d.
oudere en latere mysterign bekleedt d. zuivering v. plaatsen, tempo's, mensehen en dieren
-een voorname plaats, vooral wanneer deze
-door 't een of ander werden geacht verontreinigd to zijn. Die verontreiniging geschiedde
bij d. mensch o. a. door 't nuttigen v. sommige
spijzen, 't aanraken v. lUken en d. geslachtszemeenschap gedurende d. maandelijksche zuivering. Ook hadden, zoowel bij d. oude Grieken
-en Romeinen als bij d. Israelieten, v. tijd tot
tijd algemeene plechtigheden plaats, bij welke
't geheele yolk, of bijv. 't leger of d. vloot,
een plechtstatige zuivering onderging.
Rein.ken (JOHAN ADAM), een beroemd
Nederl. organist, gab. 27 Apr. 1623 to Deventer
en overl. 24 Nov. 1722 to Hamburg, waar hij
organist was a. d. Catharinakerk. Hij bespeelde zijn instrument met zulk een kunst,
dat Bach maar dan eens to voet v. Ltineberg
n. Hamburg reisde om hem to hooren. Men
heeft v. hem een „Hortus musicus" voor
violen, alt on bas.
Rein.kens (HUBERT JOSEPH), een bisschop
-der Oud-Kath. in Duitschland, gab. 1 Mrt 1821
to Burtscheid bij Aken. In 1848 tot priester
.gewijd, ward hij in 1853 hoogl. in d. Kath.
theologie to Breslau; na d. of kondiging der
pauselijke onfeilbaarheid in 1870 trad hij als
tegenstander dozer leer op en deed hij zich
weldra als een der voorn. leiders der zoogenaamde Oud-Kath. kennen, weshalve hij in
1871 door d. vorstbisschop FOrster to Breslau
.afgezet on in 1872 geexcommuniceerd ward.
4 Juni 1873 zag hij zich echter door d. Keulsche synode der Oud-Kath. tot bisschop gekozen, waarop hij zich to Bonn vestigde.
REINKENS schreef o. a. „Hilarius von Poitiers"
(1864), „Aristoteles fiber Kunst, besonders
fiber TragOdie" (1870), „Louise Hensel and
ihre Lieder" (2e dr. 1877) on „Lensing -fiber
Toleranz" (1883).
Reinmar is d. naam v. twee der bekendste
minnezangers. d. Een, REINMAR v. Hagenau
O f REINMAR d. oudere genoemd on wagons d.
welluidendheid zijner zangen met d. bijnaam
d. „nachtegaal v. Hagenau" bestempeld, leefde
in Beieren en d. Elzas in 't laatst der 13e
eeuw. Hij hield zich vooral op a. 't Oostenrijksche hof en oogstte zelfs roam in bij hen,
die, gelijk Walter von der Vogelweide, hem
persoonlUk minder genegen waren. d. Ander°,
REINMAR von Zweter, was een Rijnlander v.
geboorte, maar in Oostenrijk gevormd. Hij
leefde meestal a. 't hof v. Bohemen on heeft
niet, als zijn naamgenoot, alleen minneliederen, maar ook geestelijke gezangen en een menigte zedenspreuken in dichtmaat nagelaten,
-die veel licht verspreiden over d. zedelijken
en kerkelUken toestand v. Duitschland omstr.
't midden der 13e eeuw, waarin ook zijn leeftijd
valt. Beider gedichten zijn door von der
Hagen in zijn „Minnesingern" uitgeg.
Reinoso (FELIx. JosE), een Spaansch dichter en journalist, gab. 20 Nov. 1772 to Sevilla.
Hij stichtte i n 1793 met Jose Maria Roldan
-een academie der humanistische wetenschappen, was v. 1801—'11 priester to Sevilla en v.
1815—'20 docent a. d. Sociedad-Economica
aldaar, ward in 1827 met d. redactie der staatscourant belast on overl. 27 Apr. 1842. Hij
schreef o. a. 't epos „La inocencia perdida",
benevens een aantal lyrische gedichten, v.
1872—'80 in 2 dln uitgeg.
-
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Reinoud of Reinald is d. naam v. eenige
graven v. Gelderland. REINOUD I, uit 't huis
GELDER, in 1271 a. d. rogeering gekomen, maakte
bij d. dood zijns schoonvaders, Walram
hertog v. Limburg, aanspraak op dat land,
doch hij vond een tegenstander in Jan I,
hertog v. Brabant, a. wien een neef v. Walram
zijn rechten had afgestaan. In d. slag bij
Woeringen in 1288, die ten gunste v. Jan I
besliste, gevangen genomen, ward hij eerst
tegen een aanzienlUk losgeld op vrije voeten
gesteld. In 1295 ondersteunde hij Engeland in
een oorlog met Frankrijk en later d. Duitschen
keizer tegen d. Lombardische steden. Gedurende zijn laatste levensjaren Teed REINOUD
a. vlagen v. krankzinnigheid, weshalve zijn
zoon, REINOUD II DE ZWARTE, onder d. titel
„zoon des graven v. Gelder" 't bewind aanvaardde. Daze, sedert d. dood zijns vaders in
1326 graaf v. Gelder, breidde zijn goederen
door aankoop uit en ward in 1339 door keizer
Lodewijk v. Beieren tot hertog verheven. Hij
overl. in 1343 en ward opgevolgd door zijn
ZOOB. REINOUD III, aanvankelijk onder voogdij
zijner moeder Eleonore, een zuster v. Eduard
III v. Engeland. Weldra meerderjarig verklaard, geraakte hij in geschil met zijn jongeren broeder Eduard, die een deal eischte v.
d. goederen, door hun vader nagelaten; daarenboven koos REINOUD d. partij der EIekerens,
Eduard die der Bronkhorsten, die to dier tijde
in hevige vijandschap tegenover elk. stonden.
d. Strijd word met wisselende kans gevoerd
tot 1361, toen Eduard in d. slag bij Tiel zijn
brooder gevangen nam. REINOUD deed afstand
v. zijn hertogelijke waardigheid ten behoove
v. Eduard en ward op 't kasteel Nyenbeek
gevangen gezet, waar hij volgens d. overlevering zoozeer in dikte toenam, dat hij zonder
slot of grendel kon worden bewaakt. Toen
eindelijk Eduard in 1371 in een gevecht gedood
was, ward hij wederom op d. hertogelijken
zetel geplaatst, doch hij overl. reeds na eenige
maanden. — REINOUD IV, uit 't huis GULIK,
volgde in 1402 zijn broeder Willem op, had
menigen oorlog to voeren, o. a. tegen Willem IV,
graaf v. Holland, en liet bij zijn dood, in 1423,
goon wettige kinderen na, weshalve thans 't
huis Egmond d. hertogelUke waardigheid over
Gelderland verkreeg.
Reinthaler (KARL MARTIN), een Duitsch
toonkunstenaar, in 1822 to Erfurt gab. en sedert
1853 leeraar a. 't conservatorium to Keulen.
5 jaar later ward hij dirigent on dom-organist
a. d. „Singacademie" en 't domkoor to Bremen,
terwill hij in 1882 tot lid der academie to
Berlijn on in 1888 tot koninklijk hoogl. benoemd ward. Van zijn composities noemen
wij 't oratorium „Jephta", d. koorwerken „In
der Wilste" en „Das Madchen von Kolah" en d.
opera's „Edda" en „Kathchen von Heilbronn".
Reinwardt (CASPAR GEORG CARL), een
beroemd reiziger en natuurkenner, ward 3 Juni
1773 to Lutzinghausen (in Rijn-Pruisen) gab. Hij
verloor zijn vader vroeg, kwam op zijn 14e
jaar to Amsterdam, waar zijn oudere brooder
zich als apotheker had neergezet. en besloot
zich daar to vestigen. Hij wijdde zich niet
alleen a. d. pharmacie, maar bestudeerde met
buitengewonen liver d. oude talon en later d.
natuurkundige wetenschappen on d. geneoskunde. Reeds in 1800 ward hij in plaats v.
Schacht tot hoogl. in d. scheikunde, plant- en
dierkunde to Harderwijk benoemd; hij aanvaardde dit ambt met een redevoering „over
d. geestdrift, waarmede d. beoefenaars der
natuurlijke historie en bijzonder der kruidkunde voor hunne studien bezield zijn". HU
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berstelde daar d. in verval gekomen hortus
academicus en 't laboratorium en leefde geheel
voor d. wetenschap on zijn studenten. In Juli
1808 stelde koning Lodewijk REINWARDT aan
tot directeur v. een to Soestdijk op to richten
koninklijkon dieren- en plantentuin. d. Menagerie deelde in 's konings wispelturigheid en
werd eerst n. Haarlem en daarna n. Amsterdam verplaatst. Daar werd REINWARDT in 1810
benoemd tot buitengewoon hoogl. in d. scheikunde en pharmacie, maar hij bleef tevens
directeur v. 't koninkl tjk kabinet v. natuurlijke
historie. Hij aanvaardde d. eerste dier betrekkingen met 't houden eener redevoering „De
Chemiae et Historiae naturalis studiis recte
instituendis". Hij werd er lid v. 't Instituut,
v. d. provinciale commissie v. landbouw on v.
d. jury pastoral.
Toen in 1813 d. val v. Napoleon made ten
gevolge had, dat Nederland in 't bezit v. zijn
kolonien hersteld werd, werd REINWARDT als
wetenschappelijk adviseur a. d. commissie,
belast met 't overnemen der 0.-Lbezittingen,
toegevoegd. In 1816 kwam hij to Batavia aan;
hij hield zich nu voornamelijk to Buitenzorg
op, deed in 1817 met d. commissarissen-generaal
eon reis door Java, was verder werkzaam op
't gebied der dierkunde, botanie, geologie on
mineralogie, regelde d. inrichting v. 't openbaar
onderwijs en v. d. geneeskundigen dienst,
reorganiseerde d. militaire school to Samarang
on was nog in verschill. andere richtingen
met ijver werkzaam. In 1818 deed hij eon
tocht naar d. vuurspuwenden berg Goentoer
tUdens d. uitbarsting, in 1819 een reis door
Java tot 't doen v. natuur-onderzoek en in
18%0 een expeditie naar d. Molukken en andere
eilanden in 't Oosten. Inmiddels was REINWARDT beroepen tot hoogl. to Leiden ter vervanging v. Brugmans, 'tgeen ten gevolge
had, dat hij in 1822 weer naar 't vaderland
terugkeerde, waar hij zijn nieuwe betrekking
aanvaardde met een „Oratio de augmentis
quae historiae naturali ex Indiae investigations accesserunt" (3 Mei 1823). Hem ontbrak
nu d. ttjd voor 't leveren v. rapporten omtrent
en beschrtjvingen v. zijn reizen in Indi8. Hij
doceerde d. botanie, zadogie, mineralogie,
geologie en chemie, doch bij d. benoeming
v. d. hoogl. J. van der Hoeven stond hij dozen
d. colleges in d. drie middelste vakken of en
bepaalde hij zich tot plant- en scheikunde,
tot hij in 1845 zijn ontslag aanvroeg. Hij overl.
6 Mrt 1854.
REINWARDT'S „Reis naar 't oostelUk gedeelte
v. d. Indischen archipel" werd later door d.
hoogl. de Vriese voor d. druk in orde gebracht
en met eenige andere stukken v. REINWARDT
v. wege 't Koninkltik Instituut voor d. taal-,
land- en volkenkunde v. Nederlandsch-Indi8
uitgegeven.
d. munteenheid v. Portugal en
Brazili8, heeft zeer geringe waarde, zoodat,
ofschoon er werkelijk stukjes v. 1 reis in
koper gemunt werden, men tegenwoordig als
kleinste munt slechts stukken v. 5 reis slaat.
1000 refs noemt men een milreis, gel tjk staande
met 1,85 gld. in Nederl. munt, maar in d.
effectenhandel gerekend . op f 2,70; 40 reis
maken een reaal.
In Brazili8 heeft men geen koperen reis
moor. d. Waarde v. d. Braziliaanschen reis
is echter slechts 0,12 cent Nederlandsch.
Reis-effendi is bij d. Porte (zie dat art.)
to Constantinopel d. titel v. d. rUks-kanselier
en minister v. buitenlandsche zaken.
Reisig (KARL •CHRISTIAN), een Duitsch
letterkundige, gab. 17 Nov.1792 to Weissensee,
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In ThiIringen, werd in 1818 hoogl. der nude
letterkunde to Halle. Deels tot herstel zijner
wankelende gezondheid, deals tot 't doen v.
oudheidkundige nasporingen begaf hij zich
in d. herfst. v. 1828 n. Italie, doch hij overl. to
VenetiO 17 Jan. 1829. Zijn 't eerst uitgegeven
arbeid, een uitgave v. Xenophon's „Occonomicus" (met A. Meineke, 1812), werd met
weinig bijval ontvangen; beter was dit 't
geval met zijn arbeid betreffende Aristophanes
(„Conjectaneorum in Aristophanem", 1826,
„Syntagma criticum", 1818, on een uitgave v.
d. „Nubes", 1820), alle getuigende v. fijne
kennis der taal on v. 't metrum. Door zijn
uitgave v. Sophocles' „Oedipus Coloneus"(1820
volg.) opende hij een nieuwe baan voor d.
behandeling der oude dichters, daar hij zich
niet alleen inliet met een afzonderlUke critische, grammaticale on zakelijke behandeling
v. woorden en volzinnen, maar ook een
critisch-aesthetischen blik vvierp op 't geheel
als voortbrengsel der kunst. d. Uitgave v. zijn
reeds gedeeltelijk gedrukten Tibullus bleef
achterwege, daar d. uitgever niet besluiten
kon een zoo voorbeeldeloos besnoeiden en
soms willekeurig veranderden tekst in 't Licht
to zenden.
Reislre (JOHANNES JACOBUS), een verdien.
stelijk taalkenner, 25 Dec. 1716 to Zurbig in
Pruisisch Saksen gab. Na zijn opvoeding in
't beroemde weeshuis to Halle ontvangen to
hebben, studeerde hij to Leipzig, doch, hier
geen voldoende hulpmiddelen vindende om
to voldoen a. zijn brandenden jiver voor 't
Arabisch, trok hij n. Leiden, destijds d. hoofdzetel der Oostersche taalgeleerdheid, waar hi,)
ook d. geneeskunde met zooveel ijver beoefende, dat hem d. doctorale waardigheid
in die wetenschap eershalve werd toegekend.
Ofschoon Burman en vooral d. schatrUke
d'Orville hem welwillend steunden, heeft hij
zich later zeer beklaagd over 't gedrag der
Hollandsche geleerden to zijnen aanzien (zie
deswege Wassenbergh, in d. „Mnemosyne",
eerste verz. deel 8). Hij keerde n. Leipzig
terug, waar men hem wel d. titel hoogl.
der Arabische taal gaf, maar waar hij
goon voldoend bestaan vond, zoodat hem
na eenige jaren kommerlijk leven 't rectoraat a. d. Nicolai-school aldaar zeer welkom was, waarin hij dan ook met Uver tot
zijn dood werkzaam is geweest. Hij overl.
14 Aug. 1774. REISKE was een man v. buitengewone geleerdheid, maar zijn ongunstige
levensomstandigheden hadden een zeer nadeeligen invloed, zoowel op hemzelf als op
zijn geschriften. Daze toch kon hij, door geldnood tot d. uitgave geperst, niet genoeg beschaven, terwijl hij zelf, to behoeftig om veal
in d. maatschappti to verkeeren, tot eenzijdigheid on een onbillUke beoordeeling v. personen
en zaken verviel. Van 's mans ervarenheid
in d. Grieksche letteren getuigen zijn „Animadversiones in Graecos auctores" (1759—'66, 6
dln), zijn uitgaven v. Constantinus Porphyrogeneta, „De ceremoniis" (1751—'54, 2 dln),
„Theocritus" (1765—'66, 2 dln), „Oratorum
Graecorum monumenta" (1771—'82, 12 dln),
„Plutarchus" (1774—'82, 12 dln), „Dionysius
Halicarnassensis" (1774—'77, 6 dln), „Maximus
Tyrius" (1774-15, 2 dln), „Dio Chrysostomus"
(1784, 2 dln) en Libanius" (1791—'94, 4 dIn). d.
Beide laatstgenoemde uitgaven Am door zijn
geleerde weduwe uit zijn nagelaten papieren
bezorgd. Ook gaf zU eon vertaling v. Demosthenes en Aschines (1764—'69, 5 din). Ten
opzichte v. 't Arabisch maakte hij zich vooral
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Vogel uitgegeven „Annales Moslemici" van
Abulfeda. Dat hij d. Arabische taal niet altijd
gelukkig tot d. kennis v. 't Hebreeuwsch aanwendde, getuigen d. na zijn dood uitgegeven
„Conjectura in Jobum et pro verbia Salornonis"
(1779). d. Rijke verzameling Arabische handschriften, door REISKE deels aangekocht, deels
afgeschreven, bevindt zich thans to Kopenhagen. Zie voorts zijn „Selbstbiographie",
door zijn weduwe uitgegeven (178 i), Morus,
„Vita Reiskii" (1777) en „Gelehrter Briefwechsel zwischen Reiske, Mendelssohn und
Lessing" (178•:-)). — 's Mans echtgenoote, ERNESTINE CHRISTINE REISKE, geb. MCILLER, 2 Apr.
1735 to Kemberg geb. on overl. aldaar 27 Juli
1798, was een zeer geleerde vrouw, blijkens
haar boven reeds vermelden letterarbeid on
ook blijkens haar vloeiende vertalingen uit
't Grieksch in „Hellas" (1778, 2 dln), „Zur
Moral" (1782) on „Far Deutsche Schonen"
(1786). Ook schreef zij een verdediging v. haar
overl. echtgenoot tegen Michaelis (1786).
Reissiger (KARL GOTTLIEB), een Duitsch
musicus, geb. 31 Jan. 1798 to Belzig bij Wittenberg. In 1822 maakte hij concertreizen door
Italie, Frankrijk, Duitschland en Nederland
en in 1826 word hij directeur der Duitsche
opera to Dresden, waar hij 7 Nov. 1859 overl.
REISSIGER was een zeer vruchtbaar componist,
die zoowel liederen on ouvertures („Felsenmahle) als oratoria („David"), psalmen, hymnen en missen gecomponeerd heeft.
Reiszman (AUGUST), een Duitsch musicus,
geb. 14 Nov. 1825 to Frankenstein, bij Breslau;
hij ontving zijn muzikale opleiding achtereenvolgens to Breslau, Weimar, Halle en Berlijn,
waar hij v. 1866—'74 a. Stern's conservatorium
lezingen over muziekgeschiedenis hield. Later
vestigde hij zich to Wiesbaden en in 1890
wederom to Berlijn. Belangrijker dan zijn
composites (opera's, liederen, klavierwerken
enz.) zijn REISZMAN'S werken over d. muziek,
v. welke we noemen „Allgemeine Geschichte
der Musik" (3 dln, 1863—'65), „Allgemeine
Musiklehre" (2e dr. 1874), „Lehrbuch der musikalischen Kompositionen" (3 dln, 1866—'71),
„Musikalisches Konversationslexicon" (1883)
on „Die Oper in ihrer kunst- und kulturgeschichtlichen Bedeutung" (1885). Voorts
schreef REISZMAN een aantal biographieen v.
beroemde musici.
Reitdiep ('t), ook 't Loopende diep geheeten, vormde vroeger 't beneden-pand v. d.
Hunzerivier, 't Schuitendiep on d. Drentsche A
of 't Hoornsche diep, dat later (1859) tot NoordWillemsvaart vergraven werd. In 1874 heeft
men echter 't Groot Scheepvaart- of Eemskanaal voor d. af watering v. genoemde rivieren
en kanalen gegraven, omdat d. gemiddelde
ebbestanden in d. mond der Eems (voor Delfzip) zoo veel (0,7 M.) lager zijn dan die v. d.
Lauwerszee bij Zoutkamp on men langs dien
weg dus een gemakkelijker afwatering verkreeg. 't Reitdiep tuss. Groningen on Zoutkamp is sinds laatstgenoemd jaar dus een
stilstaand water, dat bij Zoutkamp alleen door
middel v. eon sluis met d. Lauwerszee in
verbinding staat.
Reitsma A. Tzn (JOHANNES), een Nederl.
godgeleerde, geb. 15 Dec. 1837 to Oudemirdum,
studeerde on promoveerde to Groningen in d.
theologie, word in 1864 predikant to Boyl,
vier jaar later to Kooten on in 1878 to Hoogezand en is sedert 1885 kerkelijk hoogl. a. d.
universiteit to Groningen. Van zijn geschriften noemen „Franciscus Junius. Een
levensbeeld uit d. eerste eeuw der kerkhervorming" (acad. proefschrift, 1864), „Honderd
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jaren uit d. geschiedenis der hervorming en
der hervormde kerk in Friesland tot d. Dortsche synode" (1876), „Karakter on waarde der
dogmatiek en haar betrekking tot d. historie"
(rode ter aanvaarding v. 't hoogleeraarsambt,
1885) on „Geschiedenis v. d. Hervorming en d.
Hervormde Kerk der Nederlanden" (1892).
Reiz (FRIEDRICH WOLFGANG), d. grondlegger eener nieuwe grammatisch-philologische
school in Duitschland, werd 2 Sept. 1733 to
Windsheim in Frankenland geb. Hij was eerst
buitengewoon hoogl. der wijsbegeerte to
Leipzig, later on tot zijn dood (2 Febr. 1790)
aldaar gewoon hoogl. der Grieksche en Latijnsche taal- en letterkunde. Hij bezat een
uitgebreide kennis v. classieke talon en letterkunde en opende geheel nieuwe gezichtspunten ten opzichte v. 't wezen on d. beoefening der oude talon in zijn verhandelingen „De temporibus et modis verbi Graeci et
Latini" (1766) on „De prosodiae Graecae accentus inclinatione" (1791, na zijn dood door
Wolf uitgegeven). Zijn verhandeling ten betooge „Burmannum de Bentleji doctrina metrorum Terentianorum judicare non potuisse"
(1787) on zijn bearbeiding v. Plautus' „Rudens"
(1799) zijn belangrijk voor d. kennis v. d.
metra der Ouden. Hoog worden geschat zijn
uitgaven v. Herodotus (1778, door Schafer voltooid, 1800-1822, 2 dln), v. d. „Rhetorica" (1772y
on „Poetica" v. Aristoteles (1786), alsmede v.
Persius (1789). Al' wat REIZ heeft uitgegeven
is met zorg bewerkt en munt nit door degelijkheid. Zijn ,Vorlesungen fiber Romischen
Alterthilmer" worden na zijn dood uit zijn
college-dictaten uitgegeven. Zie verder Bauer,
„Denkschrift auf Reiz" (1790), Kordes, „Plan
tus und Reiz" (1793), en Hermann, „Erinnerungen an Reiz" (1846).
Reizenstein (FRANCISCA VON), geb. von
Nysz, bekend onder 't psoudoniem FRANZ VON
NEMMERSDORF, een Duitsche romanschrijfster,
geb. 19 Sept. 1834 to Hartenstein in Zwaben.
Zij schreef o. a. d. romans „Unter den Ruinen"
(1861), „Moderne Geselschaft" (1863), „Doge
und Papst" (1865), „Allein in der Welt" (1868),
„Unter den Waffen" (1869) en „Ein Ehestandsdrama" (1876), alsmede d. schets „Der Kampf
der Geslechter" (2e dr. 1892).
Rej von Naglowice
(NicoLAAs), d.
„wader der Poolsche dichtkunst", gob. omstr.
1505 to Zorawno in d. Oekraine, d. calvinistischen godsdienst toegedaan, overl. in 1568. HU
vervaardigde o. a. in harde, ruwe taal geestige
satirieke gedichten, epigrammen, 't bijbelsch
drama, „Jozets leven" (1545), alsmede „Zwierciadlo" („d. Diergaarde", als 't ware d. spiegel
v. d. tijd, waarin 't geschreven is, 1829).
Rekenkamer is eon college, dat over
't good beheer v. 's lands financien waakt en
ontvangsten en uitgaven nagaat, ten einde
alle misbruiken to ontdekken on to voorkomen. Daar d. staat to allen tijde a. zulk een
lichaam behoefte had, vindt men d. rekenkamers reeds vroeg vertneld, zoowel onder
d. grafelijken als onder d. republikeinschen
regeeringsvorm. d. Grondwetten v. 1814 en
1815 maakten 't bestaan eener algemeene rekenkamer verbindend. d. Rekenkamer in Nederland
bestaat uit 7 laden, door d. koning to benoemen
uit een door d. Tweede Kamer der StatenGeneraal opgemaakte voordracht v. drie laden.
Die laden moeten 30 jaar oud zijn, goon ander
ambt bekleeden on elk. niet tot in d. 4en
graad v. bloedverwantschap of zwagerschap
bestaan. d. Koning benoemt uit die laden een
vasten voorzitter en uit een drietal candidaten, door d. rekenkamer zelivoor to dragon,
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een secretaris buiten d. leden. d. Rekenkamer
oefent toezicht uit op d. ontvangsten v. d.
staat, doordat haar maandeltjksche afschriften
v. provinciale maandstaten wegens alle rijksontvangsten door 't depart. v. Financii'm worden toegezonden en vervolgens een saldostaat, loopende over 't geheele jaar, in te zenden voor 10. Mei v. 't volgende, vergezeld v.
d. arrondissements-staten en v. d. bijzondere
v. elken rekenplichtige, wiens verantwoording
daarin begrepen is. Ontvangsten, door 't rijk
gedaan, die niet in bovengenoemde staten
Ain begrepen, moeten a. d. rekenkamer door
't departement, waartoe zij behooren, eveneens
maandelijks worden opgegeven. Ten andere
moet d. rekenkamer d. uitgaven controleeren
en nagaan, of die geschieden overeenkomstig
d. voor dat jaar geldige begrootingswetten. d.
Betalingen moeten door d. rekenkamer worden onderzocht, vereffend en geboekt, zelfs,
als 't mogelijk is, vOOrdat d. betaling geschiedt. Van al d. staatsuitgaven en ontvangsten moet over elk dienstjaar onder overlegging v. d. door d. rekenkamer goedgekeurde
rekening door d. regeering a. d. kamers verantwoording worden gedaan, die dan bij wet
't slot dier rekening vaststellen. d. Rekenkamer heeft ook 't toezicht op 't muntmaterieel; d. muntmeester moet over 't beheer
daarvan a. d. rekenkamer rekening en verantwoording doen. Op dezelfde wijze staat
ook al 't andere a. 't rijk toebehoorende en
in 's lands magazijnen aanwezige materieel
onder 't toezicht der rekenkamer. Voorts
moet d. rekenkamer zorgen voor d. fondsen in 's lands schatkist, a. welke een bijzondere bestemming is gegeven of die
door particulieren daarin gedeponeerd zijn. Bij
d. rekenkamer berust 't dubbele der grootboeken v. d. nationale schuld, dat door dagelijksche aan- en afschrijvingen wordt bilgehouden ; ook v. alle geldleeningen, ten behoove
v. d. staat, houdt d. rekenkamer een register;
tevens zijn alle pensioenen ten laste v. d.
staat bij d. rekenkamer ingeschreven, ten
•einde d. uitbetaling te controleeren. Van algemeenen aard zijn d. volgende bepalingen: d.
rekenkamer moot dienen v. bericht en advies
op alle stukken, haar tot dat einde door d.
koning toe te zenden. Zij moet bedenkingen
mededeelen omtrent 't beheer der geldmiddelen a. d. ministers; ztj moet hun inlichtingen
geven en kan wederkeerig v. hen inlichtingen
vorderen. Binnen d. drie- eerste maanden v.
elk jaar zal d. rekenkamer d. koning een
volledig verslag aanbieden, dat d. uitslag harer
werkzaamheden over 't afgeloopen jaar bevat ;
dat verslag moet a. d. Staten-Generaal in 't
loopende of volgende zittingsjaar worden aangeboden. Ook buiten d. algemeene landsbelangen strekken zich d. bemoeiingen der rekenkamer uit. Volgens art. 118 der provinciale
wet moeten alle rekenplichtige provinciale
ambtenaren v. d. door hen voor d. provincie
gedane ontvangsten en uitgaven rekening en
verantwoording doen a. d. algemeene rekenkamer.
Rekenkunde (d.) is d. wetenschap der
re6ele getallen, voor zoover men bij deze niet
op d. toestand (positief en negatief) der getallen let. Zij omvat d. theorie v. d. hoofdbewerkingen (optelling, aftrekking, vermenigvuldiging, deeling, machtsverheffing en worteltrekking) met geheele getallen en met breuken, die v. d. kenmerken v. deelbaarheid
der geheele getallen, die v. d. grootsten gemeenen deeler, die v. 't kleinste gemeene
veelvoud en die v. d. evenredigheden. In d.
,
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meeste leerboeken der rekenkunde worden
bovendien behandeld stelsels v. maten, gewichen munten, berekeningen, die in 't dagelijksch leven (o. a. latj d. handel) te pas komen
(percent-rekening, effecten-rekening enz.), eenvoudige reeksen en logarithmen. Soms goat
men in een leerboek der rekenkunde een theorie v. d. verkorte be werkingen, die bij optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen, deelen, machtsverheffing en worteltrekking zijn toe te passen.
Practisch en theoretisch is d. rekenkunde een
leervak v. 't lager, middelbaar en gymnasiaal
onderwijs. Ztj vormt 't eerste onderdeel der
wiskunde, dat door d. mensch bestudeerd
wordt. En, hoewel sommigen haar bij hun
studio te veel veronachtaamen, anderen
wijden soms to veel ttjd a. haar en verliezen
uit 't oog, dat zij slechts een onderdeel der
getallenleer is en nooit alleen een inzicht in
doze kan geven.
Reland of Reeland (A DRIANIIS), een
Nederl. taal- en oudheidkundige, 17 Juli 1676
in d. Rijp gab., waar zijn vader predikant was.
Nauweltjks 11 jaar oud, begat htj zich n.
Amsterdam, waar hij onder wtjs ontving in d.
Lattjnsche, Grieksche on Oostersche talon,
wijsbegeerte en meetkunde. Hij zette zijn
studien voort to Utrecht on to Leiden. In
1699 ward hij hoogl. in d. wijsbegeerte to
Harder wijk on in 1700 to Utrecht in d. Oostersche talon on gewijde oudheden. Hij overt.
a. d. kinderziekte in Febr. 1718 on schreef
zoowel Latijnsche gedichten als een „Beschrijving v. Palestina", een verhandeling „Over
d. Mahomedaanschen godsdienst" e. a. werken.
Relata, refero (v. 't. Lat. referre, Fransch
referer, berichten), ik verhaal wat ik vernomen
hob (zonder voor d. waarheid in to staan).
Relatief.(v. 't Lat. relatio, betrekking, verhouding) wordt als wijsgeerige term gebruikt
om d. betrekking der dingen tot d. beschouwenden geest on onderling aan to duiden.
Daarom heeten d. begrippen, waardoor men
zich d. verhouding der dingen denkt, relatiebegrippen, die een voornaam deal der categorieen v. Kant uitmaken (zie Categorieen). d. Begrippen zelf kunnen in betrekking tot elk.
gedacht worden, zooals v. geslacht on soort.
Evenzoo kunnen oordeelen en besluiten in
verhouding ale grondstelling on gevolgtrekking tot elk. staan. Overal waar eon betrekking plaats heeft wordt een wederkeerige
verhouding, een „relatum" en ”correlatum"
geb., geltjk v. oorzaak en gewrocht; dit alles
nu wordt door 't woord relatief in d. wtjsgeerige terminologie aangeduid. In 't dageItjksche leven wordt „relatief" of betrekkeltjk
in d. zin v. vergelijkenderwijs gebruikt.
Ook in d. mechanica speelt 't woord relatief een belangrijke rot. d. Relatieve beweging
is d. beweging v. een punt t. o. v. een of
meer andere punten, die ook in beweging
zijn. Tegenover d. relatieve beweging staat

ten
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d. absolute beweging. Elke relatieve beweging
is tot eon absolute terug to brengen, door
d. punten, ten opzichte v. welke zij beschouwd

wordt, tot rust to brengen. Als voorbeeld
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nemen wij d. rechtlijnige beweging v. een punt.
.Gaat een punt v. A naar B in een stelsel, dat
gelijktijdig een rechtlijnige translatiebeweging
heeft v. A naar C, dan gaat't v. A naar
.(echter in 't algemeen niet rechtlijnig). Wij
noemen nu d. beweging AD d. absolute beweging v. 't punt en d. beweging AB d. relatieve beweging. d. Absolute beweging v. 't
punt is samengesteld uit d. relatieve beweging en d. translatie-beweging v. 't stelsel;
maar ook is d. relatieve beweging op to vatten als samengesteld to zijn uit d. absolute
beweging en een beweging, tegengesteld a. d.
translatie-beweging v. 't stelsel.
Relegatie, Zie Verbanning.
Relicta, (v. 't Lat. relictus en dit v. relinquere, achterlaten) bet. een nagelatene, achtergeblevene, bijv. een weduwe. Relicten zijn d.
nagebleven betrekkingen in 't algemeen, vrouw
en kinderen v. een overledene enz. — Relic-tenmeren noemt men in d. aardrijkskunde
meren, die vroeger een deel der zee hebben
uitgemaakt, maar door d. eene of andere
-omstandigheid later v. deze gescheiden werden. Zij onderscheiden zich veelal door een
groote diepte, alsmede door.rotsachtige, min
of meer fjordvormige oevers, soms ook door
d. aanwezigheid v. zeehonden on andere dieren, die men als overblijfselen v. een voormaligen toestand beschouwen kan. Men brengt
.er o. a. toe d. Zweedsche on d. Zuideldke
Alpenmeren.
Relief (v. 't Lat. relevare, verheffen) wordt
in d. kunst een voorstelling genoemd, die op
•een vlak liggend lichaam in d. hoogte is uitgewerkt. 't Is als 't ware d. overgang tuss.
d. beeldhouwkunst en d. schilderkunst on
neemt d. wetten v. beide in zich op, v. d.
laatste wat d. wijze v. voorstelling, v. d.
andere wat d. wipe v. bewerking betreft.
't Plastische beginsel heeft d. overhand in d.
•eenvoudige, rustige reliefs der Grieksche
kunst; in d. Rom.einsche daarentegen 't schilderachtige, dat met sterke bewegingen on
voile composition indruk zoekt to maken.
In d. nieuwere reliefs ziet men beurtelings 't
•6ene en 't andere beginsel d. bovenhand hebben.
Reeds in d. Persepolitaansche en AssyrischBabylonische kunst bekleedde 't relief een
-aanzienitIke plaats en 't onderscheidt zich daar
voornamelijk door een zorgvuldige bewerking
der vrij hoog verhevene figuren. Bij d. Grieken waren d. eerste reliefs in d. beginne zeer
vlak, wat bewezen wordt door 't oudste
of althans eon der oudste Grieksche reliefs,
•die men kent, nl. d. leeuwen a. d. poort v.
Mycene. Phidias, d. beroemde beeldhouwer,
wist ook a. 't relief zijn schoonsten vorm en
-stip to geven; d. friezen en metopen v.'t Parthenon on v. d. tempel v. Apollo in Arcadia
(die behouden zijn gebleven) worden voor
d. volmaaktste voorboelden in dit kunstyak gehouden. Later, toen bij d. Romeinen
't technische in d. kunst moest vergoeden
wat er a. geest en smaak verloren was gegaan, begon 't hoogrelief in zwang to komen,
waarbij men achter sommige, bijna geheel
vrij uitgebeitelde figuren een achtergrond
vormde v. meer vlak bewerkte beelden en
voorwerpen. Algardi en zijn navolgers dreven
't nog verder door zelfs perspectievische voorstellingen met landschappen op d. achtergrond
op to nemen. Van deze opvatting in 't relief
vindt men nog d. sporen in een aantal hedendaagsche munten en penningen. Thorwaldsen
bracht 't basrelief weer terug in zijn natuurlijke, door d. wetten der schoonheid en v. d.
goeden smaak aangewezen grenzen, terwijl
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Canova's relief, hoe uitmuntend in menig
opzicht, te veel overhelde tot d. schilderijstijl.
d. Ouden hebben waarschijnlijk hun reliefs,
althans d. grond v. deze, gekleurd. 'tZelfde
treft men a. in d. Gothische kunst, die dikw Ws in een overdreven haut-relief overging,
waarbij dan d. beelden ook met verschill.
kleuren uitgemonsterd werden. Bij d. kunst
v. d. stempelsntjder voor munten en penningen golden natuurlijk dezelfde beginselen en
wetten, welke d. beeldhouwer btj 't relief in
acht to nemen heeft.
Religie, Zie Godsdienst.
Reliquieen (v. 't Lat. relinquere, nalaten).
Hierdoor verstaat men inzonderheid d. voorwerpen, welke terecht of ten onrechte geacht
worden a. Jezus of andere heilig beschouwde
personen te hebben toebehoord of op hen
betrekking te hebben. Vele zoodanige voorwerpon, bijv. splinters on nagels v. Christus' kruis, werden door d. kruisvaarders n.
Europa overgebracht en, ofschoon zij in 't
eerst veelal slechts als historische zeldzaamheden op prijs werden gesteld, werden zij
langzamerhand godsdienstig vereerd, vaak
zelfs op buitensporige, onredelijke wijs.
Rellstab (JOHANN KARL FRIEDRICH), een
Duitsch schrijver over muziek, gab. 17 Febr.
1759, to Berlijn, overl. 19 Aug. 1813 aldaar; hij
schreef vele belangrijke verhandelingen over
muziek en componeerde o. a. marschen, danson, liederen, cantaten, een opera, een mis
on een „Te Deum". — Ztjn zoon, d. bekende
romanschrijver on criticus LITDWIG RELLSTAB,
gab. 13 Apr. 1799 to Berlijn, was tot 1821
officier, ward in 1826 mederedacteur v. d.
„Vossische Zeitung", waarin hij d. verslagen
over muziekuitvoeringen schreef, en overl.
27 Nov. 1860 to Berlijn. Verreweg d. meesten
bijval vonden zijn historische romans „Algier and Paris" (2 dln, 2e dr. 1846), „1812" (4
din, 6e dr. 1891, ook in 't Nederlandsch vertaald) on „Drei Jahre von dreiszigen" (5 din,
2e dr. 1858), die uitmunten door levendige beschrijving en veel afwisseling in tooneelen on
karakters. Voorts schreef RELLSTAB o. a. d.
treurspelen „Karl der Kuhne", „Eugen Aram"
en „Franz von Sickingen", alsmede verscheidene operateksten (o. a. voor Meyerbeer's
„Feldlager in Schlesien"). In zijn „Gesammelto
Schriften" (24 dln, 1860—'61) treft men ook
d. autobiographie „Aus meinem Leben" aan.
Relmuis (illyoxus). d. Familie der myoxidae
behoort tot d. orde der knaagdieren (rodentia).
d. Aardige diertjes, die tot haar behooren,
bieden in uitwendige gedaante en levenswijze
veel overeenkomst a. met d. eekhoorntjes,
doch onderscheiden zich door d. vorm v. d.
schedel en door 't aantal en d. kronen der
kiezen. Zij leven in d. gematigde streken der
oude wereld op boomen, voeden zich met
vruchten en loof en verslapen een geruimen
ttjd v. d. winter in holen, in welke zij tegen
d. herfst voorraad verzameld hebben.
d. Gewone relmuis (myoxus glis L.), le loir,
der Siebenschldfer, is 15 a 16 cM. lang en heeft
een staart v. 10 a 11 cM. lengte, die over d.
rug of rechtop gedragen wordt. Op d. rugzijde
is zij bleek aschkleurig v. tint en a. d. bulkzijde wit, met een donkerbruinen kring om
d. oogen; hare ooren zijn groot en naakt. Deze
soort leeft bij paren in eiken- en beukenbosschen in 't zuiden v. Europa, is zeer
dapper en verdedigt zich zelfs uitstekend
tegen d. veel sterkere marters. In Juni werpt
't wijfje 3 tot 6 naakte jongen in een nest,
uit mos in een hollen boom gemaakt. In d.
herfst zijn zij zeer vet on zij verbergen zich
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dan bij kleine troepjes om d. winter door te
slapen. Van tijd tot tijd ontwaken zij echter
en nemen zij eenig voedsel tot zich. Men
zegt, dat zij op die wipe zeven maanden
doorbrengen; v. daar d. Duitsche benaming.
Een kleinere soort is d. groote hazelmuis
(M. quercinus L.), die op d. rugzijde grauwbruin is, a. d. zijden grijs en op d. buik wit
en die een kring om d. oogen en een streep
vandaar tot a. d. schouders zwart heeft. Haar
staart is zwart met een wit tipje. Deze soort
komt in Zuid-Frankrijk veel voor, waar
zij zelfs in d. tuilnen schade toebrengt a. perziken, abrikozen enz. 't Wijfje werpt in d.
zomer 5 tot 6 jongen.
d. Kleinste soort is M. avellanarius L., d.
kleine hazelmuis, niet veal grooter dan een
huismuis, roodachtig geel met witten buik;
haar ooren zijn rood en harig. Deze soort,
die 's zomers sterk naar muskus ruikt, leeft
voornamelijk onder hazelstruiken. In Aug.
werpt 't wine 3 of 4 jongen in een nest
onder boomwortelen. 't Zijn vroolijke en
bewegelijke diertjes, die, als zij eten, hun
staart over hun hoofd buigen.
Remagen, 't Rom. Rigomagum, is een
stad in d. Pruisische Rijnprov., regeeringsdistrict Coblenz, niet ver v. d. uitmonding der
Ahr in d. Rijn, met 3250 inw., die hun bestaan
vinden in kalkbranderij, wijnhandel en 't bewerken der talrijke steengroeven. Beneden
Remagen verheft zich d. steno Apollinarisberg, op welken een veel bezochte bodevaartskerk staat.
Rembang, een der residenties v. Java,
met een oppervl. v. 1356 vk. mijlen; 't grenst
in 't N. a. d. Java-zee, in 't 0. a. Soerabaja,
in 't Z. a. Kediri en Madioen en in 't W. a.
Semarang en Japara. In vele opzichten staat
dit gewest bij d. andere residenties ten achter: d. schrale grond, uit zandsteen en kalkformaties bestaande, is hoogst onvruchtbaar;
slechts hier en daar, inzonderheid a. d. oevers
der Solorivier, die door haar overstroomingen
vruchtbaar glib aanvoert, is hij voor rijstbouw
en tabaksteelt geschikt. — d. Hoofdstad, Rembang, ligt in een dorm streek, niet ver v. zee,
en telt 17 300 inw., onder wie 215 Europeanen.
Langs d. kust vinden we voorts Lassem, waar
hoofdzakelijk Chineezen wonen, en 't welvarende Toeban, met d. vermaarde badplaats
B8kti en een met koolzuur gevulde grot in
d. nabijheid.
_Rembrandt van Rijn, de grootste kunstenaar der Oud-Hollandsche school, werd waarschUnitjk 15 Juli 1606 te Leiden geb. Zijn ouders,
welgestelde liedan, bestemden hem voor d.
studio. Toen zich echter een bepaalde neiging
voor d. kunst bij hem openbaarde, stelden zij
hun zoon in. d. gelegenheid, 't onderwils v.
Jakob Izaaksz. v. Swanenburgh, een weinig
bekend schilder in Leiden, to genieten. Na bij
dozen een drietal jaren geweest to zijn, was
REMBRANDT eenige maanden d. leerling v.
Pieter Lastman te Amsterdam, destijds een
zeer beroemd kunstenaar. Van dezen zou hij
zich volgens een betwijfelbare opgave, naar
Jacob Pinas te Haarlem beg„ven hebben en
daarna in d. ouderlijke mooning zijn teruggekeerd, waar hij zelfstandig zUn studien
voortzette. Over 't algemeen heerscht er
veel onzekerheid zoowel omtrent REMBRANDT'S
leermeesters als omtrent d. invloed, dien
a op zijn ontwikkeling hebben uitgeoefend.
Die v. Lastman op zun aanwending v. 't
licht-effect en die v. Frans Hals op zUn
latere breede schildermanier worden door velen
voor vrij merkbaar gehouden. Zeker is, dat
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hij 't meeste a. zich zelf en zijn genialen aanleg verschuldigd was en dat die aanleg reeds
vrij duidelijk moot gebleken zijn uit zijn eerste
werken, die ten gevolge hidden, dat men hem
n. Amsterdam ontbood tot 't maken v. portretten. Htj vestigde daar zijn woonplaatsomstr. 1630.
d. Werken V. REMBRANDT in d. eerste daarop
volgende jaren getuigen reeds v. een geoefend
penseel on moeten niet alleen zijn naam alskunstenaar, maar ook zijn stoffelijke welvaart
op vrij zekere grondslagen hebben gevestigd,
daar hij in 1634 in 't huwelijk trad met Saske
Ulenburgh, een v. d. acht kinderen v. Rombeaus Ulenburgh, burgemeester en pensionaris
v. Leeuwarden en later raadsheer in 't hof v..
Friesland. d. Weinige jaren, dat hij zich in 't
bezit dozer vrouw mocht verheugen, behooren
tot d. gelukkigste v. 's kunstenaars leven.
d. Bestellingen vloeiden hem ruimschootstoe. In 1638 schilderde REMBRANDT voor prins
Hendrik een „Graflegging" en een „Opstanding
v. Christus.' en voor d. Amsterdamschen kunstminnaar (later burgemeester) Six (een v. zijn
ijverigste begunstigers) „d. 0 verspelige vrouw
voor Christus", terwiji hij zich bovendien mocht,
verheugen in dl omgang met verschill. aanzienlijke on geleerde personen, a. welke Nederland in die eeuw zoo rijk was. In Juni 1642
verloor hij zijn echtgenoote, die hem een zoon,
naliet, Titus genaamd, welke door zijn vader
wel tot kunstenaar werd opgeleid, maar, voor
zoover men weet, zich nooit als zoodanig heeft
onderscheiden. Deze Titus was door zijn moeder
tot haar erfgenaam benoemd, terwijl a. REMBRANDT
vruchtgebruik der nalatenschap
werd verzekerd. Ondanks daze gunstige beschikking en niettegenstaande REMBRANDT in
zijn kunst een ruime bron v. inkomsten
moest vinden, daar zijn etsen zeer gezocht
waren, menige schildertj horn besteld werd
on zijn talrijke leerlingen hem elk een jaargeld v. 100 gulden moesten betalen, geraakte
hij omstreeks 1653 in geldelijke verlegenheid,
zoodat hij genoodzaakt was bij verschill.
personen geld op to nemen. o. a. tegen hypotheek op zijn huis in d. Breestraat, over d.
St-Antoniesluis. Deze moeiltjkheden vermeerderden in zoo groote mate, dat zijn boedel in
1656 in staat v. kennelUk onvermogen word'
verklaard, zoodat zijn goederen a. d. desolate
boedelkamur vervielen en zoowel zijn huis
als zijn huisraad, schilderijen, teekeningen,
prenten, kortom al wat hij bezat bij executie
werd verkocht. Men heeft uit daze omstandigheid willen opmaken, dat REMBRANDT een verkwistend leven leidde, doch daze verdenking,
even ongegrond als een ander verwijt, dat hij
schraapzuchtig zou geweest zijn, is geheel
onnoodig tot haar verklaring. Veel moor heeft
men haar toe to schntjven a. een vereeniging
v. verschill. oorzaken, o. a. a. d. hoogst ongunstige tildsomstandigheden, d. financi8ele
uitputting, waarin Nederland en Amsterdam
verkeerden ten gevolge v. onophoudelijken
oorlog en d. daardoor a. handel en scheepvaart
toegebrachte verliezen. d. Kunst leed hieronder
natuurlUk eerst on REMBRANDT bohoorde niet
tot dezulken, die, onder tegenspoed, hun belangen door omzichtige voorzorgen uit d. algemeene schipbreuk weten to redden. Daarbij
was hij een hartstochtelUk verzamelaar v -.
kunstwerken, prenten en curiositeiten v -.
allerlei aard, waarvoor hij zich belangr(jke
geldelijke offers getroostte, zoodat htj o. a.
voor een ets v. Lucas v. Leyden d. destjjds
zeer aanzienlijke som v. 150 gulden durfde
besteden. Daarbij kwam nog, dat hij door
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waarschijnlijk omstr. dien tijd aangegane
tweede huwelijk in d. verplichting kwam 't
bedrag der nalatenschap v. Saske v. Ulenburgh
.a. zijn zoon Titus uit to keeren. Ook al weer
ten gevolge v. d. ongunstige tijden brachten
't huis en d. inboedel (die vroeger op een
waarde v. veertigduizend gulden waren geschat) thans weinig meer dan 10 000 gulden
op, zoodat REMBRANDT na d. vereffening letter10k niets overhield dan d. macht v. zijn genie
om zich een behoorliA bestaan to verzekeren.
Hoe treurig deze episode in 't leven des
grooten kunstenaars moge zijn, d. volledige,
nog bestaande inventaris v. zijn inboedel
•doet ons toch een merkwaardigen blik slaan
in zijn huiseltjk leven en deze openbaart
ons veel omtrent zijn richting en veelzijdigheid als kunstenaar. Behalve een aantal schilderijen, teekeningen en prenten uit d. NederlandsChe en Duitsche scholen, v. d. gebroeders
v. Eyck of tot op zijn tijd, vinden wij ook
eenige schilderijen v. groote Italiaansche
meesters, niet slechts v. d. Venetiaansche
koloristen, o. a. v. Giorgione en Palma Vecchio,
maar ook v. Rafael en Michel Angelo. In d.
verzameling gravures waren deze en natuurlijk ook Titiaan niet alleen vertegenwoordigd,
maar ook Andrea Mantegna, wiens richting
zoo ver v. d. zijne verschilde. Omtrent d. aard
en d. waarde der beeldhouwwerken in deze
verzameling geeft d. inventaris weinig licht;
volgens d. getuigenis v. Sandrart werd zij
ook in dit opzicht door kenners hoog geschat.
Hierbij sloten zich aan kostbare kunstboeken
en een rijke verzameling kostumes, gereedschappen en wapens v. verschill. volken,
waarvan hij gedeeltelijk gebruik maakte bij
zijn schilderijen en etsen. Dat REMBRANDT
veel moet geleden hebben, toen al die schatten
bij openbaren verkoop voor d. geringe som v.
4964 gulden 4 stuivers werden verspreid, behoeft wel goon betoog. 't Getuigt daarom v. eon
buitengewone zedelijke kracht on v. een zeldzaam kunstenaarsgenie, dat d. werken, door
REMBRANDT onmiddellijk na deze catastrophe
geschilderd, geen spoor verraden v. d. invloed,
daardoor op hem uitgeoefend. Aileen schijnt
hij zich in stille afzondering to hebben teruggetrokken en, behalve door zijn arbeid, dien
hij rusteloos voortzette, zoo weinig door d.
wereld to zijn opgemerkt, dat men lang in
volslagen onzekerheid heeft verkeerd omtrent
d. plaats waar on d. tijd wanneer hij overl.
is. Wel heeft men uit eenige v. zijn prenten
gemeend to mogen opmaken, dat hij Veneti6
heeft bezocht, en hebben sommige schrijvers
hem in Engeland en Zweden doen vertoeven,
maar 't later onderzoek heeft geleerd, dat htj
onafgebroken v. 1630 tot zijn dood to Amsterdam heeft gewoond, langen tijd op d. Breestraat, een poos op d. Binnen-Amstel en
eindelijk op d. Rozengracht tegenover 't doolhof. In laatstgemelde woning is hij in Oct.
1669 overl.
Even onjuist als d. berichten v. vroegere
schrijvers omtrent d. verblijfplaats en 't sterfjaar v. REMBRANDT zijn, zoo ongegrond zijn
ook hun verhalen nopens zijn zucht met
lieden der laagste volksklasse om to gaan, zijn
gierigheid, zijn alchimistische proefnemingen enz.
REMBRANDT bezat, zoo zegt een v. zijn Yen
eerders, d. opmerkingsgave v. eon wijsgeer,
't oog v. eon dichter en 't gevoel v. een
kunstenaar. Hij heeft alles aangegrepen wat
d. ziel in beweging kan brengen, d. H. Schrift,
d. geschiedenis, d. zeden, maar vooral d. hartstoctiten en karakters v. d. mensch in alle
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tijden. In zijn bijbelsche voorstellingen is een
alleropmerkelijkste vereeniging v. 't triviale
met 't verhevene. Hij behoort geheel tot d.
moderne kunst. Nadat d. renaissance d. kunst
der Ouden in d. dienst v. d. Kerk had doen
treden, trad REMBRANDT op, eenigermate als
voortzetter on voltooier der Middeleeuwsche
kunst met haar eigen bouwtrant, haar opmerkeltjke beeldhouwwerken (wier barbaarsche vormen een diep gevoel verrieden) en
haar door gekleurde vensterbogen zoo prachtig
verlichte schilderijen. Wel hield hij rekening
met d. antieke kunst en met d. Italiaansche
meesters — zijn verzameling bewees 't —
maar hij bewonderde zonder na to volgen
en, wtjzende op zijn collectie kleedingstukken,
wapens en hellebaarden, kon hij zeggen: ziedaar mijn antieken!
REMBRANDT'S kunstwerk boezemt belang in
door 't leven, waarmee hij 't wist to bezielen, en
door d. toovermacht v. 't licht, waarmee hij ook
't alledaagsche pozie wist bij to zetten. Hij
was in hooge mate oorspronkelijk, echt Hollandsch, soms nuchter on plat, maar rijk a.
verbeelding. Uit doze putte hij d. po6zie v.
zijn licht en bruin. Daarbij bezat hij een warm
on fijn gevoelig hart, waarin hij 't ideaal
v. uitdrukking voedde. Zijn teekening bezat
niet d. correctheid, die d. academie onderwijst;
d. proportion waren bij hem niet altijd smaakvol, zijn omtrekken niet onberispelijk ; maar
dat alles vergoedt hij door juistheid, teekening en kracht v. uitdrukking. Men denke
bijv. a. d. uitdrukking v. verwondering in zijn
„Opwekking v. Lazarus", v. berusting in zijn
„Abraham's offerande", v. moederlijke teederheid in zijn „Maria" en v. hulpeloosheid in
d. „blinden Tobias". Wat d. behandeling
betreft, zelfs door d. Venetianen wordt hij niet
overtroffen in 't gemak en d. fijnneid v. zijn
penseel. Hij staat gelijk met Titiaan, Giorgione en Correggio in kracht, in 't doorvoede
v. zijn schildermanier, die, al naar gelang v.
d. eisch des oogenbliks, stout was of zacht.
En dan dat heerlijk lichteffect! d. Eenvoudigste verschijning in d. natuur wordt, zoodra
zij door 't oog v. REMBRANDT waargehomen
wordt, belangrijk on schoon. Wolken en zonnestralen zijn hem voldoende our eon gewoon landschap tooverachtig schoon to doen
maken. En dezelfde rol speelt 't licht bij zijn
voorstellingen v. personen; soms dient 't hem
om (zooals in zijn ets v. d. „Graflegging", in
walker verschill. staten hij d. toenemende
duisternis on verlatenheid met d. tegenwoordigheid v. geheimzinnige hoogere wezens
heeft weten uit to drukken) a. d. verhevenste
gedachten een zichtbaren vorm to geven.
't Spreekt vanzelf, dat bij 't karakter v. REMBRANDT'S kunst, zooals wij dit in breede trekken trachtten to schetsen, 't meer of minder
bevredigende v. d. indruk niet weinig afhangt
v. 't onderwerp. Wanneer men uit dit oogpunt
zijn talrijke werken wil beschouwen, dient
men echter vooraf op to merken, dat or. wat
't lichteffect, d. kleur on d. behandeling betreft,
een merkelijk onderscheid wordt gevonden
tuss. die v. vroegeren en v. lateren tijd. VOOr
1633 zien wij er eon helderen dag in heerschen ;
't koloriet is warm, klaar en natuurlijk on d.
behandeling, ofschoon vrij, toch zeer uitvoerig. 't Voornaamste voorbeeld v. deze schildermanier is zijn dusgenaamde „Anatomieles"
in 't Haagsch museum. d. Waarheid in alle
details, voornamelijk in d. hoofden, en d. verwonderlijke working der luchtperspectief zijn
hier vooral opmerkelijk. Na 1633 koos REMBRANDT die beperkte verlichting, waarbtj d.
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welke zich in d. collectie v. d. Engelschen
breede maar toch heldere massa's schaduw
dichter Rogers beyond. 't Minst eigenden zich
een prachtig contrast vormen met 't scherp
zijn vormen tot d. behandeling v. mythologiinvallende, slechts enkele deelen beschtjnende
sche onderwerpen, waarvan wij hier alleen
licht. d. Locale toon wordt gloeiender maar
een „Danae" en een „Lucretia" noemen. BU
minder waar, d. behandeling levendiger en
voorkomende gelegenheden vermaakte REMgenialer. Als voorn. voorbeeld wijzen wij op
d. grootste schilderij, ooit door REMBRANDT BRANDT zich met ruwe parodiegn op dit genre
geschilderd, d. dusgenaamde „Nachtwacht",
to leveren, zooals in zijn „Ganymedes".
't Ligt geheel in d. natuur V. REMBRANDT'S
in 't museum te Amsterdam, die eigenitjk 't
uittrekken der Amsterdamsche schutters tot
genie, dat hij een voortreffelijk portretschilder
't prijsschieten voorstelt en dagteekent v. 1642.
is geweest. Door een geheel eigenaardige wijze
d. Vormen zijn hier met bijzondere nauwkeurigv. belichting, v. koloriet en v. behandeling
heid aangegeven, elke figuur is een persoon,
onderscheiden zich zijn portretten v. die v.
d. goudachtige toon is helder,'t effect treffend
alle andere meesters. Zelts zijn leerlingen, die
en d. behandeling voor deze periods des kunhierin zijn manier volgden, staan ver beneden
hem in energie v. opvatting en uitvoering.
stenaars zeer uitvoerig. Intusschen bewUst d.
't Getal v. zijn uitmuntende portretten is zooSimeon in d. tempel" v. 't Haagsche museum,
groot, dat 't onmogelijk mag heeten, binnen
zoo heerlijk v. compositie en lichteffect, dat
hij reeds vroeger (in 1631) Njwillen d. meer
d. bier gostelde grenzen andere dan alleen
d. allervoornaamste to noemen. Zeer dikwijls
beperkte belichting koos. Daarentegen schilheeft REMBRANDT zijn eigen portret geschilderde hij ook later nog in zijn eerste manier
derd. In 't Louvre vindt men er een v. 1633„
v. belichting. Van 1653 of wordt d. goudachzeer frisch en vol levensmoed, behandeld in
tige locale toon v. 't vleesch nog dieper, maar
d. lichteren toon zijner eerste manier, en een
v. ttjd tot tijd gaat die toon over in een minder
ander v. 1660, met d. buitengewone vastheid
helder bruin of brengt hij nevens grauwe
en breedheid v. dat latere tijdperk geschilderd
en zwartachtige schaduwen vrij koele lichten
aan. d. Behandeling v. 't penseel, of liever v.
en waarin men d. door velerlei ervaring
zwaar beproefden man v. leeftijd herkent. Ted. borstel, wordt verbazend vrij on breed. 't
Berlijn treft men twee portretten uit zijn
Voornaamste stuk in deze manier is d. in
1661 geschilderde afbeelding der regenten v.
jongeren leeftijd a. on to Dresden een ander,.
't Staalhof to Amsterdam, eon wonder v.
waarin hij zich met zijn jonge vrouw op d.
kunst, leven, gloed on breede opvatting.
schoot heeft geschilderd; to Weenen een uit
In d. bijbelsche tafereelen v. REMBRANDT, zijn lateren leeftijd. d. Reeks v. zijn andere
walker figuren (naar d. modellen geschilderd,
portretten opent zich 't natuurlijkst met dat
die d. Jodenwijk hem opleverde) soms zeer
v. d. schrijrmeester Coppenol, vroeger to
onbehagelUk v. vormen zijn, heerscht een
Kassel, thans to s. Petersburg. Hierop volgt
eenvoud, eon waarheid on innigheid v. ge't portret eener geheel on face genomen
voel, waarin men d. bijbelschen geest erkent.
83-jarige vrouw (1634). Dit stuk, dat to London
't Verhevene, 't gemoedelijke treedt hier op d.
bewaard wordt, is belangrtjk, omdat 't bewijst,
voorgrond. Bijzondere vermelding verdienen
hoe REMBRANDT zich reeds op zijn leeftijd v.
„d. Afneming v. het kruis" (1633), waarin
26 jaren in 'I volle bezit zijner energie, zijner
vooral 't vleesch heerlijk v. koloriet is. Onder
levendigheid v. op vatting on zijner vastheid
zijn kleinero schilderijen zijn v. gelijke schoonin d. breede pittigo behandeling beyond. Van
beid „d. Gelijkenis v. d. wijngaard", „Christus
een jaar vroeger dagteekent zijn bekend portret
en Magdalena na d. opstanding" (1638), „d.
v. d. scheepsbouwmeester met zijn vrouw.
Aankondiging a. Maria" (1640), „d. H. farnilie"
Eenige jaren jonger is 't verwonderlijk schoone
(1642) • on bovenal „d. Overspelige vrouw"
portret eener jeugdige vrouw, door eenige
(1644). Als voorbeeld zijner opvatting v. 't
voor Saske gehouden. Zeer karakteristiek
leven der aartsvaders verdient genoemd to
voor d. tweede manier des meesters is eon
worden zjjn „Familie v. Tobias, d. wega. 't venster staande vrouw (in Buckingham
zwevenden angel vereerende" (1637) en Jacob
Palace, 1641), een vrouw in profiel (te Kassel),
d. zonen v. Jozef zegenende" (1656). Slechts
ook voor Saskia gehouden, 't portret v. een
zelden vervalt REMBRANDT in zijn bUbelsche
man en een vrouw (in d. collectie v. lord
voorstellingen tot 't grove of gemeene ;
Ashburton, 1641) en 't portret der vrouw v.
meestal is gemoedelUkbeid d. hoofdtoon. Ook
burgemeester Six to Amsterdam (1643).
d. geltjkenissen behandelde hij in denzelfden
Eindelijk letten wij op d. zeldzatne landgeest. 't -Schoonste voorbeeld v. dien aard is
schappen V. REMBRANDT, waarin d. bovend. „Barmhartige Samaritaan, die d. uitgegenoemde opvatting der natuur is uitgedrukt
plunderden reiziger bij d. waard ter verplemet al d. energie v. zijn koloriet on zUner
ging aanbeveelt" (1648) on vooral d.gelUkenis
behandeling. 't Schoonste voorbeeld v. dien
v. „d.WUngaard, waar d. arbeiders zich beklaaard in openbare verzamelingen wordt geacht
d. ruine v. een oud kasteel, met een brug op
gen" (1637). d. Hoofdfiguren dozer composities
zijn vol leven on uitvoerig geschilderd. Een
d. voorgrond (te Kassel). Vervolgens eon
bergachtig landschap (te Dresden) on twee
helder on warm invallend zonlicht herinnert
a. Ostade.
door lucht- en licht-effect buitengemeen
poatische landschappen (te Brunswijk), waarNaast deze voorstellingen nemen REMBRANDT'S genrestukken een eerste plaats in.
van 't grootste een pendant is en geheel
Uit zijn vroegeren tUd noemen wij hier d.
overeenkomstig a. dat to Kassel on 't kleinere
gestoffeerd is met d. vlucht n. Egypte.
twee dusgenaamde „Philosophen"(1635),voortreffelUke -voorbeelden v. breede belichting
BU d. hooge beteekenis v. REMBRANDT'S genie
in d. kunstgeschiedenis is 't niet overbodig
en teedere behandeling, en voort,s „d. Houthakker on zijn gezin". 't Lag geheel in REMd. galerUen op to geven, waar zijn meeste en
belangrUkste werken worden aangetroffen.
BRANDT'S natuur, dat hij ver bleef v. d. in
Vooreerst dan s. Petersburg, waar in d. Herzijn UN zoo geliefkoosde allegorie. Toch kept
men een kunstwerk v. hem in dit genre en
mitage een aantal historische voorstellingen,
onder welke met lev.ensgroote figuren, en porw el d. grauw in grauw geschilderde zin3peling op d. bevrUding der vereenigde pro- • tretten uit d. meest verschill. tUdperken on in
allerhande manieren worden gevonden. Daarop
vincAn. uit d. macht v. Spanje en Oostenrijk,
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volgen, niet zoozeer door 't aantal als wel

door 't belangrOke der schildertjen, d. musea
to Amsterdam en to 's-Gravenhage. Door d.
schoone keuze en 't aantal mag hierna Kassel
genoemd worden. Van ongeveer gelijke belangrijkheid zijn d. galerijen to Miinchen, Parijs
en Dresden; daarna die to Berlijn en Londen
on ten slotte die to Weenen en Brunswijk.
Ook v. REMBRANDT'S teekeningen en etsen
zou bl<j een volledige behandeling v. dezen
kunstenaar gesproken moeten worden; wij
bepalen ons echter kortheidshalve tot d. opmerking, dat zij alle v. denzelfden artistieken
geest getuigen als zijn schil derijen. Zie verder:
Dr P. Scheltema, „Redevoering over het leven
en d. verdiensten v. Rembrandt v. Rijn" (1853),
Mr C. Vosmaer, „Rembrandt Harmens v. Rijn,
sa vie et ses oeuvres" (1877), en Emile Michel,
„Rembrandt, sa vie, son oeuvre, son temps"
(1893).
Rernenyi (EDWARD), een beroemd Hongaarsch violist, geb. in 1830 to Heves. Hij
ontving zijn opleiding a. 't conservatorium to
Weenen, begat zich na d. revolutie v. 1848
n. Amerika en keerde in 1853 n. Europa
terug, terwijl hij nog in 'tzelfde jaar tot soloviolist a. d. koninklijke kapel to Londen benoemd werd. Sedert 1875 woont hij to Parijs.
Keizer Frans Jozef verleende hem d. titel
solo-violist a. 't hof to Weenen.
Remigius, aartsbisschop v. Rheims, later
gecanoniseerd, gaf d. koning der Franken,
Clovis, onderwijs in d. christelijken godsdienst en doopte zijn leerling in 496. In zijn
levensbeschrijving, welke Hincmar in d. 9e
eeuw opstelde, wordt voor 't eerst d. legende
der heilige Ampulla (zie Ampoule) verhaald.
Een andere REMIGIUS, in 852 aartsbisschop v.
Lyon, trok in zekeren twist tuss. d. monnik
Gottschalk en Hincmar v. Rheims partij voor
eerstgenoemde. Hij was voorzitter v. 't concilie v. Valencia in 855. Deze REMIGIUS overt.
in 875.
Reminiscere (eigenlijk d. imperatiefvorm
v. 't Lat. werkwoord reminisce, zich herinneren) is in d. R.-Kath. kerk d. naam v. d. yen
zondag vOOr Paschen on aldus genoemd naar
Psalm XXV : 6, in d. Vulgata-vertaling luidende „Reminiscere miserationum" enz.,
waarmee op dien dag d. introitus v. d. mis
begint.
Remonstranten, of Remonstrantsch-Gereformeerden, vroeger door hun tegenstanders
naar Arminius ook Arminianen genoemd,
heeten zij, die behooren tot een kerkgenootschap, dat zich in 't begin der 17e eeuw gevormd heeft on wel ten gevolge v. d. door
d. Dordrechtsche synode v. 1618 on 1619 uitgesproken veroordeeling der gevoelens v. d.
toen reeds overleden hoogl. Arminius (zie
Arminius, Jacobus) on d. daaruit voortgevloeide uitzetting uit d. hervormde kerk
v. die leeraars on gemeenteleden, welke met
hem instemden in d. verwerping v. d. vijf
volgende artikelen: 1) dat God v. eeuwigheid
besloten had, dezulken, die door zijn genade
in Jezus Christus geloofden on in geloof en
gehoorzaamheid tot d. einde toe volhardden,
uit to kiezen ten eeuwigen leven en d. ongeloovigen on onbekeerden als verdoemden to
verwerpen; 2) dat Christus voor allen gestorven was, in dien zin nochtans, dat alleen d.
geloovigen dadelijk door zijn dood verzoend
worden; 3) dat d. mensch 't zaligmakend
geloof niet uit zich zelven had, noch uit zijn
vrijen wil, maar daartoe Gods genade in
Christus behoefde ; 4) dat deze genade 't begin,
d. voortgang en d. voltrekking v. 's menschen
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zaligheid was on al 't goede a. haar moest
worden toegeschreven, doch dat zij niet on-

weerstaanbaar werkte; 5) dat Gods genade d.
geloovigen genoegzame kracht gaf om 't
booze to kunnen overwinnen (waarbij later
't eerst onbeslist gelaten bijvoegsel kwam,
dat een waar geloovige door eigen schuld v.
God geheel kon afwijken en 't geloof verliezen).
Deze punten werden door d. volgelingen v.
Arminius, voor zoover zij in Holland 't predikambt bekleedden, naar aanleiding v. allerlei
onlusten on zelfs persoonlijke mishandelingen,
ten jare 1610 bij d. Staten v. Holland ingediend als een remonstrantie (vandaar d. naam)
of vertoog, waarin zij tevens verzochten, in
een wettige en vrije synode nader gehoord
to worden of, kon dit niet geschieden, dat
mon elk. broederlijk verdroeg, waartoe zij
hunnerzijds zich bereid verklaarden. Ten einde
zoo mogelijk d. geschillen bij to leggen, werd
in datzelfde jaar tuss. eenige predikanten v.
beide parttjen to 's-Gravenhage een mondgesprek gehouden, dat zonder vrucht afliep en
waarbij d. aanhangers v. Gomarus (zie Gomarus) een contra-remonstrantie inleverden.
Toen d. geschillen al hooger en hooger liepen
on ook d. inzichten v. staatkunde er zich in
mengden, riepen d. Algemeene Staten eindeltjk d. bekende Dordsche synode samen, die
uit een menigte binnen- en buitenlandsche
afgevaardigden bestond en in welke 24 Apr_
1619 d. Remonstranten on hun gevoelens werden veroordeeld. Aan d. predikanten v. hun
richting werd een akte v. stilstand voorgelegd, waarbij zij moesten beloven zich v. prediken to zullen onthoudon. Wie dit weigerden
werden buiten 't gebied der vereenigde gewesten gebannen en bij schending der verbanning gevangen gezet. Velen weken n.
Waalwijk, dat toen krachtens 't Bestand door
d. Spanjaarden bezet was, en slopen vandaar
dikwijls naar d. vaderlandsche gemeenten,
ten einde ze to stichten en op to bouwen,
'twelk hier on daar door d. regeering oogluikend werd geduld, zoodat, toen d. Remonstranten na d. dood v. prins Maurits onder d.
hun zeer genegen Frederik Hendrik meer vrijheid kregen, d. plakkaten tegen d. godsdienstige bijeenkomsten der Remonstranten niet
werden uitgevoerd en zelfs in 1634 een
kweekschool voor aankomende leeraars bij
hun broederschap (aldus noemden zij hun
kerkgemeente) to Amsterdam werd gesticht,
bij welke een der vroeger gebannenen Episcopius (zie Episcopius), d. eerste hoogl. was. Van
lieverlede vertoonden zich nu ook, doch btjna
uitsluitend in Holland, in d. steden en op d.
dorpen vele afzonderlijke Remonstrantsche
gemeenten. Vele dier gemeenten, vooral ten
platten lands, zijn echter in d. loop des tijds
vervallen, zoowel wegens 't geringe getal
harer leden en 't gebrek a. leeraars als om
d. meer vrtjzinnige richting, tot welke d. in
1619 bovendrijvende partij is gekomen, zoodat
men eigenlijk kan zeggen, dat in d. tegenwoordige omstandigheden 't Remonstrantisme
als vrije belijdenis v. 't Evangelie zonder
geloofsformulieren (die d. Remonstranten dan
ook niet hebben) als afzonderlijke kerkgemeente niet meer noodig is. Op vele
plaatsen zijn dan ook d. Remonstranten bij d.
Protestantsche kerlcgenootschappen ingesmolten. In 1796 vaardigden d. vertegenwoordigers
der Remonstranten een „Brief" of „a. alle d.
leeraars en opzieners der Protestantsche gemeenten in Nederland", die ook oponlijk is
uitgegeven on 't voorstel behelsde tot onderlinge uitwendige vereeniging. Doch dit voor-
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stel bleef zonder ander gevolg, dan dat er d.
ineensmelting v. d. Remonstrantsche en Doopsgezinde gemeenten to Dokkum tot een vereenigde uit is voortgevloeid. d. Remonstrantet
hebben thans in ons vaderland 20 gemeenten,
samengevoegd tot 3 classen of ringen en
bediend door 24 predikanten. Ook hebben zij
een zeer bloeiende gemeente to Frederikstad
a. d. Eider in Denemarken, door uitgeweken
Remonstranten in 1621 gesticht. 't Bestuur
der Broederschap berust bij haar Groote Vergadering, die bestaat uit d. hoogl., d. predikanten en afgevaardigden der kerken en die
jaarlijks gehouden wordt te Amsterdam of
Rotterdam. Tot d. behandeling v. alle tusschentijds voorkomende zaken en ter uitvoering
v. d. besluiten der Groote Vergadering wordt
deze vertegenwoordigd door een „Commissie
tot d. zaken der Remonstrantsche Broederschap", bestaande uit 5 leden, voor d. tijd v.
5 jaar door d. Groote Vergadering benoemd,
v. wie jaarlijks een aftreedt, die pas na een
jaar herkiesbaar is. Doze Commissie doet
jaarlijks a. d. Groote Vergadering verslag
v. haar werkzaamheden in 't afgeloopen jaar
en onderwerpt die a. d. goedkeuring der Vergadering. Zie Brandt, „Historie der Reformatie", Uytenbogaert, ,Oorsprong ende voortgang der Nederlandsche kerkelijke geschillen"
(1623), Kist en Roijaards, „Archief", VII, behelzende d. notulen v. al wat in d. synoden v.
Zuid-Holland v.1619-1805 ter zake v. d. Remonstrant-en is voorgevallen, des Amorie v. d.
Hoeven, ”'t Tweede eeuwfeest v. 't seminarium der Remonsi ranten" (1841), en J. Tideman,
„d. Remonstrantie en 't Remonstrantisme"
(1851).
Door dezen term verstaat
Remonte.
men d. paarden, die door 't gouvernement
worden aangekocht om 't aantal paarden
der cavalerie of artillerie a. te vullen
of d. niet geschikte to vervangen. d.
Nieuw ingelijfde militaire paarden worden tot
a. 't voleindigen hunner africhting remontepaarden genoemd. Bij ons heeft d. aankoop
dier paarden op tweeerlei wijze plaats : 1°.
bij aanbesteding door 't ministerie v. oorlog
a. d. minst inschrijvenden, die d. paarden a.
d. regimenten aflevert, nadat zij door een
commissie zijn goedgekeurd en aangenomen; 2.. door een commissie, die in d. verschill. provincien rondreist en op vooraf bepaalde dagen in d. verschill. gemeenten
zitdagen houdt en daar d. paarden v. d.
eigenaars zelt afkoopt. d. Eigenlijke africhting v. 't paard mag niet voor 't vijfde
jaar beginnen. Koopt men ze op jeugdigen
leeftijd, dan heeft men 't voordeel, dat men
ze goedkooper krijgt, en, als zij in remontedepots bewaard blijven, zijn d. troepen er
zeker v., dat zij good gespaarde en goon overmatig ingespannen dieren krtjgen.
Remscheid, eon belangrijke industrie-stad
in d. Pruis. Rijnprovincie (district Dusseldorf),
met 40370 inw., gelegen in 't groote nijverheidsdistrict v. 't Wupperdal. d. IJzer- en staalwaren, in d. talrijke fabrieken dozer stad vervaardigd, worden naar alle oorden der wereld
verzonden.
Remus, Zie Romulus.
Remusat (JEAN PIERRE ABEL), een beroemd
kenner v. Oostersche talon, geb. 5 Sept. 1788
to Parijs en overt. 3 Juni 1832 aldaar. HU
studeerde aanvankeltjk overeenkomstig 't
verlangen zijns vaders in d. geneeskunde, doch
gevoelde zich veel sterker tot d. studio der
Chineesche en Tataarsche talon aangetrokken,
waarin hij al spoedig zooveel vorderingen
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maakte, dat Napoleon hem in 1808 op aanzoeE

v. Silvestro de Sacy en d. academie des
Inscriptions vrijstelling verleende v. d. conscriptie. In 1811 verscheen daarop v. REMUSAT'S
hand een „Essai sur la langue et la litterature
Chinoises". Nochtans promoveerde hij in 1813
in d. medische faculteit on praktizeerde hij in
d. hospitalen, toen in datzelfde jaar d. typhus
geweldig heerschte. In 1814 werd voor hem
in 't college de France een leerstoel voor d.
Chineesche en Mandsjoe talon gesticht, dien
hij tot zijn dood bekleed heeft. Ook was
hem d. zorg on 't opzicht over d. Oostersche
handschriften v. d. koninklijke bibliotheek
opgedragen. Zijn voorn. werken zijn : „Recherches sur les langues tartares" (1820) en
„Elements de la Grammaire chinoise" (1822);
voorts schreef hij: „Mélanges asiatiques" (2
dln, 1825), „Nouvelles mélanges asiatiques"
(2 dln, 1829 volgg.), een vertaling in 't Chineesch. getiteld „Livre des recompenses et des
peines" (1817) on „Conies chinois" (3 dln,1827).
Silvestro de Sacy heeft over hem goschreven:
„Notice sur la vie et les ouvrages de Remusat" (1834).
Eternusat (FRANVIS MARIE CHARLES, graaf
DE), een Fransch staatsman on schrijver, gob.
14 Mrt 1797 to Parijs, waar hij zich als advocaat vestigde. In 1830 naar d. Kamer der
gedeputeerden afgevaardigd, werd hij in 1840
voor korten tijd minister v. Binnenl. Zaken
on in 1848 lid der Nationale Vergadering. Hier
sloot hij zich bij d. monarchale partij, die
toen d. meerderheid vormde, aan; hij stemde
in 1852 tegen d. grondwetsherziening, werd
toen wegens zijn verzet tegen d. coup d'etat
verbannen on keerde eerst in 1859 naar
zUn vaderland terug. Van 1871—'73 was hij in
't kabinet Thiers minister v. Buitenl. Zaken en
hij overt. 6 Juni 1875 to Parijs. Z(jn geschriften,
onder welke „De la philosophie allemande",
bezorgden hem in 1846 een plaats in d. Fransche Academie. Van zijn latere werken noemen
we nog: „Passe et present" (2 dln, 1847),
„Bacon" (2e dr., 1858), „L'Angleterre au XVIII
siecle" (2 din, 2e dr. 1875), „Politique
(2e dr. 1875) en „Histoire de la philosophie
en Angleterre" (2 dln, 1875), alsmede d. drama's
„Abelard" (1877) en „La Saint-Barthelemy"
(1878). Zijn „Correspondance" werd in 6 din
v. 1883—'87 uitgegeven. Ook gaf REMUSAT d.
„Essai sur l'Oducation des femm es" v. zijn
moeder, CLAIRE ELISABETH JEANNE, gravin de
REMUSAT, een vriendin v. keizerin Josephine ;
stukken v. Schiller. — Zi,jn zoon, PAUL LOUIS
ETIENNE DE REMUSAT, gob. 17 NOV. 1831 to
Parijs, was v. 1871—'73 chef v. 't kabinet bij zUn
vader en naderhand afgevaardigde en is sedert
1879 senator. HU heeft zich ook naam gemaakt
door zijn wetenschappelUke werken en gaf
in 1879 d. memoires en in 1881 d. briefwisse-

uit(4edr.182)nvalhijd.toe-

ling zijner grootmoeder uit.
Remy (JuLzs), een Fransch reiziger, geb.
2 Sept. 1826 to Chalons s. M. Hij werd in 1848
leeraar a. 't College Rollin to Parijs on maakte
sedert 1851 verscheidene reizen, o. a. naar d.
Canarische eilanden, n. Zuid- en Noord-Amerika
en n. PolynesM Zijn voorn. work is „Le voyage
aux pays des Mormons" (2 din, 1860).
Renaissance. Met dit oorspronkellik
Fransche woord duidt men d, wedergeboorte
der antieke kunst :Ian, welke ten grondslag
ligt a. d. bouwstij1 en d. ornamentiek, die
tegen 't einde der The eeuw allengs 't gothiek
verdrongen. Intusschen werden to dien tijde
btjna uitsluitend d. uiterliike vormon a. d.
oudheid ontleend en kan er op 't gebied v.
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kunst, evenmin als op dat der letterkunde v.
(lien tijd, sprake zijn v. een eigenlijke herleving of wedergeboorte v. d. kunst en d.
poezie der oudheid. In Italie was 't met die
nerleving 't meest ernst; sedert Brunelleschi
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streefde men daar naar een feiteltjke herstelling v. d. Romeinschen bouwstijl ; in Frankrijk
-en Duitschland echter ontleende men slechts
a. dien stijl zijn ornamentiek, om deze op d.
Middeleeuwsche grondvormen toe to passen.
Zoo is bijv. d. kerk v. s. Eustatius to Parijs,
the onder Frans I gebouwd werd, geheel aangelegd on verdeeld volgens d. Gothischen stijl ;
alleen d. ornamentatie en d. details der vormen behooren tot d. renaissance. 'tZelfde
geldt v. d. merkwaardige kerk te Wolfenbuttel on v. een aantal kerken en a ldere openbare gebouwen in Nederland. Daarenboven
werden d. antieke vormen slechts z3Iden zuiver en strong overgenomen en toegepast,
maar ontstonden er, uitsluitend met 't oog
op 't decoratieve element in d. kunst, een
aantal samengestelde on nieuwe vormen. d.
Zuilen werden en turse gedraaid of v. facetten
voorzien, a. d. gavels. d. deur- on vensterkortjnen werden rijke, doch niet altijd smaakvolle
krullen aangebracht on wat in d. antieke orna
/Denten a. d. plantenwereld was ontleend werd
tot d. uiterste grenzen ontwikkeld. Natuurlijk
kon een bouwstijl, die zoo uitsluitend v. d.
ornamentiek leefde, geen stand houden of tot
eon consequente ontwikkeling komen. In zijn
bloeitijd heeft hij echter inderdaad schoone
producten opgeleverd. Voorai in Italie vindt
men daarvan een aantal voorbeelden; in
Frankrijk is voornamelijk d. westelijke facade
v. 't Louvre merkwaardig; in Duitschland
heeft men 't Heidelberger slot; in Brugge d.
schoorsteen in 't paleis v. justitie.
In 't begin der 16e eeuw begon men zich
stronger a. d. Romeinsche vormen to houden,
(loch, terwijl men daardoor beter d. uiterlijken
schijn v. classiciteit behield, verloor men d.
frischheid der phantasie v. 't eerste tijdperk
der renaissance. Tot d. voortreffelijkste bouwmeesters v. dit tijdperk behooren Bramante,
d. willekeurige, maar altijd grootsche Michel
Angelo, v. wiens genie d. s. Pieterskerk to
Rome getuigt, on Palladio, die, waardig on
streng in zijn werken, ook door zijn leerboek
een ver strekkenden invloed heeft geoefend.
In d. kerkgebouwen v. dien tijd speelt d. koepelbouw in verbinding met antieke, vooral
Corinthische zuilenorden een groote rol; 't
krachtigst is dit stelsel ontwikkeld in d.
s. Pieterskerk. Een ander uitstekend voorbeeld v. dien stijl is d s. Paulskerk to Londen. Tegen 't einde der 16e eeuw wordt d. renaissance willekeuriger on minder zorgvuldig
in d. keus on d. to, passing v. bouwkunstige
sieraden, terwijl zij zich in d. 17e eeuw oploste in een nieuw, dusgenaamd classicisme,
dat, wat innerlUke kunstwaarde betreft, ver
beneden d. beste producten der renaissance
staat. In Frankrijk duurde d. renaissance v.
Lodewijk XII tot Lodewijk XIII on bereikte
zij 't toppunt v. haar bloei onder Frans I. d.
Honeying der renaissance in 't tweede vierde
heel v. d. 19e eeuw was niet veel moor dan
een modezaak, een v. d. vele pogingen, dio
werden aangewend om een bouwstijl to vinden.
welke met d. smaak on d. behoefte v. d. tijd

-0-vereenkwam. Als element v. ornamentiek
bltjft zij intusschen, zoowel bij gebouwen als
bij meubelen en huisraad, een onmiskenbare
waarde behouden.
Renaix, Een fraai gelegen stad in d. Belgische prov. Oost-Vlaanderen, a. d. spoorVIII.
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wog Gent—Mons; zij heeft drie kerken, onder
welke die v. d. heiligen Herm, die in 860
hier gesticht werd, zich bijzonder onderscheidt,
en een geestelijk seminarium en telt 17 000 inw.
(1891), die zich hooldzakeltjk bezighouden met
linnen- on katoenvervaardiging.
_Henan (JOSEPH EP.NEST), een beroemd
Fransch godgeleerde, wijsgeer en taalvorscher,
gob. 17 Febr. 1823 to Troguier, in Bretagne,
en overl. 2 Oct 1892 to Parijs. Opgeleid voor
d. geestelijken stand (a. 't priesterseminarium
to Parijs), veranderde hij uithoofde v. d. bij
hem gerezen twijfel nog v5Or 't ontvangen
der priesterwijding v. loopbaan en wijdde
hij zich geheel a. d. studio der letteren,
inzonderheid a. d. Seniietische talon. In 1856
word RENAN tot lid der „Academie des Inscriptions" benoemd, op wier kosten hij reeds
vroeger een reis n. Italie volbracht had ten
einde d. bronnen op to sporen voor een studio
over Averrhoes, doch eerst in 1878 word hij
lid der „Academie francaise", die hem drie
jaar later tot haar directeur benoemde. Na
in 1860 op last der Fransche regeering eon
wetenschappelijke reis n. Syrie ondernomen
to hebben, werd RENAN in 1862 tot hoogl. in
d. Semietische talon a. 't College de France
benoemd. Toen h tj echter a. 't eind v. datzelfde jaar zijn beroemd werk „La vie de
Jesus" uitgaf, verwekte dit zooveel ergernis,
dat hij in 1863 v. z(ln hoogleeraarsambt ontzet werd. Men hood hem d. betrekking v.
bibliothecaris der universiteit aan, maar doze
woes htj v. d. hand. terwij1 hij weldra zijn
vrijen tijd gebruikte voor een reis n. Egypte.
In 1870 droegen zoowel d. Senaat v. 't „College de France" als die der „Academie" RENAN
andermaal tot hoogl. voor, maar d. keizerlijke
regeering deinsde voor die benoeming terug.
Eerst onder 't republikeinsch bestuur v.
1871 (December) ontving d. scherpzinnige geleerde 't verlof zijn lessen a. 't „College de
France" te heropenen en sedert is 14 deze
onafgebroken, met onverstoorbare regelmatigheid, tot zijn dood blijven geven. Dat• onderwijs was voor den leermeester een genot,
voor zijn leerlingen een bekoring". RENAN'S
hoofdwerken zijn : „Histoire generale of systeme comparee des langues semitiques" (4e
dr. 1864), „l'Averroes et l'averro'isme" (3e dr.
1869), „Mission de Phenicie" (1861—'74, 9 dln),
,Vie de Jesus" (1862, 2 dln ; 150 dr.1887), „Les
apOtres" (1866), „Questions contemporaines"
(1868), „Saint-Paul" (1869), „L'antichrist" (1871),
„Les Ovangiles" (1877), „L'eglise" (1878), „Marc
Aurel" (1882), „Souvenirs d'enfance et de jeunesse" (1883), „Drames philosophiques" (1888),
„Feuilles detachoes" (1892) on „Histoire du
peuple d'Israel" (1887—'93, 4 dln). RENAN was
een voortreffelijk geleerde, een oorspronkelijk
denker, wiens werken geschreven zijn in een
boeienden, vaak schitterenden stijl, doortrokken v. een beminnelijken geest. Als radicaal
denker voor goon bezwaren terugdeinzend,
bezat hij tevens die met 't radicalisme zoo
zeldzaam gepaard gaande eigenaardigheid v.
lief te hebben, to vereeren en to ontzien
'tgeen hij afbrak. „d. Moedige overtuiging,
waarmee hij zijn meeningen verdedigde, werd
door weemoed getemperd. Men zag schoone
gebouwen onder zijn handen in puinhoopen
veranderen — maar in hun bouvvcallen bleef
d. schoonheid bewaard. Ztjn verdraagzaamheid
in 't godsdienstige was zoo groot, dat zij
grensde a. een berninneltike onverschilligheid".

Voor 's mans begrafenis, die op 't kerkhof v.
Montmartre plaats had, werd a. d. Kamer een
krediet v. 10 000 francs aangevraagd. — Een
7
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vitvoerig opstel over HENAN vindt men in „d.
aids" v. 1893, geschreven door Dr. H. J. Polak.
Renard (ssurio), een Belgisch generaal,
geb. 15 Apr. 1804 to Doornik. Hij onderscheidde
zich in d. Belgische revolutie, was gedurende
9 jaar chef v. d. generalen staf v. 't leger en
vervolgens v. 1838—'70 minister v. Oorlog
en werd daarna wederom chef v. d. generalen
staf. Na zich • in 1879 ten tweeden male met
d. portefeuille v. Oorlog • te hebben belast,
overl. hij 4 Juli v. dat jaar. HU schreef o. a.
Histoire politique et militaire de Belgique"
(2 din, 1817—'52), „La tactique de l'infanterie
en Europe" (1857), „De la cavalerie" (1861) en
r Précis de l'histoire militaire de l'antiquite"
(1875).
Renaudot (THEOPHRASTE), d. stichter v.
d. Fransche journalistiek, werd in 1586 to
Loudun in Poitou geb. Hij studeerde in d.
geneeskunde, verwierf to Montpellier d. doctorstitel en onderscheidde zich levenslang
door buitengewone werkkracht, liefdadigheidszin e. a. goede eigenschappen. 't Door hem
opgerichte weekblad „La Gazette" heeft tot
in 1792 stand gehouden. Zoowel koning Lodewijk XIII zelf als diens minister Richelieu
ondersteunde RENAUDOT ill zijn vele nuttige
ondernemingen.
Renault (LEON CHARLES), een Fransch
staatsman, geb. 24 Sept. 1839 to Alfort bij
Parijs. AanvankelUk advocaat, werd hij 4
Sept. 1870 secretaris-generaal v. d. politie- •
prefectuur to Parijs on in 1871 prefect v. 't
depart. Loiret. Van 1871—'76 was hij prefect
v. politie v. ParUs, sedert 1876 afgevaardigde
in d. Kamer en sedert 1878 daar president v.
't linker centrum.
Rencontre zegt men in d. heraldiek v.
afgehouwen koppen v. verschill. dieren, die
en face gezien worden; evenwel niet v. 't
hert (zie Cern, waar d. kop massacre wordt
genoemd, en evenmin v. d. leopard, wiens
kop tete heet. Men spreekt bijv. heraldisch v.
een rencontre de boeuf, de buffs enz.
Rendier (Cervus Tarandus L.). 't Rendier
behoort tot 't geslacht der herten onder d.
herkauwende zoogdieren. 't Heeft een gewei,
dat talrUke, breed uitloopende takken draagt,
en neerhangende maanharen a. d. keel. 't Is
bijna even groot als 't gewone hert, doch in
Europa lager op d. pooten; zijh haar is veel
dichter dan dat bU alle andere hertensoorten;
zUn kleur verschilt naar 't jaargetij, ztjnde
's zoniors bruin en 's winters grUs op d. rug
en wit a. buik en pooten; d. snoet, staart,
Spiegel en een ring om d. onkels bltjven
altijd wit; zijn ooren zijn veel 'anger dan die
v. 't hert; zUn hoeven zUn breed, 'tgeen a. 't
dier bU 't loopen zeer veel vastheid geeft;
zelfs op zeer glad US loopt 't, hoewel zwear
beladen, met groote snelheid. 't WOO° v. 't
rendier draagt ook een gewei, dat echter
korter is dan dat v. 't mannetje; bij 't gewone hert heeft 't wtjfje geen hoornen.
d. Wilde rendieren leven in troepen in 't
noorden v. Amerika. In Mrt worden zij door
d. moskieten uit d. bosschen gejaagd en trekken zij n. 't noorden. d. WUfjes werpen haar
jongen in Juni in afgelegen scbuilhoeken,
waarbjj zij ook haar hoornen verliezen. Zjj
worden door viervoetige vleeschetende dieren
vervolgd, vooral door wolven en vossen. In
d. beast keeren ztj met d. jongen n. 't zniden
terug. 't Wine draagt 40 woken on werpt
slechts eon jong. Ook vindt men rendieren in
grooten getale in 't noorden v, Europa, waar
ztI getemd warden; dooh d. mannetjes zUn
,zeer moeielUk to temmen en over 't algameen
7,
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is 't tamme rendier zeer geschikt tot 't terug-

keeren tot zUn vorigen wilden staat.
eten weinig en vergenoegen zich met boomknoppen, bladeren en lederachtige mossoorten,
vooral met 't naar hen genoemde rendierenmos (Lichen rangiferinus L. s. Cladonia rangiferina Hoffm.), dat door hen uit d. sneeuw
wordt opgedolven.
't Rendier leeft in tammen staat ongeveer
15 jaar en 't is waarschijnIUk, dat 't in d.
wilden staat 25 tot 30 jagen oud wordt. Bij
't loopen maakt 't door 't op elk. slaan der
hoeven een geluid, a s vruuwen, die op
muiltjes over straat gaan. BU d. Laplanders
vervult 't rendier d. plaats v. d.koe,'t schaap,
d. geit en 't paard. d. Laplander vergezelt
zUn troepen rendieren, evenals onze herders
in d. zomer hun kudden schapen, tot op d.
toppen der bergen on a. d. oevers zijner heldere rivieren en meren. Hij is bekend met,
alles wat tot d. melkerij behoort, melkt 't
rendier en maakt v. d. melk goede kaas. HU
gewent 't a. d. slede on beschouwt dit dier
als zijn grootsten schat, dien hij met d.
uiterste zorgvuldigheid bewaakt. d. Grove
Samojeed beschouwt dit nuttige dier slechts
als een trekdier, geschikt om met hem d.
wilde rendieren na to jagen, die hij alleen
doodt om d. vellen, welke dienen kunnen als
kleeding of als dekking v. d. woningen. Op
dezelfde lijn als d. Sam ojeden kan men d.
bewoners v.Kamtschatka plaatsen. Zij onderhouden groote troepen v. deze dieren; zelfs
hebben d. rijksten er menigmaal 10 000 of
12 000. ZU gebruiken 't rendier als trekdier
voor hun sleden en spannen er twae voor
ieder; deze dieren kunnen op een dag 159.
wersten (1 worst = 1,059 KM.) afleggen. BU
d. Eskimo's en Groenlanders wordt 't rendier
niet tot trekken gebruikt. 't Vleesch v. 't rendier, dat zij op d. jacht gedood hebben, wordt
door hen rauw, gedroogd of gerookt met mos
gegeten. d. Jagers drinken 't versche bloed
en men igmaal eten zij guizig, wat in d. man y. dit dier bevat is. Bovendien maken d.
noordelUke volken uit d. hoornen allerlei
huisraad, uit d. beenderen naalden, uit d.
zenuwen garen en zelfs v. d. pisblaas zakken
en flesschen; uit d. huid bereiden zij kleederen en kleeden, met welke zij hun sleden en
tenten bedekken.
d. Karavanen der Laplanders zijn saixiengesteld uit een large raj sleden, v. welke elk
door een rendier getrokken wordt; ongeveer
40 volgen alien 't.zelfde kleine spoor, dat d.
eerste gemaakt heeft. Een Laplander to voet
leidt 't eerste rendier.
't Rendier wordt menigmaal geplaagd door
een soort horzel, welke men d. rendierhorzel (Oestrus Tarandi) noemt.'t Wijfje dezer
insecten legt haar eitjes op d. huid der
levende rendieren; d. daaruit voortkomendo
maden boron door d. huid heen en zetten
zich daaronder vast, waardoor dan een soort
fontanel of bobbel ontstaat, in welken 't masker zich ophoudt. Ook heeft 't rendier veel
v. d. moskieten te lUden. Om deze insecten to
verjagen of to dooden gebruiken d. Laplanders d. rook v. pUnboomen en andere boomen.
die zU verbranden.
't Bendier werd 't eerst beschreven door
Olaus Magnus, bisschop v. Upsala, in Zweden,
(1530).
Rendier et). een sterrenbeeld, door d.
Franschen sterrenkundige Lemonnier samengesteld uit enkele zeer kleine sterren tuns. d.
poolster en 't sterrenbeeld d. Giraffe. 't Heeft
Ain plaats a. d. sterrenhemel niet kunnen
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behouden; d. sterren, die ertoe behoorden,
worden tegenwoordig weer door d. meeste
sterrenkundigen bij Cepheus gerekend.
Rendsburg, een stad in d. Pruis. prov.
Sleeswijk-Holstein, regeeringsdistrict Kiel, a.
d. Eider, a. 't Noord-Oostzeekanaal en a. d.
spoorweg Neumiinster 7 Wamdrup gelegen. Zij
heeft verscheidene kerken en inrichtingen voor
onderwijs en een ouderwetsch raadhuis en telt
13 500 inw., die veel doen a. handel, scheepvaart en industrie. d. Stad bestaat uit d. Neustadt, welke in d. 18e eeuw werd gesticht op
Holsteinschen bodem, en d. dicht ineengebouwde Altstadt, tuss. twee armen der Eider
op Sleeswijksche zijde gelegen. Rendsburg
was tot 1866 een Ouitsche bondsvesting. —
't District Rendsburg telt op 23 vk. mijlen
ongev. 54 000 inw.
.Rene v. Anjou, bijgen. DE GOEDE, koning
v. Napels en Sicili8, hertog v. Anjou, graaf v.
Provence enz., was d. zoon v. Lodewijk II v.
Anjou, die to Avignon door d. paus tot koning
v. Napels gekroond werd, zonder in 't bezit
v. dat rijk to komen, en v. Iolande, een dochter v. koning Joan I v. Avignon. Hij was in
1408 to Angers geb. Zijn grootvader Lodewijk 1, d. tweedo zoon v. koning Jan d. Goode,
was in 1380 door Joanna I, koningin v. Napels,
tot zoon en erfgenaam aangenomen, waarom
Lodewijk II in 1381, na d. dood der koningin,
gekroond was. Koningin Joanna II nam vervolgens d. ouderen broader v. RENE, Lodewijk III, weder aan, die in 1434 zijn rechten
op Anjou, Provence, Napels, Sicili8 enz. a.
RENE naliet, die ook door Joanna II als haar
erfgenaam erkend werd. In 1430 kreeg RENE
't hertogdom Bar v. een oudoom en in 1431
Lotharingen v. hertog Karel I, wiens dochter
hij tien jaar vroeger gehuwd had. Antoine de
Vaudemont, broader v. hertog Karel, beweerde
echter, dat Lotharingen een zwaardleen was
en dus a. hem ale naasten agnaat toekwam.
't Geschil werd op 't concilie v. Bazel voor
keizer Sigismund gebracht, die 't ten gunste
v. RENE besliste en dozen met Lotharingen
beleende. RENE wilds zich nn in strijd met
een beslissing v. d. hertog v. Bourgondi8
met geweld in 't bezit v. zijn leen stollen
en behaalde aanvankeltjk eenige voordeelen,
doch werd bij Bullegneville in Lotharingen
geheel verslagen en ale gevangene n. Dijon
gevoerd. Daar vernam hij in 1434 d. dood
v. zijn broader Lodewijk III en in 1435 dien
der koningin, welke hem tot haar opvolger
bestemd had.
RENE stelde zijn gemalin Isabella tot regentes aan, die 18 Oct. 1435 to Napels k wam,
waar zij to kampen had met d. partij des
konings v. Arragon, die ook aanspraak maakte
op Napels. In 1437 verkreeg RENE voor een
groot losgeld zijn vrijheid on hij landde 19 Mei
1438 to Napels. Hij had zich a. verschill. harde
voorwaarden moeten onderwerpen, die hem
door d. hertog v. Bourgondie gesteld waren,
en ook zijn toestemming moeten geven tot
een huwelijk v. zijn dochter Iolande met d.
prins v. Ferry, een zoon v. Antoine de Vaudemont. Op grond v. dat huwelijk maakte
later een zoon v. Ferry weder aanspraken
op d. troon v. Napels.
Ofschoon d. bevolking RENE niet ongenegen
was, verloor daze toch vele aanhangers, toen
't bleek, dat ztjn geldmiddelen geenszins
toereikende waren tot 't bestrijden der oorgugskosten, die meestal Of onvoldaan bleven
of ten lasts zijner nieuwe onderdanen k wamen. d. Koning v. Arragon behaalde voordeel
op voordeel en sloeg eindeltjk 't beleg voor
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Napels, walks bevolking RENE zeer genegen
was on zich bij die gelegenheid d. grootste
ontberingen getroostte. d. Stad ging door
verraad over en RENE moest in 1442 't geheele
rijk ontruirnen. Bij zijn vertrek bezocht hij
paus Eugenius IV nog to Florence, die hem
met groote plechtigheid tot koning kroonde
v. 't rijk, waar hij zich niet had kunnen
handhaven.
RENE stond zijn rechten op Lotharingen a.
zijn oudsten zoon of en hield zich vervolgens
meestal in Provence op, waar hij zijn tijd met
't beoefenen der schilderkunst en dichtkunst,
met tuinbouw e. a. liefhebberijen doorbracht;
10 Juli 1480 overl. hij to Aix in Provence,
waar in 1823 een gedenkteeken to zijner eer
werd opgericht. Zijn kleinzoon Rene 11, gesproten uit 't huwelijk v. d. prins v. Ferry
met Iolande, nam later d. titel koning v.
SiciliO en Arragon aan. 't Was daze kleinzoon, die, als hertog v. Lotharingen, Karel d.
Stoute d. oorlog aandeed, zijn hertogdom in
d. strijd verloor on herwon en zijn tegenstander
in 1477 bij Nancy versloeg.
Renegaten (v. 't Lat. negare, ontkennen,
loochenen) kan men naar d. beteekonis des
woords alien noemen, die hun godsdienst
verzaken om tot een anderen over to gaan.
Naar 't spraakgebruik echter noemt men aldus
bepaaldelijk hen, die v. d. Christelijken godsdienst afvallen om d. Islam aan to nemen.
't Woord wordt gewoonlijk in een verachteltjken zin gebezigd, zooals trouwens overeenkomt met d. zaak, daar een dusdanige overgang wet nimmer uit overtuiging, maar steeds
uit vrees of eigenbelang en zelden uit onverschilligheid plaats heeft.
Renesse was een der oudste en aanzienlijkste geslachten in Nederland, dat zijn naam
droeg naar een dorp op 't Zeeuwsche eiland
Schouwen (als gemeente thans 700 inw.) en
dat zich later vertakt heeft door alle andere
provincien. Men meent, dat 't zijn oorsprong
ontleende a. d. graven v. Holland. d. Eerste hoer
v. RENESSE, v. wien d. geschiedenis melding
maakt, heette DIRK, huwde met een dochter
v. Hendrik, broader v. d. graaf v. Steinfurt, en
overl. in Juli 1207. Zijn zoon /AN was hoer
v. Renesse, Moermont, Haemstede en Burgt en
vergezelde graaf Floris IV op zijn tocht tegen
d. Stadingors. COSTIJN Of CONSTANTIJN, vierde
hoer v. Renesse, behaalde bij Loenen een
volkomen over winning op Gtjsbrecht, hoer v.
Amstel. Zijn zoon JAN V. RENESSE verbrandde
in 1295 d. stad Sluis on dreef met 300 krijgers
3000 Vlamingers op d. vlucht; hij moest later
zelf voor d. hoer v. Culemborch vluchten en
verdronk 15 Aug. 1304 in d. Lek.
d. Genealogie v. dit geslacht en d.lotgevallen v. sommige laden ervan vindt men opgeteekend bij v. Leeuwen, Smallegange en Kok.
Renfrew, een graafs. in 't Z.-W. v. Schotland, a. d. Firth of Clyde. 't Wordt ingesloten
door d. graafs. Dumbarton, Lanark en Ayr en
d. Clyde-baai, behoort gedeeltelijk tot d. vruchtbare vlakte, op welke ook Edinburgh en Glasgow gelegen zijn, on wordt door d. rivieren d.
Clyde on d. Cart on vele moron besproeid. Men
heeft er steenkool-, ijzer- en kopermijnen, een
ontwikkelde industrie en 291 000 inw. op 12
vk. mijlen. — d. Hoofdstad, ook Renfrew, a. d.
Witten Cart en a. d. linkeroever der Clyde
gelegen, heeft een Latijnsche school, scheepstimmerwerven en 6800 inw., die veel doen a.
industrie.
Reni, Guido. Zie Guido.

Renier (LEON), een Fransch geleerde, geb.
2 Mei 1809 to Charleville; htj werd in Parijs
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prof. a. 't College de France, was in 1861 belast met d. opgravingen in d. Farnesischen
tuin to Rome en overl. 12 Juni 1885 to Parijs.

In 1856 was hij lid v. d. Academie des
Inscriptions geworden en in 1860 bibliothecaris a. d. Sorbonne. Tweemaal ondernam hij
een reis n. Algeri6 om d. aldaar aanwezige
Romeinsche opschriften to verzamelen en h(j
schreef o. a. „Recueil des inscriptions romaines
de l'Algerie" (1855—'68) on „Recueil des diplomes militaires" (1876).
Renicurn,een aanzienlUk dorp en gemeente
in d. Nederl. prov. Gelderland, a. d. rechter
Rijnoever 31 4 uur t. 0. v. Wageningen, met
5800 inw. eenige industrie en vole landgoederen in d. omtrek, vooral onder 't naburige
Oosterbeek.
Rennefeld (JOHA.N FIETNR ICH), een Nederl.
graveur en kunstkenner, in 1878 op 45-jarigen
leeftijd overl. Hij vervaardigde een groote
menigte gravures voor „Eigen Haard" e. a.
illustraties, was medebestuurder v. d. Amsterdamsche Tooneelschool en v. „Arti et
Amicitiae" en genoot om zijn kennis en
hulpvaardigheid d. achting v. velen.
Rennel (JAMES), een Engelsch marine-officier on aardrijkskundige, in 1742 te Chudleigh
in 't graafs. Devonshire gel). en 28 Mrt 1830
te London overl. Na in zijn geboortestad 't
schoolonderw(js genoten te hebben, trad hij als
midshipman in zeedienst. Nog zeerjong onderscheidde hij zich door zijn ondernemenden
geest, in 't bijzonder bij d. inneming v.Pondichery in 1761. Vijf jaar later werd h(j door d.
Oost-Indische compagnie n. Indio gezonden
als officier bij d. genie. Met roem diende hij
in d. bloedigen oorlog, die tot d. verovering v.
Indisch schiereiland aanleiding gaf, en lord
Clive, die zUn verdiensten kende, stelde daar
hoogen prijs op. In een gevecht deerlijk gekwetst en genoodzaakt tot 't verlaten v. d.
dienst, keerde RENNEL n. Engeland terug,
waar h(j zich nu geheel a. d. studie ging
wUden. HU begon met d. uitgave eener
kaart v. d. bank en d. stroom bij kaap
Lagulhas, welke arbeid hem d. post v. geographisch ingenieur voor Bengalen verwerven
deed. Kort daarna gaf hij zijn „Atlas v. Bengalen" (1781) en een bericht over d. loop v. d.
Ganges en d. Brahmapootra uit. Voorts maakte

hij zich verdienstelijk voor d. oude geographic en bracht hij met buitengewone schranderheid d. plaatsen der classieke schrijvers,
die bij d. eersten opslag- met elk. in strijd
schenen to ztjn, in overeenstemming. d. Groote
volharding, waarmee hij alle bescheiden, in
d. oude schrijvers verspreid, wist bijeen te
zamelen, en 't bewonderenswaardig vernuft,
om d. krugskundige gebeurtenissen, door d.
schrijvers verhaald, te ontleden on met d. berichten to vergelijken, die men op d. plaatsen
zeif had opgedkan, onderscheiden bovenal zijn
werken. d. Voorn. daarvan zijn: d. „Kaart v.
Hindostan" en d. „verhandeling", daarbij gevoegd, 't ,Aardrijkskundig etelsel v. Herodotus", d. „*aarnemingen over d. plaatsbeschrtjving v. Troas" en zijn work „Over d. terugtocht der tienduizend".
Ook heeft RENNEL naam gemaakt door zijn
nasporingen omtr. d. binnenlanden v. Afrika;
hij maakte 't „Reisverhaal" v. Horneman op
en leverde verscheidene stukken om 't work
v. Dr. Vincent betrekkelijk d. reis v. Nearchus vollediger te makeu. Zijn laatste en voorn.
werk was een „Verhandeling over d. stroo•
men v. d. Atlantischen Oceaan", waarb(j zeer
uitvoerige kaarten gevoegd zijn.
Rennenberg

(GEORGE VAN LALAING,

graaf
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VAN), een wakker krtjgsman, die echter om
zijn verraad in d. geschiedenis geschandvlek t

is. Reeds vroeg trad 14 in krtjgsdienst en in
1576 werd h(j kapitein over een bende v.
ordonnantie on vervolgens kolonel over tieti
vendelen voetvolk. Met doze word hij met d.
titel v. overste v. Friesland en Groningerlan
naar die gewesten gezonden on hij wist daar
d. Spaansche bezetting 't land to doen ontruimen. Aanvankelijk toonde hij zich zeer
ijverig voor d. dienst der Staten. Tot stadhouder over Friesland en Groningen, Overijsel,
Drente en Lingen aangesteld, nam hij goede
maatregelen tegen d. Spanjaarden; hij veranderde d. Spaanschgezinde regeering to Leeuwarden en nam d. bisschop gevangen. Ook
Kampen on Deventer warden door hem tot
d. overgave gedwongen. Voorts onderteekende
hij mode d. Unie v. Utrecht, doch dat was
geveinsd, daar hij reeds in 't begin v. 1579 in
geheime onderhandeling met Spanje getreden
was. Die onderhandeling had plaats met d.
hertog v. Ferrara, doch sprong af, daar men
't over d. voorwaarden niet eons kon worden.
Niet lang daarna word echter die handel hervat
en d. Friezen, achterdocht krUgende,maakten
zich meester v. d. kasteelen to Leeuwarden
on to Harlingen. 2 Mrt 1580 wierp RENNENBERG 't masker af on bemachtigde hij d. stad
Groningen, die hij voor d. Spaanschen koning
in bezit narn. Voor zijn verraad behield hij
zijn stadhouderschappen en zou hij 10 000
pistoletten ontvangen. Zijn pogingen oni d.
Ommelanden mode a. d. Spaansche zi,jde to
brengen mislukten geheel. RENNENBERG word
daarop door d. Staatschen binnen Groningen
belegerd, doch spoeclig daarna door Maarten
Schenk ontzet. Met dazen vereenigd, belegert
en neemt hij Delfzijl. Kort daarna verslaat
hij d. graaf v. Hohenlohe op d. Bourtanger
heide en hij slaat nu 't beleg voor Koevorden,
dat bij verdrag overgaat. Zoowel to Oldenzaal als to Doetichem moest hij 't begonnen
beleg opbreken, waarop hij 18 Oct. 1580 't beleg voor Steenwtjk sloeg. d. Dappere verdediging dier vesting door Johan v. d. Cornput
is bekend on RENNENBERG moest 22 Febr.1581
't beleg opbreken. Door een zware ziekte
aangetast, hield hij zich nu te Groningen op,
waar h(j 23 Juli 1581 overl.
Rennes, d. hoofdstad v. 't depart. Ille-etVilaine (vroeger v. Bretagne), ligt a. d. samenvloeiing v. d. Ills en d. Vilaine en a. d. spoor-

weg v. Parijs n. Brest. Ztj is door 't kanaal
111-Rance met d. haven v. s. Maio verbonden.
Aan inrichtingen voor onderwijs bezit d. stad

een academie, een bouw- en schilderschool, een
beeldhouw-, een landbouw-, een handels- on een

industrieschool; tevens heeft men er belangrijke naturalien- on kunstverzamelingen. Van
haar oudheden is nog d. zeldzaam v.ersierde
stadspoort overgebleven, waardoor d. hertogen
bij 't aanvaarden der regeering hun feesteltjken intocht plachten to houden. Rennes is
d. zetel v. een bisschop, telt 65 102inw.(1891),
heeft belangrijke linnenfabrieken en waschbleekerijen, eon kanongietertj, scheepstimmerwerven, fabnieken v. fijne wol waren en inrichtingen voor leder-, tabak- en stijfselbereiding. —
d. Stad was als Condate d. hoofdstad der
Rhedones, tot zij door d. Franken veroverd
werd. Karel d. Kale stond haar a. Bretagne
af; in 1720 werd d. stad door een vreeselijken
brand geteisterd.
Rennie (JoHN), een civiel-ingenieur, geb.
7 Juni 1761 to Prestonkirk, in Schotland,
over!. 16 Oct. 1821 to London. Hij was op.
zichter over d. Engelsche haven- en marine.
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werken en legde verscheidene kanalen aan,
voorts in 1812 d. 15-54 M. langen dam bij Plymouth, d. havenmuur bij Sheerness en in
Londen d. Waterloo- en Southwarkbrug. —
Ook zijn zoons GEORGE RENNIE, geb. 3 Jan.
1791, over]. 30 Oct. 1866, en Sir JOHN RENNIE.
geb. 1796, overl. 3 Sept. 1876 te Londen, hebben zch als ingenieurs bekend gemaakt. d.
Laatste bouwde o. a. d. Londonbridge en d.
dokken in Whitehaven. Zie zijn autobiographie (1876) en Smiles „Life of the engineers"
(dl 2, 1874).
Rennstieg (d.) of Rennweg is v. of d. zoogen.
Dreihei renstein, t. N.-W. v. d. Inselsberg, zuidoostwaarts tot d. Saale, d. aloude grensweg
tuss. Thuringen en Frankenland. Hij loopt
over d. kam v. 't Thilringerwoud en is 160
KM. lang.
Renouf (PETER LE PAGE.), een Engelsch
aegyptoloog, geb. in 1824 op 't Normandische
eilaricUe Guernsey. Hij werd in 1854 inspecteur v. 't onderwijs en in 1886 conservator der
oostersche oudheden in 't Britsche museum.
Hij schreef o. a. „Lectures on the origin and
growth of religions as illustrated by the
religi( n of ancient Egyptians" (1882).
Renouf (EaILE), een Fransch schilder, geb.
23 Juni 1845 te Parijs. Hij maakte zich vooral
bekend door gin portretten, landschappen en
genrestukken, waarvan er verscheidene bekroond werden, o. a. door d. Parijsche salon
en door d. internationale tentoonstelling te
Munchen (R-83). Twee zijner voorn. stukken
zijn „d. Weduwe met Naar zoon op een grafheuvel" (18W) en „d. Stuurman" (1885).
Renswoude, een dorp en gemeente in d.
Nederl. prov. Utrecht, nabij d. Geldersche
grens en a. d. weg v. Utrecht n. Arnhem gelegen, met circa 1200 inw. en een oud kasteel.
Rente, Zie Interest.
Renz (ERNST), een beroemd Duitsch kunstrijder, geb. 18 Mei 1815 te Unterloombach, bij
Bruchsal, in Baden. Van 1828—'41 was hij verbonden a. d. voortreffeluken troep v. Brillof en
na diens dood vormde h(j met drie zijner
kunstbroeders, d. beide CarrO's en d. voltigeur
Louis Salomonsky, een eigen gezelschap. In
1845 door zijn mededirecteurs verlaten, moest
hij thans alleen zijn troep dirigeeren, doch
door zijn onvermoeide werkzaamheid en
zijn bewonderenswaardige paardendressuur gelukte 't hem zijn circus wereldbernemd te
rnaken. HO overl. 3 Apr. 1892 to BerlUn.
Repeal, Zie O'Connell.
Repelen (hekelen) is d. naam, die in streken, waar vlas verbouwd wordt, gegeven wordt
a. 't aftrekken v. d. zaadknoppen v. d. stengels
der vlasplanten. Dit geschiedt op een 2,5 M.
lange plank, die v. een rij v. 25 a 28, ongeveer
3 dM. hooge, pyramids-vormige ijzeren tanden
voorzien is. Dit werktuig heat repel. d. Zaadknoppen worden later door dorschen v. 't
zaad (lijnzaad) ontdaan en d. bastvezels
der overgebleven stengels tot garen gesponnen.
Repli, ook wel soutien of piket genoemd,
is een steunpunt, waarop vooruitgeschoven
of zijwaarts staande troepen kunnen terugtrekken om met vereende krachten d. vijand
to weerstaan, of d. repli moat voorwaarts
snellen, om die troepen to ondersteunen. In d.
regel wordt d. repli geplaatst, als d. veldwacht
to ver v. 't voorposten-detac:hement staat of
als zich tuss. beiden een defile bevindt, dat
men bezetten wil om d. terugtocht to verz.keren.
Repliek is in een rechtsgeding d. beantwoording v. een partij door een andere. In
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't strafgeding heat zoo d. wederlegging, die
't open baar ministerie geeft a. 't pleidooi v.
d. verdediger. In 't burgerlijke wordt onder
repliek verstaan 't vertoog, dat d. eischer
inbrengt tegen 't antwoord, dat d. gedaagde
tegen d. dagvaarding heeft uitgebracht.
Repnin (NICOLA' WASILIE WITCH, vorst),
werd 23 Mrt 1734 geb. en was eerst gevolmachtigd afgezant v. Rusland bij 't hof v.
Frederik d. Groote en to Warschau. In d.
oorlog v. 1770 tegen Turkije woonde hij d.
veldslagen bij d. rivieren Larga en Kagoel
bij. Hij bestormde 7 Aug. Ismael en d.
30en v. diezelfde maand Kilia. 22 Juni 1774
onderteekende hij d. vrede v. KoetsjoekKaMardsje, waarbij d. Turken een groot deel
v. Nieuw-Rusland en d. Krim afstonden. In
't volgend jaar werd hij afgezant to Constantinopel. Op 't congres v. Teschen in 1779 wist
hij Oostenrijk tot d. vrede over to halen. Toen
d. oorlog met Turkije andermaal uitbrak, verwierf REPNIN daarin nieuwen roam. Hij sloeg
d. Seraskier bij d. rivier Saltscha, 19 Sept.
1789, en 10 Juli 1791 nogmaals bij Matschin.
Gedurende zijn laatste levensjaren was hij
gouverneur-generaal der Oostzee-provincien.
Hij overl. 24 Mei 1801 to Riga.
Representatief stelsel
noemt men in
algemeenen zin d. regeling v. een regeeringsvorm, waarbij d. inwoners v. een staat of eon
gedeelte ervan door zekere personen, op een
of andere wijze daartoe aangewezen, d.regeering ter zijde staan. In die algemeene opvatting kan men 't representatief stelsel zoowel
waarnemen in zuiver monarchale staten als
in democratische, waar slechts een uit't yolk
genomen vergadering zich eenigszins in regeeringszaken mengt. In eigenitjken zin verstaat
men echter onder representatief stelsel d.regeeringsvorm, welke gemengd is, d.i. die, welke
geen bijzonder beginsel (noch dat v. absolute
alleenheerschappij, noch dat v. onbeperkte
volksheerschappij) huldigt, maar d. souvereiniteit beschouwt als een algemeen over alien
verdeeld recht, een regeeringsvorm, wiens
organisms voorts steunt op een grondwet. 't
Representatief stelsel bestaat dus daar, waar
naast on met d. koning ook 't yolk gerechtigd is om invloed uit to oefenen op d. regeering on wel bepaaldelijk door middel v. personen, welke 't kiest en afvaardigt. Dat 't
yolk zijn aandeel in d. regeering heeft, belet
daarom nog niet, dat men zekere eischen
stelt a. d. uitoefening v. dat recht en door
't bepalen v. een census d. bijna alleen mogelijken, schoon volstrekt niet steeds waren
maatstaf aanneme voor d. bekwaamheid tot
on 't belang hebben bij 't goad regeeren v. d.
staat. d. Wijze v. verkiezing zelf kan verschillend zijn; zij kan zOO zijn ingericht, dat
't yolk direct personen kiest, die d. vertegenwoordiging zullen uitmaken, of zoo, dat d.
door 't yolk gekozenen zelf slechts dienen
om d. vertegenwoordigers aan to wijzen (verkiezing met trappen). d. Vertegenwoordiging
kan voorts of uitmaken een vertegenwoordiging v. 't geheele yolk, Of gekozen worden
door verschill. standen des yolks on dan
slechts die onderscheidene standen vertegenwoordigen. Er bestaat verschil v. meaning over
d. vraag, of d. vertegenwoordiging slechts een
lichaam moat uitmaken dan wel in twee kamers
moat gesplitst zijn. Doch d. grondslag v. 't
representatief stelsel moat altijd zijn 't denkbeeld, dat d. souvereiniteit niet a. een element bij uitsluiting behoort, maar dat alleen
uit d. samenwerking der verschill. bestanddeelen in d. staat d. geest v. recht en waar-
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held ontstaan kan, die d. grondslag uitmaken
v. een gelukkigen regeeringsvorm. Om diezelide reden houden ook d. beoefenaars v.
't staatsrecht d. publiciteit der regeeringsdaden voor een noodwendig element in 't
representatief stelsel, daar daze openbaarheid
iedereen in staat stelt tot 't oordeelen over
d. regeeringshandelingen, d. oordeelvellingen
v. bekwamen te voorschijn roept, d. kiezers
in staat stelt tot 't leeren kennen v. 't gedrag
en 't verstand der vertegenwoordigers en derhalve waarborgt, dat d. regeering zal vinden,
wat noodzakelijk is, d. waarheid en d. rechtvaardigheid. In dien waren zin opgevat,
heerscht 't representatief stelsel in vele staten.
Repsold (JOHANN GEORG), geb. 19 Sept.
1770 te Wremen, in Hannover, was eerst voor
d. kansel bestemd, maar z(jn liefde voor d.
werktuigkunde dreef hem aan tot 't gebruik
maken v. d. aangeboden gelegenheid om onder
d. waterbouwkundige Woltmann to Cuxhaven
to werden; later diende hij to Hamburg in
een brandspuitfabriek, a. welker hoofd hij in
1799 geplaatst ward. Zijn verbeterde brandspuiten werden zeer geroemd en heinde en
ver verzonden. In d. wetenschappelijke wereld
heeft hij zich echter 't meest vermaard gemaakt door zjjn uitmuntende sterrenkundige
werktuigen; een zijner eerste groote stukken
was d. meridiaancirkel op 't observatorium
to Gottingen. Te Miinchen leerde hij Fraunhofer en Reichenbach kennen en dit had ten
gevolge, dat zoowel hij als zijn jongste zoon
(Adolf) zich nog meer op 't vervaardigen v.
sterrenkundige werktuigen gingen toeleggen;
hun fabriek to Hamburg ward wereldberoemd
en heeft vele groote meridiaancirkels, passage-instrumenten enz. a. voorname sterrenwachten geleverd. REPSOLD (d. vader) overl.
14 Jan. 1830 door 't omstorten v. een muur
bij brand.
Reptilian, Zie Kruipende dieren.
Republielr ? Zie Reqeeringsvorm.

d. Namen der zomermaanden eindigden

met dor:

Messidor of oogstmaand (19 Juni-18 Juli).
Thermidor of warmtemaand (19 Juli — 17 Aug.).
Fructidor of vruchtenmaand (19 Aug.-17 Sept.).
Na daze maanden, wier namen ontleend
waren a. d. landbouw en 't klimaat in Frankrijk,
schoten nog 6 (of in schrikkeljaren 6) dagen
over om d. almanak met 't zonnejaar in overeenstemming to houden. Daze dagen, jours
complementaires of sansculottides genoemd,
waren, evenals d. laatste dag v. elks decade,
feestdagen on wel gewijd:
d. late a. le genie of 't vernuft (17 Sept. 1793).
d. 2de a. le travail of d. arbeid (18 Sept.1793).
d. 3de a. les actions of d. daden (19 Sept.1793).
d. 4de a. les recompenses of d. belooningen
d.[(20 Sept. 1793).
d. 5de a. les opinions of
meeningen (21
[Sept. 1793).
In d. schrikkeljaren had men nog een feestdag, gewijd a. d. omwenteling en daarom la
Revolution genoemd. Doch men nam geen
schrikkeldag om d. vier jaren a., maar voerde
daartoe een bijzondere periode in, la Franciade
genoemd, ten gevolge waarvan d. schrikkeljaren zouden zijn : An III, VII, XI, XV enz.
Ook d. namen Zondag enz. vervielen door
d. toepassing v. 't tientallig stelsel op d. dagenrekening. Eike decade had:

Republikeinsch-Fransche almanak.

Toen in 't laatst der 18e eeuw d. Fransche omwentelingszucht alles wat onder haar bereik
viel 't onderstboven ging keeren, ontsnapte
ook d. almanak a. haar vernielingsUver niet,
te minder omdat hij in zijn feest- on heiligdagen herinneringen bewaarde, welke tegen
d. nieuwe verlichting indruischten. Dus ward
er ook een nieuwe tUdrekening ingevoerd.
Zij begon op 22 Sept. 1792, 's voormiddags to
9 u. 18' 30", zijnde dit op 't observatorium to
Parijs 't juiste oogenblik der herfst-nachtevening. 't Nieuwe jaar ward verdeeld in 12
maanden, elk v. 30 dagen, uitmakende 3
decaden (tientallen dagen). Daar 't jaar met
d. herfst-nachtevening begon, waren d. drie
eerste maanden herfstmaanden; haar namen
eindigden met aire:
Vendemiaire of wtjnmaand (22 Sept.-21 Oct.).
Brumaire of nevelmaand (22 Oct.-20 Nov.).
Frimaire of rijpmaand (21 Nov.-20 Dec.).
d: Namen der wintermaanden eindigden
met ose.
Nivose of sneeuwmaand (21 Dec.-19 Jan.).
Ventose of windmaand (20 Jan.-18 Febr.).
Pluviose of regenmaand (19 Febr.-20 Mrt).
d. Namen der lentemaanden eindigden
met al:
Germinal of spruitmazind (21 Mrt-19 Apr.).
Floreal of bloemmaand (20 Apr.-19 Mei).
Prairial of weidemaand (20 Mel-18 Juni).

eerste dag.
t weede „
„
derde
vierde
vijfde
zesde
zevende
achtste
negende
tiende

Pri midi
Duodi
Tridi
Quartidi
Quintidi
Sextidi
Septidi
Octidi
Nonidi
Decadi

71

7/

77

77

71

Ofschoon daze tijdrekening eerst bij decreet
der Nationale Conventie v. 5 Oct. 1793 word
ingevoerd (welke dag alzoo den 14den der
maand Vendemiaire An II was), ward zij
echter reeds v. 22 Sept. des vorigen jaars
gerekend to beginnen, zoodat An I lisp v. 22
Sept. 1792, zooals boven gezegd is, tot 21 Sept.
1793. Keizer Napoleon deed dezen kalender door
een senaatadecreet v. 8 Sept. 1805 afschaffen
en d. Gregoriaanschen almanak herstellen, a.
to vangen op 1 Jan. 1806, zoodat 11 Nivose
An XIV (31 Dec. 1805) d. laatste dag v. d.
Republikeinschen Almanak geweest is. Trouwens 't bonmot v. Talleyrand had geen lang
bestaan a. d. nieuwen almanak voorspeld,
toen hij beweerde, dat d. uitrekking v. woken
tot decaden een onoverkomeltjk bezwaar
zou vinden in d. baard der mannen on d.
wasch der vrouwen.
Daar 't in sommige gevallen noodig kan
zijn, d. dag to kennen, die gedurende dat tijdvak in d. Republikeinsch-Franschen almanak
met d. gewonen overeenkomt, geven wij bier
't volgende tafeltje:
An

I 22 Sept. 1792-21 Sept. 1793.
1793-21 „ 1794.
II 22
1794-22 „ 1795.
III 22
IV 23
1795-22 „ 1796.
V 23
1796-22 „ 1797.
VI 23
1797-22 „ 1798.
VII 23
1798--23 „ 1799.
77

f/

77

71
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An VIII 24 Sept. 1799-23 Sept. 1800.
1801.
Ix 24 „ 1800-23
X 24 „ 1801-23 „ 1802.
,
XI 24 „ 1802-24 f 1803.
X I 125 „ 1803-24 „ 1804.
„ XIII 25 „ 1804-24 „ 1805.
„ XIV 25 „ 1805 begonnen.
71

't Is met behulp dezer opgave gemakkelijk
to berekenen, dat bijv. 17 Ventose An IX
sovereenkwam met 8 Febr. 1801.
Requena, oudtijds Lobetum, is een stad
in d. Spaansche prov. Valencia, gelegen in
een vruchtbare streek, met 14 500 inw., die
tneorendeels hun bestaan vinden in zijdeteelt
en handel in zuidvruchten.
Requesens (Don Louis DE), naar zijn
moeder bijgenaamd DE ZUNIGA, werd in 1526
geb. en toonde zooveel staatkundig beleid en
in d. zeeslag bij Lepanto zooveel dapperheid,
dat Philips II hem tot groot-commandeur v.
Castilie en tot stadhouder v. 't hertogdom
Milaan benoemde. Toen Alva in 1573 d. algemeene landvoogclij over d. Nederlanden had
tieergelegd, was 't REQUESENS, die hem in 't
bestuur verving. en door zijn goede hoedanigheden, werd hij bij zijn statige intrede te
Brussel. 17 Nov. 1F,73, met blildschap ontvalgen. Ilij vond d. Nederlandsche gewesten in
een jammerlijken toestand; d. soldaten hadden in lang geen soldij ontvangen, d. schat.
kist was uitgeput en d. staten der verschill.
gewesten waren er niet toe gezind haar aan
te vullen, terwijl d. meeste steden v. Holland
-en Zeeland in d. macht v. d. prins v. Oranje
waren, die 't beleg voor Middelburg had geslagen. REQUESENS poogde nu allereerst die
stad, welke door Mondragon verdedigd werd,
te ontzetten. Dit voornemen mislukte echter;
d. Spaansche vloot onder d'Avila en Romero
werd bij Reimerswaal (zie dat art.) door Boisot
geslagen en d. stad ging 18 Febr. 1574 a. d.
prins over. Daarentegen behaalden d. Spaansche veldheeren Mendoza en d'Avila 14 Apr.
op d. Mookerheide een schitterende overwinning op Lodewijk v. Nassau, welke vorst
met zijn broeder Hendrik aldaar sneuvelde.
REQUESENS list nu 't opgebroken beleg v.
Leiden hervatten, welke stad met 62 schansen
werd ingesloten. d. Buitengewone dapperheid
en d. volharding der burgerij en der bezetting, voorgegaan door d. bevelhebber van der
Does en d. burgemeester van der Werff,
► aakten 't mogelijk, dat d. stad door een
vloot onder Boisot kon ontzet worden, zoodat
d. Spanjaarden na een blokkade v. meer dan
vier maanden 't beleg moesten opbreken
(3 Oct. 1574). REQUESENS, wiens geldmiddelen
uitgeput waren, had vele moeielijkheden met
zijn muitende soldaten. In Sept. 1575 ondernam hij een stouten overtocht door 't water
been v. Tolen en Filipsland n. Schouwen
en Duiveland. Ten gevolge hiervan werd
Zieriksee belegerd, dat na een beleg v. 9
maanden in Spaansche handen viel. Nog eer
doze overgave plaats had, was REQUESENS
echter reeds bezweken. 1 Mrt 1576 werd hij
door een hevige koorts aangetast, die weldra
in pestkoorts ontaardde en waaraan hij vijf
dagen later overl. Gedurende zijn landvoogdij
kondigde REQUESENS af, dat 't jaar niet meer,
zooals tot nog toe gebruikelijk was geweest,
met Paaschdag beginnen zou, maar met 1 Jan.
een aanvang zou nemen.
Request, Zie Verzoekschrift.
Request-civiel is
een buitengewoon
rechtsmiddel, dat partijen open staat tegen

vonnissen, die in 't laatste ressort gewezen
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en dus niet meer vatbaar voor hooger beroar)
zijn, in bepaalde door d. wet opgenoernde
gevallen, bijv. indien tuss. dezelfde partijen
op dezelfde gronden en door denzelfden rechter tegenstrijdige vonnissen in 't hoogste ressort gewezen zijn. 't Request-civiel wordt bij
denzelfden rechter ingediend, die 't beklaagde
vonnis heeft gewezen. Indien 't request-civiel
wordt aangenotnen, zal 't vonnis, waartegen 't
aangevraagd is, worden herroepen en zullen
partijen in denzelfden staat teruggebracht worden, waarin zij voor dat vonnis waren. Is
't ingediend wegens strijdigheid v. vonnissen,
dan wordt alleen bevolen, dat't eerste vonnis
v. kracht zal zijn. In geval v. verwerping v.
't request-civiel wordt d. verzoeker verwezen
tot een boete en een schadevergoeding.
Requiem (v. 't Lai requies, rust) beet in
d. R.-Kath. kerk d. eigen mis, die in zwart
gewaad voor d. zielerust v. een of weer overledenen wordt opgedragen. d. Benaming is
ontleend a. 't begin der woorden v. d. Introitus: Requiem aeternam dona eis (of ei), d.
Geef hun (of hem of haar) d. eeuwige rust.
Veelal wordt zulk een mis plechtig opgedragen
onder begeleiding v. d Gregoriaanschen en
soms ook in gefigureerden muziek geschreven
kerkzang. In dezen laatsten zin geeft men ook
d. naain v. Requiem a. d. compositie dozer
missen. d. Vermaardste requiem's zijn v. d.
componisten Mozart, Jomelli, Winter, Cherubini, Neukomrn, Vogler en Eybler.
Requiescat in pace, afgekort R. I. P.,
beteekent: Hij (of zij) ruste in vrede!
Requisitie (v. 't Lat. requirere, verzoeken,
vorderen) beteekent d. opeisching v. hulp of
bijstand, verder d. uitschrijving v. leverantien
en 't beslag .op personen of goederen. Requisitoir noemt men 't schriftelijk aanzoek v. d.
eene mogendheid a. d. andere.
Requisitiestelsel is in algemeenen zin't

stelsel, waardoor alle benoodigdheden v. een
leger a. manschappen, materieel, levensmiddelen enz. door requisition en ten gevolge daarvan door leveringen, gedeeltelijk uit 't eigen,
gedeeltelijk uit 's vijands land, gedekt worden, terwijl 't v. d. omstandigheden afhangt,
of daarvoor later al of niet betaling volgt.
Dit stelsel, waaraan alle partijen in d. dertigjarigen oorlog 't uitgestrektste gebruik maakten, dock dat daarna in vergetelheid geraakte,
werd door d. Fransche republiek, toen deze
in d. hoogsten nood verkeerde, weer in zwang
gebracht. 't Levert dit voordeel op, dat 't leger
veel vrijer in zijn bewegingen is dan, wanneer
(nen 't magazijn moot medevoeren, en dat 't
veel sneller marschen kan verrichten. Evenwel kan men 't niet overal en te alien tijde
toepassen; bijv. niet in een verwoeste of onvruchtbare landstreek of, wanneer een groot
aantal troepen op dezelfde plaats geconcentreerd worden, zooals vOOr een veldslag of op
terugtoch ten.
Res (gen. rei, acc. rem, abl. re) is 't Lat.
woord voor zaak, verinogen. — Re vera beteekent inderdaad, in waarheid. Rem acu
t?tigisti, Gij hebt d. zaak met d. naald aangeraakt, d. i. d. siikjker op d. kop geslagen.
Ad rem, ter zake. Rebus datis, rebus sic stantibus, terwijl d. zaken zoo zijn, in 't gegeven
geval. Res communis, een gemeen goed. Res
crntroversa, een betwiste zaak. Res decisa, een
besliste zaak. Res dubia, een twijfelachtige
zaak. Res familiaris, een huishoudelijke zaak.
Res fisci, goed v. d. staat, schatkisteigendom.
Res publica, 't openbaar welzijn, 't gerneenebest, d. staat.
Reseda. Dit plantengesl. behoort tot d.
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natuurl. fam. der Reseda-achtigen (Re,sedaceae)
en volgens 't sexueel stelsel tot d. 3e orde der
11e klasse (Dodecandria Trigynia), 't kenmerkt
zich door een 4-6 deeligen kelk, terwtjl d.
bloembladen ingesneden en even talrtjk
als d. kelkslippen. 't Vruchtbeginsel is driekant, d. stempels zijn ongesteeld en met d.
zaadlijsten afwisselende. Tot dit geslacht behooren d. algemeen bekende, om haar welriekende bloemen als twin- en potplant veelvuldig gekweekte geurige reseda (R. odorata)
en d. in 't wild groeiende, in Juli en Aug.
bloeiende gele reseda (R. lutea), die zich door
haar vindeelige bladeren v. d. wouw (R. luteola)
onderscheidt. Laatstgenoemde draagt a. een
rechtstandigen, vele voeten hoogen stengel
lancetvormige, gaafrandige bladeren en kleine
geelachtige, tot rolronde trossen vereenigde
bloemen. Zij wordt o. a. to Bloemendaal bij
Haarlem gekweekt tot 't leveren eener gele
verfstor. Ook komt zij in 't wild voor.
Reservatio mentalis, d. i, stilzwijgend
voorbehoud, bestaat hierin, dat men a. d.
woorden, waarmee men iets verzekert of belooft,' stilzwijgend een andere beteekenis
geeft dan die, welke hoorder of lezer er
a. hechten zullen, en dit wel met 't voornemen dezen to misleiden. Als opzettelijke
afwijking v. d. waarheid wordt d. reservatio
mentalis door een gezonde zedenleer onbepaald
veroordeeld.
d. i.
Reservatum ecclesiasticum,
geestelijk voorbehoud, was een bepaling v. d.
Augsburgschen godsdienstvrede (zie dat art.),
waarbij a. d. R.-Kath. geestelijken, die naar d.
Protestantsche kerk overgingen, 't behoud v.
hun wereldlijke goederen ontzegd word. Dit
voorbehoud is langen tijd een bron v. vele
moeilijkheden tuss. R.-Katholieken en Protestanten geweest.
Reserve noemt men d. troepen, die bij 't
begin v. 't gevecht opzettelijk achter gehou
den worden, ten einde later daar gebruikt te
worden, waar een spoedige ondersteuning, een
hevige tegenstand of 't doen v. verschill.
krachtige aanvallen vereischt worden. 't Zal
wel zeldzaam zijn, dat men d. stelling en
sterkte des vijands reeds bij d. aanvang zoo
danig kan overzien, dat alle krachten al dadelijk op d. juiste punten vereenigd en gericht
worden. d. Aanvaller tracht zijn voornemens
door schijnbewegingen te verbergen en d.
verdediger wil d. aanvaller tot verkeerde
maatregelen overhalen. 't Eigenlijke gebruik
der troepen kan dus nooit in 't begin, vooral
niet in bijzonderheden bepaald worden. Door
d. reserve krtjgt men no niet alleen 't middel
om d. in 't gevecht ontstane verliezen aan to
vullen, maar ook d. mogelijkheid om d. bespaarde krachten in 't beslissende oogenblik
op eon bepaald punt te vereenigen en daardoor d. overwinning to verzekeren. lilt d.
eigenaardigen werkkring der cavalerie en
artillerie volgt, dat deze wapens vooral geomin
groote afdeelingen in reserve
schiktn a
gehouden te worden.
Reserve beteekent ook alles wat achtergehouden wordt, om eerst onder btjzondere
omstandigheden gebruikt to worden, o. a. munitie-reserve en proviand-reserve.
Resina, een Ital. stad in d. prov. Napels,
a. d. golf v. Napels en a. d. westelijken voet
v. d. Vesuvius. Ztj is een station a. d. spoorweg Napels—Salerno en voor een gedeelte
gebouwd op d. plaats, waar eens zich 't oude
Herculanum verhief. Een onafgebroken huizenrij verbindt Resina met Portici. d. Bevolking telt 14 000 inw., die in hun tuinen op d.

helling v. d. Vesuvius d. voortreffelijke w
soort lacrimae christi verbouwen. d. MannelUke bewoners v. Resina doen veelal dienst.
als gidsen voor hen, die d. Vesuvius willen
beklimmen. Even voor d. stad ligt 't koninkltike lustslot La Favorita met zijn fraaie tuinen en parken.
Resjid Pasja (MOESTAPHA MEHEMED), een
beroemd Turksch staatsman, geb. 18 Febr.
1802 te Constantinopel. Na door zijn oom
Ispartali Ali-Pasja, stadhouder v. Morea, to
zijn opgevoed, begon hij in 1820 zijn staatkundige loopbaan en reeds in 1837 zag
zich tot minister v. Binnenl. zaken benoemd.
Sedert was hij d. ziel der Turksche hervormingsgezinde partij; o. a. bracht hij in 1838
't handelsverdrag met Engeland tot stand.
Wel w erd hij reeds in Nov. v. 't zelfde jaar
door d. oud-Turksche partij ten val gebracht,
doch reeds in 1839, toen met d. dood v. sultan
Mahmoed II 't Osmaansche rijk in een zeer
neteligen toestand was gekomen, belastte hi)
zich opnieuw met d. portefeuille v. Buitenl.
zaken; hij bracht thans d. oorlog met Egypte
tot een good eind door d. vernedering v. Mehemed Ali, doch werd in 1841 ten val gebracht.
Eind 1845 trad hij echter wederom a. 't hoofd
v. 't bestuur der buitenlandsche aangelegenheden en zelf4 word hij in 1846 groot-vizier
en president v. d. Diwan, wat hij tot 27 Apr.
1848 bleef. Nog vijfmaal bekleedde h0 doze
gewichtige betrekkingen en hij overl. 7 Jan.
1858 to Candia als groot-vizier.
Resonatoren of Klan.kbollen zijn holle
(koperen) bollen, door Helmholtz 't eerst vervaardigd en dienende voor 't onderzoek v.
kianken, die uit verscheidene enkel voudige
tonen bestaan. Hun afmetingen zijn zoo gekozen, dat, als d. lucht in hen in trilling geraak t, tonen v. bepaalde hoogte gehoord
worden. Zij hebben twee openingen, een
nauwe, die voor 't oor v. d. waarnemer geplaatst wordt, en een wijde, die geluidstrillingen v. buiten opvangt. 't Andere oor v. d.
waarnemer moot bij 't onderzoek gesloten
worden. Bevat nu een geluid onder zijn tonen
ook d. grondtoon v. d. gebruikten resonator, dan
hoort d. waarnemer dezen boven alle uit. Om
een samengesteld geluid to onderzoeken moet.
men dus klankbollen v. verschill. afmeting-en
of verschill. grondtonen hebben, die achtereenvolgens gebruikt worden. Op die wijze zijn
d. klinkers o. a. bestudeerd.
Resorcine, Cal, (OH)2, is een derivaat v.
benzol, dat twee hydroxylgroepen in 't molecuul bevat. 't Wordt o. a. verkregen door eenige
harsen v. umbelliferae met bijtende kali tesmelten of door 't droge extract v. braziliehout
te distilleeren. Kunstmatig is 't Tangs verscheidone wegen to bereiden. 't Is eon kleurlooze,
gekristalliseerde stof, die gemakkelijk oplost
in water, alcohol en aether, maar moeilijk in
benzol, chloroform on zwavelkoolstof en met
loodacetaat geen neerslag geeft. Ferrichlori0
kleurt een oplossing v. resorcine donkerviolet;
deze oplossing reduceert ook zilverzouten en
geeft met broomwater een neerslag v. tribroomresorcine. Werkt zoutzuur op resorcine,
dan ontstaan harsachtige aethers, v. welkeeenige, in alkali6n opgelost, een groene linorescentie vertoonen. Zie ook d. art. Hydrochinon en Pyrocatechine. Hydrochinon, pyrocatechine en resorcine an isomeren.
Resorptie (Opslurping)
beteekent in d.
physiologie 't opnemen v. stoffen in d. fijnsta
vertakkingen v. d. opslurpende vaten (o. a.
v. d. aderen).
d. Resorptie is d. eigenitjke voeding. d. Stof-

_

RES.
v. buiten worden opgenomen als
spijzen en dranken, worden door middel der
resorptie en absorptie tot voeding der deelen
gebezigd, waarheen zij gebracht worden.
Daarenboven wordt door d. resorptie d. verbruikte stof naar d. daartoe geschikte plaatsen v. afscheiding gevoerd.
Respijt was in 't Oud-Hollandsch recht
een uitstel v. betaling, dat in buitengewone
omstandigheden a. kooplieden door 't Hof v.
Holland op verzoekschrift ward toegestaan,
zOO echter, dat voor d. voldoening na d. tijd
borg moest worden gesteld. d. Toestemming
v. 't Hof ward gegeven bij brieven v. respijt,
ook wet genoemd brieven v. inductie of atter•
ininatie. Respijt heeft dus in d. grond en in
d. vorm overeenkomst met onze surseance v.
betaling.
Respiratiestoestel
of adenzhalingstoestel
(Eon) client our 't ademhalen mogelijk to
maken op plaatsen, waar schadelijke gassen
of dampen zijn, en bestaat uit een mondstuk
met twee openingen, in welke getahpertsjabuizen uitkomen; d. eon v. doze voert zuivere
lucht aan en d. ander leidt d. voor d. adornhaling schadelijke lucht weg. d. Tong wordt
als klep gebezigd en bovendien heett d. persoon, die v. dien toestel gebruik maakt, een
neuskn ij per en een bijzonderen bril noodig.
Respirator (Eon) dient our d. in to ademen
lucht to verwarmen of 't ademhalen door d.
mond to beletten. Met 't eerste doel bestaat hij
o. a. uit in een raam bevestigd goud- of zilverdraad, dat voor d. mond en d. neus gehouden
wordt. Dit draadwerk deelt d. v. d. uitgeademde
lucht overgenomen warmte a. d. in to ademen
lucht mee en kwam omtrent 't jaar 1850 in
gebruik. Een respirator, die 't ademen door
d. mond belet, bestaat in hoofdzaak uit een
plaat (bij v. v. eboniet), die tusschen d, lippen
en d. tanden gehouden wordt. — Ook worden
respiratoren gebruikt our stofdeeltjes op to
vangen, die anders tot d. longen zouden doordringen (o. a. door steenhouwers en werklieden
in sommige fabrieken).
Ressel (JOSEPH) ward in 1793 to Chrudim,
in Bohemen, gab,; hij ontving zijn eerste opleiding a. 't gymnasium to Linz, studeerde vervolgens to Budweis in d. artillerie-wetenschappen en begaf zich daarna n. Weenen our
geneeskunde to beoefenen. d. Natuurkundige vakken lokten hem echter meer aan ; in
1814 begaf hij zich naar 't keizerlijk instituut to
Mariabrunn ter beoefening v. al wat tot 't boschen ontginningswezen behoort, en twee jaar
later bekwam hij eon betrekking bij 't boschwezen in d. Oekraine. Reeds vroeger, gedurende
zijn academische studien, had hij 't denkbeold
opgevat d. schroefbeweging tot 't voortstuwen
v. schepen to doen dienen. Daar hij reeds in
1812 d. teekening eener stoomschroef openbaar gemaakt on door d. besten uitslag had
gevolgd gezien, komt hem d. ear toe daze
zaak 't eerst ter openbare kennis to hebben
gebracht. Maar eerst in 1827 bracht hij zijn
denkbeelden dermate tot rijpheid, dat men
d. doelmatigheid evenzeer als d. uitvoerbaarheid bewezen zag. d. Uitvinder zelf, hiervan
volkomen overtuigd, vroeg in 1827 een octrooi,
5 jaar vroeger dan SAUVAGE en 10 jaar vroeger
dan SMITH, die bij slot v. rekening beiden d.
loef afstak. Reeds in 1829 hadden onder 't
bestuur v. RESSEL on d. toejuiching der bevolking in d. haven v. Triest eenige proefnemingen
plaats met een volgens zijn aanwijzingen
gebouwde schroefstoomboot. Hoewel d. uitslag
schitterend was geweest, ward d. zaak toch
fen, die

weer vergeten, totdat 't buitenland er opnieuw
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d. aandacht op deed vestigen. d. Scheepsbouwmeesters noemden noch roemden d. naam v.
on eerst 't volgend geslacht deed hulde
a. zijn verdiensten door hem, nadat hij 9 Oct.
1857 to Laibach overt. was, to Triest een
gedenkteeken op to richten.
Restauratie (v. 't Lat. restaurare, herstellen) noemt men inzonderheid d. herstelling
eener oude dynastie op d. troon, zooals die
der Stuarts in d. 17e op d. Engelschen en die
der Bourbons in d. 19e eeuw op d. Franschen
troon. Voorts beteekent dit woord herstelling
v. gebouwen, v. menscheltjke krachten enz.
Restitutie (v. 't Lat. restituere. teruggev en)
is d. teruggave v. rijks- of gemeentebelasting,
die betaald is voor invoer, wanneer d. waren,
waarvoor die belasting betaald is, wader
worden uitgevoerd. 't Zou nl. hard voor d.
invoerders zijn, dat zij die belasting kwijt
waren, terwiji zij dan ook elders wederom
belasting to betalen zouden hebben. Bij d.
groothandel heeft men in d. plaats v. restitutie veelal 't stelsel v. entrepc: t aangenomen.
Dan worden d. waren, die in 't land inp..,evoerd worden, gedeponeerd in magazijnen, die
onder toezicht v. d. ambtenaren der belasting
staan, zonder dat er nog belasting v. betaald
wordt. Voor zoover echter die waren nu in
't land blijven, wordt er d. belasting v. geheven, voor zoover zij weer terug of eiders
heen gaan, bltjven zij er vrij van. Dit bespaart
d. kooplieden d. uitgave v. kapitaal en bevordert dus d. doorvoerhandel.
Resultante. Onder d. resultante v. twee
bewegingen verstaan wtj 't volgende. Een
punt beschrijve een bepaalde kromme lijn in
een stelsel, dat een bepaalcie beweging heeft;
't zal dan inderdaad een kromme lijn beschrijven, die v. d. eerstgenoemde verschilt en d.
resultante heat v. die eerstgenoemde beweging on v. d. stelselbeweging. Een schuit
hebbe bijv. een voortgaande rechtltjnige beweging evenwtjdig a. d. oever; een man
loope op die schuit naar d. oever der rivier
toe in een richting, die loodrecht is op d.
oever; hij beweegt zich dan inderdaad in een
richting, die een scherpen hook maakt met d.
oever on verkregen wordt door d. beweging
v. d. schuit on d. beweging, die loodrecht op
d. oever is, volgens 't parallelogram samen
to stollen. Daze door samenstelling verkregen
beweging beet dan d. resultante der eerste twee
en d. bewegingen, die samengesteld zijn, heeten d. contpon e nten v. d. werkelijke beweging.
Op dezelfde wijze zijn snelheden en sours ook
(niet altijd) versnellingen on krachten samen
to stollen. Zie 't. art. Parallelogram r. krachten.
Retcliffe (silt JOHN), 't pseudoniem v.
HERMANN GOEDSCHE, een Duitsch romanschrtjver, gab. 12 Febr. 1815 to Trachenberg, over!.
8 Nov. 1878 to Warmbrunn. Hij schreef o. a.
d. romans „Sebastopol" (4 dln, 1857), „Mena
Sahib, oder die Emporung in Indian" (3 dln,
1859) en „Villafranca" (10 dln, 1862—'66).
Bethel (ALFRED), een Duitsch teekenaar
on historieschilder, in 1812 to Aken gab.
on 1 Dec. 1859 over]. Hij studeerde to Diisseldorf, waar hij zich al zeer spoedig onderscheidde. Reeds in 1832 verwierf zijn tentoongestelde schilderij, „d. H. Bonifacius", grooten
btjval. Een ander tafereel uit 't leven v. dien
Heilige, waar hij uit d. gevallen Wodanseik
RESSEL

een christelijke kerk doet bouwen (18.36), word
algemeen bewonderd om d. groepeering en
d. uitdrukking der figuren. Weer eon ander
stuk, twee ridders en twee jonkvrou wen (1837).
verwierf niet minder bijval; eveneens een
grooter tafereel, „Daniel in d. leeuwenkuil".
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Beroemd zijn voorts zUn historische schilderUen: „d. Ontdekking v. 't lUk v. Gustaaf
Adolf op 't slagveld v. Liitzen", „cl. Verzoening v. keizer Otto met zijn brooder" e. a.
ZUn laatste levensjaren wUdde hU voornameI tjk a. d. beschildering in fresco v. d. dusgenaamde keizerzaal te Aken met tafereelen
nit 't leven v. Karel d. Groote. Bovendien
vervaardigde RETHEL een groot aantal teekeningen voor gravures en lithographieen.
.Reticentie of Aposiopesis is d. rhethorische figuur, waarbij men plotseling iet4
verzwijgt, opdat d. hoorder of lezer door 't
zelf aan to vullen er des to meer nadruk op
legge. Boy. Hij noemde zich een zoon des
hemels, maar was .... (eon soon der hel. zal
d. aanvulling zijn). Soms dient d. reticentie
ook wel, minder om d. nadruk to doen vallen
dan wel omdat men a. d. hoorder of lezer zelf
wil overlaten to denken, wat men zelf ongaarne
zeggen wil. In dit geval wordt d. reticentie
doorgaans gevolgd door een ctunwijzing v. 'tgeen
men bedoelt, die dan voor d. uitdrukking daarvan in d. plaats treedt. Zoo heeft bijv. v. der
Palm in zUn „Gedenkschrift v. Nederlands herstelling in 1813" d. kieschheid, d. Belgen niet
to kwetsen, toen zij ha 1813, na d. slag
bij Leipzig, niets gedaan hadden om, als d.
Noordelijke Nederlanden, hun onafhankelijkheld to hernemen — d. Belgen, terwtjl dit
„Gedenkschrift" word geschreven, pas met
Nederland tot een yolk vereenigd. Hij toont
die kieschheid door d. volgende reticentie.
In Italie verhief zich geen enkele stem, noch
arm tot ondersteuning der goede zaak. d.
Belgen.... wtj vergeven het hun, die sedert
twee eeuwen geen volksbestaan meer hadden." En, als om er nu nog sneller over heen
to doen stappen, vervolgt hij onmiddellijk : „De
Zwitsers zelts schenen daarna to twUtelen" enz.
Retif of Restif de la Bretonne (NICOLAS EDME), een Fransch romanschrUver, 22
Nov. 1734 to Sacy, bij Auxerre, gab. Zijn vader
was een landbouwer; een oudere broader,
die geestelijke was, zorgde eenigermate voor
d. opvoeding des jongelings, die reeds zeer
vroeg een groote geschiktheid in 't vertellen
a. d. dag legde. Als boekdrukkersleerling in
Auxerre leidde htj zulk een wild leven, dat
htj weggejaagd werd; toen begaf hU zich n.
ParUs, waar hU zUn uitspattingen voortzette.
Eindelijk kwam hU tot inkeer en in 't bezit
v. een kleine drukkerU en hU begon nu zelf to
schrUven, waar zoo fabriekmatig, dat men v.
hem beweerde, dat htj zUn romans, zonder ze
eerst to schrOven, dadelijk zelf zette. HU gaf
zooveel uit, dat hij zich in 1791 erop beroemen
kon sedert 1767 ('t begin v. zijn letterkundige
werkzaamheid) 1632 verhalen geleverd to
hebben. Naar d. regelen der kunst vermocht
hij niet to schrijven, doch een aangeboren
geestigheid, talent v. mededeeling der waargenomen toestanden en eon boat koloriet voor
stukken, die niet altUd a. d. eischen der zedelijkheid voldoen, namen bij hem d. plaats in
dezer vereischten. Eenige ztjner verhalen
vindt men btjeen in „Les contemporaines" (42
dln, 1780). Zijn „Paysan perverti" (4 dln,1776),
een tegenhanger v. Marivaux' „Paysan parvenu", schildert zoo en detail d. ondeugd
on d. zedelijke verdorvenheid zUner eeuw,dat
men zich verwonderen moat over d. mogeltjkheld, dat d. regeering in 1795 hem als zedenkundig schrUver openlUk een ondersteuning
kon toekennen.
Retort, Zio Distilleeren.
Retoucheeren (Fr. retoucher, wederattnra ken) wordt inzonderheid gezegd v.'t opwer-

ken eener schildertj, v. 't herstellen eener
afgesletene koperen plaat, v. 't verhelpen v.
kleine gebreken in 't negatief of positief v.
photographieen, enz.
Retourrekening is een term v. 't wisselrecht. d. Houder v. een v. non-betaling geprotesteerden wissel kan zich vergoeding v.
d. trekker of v. d. endossanten verschaffen
door middel v. een herwissel; d. i. hij trekt
op dien houder of endossant een wissel ten
bedrage v. d. oorspronkelijken, onder bijvoeging v. d. kosten en 't verschil in koers tuss.
d. plaatsen, waar d. wissel betaalbaar wa's en
waar hij getrokken is of waar d. endossant
woont, op wien d. houder d. herwissel trekt.
d. Opgave v. die som, d. protestkosten, d.
provisie v. d. bankier en makelaar, d. zegels
en briefporten en d. opgave v. d. wisselkoers,
dit alles wordt vervat in een geschrift, dat
d. herwissel vergezelt en dat retourrekening
genoemd wordt, omdat zij bevat d. rekening
v. alle kosten. die 't teruggaan (retour) v. d.
wissel noodzakeltjk heeft gemaakt. d. Juistheld der retourrekening wordt, waar 't mogeijk is, door een makelaar in wissels, of anders
door twee kooplieden, bevestigd.
Retranchement, een kleine gemeente
in d. Nederl. prov. Zeeland, een uur t. N. v.
Sluis on dichtbij d. Belgische grans gelegen,
met 800 a 900 inw. 't Dankt zijn ontstaan a.
een verschansing, in 1604 naar een ontwerp
v. prins Maurits opgericht. In 1874 is deze
gerneente vergroot door d. indijking v. d.
Willem-Leopoldpolder. Zie ook 't art. Verschansing.

Retz (KARDINAAL DE) is d. latere naam,
waaronder een der hoofden v. d. Fronde meer
algemeen bekend is geworden. Oorspronkelijk
heette hij JEAN FRANcOIS PAUL DE GONDI. Hij
was gesproten uit een oud.Italiaansch geslacht,
waarvan sommige laden met Catharina de
Medicis n. Frankrijk gekomen waren, en werd
in Oct. 1614 to Montmirail gab. Hij was d.
derde zoon v. Philippe Emanuel de Gondi,
generaal der Fransche galeien, en word door
zijn vader voor d. geestelijken stand bestemd,
ofschoon hij daarvoor aanvankelijk noch aanleg, noch lust scheen to hebben. %Onderwijs,
hem door d. later zoo beroemden Vincentius
do Paula gegeven, droeg dan ook in d. eerste
jaren weinig vruchten. Reeds in 't bezit der
abdij v. Buzay bij Nantes en in 1627 door zijn
oom, d. aartsbisschop v. Parts, tot kanunnik
bij d. NOtre-Dame aldaar benoemd, wikkelde
hU zich in allerlei liefdesavonturen en andere
wereldsehe aangelegenheden, misschien wel
um zijn vader to doen zien, hoe weinig ge.schikt hU was voor d. dienst der kerk. 't Plan
des vaders werd echter in geenen deele gewUzigd. Sedert 1635 begon htj zich meer op
d. studio toe to leggen en htj trok weldra d.
aandacht v. d. kardinaal de Richelieu tot Lich.
begon to prediken, nam deal a. d. openbare disputen der Sorbonne en behaalde daarbij
in 1638 d. eersten prUs, waardoor hU zich 't
rnisnoegen v. Richelieu op d. hale haalde, die
een ztjner g. unstelingen ter bekroning had aangewezen. d. Jonge abt leefde v. dien tUd of
zeer stil, arbeidde veel en tradl weinig op d.
voorgrond. Dit verhinderde hem niet om deel
te nenien a. een samenzwering tegen Richelieu, die evenwel zonder gevolgen bleef.
Nadat htj met d. minister weer verzoend was,
word hU door zUn oom, d. aartsbisschop, a. d.
koning voorgesteld, die hem zeer goad ontving en hem kort daarna d. benoeming tot
coadjutor v. zijn oom beloofde. 7 Oct. 1643
vaardigde paus Urbanus VIII d. daartoe ver-
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aischte bul uit en deze verhief hem in Jan. des
volgenden jaars tot aartsbisschop v. Corinthe
in partibus. Van nu af steeg zijn aanzien, dat
hij door 't uitdeelen v. aanzienlijke aalmoezen
.onder d. lagere klassen dermate deed stijgen,
•dat 't d. kardinaal Mazarin, die Richelieu als
.eerste minister was opgevolgd, tegen hem
innam. Reeds verschoidene onaangenaam.heden hadden tuss. Mazarin en d. coadjutor
plaats gehad, toen 't misnoegen des yolks over
d. toenemende belastingen 8 Jan. 1618 tot een
oproer leidde, 'twelk spoedig gestild werd.
Een andere volksbeweging, die 29 Aug. plaats
greep, nadat 't hof, onder d. indruk eener
,overwinning bij Lens, twee volksgezinde leden
des parlements in hechtenis had laten nemen,
sloeg, niet zonder dat d. coadjutor er d. hand
in had, tot een volslagen opstand over, waarmee d. burgoroorlog der Fronde een aanvang
.nam. Niet gezien a. 't hof, maar wegens zijn
welsprekendheid en mildheid bij 't yolk
zeer bemind, sloot d. coadjutor zich bij d. mis,noegden a. en zocht hij d. invloed v. Mazarin
zooveel mogelijk to fnuiken.
Toen 't hof, beducht voor d. woelingen in
zijn onmiddellijke nabijheid, Parijs ten tweeden
male verlaten had, dreef d. coadjutor, die
in 't parlement d. plaats v. zijn afwezigen
oom bekleedde, er 9 Jan. 1649 een stout besluit door, waarbij o. a. Mazarin voor een
vijand v. koning en staat en derhalve vogelvrtj verklaard werd. Van dat oogenblik af
werden vele grooten, onder welke ook d.
.grins v. Conti, vooral door toedoen v. d. coadjutor, voor d. zaak der Fronde gewonnen. Na
't sluiten eener overeenkomst to Ruel keerde
't hof en daarmede ook Mazarin n. Parijs
terug, welke laatste d. val v. Gondi zocht to
bewerken. Doze, ofschoon ook vijandig gezind
Megan Conde, wist d. hertog v.•Orleans voor
Conde e. a. to winnen, die op last v. 't hof in
hechtenis genomen waren, en zoodoende Mazarin_ to krenken. Hij bereikte zijn doel, daar Mazarin verplicht was, Parijs to verlaten on Condo
in vrtjheid to stollen. Onder die omstandigheden bood Anna v. Oostenrijk, die tijdens d.
rainderjarigheid v. Lodewtjk XIV 't bewind
voerde, d. coadjutor d. ministerieele waardigheid a., waarvoor deze echter bedankte. Toen
Lodewijk XIV vervolgens rneerderjarig verklaard werd en Mazarin uit zijn ballingschap
terugkeerde, begon d. coadjutor op d. achtergrond to geraken. Te midden zijner staatkundige bemoeiingen had hij verschill.liefdesbetrekkingen aangeknoopt, onder vvelke een
met d. beruchte hertogin de Chevreuse.
Nadat Gondi 19 Febr. 1652 door paus Innocentius X tot kardinaal benoemd en d. koning
21 Oct. te Par* gekomen was, waar d.
nieuwe kardinaal d. vorst in 't Louvre opwachtte, nam d. zaak een geheel anderen keer.
19 Dec. werd d. coadjutor, nu onder d. naam
kardinaal DE RETZ bekend, gearresteerd en
n. Vincennes gebracht, welke gevangenis hij
eerst in Mrt 1654 verliet, om naar 't kasteel
v. Nantes to worden overgevoerd. Daar d.
paus zijn afstand v. d. aartsbisschoppelijke
waardigheid to Parijs, waardoor hij zijn vrijheid had kunnen erlangen, niet wilde goedkeuren, redde d. kardinaal zich 8 Aug. door d.
vlucht en week hij n. Rome, waar hij 30 Nov.
aank wam. Hij woonde 't conclave bij, dat in
655 na d. dood v. Innocentius X gehouden werd
en dat Alexander VII tot paus verhief. Gedurondo twee jaren bleef d. kardinaal to Rome,
ofschoon zijn oponthoud aldaar minder aan.
genaam was wegens 't in Frankrijk uitgevaardigde verbod hem zijn inkomsten to doen
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geworden. Ook 't aartsbisdom Parijs bleef
een punt v. geschil, daar hij d. vroeger gedane afstand later herroepen had. Terwijl hij
zich v. d. ondersteuning v. d. paus verzekerd
hield, verliet hij Rome in 1656 en ging hij over
Constanz, Ulm, Augsburg en Frankfort naar
d. Rijn, daar hij niet in Frankrijk mocht
komen. Hij hield zich in 1658 in Keulen, doch
bij tusschenpoozen ook in Holland en Brussel op en trachtte 't Fransche hot* weer gun.
stig voor zich to stemrnen. Eerst eenige
maanden na d. dood v. Mazarin (9 Mrt 1661)
werd er een vergeltjk getroffen. d. Kardinaal
moest afstand doen van zijn aartsbisdom,
doch ontving d. abdij v. a. Denis en d. hem
onthouden inkomsten. Hij verbood zich tot
't niet verschtjnen to Parijs, voordat er een
nieuwe aartsbisschop zou zijn, doch mocht zich
in Juli 1662 naar zijn heerlijkheid Commercy
begeven. d. Ontvangst, die hem later a. 't hof
to beurt viol, was vrij koel. Hij werd echter
met een zending n. Rome belast, wegens zijn
theologische kennis in hooge eere gehouden
en in 1667 andermaal n. Rome gezonden, om
er een conclave bij to wonen, 'twelk Clemens IX
koos. In Aug. v. 't genoemde jaar kwam d. kardinaal weer to Commercy, dat hij in Dec.1669
weer moest verlaten, om 29 Apr. 1670 ook a.
d. verkiezing v. Clemens X deel to nemen.
Sedert dien tijd hield hij zich meestal met 't
schrijven zijner gedenkschriften bezig ;hij verdiepte zich in allerlei overpeinzingen over d.
onbestendigheid v. wereldsche zaken en vatte
zelfs 't besluit op, zich v. alle waardigheden
to ontdoen. d. Paus verbood hem echter 't
purper af to leggen, waarop hij zich in Juni
1675 n. s. Michel begaf, om er zijn dagen in
afzondering to slijten. Ook dat scheen d. goodkeuring des H. vaders niet wog to dragon, die
hem beval n. Commercy terug to keeren, vanwaar d. koning hem in 1676 n. Rome zond,
om aldaar 't conclave bij to wonen, waar hij
tot d. verkiezing v. paus Innocentius XI
medewerkte. Na zijn terugkeer begaf hij zich
n. d. abdij v. s. Denis en, toen hij zich voor
eenigen tijd n. Parijs begeven had in 't belang
v. eon aanhangig rechtsgeding, over!. hij in
laatstgen. plaats, 24 Aug. 1679, in 't hOtel de
Lesdiguieres. In d. laatste jaren v. zijn leven
had hij 't grootste gedeelte zijner inkomsten
a. 't delgen zijner vroeger gemaakte schulden
besteed. d. Kardinaal DE RETZ, wien 't niet a.
verstandsgaven ontbrak en die een groote
tegenwoordigheid v. geest bezat, waardoor hij
altijd partij wist to trekken v. d. omstandigheden, schijnt naar d. uitspraak v. le Rochefoucauld moor ijdel dan eerzuchtig geweest to zijn
en in vele opzichten deugdzaam uit aangeboren traagheid. Zijn „Memoires" warden 't
volledigst uitgegeven te Parijs in 1859 (4 dln);
zijn „Oeuvres" verschenen 't laatst in 1872—'8S,
mode aldaar (9 dln).
Retzsch (moarrz), een Duitsch schilder on
teekenaar, werd 9 Dec. 1779 to Dresden geb.
en begon eerst laat d. kunst to beoefenen.
Htj koos 't historieele vak en studeerde v.
1798 af a. d. academie, hoofdzakeltjk onder
d. leiding v. professor Graff. d. Politieke en
krijgsgebeurtenissen v. dien tijd belemmerden
hem zeer in zijn ontwikkeling on beletten
hem ook een voorgenomen reis n. Italie te
volvoeren. Hij koos voornamelijk onderwer•
pen, a. d. romantische poezie ontleend, ter be.
handeling; v. dien aard zijn zijn „Genoveva"
en „Undine", zijn „Erlkonig" en zijn „Ritter
Sintram" (1824). Daarnevens behandelde hij
mythologische stollen, btjv. „Bacchus, als kind
op een panter slapende", levensgroot, „A.mor
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en Psyche" en voorstellingen v. „Satyrs",
steeds zich kenmerkend door edele vormen
en liefelijk koloriet. Intusschen maakte 1111
zich vooral naam door zijn illustration in
omtrek v. groote dichtstukken; 't eerst door
die v. Goethe's „Faust" (26 platen, 1812), die
in Engeland en Frankrtjk werden nagevolgd.
In 1816 word RETZSCH tot lid der Dresdener
academie en in 1824 tot professor bij die instelling benoemd. In 1822 word hem door d. uitgevers Cotta to Stuttgart opgedragen, Schiller's werken in omtrek to illustreeren. Daaraan hebben d. serion v. platen bij d. „Gang
nach dein Eisenhammer", d. ,,Kampf mit dem
Drachen", ,,Pegasus im Joche" en't „Lied von
der Glocke" hun ontstaan to danken. Ook
ondernam hij een „Gallerie zu Shakespeare's
dramatischen Werken" (1827) en gaf hij illustraties bij Burgers „Balladen" en twee afleveringen „Phantasien" benevens enkele afzonderlijke prenten, waaronder d. beroemde
„Schachspieler". Ztjn opvatting was zeer
geestig en gemoedelijk, zijn uitvoering strong
en correct. Als portretschilder was hij zeer
gelukkig in d. gelijkenis en daarom zeer gezocht; zijn miniatuurportretten in olieverf
hadden veel naam. RETZSCH overl. to Dresden,
11 Juni 1857.
Reuchlin (JOHANNES), vergriekscht ook
KAPNION genoemd, was een der voorn. humanisten uit d. 15e eeuw, die vooral d. studio
v. d. Hebreeuwsche taal- on letterkunde in
Duitschland zeer bevorderd heeft. Hjj werd
in 1455 to Pforzheim in 't Badensche gob.
en deed op zijn 18e jaar met d. zoon v. d.
Badenschen markgraaf een reis n. Frankrijk,
waar htj zijn taalkennis uitbreidde en te
Orleans in d. rechten studeerde, zoodat hij
na zijn terugkornst to Tubingen als leeraar
der rechtswetenschap en der letteren optrad.
Later bezocht hij ook Italie, waar zijn geleerdheid hem met Italiaansche beoefenaars
der wetenschappen in aanraking bracht en
waar hij zoo in aanzien steeg, dat 't hem
gelukte, zijn vorstelijken beschermer, d. keurvorst v. d. Palts, v. d. pauselijken ban to doen
ontheffen. Gedurende eenige jaren was hij
voorzitter v. 't Zwabisch bondsgericht, doch
daze betrekking belette hem niet ttjd to
vinden voor zijn letterarbeid. Zelfs werd hij
een der baanbrekers v. d. Hebreeuwsche
letterkunde, hoewel 't hem op veel verdriet
to staan kwam, dat htj zijn kundigheden v.
die zijcle niet uitsluitend dienstbaar maakte
a. d. uitlegging der gewtjde boeken. Naar
aanleiding zijner vrijzinnigheid op dat punt
ontwikkelde zich d. letterstrijd, waaruit d.
bekende „Epistolae obscurorum virorum" (zie
Hutton, Ulrich von) ontstaan zjjn. Ook om
hem tegen veel onaangenaamheden en nadeelen to vrjjwaren benoemde hem zijn begunstiger, hertog Willem v. Beieren, tot hoogl.
to Ingolstadt, vanwaar een uitgebroken pest
hem n. Tubingen verdreef, htj overl. nietlang
daarna to Stuttgart, 30 Juni 1522. Grooten
invloed heeft REUCHLIN uitgeoefend op 't onderwijs en d. verbreiding v. vrtjzinnige begrippen
in Duitschland, waardoor hij voor d. kerkhervorming d. weg hielp banen en d.vrtje beoefening der wetenschappen hielp herstellen.
Hij gaf onderscheidene werken v. Grieksche
schrtIvers in 't licht (Xenophon's „Apologia
Socratis", „Agesilaus" en „Hiero"), schreef „Micropaedia, sive Grammatica Graeca" (1478) en
maakte zich omtrent d. Lattinsche taalkennis
verdiensteltjk door „Breviloquus. sive dictionarium, singulas vocos Latinos breviter explicans" (1478), gelijk jegens d. Hebreeuwsche

door „Rudimenta Hebraica" (1506) en „De
accentibus et orthographia Hebraeorum" (1518).
Ztjn uitgave der VII boetpsalmen wordt voor
d. eersten druk v. dien aard in Duitschland
gehouden (1512). Ook 't Joodsche kabbalistneontging zijn aandacht niet, blijkens zijn geschritten „De arte cabbalistica" (1517) on „Deverbo mirifico" (1494). Gehres (1815) en Mijerhoff (1830) hebben 's mans leven beschreven;
d. laatste heeft ook REUCHLIN'S „Augenspieger"
uitgegeven (1836). Zie verder L. Geiger, ,,Johann
Reucttlin, sein Leben und seine Werke" (1871),.
en Horowitz, „Zur Biographie und Korrespondenz Joh. Reuchlins" (1877).
Reuchlin (HERMANN), eon Duitsch geschiedschrijver, gob. 9 Jan. 1810 to Markgrtinigen,
bij Stuttgart, overl. 14 Mei 1873 to Stuttgart, waar hij sedert 1857 privaatdocent was.
Hij schreef o. a. „Geschichte von Port
Royal", dot d. strtjd tuss. d. Hervorming
en 't Katholicisme onder Lodewijk XIII en
XIV behandelt (2 dln, 1839—'44), „Geschichte
Italiens" (4 dln, 1848—'73) en „Pascals Leben"
(1840).
Reuk (Olfactus) beet 't vermogen door

middel der reukzenuw een gewaarwording to
vOrkrijgen, die niet nader kan beschreven
worden. 't Zintuig v. d. reuk behoort tot d.
lagere zintuigen, orndat zijn functie zich be-

paalt tot d. voortleiding v. zekere gewaar
wordingen, die slechts door materi6ele indrukken worden teweeggebracht, on a. d.
mensch, die 't geheel mist (wat niet zeer
zeldzaam is), slechts geringe geniettngen doet
ontberen, terwijl zijn spiritueele ontwikkeling
door dit gemis niet wordt gestoord. 't Orgaan
v. d. reuk is d. neus, waarin zich d. zenuw,
die in d. hersenen ontspringt, verspreidt en
met d. doorstroomende lucht d. indrukken
ontvangt, voor wier opneming 't bestemd is.
Hoe doze indrukken door d. zenuw worden
opgenomen. door mechanische, chemische of
eenige andere working, is niet bekend;
intusschen is vochtigheid v. 't in d. neus
voorhanden slijmvlies en 't voorbijstrijken
der lucht daarlangs een noodzakelijke voorwaarde voor d. reukgewaarwording. d. Verwantschap tuss. reuk en smaak is zoo nauw,
dat bij vele gewaarwordingen tuss. beidegeen bepaalde grens te trekken is. Ziekten
v. 't reukorgaan bestaan Of in een bijzondere-

stemming daarvan, waarbij zich reukwaarnemingen vertoonen, die andere gezonde menschen niet hebben, of in ziekelijke veranderingen. Bij d. ziekelijke veranderingen liggen
dikwtjls ziekten v. 't reukorgaan of algemeene zenuwziekten, btjv. hypochondrie on
hysteria, te gronde. Onder d. dieren zijn
zonder twijfel zeer lage klassen reeds met d.
reukzin begaafd, zonder dat men altud bepaalde organen daarvoor kan ontdekken,
maar bjj sommige zoogdieren is 't reukvermogen bijzonder stark ontwikkeld.
Reukgras

(Anthoxanthum odoratum).

Reukgras of d. ruikert is eon op onze weilanden voorkomend gran, dat evenals't honiggras (Hierochloa odorata) onder 't drogen
een aangenamen geur verspreidt. 't Is overblijvend, bereikt een hoogte v. 3 tot 4 dM. en
heeft een rechten stengel en zachte bladeren.
d. Bloempakjes vormen to zamen een dichte,
aarvormige, glanzige pluim, die eerst groen
of groengeel is, doch later een helder stroogele kleur aanneemt. In ieder bloempakje
treft men een tweeslachtige bloem aan met
twee meeldraden, doch in plaats v. twee
manneltjke bloemen twee genaalde looze
kafjes daarnevens. 't Reukgras bloeit in Mei

REU.
en Juni en is voor d. tijd der vruchtzetting
een goed voedergras.
Reuirwortel. d. Fijne wortelvezels v.
-eon in Oost-India voorkomende grassoort,n1.
d. Andropogon muricatum, zijn bekend onder
d. naam reukwortel, in 't Maleisch akerwangie (v. Aker = wortel en wangie = welriekend). Deze vezels worden gedroogd tuns.
d. kleederen gelegd, om daaraan eon aangenamen geur mee te deelen. Ook gebruikt men
ze om kakkerlak ken to verdrij ven of verwijderd
te houden v. allerhande stollen, waarop die
inseAen azen. Verg. 't art. lwarancusawortel.
Reuleaux (FRANZ), geb. 30 Sept. 1821 ce
Eschweiler (bij Aken), studeerde, na eerst in
-een paar machinenfabrieken werkzaam geweest te zijn, sinds 1850 achtereenvolgens a. d.
polytechnische school te Carlsruhe, te Berlijn
.en te Bonn en werd eerst directeur v. een machinentabriek te Keulen en in 18:56 ho)gl. in
.d. machinenbouw te Zurich. In 1864 benoemde
men hem tot leeraar a. en in 1868 tot directeur v. d. nijverlieidsacademie te Berlijn. Hij
schreef o. a. „Konstruktionslehre fur den
Maschinenbau" (1854, d:at onvoltooid bleef),
.,,Konstruktion und Berechnung der filr den
Maschinenbau wichtigsten Federarten" (1857),
,,Der Konstructeur" (1871), „Theoretische Kineznatik" (1873), „Briefe aus Philadelphia" (i877)
-en „Quer durch Indien" (1884). Bovendien
leverde hij een herziene uitgaaf v. SCHOLL'S
„Filhrer des Machinisten" (door Verdam in
't Nederlandsch bewerkt), verscheen onder
zijn toezicht „Das Buch der Erfindungen,
Gewerbe en Industrien" en redigeerde hij v.
1867—'76 d. „Verhandlungen des Vereins filr
Gewerbfleisz".
Reumont (ALFRED VON), een Duitsch geschiedschrijver en diplomaat, geb. 15 Aug.
1808 to Aken, sedert 1829 in Pruisischen
staatsdienst en zoowel binnenslands als bij d.
ambassade buitenslands werkzaam. Van 1849
t. '51 was hij gevolmachtigde bij Paus Pius
IX; vervolgens vertoefde hij eenigen tijd a.
d. hoven v. Florence, Modena en Parma
en in 1860 keerde htj naar zijn vaderland
terug, waar hij 27 Apr. 1887 to Aken overl.
Hij was lid v. d. Accademia della Crusca, een
der aanzienlijkste geleerde genootschappen v.
Italie, met welk land hij bij zijn veelvuldig
verblijf aldaar grondig kennis gemaakt had.
Als zijn voorn. werken noemen wij hier
,,Geschichte der Stadt Rom" (3 dln, 1867—'70),
„Lorenz de Medici it Magnificio" (2 din, 2e dr.
1883) en ,,Geschichte Toscanas seit dem Untergange des florentinischen Freistaats" (2 dln,
1876). Voorts schreef hij „ROmische Briefe"
(4 dln, 1810—'44), „Beitrage zur italienische
Geschichte" (5 dln, 1853 e. v.), „Benvenuto
Cellini" (1846), „Ganganelli" (1847), „Die earafa
von Maddaloni" (2 dln, 1851)„.Die Grafin von
Albany" (2 dln, 1860), ,Kleine historische
Schriften" (1882) en „Ails Friedrich Wilhelms
IV gesunden und krankon Tagen" (1885).
Reunion, een Fransch eiland in d. Indischen Oceaan, tot d. groep der Maskarenen
behoorende en gelegen op 73° 0.-L. v. Ferro
en 21° Z.-Br. Van 1809—'14 heette dit eiland
Isle Bonaparte, vOOr d. eerste revolutie en v.
1814—'48 Bourbon. 't Heeft een oppervl. v. 36
vk. mijlen met 166 000 inw., onder wie zeer
veel Indische koelies, Chineezen, Maleiers en
Kaffers zijn. 't Klimaat is zeer gezond, doch
geweldige vulkanen richten er groote verwoestingen aan; d. hoogste top v. 't gebergte
Grand-Benard is d. Piton d. Neiges (3069 M.),
een uitgebrande vulkaan. In 't Z.O.
. verheft
zich d. vulkaan le Piton d. Fournaise (3625 M.),

109

REU.

die sedert 1785 voortdurend werkzaam is en
't omliggende land in een woestenU heeit
veranderd. Overigens is 't eiland zeer vruchtbaar en wordt 't door vele bergbeekjes riik
besproeid. d. Landbouw wordt ook in d. bergstreken uitgeoefend. Van d. cultuurplanten
brengen vooral d. suiker, koffie, vanille on
tabak rijke oogsten op. Aan straten on kanalen
ontbreekt 't niet; men heeft er editor geen
enkele goede haven. Een gouverneur met een
Raad v. 30 laden staat a. 't hoofd v. 't bestuur.
d. Hoofdstad, s. Denis, a. d. noordzUde, met
ongeveer 32 000 inw., is d. zetel v. d. gouverneur en v. een bisschop. Andere steden zijn:
s. Paul a. d. westzijde (27 000 inw.) on s. Pierre
met ongeveer 30 000 inw. — Reeds in 'tjaar 1545
word Reunion door d. Portugees Mascarenhas
ontdekt en in 1648 nainen d. Franschen 't in
bezit; v. 1810—'14 was 't in d. handen der
Engelschen. Zie Keller „Natur- und Yolksleben der Insel Reunion" (1888).
Reils, een voorname Spaansche stad in d.
Spaansche prov. Tarragona v. 't koninkrijk
Catalonia, bloeiende door handel on ntjverheid.
Aan 't eind der 18de eeuw nog een goring
dorp, bedraagt 't aantal inw. thans 28 000.
d. Nij verheid bestaat voornameltjk in 't woven
v. wollen, katoenen on zUden stoffen; d. uitvoerhandel bepaalt zich hooldzakelijk tot wijn,
brandenn, anisette on zuidvruchten.
Reusch (FRANZ HEINRICH), een Oud-Kath.
theoloog, geb. 4 Dec. 1825 to Brilon in Westphalen. HU werd in 1858 hoogl. to Bonn,
word, toen hij zich in 1870 bij d. leiders der
Oud-Kath. part aansloot, geexcommuniceerd
on is sedert 1874 vicaris-generaal der OudKath. to Bonn. Van zijn geschriften noemen
we „Lehrbuch der Einleitung in das Alte
Testament" (4e dr. 1870), „Bibel und Natur"
(4e dr. 1876), „Der Prozess GalileIs" (1879) on
„Der Index der verbotenen Bucher" (2 din,
1883—'85). Met Dollinger gaf hij d. „Geschichte
der Moralstreitigkeiten in den rOmisch-katholischen Kirche seit dem 16 Jahrhundert" (2
dln, 1888) in 't licht.
Reuss is d. naam, dien twee vorstendommen v. Duitschland dragon, welke door d.
koninkrijken Saksen on Beieren, alsmede door
d. Saksische hertogdommen worden ingesloten. 't Eene bevat op 6 vk. mijlen ruim 50 000
on 't andere op 15 vk.mUlen ruim 100 000 inw.
d. Bezittingen v.'t regeerende stamhuis waren
vroeger veel aanzienlUker, doch zijn door
verschill. omstandigheden tot haar tegenwoordige onbeduidendheid afgenomen. d. Splitsing in een oudere on jongere linie grondt
zich op een verdrag v. 1616, ofschoon later
nog verschill. verdeelingen hebben plaats
gehad. Alle laden der famine dragon, volgens
een in 1668 gemaakte bepaling, d. naam Hendrik en worden, zonder op 't al of niet regeeren acht to slaan, door een bijgevoegd nommer
onderscheiden, met dien verstande, dat d.
oudere linie v. een tot honderd telt on dan
weer met een begint, ter wijl d. jongere linie
d. eersten mannelUken telg, die na d. aanvang
eener eeuw geboren wordt, als d. eers ten
aanmerkt en dan tot 't einde der eeuw telt.
d. Voorn. stad in Reuss oudere linie is
Greiz, die v. 't gebied der jongere linie Gera;
dit gebied voert echter d. naam naar d. vroegere hooldplaats, Schleiz. d. Regeeringsvorm
in beide vorstendommen is constitutioneel. d.
Grond is overal bergachtig on vruchtbaar en
levert producten v. landbouw en veeteelt, alsmode eenige delfstoffen op. d. Industrie bepaalt zich vooral tot 't vervaardigen v. wollen en katoenen stollen.
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Zekere Hendrik v. Weida, een hofbeambte
v. keizer Frederik Barbarossa, komt omstr.
't midden der 12e eeuw als d. stamvader der
iamilie voor, die ter eere v. 's keizers zoon
en opvolger Hendrik VI al ztjn kinderen d.
naam Hendrik gaf, welke sedert door alle
nakomelingen gevoerd is. Een der laatsten,
die geruimen tijd in Rusland zijn verblijf
gehouden had, kreeg dientengevolge d. bijnaam d. Rus, waaruit, naar men meent, door
verbastering d. tegenwoordige naam der
vorstendommen ontstaan zou zijn.
Reuss, een Zwitsersche rivier, ontstaan
uit d. vereeniging v. verscheidene, op d.
s. Gothard ontspringende beken; zij stort zich
bij d. Duivelsbrug in een enge kloof over
eon rotswand, neemt v. beide zUden een aantal kleinere en grootere beken op en stroomt
in 't Vierwaldstadter meer uit, dat 450 M.
boven d. zee ligt en een oppervl. v. 2,1 vk.
mtjlen heeft.
Tietzsz (EDUARD WILHELM EUGEN), een verdiensteltjk Protestantsch godgeleerde, gab.
18 Juli 1804 to Straatsburg, waar hij v.
1834—'88 hoogl. was en 15 Apr. 1891 overl.
Van zijn geschriften noemen we „Geschichte
der heiligen Schriften des Neuen Testaments"
(6e dr. 1887), „Histoire de la theologie chrOtienne au siècle apostolique" (2 dln, 3e dr.
1864)„,Bibliotheca novi testamenti graeci"
(1872), „Geschichte der heiligen Schriften des
Alton Testaments" (1881) en „Hiob" (1888).
Ook gaf REUSZ een Fransche bewerking
v. d. Bijbel (17 dln, 1874—'80) in 't licht.
Fteusz (AUGUST EMANUEL), gab. 8 Juli 1811
to Bilin, in Bohemen, studgerde in d. geneeskunde, ward in ztjn geboorteplaats badarts
en legde zich bovendien toe op mineralogie
en palaeontologie, in welke vakken hij achtereenvolgens hoogl. ward to Praag (1849) en
Weenen (1863). In laatstgenoemde stad overl.
hij 26 Nov. 1873. Hij schreef o. a. „Entwurf
einer systematischen Zusammenstellung der
Foraminiferen" (1841), „Die Kreidegebilde des
westlichen BOhmen" (1844), „Die Versteinerungen der bOhmischen Kreideformation"
(1845—'46), „Beitrage zur Charakteristik der
Kreideschichten in den Ostalpen" (1853),
„Mineralogische Notizen aus BShmen" (1857),
„Zur Kenntniss der fossilen Krabben" (1860)
en „Die fossilen Korallen des Ostereichischungarischen Miocans" (1870).
Reuter (FRITz), een beroemd plat-Duitsch
dichter en prozaschrUver, gab. 7 Nov. 1810 to
Stavenhagen, in Mecklenburg-Schwerin. Hij
studeerde to Rostock en to Jena in d. rechten,
doch ward in 1833 to Berlijn wegens deelneming a. d. woelige studentenvereenigingen
(„Bursehenschaftenn• ter dood veroordeeld,
welk vonnis echter door d. koning v. Pruisen
in vestingstraf veranderd word. Nadat hij in
1840 bij een algemeene amnestie ztjn vrtjheid
herkregen had, bettuurde REUTER eenigen tijd
zijn vaderltjk goad to Stavenhagen,terwtlihtj
v. 1850—'56 privaatonderwiper to Treptow
was. Daarna vertrok hij n. Nieuw-Brandenburg
om er zich uitsluitend a. letterkundigen arbeid
to wijden; in 1863 vestigde hij zich to Eisenach en hier a. d. voet der Wartburg leefde
hij tot zijn dood, 12 Juli 1874. REUTER heeft in
zijn talrijke geschriften, die v. een gezonde
levensopvatting getuigen, d. gebeurtenissen,
welke to dien tijde plaats. grepen, alsmede d.
ondervindingen uit gin jeugd en later leven
met veel geest en humor geschilderd. Nadat
hij reeds met gin gedichten „Lauschen and
Rimels" (1853, 18e dr. 1888, in 1858 door een Zen
bundel gevolgd, 14e dr. 1834), „Kein
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(1858), „Hanna Nfite" (1859) en „Schurr Murr"
(1861) -proeven v. ztjn ongewoon talent gegeven
had, verschaften hem zijn herhaaldelijk herdrukte „011en Kamelle" met recht een buiten.

gewone populariteit. Wij noemen v. deze aan.
trekkelijke verhalen .als d. baste „Ut de Franzosentid", „Ut mine Festungstid" en „Ut mine
Stromtid". Zijn gezamenlijke werken verschenen met een biographic:, v. 1865—'75 in 15 dln;
een volksuitgave zag in 7 dln 't licht. Ook in
onze taal ztjn die gezamenlijke werken meer
dan eons uitgegeven. Van REUTERS nagelaten
geschriften zagen nog 't licht „Lustspielen and
Polterabendgeschichte" (2 din. 1883)en „Reuter
Reliquien" (1884). Over dozen genialen sch rijver
en zijn boeiende werken sebreven o. a. Hermann Ebert (1874), Glagau (1866), Latendorf
(1880) en Gaedertz (1888 en '90). Onuitgegeven
brieven v. REUTER zijn opgenomen in d. jaargang 1890 v. d. „Gartenlaube".
Reuter (PAUL JULIUS, vrijheer vox), d.
stichter v. 't naar hem genoemde telegraafbureau to London, word 21 Juli 1821 to Cassel
gab. In 1849 stichtte hij met geringe middelen
to Parijs een lithographisc h correspondentieblad en, toen 1 Oct. 1819 d. Pruisische regeering d. telegraafltjnen v. Aken n. Berlijn voor
't publiek beschikbaar stelde, stichtte hij to
Aken een telegraphisch bureau, vooral met 't
doel, ten spoedigste tijdingen a. dagbladen
en bankiershuizen to bezorgen ; weldra verbond hij daar ook een duivenpost aan. Eenigen
ttjd later verplaatste hij dit bureau n. Verviers, vervolgens n. Quievrain en in 1851 n.
London. Van daar breidde hij d. telegraphische
verbinding over alle deelen der aarde uit:
zoo legde hij in 1865 een kabel v. d. Engelache kust n. Norderney en in 1869 d. eersten
onderzeeschen kabel tuss. Frankrijk en NoordAmerika. Daar, waar geen telegraphische berichten konden verzonden worden, stelde hij
koeriers aan; zoo bijv. tuss. Peking en
Kiachta. In 1871 word REUTER door d. hertog v.
Saksen-Coburg-Gotha in d. vrijheerlijken stand
verheven.
Reuter (HERMANN FRIEDRICH FERDINAND),

een Duitsch beoefenaar der kerkgeschiedenis,
gob. 30 Aug. 1817 to Hildesheim. Hij ward in
1865 hoogl. to Greifswald, in 1866 to Breslau
en in 1876 to Gottingen, waar hij sedert 1881
ook abt was v. 't klooster Bursfeld, en
overl. 17 Sept. 1889. Hij schreef o. a. „Geschichte Alexanders III find der Kirche seiner Zeit" (3 dln, 1860—'64), „Geschichte der
religiOsen Aufklarung im Mittelalter" (2 dln,
1875—'77) en „Augustinische Studien" (1887).
een Nederl. generaalReuther (A.
majoor bij d. artillene, 27 Apr. 1889 to 's-Gravenhage overl. Hij was in 1879 onder 't ministerie Van Lijnden minister v. oorlog en ward
later lid v. d. Tweede Kamer der StatenGeneraal, waar hij zich aansloot bij d. Katholieke partij.
.Reutlingen, een oude Duitsche stad in
't koninkrijk Wurtemberg, die veal wederwaardigheden gehad heeft in d. twisten -der
vorsten v. Wurtemberg on hun naburen, gelegen a. d. voet v. d. Zwabischen Alp en a.
't riviertje Echats. ZU heeft vele fabrieken en
telt 18 600 inw.; d. hoofdkerk heeft een toren
v. ruim 100 M. hoogte, welks bouw in 1343
voltooid was. In 1240 ward Reutlingen door
keizer Frederik II tot vrUe rtjksstad verheven,
in 1519 door hertog Ulrich v. Wurtemberg
veroverd en korton tijd daarna door Zwaben
hernomen. In 1726 ward 't grootste deel der
stad door brand vernield. In 1803 ward Reutlingen a. 't koninkrUk Wurtemberg getrokken
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d.
eenige zoon v. Mr. J. E. Reuvens, die vice-president v. d. Hoogen Raa.d was, geb. te 's-Gravenhage 22 Jan. 1793 en overl. te Rotterdam 26
Juli 1835, was een uitstekend letter- en oudheidkundige. Bedeeld met een gelukkigen
aanleg en bevoorrecht met een zorgvuldige
opvoeding, gaf hij reeds als kind be wijzen v.
meer dan gewone schranderheid. Op zijn 15e
jaar student geworden, legde htj zich vijf jaar
Lang met ijver toe op d. studie der Grieksche en Latijnsche letteren, eerst a. 't athenaeum to Amsterdam (onder d. leiding v.
prof. v. Lennep), vervolgens a. d.hoogeschool
to Leiden fonder Wijttenbach) on eindelijk to
Parijs (onder Boissonade). Zich terzelfder tijd
op d. studie der rechten toegelegd hebbende
onder d. bekwaamste Hollandsche en Fransche
rechtsgeleerden (Smallenburg, Kemper, Delvincourt e. a.), verkreeg hij in 1814 't a. d.
Fransche universiteiten gebruikelijke licentiaat. Na Nederlands herstelling zette hij zich
in 1814 als advocaat to 's-Gravenhage neder.
Gaarne zou hij destijds, om a. zijn zucht voor
d. oudheidkunde des te beter to voldoen, d.
post v. gezantschapssecretaris te Rome op zich
genomen hebben, indien 't noodig geweest
ware d. Nederlandschen gezant aldaar een
secretaris toe te voegen. 't Duurde evenwel
niet lang, of hij werd tot hoogl. in d. Grieksche en Latijnsche letteren en geschiedenis
a. 't athenaeum to Harderwijk benoemd, waar
htj in Jan. 1816 zijn ambt aanvaardde met
een redevoaring „De Litterarurn disciplina
animos ad studia severiora et ad vitam communem praeparante, cat." (1816). Drie jaar
later werd hij tot hoogl. in d. archaeologie of
oudheidkunde te Leiden beroepen, in welke
betrekking hij tot zijn dood, in 1835, workzaam was. Dit Leidsche professoraat aanvaardde REUVENS 24 Oct. 1818 met een „Oratio
de laudibus Archaeologiae". In zekeren zin
ma• REUVENS d. vader der studie onzer
Nederlandsche oudheden genoemd worden,
zooals d. beoefening daarvan door Jansen, Leemans en Pleyte voortgezet is.
Van zijn geschriften noemen wij nog „Oratio
de archaeologiae cum artibus recentioribus
conjunctione" (1826), ,Korte beschrijving en
plan der Romeinsche bouwvallen, gevonden
ter waarschijnlUke plaatse v. 't Forum Hadriani" (1829), „Verhandeling over die groote
stcenen beelden, in d. jare 1819 uit Java naar
d. Nederlanden overgezonden" (1824), „Over
d. nieuwste ontdekkingen omtrent d. dierenriem en d. waarschijnlijken sleutel der hieroglyphen enz." (1826) en „Lettres a Mr. Letronne Sur les papyrus bilingues et grecs et
sur quelques autres monuments grecs-egyptens du muse() d'antiquitOs de l'universito
de Leyde" (1830). REUVENS overl. op zijn terug1-- eer v. een wetenschappelijke reis n. Londen
in Juli 1835, toen hem op d. stoomboot een
nevige ongesteldheid overviel, welke ondanks
alle aangewende middelen in korten tijd een
elude a. zijn werkzaam leven maakte. Zie
uitvoeriger over hem 't „Levensbericht v.
C. J. C. Reuvens" door J. T. Bergman, in d.
,Algem. Konst- en Letterbode" voor 1835,
benevens d. Latijnschen brief „De vita Reuvensii" v. C. Leemans a. 't hoofd v. d. „Bibliotheca Reuvensiana" (Leiden 1838).
Reuzel of Reusel, een gemeente in d.
Nederl. prov. Noord-Brabant, t. Z.-W. v. Eindhoven en nabij d. Belgische grans, met circa
1000 inw.
Reuzendam, Zie Giants-Causeway.
Reuzengebergte ('t) is een der hoogste
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gebergten v. Duitschland, dat zich t. O. v.
Bohemen, tuss. dit land en Silezie, uitstrekt en
een gedeelte der Sudeten uitmaakt. 't 0 vertreft
in hoogte d. Harz, 't Ertsgobergte, 't Fichte'.
geb., 't Boherner- en 't Thuringer-woud, doch
bereikt d. sneeuwlinie niet. Ter lengte v. 5
on ter breedte v. 3 mijlen breidt 't zich in 't
oosten v. Bohemen en 't westen v. Silezi6
uit over een oppervl. v. 20 vierk. mijlen. Verscheidene toppen verheffen zich meer dan
1200 M. boven d. zeespiegel on d. voorn. v.
deze, d. Reuzen- of Sneeuwkop, verheft zich
tot een hoogte v. 1605 M. 't Bovenste gedeelte
vormt een plateau v. omstr. 65 M. lang en
50 M. breed, waarop zich d. grensscheiding
tuss. Bohemen on Silezi6 en, op 't grondgebied
v. 't laatste land, een kleine kapel bevindt,
die er in d. tweede helft der 17e eeuw gesticht is.
d. Dalen en vlakten tuss. d. bergen zijn ten
gevolge v. 't neerstroomend water moerassig on vol poelen, waaruit verscheidene
rivieren haar oorsprong nemen, o. a. d. Elbe
en d. Iser a. d. kant v. Bohemen en d. Queis on
d. Bober a. dien v. Silezie. 't Gebergte zelf
bestaat uit graniet, dat in d. lagers streken
met vruchtbare aarde bedekt is. Men treft er
vorschill. soorten v. houtgewas, in hoogere
streken slechts dennenboomen, aan, algewisseld door uitgestrekte bergweiden, die
in 't belang der veeteelt 's zomers tijdelijk
bezocht en op sommige plaatsen zelfs 't geheele jaar door bewoond worden. Een dier
plaatsen, meer dan 1350 M. boven d. oppervlakte der zee, is d. hoogste plaats in 't
noorden v. Duitschland, waar menschen
wonen. d. Verschill. toppen v. 't Reuzengeb.,
dat dikwijls door reizigers bezocht wordt,
leveren prachtige vergezichten over d. beide
landen op, die zich a. weersztjden uitbreiden.
Bergpassen over 't eigenlijke Reuzengeb.,
welke naam sots ook in ruimeren zin gebezigd wordt, zUn er niet, zoodat d. overtocht
slechts langs voetpaden en smalle wegen kan
plaats hebben.
Reuzenhert, Zie Damherten.
Reuzenslang. d. Reuzenslangen vormen
d. fat. der pythonidae onder d. slangen en
onderscheiden zich v. d. overige slangen door
aanduidingen of overblijfselen v. achterpooten,
die in d. vorm v. een paar puntige kroinme
sporen a. weerszijden der kloakaspleet voorkomen. Haar lichaam is v. boven met kleine
schubben en v. onder met schilden bedekt.
Er zijn kromme tanden in beide kaken en in
't verhemelte.
Men kent onder deze slangen dieren v. acht
tot tiers M. lengte, die d. dikte hebben v. eon
middelmatigen boomstam. d. Kop heeft d.
gedaante saner vierztjdige pyramide, meer of
min platgedrukt on stomp afgerond a. d.
muil. d. Staart is met betrekking tot 't
lichaam kort. d. Mond is stork gewapend;
deze slangen hebben nl. ook tanden in 't tusschenkaakbeen. Evenals bij alle waterslangen
plaats heeft, kunnen d. neusgaten met een
klep geopend en gesloten worden.
Daze slangen bewonen moerassige streken
met groote waterstroomen, a. wier boorden
zij zich ophouden om er vooral kleine zoogdieren to grijpen, die daar bun dorst zoeken
to lesschen of zich willen baden. Drie soorten pythons komen in Afrika voor on twee
in Oost-India; onder d. laatsten is 't meest
bekend d. pyrion bivittatus, v. Java, die zich
volgens sommigen aldaar meester maakt v.
varkens on v. een kleine hertensoort, cervus
Muntjac. Al d. reuzenslangen zUn nachtdie.
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ran; over dag blijven ztj op d. grond of op
(;en boomstam in spiraal opgerold stil liggen;
eerst bij volkomen duisternis beginners zU
zich to bewegen en nemen zU bun voedsel
tot zich. Zij vasten geweldig lang; in d. regel
hebben zij slechts negen middagmalen per
jaar noodig.
Tot d. reuzenslangen behoort ook d. boa
constrictor L. uit Zuid-Amerika. Deze fraai
geteekende slang is echter geenszins d. grootste soort dezer familie; zij bereikt zelden een
lengte v. meer dan 3 112 M., terwijl d. minder
bekende boa murina L. een lengte v. 7 M.
bereikt. Ook doze, evenals d. blauw-groene
boa canina L., leeft in Zuid-Amerika. Er wor-

den echter ook enkole soorten v. boa's in 't

oostelijk halfrond aangetroffon.
Royal (NicoLAAs), een Hongaarsch taalkundige en wetenschappolijk stichter der
Hongaarsche schrijftaal, geb. 24 Febr. 1752 to
Nagy-Szent-Miklos, sedert 1802 hoogl. to Pest
en overl. 1 Apr. 1807. Zip „ Anti quitates Litteraturae Hungaricae" (1803) on zijn „Elaborator
grammatica Hungarica" (2 dln, 1803—'04)
vormen d. grondslag tot d. vergelijking der
Hongaarsche taal met d. Finsche. In 1778
had Revai ook een bundel gedichten in 't licht
gegeven.
Royal (Russisch Rewel), een stad in Rusland, gouvernement Esthland, a. een baai v. d.
Finschen golf on a. d. spoorweg s. Petersburg—Reval gelegen. Behalve een slot bezit
deze stad een prachtige domkerk, waarin
zich d. graven bevinden v. vele beroemde
personen. Van d. 13 overige kerken verdient
vooral vertnelding d. prachtige Olaikerk met
een fraai orgel. Reval telt 52 000 inw., heeft een
mime, veilige haven en is na s. Petersburg,
Riga en Odessa d. belangrUkste zeehandelsplaats v. Rusland. d. Voorn. producten der
nijverhe:d zijn leder, katoen, glas en naalden,
terwijl er een belangrijke handel gedreven
wordt in spiritus, azijn, graan, hennep, lijm
on leder. — Reval werd in 1218 door d. Deenschen koning Waldemar II gesticht, kwam
in 1347 in 't bezit der Duitsche Orde en was
in d. 14e en 15e eeuw een der voorn. steden
der Hansa. In 1561 kwam zij a. Zweden en zij
word in d. Noordschen oorlog in 1710 door d.

Russen veroverd. Zie „Fahrer durch Reval
and seine Urngebungen" (1878).
Reveille (v. 't Fr. re'veiller, opwekken)
noemt men eon sein, bU 't aanbreken v. d.
dag gegeven, om d. troepen to wekken. Volgens een ouden regel wordt dat sein gegeven,
als 't zoo licht wordt, dat men schrift kan
lezen. In d. regel wordt 't uur der reveille
echter door een arzonderlUke dienstorder bepaald.
Reverbeer-oven
of vlamoven. 't Doel
dezer soort ovens is verwarming door middel der vlam v. vlamgevende brandstoffen,
zonder dat d. to verwarmen massa met d.
brandstoffen in aanraking komt. d. floofddeelen v. een reverbeer-oven an; 1°. d. vuurhaard, 20. d. haard, op welken d. to verwarmen massa geplaatst wordt on die v. boven
is voorzien v. een gewelf, on 30. een school,

sten,di om.vrbandigs-pucte
of to voeren. d. Vlam der brandstof wordt
door 't gewelf genoodzaakt tot 't aileggen v.
een moor of minder horizontalen wog en,
hierdoor teruggekaatst (vandaar d. naam roverbeer), tot 't verwarmen der massa.Reverbeerovens worden tot technisch gebruik aangewend, o. a. ter bereiding v. soda en 14 't
•naken v. smeedUzer uit ruw Uzer of gietUzer.
Revere (GrusEPPEbeen Italiaansch dichter,

geb. in 1812 to Tridst, sedert 1871 beambte bij
't ministerie v. Buitenlandsche Zaken to Rome.
HU schreef verscheidene drama's, o. a. „Lorenzino de Medici" on „I piagnoni e gli Arrabiati"
(1843); voorts gaf hU d. sonnettenbundels
„Sdegno ed affetto" (1845), „I Nemesis" (1851),
„Persone ed ombro" (1862) on „Osiride" (1879)

on d. humoristische schetsen „Bozzetti Al pini"
en „Marine e paesi" (2e dr. 1877) in 't licht.
Reverendus (v. 't Lat. revereri, vereeren)
beteekent eerwaardig en wordt veelal als titel
voor geesteltjken gebruikt: Reverendus dominus, afgekort in R. D., wil zeggen eerw. hoer;
Reverendum ministerium

geestelijkheid.

bet. d. eerwaardige

Een samengestelde
slinger is een slinger, die niet kan worden
aangemerkt als to zijn een stoffeltjk punt,
Reversieslinger.

opgehangen a. een onbuigzamen, onrekbaren
draad zonder gewicht. Indien men v. d. lengte
v. zoo'n slinger spraekt — on ten nauwste
genomen zijn alle schommelende voorwerpen
samengestelde slingers — dan verstaat men
onder haar die lengte, welke een enkelvoudige
slinger zou moeten hebben om even snel to
slingeren. 't Punt, dat in d. samengestelden
slinger op d. rechte lijn door 't zwaartepunt
en door 't snijpunt met d. as v.schommeling
op eon afstand gelijk a. doze lengte v. dit
snijpunt ligt, heet 't slingerpunt; 't behoeft
niet in d. massa zelf to liggen, maar kan
ook buiten haar liggen. d. Reversieslinger (ke(rslinger) geeft 't middel om d. afstand toss.
't slinger- en 't draaipunt nauwkeurig te
vinden. Indien men nl. in 't slingerpunt en in
't draaipunt v. een samengestelden slinger,
bp. v. een gelijkmatig bewerkte prismatische
ijzeren staaf, een driekante opening aanbrengt
en door deze een prismatisch mes steekt, zoodanig, dat d. scherpe kanten der messen naar
elk. gekeerd zijn, dan zal d. slinger bij 't
slingeren om d. scherpen kart v. 't eene mes
denzelfden slingertijd hebben als btj 'tslingeren

om d. scherpen kant v. 't andere mes. Is 't
eene mes niet door 't slingerpunt aangebracht,
dan zullen d. slingertijden niet gelijk zijn. Bij
d. reversieslinger is 't eene mes nu verschuif-

baar; men kan dus door 't te verplaatsen 't
slingerpunt vinden. Deze toestel is uitgevonden door BOHNENBER GER. een Duitsch natuurkundige; doch d. Engelschman KA TER heeft
hem, zonder iets v. BOHNENBERGER'S uitvin-

ding to weten, met veal vrucht tot't bepalen
v. d. gedaante der aarde gebruikt.
Reville (ALBERT), een Fransch letterkundige
on modern theoloog, geb. 4 Nov. 1826 to Dieppe,
waar zijn vader predikant was bij d. Hervormde gemeente. HU studeerde to Geneve en
werd achtereenvolgens predikant to Nimes. to
Luneray en bij d. Waalsche gemeente to Rotterdam (1851). In 1862 zag hij zich honoris causa
door d. Leidache hoogeschool tot doctor in d.
godgeleerdheid benoemd. Steeds onderhield
hij d. betrekking met d. liberals hervormden
in FrankrUk; hij preekte o. a. bij herhaling to
Straatsburg, Nimes, Montauban on Montpellier,
totdat hij eindelUk zijn betrekking te Rotterdam nederlegde, om voor goad naar zijn
vaderland terug-te keeren. In 1880 word hij
tot hoogl. in d. geschiedenis v. d. godsdienst
a. 't „College de France" to ParUs benoemd
on zes jaar later tot directeur en - president
v. d. theologische afdeeling a. d. „Ecoles des
hautos etudes" a. d. Sorbonne. Van zijn geschriften noemen wU: „Essais de critique reli-

gieuse" (1860), „Manuel de l'instruction religieuse" (1863), La vie de Jesus de M. Renan,

devant lea orthodoxes et devant la critique"
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(1863), „Notre Christianisme at notre bon droit"
(1864), „Theodor Parker, sa vie et see oeuvres"
0865), „L'enseignement de Jesus Christ"(1870),
„Les religions des peuples non civilises" (1888,
dln) en „Les religions du Mexique, de
l'Amerique centrale et du Perou" (1885).
nevillon (ANTOINE), ook bekend onder 't
pseudoniem TONY, een Fransch schrijver en
staatsman, geb. 29 Dec. 1832 to s. Laurent les
Macon in 't depart. Ain, sedert 1881 lid v. d.
Parijschen gemeenteraad. Hij schreef o. a. d.
romans „Le monde des eaux" (1860), „La
separee" (1874), „Noemi" (1878) en „Le marquis
de Saint-Lus" (1888).
ROvillout (EUGENE), een Fransch aegyptoloog, geb. in 1843 te Besancon, thans conservator v. d. Egyptische verzameling v. 't
Louvre. Hij heeft zich vooral verdienstelijk
gemaakt door zijn studie v. d. demotische
taal der oude Egyptenaren en schreef o. a.
„Le roman de Setna" (1880)„Corpus papyro.
rum Aegypti" (1885) en „fours de langue
dernotique" (1886). Sedert 1880 geeft hij d.
„Revue egyptologique" uit.
Revisie. Volgens d. vigeerende wet op d.
rechterlijke organisatie zijn er zekere gevallen,
waarin d. Hooge Raad in eersten aanleg oordeelt. Van die vonnissen kan men natuurlijk
geen beroep doen op eenig ander rechtscollege,
daar er geen boven d. Hoogen Raad staat. Oni
nu echter in dat geval d. partijen niet geheel
zonder hulp tegen 't eens gewezen vonnis to
laten, dient d. revisie. d. Part(jen kunnen
clan nl. verzoeken. dat d. Hooge Raad haar
zaak opnieuw onderzoeke en dan definitief
uitspraak doe. Door d. beperkte samenstelling
v. dit college bij ons, is niet mogelijk, wat
eigenlijk noodig is, dat d. leden, die in revisie
zitten, geheel andere zijn, dan die, welke in
eersten aanleg geoordeeld hebben. d. Eenige
wandering v. personeel is, dat bij d. 7 raadsbeeren, die over d. zaak gezeten hebben,
vier andere, zooveel mogelijk d. oudsten, gevoegd worden.
Revolutie, Zie Omwenteling.
Revolver of draaipistool is een vuurwapen
met een staartschroef, die om haar as bewegelijk is en 5 tot 6 .kamers voor evenveel
ladingen bevat. Iedere kamer is v. een slaghoedje voorzien, terwill men soms evenveel
loopen als kamers, doch gewoonlijk slechts
een enkelen loop heeft, achter welken d. kamers
achtereenvolgens door draaiing gebracht worden, zoodat men, met een revolver gewapend,
evenveel schoten achter elk. kan doen, ale 't
vuurwapen kamers heeft, zonder opnieuw to
moeten laden. 't Slot is zoodanig gewtjzigd,
dat d. haan achtereenvolgens met d. verschill.
slagschoorsteentjes in aanraking komt. d.
Revolver is een Amerikaansche uitvinding,
welke gewoonlijk toegeschreven wordt a.
kolonel Colt (1835).
Revolverkanonnen zijn mitrailleurs v.
groot kaliber met enkele loopen, die achtereenvolgens worden geladen en afgeschoten
door 't draaien v. 't achterstuk. 't Meest bekend zijn die v. Hotchkiss, met vijf loopen
v. verschillend kaliber onze marine v.
37 mM.), welke vooral gebruikt worden op
schepen ter bestrijding v. torpedobooten.
Revue of wapenschouwinq noemt men die
vereeniging v. troepen, welke ten doel heeft
hun strijdvaardigen toestand to onderzoeken.
Hiertoe behoort d. goede toestand der manschappen, paarden en vuurmonden en alles
wat tot hun bekleeding, wapening en uitrusting behoort, benevons hun manoeuvreervaardigheid en hun strtjdbaarheid. d. Revue
VIII.
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begint in d. regel met eon inspectie v. dengene, die haar houdt, waarbij hij langs d.
gelederen rtjdt en soms d. wapens en d. Verpakking v. enkele soldaten naziet of d. cavaleristen afzonderlljk laat ripen, om d. toe&tand
der paarden te onderzoeken. Hierbij moot
vooral gelet worden op zulke voorwerpen,
die op marsch of te veide onontbeerlijk
bij d. infanterie op 't schoeisel, d. wapens en d.
munitie, bij d. cavalerie op 't beslag, d. wapens
en d. bepakking. Na doze inspectie wordt
meestal gedefileerd, soms ook gemanoeuvreerd.
Rewbell (JEAN BA.PTISTE), eon der leden
v. d. regeering v. 't Directoire in Frankrijk,
geb. 8 Oct. 1747 to Kolmar, waar hij aanvankelijk advocaat was. In 1789 word hij naar d.
Nationale vergadering afgevaardigd en vervolgens zag hij zich in d. Conventie gekozen,
v. welk lichaam hij president word, toen hij
zich na d. dood v. Robespierre bij d. Thormidorianen had aangesloten. Na d. opheffing
der Conventie word hij lid v. d. Raad der
Ouden on v. 1795 tot d. coup d'etat v. 18 Brumaire 1799 was hij lid v. 't Directoire, waarvan
hij ook eenigen tijd president was. REWBELL
overl. 23 Nov. 1807 to Kolmar.
Reybaud (MARIE ROCH LOUIS), een Fransch
schr)jver, geb 15. Aug. 1799 to Marseille; na
volbrachte studien ondernam hij een reis n.
't Oosten en vestigde hij zich in 1829 to Parijs,
waar hij a. d. liberale dagbladen meewerkte
en d. redactie op zich nam v. d. „Histoire
scientifique et militaire de l'expedition francaise en Egypte" (1830—'36, 10 dln). In 1846
ward hij naar 't Wetgevend Lichaam afgevaardigd, waar hij zich aanvankeltjk a. d.
linker ztjde, doch na d. Februari-omwenteling
a. d. rechter zijde schaarde. Hij word door d.
Vergadering n. Algiers gezonden, ten einde d.
landbouwkolonien in oogenschouw to nemen,
on wijdde zich, teruggekeerd, to Parijs btjna
uitsluitend a. d. studie.• Hij overl. 22 Oct. 1879
to Parijs, na in 1850 door d. Academie als lid
to zijn_opgenomen. Van zijn werken noemen
we : „Etudes sur les reformateurs ou socialistes modernes" (2 din, 7e dr. 1864) en d.
satirische romans „Jerome Paturot a la
recherche dune position sociale" (3 din, 1843)
en „JerOme Paturot a la recherche de la
meilleure des Republiques" (4 din, 1848). —
Zijn echtgenoote, Mad. CHARLES REYBAUD, geb.
HENRIETTE ETIENNETTE FANNY ARNAUD, geb.
15 Dec. 1802 to Aix, overl. 1 Jan. 1871 to
Parijs, schreef o. a. d. romans „Deux a deux"
(1837) en „L'oncle Cesar" (1850).
Reyd (EVERARD), een Nederl. rechtsgeleerde
en historieschrijver, die to Deventer geb. word
en in 1602 overl. Zijn geschiedverhalen zijn
voornamelijk belangrijk omtrent d. Geldersche
en Friesche zaken, daar hij raad was v. graaf
Jan Van Nassau, stadhouder v. Gelderland, en
naderhand v. graaf Lodewijk v. Friesland. In
verscheidene zaken v. aanbelang geraadpleegd
en in d. geheimen der grooten ingewijd, kende
hij d. staatkunde niet enkel uit boeken, maar
ook uit 't werkdadig leven. Htj schreef een
book. getiteld „d. Oorsprong en Voortgang v.
d. Nederlandsche oorlogen enz. sedert 1566
tot 1602" (1626). REYD is, evenals van Meteren,
geenszins onzijdig, wat echter destijds ook,
to midden der bestaande tweedracht, uiterst
moeielijk was. Zijn stijl is levendiger dan die
v. Bor en zelfs v. van Meteren. d. Waarde v.
zijn work kan, behalve uit d. herhaalde uitgaven, o. a. ook hieruit blijken. dat d. beroemde D. Vossius 't eon Lattinsche overzetting uit 't Nederlandsch waardig Gordeelde en.
d. moeite v. dozen arbeid op zich- nam.
8
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d. hoofdplaats v. IJsland,
gelegen op d. zuidwestkust v. dat eiland op
eon landtong tuss. twee heuvels. d. Stad bestaat geheel uit houten huizen, bewoond door
2500 zielen, en ligt a. een inham, waar d.
schepen kunnen ankeren. Men vindt er een
tlieologisch seminarium, een geneeskundige
school, een hoogere burgerschool voorjongens
en voor meisjes, een openbare boekerij met
25 000 din, een verzameling oudheden, een
sterrenwacht en een bUbelgeuootschap. Ook
heeft men er een drukkerij en een apotheek,
d. eenige v. 't geheele eiland. Er is een bisschop gevestigd, een rechtbank en een plaatselijk bestuur. Aileen d. domkerk is v. steen
opgetrokken; tevens heeft men er een correctioneel gevangenhuis.
Reymond (foram, een Duitsch humoristisch schrUver, geb. 30 Juni 1833 te Weenen.
Van 1849—'56 was htj ofticier in Oostenrijkschen dienst, vervolgens tot 1866 ambtenaar
btj d. spoorwegen en daarna achtereenvolgens
redacteur v. verschill. bladen. Hij schreef o. a.
„Das Buch vom gesunden und krauken Herrn
Meyer" (5e dr. 1877), „Das Buch vom bewuszten
und unbewuszten Herrn Meyer" (3e dr.1878),
„Der kleine Schweninger" (1885), „Die fanf
Bucher Hacker en „Handelsgesetzbuch im
Verson".
.Reyrnond (WILLIAM), een Fransch schrijver, geb. 23 Mei 1823 to Lausanne. Hij werd
in 1854 redacteur v. d. „Republicain neuchatelois", ging in 1856 n. Parijs en vervolgens n.
Berlijn en keerde in 1864 n. Parijs terug. Hij
schreef o. a. „Corneille, Shakespeare et Goethe"
(1864), „Les Prussiens, leur gouvernement,
leur armee et leur capitale" (2e dr. 1868) en
„Histoire de fart" (1886).
Reynaud (JEAN ERNESTE), een Fransch
socialistisch schrUver, geb. 14 Febr. 1806 te
Lyon. Hij werd mUningenieur, voegde zich btj
d. orde v. s. Simon, was in 1848 als gematigd
democraat lid der Constituante en overt. 28
Juni 1863. Ztjn „Oeuvres choisies" werden in
1865, zijn „Etudes encyclopediques" in 1866
uitgegeven.
Reynier (JEAN Lours ANTOINE), een Fransch
geschiedschrUver en staathuishoudkundige,
geb. to Lausanne in 1762, wUdde zich aanvankeltjk a. d. natuurkundige wetenschappen
en was eerst voornamelUk werkzaam btj d.
redactie der „Memoires pour servir a Phistoire
physique et naturelle de la Suisse", terwijl
hij tevens medewerker was a. d. „Diction.naire d'agriculture" en d. „Encyclopedia methodique". Daarop ging hij reizen; hij studeerde
to ParUs onder Jussieu, Lamark en Fourcroy
en kocht vervolgens in 't depart. de la Nievre
't landgoed Garchy, waarvan hij d. landbouw
zeif bestuurde. ZUn uitgebreide kennis v. staathuishoudkunde had ten gevolge, dat Bonaparte
hem 't bestuur over d. financiGn v. Egypte
opdroeg. In die betrekking schreef htj o. a.
d. beide geschriften „rEgypte sous la domination des Romains" (1807) en „de l'economie
publique et morale des Egyptiens et des Carthaginois" (1823). Naar Frankrijk teruggekeerd,
word hij ter beschikking v. Jozef Bonaparte
gesteld en door dozen als commissaris n.
CalabriG gezonden, waar htj tot staatsraad en
directeur der Napelsche postertjen werd aangesteld. Een tijdlang had hij ook 't oppertoezicht over d. administrate der bosschen
en v. d. waterstaat. Toen Ferdinand IV weer
in 't bezit zijner staten hersteld werd, keerde
REYNIER n. Lausanne terug, waar 110 een
genootschap voor natuuronderzoek stichtte,
•enige diplomatische zendingen volbracht en
Reykiavilr,
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17 Dec. 1824 overt. Van zijn geschriften vermelden wij nog „Du feu et de quelques-uns,
de ses principaux effets" (1787), „De l'economie
politique et morale des Celtes. des Germains"
etc. (1817), „Precis d'une collection de medailles antiques" en „De l'Oconomie politique et
morale des Arabes et des Juifs" (1830). d.
Dood belette hem een dergelijk work over d.
Grieken en Romeinen, dat hij op touw gezet
had, to voltooien.

Reynier (JEAN LOUIS EBENEZER, graaf), eon
broader v. d. vorige, werd 14 Jan. 1771 to Lausanne geb. Hij genoot to Parijs een voortreffelijke opvoeding en was reeds op 18-jarigen
leeftijd civiel-ingenieur, terwij1 14 in 1792 als
onderingenieur bij d. generalen staf v.'t leger
onder Dumouriez geplaatst word. Als adjudant
v. Pichegru woonde hij d. veldtocht v. 1794
in d. Nederlanden bij en hij gaf hier blijken v.
d. grootste dapperheid, waarvoor hij in 1795
met d. rang v. brigade-generaal beloond word.
Vervolgens ging hij als chef v. d. staf over bij
't leger v. d. Rijn onder Moreau on hij bewees
aldaar, vooral bij d. terugtocht v. 1796, belangrtike diensten. In 1798 voegde htj zich bij
d. expeditie n. Egypte. Bonaparte gaf hem 't
bevel over een divisie, a. wier hoofd hij zich
bij d. Pyramiden schitterend onderscheidde.
Na d. intocht in Cairo moest htj Ibrahim-Bey
geheel n. Syrie terugdringen on dan 't gouvernement over 't gewest Charki a. d. grenzen der Syrische woestijn op zich nemen.
Toen Bonaparte in 1799 d. veldtocht tegen
Syri6 opende, had REYNIER d. voorhoede. Bij

d. Mahomedaansche bevolking stond hij in
hooge achting door d. rechtvaardigheid, waarmee hij haar to allen tUde behandelde. Na
Kleber's dood geraakte hij in onmin met d.
opperbevelhebber Menou, wat niet zonder
gevolg bleef op d. operatie der Franschen.
Menou list hem onverwachts in hechtenis
nemen en naar Frankrijk overbrengen. Hier
moest REYNIER d. ongenade v. Bonaparte, die
d. zwakken Menou begunstigde, ondervinden.
Hij werd n. zijn landgoed in 't depart. Nievre
verbartnen en schreef tot zijn verdediging
„De l'Egypte apres la bataille d'Holiopolis et
considerations gonerales sur l'organisation
physique et politique de ce pays" (1802). Buitendien wijdde hij zich a. d. beoefening der
wetenschappen on gaf htj o. a. d. volgende
werden uit: „Conjectures sur les anciens habitants de l'Egypte" (1804) en „Sur les sphynx.
qui accompagnent les pyramides de l'Egypte'
(1805). Napoleon stelde hem in 1805 weder
aan on gaf horn 't bevel over een legerkorps
in ItaliG, waarmee hij onder Jozef Bonaparte
Napels veroverde. In weerwil v. zijn krUgskundige bekwaamheid on dapperheid verloor
htj 4 Juli 1806 d. slag bij Maida, zoodat hij
CalabriG moest ontruimen. Na Jourdan's vertrek kreeg hij 't opperbevel over 't leger
in Napels. BU . d. aanvang v. d. veldtocht
v. 1809 tegen OostenrUk werd REYNIER teruggeroepen en a. 't hoofd v. een legerkorps geplaatst, waarmee htj vooral bij Wagram wonderen v. dapperheid verrichtte. Na d. vrede
ging htj n. Spanje, waar hij 't 2e korps, dat
tot 't leger v. Portugal behoorde, commandeerde. Toen Massena teruggeroepen werd,
ging REYNIER, om niet onder een anderen chef
to moeten dienen, eigendunkelijk n. Frankrijk terug. Hier kan men d. eigenaardige betrekking toss. Napoleon en REYNIER opmerken,
daar doze willekeurige handeling hoegenaamd
geen gevolgen had. In d. tocht n. Rusland
voegde REYNIER 7e korps aan, dat grootendeels uit Saksers bestond. Hij moest intus-
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schen in d. veldtocht v. 1813 d. grootste inspanning doen. Na. wapenstilstand moesten
hij en Bertrand zich met hun korps bij Oudinot voegen en werden zij met hun vereenigde
krachten bij Gross-Beeren en daarna onder Ney
bij Dennewitz geslagen. In d. slag v. Leipzig,
waar zijn korps bijna geheel verslagen werd,
geraakte REYNIER in gevangenschap; hij werd
echter spoedig uitgewisseld, keerde n. Frankrijk terug en overl., uitgeput v. vermoeienis,
27 Febr. 1814 te Parijs. Ztjn erfgenamen hebben in 1825 uit zijn nagelaten papieren d.
„Memoires sur l'Egypte" uitgeg.
Reyniersz (KAREL), d. lle gouverneurgeneraal v. Nederl. Indie. Men weet v. ztjn
vroegere levensjaren vOOr 1634 slechts dat
hij geb. was te Amsterdam en in dat jaar
d. betrekking bekleedde v. gouverneur op d.
kust v. Coromandel. Vijf jaar later, in 1639,
vinden wij hem terug als raad v. Indie.
En verder staat v. hem opgeteekend, dat hij
in 1645 in denzelfden rang met 't schip d.
Salamander te Batavia aankwam, 'tgeen vermoeden doet, dat hij in genoemd tijdsverloop
met verlof n. Europa is geweest. Weer vijf
jaar later, in 1650, komt hij voor als president
der schepenen. In datzelfde jaar volgde hij
van der Lijn op in d. waardigheid v. gouverneur-generaal, met voorbijgang v. Maatsuyker,
die ouder in rang was als raad v. Indie, omdat daze vroeger d. R.-Katholieken godsdienst
was toegedaan geweest, wat echter niet belette, dat hij drie jaar later REYNIERSZ als
gouverneur-generaal opvolgde.
REYNIERSZ is een der 't minst beteekenende
gouverneurs-generaal, die Indie gehad heeft.
d. Gebeurtenissen, die onder zijn bestuur
hebben plaats gegrepen, zooals d. opstand in
d. Molukken•en d. krijgsbedrijven v. Vlaming
om die to dempen, 't verraad der Chineezen
op Formosa, dat gelukkig nog bij ttjds ontdekt werd, on d. grondvesting v. d. Kaapkolonie door v. Riebeek, waren belangrijk genoeg, doch hij heeft or .weinig deel a. genomen.
Verdienstelijk, heeft hij zich gemaakt door
een contract met d. vorst v. Amboina, waardoor d. kruidnagelbandel zeer bevoordeeld
werd. Gedurende zijn verbltjf in Indie als
gouverneur-generaal huwde hij zekere jutfrouw
de Witt, v. wie slechts bekend is, dat hij in
1634 haar voogd was. In 1653 door d. OostIndische Compagnie teruggeroepen zijnde,
kwam hij te overlijden, 18 Mei, nog voor genoemd besluit horn bekend was geworden, en
werd hij in d. nieuwe Hollandsche kruiskerk
begraven. Hij was toen ongeveer 50 jaar oud.
Reynolds (Sir jOSUAH), d. beroemdste
Engelsche portretschilder, werd 16 Juli 1723
to Plympton, in Devonshire, geb. Zijn ouders
waren d. eerwaarde Samuel Reynolds, predikant dier plaats, en Theophila Potter; htj zelf
was 't tiende v. hun elf kinderen. Te vergeefs
trachtte d. vader d. jongen Josuah smaak in
to boezemen voor d. classieke letterkunde;
diens lust en aanleg voor d. kunst dreven hem
tot 't kopieeren v. teekeningen en prenten
uit zijns vaders collectie, tot 't beoefenen der
perspectief (als een proeve zijner vorderingen
in dat vak maakte hij eens een nauwkeurige
perspectiefteekening v. d. school to Plympton)
en tot 't lezen v. boeken over kunst, inzondurheid Richardson, waaruit htj een groote
bewondering voor Rafael putte, die echter
later meer op Titiaan en Correggio overging.
Eindeltjk kwam htj ter opleiding btj Hudson
to London, wel een zeer middelmatig, maar
in dien tijd nog d. beste schilder. Hij kopiderde
btj dezen een aantal teekeningen v. Guercino,
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welke kopieen uitmuntten door groote trowei
en nauwkeurigheid. Ook waagde htj zich a.
zelfstandig werken; hij schilderde 't portret
eener oude dienstbode, maar wekte daardoor,
zoo wel als door andere portretten, zoozeer d.
naijver zijns meesters op, dat hij na twee
jaar bij hem te hebben doorgebracht 't contract verbrak en wegliep n. Devonshire. Intusschen had hij in die leerschool niet slechts
vorderingen gemaakt in d. techniek der kunst,
maar d. zucht was btj hem ontstaan, zich to
onderscheiden, niet 't minst door 't ontmoeten
v. d. gevierden dichter Pope. REYNOLDS bracht
nu drie jaar to Plympton door, terwtjl zijn
werk destijds een groote verbetering onderging door zijn studie v. Gaudy's voortbrengselen, welke htj bijna op een lijn stelde met
Rembrandt's schilderijen. Zijn portretten uit
dien tijd kenmerken zich reeds door breedheid v. stip en kracht v. toon. In 1746 overl.
REYNOLDS' vader on hij begat* zich daarop n.
Plymouth, waar hij in d. familie Mount Edgecombo warme beschermers vond. Door hen
maakte htj kennis met verschill. zeeofficieren,
wier portretten hij destijds voor 1 guinea
schilderde (later werd hem geregeld 300 p. st.
voor een portret betaald), en o. a. ook met
d. kapitein (later burggraaf) Keppel. Deze
stelde hem in 1749 voor, zich bij hem op 't
oorlogsschip d. Centurion in to schepen, dat
bestemd was n. Algiers. REYNOLDS nam 't
aanbod aan en 11 Mei zeilde men uit, eerst
n. Lissabon, vervolgens n. Gibraltar en Algiers,
waar REYNOLDS a. d. Dey werd voorgesteld,
en eindelijk n. Port Mahon (op Minorca). Na
aldaar een pool ongesteld to zijn geweest,
verliet REYNOLDS zijn gastheer Koppel en
soh eepte hij zich in n. Rome, waar htj d. werken
v. Rafael en Michel Angelo in 't Vaticaan
en d. Sixtijnsche kapel bewonderde, alleen
betreurende (bltjkens zijn brieven a. lord
Edgecombe), dat zijn gebrekkige artistieke
opvoeding hem zoo weinig in staat stelde, d.
verheven schoonheid hunner werken to
genieten. Intusschen haastte hij zich toch
a. 't bestudeeren on kopieeren .hunner werken
to gaan. Hoe verder hij in zijn studio kwam,
des to meer gevoelde hij zich tot Michel
Angelo boven Rafael aangetrokken, maar ook
bij d. eerstgenoemde miste hij wat hem in
Rembrandt zoozeer betooverde. Zijn studio
was dan ook meer op d. gedachten en d. opvatting der beide grootste Romeinsche meesters dan op hun uitvoering gericht. Bij Titiaan
on Correggio daarentegen vond hij meer d.
beginselen v. licht on bruin en koloriet
terug, welke in zijn eigen ziel waren neergel egd.
REYNOLDS had to Rome een jongen leerling
(Giuseppe Marchi) gekregen, die hem ook vergezelde, toen hij d. terugreis n. Engeland
aannarn. Op die reis vertoefde hij een paar
maanden to Florence, waar hij 't portret v.
d. beeldhouwer Wilton schilderde; vervolgens
ontmoette hij op Ain verdere reis to Venetia
Hudson, zijn ouden meester, on kwam hij
eindelijk met een ledige beurs to Parijs aan.
Gedurende zijn verblijf aldaar schilderde REYNOLDS d. beeltenis v. mevrouw Chambers, d.
echtgenoote v. zijn vriend, d. beroemden
architect. 16 Oct. 1752 kwam REYNOLDS to
Londen terug en hij begaf zich nu dadeltjk n.
Devonshire, waar htj drie maanden vertoefde,
gedurende welke htj 't portret v. Ain hoogvereerden vriend Dr. Mudge schilderde. d.
Room v. zijn werk verbreidde zich nu over
geheel Engeland on lord Edgecombe spoorde
hem dringend aan, n. Londen te komen. Uit
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dienzelfden ttjd dagteekent 't fraaie portret
v. zUn leerling Marchi, dien hU in Turksch
kostuum of beeldde. Daar echter d. tot
hiertoe gevolgde mauler v. Kneller en Lely
ten eenenmale verloochende, vielen zijn portretten eerst nog weinig in d. smaak.
REYNOLDS bezat een uitnemenden tact om,
zonder a, navolging te doen denken, v. d.
goads eigenschappen, welke htj bij andere
kunstenaars opmerkte, voor zich zelf partij
te trekken en, daar, ondanks d. critiek, zijn
Turksche jongen, 't portret v. Keppel e. a.
werken een le vendige sensatie hadden te
weeg gebracht, werd hij aldra een geduchte
mededinger v. Liotard (een schilder, toenmaals
iii d. mode, wiens gladde uitvoerigheid zeer
afstak teen ztjn breede, schitterende manier)
en zag htj zich zoodanig met werk overladen,
dat hij zich voor d. uitvoering v. 't bijwerk
zijner portretten helpers moest aanschaffen.
Niet weinig droeg in dit tUdperk tot zUn
roem 't portret v. lord Liginier te paard bij.
Van dezen ttjd dagteekent ook zijn kennismaking met d. beroemden schrUver Johnson,
die weldra tot zijn beste vrienden behoorde.
Beide mannen hadden dan ook jaren lang
een onvermengd genot in elkanders omgang.
In 1759 schreef REYNOLDS zUn eerste opstel
over kunst, dat in Johnson's tUdschrift „The
Idler" werd opgenomen. Door ztjn ruime verdiensten daartoe in staat gesteld, leefde REYNOLDS thans op zeer voornamen voet; hij gaf
keurige diners en luisterrijke soirees, waar
Johnson, Burke, Goldsmith, e. a. beroemde
mannen v. dien tijd d. welkome gasten waren.
In 1760 hielp REYNOLDS krachtig a. 't organiseeren der eerste openbare tentoonstelling v.
kunstwerken in Engeland, een nisuwigheid,
die algemeen bijval vond. Zoo had htj made
d. hand in 't oprichten eenar vereeniging v.
Britsche kunstenaars, die in 1765 als zedelijk
lichaam door d. regeering werd erkend. Een
voorstelling v. d. beroemden tooneelspeler
Garrick tuss. 't blij- en treurspel had intusschen in 1762 niet weinig ztjn populariteit
verhoogd en .men betaalde met 300 guinea's
't voorrecht door zijn hand te worden geschilderd. Geen wonder des, dat REYNOLDS
ingespannen bezig was en toch vond hij d.
gelegenheid om, vooral door d. studie v. oude
prenten, to streven naar een anderen roem:
dien v. historieschilder. 't Was REYNOLDS'
eerzucht, naast of zoo mogeltjk boven Wilson
en Gainsborough to schitteren, die door 't publiek werden gevierd, en Romney en Ramsay
in d, schaduw to stellen, die als portretschilders grooten naam hadden. 't Kon niet anders
of REYNOLDS moest op deze wUze met moor
dan een v. zUn kunstbroeders in onmin leven
on uit hun midden ging d. beschuldiging op
v. intrige, toen hij, na d. bemoeiingen met
bovengenoemde .kunstenaarsvereeniging to
hebben laten varen, medewerkte a. d. stichting der KoninklUke Academie, tot wier eersten voorzitter hU door d. koning word
benoemd. In deze hoedanigheid opende hij
2 Jan. 1769 d. Royal acad,emie met een radevoering, die (met d. veertien overige redovoeringen, door hem als voorzitter gehouden)
bewaard is gebleven en een groote waarde
bezit wegens d. Baboon. beschouwingen, die
in haar voorkomen over d. kunst en haar
grootste vertegenwoordigers in ale vakken.
Dank zU d. algemeene medewerking on d.
eer, welke a. d. opneming verbonden was,
verkregen d. tentoonsteilingen, v. nu of jaarlijks door d. Academie geopend, een steeds
klimmende beteekenis. REYNOLDS zelf expo-
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seerde or gedurig, o. a. in 1775 't portret v.
Johnson, d. getrouwen vriend, then hU in 1784
verloor. REYNOLDS' eigen portret was in 1770
door Zoffanii geschilderd. Van doze periode
dagteekent ook REYNOLDS' plan gezamenlUk
met West, Barry e. a. d. s. Paul's kerk te
London door schilderwerk op to luisteren,
een plan, dat echter op d. afkeuring v. d.
aartsbisschop v. Canterbury en d. bisschop
v. London afstuitte. In Juni 1781 maakte
REYNOLDS een uitstapje n. Belgiti en Holland
on htj herhaalde later dat bezoek nog eons, ten
einde d. werken v. Rubens, Rembrandt e. a.
groote meesters nog eons v. nabtj te zien. In
genoemd jaar s3hilderde hij nog zUn historische voorstellingen v. „Thais" en „Dido's
dood" en hij was ook nog gedurende eenige
jaren na dien Aid Uverig werkzaam, tot hij
in 1791 door een ziekte a. d. oogen ward aangetast, a. welker gevolgen htj 23 Febr. 1792
overl. Na Ramsay's dood (in 1784) voerde hU
d. titel eersten hofschilder des konings, die
hem, kort na d. oprichting der Academie,
met d. titel baronet in d. adelstand had verhaven.
Zooals gezegd is, was REYNOLDS bij uitnemendheid portretschilder en zUn werken in
dit genre nemen, ook in vergelijking met d.
voortbrengsolen v. andere scholen, een hooge
plaats in. Wac kracht v. behandeling betreft,
is htj door niemand v. gin landgenooten overtroffen on d. frischheid v. zijn koloriet was
buitengewoon. Rtj dacht steeds a. Rembrandt,
maar zUn koloriet was minder doorvoed.
Some zocht hU d. lokale kleur v. Titiaan met
die v. Rubens to vereenigen ; dan weder was
Correggio gin voorbeeld. d. Breedheid en
stoutheid zUner behandeling, door zUn navolgers overdreven, ontaardde. bij hen in
oppervlakkigheid en onachtzaamheid. BU hem
was Been penseelstreek gedaan, zonder d.
natuur te raadplegen. 110 was dan ook steeds
't gelukkigst, waar hU zich trouw a. d. natuur
houden kon. Vandaar dat gin kinderportretten, waarin d. handeling of d. uitdrukking
weinig samengesteld behoefde to zijn, 't
meest uitmunten. Anderen geven echter d.
voorkeur a. zUn phantasiebeelden. Ale historieschilder was hU minder gelukkig; 't ontbreekt ztjn historische schilderijen a. sttjl, ja
zelfs a. correctheid v. teekening, een gebrek,
door hem zelf eerltjk erkend.
REYNOLDS list a. miss Palmer, zUn edgename, een vermogun na v. 100 000 p. st., daar
zUn werk reeds bU zUn leven ruim betaald
was geworden en na zUn dood verbazende
sommen opbracht. d. Hertog v. Marlborough
betaalde hem voor een familiestuk 700 guinea's, d. keizerin v. Rusland voor een voorstelling v. Hercules 1500 guinea's en d. alderman
Boyden voor een tooneel uit Macbeth 1000
guinea's. BU d. verkooping v. - zUn nagelaten
kunstwerken in 1821 besteedde lord Normanton voor d. schilderU, onder d. titel „Charity"
bekend, 1600 guinea's, terw01 op latere verkoopingen die hooge prtjzen zich onveranderd
hebben gehandhaafd. 't Is niet mogeltjk, hier
al d. prenten en gravures naar REYNOLDS op
to noemen; wU verwUzen daartoe naar „A
descriptive catalogue of • all the prints and
engravings of Sir J. Reynolds" (1815).
Van zUn portretten willen wij d. voorn,
trachten op to geven. Vooreerst die v. hemzelf. Dat met een bril, in d. particuliere verzameling der koningin, is zeer levendig opgevat en uitvoerig gemodeleerd. Een ander, eveneons met een bril, in Dulwich College, is nog
krachtiger dan 't andere. Een derde is in d
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„Tribune" to Florence. REYNOLDS heeft bijna
alle manners v. naam uit zip tijd geportretteet d, zoodat 't aantal legio is. In d. „National
Gallery" is 't voorn. portret dat v. lord Elliott,
d. beroemden verdediger v. Gibraltar, krachtig
v. kleur en degelijk v. behandeling. In d. collectie v. d. hertog v. Devonshire munt uit
't portret v. lord Richard Cavendish en dat v. d.
hertogin v. Devonshire, beroemd door haar
geest en haar kunstliefde. In d. collectie v.
Sir Robert Peel bevindt zich d. beeltenis
v. d. beroemde tooneelspeelster mevrouw
Siddons, in profiel, in een prachtigen toon
geschilderd en heerlijk v. harmonisch effect.
Te Blenheim bij d. hertog v. Marlborough
vindt men 't reeds genoemde familietafereel,
fraai gecomponeerd en schitterend v. koloriet;
in dezelfde collectie zijn d. portretten v. lady
Spencer en lord Henry Spencer. 't Portret v.
Dr. Johnson bevindt zich in d. collectie in
Straffordhouse, dat v. mevrouw Siddons, in
't karakter v. d. muze v. 't treurspel, in Grosvenor Gallery, bij d. markies v. Westminster.
't Effect herinnert a. Rembrandt en d. kracht,
waarmee 't behandeld is, getuigt, dat d. hand
des kunstenaars op 62-jarigen leeftijd nog
onverzwakt was.
Van zijn historische- en genre-schilderijen
bezit d. National Gallery een H. Familie,
sir R. Peel een „Venus on Amor"; d. bijzondere verzameling der koningin d. voorstelling v. „Dido's dood", fraai en warm v. kleur,
maar gemaniereerd v. behandeling; d. Academie to Londen d. voorstelling eener slapende
vrouw, door een jager bespied, een v. zip
3chitterendste werken wat 't koloriet betreft,
maar vrij stork zondigend tegen d. natuurwaarheid ; Dulwich college „Samuel als kind",
meer kind dan profeet, een moeder met een
ziek kind, v. 'twelk een engel d. dood afweert,
en ,d. dood V. kardinaal Beaufort" volgens
Shakespeare; d. collectie to Bowood een „H.
Cecilia", „Johannes de Dooper", d. schildertj,
onder d. naam „Charity" bekend, „Johannes
met 't lam" en een „Madonna".
Een belangrtjk historisch werk zijn REYNOLD'S teekeningen on schetsen, waarnaar
Jarvis d. westelijke vensters v. New College
to Oxford schilderde. 't Voorn. tafereel stelt „d.
boodschap aan d. Herders" voor on d. andere
zijn voorstellingen v. d. zeven hoofddeugden.
Vervolgens schilderde REYNOLDS voor d. Shakespeare-Gallery v. d. alderman Boydell eenige
tafereelen, waaronder d. reeds genoemde „dood
v. kardinaal Beaufort", 't tooneel v. d. heksen
uit Macbeth, Pink uit d. zomernachtsdroom
en koning Lear. Eindeltjk nog d. historische
voorstellingen: „Scipio's zelfbeheersching",
„d. geboorte v. Bacchus", „d. jonge Bacchante",
„Hobe", „Hercules als kind slangen doodende", „Ariadne verlaten", e. a. Van zijn
kinderfiguren is vooral beroemd „The Strawberry-girl", met d. korf in d. arm on d. handen
eenvoudig over elk. geslagen, terwijl zij d.
beschouwer aanziet. Daze schilderij hield
REYNOLDS zelf voor een v. zijn beste.
Ook als schrijver is REYNOLDS bekend. Zijn
academische redevoeringen werden reeds in
1778 to Londen, ten getale v. zeven, gedrukt.
Zij werden in 't Duitsch, Fransch on Italiaansch vertaald. Vervolgens verrijkte htj d.
Engelsche vertaling v. Dufresnoy's gedicht
over d. schilderkunst met aanteekeningen:
The art of painting, translated into English
verse by W. Mason; with annotations by
Sir J. Reynolds" (1783). Een derde werk,
waarin REYNOLDS d. hand had, was „The life
of Raffaello Sanzio da Urbino (by Duppe) and
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the characters of most celebrated painters of
Italy by Sir Josuah Reynolds" (1815).
d. Gezamenitjke werken v. REYNOLDS verschenen in 1835 onder d. titel : „The literary
works of Sir Josuah Reynolds, first President
of the Royal Academy; to which is prefixed
a memoir of the author, with remarks on his
professional character, illustrative of his principles and practice. By H. Wm. Beechey".
Hiervan verscheen in 1852 een nieuwe en
verbeterde uitgave, welke behalve d. mernorie
des schrijvers over REYNOLDS O. a. inhoudt:
15 academische redevoeringen, 8 opstellen,
door REYNOLDS in The Idler" geleverd, 't verhaal v. d. reis v. REYNOLDS in Vlaanderen en
Holland en The art of painting", met aanteekeningen.
Reynst (GERARD), d. tweede gouverneurgeneraal v. Neerlan%sch Indi6, gab. to Amster.
dam. Hij was een vuornaam koopman, een der
oprichters v. d. Oost-Indische Compagnie on
in 1613 een der bewindhebbers daarvan. 20
Febr. v. datzelfde jaar ward hij door d. Kamer
v. Zeventienen verkozen, om Both to gaan
vervangen in 't bestuur der Oost-Indische bezittingen, en ward hem daarvoor een belooning
toegelegd v. f 700 's maands en /1000 tafelgeld per jaar; bovendien schonken d. Staten
hem een gouden keten, ter waarde v. f 1000.
Zijn benoeming was voor d. tijd v. vijf jaar,
onder belofte dat hij na zijn terugkeer zijn
plaats als bewindhebber der compagnie zou
mogen hernemen. 2 Juli d. a. v. vertrok hij
met een aanzienlijke vloot uit Texel; hij deed
op zijn tocht d. mond der Roode Zee a. (waar
hij v. d. Broek met d. Nassau achterliet,
om narichten aangaande d. handel aldaar in
to winnen) en zette daarna d. reis n. Bantam
voort, waar hij 20 Dec. 1614 door zijn voorganger in zijn hooge waardigheid bevestigd
ward. Vandaar was zijn eerste tocht n.
Jacatra, ten einde een verbond met d. koning
to sluiten, wat hem gelukte, en vervolgens
ging htj n. Banda, om d. inboorlingen to tuchtigen. Daarna verdreef hij d. Engelschen v.
Amboina en bevoordeelde hij aldus d. handel
in specerijen, die veal nadeel Teed door d. sluikhandel, welko, in weerwil v. d. gesloten verbonden, door d. inboorlingen met d. Engelschen
gedreven ward. In 't midden v. 1615 zond hij
eenige schepen landingstroepen onder v. d.
Dussen n. Poelo-Ay, met 't bevel dat eiland to
bemachtigen; werkelijk gelukte dat, dock door
d. zorgeloosheid der bevelhebbers ging 't drie
dagen later weer verloren on werden d.
troepen gedwongen met veal verlies d. plaats
weer to verlaten. REYNST ontving 't bericht
v. dien tegenspoed, terwijl hij zich to Neira
beyond; 't griefde hem zeer, to meer, omdat
hij zich tegen betere raadgevingen in a. dien
tocht onttrokken had. 27 Dec. v. dat jaar
overl. hij to Jacatra a. d. rooden loop.
Reysschoot (EMANUEL PETRUS VAN), eon
Vlaamsch historie- on portretschilder, 13 Dec.
1713 to Gent gab. Hij heeft voornamelijk in
die stad gewerkt, waar hij o. a. in d. bogen
der abdijkerk v. Baudeloo d. twaalf apostelen,
Maria en Christus schilderde. Hij overl. 27 Aug.
1772 to Gent. — PETRUS JOHANNES VAN REYSSCHOOT, zijn broader, made historie- on portretschilder, bracht d. meesten ttld ztjns levens
in Engeland door. Hij overl. to Gent 25 Febr.
1772. — PETRUS NORBERTUS VAN REYSSCHOOT,
zoon v. eerstgenoemde, ward 4 Apr. 1738 to
Gent gab. en door zijn vader in d. kunst
onderwezen. }DJ schilderde een aantal behangselstukken, meerendeels landschappen,
waarvan vele nog in deftige woningen Miner
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vaderstad worden aangetroffen. Later beoe-.
tenth) hij meer 't historieele vak en schilderde
hij voor onderscheidene Gentsche kerken, o. a.
in d. Carmelietenkerk „d. Verrukking der H.
Theresia", „d. Onderwijzing dor H. Maagd" en
„s. Bernardus geknield voor Christus" en in
d. s. Bavo's kerk elf schilderijen, basreliefs
nabootsende en onderwerpen uit d. H. Schrift
voorstellende. Ook maakte hij d. teekeningen
voor d. luisterrijken optocht, die in 1767 to
Gent ter eere v. s. Macharius ward gehouden. Bij d. reorganisatie der Koninklijke
Academie to Gent in 1770 ward hij tot
eersten hoogl. bij die instelling benoemd.
Hij overl. to Gent, 12 Febr. 1795. Ztin
dochter ANNA MARIA VAN REYSSCHOOT, in
1758 to Gent gab., beoefende mode d. kunst
on heeft in vele particuliere woningen to
Gent fraaie basreliefs geschilderd. Tot op
hoogen leefttjd gaf ztj nog onderwijs in d.
kunst on zij overl. to Gent in 1838.
Rhabarber (Rheum),
een zeer talrijk
plantengeslacht, tot d. fam. der veelknoopige
gewassen (Polyganeae)
behoorende on in 't
sexueele stelsel een plaats innemende in d.
3e orde der 9e klasse (Enneandria trigynia).
Verschill. soorten v. rhabarber, oorspronkeltik in China voorkomende, doch vanhier n.
Europa overgebracht, zijn v. gewicht, omdat
zij d. rhabarberwortel v. onze apotheken opleveren. Als zoodanig komen vooral in aanmerking d. R. australe s. Emodi en R. palmatum. Eerstgenoemde plant ward omstreeks
1850 op d. groote bergvlakte v. MiddenAzie tuss. d. 30en on 40en graad N.-Br. ontdekt. Zij komt op 't Himalayagebergte, in
Nepal en ook in China voor. Dr. Wallich, d.
beroemde directeur v. d. kruidtuin to Calcutta,
zond 't eerst d. zaden n. Engeland. d. Wortel
is overbiti vend, stark takkig, uitwendig zwartbruin, over 't algemeen overeenkomende met
dien v. R. palmatum, doch inwendig donkerder
geel. d. Wortelbladen staan opgericht op
lange, beneden geribde, boven vlakke en gerande bladstelen, die gewoonlUk rood, ruig
en even lang als d. bladeren zijn. 't Blad is
hartvormig, stomp, a. d. rand eenigszins golvend, gerimpeld on door vijf zeer sterke,
rondo, roode nerven doorweven. d. Bladeren
a. d. stengel zUn veel kleiner, doch zelfs
in d. nabtjheid der bloesems nog gesteeld.
d. Bloesems zijn, evenals bij alfe soorten
v. dit geslacht, klein on in groot aantal in verscheidene lange trossen a. d. top
des stengels geplaatst. Aan d. stolen v. deze
trossen ontspruiten kleine, droge, scheedevormende dek- of schutbladen. d. Bloesems zijn
iets kleiner dan btj d. overige soorten en
onderscheiden zich door bun roode kleur. d.
Kelkbladen zijn, vooral d. binnenste, breeder
on stomper. Negen a. d. voet eenigszins
samengegroeide meeldraden omgeven 't driekantige vruchtbeginsel. d. Driekantige, gevleugelde vrucht is bU d. rUping bruin en 't zaadhulsel bevat zeer veel bruinroode verfstof.
d. Rhabarber palmatum komt vooral voor
in dat gedeelte v. Tatarije of Toeran, dat op
d. grens v. Rusland en China gelegen is. ZU
groeit daar zoo overvloedig in kleine, rondo
bosschen, dat d. inboorlingen 't niet der
moeite waard achten haar tot een voorwerp
v. teelt to maken. In eigenitjk China wordt
zjj gekweekt. Door d. zorgen der Engelsche
Society for the Encouragement of Arts etc. word
deze plant ook n. Engeland overgebracht,
waar zij uitstekend gedijde. d. Rhabarber patmatum heeft een overbitivenden, dikken,
ovalen wortel, waaruit jaarlUks een rolronde,
.
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opgerichte stengel to voorschijn komt, die
hol en geleed, naar d. top getakt on 2 a
2% M. hoog is. d. Wortelbladen zijn groot,
ruw, handvormig en diep ingesneden in
lobben on onregelmatig gepunte slippen; hun
bladstelen zijn lang, glad on rond. Bij elke
geleding v. d. stengel ontspruit uit een vleezige
scheede een blad v. dezelfde gedaante, welke
bladeren des to kleiner zijn, hoe hooger zij a.
d. stengel groeien. d. Bloemen komen in taillike trossen voor on zijn groenachtig wit v.
kleur. Behalve in Engeland worden o. a. in
Frankrijk, Duitschland, Portugal on Zweden
rhabarbersoorten aangekweekt. In ons vaderland komen zij hier on daar als sierplanten voor.
Van vele soorten, o. a. v. rhabarber undulaturn , rhaponticum, hybridum, crassinervium, capsicum, confluens on compactum, vermelden wij

alleen d. namen, daar 't niet zeker is, dat sommige d. officieelen rhabarberwortel opleveren,
ter wijl ztj bovendien hoofdzakelijk slechts door
d. vorm der bladeren v. d. beschreven rhabarber
palmatum verschillen, met wie zij, gelUk reeds
gezegd is, in uitwendig voorkomen stork overeenkomen. Wat nu d. inzameling v. d. wortel
betreft, doze is verschillend. d. Chineezen
kiezen 't wintersaizoen tot opdelving on d. Tataren 't voorjaar, volgens Bell echter d. herfst.
Nadat d. Tataren d. rhabarberwortels hebben
opgedolven, raspen zij d. buitenste schil of en
snijden zij d. groote wortels, tot meer gemak bij
d. droging, in kleine stukken. Daarna worden
deze op lange tafels of planken gelegd en, na
vier of vijf dagen gedroogd to zijn, in 't midden
doorboord, zoowel om d. droging to bevorderen
als om d. stukken bij elk. a. eon koord to
kunnen rijgen. Bovendien is 't bij ondervinding
gebleken, dat 't middengedeelte 't vochtigst
on 't meent a. bederf onderhevig is. d. Aangeregen stukken worden opgehangen en zijn
binnen twee maanden volkomen droog. 't Gewichtsverlies bij deze droging is zeer aanmerkeltjk ; zeven deelen v. d. ongedroogden
wortel leveret' niet meer dan een deal rhabarber v. d. handel op.
d. Chineezen snijden d. wortels, na d. buitenste schil afgeschrapt to hebben, in schijven,
die op steenen platen, waaronder groote vuren
zijn aangelegd, gedroogd worden, waarna zij
doorboord en a. lijnen in d. zon opgehangen
worden. In d. handel komen verschill. soorten
v. deze drogerU voor:
10. d. Russische, Bulgartjsche of Turksche
rhabarber (Rad. rhei Russici s. Muscovitici s.
Bulcharici s. Siberici s. Turcici). Daze soort

wordt aangevoerd v. s. Petersburg. Men zegt,
dat zij vroeger over Anatolie werd aangevoerd, vandaar d, naam Turksche rhabarber,
die ztj gewoonlUk in d. handel draagt. Zij
wordt verzonden in kisten, die met bepekt doek
en v. buiten met een !mid overtrokken
d Onregelmatige, a. een zijde rondere,.geheel
of gedeelteltjk doorboorde stukken zijn uitwendig geelachtig, inwendig roodachtig wit en
geaderd. Tuss. d. tanden is zij zandig, door d.
aanwezigheid v. een menigte kristallen v,
calciumoxalaat; a. 't speeksel dealt ztj een
saffraangele kleur made. d. Smaak is bitter on
eenigszins samentxekkend. 't Poeder v. deze
soort, die voor d. baste gehouden wordt, is
holder gee!. Met haar komt in working geheel
overeen d. witte of zoogenaamde keizersrhabarber, die echter weinig of niet in d. handel
voorkomt, maar uitsluitond voor 't hof v.
s. Petersburg wordt bewaard. zu is wit v.
kleur en zoetachtig v. smaak. Pallas meent,
dat zij 't product is v. rhabarber leucorrhizum.
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2°. d. Chineesche of Oost-Indische rhabarber
(Rad. rhei Chinensis s. Indict). Doze soort, waarschijnitjk uit China afkomstig, onderscheidt
zich v. d. vorige hoofdzakelijk door d. kleinere
-openingen, die erin voorkomen en in welke
vaak nog een gedeelte v. 't touw, waaraan zij
waren oiigehangen, is achtergebleven.Bovendien is d. oppervl. niet zoo hoekig en sneer
geelachtig bruin. d. Reuk is minder specerijachtig en 't poeder dof geel.
3°. d. Himalaya-rhabarber. Deze soort komt
voor in rolronde, schuin afgesneden, niet doorboorde stukken, die nog door d. schors bedekt,
inwendig sponsachtig, donker bruin v. kleur,
zondor reuk en v. een grof vezelachtig
maaksel zijn.
4°. d. Engelsche rhabarber (rad. rhei Anglici).
In d. Engelschen handel ontmoet men twee
soorten v. rhabarber, nl. d. opgewrevene (trimmed) en ol. lange (stick) rhabarber. Eerstgenoemde, afkomstig v. Banbury in Oxfordshire,
komt voor in stukken v. verschill. grootte,
dikwerf doorboord, om ze op Russi.sche rhabarber te doen gelijken. Eenige stukken zijn
rolrond en blijkbaar segmenten v. cylinders,
andere zijn plat. Zij is licht en sponsachtig,
trekt d. vochtigheid aan, is in d. mortier
deegachtig en heeft een licht roode of vleeschkleurige tint. Haar smaak is samentrekkend
zeer slijmig. Tusschen d. tanden knarst
zij slechts weinig en zij heeft een flauwen,
-onaangenamen reuk. d. Tweede soort, nl. d.
gewone lange Engelsche rhabarber (common,
stick English rubarb), wordt in d. groentewinkels verkocht als rondachtige vijf tot zes
duim lange en een duim dikke stukken. Met
't poeder v. beide soorten wordt in Engeland
d. Aziatische rhabarber veel vervalscht.
50. d. Fransche rhabarber (rad. rhei Gallici).
Deze soort wordt o. a. gekweekt te Grosbois,
bij Parijs, en in Bretagne, Dauphine en
Malabry; zij is d. slechtste soort, in eigenschappen veel overeenkomende met d. vorige.
Behalve dat d. sappige bladstelen en jonge
bladeren als groente genuttigd of bij d. bereiding v. taarten en puddings gebezigd worden, wordt d. rhabarder in d. geneeskunde
zeer veel gebruikt bij verschill. ziektetoestanden.
Bij ontleding blijkt d. rhabarber te bestaan
uit looizuur, galnotenzuur, chrysophaanzuur,
bijzondere harsen (aporetine, phaeoretine en
erythoretine), exstractiefstof, pectine en kalkzouten (o. a. calciumoxalaat). d. Vervalschingen welke niet zelden in d. handel gepleegd
worden, hebben meestal ten doel slecht gedroogde stukken of minder goede soorten
voor goede to doen doorgaan, door ze uit te
rollen in poeder v. d. beste soorten, ten einde
ze uitwendig daarmee to doen overeenkomen.
Zijn ze door wormen beschadigd, dan worden
d. gaatjes met een mengsel v. rhabarberpoeder,
gom en water of ook wel door oker dichtgemaakt. Als onder goede soorten stukken
zijn v. minder deugdelijk voorkomen, is dit
licht te ontdekken.
Rhabdomantie, ook wel metalloscopie en
hydroscopie genaamd, is 't vermogen of d.
kunst verborgen metalen, metaaladeren of
verborgen bronnen to ontdekken. Te allen
tijde waren er namelijk personen, die voorgaven — en dikwijls ter goede trouw — 't vermogen to bezitten d. plaats, waar metalen of
water onder d. grond verborgen zijn, door zeker
instinct to ontdekken. Anderen gaven voor dit
geheim door onderwtis geleerd to hebben. Zij
bedienden zich daarbtj v. verschill. werktuigen,
v. welke d. wichelroede 't bekendste is.
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Rhachitis. Zie Engelsche ziekte.
Rhadamanthus, eon brooder v. Minos,

eon beroemd koning v. Creta, leetde omtr. d. 15e
eeuw voor onze ttjdrekening en was wegens
zijn wijsheid en liefde voor rechtvaardigheid
algemeen bekend en geacht. Volgens sommigen zou htj op 't eiland Creta a. d. regeering
zijns broeders hebben deelgenomen, volgens
anderen op eenige eilanden in d. Atlantischen
Oceaan een eigen rijk gehad hebben. d. Mythenleer der Grieken, welke hem als d. zoon v.
Jupiter en Europa voorstelt, verhaalt, dat
hij met Minos en Aeacus tot rechter over d.
benedenworeld of 't schimmenrek gesteld was.
Rhaetie was oudtijds d. naam eener landstreek tuss. d. Donau, een gedeelte v. d. bovenRijn, d. Inn en d. Po. d. Latere grenzen waren
GalliC, Germania, Noricum en Italie. 't Ontleende zijn naam a. d. Rhaeti, die er zich
onder zekeren Rhaetus gevestigd zullen hobben. Reeds naar 't gevoelen der Ouden waren
d. Rhaeti v. Etrurischen oorsprong, wat door
latere nasporingen nader gebleken is, ofschoon
sommigen dat slechts op d. bewoners v. 't
Zuiden dier streek toepassen en a. d. bewoners
v. 't Noorden een Celtische afkomst toeschrijven. d. Invallen der Rhaeti op Romeinsch
grondgebied hadden 15 jaar v. Chr. d. afzending v. twee legers ten gevolge, waarvan,
't eene onder Tiberius in 't Westen, 't andere,
onder Drusus in 't Oosten binnendrong, ter-1
wijl zij vervolgens elk. ondersteunden tot,
't bedwingen der Vindiliciers, die in 't Noordeni
woonden. Eerst later komt Rhaetio in twee .
Rhaetia pro-,delnvor,wa'tzuideljk
pria of prima en 't noordelijke Rhaetia secunda
of Vindilicia genoemd ward. d. Voorn. plaats'
in 't laatste was d. Colonia Augusta Vindilicorum (Augsburg), waarheen twee Romeinsche
wegen, door Rhaetia prima, leidden. Andere
plaatsen in Rhaetia secunda waren Regium
of Regina castra (Regensburg) on Castra Batava
(Passau).
RhaetiO behoorde in d. 5e eeuw tot 't OostGothische rijk v. Theodorik d. Groote en word
later in 't Weston door d. Allemannen, in
't Zuiden door d. Longobarden en in 't Oosten
door d. Bojaren ingenomen.
Rhamnus, een wijk v. Attica, waar men
een beroemden tempel aantrof v. Nemesis, d.
wreekster v. 't kwaad, die vanhier ook Rhamnusia Virgo en Rhamnusis genoemd ward.
Rhangabe, Zie Rangawis.
Rhapsoden noemden d. oude Grieken
die zangers, welke v. d. eene plaats naar d.
andere trokken en vooral d. heldenzangen v.
Homerus e. a. dichtere voordroegen. Volgens
sommigen heetten zij aldus woord komt v.
Onico, ik vat aan) naar d. staf, dien zij in d.
hand hielden bij 't voordragen v. dichtstukken,
volgens anderen naar 't bijeenvoegen v. gedichten, die oorspronkelijk niet samenhingen.
d. Naam is overgebleven in rhapsodien, ter
aanduiding der afzonderltjke boeken of zangen
v. d. Ilias en d. Odyssea, als ook v. verhalen,
fragmenten enz., die wel niet als een geheel
zijn aan to merken, maar toch in zoover bij
elk. kunnen worden gevoegd als zij een geest
en strokking hebben. Vandaar rhapsodisch
voor: bij stukken en brokken, deelen echter,
die to zamen een geheel uitmaken.
Rhea of Rheia, een godin der oudheid,
dochter v. Uranus en Tellus, gemalin v. Saturnus en moeder v. Jupiter, Neptunns, Pluto
Juno, Ceres e. a., weshalve zij ook d. moeder
der goden genoemd wordt. Merkwaardig is
d. wijze, waarop zij, volgens d. mythe, Saturnus
misleidde, toen doze zijn kinderen wegens d.
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voorspelling, dat een hunner hem v. d. troon
zou stooten, onmiddelltjk na hun geboorte
wilds verslinden; ztj reikte hem nl. in plaats
v. d. kinderen, die ztj heimelUk had verwljderd, steenen toe, welke zij in doeken
gewonden had, en bevrtjdde daardoor 3 zonen
en 3 dochters v. d. vervolgingen des vaders.
RHEA, die niet zelden met Cybele verwisseld
wordt, beeldt men gewoonitik af met een
muurkroon en zittende op een wagon, die
met twee leeuwen bespannen is.
Rhea Sylvia leefde omstroeks 800 jaar
vOOr onze tUdrekening en was d. dochter v.
Numitor, koning v. Alba Longa. ZU was een
Vestaalsche priesteres, doch verwekte, volgens
d. sage, bij Mars d. tweelingbroeders Romulus
en Remus, die later d. stichters v. d. wereldstad Rome geworden zijn.
Rhegium, Zie Reggio.
Rheia, Zie Rhea.
Rheinberg, Zie Rjjnberg.
Rheinberger
(JOSEPH GABRIEL),
een
Duitsch componist, gob. 17 Mrt 1839 to Vaduz,
in Liechtenstein. Na v. 1851—'54 d. BoninklUke muziekschool to Munchen to hebben bezocht, werd hU in 1859 leeraar a. die inrichting en in 1867 prof. en inspecteur. Sedert 1877
is hU hofkapelmeester. RHEINBERGER behoort
tot d. baste hedendaagsche Duitsche componisten, zoowel vocaal als instrumentaal. HU
componeerde o. a. een Requiem (op. 60), twee
Stabat Mater, d. opera „Die sieben Raben",
d. comische opera „Des Warners Tdchterlein",
d. symphonie „Wallenstein", alsmede koorwerken, ouverturen en klavierwerken.
Rheingau of Ri.jngouw, een landstreek
a. d. rechter-RUnoever, die vroeger tot 't aartsbisdom Mainz behoorde, later bij 't hertogdom
Nassau kwam, doch nu een deel uitmaakt v.
d. Pruisische provincie Hessen-Nassau. Zij is
4 uur lang en 2 uur breed en bevat een laag
gebergte, dat door een dal v. d. Taunus of
„die Mlle" gescheiden wordt. d. Rijngouw is
een bekoorlijke streak, door 't gebergte tegen
d. noorden- en oostenwinden beschut on door
d. schoonen Rijn besproeid. Spreekw. is ztj
't land der 5 W.'s, t. w. wijn, water, woud,
wild on weide, terwtil tot d. kostelijkste
wUnsoorten behooren d. Geisenheitner, Hattenheimer, Markobrunner, Johannisberger, Rudesheimer e. m. a.
„Te Bacharach a. d. Rijn,
Te Hochheim a. d. Main,
Te Wilrzburg a. d. Stein,
Daar groeien d. baste soorten v. wijn"
zegt een bekend rUmpje. Behalve druiven vindt
men er ook andere kostelijke vruchten. Een
der voorn. plaatsen in d. RUngouw was vroeger
't stadje Elfeld of Eltville, met 2200 inw., waar
d. aartsbisschoppen v. Mainz in d. 14e en 15e
eeu wen hun verbltjf hielden.
Rheochord en Rheostaat. Gaat een
galvanische stroom door een geleiddraad, dan
komt 't dikw(jls voor, dat men d. stroom tot
een bepaalde sterkte wil regelen. Daartoe is
't eenvoudigste middel 't vergrooten of't verkleinen v. d. weerstand, die d. stroom ondervindt, door koperdraden v. verschill. lengten
in d. keten to lasschen of uit deze weg to
nemen. Te dien einde heeft men verschill.
toestellen vervaardigd, tot welke d. weerstandsbanken of rheostaten behooren. d. Stoprheostagt bestaat uit klossen, op welke met
zUde ornwoeld koperdraad gewonden is. d.
Beide einden v. 't draad v. elken klos ztjn verbonden met twee gelsoleerde, dikke, koperen
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platen, tuns. welke een koperen stop gelascht.
kan worden. Is deze stop in d. bank, dan zal
d. galvanische stroom v. d. eene plaat door
d. stop naar d. andere plaat gaan en dus w einig weerstand ontmoeten. Is echter d. stop
weggenomen, dan moat d. galvanische stroom
v. d. eene plaat door 't koperdraad v. d. klos
naar d. andere plaat gaan en ondervindt hij
dus d. weeerstand v. dezen klos. Naast d.
plaat is door een getal deze weerstand aan.gegeven. d. Verschill. klossen hebben verschillende weerstanden en d. weerstand, die
in d. keten wordt ingelascht, hangt dus af v.
d. stop, die weggenomen wordt.
Om d. weerstand met kleine verschillen to
kunnen veranderen gebruikt men uitgespannen platinadraden, wier eene einde met een
klemschroef met een pooldraad v. d. batterij
is verbonden; d. andere pooldraad kan in
verschill. punten v. d. platinadraad, die gewoonlijk over een plank is uitgespannen,
worden vastgezet. Zoo'n toestel heet een.
rheochord.

Rheostaat, Zie Rheochord.
Rhetoren heetten bij d. oude Grieken en
Romeinen in d. ruimsten zin zj, die bun work
maakten v. 't beoefenen en onderwijzen der
taal- en redekunde on v. 't onderzoeken
aanwijzen der gebreken in letterkundigevoortbrengselen. Later echter werden in moor
engen zin door dezen naam die letterkundigen
aangeduid, welke zich toelegden op 't onderrichten der welsprekendheid, zoodat de rhetoren ook in d. regel redenaars waren en a. d.
beroemdsten onder d. laatsten zoo wel d. naam
rhetor als d. naam orator gegeven werd.
Spraakgebruik echter bezigde laatstgenoemd
woord doorgaans v. d. voordracht, 't eerste v..
't opstellen; of ook wel werd d. theorie 't werk
v. d. rhetor, d. practijk .dat v. d. orator geacht.
Wat v. d. Grieksche rhetoren is overgebleven„
werd 't eerst uitgegeven door Aldus Manutius
(1508, 2 dln); later verschenen d. uitgaven v.
Fischer, Walz 6. a.
Rhetorica, Zie Redekunst.
Rheun2a en Rheumatisme noemt men
verschill. door gevatte koude ontstane pUnlUke kwalen, die haar zetel vooral in d. gewrichten, pezen, peesscheeden, banden, spieren
en spierachtige deelen hebben. Vandaar ook,
dat er twee hoofdsoorten, spier- en gewrichtsrheumatisme, worden onderscheiden. Voorts
onderscheidt men acute en chronische rheumatisme, waarvan d. eerstgenoemde een sneller beloop heeft en dikwUls v. koorts vergezeld gaat (rheumatische koorts). 't EigenlUke
wezen der rheumatische ziekten is nog geenszins volledig bekend. Haar verwtjderde Oorzaken liggen gedeeltelijk in 't lichaam (bUy.
jeugdige leeftjjd, gevoelige of overprikkelde
huid en vooral reeds vroeger voorhanden
rheumatische aandoeningen), gedeeltelijk daarbuiten (bijv. in.veranderlUkheid v. 't klimaat,
bezigheden met koude vloeistoffen en herhaalde snelle afwisseling v. lage en hooge
temperatuur). Beide verwekken d. eigenlUke
gelegenheidsoorzaak : onderdrukking der huiduitwaseming. Als gedurende langen tUd in d.
we6rsgesteldheid d. voor rheumatisme gunstige voorwaarden bltjven bestaan, komen
talrijke acute ziekten met 't karakter v. rheumatisme voor en dan zegt men, dat d. weer'sgesteldheid een rheumatische constitutie teweegbrengt, wat vooral in 't voorjaar en in
d. nazomer plants grUpt. Op 't eerste gezicht heeft rheumatisme veel overeenkomst
met jicht; intusschen is deze laatste veel
meer v. ziekte der spUsverteringsorganen
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afhankelljk en doet zij meer d. kleinere gelsdingen der teenen en vingers aan. Slechts d.

chronische vormen v. beide ziekten leveren
dikwijls veel gelijkenis op en gaan schijnbaar
in elk. over. Intusschen is d. chronische vorm
meer algemeen bij vrouwen, ter wijl d. jicht
bijna uitsluitend d. mannen aandoet; daarenboven heeft 't chronische rheumatism° gewoonlOk eindelijk verlamming der ledematen
ten gevolge, wat bij jicht nooit plaats grijpt.
Op zich zelf is rheumatism°, zoolang 't
acuut is, meestal een bij doelmatige behandeling voor genezing vatbare ziekte, ofschoon
zij altijd uiterst pijnlijk is. Soms intusschen
wordt 't gevaarlijk door d. daaruit voortspruitende en daarinee samenhangende kwalen, vooral in en uitwendige hartsontstekingen, en d. overgang in chronisch rheumatism°. d. Chronische vorm biedt hardnekkigen weerstand tegen behandeling, vooral
omdat d. daardoor gedeponeerde storfen in d.
geledingen (tumores albi rheumatici) en in d.
week° deelen moeielljk verdeeld of opgelost
kunnen worden. d. Behandeling v. d. acuten
vorm is gedeeltelijk rust, gedeeltelijk bevordering der huiduitwaseming, dikwijls penstillend. d. Chronische vorm daarentegen most
krachtiger worden aangetast, o. a. door prikkelende insmeringen, Russische dampbaden,
warms kunst- of mineraalbaden (TOplitz,
Aken, Neuenahr e. a. plaatsen), Spaansche
vliegen, fontenellen, inwendige toediening v.
terpenti.jnolie en kajapoetolie. Voor 't overige
moot natuurlijk elk geval naar gelang v. d.
constitutie des ltjders behandeld worden.
Rheydt, een fabriekstad in d. Pruisische
Rtjnprov., regeeringsdistr. Dusseldorf, gelegen
a. d. Niers on a. d. spoorwegen Aken—Neusz,
Gladbach—Stolberg on Crefeld—Rheydt. Ztj
telt 26 850 inw. (1890) on heeft verscheidene
kerken, inrichtingen v. onderwtjs en belangrtike fabrieken, vooral v. zijde, fluweel on
katoen.
Rhianos, een Grieksch dichter uit d. 3e
eeuw v. Chr., gob. to Bone op Creta; hij was
in d. beginne slaaf; later verkreeg hij zijn
vrijlating en kort daarop een opzienersplaats
a. een oefenschool en v. toen of ontwikkelde
zich kunstmatig 't in hem sluimerend talent.
Uri roam als dichter was hij verschuldigd a. twee merkwaardige heldendichten,
een „Heraclea" in 14 zangen en d. „Messeniaca" in 6 zangen, voorts a. verscheidene
geographisch-historische gedichten; onder
welke d. ouden d. „Thessalica", „Achaica" on
„Eliaca" bUzonder roernden, eindelijk a. een
serie v. kleinere gedichten, welke in d.
Grieksche anthologie vervat zijn. Ook hield
htj zich, geheel in d. smack v. dien tijd, bezig
met grammatica on d. critiek en maakte htj
een begin met een in d. oudheid zeer geschatte
recensie der „Ilias" v. Homerus. d. Romeinsche keizer Tiberius vond in zijn dichterltjke
Droeven zulk een genoegen, dat hij ze met 't
beeld v. d. schrijver in d. openbare bibliotheken list plaatsen. Een verzameling v. d.
nog voorhanden zijnde stukken bezitten wij
V. Saal (1831). Zie verder: Jacobs, „d. Dichter
Rhianos" in zijn „Gemengde geschriften" (dl
8; 1814).
Rhinoceros, Zie Neushoorn.
Rhizophoren, Zie Mangliet.
Rhodaankalium, Zie Rhodaanwaterstof.
Rhodaanwaterstof is een zuur, dat tot

structuurformule heeft CN
N Fr 't Is vloeibaar
xS

en vergiftig, wordt gemakkelijk ontleed, vooral
door zuren, in cyaanwaterstof en perthiodi-
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cyaanzuur (02 N2 S3 H2) en draagt ook d. naam
thiocyaanzuur. 't Kan o. a. verkregen worden
door een ztjner zouten met een ander zuur
samen to brengen, btiv. uit 't kaliumzout
(rhodaankalium, CNSK) en verdund zwavelzuur of uit 't kwikzout en zoutzuur of z wavelwaterstof. Door stork zwavelzuur echter
wordt rhodaankalium of rhodaanwaterstof
onder opneming v. water in ammoniak on
kooloxysulfide omgezet. d. Meeste zouten v.
't thiocyaanzuur zijn oplosbaar in water; 't
ferrizout lost in water en in aether met een
bloedroode kleur op; 't mercurizout is wit.
't Anhydride v. dit zuur is een kleurlooze,
gekristalliseerde stof, die tot samenstelling
heelt S—(CN) 2 . d. Aethers v. dit zuur zijn
isomeren v. d. mostaardolien. Zie verder 't art.
Mostaardoliwn.
Rhodanus, Zie RhOne.
Rhode-Island, d. kleinste en 't dichtst
bevolkte der Vereenigde Staten v. NoordAmerika, omvat d. streek om d. Narragansetbaai on d. eilanden, hierin en hiervoor gelegen.
d. Bevolking bedraagt 346 000 inw., d. grootte
slechts 59 vk. mijlen. In 't 0. on N. wordt d.
staat begrensd door. Massachusetts, in 't W.
door Connecticut. Van d. eilanden, die in d.
baai gelegen zijn on tot d. staat behooren, is
Aquitneck of 't eigenl. Rhode-Island 't grootst
on 't fraaist (24 KM. lang on 6 KM. breed).
d. Bodem is heuvelachtig; d. talrijke rivieren
zijn vooral belangrijk, doordat hun aanzienlijk venial een voortdurende waterkracht
oplevert voor elke soort v. industrie. d. Voorn.
dozer rivieren is d. Providenceriver. 't Klimaat der landstreek is mild en gelijkmatig.
d. Hoofdmiddelen v. bestaan zijn scheepvaart
on zeevisschertj (vooral d. vangst v. kabeljauw), katoenvervaardiging, veeteelt en landbouw. d. Belangrijke handel wordt bevorderd
door 5 goede havens on door vele spoorwegen,
waarvan die v. New-York—Providence—Boston d. voorn. is. d. Voorn. steden ztjn: Newport en Providence. In 't congres to Washington is Rhode-Island vertegenwoordigd door
twee senatoren on twee afgevaardigden. — d.
Eerste nederzetting v. Europeanen hier dagteekent v. 1636 en had plaats onder d. leiding
v. Roger Williams in 't gebied der Narraganset-Indianen, ter wijl zij d. naam Providence
ontving. In d. Ronden Toren to Newport
meenen enkele Amerikaansche geleerden een
oud gebouw herkend to hebben uit d. tijd der
ontdekkingen door d. Noormannen.
Rhodez of Rodez, een stad in ZuidFrankrijk, depart. Aveyron, in een heuvelachtige streek a. d. Aveyron gelegen. Ztj is d.
zetel v. een bisschop, heeft een geestelijk
seminarium, een doofstommeninstituut, een
kerk met een fraaien toren en 12 000 inw..
die zich bezighouden met industrie on handel
(in laken, vee en kaas, vooral Roquefortkaas). — Rhodez heette in d. Romeinschen
tijd Segodunum on was d. hoofdstad v. d.
Gallische Ruteni. In d. Middeleeuwen had d.
stad d. naam Rutena, als hoofdplaats v. d.
Pagus Rutenicus en v. 'tlatere graafs. Rouergue.
Rhodium (Rh, atoomgew. 104) behoort tot
d. lichte platinametalen en wordt in zuiveren
toestand door zuren of koningswater niet
aangegrepen; zijn legeering met platina is
echter in koningswater oplosbaar. 't Vormt
drie zuurstofverbindingen, RhO, Rh 2 03 on
RhO2 , v. welke Rh2 0 3 met zuren zouten geeft.
Rh02 ontstaat bij 't gloeien van rhodium met

salpeter. Van d. choriden v. 't rhodium is
alleen Rh2 C16 bekend; dit ontstaat bij 't verhitten v. rhodium in chloorgas als een bruin-
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roode massa en vormt met d. chloriden der
alkalimetalen goad kristalliseerende, rood gekleurde dubbelzouten. Rhodium ward in 1804
door Wollaston ontdekt.
Rhododendron, Zie Alpenrozen.
Rhodoniet, ma ngaankiezel of kiezelmangaan is een triklien kristalliseerend, rood, bruin
of grauw, doorsch ijnend mineraal, dat iets harder dan apatiet is, 't soort. gew. 3,5 a, 3,6 heeft
en uit mangaankiezel (MnS i 0 3 ) bestaat. Soms
bevat 't echter wat calcium, ijzer en magnesium. 't Komt o. a. voor bij s. Marcel (in
Piemont), bij Philipstad, bij Kapnik on bij
Jekaterinenburg. Bij laatstgenoemde plaats
wordt 't in groote hoeveelheden aangetroffen,
die verwerkt worden tot vazen on ornamenten.
Door samensmelting v. bruinsteen on k warts
kan men kunstmatig rhodoniet vervaardigen.
.Rhodepogebergte, thans meer algerneen
Despoto-dayh geheeten (naar d. vele Grieksche
kloosters, walks zich op zijn hellingen bevinden), is hoogste gebergte v. 't aloude
Thracie, dat zich als een zuidelijke vertakking
v. d. Balkan n. d. Aegelsche zee richt. 't Bestaat
meerendeels uit graniet, gneis en glimmerlei,
is met dichte bosschen bezet on verheft zich
tot meer dan 2000 M. d. Hoogste top, dichtbtj
d. bronnen der Maritza, reikt zelfs tot 2278 M.
Rhodus of Rhodos, een Turksch eiland
in d. Middell. Zee, 't grootste on Z.-oostelijkste der Sporaden; 't is gelegen op 28 3 0.-L.
(Green w.) en 36 , N.-Br. en heeft een oppervl. v.
27 vk. mijlen met 30 000 inw., voor meer dan
2/3
uit Griek en bestaande. Een vulkanische
bergketen, welker hoogste toppen tot 1200 M.
reiken (Attairogebergte 1250 M.), doorloopt
Rhodus over ztjn geheele uitgestrektheid.
Ofschoon d. bodern op sommige plaatsen ruw
on steenachtig is, is 't eiland over 't geheel
toch bij uitstek vruchtbaar; 't klimaat is er
gezond. Verscheidene goede, hoewel kleine
havens, alsmede d. bijzonder gunstige Jigging
v. 't eiland maakten Rhodus in vroegeren en
lateren tijd als zeehandelsplaats v. 't grootste
belang. d. Hoofdvoortbrengselen zijn : wijn,
olie, boekweit, zuidvruchten (zwarte vijgen),
koper on grijs marmer. 't Vulkanisch eiland
wordt veelvuldig door aardbevingen geteisterd. — d. Hoofdstad, Rhodus of Kastro, a. d.
N.-O. punt v. 't eiland, met meerendeels nauwe,
donkere stegen, heeft eenige vestingwerken,
twee veilige havens on 10 000 inw. Aan d.
ingang v. een der havens stond sedert 270 v.
Chr. d. 33 M. hooge Colossus, een koperen
standbeeld, a. Helios, d. zonnegod, gewijd en
om zijn reusachtige afmetingen tot d. wonderen der wergild gerekend; 't was door Chares
gebouwd, maar ward in 222 v. Chr. door eon
aardbeving omvergeworpen. Eenige rulnen in
d. nabijheid herinneren a. 't verblijf der ridders v. St. Jan op Rhodus. In 't inwendige
der stad, uitsluitend door Turken bewoond,
vindt men vele moskeeen. Rhodus is d. zetel
v. een bisschop.
In 408 v. Chr. word Rhodus gesticht. Achtereenvolgens had 't zich to verdedigen tegen
geduchte aanvallen, o. a. v. Demetrios Poliorcetes, in 304 v. Chr., en v. Mohammed II
(1480), terwijl 't in 1522 door Soliman II veroverd ward. In d. tUd na Alexander d. Groote
verhief Rhodus zich tot een schitterende zeemogendheid on stond 't a.'t hoofd v. een soort
v. Grieksche hansa. De 2e bloeitild beleefde
't v. 1309-1522 onder d. orde der Johanniters
of ridders v. s. Jan, die echter 1 Jan. 1523 't
eiland verlieten. Sedert dien ttjd is 't een Turksche bezitting.
Rhoer (coRNEms wiLLEm DE), een Nederl.
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letterkundige, gab. in Sept. 1751 to Deventer,
waar zijn vader, JACOBUS DE RHOER, deStUd8
hoogl. in d. geschiedenis, welsprekendheid en
Grieksche taal was, walk anibt hij later met
't professoraat in d. Grieksche en Latijnsche
letterkunde to Groningen verwisselde. In deze
academiestad genoot dan ook d. zoon hoofdzakelijk zijn opleiding, hoewel htj evenzeer d.
hoogeschool v. Leiden bezocht. Na zich door
eenige letter- on geschiedkundige verhandelingen („De studiis litterariis Caesaris Augusti",
1771, „De effectu religionis christianae in
jurisprudential)]. Romanam", 1776) grooten
naam to hebben gemaakt, ward hij to Harderwtjk hoogl. in d. geschiedenis en oude
letteren on later in 't Romeinsche, hedendaagsche volken- en natuurrecht. Hij overl.
aldaar 15 Jan. 1821. Hoe groot RHOER'S verdiensten als rechtsgeleerde zijn, toch is 't
voornamelijk d. pragmatische geschiedenis,
welker beoefening a. hem groote verplichtingen heeft, gelijk in 't licht gesteld is door
zijn leerling en lateren ambtgenoot v. Heusde
in „C. W. de Rhoer geschetst, vooral als goschiedkundige" (1822).
.Rhomben-Dodecaeder,Zie Granatoeder.

Rhombische .kristalstersel. d. Vormen
v. dit stelsel hebben 3 loodrecht op elk. staande,
ongelijke assen, v. walks een tot verticale as
wordt gekozen, waardoor d. beide andere
horizontale assen worden; v. deze laatste
richt men g,woonlijk d. kortste v. voren naar
achteren on d. langste v. rechts naar links.
d. Keuze v. d. verticale as is betrekkelijk
willekeurig. 't Platte vlak door d. horizontale
assen heat d. basis on elk der platte vlakken,
door twee der assen gebracht, een hoofdsnede.
Doze drie hoofdsneden zijn d. drie loodrecht
op elk. staande symmetrie-vlakken v. 't stelsel,
dat geen hoofdsymmetrievlak heeft. Er bestaan in dit stelsel twee soorten holoedrische
vormen:
10. gesloten vormen (pyramiden)
2.. opens vormen (prisma's, doma's en drie
pinakoiden).
d. Rhombische pyramiden zijn dubbel-pyramiden, die door 8 ongeltjkbeenige driehoeken
worden begrensd, v. welke er in elk hoekpunt vier samenkomen; vier ribbon, .die in
een plat vlak liggen, vormen een ruit. d. Rhombische prisma's zijn vormen, die door vier, a.
een der assen evenwUdige platte vlakken
begrensd worden ; d. doorsnede met een plat
vlak, loodrecht op die as, is weer een ruit.
Is 't d. verticale as, die a. d. zijvlakken evenwijdig is, dan spreekt men in 't bijzonder v.
prisma; is echter een der horizontale assen d.
a. d. zilvlakken evenwijdige as, dan noemt men
't prisma een doma. d. Drie pinakorden zijn
d. drie vlakkenparen, die a. d. hoofdsneden
evenwtjdig zijn.
Rhombische kristallen komen o. a. voor bij
operas, liFvriet en bariet.
Hemil1drische vormen zUn d. rhombische
sphenoiden, die door 4 ongelUkbeehige driehoeken begrensd worden en zich tot d. pyramiden verhouden als in 't regelmatige stelsel
d. tetraader tot d. octaeder. Pasteur heeft
deze hemiedrie bij vele zouten v. wUnsteenzuur en appelzuur ontdekt.
Fihorabodder. Zie Hexagonaal kristalstelsel.
Rhombus of Ruit, Zie Parallelogram.
Rhone (Rhodanus der Romeinen) is d.
naam v. eon der hoofdrivieren v. Frankrijk;
ztj ontspringt in 't Zwitsersche kanton
Wallis, a. d. voet v. d. berg Furca, 2 uur v.
d. bronnen v. d. Rijn op een hoogte v. 1670 M.
boven d. zee, vloeit tuss. d. Penninische en
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Berner Alpen heen, v. welke ontelbare beken
afstroomen, die zijn wateren doen zwellen,
komt door 't meer v. Geneve in Frankrijk,

•oorbreekt daar d. westelijke bergen v. d.
Juraketen, stroomt bij fort l'Ecluse een eindweegs under d. rotsen door, wordt bij Seissel
bevaarbaar, stroomt langs Lyon, Vienne,
s. Vallier, Tournon, Valence, Montelimart,
Pont s. Esprit, Avignon en Arles en valt na
een loop v. omstr. 110 mijien met 3 monden
in d. golf v. Lyon (een onderdeel der Middell.
Zee), waar zijn armen een omstr. 3 vk. mijien
groot eiland, d. Camargue, vormen. d. RhOne
is een onstuimige rivier, met veel verval en
een menigte zandbanken; hij ontvangt meer
dan 100 zijrivieren, waarvan d. voornaamste
zijn d. Ain, SaOne, Doubs, Isere, DrOme,
Ardeche, Durance en Gard. 't Stroomgebied
der rivier omvat in zijn gansche uitgebreidheid een oppervl. v. 1760 vk. mijien. d. Rhone
geeft d. naam a. twee Fransche departementen, dat v. d. RhOne en dat v. d. monden v. d.
RhOne of Bouches du RhOne. Vroeger was d.
mond dezer rivier door ondiepten, klippen en
zandbanken voor inkomende schepen zeer
moeilijk; doch door 't kanaal v. Baucaire is
dit zeer verholpen.
d. Beide oevers v. d. RhOne in Provence,
Dauphine enz. leveren uitmuntende wijnen
op. Tot d. beste soorten behoort d. Hermitage, die tuss. Valence en s. Vallier groeit en
waarvan men witte en roode heeft; voorts
moat genoemd worden d. Calcernier v. Chateauneuf, la Merthe, COte s. Andre enz.
Door 't belangrijke Rhone-Rijnkanaal, dat v.
1783 tot 1833 gegraven werd en vroeger ook
„Canal Monsieur" heette, wordt genoemde
rivier door middel v. d. SaOne, Doubs en Ill
met d. Rijn verbonden. Dit kanaal, dat Marseille e. a. havens v. Zuid-Frankrijk over
Lyon, Besancon, Muhlhausen, Straatsburg en
aieulen met Rotterdam en Amsterdam verbindt, is nagenoeg 60 uur Lang en 1 ,12 M. diep
en heeft naar d. zijcle v. d. Rh6ne 70 en naar
die v. d. Rijn 85 sluizen. Ook is d. RhOne door
kanalen met d. Seine, Loire en Garonne in
verbinding gesteld.
Rhone ('t Depart. du), gevormd uit d.
voormalige landschappen Lyonnais . en Beaujolais in Z.-Oost•Frankrijk, beslaat een oppervlakte v. ruim 52 vk. mijien, met een bevolking v. 745 000 inw., en wordt Nerdeeld in d.
beide arrondissementen Lyon en Villefranche.
d. Hoofdst. is Lyon. 't Grootste deel v. dit
depart. is met bergen en heuvels bedekt,
zoodat d. land- en tuinbouw beperkt is tot d.
nauwe dalen en d. opgaande gronden en bergheliingen, welke d. oevers der rivier uitmaken. 't Klimaat is zacht en gezond, doch d.
nabtjheid der bergen oefent door d. nederslaande winden zulk een nadeeligen invloed
dat d. oranjeboomen en olijf boomen er
niet gedijen kunnen. Daarentegen levert d.
wijnstok er voortreffelijke wijnen (zie 't vorig
art.) en wordt d. witte moerbeiboom er in
groote hoeveelheid aangekweekt ten behoeve
v. d. zijdecultuur. Ook zijn er geheele bosschen v. kastanjeboomen, die d. gezochte
„macrons de Lyon" opleveren. d. Teelt v.
rundvee on paarden staat op lageren trap
dan die v. ezels, schapen en geiten. Voorts
levert d. bodem o. a. koper, steenkool, marmer, porfier, graniet on amethysten. Behalve,
Lyon zijn Tarare en Cours belangrijke fabrieksteden.
Rhone (Bouches du) is d. naam v. dat
lepart. v. Frankrijk, dat een gedeelte v. 't

pude Provence (zie Provence) inneemt en dat
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op een oppervl. v. 93 vk. mijlen een bevol-

king telt v. 590 000 inw., of 6325 per vk.
't Wordt verdeeld in d. drie arrondissementen
Marseille, Aix on Arles en heeft Marseille
tot hoofdstad. Een derde gedeelte v. 't depart.
is met kalksteengebergten bedekt, die zich
verder op bij d. Alpen aansluiten. 't Overige
is deals uit heide en zandvlakten samengesteld, deeis uit kleibeddingen, die door d.
rivier langzamerhand zijn afgezet. Dat deze
laatsten zeer vruchtbaar zijn, ligt voor d. hand;
evenwel zou d. tuinbouw er met beter gevolg
gedreven worden, wanneer d. fijne zuidvruchten er niet zooveel to ltjden hadden v.
d. scherpen, kouden mistral (zie dat art.).
d. Voornaamste voortbrengselen zijn wijn
en olijfolie , moeskruiden, oott (waaronder
vooral pruimen, granaatappelen, amandelen,
vijgen en pistachen), kappers on meekrap.
't Rundvee is er v. slecht ras; op 't eiland
d. Camargue, in d. Rhone delta, leven nog
kudden v. half verwilderde paarden en runderen. d. Visscherij in d. golf v. Lyon is een
voorname talc v. bestaan voor d. inw. en
'evert voornamelijk thontinen, sardines en
ansjovis; ook vangt men er in d. kanalen en
vijvers veel harders (mugil cephalus), waarvan
men een soort v. kaviaar maakt (boutargue
genoemd). d. Bodem levert steenkool, kalk,
gips, marmer, bouw- on slijpsteenen en
zout. d. Handel, die hoofdzakelijk to Marseille
gedreven wordt, is zeer belangrijk; d. nijverheld strekt zich uit over lakens, wollen on
katoenen stollen, wijnaztjn, papier, chemicalien en ijzerwaren. Ook Arles, Port de Bouc,
Cassis en la Ciotat zijn belangrijke havensteden in dit depart.
.Rhongebergte, ook .Rhon of Ron, een
deel v. 't Duitsche Middelgebergte, in 't N.-0.
on 't N.-W. begrensd door d. Werra en d. Fulda,
in 't Z. door d. Frankische Saale. Over 't geheel is dit gebergte zeer vulkanisch. Op .een
plateauvormig grondvlak v. bonten zandsteen
verheffen zich alleenstaande, afgeronde en
afgeslepen kegels v. bazalt, phonoliet en trachiet, meestal zonder eenigen samenhang.
't Geheele gebergte keninerkt zich door een
ongunstige natuurgesteldheid ; alleen moerassen en uitgestrekte veengronden zijn er
in overvloed. In d. lagere streken echter vindt
men bier on daar prachtige weiden en dichte
bosschen, afgewisseid door eenige korenvelden. 't RhOngebergte is zeer rijk a. minerale
bronnen, die 't aanzijn gaven a. badplaatsen
(Kissingen, Bocklet en Brtickenau). Men verdeelt 't geheele gebergte in drie groepen,
d. Zuidelfjke, d. Hohe- on d.- Vordere Rhon. In
't eerste deel verheft zich d. Kruisberg (930 M.
hoog). d. Hohe Rhon, vlak t. N. v. dezen,
strekt zich als een plateauvormige bergrug
v. 't Z.-Z.-W. naar 't N.-N.-O. uit on bezit 't
als
Dammersfeld on d. Grosze Wasserkuppe
hoogste toppen. Een menigte plaatsnamen,
o. a. Durrfeld, Durrhof, Rabennest, K altennordstein, Sparbrodt, Totemann on Wildflecken,
toonen duidelijk a., dat armoede, schraalheid en somberheid d. hoofdkenmerken zijn
v. deze landstreek. d. Vordere Rhon, 't noordelijk en noordwestelijk deel, heeft een vriendelijker voorkomen; 't plateau is slechts 400 M.
hoog, heeft veel afwisseling v. hoog on laag
on is met bosch begroeid. d. Voorn. berg is
d. Milseburg (826 M. hoog). — d. Inw. houden
zich bezig met aardappelen- en vlasbouw, met
ganzen- on schapenteelt on met 't vervaardigen

v. allerlei houtwaren.

Rhytmus is naar d. eigeniiike beteekenis
v. 't Grieksche woord (66,97.4o0 een geregelde
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voortgang en wel een met rustpunten, gel&
bUv. d. stootende voortgang v. d. minuutwtjzer v. eon uurwerk, in tegenstelling met
't onalgebroken voortgaan, afvloeien v.
water. Bij dit laatste zou men een rhythmus
hebben, als d. droppels zoo op elk. volgden, dat
tuss d. eersten en tweeden droppel tuss.
dozen en d. derden 2', tuss. dozen en d. vierden 3", tot d. vijfden weer 2", tot d. zesden
l', tot d. zevenden 2' enz. verliepen. Dit voorbeeld duidt tevens in 't algemeen d. zin aan,
waarin men v. rhythmus en rhythmisch
spreekt. 't Menschelijk oor, of liever 't gewaarwordingsvermogen, schept yes! behagen
in at wat rhythmisch is. 't Roeien, dorschen,
smeden enz. kan men veel langer uithouden
als 't „op slag" plaats heeft, geltjk d. soldaten
niet alleen veel ordelijker, maar ook veel
minder vermoeiend marcheeren op d. maat
v. trom of krijgsmuziek. Ook bij instrumentale
zoowel als vocals muziek, alsmede bij 't voordragen v. een redo in d. ongebonden (proza-)
zoowel als in d. gebonden (dichterlijken)
vorm, verlangt men tot op zekere hoogte
die rhythmische voortschrUding, welke men
is d. eerste „maat" en bij d. laatste „cadans"
noemt met betrekking tot d. poezie en „numerus" met betrekking tot 't proza. In d.
muziek heeft d. rhythmus alleen 'betrekking
op d. verschill. lengte der tonen, geenszins
op hun hoogte, zoodat men bijv. met 't eenvoudig slaan met 't eene voorwerp op 't
andere wel d. rhythmus, maar in geenen
deele d. zangwijze v. een lied kan uitdrukken,
nl. door 't aangeven der maat en der, door
d. verschill. tusschenpoozen btj 't slaan aangeduide lengten v. d. noten, uit welke 't
zangstuk of 't muziekstuk bestaat. d. Zangwijzen dus der kerkliederen in d. Protestanteche kerken ten onzent kunnen niet rhythmisch worden aangeduid, omdat er al d. noten
even lang worden gezongen. d. Harmonie
heeft in d. muziek dezelfde strekking met
betrekking tot 't gelijkttjdige als d. rhythmus
met betrekking tot 't opeenvolgende. In d.
prozastijl neemt d. rhythmus eenigszins d.
plaats in v. 'tgeen in d. muziek d. harmonie
is; want men verstaat er niet enkel d. geregelde opeenvolging v. klanken door, maar
ook die welluidendheid, welke ontstaat door
gebruik v. woorden, die in hun opeenvolging v. verschill. length zijn, maar bij welke
ook afwisseling plants heeft v. klinkers en
medeklinkers, ter vermilding v. die eentonigheid, welke btiv. uit een opeenvolging v. vele
monosyllaben of ook uit 't beginnen of eindigen v. vele op elk. volgende woorden met
dezelfde letters ontstaat. Eenigermate behoort
hiertoe ook die symmetrie in d. stijl, vooral
v. dien voor d. mondelinge voordracht, welke
in d. redekunst d. naam „numerus" of „numorns oratorius" heat en bestemd is om a.
d. volzinnen d. 't meest mogeltjke geleideltjkheid in d. opeenvolging en samenvoeging der
denkbeelden en tevens d. 't meest mogeltjke
welluidendheid en ronding to geven. In d.
verskunde eindeltjk of 't mechanische der
podzie is rhythmus die afwisseling v.langere
en kortere lettergrepen, .welke datgene uitmaakt, 'twelk in een goeden zin (en dus niet
in d. kwaden v. „deun") d. „cadans" v. een
vers.beet; waarbij men echter in onze en d.
meeste Europeesche talon een onderscheid
moat maken tuss. prosodische en metrische
lengte. Btj d. Grieken en Romeinen bad
iedere lettergreep volgens vitae regels !mar
lengte, 'tzij ten gevolge v. hear samenstelling
uit d. opeenvolgende letters self (zoo is NW.
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in 't Lattjn d. lettergreep, die een korten
klinker bevat en met een medeklinker eindigt, altfjd kort), %Al ten gevolge V. haar
grammaticalen vorm (141v. btj naamwoorden
is d. uitgangs-a alttjd kort behalve in d.
ablativus), 'tztj ten gevolge v. d. opeenvolging
der lettergrepen (o. a. wordt d. met een medeklinker eindi,gende lettergreep door haar plaatsing lang, als er eon medeklinker op volgt).
Hoe ztj nog bovendien, afgescheiden v. die
prosodische lengte, een zekeren toon a. d.
uitspraak gaven, geltjk die met name in d.
Grieksche taal door d. accenten wordt aangewezen, kunnen wiJ, onvoldoende bekend
met hun uitspraak, niet nauwkeurig beoordeelen, doch zeker zullen ztj wel, evenals nog
tegenwoordig d. talon v. Zuid-Europa op die
wijze worden uitgesproken, een rhythmische
verlenging en verkorting der lettergrepen, gepaard met verheffing on daling, hebben in
acht genomen. d. Lange lettergreep wordt uitgedrukt door 't teeken d. korte door „.
Een bepaalde opeenvolging v. twee of drie
lange of korte lettergrepen noemt men in d.
verskunde een voet. d. Tweesylbige voeten
Pyrrhichius
Spondeus (— —), Jam—) en Trochaeus (—
bus
d. driesylbige:
Tribrachys (,,
Molossus (— — —), BacAntibacchius (,, — —), Cretichius (— —
cus, meestal Amphimacer genoemd (— —),
Anapaestus Amphibrachys —
en Dactylus (— „ Eigenitjk zouden met
daze voeten alle versregels der classieke dichters kunnen worden uitgemeten of, gel& 't
kunstwoord hoot, gescandeerd, indien men
nl. bij sommige een voorslag of een nasleep
v. den lettergreep aanneemt. Doch 't gebruik
brengt mee, dat men ook met viersylbige
voeten scandeert en wet met: Dispondeus
(— — — —), Dipyrrhichius of Proceleusmaticus ,,), Choriambus (— —), Antipaestus — — Ditrochaeus (— — ,,), Dijambus (,, — —), Jonicus a majori (— — „),
Jonicus a minori („, — —), Epitritus, on wel
primus — — —),. secundus (——),
tertius (— — —) en quartus (— en
Paeonius, en wel primus (— secundus
— tertius — %.,) en quartus —).
Door d. .samenvoeging v. zulke voeten, 'tzij
in enkele gevallen dezelfde, 't zij in d. meeste
btj geregelde afwisseling, ontstaat een vers.
regel. d. Samenvoeging v. onderscheidene versregels tot eon gedicht of couplet last groote
verscheidenheid toe. Een hexametrisch gedicht bijv. bestaat alleen uit hexameters (zie
Hexameter), een distichon uit een hexameter
en een pentameter (zie Pentameter), een elegie
uit opeenvolgende disticha. In 't algemeen beet
een vers, waarin al d. regels dezelfde scansie
of voetmaat hebben, monocolos, een, waarin
tweeerlei soort v. versregels voorkomen, discolos (waartoe dus ook 't distichon behoort),
een, waarin driearlei versregels worden gevonden, tricolos enz., altijd met een btjvoeging,
welke d. afwisseling aanduidt: distrophos, tristrophos, tetrastrophos enz. Zoo hoot bijv. d.
eerste ode v. Horatius monocolos, omdat zij
geheel uit regels bestaat v.: een spondeus, twee
choriamben en eon jambus of pyrrhichius. d.
Tweede ode heat discolos tetrastrophos, omdat
ztj eerst drie verzen heeft, bestaande uit eon
dactylus, drie trochaeen en een trochaeus spondens, en dan eon, bestaande uit een dactylus
en een spondeus of een trochaeus, zoodat hier
twee soorten v. verzen zoo afwisselen, dat
at 5 = 1, 6 = 2 is, enz. Meermalen zijn er
pogingen gedaan om d. metra der Ouden in
d. versmaat der hedendaagsche talon in to
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voeren. d. Hexameter heeft in Duitschland
grooten opgang gemaakt, zoowel op zich zelf
(d. „Messiade" v. Klopstock, d. „Luise" v.
Voss, d. „Hermann and Dorothea" v. Goethe
enz.) als in verbintenis met een pentameter
tot een distichon (vele puntdichten v. Schiller
enz.), om v. andere punten niet to spreken.
Ook to onzent is 't beproefd; 't eerst, voor
zoover wij -weten, door Coddaeus, in „Nieuwe
Gedichten sonder rym, naa de Griexe en Latynsche Dichtmaten" (Harderwtjk, 1656). Doch
41. welluidendheid dier gedichten laat veel to
wenschen over, gelijk ook die v. Meerman's
vertaling der „Messiade" in hexameters. Later
trachtte v. d. Woordt (zie Woordt, van der)
't metrum der Ouden in onze taal in to
voeren, doch met weinig vrucht; zijn verzen
waren hard en voor geen klein gedeelte proza
in 't metrum der Ouden, doch met opoffering
v. 't rhythmische element. met andere woorden zonder welluidendheid.
In onze taal bestaat eigenlijk, wanneer men
die vergeefs beproefde navolging der oude
versmaten uitzondert, slecbts drieerlei versmaat, d. eerste zou men kunnen noemen d.
trochae-ische, met willekeurige spondeen, bij v. :
Kwel mijn' I matten I geest niet I langer,
Dartle, I die om I liedjes I plaagt.
d. Tweede wordt beheerscht door d. jambischen vorm, mede met of zonder naslag;
ook hier wissolt d. spondeus d. jambus af:
Wren Neer I lands bloed I door d'a I dren vloeit,
V
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Van vreem I de smet I ten vrij.
d. Derde is d. zoogenoeinde trippelmaat, bestaande uit dactylen, somwijlen met een vooren naslag:
Niet steeds is de I liefde be I stendig van I duur,
Hoe I fel zwij GIC3sn I boezem deed I jagen.
Tot daze drie scandeeringen kunnen al onze
versmaten worden teruggebracht, voor zoover
zij zich nl. binnen metrische perken houden
immers d. zoogenoemde lange verzen — proza,
waarin nu en dan een rum voorkomt — hebben
niet d. minsten rhytmus.
Ribbeck (JOHANNES KARL OTTO), een verdienstelijk Duitsch philoloog, geb. 23 Juli 1827
to Erfurt; hij ward in 1856 hoogl. to Bern en
daarna achtereenvolgens to Kiel, Heidelberg
en (in 1877) to Leipzig. Van zijn werken noemen we „Scenicae Romanorum poesis fragmenta" (2 dln, 2e dr. 1871—'73), „Der echte and
der unechte Juneval" (1865), „Die romische TraOdle im Zeitalter der Republik" (1875), „Friedrich Wilhelm Ritschl" (2 din, 1879-81), „Alazon" (1882), „Kolar" (1883), „Agroikos" (1885)
en „Geschichte der rOmischen Dichtung" (3 dln,
1887—'92). Ook gaf RIBBECK een uitgave v. d.
werken v. Virgilius en v,Horatius' „Epistolae"
en „Ars poetica".
Ribben, Zie Geraamte.
Ribben ('t) v. 't vlas beet 'tzelfde doel
als 't zwingelen.. Bij 't ribben spreidt men een
handvol vlas, dat men met d. eene hand
vasthoudt, op een stuk leer (riblap) of op een
kussen uit en daarna strijkt men met een
bot mes d. houtachtige deelen weg en brengt
men d. vezels in d. zelfde richting.

Ribbenkwallen (ctenophorae) maken een
klasse uit in d. groep der huidzakdieren en
hebben een kogeirond, zelden een zijdelings
samengedrukt lichaam, v. acht /ten (ribben)
bewegelijke plaatjes voorzien. Dikwijls is d.
mond door lapvormige aanhangels omgeven.
d. Voortbeweging geschiedt door d. beweging
der plaatjes, die d. ribben samenstellen of
door samentrekking v. d. geheele lichaamsmassa. d. Ribben zijn 8 of 4 in getal. Doze
dieren zijn hermaphrodieten en in enkele gevallen treedt een gedaanteverwisseling op.
Alle ribbenkwallen zijn zeedieren on d. meeste
komen in d. warme streken voor. Aan onze
kusten komt voor d. cydippe en in d. Middellandsche Zee d. bandvormige venusgordel.
Ribeiro _Pereira (THOMAZ ANTONIO), een
Portugeesch dichter, geb. 1 Juli 1831 to Parada
de Gonta. Hij was advocaat on afgevaardigde
in 't Parlement, vertoefde eenigen tijd in Portugeesch-India on was in 1878 eenigen tijd minister
v. Kolonien. Behalve verscheidene reisbeschrijvingen gaf hij o. a. twee bundels lyrische
gedichten, „Sons qua passam" (1854) en „Vesperas" (1858), alsmede 't patriotisch gedicht
„Jaime" (6e dr. 1880) en 't verhalend gedicht
„A delfina do mat" (1868 en 1881) in 't licht.
Ribera

(JUSEPE DE), bilgetlaaMd ESPAGNO-

een beroemd Spaansch schilder en
graveur, 12 Jan. 1588 to Xativa (thans S.
Felipe), niet ver v. Valencia, geb. Zijn wader,,
Luis Ribera, zond hem n. Valencia om d. wetenschappen to beoefenen, maar d. soon vond er
meer vermaak in, 't atelier v. FRANCISCO DE
RIBERA dan d. universiteit to bezoeken.Nadat
hij eenige vorderingen in d. kunst had gemaakt, begaf hij zich n. Italie, waar hij to
Napels Caravaggio aantrof, dien hij zich dadelijk ten voorbeeld stelde. Te Rome bestudeerde
hij d. werken v. Rafael en der Caracci en Teed hij
intusschen bijna gebrek, totdat een kardinaal
zich zijner aantrok en hem in zijn paleis opnam.
RIBERA ondervond echter, dat d. weelde hem
v. 't werk afleidde, en verkoos zijn vrijheid
weder. Hij bestudeerde nu to Parma en Modena
d. werken v. Correggio, maar sloot zich ten
slotte in Napels voor goad a. d. richting v.
Caravaggio aan. Evenals daze was hij bij uitsluiting naturalist, maar hij overtrof hem niet
alleen als kolorist, doch -ook in natuurlijkheid
on nauwkeurigheid v. teekening. Zijn schoon
en eigenaardig koloriet verviel soms in 't
bruin, maar 't effect was steeds vol kracht en
zelfs bedriegelijk v. waarheid. Zijn behandeling was breed on vet on vooral wist hij haar
met meesterlijke hand to eigenen tot 't schildereti v. koppen on handen. Zijn avontuurlilke
phantasie verdiepte zich als bij voorkeur in
afgrijseltjke voorstellingen v. martelaars en,
als hij borstbeelden v. apostelen en profeten
schilderde, waren 't steeds hoekige, sombere
figuren. Intusschen was 't door een v. zijn
huiveringwekkende tafereelen (dat der marteling v. d. H. Bartholomeus), dat d. aandacht
v. d. onderkoning op hem gevestigd ward. Tot
hofschilder en directeur v. alle kunstverzamelingen in 't rijk benoemd, verkeerde hij met
grooten on vorsten op geltjken voet, welke
soort v. omgang hem echter duur to staan
kwam, daar d. prins Don Juan v. Oostenrijk hem zijn geliefde dochter Maria Rosa
schaakte. Volgens d. Itgende zou hij, door d.
schande v. zijn huis gedrukt, zich sedert
steeds verborgen gehouden hebben en nooit
meer to voorschijn zijn gekomen. Volgens
Bermudez en andere historici daarentegen is
RIBERA, met eer en rijkdom overladen, to
Napels in 67-jarigen ouderdom overl.
LETTO,
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's Mans werken zijn zeer talrUk en in d.

voorn. galerijen te vinden; fresco s heeft hij
nooit geschilderd. Wtj kunnen hier alleen d.
belangrijkste schilderijen noemen. In d. collectie v. Alton Tower in Engeland bevindt zich
't portret des kunstenaars, door hemzelf geschilderd en gegraveerd door Wints.nley, en te
Florence een ander portret, gegraveerd door
Pazzi. Uit d. oude geschiedenis en mythologic)
schi derde RIBERA o. a. „d. Stervende Seneca"
(Pinakotheek te Munchen), „Cato's zelfmoord",
een vreeselijk tooneel (Spaansch museum in
't Louvre). en „d. Strat v. Ixion" e. a. (in 't paleis
Buenretiro te Madrid). Tot zijn beste bijbelsche voorstellingen behooren: „Jacob, d.
schapen v. Laban weidende" (Dresden), „Abraham's otterliande' een voortretfelUk werk
(s. Petersburg), „d. H. Drievuldigheid"(museum
te Madrid), „Christus als knaap in d. tempel",
zeer origineel v. compositie en veel edeler v.
uitdrukking dan zijn meeste andere stukken,
helder en kractitig v. toon (bij lord Egerton),
„Maria met 't kind", waarbij ook Jozef, triviaal
v. opvatting, maar helder en warm v. kleur
en voortreuelUk behandeld (bij Sir Thomas
Baring te Londen), „d. Aanbidding der herders", helder en warm v. toon en zeer uitvoerig
geschilderd (Louvre), gegraveerd door Ingouf,
„Maria met 't kind en Johannes op d. vlucht
n. Egypte" (Burleigh-house)„'t Avondmaal"
(in 't koor der kerk s. Martino te Napels),
d. „Afneming v. 't kruis" (in d. sacristie v.
laatstgenoetude kerk), „d. Marteling v. d. H.
Januarius" (d. heilige komt uit d. brandenden
oven to voorschijn), een v. d. meesterstukken
des schilders (in d. kapel del Tesoro te Napels),
gegraveerd door S. Morcott, „d. Toebereidselen tot d. marteling v. d.H.Bartholomeus",
een eigenaardig meesterlijk, maar huiveringwekkend tafereel (BerlUn, 't zeltde onderwerp
schilderde RIBERA verseheidene malen), en vele
voorstellingen v. s. Franciscus v. Assisi, s.
Higronymus e. a. heiligen. Tot zijn dusgenaamde profane voorstellingen behooren
nog: „Democritus en Heraclitus", „Diogenes
met d. lantaarn", „Archimedes net d. brandspiegel" en d. compositie, bekend onder d. titel
„Strogozzo", die ook wel a. Rafael of Michel
Angelo wordt toegeschreven ('t is eon heks,

in een reusachtig geraamte gezeten, zeer phantastisch; Apsleyhouse).
d. Etsen v. RIBERA zijn mode- zeer beroemd
en gezocht; zU zijn zuiver en nauwkeurig v.
teekening, smaakvol en gemakkelkjk en vol
afwisseling bewerkt. Meesterstukken zijn „d.
Marteling v. d. H. Bartholomeus", d. „H.
Higronymus" en een beschonken „Silenus".

RIBERA vormde verschill. leerlingen, v. welke
Salvator Rosa en A. Falcone d. beste ztjn.
Nog andere Spaansche schilders v. dozen
naam z!jn : JUAN ANTONIO RIBERA. geb. in 1779 te
Madrid en overt. in 1850; hij was kamerschilder
v. koning Ferdinand VII on behoorde tot
d. school v. David. Zijn beroemdste stukken zijn: „d. Verheffing v. Wamba op d.

troon" „d. Spaansche Parnassus" (in 't kasteel
Pardo), „d. A potheose v. d. H. Ferdinand" (in
't paleis to Madrid) on nog een groot mythologisch stuk. — Voorts c. L. DE RIBERA, geb.
to Rome in 1812 on overl. 14 Apr.1891, v. wien
on, geen nadere bUzoriderheden bekend zijn.
Ribot (THEODULE), een Fransch schilder
geb. 8 Aug. 1823 te s. Nicolas d'Attez, in 't
depart. Eure; in d. beginne schilderde hij
eonige stillevens, die, wat opvatting en kolorie oetretfen, a. Velasquez, Ribero e. a. Spaansche naturalisten doen denken, doch sedert
18, ontleende hij d. stof voor zijn realistische
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schilderingen voorn. a. d. bUbel en 't leven der
heiligen, als d. voorn. noemen w0 „d. Heilige
Sebastiaan" (1865), „d. Barmhartige Samaritaan" (1870, beide in 't Luxembourg) on „Christus onder d. Schriftgeleerden"; voorts schilderde hij vele naturalistieche genre-stukken.
RIBOT overl. 12 Sept. 1891 to Parijs, na in 1878 tot
ridder on in 1887 tot officier v.'t legioen v. eer
verheven to zijn.
Ribot (ALEXANDRE FELIX JOSEPH), een,
Fransch rechtsgeleerde en staatsman, geb.
7 Febr. 1842 to St. Omer. Aanvankelijk advocaat,
werd hij in 187directeur der crimineele zaken
in 't ministerie v. Justitie on vervolgens secretaris-generaal en staatsraad in buitengewonen
dienst en in 1877 vestigde hij zich wederom
als advocaat. In 1878 werd 14 lid v. d. Kamer
v. Afgevaardigden, waar hij tot 't linker
centrum behoorde; in 1890 zag hij zich tot
minister v. Buitenlandsche Zaken en in 1892
tot minister-premier aangesteld.
Ribot (THEODULE), een Fransch wijsgeer,
geb. 18 Dec. 1839 to Guingamp. Sedert 1872 is
hij hoogl. to Parijs, waar hij in 1876 d. „Revue
philosophique" stichtte. Hij schreef: „La psychologie anglaise contemporaine" (2e dr.1875),
„L' heredite" (nieuwe dr. 1882), „La psychologie
de l'attention" (1888), „La philosophic) de
Schopenhauer" (4e dr. 1890) en „Les maladies
de la memoire" (1881).
_Ricardo (DAVID), een groot staathuis-

houdkundige, geb. to Londen 12 Apr. 1772 en
overl. to Catcombpark, in Gloucester, 11 Sept.
1823. Door zijn vader, een Portugeesch Israbliet,
die uit Amsterdam atkomstig was, word hij
n. Holland ter school gezonden en op zijn
14e jaar op zijn kantoor to Londen geplaatst.
ZUn studi6n, welke hij ter wine v. d. financieelen arbeid niet verwaarloosde, brachten
hem eerst op wUsgeerig-godsdienstig gebied,
wat zijn overgang tot d. Anglicaansche kerk
ten gevolge had. Na die gebeurtenis verliet hij
zuns vaders kantoor; hij dreef nu handel voor
eigen rekening on verwierf aanzienlUke rijkdommen in speculaties met etrecten, ten gevolge waarvan hij op 25-jarigen leeftUd reeds
een groot gedeelte v. zip tijd a. d. studie kon ,

Staathuishoudkunde werd zijn ge- wijden.

yak, vooral nadat hij in 1799 persoonluk kennis gemaakt had met Adam
Smith. Als schrUver trad hlj voor 't eerst
op in 1810, met een brochure over papieren.
geld; vtif jaar later schreef hij togon d. verbodswetten v. graanuitvoer, terwUl in 1819.
zijn hoofdwerk, „Principles of political Economy and Taxation", verscheen. 'tZelfde jaar
werd 14 lid v. 't Lagerhuis, waar htj uitsluitend 't woord voerde, wanneer zUn
studio tot nut on voorlichting kon dienen.
Ook was RICARDO d. stichter der staathuishoudkundige club to London. d. Meesten
naam heeft hij zich verworven met zUn bijzondere theorie over d. grondrente. Zoo
noemde hid dat gedeelte der pachtsom, dat d.
grondeigenaar betaald wordt voor 't gebruik
der oorspronkelUke en onvernietigbare krachten der aarde, welk deel hij onderscheidt v.
'tgeen hem betaald wordt voor d. reeds a. d.
grond gedane onkosten, bebouwingen en verbeteringen. Die splitsing heeft invloed op
zijn theorie over d. waarde der voortbrengselen v. d. grond, die volgens hem eigenlUk te duur betaald warden. BU 't begin
der beschaving, zoo redeneert hij gaat men
natuurlUk eerst 't goede land bebouwen;
d. eigenaars daarvan laten zich door d. opbrengst der producten hun kosten vergoeden;
maar nu neemt d. bevolking toe,. d.. vraag
liefkoosd

,
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naar producten vermeerdert, nieuw land wordt
ontgonnen, wat veel kosten vereischt en d.
producten doet rijzen. Nu maken d. eigenaars
der reeds lang ontgonnen en bebouwde landerijen daarvan gebruik en genieten zij dus voor
hun producten meer dan hun toekomt. Deze
theorie, op een valsche onderstelling rustende, is thans sinds lang verworpen. Zie Th.
v. Stolk Over Grondrente" (1858).
Ricasoli (BETTING), een Italiaansch staatsman, geb. 9 Mrt 1809 te Florence, overl. 23
Oct. 1880 op. zijn kasteel Brolio bij Siena. Hij
werd in 1847 gonfaloniere v. Florence en lid
v. 't Toscaansche parlement, waar hij zich bU d.
oppositie aansloot. Toen hij zijn hoop op een
blijvenden liberalen regeeringsvorm verijdeld
zag, stelde hij zich a. 't hoofd v. d. national°
partij v. Toscane en ijverde hij als minister
v. Binnenlandsche Zaken in 't in 1859 gevornide voorloopig bewind voor 't tot stand
brengen v. d. eenheid v. Italie. Sedert 1 Aug.
v. laatstgenoemd jaar tevens premier v. 't
kabinet, werd RICASOLI na d. annexatie v.
Toscane (1860) gouverneur-generaal v. dit
gelied. In 1861 werd hij in 't eerste Italiaansche parlement gekozen en door zijn optreden
won hij alras een groote populariteit, echter
ten koste v. 's konings gunst. Niettemin benoemde deze hem 12 Juli 1861 tot ministerpresident; 3 Mrt 1862 moest hij als zoodanig
aftreden. wijl hij niemand had kunnen vinden,
die in zijn kabinet d. portefeuille v. Binnenlandsche Zaken had willen aanvaarden; deshalve belastte hij zich zelf met deze, alsmede
met die v. Oorlog en Buitenlandsche Zaken.
Van 1866—'67 was RICASOLI minister-premier
en tevens minister v. Binnenlandsche Zaken
en als zoodanig trachtte hij 't binnenlandsch
bestuur v. Itali8 door decentraliseerende maatregelen te verbeteren. Zijn „Lettere e document" werden v. 1886—'92 in 7 dln uitgegeven.
Zie Passerini, „Genealogia e storia della
Famigl4a, Ricasoli" (1861).
►
(ANTONELLO), een Ital.
Ricci of Riccio
schilder, door zijn vader, Mariano, te Messina
in d. kunst onderwezen en door Polidoro verder gevormd. In d. kerk v. S. Dominicus
vindt men v. hem een voortreffelijke schildertb
d. H. Maagd op d. wolken, en in d. hospitaalkerk s. Lucia een H. Placidus met andere
heiligen, gejaarmerkt 1591. Van bijzondere
waarde zijn twee schilderijen bij d. Dominicanen, een „Geboorte v. Christus" en d. „Verschijning des H. Geestes". d. Eerste schilder(j,
v. 1576, wordt door kunstkenners voor 's mans
hoofdwerk gehouden en kostte iemand, die 't
berispen dorst, 't Leven, daar RICCI hem in
zijn drift vermoordde, om welke reden hij
dan ook een tild lang uit Messina afwezig
bleef. In d. kerken v. laatstgenoemde stad
vindt men onderscheidene stukken v. zijn hand.
Zijn sterfjaar is onbekend.
Ricci (nomENico), ook wel Brusasorci
en 11 Riccio genoemd, een Ital. schilder, v.
Verona of v. Chiavenna afkomstig, bestudeerde to VenetiO d. werken v. Giorgione en
Titiaan, die zijn voorbeelden bleven, ofschoon
hij hen niet evenaarde. Lanzi roemt hem echter als hen nabij komende; Kugler's oordeel
is minder gunstig; hij noemt hem een middelmatig kunstenaar, die voornamelijk door
zijn techniek uitmuntte. Hij schilderde fraaie
fresco's in villa's en paleizen. Volgens Lanzi
was zijn meesterstuk „Clemens VIII en Karel
V to Bologna", in een zaal v. 't huis Ridolfi
to Bologna geschilderd en door d. gravure
bekend. Elders schilderde hij mythologische
muurschildertjen; bovendien enkele altaar-
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stukken en kleinere werken, welke men echter alleen in Italiaansche galerijen aantreft.
In 't buitenland is hij niet vertegenwoordigd.
Hij overl. in 1567 op 73-jarigen leeftijd.
Ricci (FELICE), ook wel Brusasorci Jun.
(naar zijn grootvader) of Riccio genaamd,
werd door zijn vader Domenico en later door
Ligorzi to Florence in d. kunst onderwezen.
Hij overtrof zijn vader on schilderde in een
geheel anderen stijl. Zijn composities zijn verdienstelijk v. teekening en koloriet. Men vindt
v. hem madonna's met engelen en allerliefste kinderfiguren. In d. kerken v. Verona
treft men onderscheidene schilderijen in olieverf v. hem aan; fresco's schilderde hij niet
Zijn portretten waren ook zeer gezocht. Hij
overl. in 1605 op 65-jarigen leeftijd.
Ricci (GIOVANNI BATTISTA), schilder v.
Novara, behoort tot d. Romeinsche school on
maakte zich voor 't eerst bekend door zijn
schilderwerken in d. bibliotheek v. 't Vaticaan,
die pans Sixtus V zoo zeer bevielen, dat deze
hem tot opzichter over d. in 't Quirinaal uit
to voeren kunstwerken benoemde. Ook Clemens VIII achtte hem hoog en deed hem in
S. Giovanni in Laterano d. wilding dezer
basiliek schilderen, een work, dat vrtj en
frisch geschilderd is, maar lang niet d. dogelijkbeid der meesters v. 't begin der 16e eeuw
bezit. Evenals zijn kunstbroeders uit dat tijdyak, schilderde RICCI spoedig en gemakkelijk,
eigenschappen, die vooral door Sixtus V op
hoogen prijs werden gesteld. Volgens della
Valle overl. RICCI in 1620 op 75-jarigen leeftijd.
Ricci (MARCO), landschapschilder en grayour, in 1679 to Belluno geb. Hij wordt voor
dengene gehouden, die na Titiaan 't landschap
in d. Venetiaansche school vertegenwoordigde.
Lanzi zegt, dat weinigen vOOr horn 't landschap zoo natuurltjk on naar waarheid opvatten. Zijn rneeste schilderijen zijn uit d. Italiaansche verzamelingen in die v. Engeland
overgegaan. RICCI werkte ook to Parijs on to
London, maar keerde telkens weer n. Belluno
terug, om daar studien to maken. Zijn meeste
schilderijen stellen dan ook gezichten uit d.
omtrek dier stad voor. Te Weonen in d.
keizerlijke galerij vindt men v. hem eon landschap met d. doop v. Christus. In d. musea
v. Turijn on v. Dresden kotnen vele v. zijn
werken voor. Hij overl. in 1729. Verscheidene
v. zijn werken zijn gegraveerd.
Ricci of Rizzi (SEBASTIANO), to Cividale
di Belluno in 1659 of 1660 geb., was een leerling
v. Cervelli, die hem v. VenetiO n. Milaan medenam, waarop hij zelf n. Bologna on Veneto
on later n. Florence on Rome reisde, overal
d. werken der groote meesters bestudeerende.
Hij verwierf zich grooten naam, ofschoon
nieuwere kunstkenners hem wel veel talent,
maar geen Alpe studio toekennen en meenen,
dat zijn gemakkelijk en oppervlakkig behandelde schilderijen enkel op effect berekend
zijn. Op lateren leeftijd gevoelde hij zelf dit
gebrek on trachtte hij 't to overwinnen, maar
hij verviel toen weer in 't gebrek a. oorspronkelijkheid. Lanzi roemt horn om d. gemakkelijkheid, waarmee hij in allerlei manieren wilt to
schilderen, zoodat men zijn work dikwijls
met dat v. P.' Veronese on to Dresden met
dat v. Correggio heeft verward. In V enetiti
on vooral ook in Engeland (waar hij Thornhill
't voorrecht betwistte d. s. Paulskerk v. Londen to beschilderen) vindt men verscheidene
werken v. zijn hand; in 't museum to Dresden
drie v. zijn beste schilderUen. RICCI overl.
in 1734.

Ricci (sciPioxz DE), een Italiaansch prelaat
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en hervormer, gab. 9 Jan. 1741 to Florence,
sedert 1780 bisschop v. Pistoja en Prato. Hij
ondersteunde d. pogingen tot hervorming op
kerkelOk gebied v. groothertog Leopold I
v. Toscane; tot dit doel hield hij in 1786 een
vermaarde synods, ten einde d. pauselUke
macht zooveel mogelijk to beperken. Een
generale synods, in 1787 to Florence gehouden,
verzette zich tegen iedere kerkeltjke hervorming en ten gevolge v: herhaalde opstanden
in Pistoja zag RICCI zich genoodzaakt, in 1791
v. ztjn bisschoppelOke waardigheid afstand
to (loon. Hij overt. 27 Jan. 1810. ZUn gedenkschriften werden o. a. door Gelli (2 dln, 1865)
uitgege yen.
Ricci (Lmai), een Italiaansch opera-componist, gab. in 1805 to Napels en overt. in
1859 te Praag. Hij was sedert 1836 kapelmeester a. d. kathedraal to Trist en tevens
zangdirecteur v. 't theater. In 1857 ward hij
krankzinnig. Ztjn werken bestaan, behalve uit
opera's, ook uit kerkelOke muziek. — Zijn
brooder FREDERICIO RICCI, gab. in 1809 to
Napels on overt. in 1877 to Corregliano, was
eveneens een beroemd opera-componist. Hij
ward in 1853 benoemd tot inspecteur der
theaterschool to s.Petersburg en kwam in
1869 to Parijs. Behalve opera's („Chrispino a
la Comaro", „Corrado d'Altamora" on „La
prizione d'Ed
imburgo") componeerde hij ook
cantaten, liederen en missen.
Ricciarelli (DANIEL), een Italiaansch schildor en beeldhouwer, ward in 1509 to Volterra,
in Toscane, gab. en wordt deswege gewoonlijk DANIEL DE VOLTERRA. genoemd. Hij genoot
't onderwijs v. B. Perruzzi en Sodoma to
Siena en v. Perino del Vaga to Rome, waar
voornamelijk v. d. grooten Michel Angelo,
die wederkeerig zeer a. hem gehecht was en
hem op velerlei w Us vooruit hielp. RICCIARELLI west zich dan ook veal v. d. manier
diens meesters eigen te maken, zonder echter
zijn verhevenheid to bereiken. In d.teekening
toonde RICCIARELLI steeds groote meesterschap; zjn kleur was evenwel koud. M.
Angelo list hem onderscheidene v. zijn werken
in 't Vaticaan voltooien en ook elders, o. a.
in d. Farnesina, werkte RICCIARELLI onder
zijn opzicht, waarvan nog d. sporen zichtbaar
d. Beroemde „Afneming v. 't kruis",
welke men in Trinita de' Monti zag en die
nevens Rafael's „Transfiguratie" en d. „Communie v. d. H. Hi6ronymus" tot d. voorn.
kunstwerken v. Rome ward gerekend, schilderde RICCIARE LLI made onder 't oog v. Buonarotti. Daze schilderij, zeer levendig gecomponeerd, ward door Palmaroli niet gelukkig
gerestaureerd; toch is d. indruk v. 't geheel
nog steeds aangr jpend on vol edele motieven.
RICCIARELLE's schilderUen zljn zeldzaam, daar
hij zich later op d. plastiek heeft toegelegd,
terwij1 htj bovendien steeds lang work had,
eer hij iets voltooid had. Ook als beeldhouwer
stelde htj zich M. Angelo ten voorbeeld. ZUn
beelden werden door afgietsels in gips
zeer algemeen. In 't corridor v. 't Belvedere
is d. „Cleopatra", welke d. fontein versiert,
zijn work. Tegen 't einde v. zijn leven ondernam hij 't standbeeld v. S. Michael, dat d.
groote poort v. 't kasteel S. Angelo zoo hebben
moeten opluisteren. In S. Trinita de' Monti
vindt men nog andere beeldhouw- en stukadoorwerken v. ztjn hand. In een basreligf
stelde hij o. a. M. Angelo met d. spiegel voor
on in een andere satyrs, die koppen, armen,
beenen enz. op d. weegschaal leggen. Men
meent, dat hij daarmee d. helpers des meesters
heeft willen aanduiden.

Uit FrankrUk ward btj RICCIARELLI een ruiterstandbeeld v. Henrik II besteld, waarvan hij
alleen 't paard voltooide, dat naar zijn model
in brons ward gegoten. d. Dood, welke hem
in 1567 wegnam, verhinderde hem d. ruiter
to voltooien. RICCIARELLI was 't made, die
d. voorstelling v. 't laatste oordeel v. M. Angelo
in d. SixtUnsche kapel voor vernietiging bewaarde, daar paus Paulus V reeds 't besluit
genomen had haar to doen overpleisteren,
omdat d. schilder er zooveel naakte figuren
in had aangebracht. RICCIARELLI verbond zich
om d. figuren, die ergernis verwekten, met
kleedingstukken to bedekken, wat horn d.
spotnaam „Braghettone" (broekenschilder) op
d. hals heeft gehaald.
't Hoofd work v. dozen kunstenaar, d. reeds
genoemde „Afneming v. 't kruis", is door
G. B. Cavalleriis, N. Dorigny, Cecchi, A. Westerhout, F. Rastaini e. a. gegraveerd. Een andere
„Afneming", vroeger in Sta Maria del Popolo
to Rome, is thans in 't museum te Napels. d.
Compositie verschilt aanmerkelijk v. die der
andere schilderij. „d. Kindermoord", eon niet
minder beroemde schilderij v. Volterra, bevindt
zich in d. galertj der Uffizi to Florence. 't
Louvre bezit v. hem „David en Goliath", een
zeer merkwaardige schilderij, vaak met 't work
v. Michel Angelo gelijk gesteld en gegraveerd
door B. Audran.
Riccio (DAvID), zie Rizzio.

Riccius (AUGUST FERDINAND), een Duitsch
toonkunstenaar en componist, gab. in 1819 to
Bernstadt. Hij studeerde aanvankelijk in d.
theologie, list echter weldra d. wetenschap
voor d. kunst varen, ward in 1849 directeur
der Euterpe-concerten to Leipzig, vijf jaar
later kapelmeester a. d. stadsschouwburg
aldaar on in 1864 kapelmeester to Hamburg,
waar hij tevens als muziekonderwijzer hoog
gewaardeerd is. Hij componeerde klavierwerken, benevens een aantal liederen.
Riccius

(KARL AUGUST GUSTAV), even-

eons een Duitsch componist, ward gab. in
1830 to Bernstadt on overt. 8 Juli 1893 to
Dresden, waar hij kapelmeester was. Ook hij
componeerde klavierstukken, liederen enz.
Riccoboni (LuDovico), een Italiaansch
tooneelspeler en dramaturg, gab. in 1674 (of
1677) to Modena. HU was in Italie als tooneelspeler bekend onder d. naam Lelio en v.
1716—'29 was hij to Partjs directeur v. eon
Italiaansch gezelschap tooneelspelers, waar
htj zich zeer verdienstelUk heeft gemaakt
voor 't tooneel. Hij overt. 5 Dec. 1753 to
Parma. ZUn voorn. werken zijn „Dell'arte
rappresentativa" (1728), „Histoire du theatre
italien" (1728—'31) en „De la reformation du
theatre" (1743).
Rice (rAins), eon Engelsch schrtjfer, eb.
1848 to Northampton, overt. 25 Apr. 1:•: to
London. HU was uitgever v. 't weekblad
„Once a week" on schreef met Walter Besant
d. populaire „Besant-Rice novels" („ With
harp and crown" e. a.), alsmede The British
flag" (1879).
Richatort (JEAN), een Zuid•Nederlandsch
contrapuntist in d. 16e eeuw en kapelmeester
v. d. kerk s. Gilles te Brugge. HU componeerde
psalmen, motetten e. a. muziek.
Richard Z Leeuwenhart, koning v.
Engeland, gab. in 1157, was eon zoon v.
Hendrik II en Eleonora v. Poitou, die haren
zoon aanzette tot opstand tegen zUn vader,
na wiens dood htj in 1189 d. troon beklom.
Een zUner eerste regeeringsdaden was, dat hij
op allerlei wjs gin onderdanen geld afperste
tot 't uitrusten v. eon kruistocht, waartoe
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hij zich met Philips II Augustus v. Frankrijk vereenigde. Na zich lang op Sicilia te
hebben opgehouden, veroverdo hij Cyprus,
waarna hij met groote pracht Berengaria v.
Navarra huwde en met haar n. Ptolemais
overstak, ten einde d. belegering dier stad,
welke reeds drie jaren geduurd had, met
kracht te helpen voortzetten. Nadat Ptolemais
d. kruisvaarders in handen gevallen was
zette RICHARD zijn veroveringen voort en hielp
hij Koenraad v. Montferrat op d., hem door
Guido v. Lusignan betwisten troon v. Jeruzalem, waarover veel tweespalt tuss. d. kruisvaarders ontstond, zoodat ook d. Fransche
koning in een vijandeluke houding tot hem
te staan kwam. Weldra keerde Philips naar
zijn staten terug en trachtte hij onder allerlei
♦ oorwendsels Engeland a. zich te onderwerpen. Dit had ten gevolge, dat RICHARD, als
pelgrim vermomd, naar zijn rijk trachtte terug
te keeren ; maar, op 't grondgebied v. d. hertog
v. Oostenrijk gekomen, werd hij op diens
last uit wraak over vroegere beleedigingen
gevangen gehouden en eerst na d. belofte v.
een zwaar losgeld losgelaten. Eindelijk gelukte
't hem na veel wederwaardigheden Engeland
te bereiken, waar gedurende zijn afwezigheid
d. staat v. zaken zoodanig in verwarring was
geraakt, dat men hem met open armen ontving. Niet lang daarna tastte hij Frankrijk
a., doch hij overl. bij d. belegering v. Limoges
a. d. gevolgen eener ontvangen wond, 6 Apr.
1199. d. Bijnaam „Leeuwentiart" dankte hij
niet zoozeer a. zijn dapperheid in 't algemeen
alswel a. 't volksverhaal, dat hij een op
hem aangehitsten leeuw zou overmeesterd
en gedood hebben. Zie James. „History of
Richard I" (2e dr. 1855), en Apton, „Life and
times of Richard I" (1874).
Richard II, insgelijks koning v. Engeland,
was een zoon v. Eduard, d. „Zwarten Prins",
en werd in 1366 geb. Reeds als elfjarige knaap
ging d. troonsopvolging op hem over. Daar
echter d. naijver tuss. d. aanzienlijken en 't
yolk d. instelling v. een regelmatig regentschap verhinderde, ontstonden er zware onlusten, inzonderheid ten gevolge v. 't willekeurige invoeren v. belastingen ter dekking
v. nuttelooze oorlogen tegen Frankrijk en
dwaze geldverspillingen v. 't hof. Hoewel
d. jonge koning bij 't beteugelen v. dien
opstand grooten persoonlijken mood a. d.dag
legde, bleek echter later, dat een verwaarloosde opvoeding hem slechts had gevormd
tot een losbandig verkwister en een onbekwaam regent. Na verschill. gewelddadigheden
tegen d. aanzienlijksten zijns rijks gepleegd
en daardoor velen en d. invloedrijksten zich
ten vijand to hebben gemaakt, had hij
d. onvoorzichtigheid in 1399 een krtjgstocht
tegen lerland to ondernemen, onder 't voorwendsel d. moord zijns neefs, graaf Mortimer de la Marche, to wreken. Doch deze
onderneming liep niet alleen vruchteloos af,
maar had ook ten gevolge, dat zijn vijanden
hem in zijn eigen land in hechtenis namen,
hem in d. Tower opsloten on hem dwongen
tot 't afstand doen v. d. regeering. Hij werd
gevangen gezet op 't kasteel Pomfret in 't
graafs. York, waar men hem wreedaardig
door onthouding v. alle voedsel d. hongerdood
liet sterven, 14 Febr. 1400. Zijn leven is beschreven door Knyghton, „Historic vitae et
regni Ricardi II" (1729). Zie mode : James
Gairdner. „The Houses of Lancaster and
York" (1874).
Richard III, bi,jgenaamd „met d. bult",
was koning v. Engeland v. 1483—'8-5. HO was
VIII.
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d. jongste zoon v. RICHARD, hertog v. York,
en geb. in 1450. Misvormd v. lichaam, bezat
hij een buitengewoon schranderen of liever
listigen geest. Of hij medeplichtig was a. 't
vermoorden v. zijn ouderen broeder, die onder
d. naam Eduard IV d. koninklijken troon beklommen had, is niet zoo zeker als dat hij,
ofschoon voogd over diens twaalfjarigen zoon
on opvolger, d. handen naar d. kroon voor
zichzelf uitstrekte. Hij ontzag zich niet, daartoe d. wettigheid der geboorte v. Eduards
kinderen te betwisten, ja zelfs zijn eigen
moeder to beschuldigen v. een echtbreuk, die
a. zijn ouderen broeder, d. hertog v. Clarence,
't leven zou gegeven hebben. Na veel list en
onbeschaamdheid gelukte 't hem, zich d. kroon
to doen aanbieden, die hij echter niet zonder
veel tegenstand droeg, zoo zelfs, dat er hevige
binnenlandsche oorlogen ontstonden. Een zijner
voorn. tegenstanders was Hendrik Tudor,
hertog v. Richmond, die met een leger in
Wales landde en a. d. koninklijke troepen
bij Bosworth een slag leverde, waarin RICHARD
22 Aug. 1485 sneuvelde. Met dien slag eindigde
d. burgeroorlog tuss. d. zoogenoemde ,,roode"
en „witte" Rozen in Engeland en verloor 't
huis Plantagenet d. kroon. Horace Walpole
heeft belangrijke bijdragen tot RICHARD'S
levensgeschiedenis gegeven in „Historic
doubst on the life and reign of King Richard
III" (1768). Zie verder James Gairdner, „Life
and Reign of Richard III" (2e dr. 1879).
Richards (BRINLEY), een Engelsch cornponist, geb. in 1819 to Carmarthen in Wales
en overl. in 1885 te London, waar hij een
verdienstelijk muziekleeraar in 't klavierspel
was. Zeer populair is zijn hymne „God bless
the prince of Wales".
Richards (ALFRED BATE), een Engelsch
schrijver, geb. in 1820, overl. 12 Juni 1876; hij
was een tijd lang overste v. een leger vrijwilligers en was ook als journalist werkzaam.
Van zijn werken noemen we slechts 't drama
„Cromwell" en d. roman „So very human"
(3 dln, 1871).
Richardson (SAMUEL), een beroemd Engelsch romanschrijver, in 1689 in 't graafs.
Derby geb. Hoe gaarne hij zijn gelukkigen
aanleg door d. studio zou hebben ontwikkeld,
zijn bekrompen uitwendige omstandigheden
noodzaakten hem, zich a. d. boekhandel to
wijden. Hij overl. 4 Juli 1761. Bekend zijn
zijn romans, vooral d. „Pamela" (1740), „Sir
Charles Grandison" (1753), doch 't meest „Clarissa Harlowe" (1749), welken Rousseau d.
besten roman noemde, die ooit geschreven
werd. Ofschoon langdradig naar d. tegenwoordigen smaak, hebben doze zedenkundige verhalen voor un
h tijd zulke onschatbare verdiensten bezeten, dat zij zelfs v. d. kansels
werden aangeprezen. Zij ztjn in tal v, talon
vertaald, d. „Clarissa" en d. „Grandison" ook
in 't Nederlandsch door Stinstra; voorts d.
„Camilla" en „Sidney Bidulph". d. Eerstgenoemde dozer romans hebben een belangrijken invloed uitgeoefend op onze bekende
romanschrijfsters Wolff en Deken, in wier
„Willem Levend" men bij v. 't karakter v.
Lovelace uit d. Clarissa geheel terugvindt.
RICHARDSON'S ”Correspondence" (1804) door
Aug. Barbauld is in 't Nederl. vertaald
onder d. titel : „Briefw isseling, met eene levensbeschrijving en beoordeeling zijner werken"
(1805).
Richardson (JAMES), een beroemd Afrikareiziger, werd in of omstr. 1810 in Schotland
geb. Hij wijdde zich a. d. zendingszaak en
deed in 1845 een rein door d. Sahara n. Rha-.
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dames en Rhat, waarop hij vele belangrtjke
berichten, zoowel aangaande d. inlandsche
volksstammen als ten behoove v. 't aanknoopen v. handelsbetrekkingen en 't weren v. d.
slavenhandel, verzamelde. HU gaf een beschrUving v. deze reis in 't licht onder d. titel
„Travels in the great Desert of Sahara" (1849).
In 1850 word hij a. 't hoofd geplaatst v. een
nieuwe uitrusting, waarvan ook Barth en
Overweg deel uitmaakten. Doze expeditie
vertrok 24 Mrt 1850 v. Tripoli, doch reeds na
een jaar (1 Mrt 1851) bezweek RICHARDSON a. d.
gevolgen v. 't ongezonde klimaat to Ngoeroetoewa, een dorp, zes dagreizen v. Koeka in
Bornoe, waar hij ook begraven is. Barth, zijn
opvolger als hoofd der expeditie, zorgde ervoor,
dat zijn graf behoorlijk omtuind word. Zie
diens „Reizen en ontdekkingen" (Ned. vert.
door H. M. C. van Oosterzee, II). d. Aanteekeningen v. RICHARDSON op deze laatste reis
zijn door Bayle s. John uitgegeven onder d.
titel „Narrative of a Mission to Central-Africa"
(1853, 2 dln).
Richardson (Sir JOHN), een Engelsch
noordpoolreiziger, gob. 5 Nov. 1787 to Dumfries in Schotland. Hij vergezelde v. 1819—'22
en v. 1825—'27 Franklin op diens reizen naar
Arctisch Noord-Amerika, word in 1840 inspecteur v. 't marine-bospitaal, ondernam in 1848
een reis ter opsporing v. Franklin, doch
keerde in 1849 onverrichter zake terug. Hij
overl. 5 Juni 1865 to Grasmere. HU schreef
o. a. „Fauna boreal-americana" (1829—'37),
„Boat voyage through Rupert's Land" (1851),
„Arctic searching expedition" (1851) en „Polar
regions" (1861). Zijn leven beschreef M'Ilraith"
(1868).
.Richebourg (mina), een Fransch schr(jver, gob. in 1833 to Meuve in 't depart. HauteMarne en sedert 1850 to Parijs gevestigd. HU
schreef een aantal familieromans, die zich door
een eenigszins zoetsappigen, sentimenteelen
trant, doch niettemin door een gezonde moraal kenmerken; wij noemen ervan: „Lucienne" (1850), „Franctireurs de Paris" (1872),
„Les deux mores" (1881), „L'enfant du faubourg" (1876) on „L'homme aux lunettes noires"
(1864).
Richelieu (ARMAND JEAN DUPLESSIS, hertog
DE), 't meest bekend onder d. naam KARDINAAL
DE RICHELIEU, was een der voorn. staatslieden v. Frankrijk, die in d. eerste helft der
17e eeuw jaren lang eon schier onbeperkten
invloed op d. openbare aangelegenheden in
zijn vaderland heeft uitgeoefend. Uit een oud
adellUk geslacht op 't stamslot v. zijn naam
geb., 5 Sept. 1585, wUdde hij zich eerst a. d.
kriigsdienst, doch later a. d. geestelUken stand,
met 't oog op d. vorkrljging v. 't bisdom
Lucian, waarvan zijn geslacht d. erfelUke begeving had. HU bezat dan ook d. bisschoppelijko waardigheid reeds op zUn 22ste jaar.
Door Poitou in 1614 naar d. vergadering der
Algemeene staten gezonden, kwarn hij to
Partis in d. aanzienlijkste betrekkingen on
word hij aalmoezenier v. d. koningin-moeder
Maria de Medici. Spoedig daarna trad hij in
't kabinet a. 't hoofd v. 't departement v.
Buitenlandsche zaken en tevens v. dat v.
Oorlog. Weinige jaren later erlangde hij (1622)
d. kardinaalshoed on spoedig daarna werd hij
(1624) lid v. d. Raad v. State. En, toen hij nu
met behulp zUnsr invloedrtike biechtelinge,
d. koningin-moeder, zUn vrienden on volgelingen in 't bestuur bad gebracht, begon hij
d. uitvoering zUner uitgestrekte ontwerpen,
die zich ten opzichte v. 't buitenland ten
Opel stelden d. beteugeling v. Spanje en Oos-
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tenrUk on ten aanzien v. 't binnenland 't
verbeffen v. Frankr(jks aanzien onder zijn
biding. Zoodra hij eerste minister on opperintendent v. handel on scheepvaart was geworden, besloot hij d. Hugenoten to bestrUden. Een zijner voorn. maatregelen in dozen
was 't beleg v. La Rochelle, welk laatste
bolwerk der Protestanten in Frankrijk zich
28 Oct. 1628 a. horn moest overgeven. Zijn
krijgsbedripen in Italie wekten d. achterdocht
der koningin-moeder, die, beducht voor 't
alvermogen v. d. kardinaal, haar zoon Lodewijk XIII ertoe wist to bewegen, hem v. 't
staatstooneel to verwijderen. Doch, toen d.
kardinaal to Parijs was teruggekomen, wist hij
zijn invloed op d. koning to herwinnen; zijn
vijanden werden verwtiderd, sommigen zelfs
ter dood gebracht, anderen tot levenslange
gevangenisstraf veroordeeld; zelfs d. koninginmoeder moest Frankrijk verlaten on d. wijk
nemen n. Brussel. Gaston, d. broader des
konings, nam made d. vlucht, doch keerde
weldra terug a. 't hoofd v. een leger, dat
evenwel geheel verslagen word. In 't buitenland richtte RICHELIEU inmiddels velerlei verwarringen aan: in Duitschland veroorzaakte
hij twist tuss. d. Katholieke on d. Protestantsche staten; om d. Zuidelijke Nederlanden
in bezit to kr(jgen, verklaarde hij d. oorlog a.
Spanje, terwijl hij tuss. d. meeste hoofden
tweedracht wist to doen ontstaan. Eigenlijk
berustte zijn geheele staatkunde meerendeels
op 't stelsel v. misleiding en verdeelen.
Doch dit en zijn onbepaald beheerschen v.
koning on rijk deed in Frankrijk d. oogen
eindeltik open gaan. Gaandeweg nam d. haat
tegen d. alvermogenden minister toe. Er ontstond een partij a. 't hof, tegen den kardinaal.
Aan 't hoofd daarvan stonden Cinq-Mars, d.
tweede zoon v. d. maarschalk d'Effiat; Gaston
en d. hertog v. Bouillon. Er werd een geheim
verbond met Spanje gesloten, doch dit word
a. d. kardinaal verraden; Cinq-Mars boette 't
met zijn leven. RICHEI.IEU lag toen to Narbonne ziek, doch list zich n. Parijs vervoeren,
waar hij 4 Dec. 1642 overl., nalatende een
vorstelijk vermogen. Brengt mon d. staatkundige loopbaan v. d. alvermogenden minister
voor d. rechtbank v. goede trouw en zedelijkheid, dan is zij slechts ten deele voor verdediging vatbaar; beschouwt men hem zelf
als mensch, dan treden eerzucht, trotschheid,
gouddorst en heerschzucht maar al to zeer
op d. voorgrond. Zeker is, dat hij, evenals
later Napoleon I, steeds d. grootheid v.Frankrijk naast d. zUne heeft beoogd, vaak ten
koste v. d. koning. Montesquieu beeft v. hem
gezegd, dat hij d. koning d. tweede plaats in
't rijk list bekleeden, opdat 't rUk d. eerste
plaats in Europa zou innetnen. Ten opzichte
v. kunsten, wetenschappen on letteren heeft
RICHELIEU zich verdienstelUk gemaakt door
't stichten v. d. Academie francaise, terwiji
tevens uit zijn geschriften bliikt, dat 't horn
niet a. kennis on bekwaamheid om to schrUven ontbrak, ook buiten d. politiek. waaromtrent zUn „Journal durant Is grand orage de
la tour on 1630 et 1631" (1664, 2 din), zijn
„ Testament politique" (1764, 2 din), zUn „Histoire de la mere et du ills" (1730. 2 din) en
zijn „Memoires" (in 't 7e en 8e deel der „Memoires relatifs it l'histoire de France", 1823)
blUk geven. Van 's mans godgeleerde bekwaamheden in 't licht v. zUn tijd on zijn
kerkgenootschap getuigen zijn „Principaux
points -de la foi catholique defendus" (1617),
„Instruction du chretien" (1621; in verscheiden talon vertaald) en „La methode la plus
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facile et assure° de convertir ceux qui sont
separes de l'eglise" (1646). Zie voorts: Le
Clerc, „Vie du cardinal de Richelieu" (5 dln),
Jay, „Histoire du ministOre du cardinal de
Richelieu" (2 dln), en d'Avenel, „Richelieu
et la monarchie absolue" (3 din, 1887).

Richelieu

(LOUIS FRANcOIS ARMAND DU-

PLESSIS, hertog DE), maarschalk v. Frankrijk,
achterneef v. d. kardinaal, werd 13 Mrt 1696
geb. Op veertienjarigen leeftijd trad hij in 't
huwelijk met mejonkvrouw de Nouailles en
kwam hij a. 't hof v. Lodewijk XIV, waar zijn
fraai uiterlijk en zijn levendige geest vooral
bij d. vrouwen veel opgang maakten. Ten gevolge v. lichtzinnige handelingen, waarin ook
d. hertogin v. Bourgogne betrokken was, list
d. koning hem in d. Bastille opsluiten, waar
hij onderricht ontving. Na daar 14 maanden
doorgebracht to hebben, trad hij in dienst bij
't leger on woonde hij als adjudant v. d. maarschalk Villars d. veldtocht v. 1712 bij. Na d.
dood v. Lodewijk XIV verscheen RICHELIEU
weer a. 't hof. In Mrt 1716 doorstak hij d.
graaf de Gare in een tweegevecht, wat hij
andermaal met eenige maanden in d. Bastille
moest boeten, ter wig zijn deelneming a. d.
samenzworing v. Cellamare horn ten derden
male (Mrt 1719) in datzelfde verblijf bracht.
d. Kardinaal Dubois, zijn persoonlijke vijand,
liet hem zeer streng behandelen. Ten einde
echter zijn lot to verzachten, verbonden zich
twee prinsessen, d. hertogin v. Charolais en
d. hertogin v. Valois, een dochter v. d. regent,
vroeger medeminnaressen on beiden door d.
gevangene bedrogen. Valois verkreeg eindelijk
v. haar vader d. vrtjheid v. RICHELIEU onder d.
voorwaarde, dat zij d. hertog v. Modena zou
huwen. RICHELIEU wilds nu zijn talenten ook
in grootere zaken toonen. Hoewel hij geheel
zonder wetenschappelijke kennis was on nooit
anders dan minnebrieven had geschreven,
werd hij op 24-jarigen leeftijd tot ]id der Academie verkozen. Na d. dood v. d. hertog v.
Orleans wist hij d. gunst v. Lodewijk XV to
verwerven. In 1725 ging hij als afgezant n.
Weenen, waar hij wel een belacheltjke weelde
vertoonde, doch niettemin 13 Mei 1727 d.
vredespreliminairen onderteekende. Na zijn
terugkeer streed hij onder Berwick a. d. Rijn.
Hij verloor zijn vrouw in 1716 en huwde in
1734 met d. vorstin de Guise; in 't zelfdejaar
doodde hij d. graaf v. Lixen in een tweegevecht. In 1738 werd hij marechal-de-camp en
daarna luitenant-generaal in Languedoc, in
welke hoedanigheid hij 't hof overhaalde tot
't staken v. d. vervolgingen tegen d. Protestanten. In 1744 werd hij tot eersten kamerheer benoemd en kreeg hij dus d. gelegenheid
d. uitspattingen zijns meesters to deelen on to
bevorderen. RICHELIEU had geen krijgskundige
bekwaamheden, maar wist dit gebrek door
overleg en stoutheid to verhelpen; zoo had
men d. overwinning bij Fontenoi in 1745 gedeeltelijk a. horn to danken. Door d. invloed
der markiezin v. Pompadour, die hem ter
wills v. d. keizerin v. Oostenrijk v. 't leger
wilds verwijderen, werd hij n. Dresden gezonden, waar hij d. hand der prinses Maria
Josepha voor d. dauphin verwierf. Na zijn
terugkomst moest hij in plaats v. qd. overladen maarschalk Boufflers Genua tegen d.
Engelschen dekken. Hij deed dit met zooveel
heldenmoed, dat hij d. waardigheid v. maarschalk verwierf. Ook kreeg hij in 1755 't gouvernement v. Guyenne on Gasconje, waar hij
door zijn hardheid zeer gehaat werd. In 1756
belegerde hij Port-Mahon en hij toonde zich
hier zeer beleidvol en dapper, alsmede waardig
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in d. behandeling der krijgsgevangenen. Toen
Pompadour in 1757 v. 't hof verwijderd zou
worden, trok RICHELIEU zich haar lot aan,
wat hem spoedig rtjke vruchten opleverde.
Op haar verlangen nl. moest d. verdienstelijke
maarschalk d'Estree in 1757 't opperbevel in
Duitschland a. RICHELIEU overgeven. Doze
voerde nu d. oorlog gelukkig on krachtig
tegen d. hertog v. Cumberland en dwong hem
8 Sept. 1757 tot 't verdrag v. Klooster-Seven.
Daarentegen bezoedelde hij zijn naam door
zijn ongehoorde afpersingen on rooverijen in
Hannover on door d. slechte krijgstucht,
welke hij onderhield. Daar hij bij 't verdrag
v. Klooster-Seven d. belangen v. Frankrijk
slecht behartigd had, moest hij zijn corn ,
mandoerlg.Himwaszjnltaire loopbaan gesloten; hij verdeelde nu zijn
tijd tuss. 't veroveren v. vrouwenharten en
hofintriges. Onder Lodewijk XVI verloor hij
al zijn aanzien on alleen zijn ouderdom bewaarde hem voor geheele verwtjdering. Nog
in 1780 huwde hij met d. weduwe v. een Ter.
Hij overl. 8 Aug. 1788. Uit zijn tweede huwelijk list hij een noon na, d. hertog v. Fronsac,
en een dochter, die met d. graaf v. Egmond
in 't huwelijk trad. Door Soulavie warden d.
Memoires du Marechal de Richelieu etc".
(10 dln) uitgegeven ; zij zijn v. belang voor d.
geschiedems, doch slechts gedeeltelijk echt.
Zie Faur, „Vie privee du marechal de Richelieu" (3 dln, 1790).
Richepin (JEAN), een Fransch dichter,
geb. omstr. 1850 to Medeah in Algiers. Hij
ontving zijn opleiding a. d. scholen v. Douai
on Parijs, in welke laatste stad hij als letterkundige gevestigd bleef. Van zijn gedichten
zijn 't meest bekend „Chansons des gueux"
(1876), „Les caresses" (1877) en „La mer" (1886);
v. zijn romans e. a. prozawerken „La glu"
(1881), „Le pave. Paysages et coins de rue"
(1883), „Sappho" (1884) en „Braves gens" (1886).
Ook schreef hij tot heden een paar tooneelstukken, nl. „Nana Sahib" (1884) en „Monsieur
Scapin" (1886).
Richet (ALFRED), een Fransch hoogl. in d.
chirurgie, geb. in 1816 to Dyon en overl. in
't laatst v. Dec. 1891 to Parijs. In 1844 chirurgtjn geworden, was hij achtereenvolgens a.
verschill. hospitalen geplaatst; hij werd in
1865 lid v. d. „Academie de medecine" on in
1883 v. d. „Academie des sciences". Om zijn
groote verdiensten in d. oorlog v. 1870—'71
werd hij in laatstgenoemd_ jaar tot commandeur v. 't Legioen v. Eer benoemd. Van RICHETS geschriften op 't gebied der chirurgie
noemen wij slechts zijn „Traits pratique
d'anatomie medico-chirurgicale", een handbook, dat ook in 't buitenland door tal v.
medische studenten gebruikt wordt.
Richmond is d. naam v. verscheidene
plaatsen in Engeland on Noord-Amerika.
Wij noemen slechts d. volgende. Richmond
a. d. Swale, in 't Engelsche graafs. York met
4300 inw. 't Ligt in een liefeltjke omgeving
en is merkwaardig om d. grootsche overblijfselen v. een kasteel, door Allan, graaf v.
Richmond, gebouwd en om d. eerwaardige
ruinen v. een mannenklooster. — Richmond
a. d. Theems, gelegen in t graafs. Surrey op een
glooienden heuvel, vanwaar men een uitgestrekt uitzicht geniet; 't wordt jaarlijks door
eon groot aantal Londenaars bezocht om zijn
heerlijk park on d. overblijfselen v. een koninklijk lustslot. 't Heeft 24 000 inw.
Richmond in Noord-Amerika is d. hoofdstad v. d. staat Virginia on ligt a. d. linkeroever v. d. James-rivier, welke niet ver van-
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daar een merkwaardigen waterval heeft. Van
d. stad uit brengt een kanaal d. schepen op
verbazenden afstand voorbtj d. nauwe en
rotsachtige beddingen, die evenmin als d.
waterval te bevaren zijn. Als men v. Richmond d. rivier afvaart, vindt men een zeer
goede haven voor schepen v. 3 M. diepgang.
d. Handel in koren, meel, hennep, tabak enz.
is zeer belangrtjk ; voorts treft men er vele
fabrieken aan. Richmond werd in 1742 gesticht en telde in 1800 nog slechts 5637 inw.;
tegenwoordig heeft 't meer dan 83000. d.Voorn.
gebouwen zijn 't kapitool met een standbeeld
v. Washington, 't paleis v. justitie, 't arsenaal en 't seminarium der doopsgezinden.
Richmond is d. naam v. verschill. Engelsche prinsen en pairs. In 1342 verleende
koning Eduard III d. titel graaf v. RICHMOND
a. zijn zoon Johan v. Gaunt, d. lateren hertog
v. Lancaster; door huwelijk ging die titel in
1452 over op Edmund Tudor en vervolgens
op diens zoon, d. lateren koning Hendrik VII.
d. Eerste hertog v. RICHMOND was Henry v.
Nottingham, d. natuurlijke zoon v. Hendrik
VIII, die in 1536 zonder nakomelingen overl.
d. Titel hertog werd in 1623 voor 't eerst
weer a. zijn neef Lodewijk Stuart verleend.
die echter in 1624 overl. Daarna werd in 1641
zijn neef James tot dezelfde waardigheid verheven, maar hij overt. in 1672 als laatste
manlijke erfgenaam v. daze zijtak der Stuarts,
waarop Karel II d. titel hertog v. Richmond en Lenox, graaf v. March en Darnley
in 1675 verleende a. zijn natuurltIken zoon
Karel (gab. in 1670, overl. 27 Mei 1723). Van
d. tegenwoordige hertogelijke familie, die v.
dozen Karel afstamt, noemen we d. volgende
leden: CHARLES GORDON LENNOX, in Schotland
hertog V. LENNOX, in Frankr(jk hertog v.
AUBIGNY, in Engeland vijfde hertog v. RICHMOND, gab. 3 Aug. 1791; na zijns vaders dood
in 1819 kreeg hij zitting in 't Hoogerhuis,
waar hij 't midden hield tuss. d. Whigs en d.
Tories, totdat hij in 1846 een der heftigste
Protectionisten werd. Hij overl. 21 Oct. 1860
to London. — Z(jn oudste zoon, CHARLES
HENRY, zesde hertog v. RICHMOND, gab. 27
Febr. 1818, was reeds in 1859 ltd v. d. staatsraad, v. walk lichaam htj v. 1874—'80 president was. In 1816 ook tot hertog v. Gordon
on tot graaf v. Kinrara verheven, was hij
v. Juli 1885 tot Jan. 1886 staatssecretaris v.
Schotland en na dien ttjd tot 1892 groot
zegelbewaarder voor dat land.
Richmond &mown), een beroemd Engelsch
portretschilder, in 1809 to London gab. Na a.
d. koninkl. academie v. daze stad Ain opleiding ontvangen to hebben, deed hi) v.
1837—'89 een kunstreis n. Italie en genoot htj
geruimen ttjd een groote populariteit. d.
Universiteit v. Oxford verleende hem in 1867
eershalve 't doctoraat in d. rechten. — ZUn
ZOOM WILLIAM BLAKE RICHMOND, gab. 29 Nov.
1843, was een niet minder beroemd portretschilder,. die eveneens ztjn opleiding a. d.
kunstacademie to London en in Italie ontving.
Behalve een aantal portretten v. beroemde
ttldgenooten (Bismarck, Gladstone) e. a. personen, schilderde hit o. a. d. „Geboeide Prometheus'', „Ariadne, door Theseus verlaten",
,;Electra bij 't graf v. Agamemnon" en „Hercules, Prometheus ontkluisterend". In 1878
werd htj tot hoogl. in d. kunstgeschiedenis
to Oxford benoemd.
Richter (JEAN PAUL FRIEDRICH), als Bohnver meer onder d. naam IRAN PAUL bekend,
werd 21 Mrt 1763 te Wunsiedel in d. Beierschen kreits Opper-Frankenland gab. 14 be-

-
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zocht d. boogeschool to Leipzig, maar, daar
Ain neiging woinig strookte met d.kerkeltjke
loopbaan, waarvoor men horn bestemd had,
wijdde hij zich geheel a. letterkundige stuNa verschill. lotswisselingen on woonplaatsen vestigde htj zijn vast verbltjf to
Baireuth, waar d. vorst v. Saksen Hildburghausen hem d. titel legatie-raad met een
jaargeld schonk. Na in d. laatste jaren
zijns levens geheel blind to zijn geweest,
overl. hij 14 Nov. 182-5 to Baireuth, waar
d. kunstlievende koning v. Beieren een standbeeld to ztjner ear list oprichten. Lang is
d. lijst zijner geschriften, waarvan een verzameling in niet minder dan 65 deelen in
1826—'38 werd uitgegeven. Vele zijner werken
zijn ook in onze taal vertaald en algemeen
werd ten onzent d. hoogste prijs op zijn letterarbeid gesteld. Trouwens, men vindt bij
hem een zeldzame vereeniging v. luim, vernuft, scherts, satire, menschenkennis, waarheidszin on gestrenge zedeltjkheid. Liefde on
vriendschap warden door niemand met meer
zuiverheid geteekend, gebreken in huisgezinnen, in maatschappijen on in menscheltlke
karakters vonden nergens getrouwer afteekening on goedhartiger hekeling. Zijn taal
heeft iets eigenaardigs, dat moeielijk weer to
geven is, on d. vonden v. zijn vernuft, waaraan 't gevoel wel eons wordt opgeofferd,
laten zich ternauwernood met volkomen getrouwheid in een vertaling teruggeven, terbovendien ontel bare toespelingen in
wtjl
voorkomen, waartoe men d. sleutel moat hebben om er al 't fijne v. to gevoelen. Een
bijdrage hiertoe gat Spazier in: „Jean Paul
Friedrich Richter, ein biographischer Commentar zu dessen Werken" (1833. 5 dln). Zie verder, behalve zijn autobiographie: „Wahrheit
aus Jean Paul's Leben" (1826—'33, 8 dln), DOring, „Leben und Characteristik Richter's"
(1830, 2 dln), en Funk, „Jean Paul Friedrich
Richter" (1839).
Richter (ADRIAN LUDWIG), een Duitsch
schilder, teekenaar on graveur, gab. 23 Sept.
1803 to Dresden. Aanvankeltjk leerling v. zijn
vader, die graveur was, bezocht htj in 1821
met vorst Narisjkin 't Z. v. Frankrijk on vertoefde hij v. 1823—'26 in Italie. In 1828 werd
htj aangesteld als teekenaar in d. porseleinfabriek to Meissen on v. 1836—'77 was hij
leeraar in 't landschapschilderen a. d. academie
to Dresden. NV overl. 19 Juni 1884 in Loechwitz. In d. begAnne schilderde RICHTER vooral
landschappen („dal v. Amalfi", „Oogstinhalen
v. Italiaansche landlieden", „Nacht bU maneschtjn", „'t Lauterbrunnenthal"); doch later
zocht hij voornamelUk ztjn kracht in d.
illustratie v. Duitsche volksboeken, sprookjes
on gedichten; vooral d. kinderwereld west
RICHTER uitstekend weer to goven; d. meeste
dier teekeningen, die v. diep gevoel on frisschen
humor getuigen, zUn door houtgravures algemeen verspreid. ZUn „Lebenserinnerungen
eines deutschen Malers" warden in 1887 in
5 din uitgeg.
Richter (HERMANN EBERHARD), gab. 14 Mei
1808 to Leipzig, studeerde in d. geneeskunde
on werd in 1831 geneesheer on in 1833 hoogl.
to Dresden. d. Laatste betrekking verloor hij
in 1851 ten gevolge v. een vermoedelUke
deelneming a. d. oproerige beweging v. 1848.
HU overl. 25 Mei 1876 te Dresden on schreef
o. a. ,,Flora von Leipzig", „Die Schwedische
nationale und medicinische Gymnastiek" (184,5),
„Blutarmut and Bleichsucht" (2e dr., 1854),
„Organon der physiologischen Therapie" (1t..450),
„Grundrisz der innern Klinik" (2 din, 4e dr.
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1860) en „Das Geheimmittelunwesen" (1872—'75,
2 dln). Ook bewerkte hij „Systema vegetabilium" (1835—'40) v. Linnaeus.
Richter (ERNST FRIEDRICH EDUARD), een
Duitsch toonkunstenaar en componist, geb.
24 Oct. 1808 bij Zittau en overl. in 1879 to
Leipzig, waar hij sedert 1843 in verschill.
muzikale betrekkingen werkzaam was on in
1868, als cantor a. d. Thomasschool en muziekdirecteur der hoofdkerk, d. titel hoogl. ontving. Van zijn composities is vooral bekend
't oratorium „Christus der ErlOser"; verder
schreef hij psalmen, sonates voor orgel, viool
en klavier, benevens een theoretisch werk,
„Praktische Studien zur Theorie der Musik",
waarvan vooral 't eerste deel „Lehrbuch der
Harmonie", in bijna alle Europeesche talon
werd vertaald.
Richter

(GUSTAV KARL LUDWIG), eon

Duitsch historie- en portretschilder, geb. 31
Aug. 1823 to Berlijn, waar hij d. Academie
bezocht. Van 1844—'46 was hij to Parijs leerling v. Cogniet, v. 1847—'49 vertoefde hij in
Rome, in 1861 bezocht hij Egypte on in 1863
d. Krim. Hij huwde d. dochter v. d. beroemden toonkunstenaar Meyerbeer, werd leeraar
a. d. Berlijnsche academie, leverde in een
zaal v. 't Nieuwe Museum v. Pruisens hoofdstad stereochromische schilderingen on verwekte in 1856 door zijn „Dochter v. Jairus"
(in d. nationals galerij), alsmede in 1873 door
zijn „Piramidebouw" (in 't Maximilaneum to
Miinchen) algemeene bewondering. In d. laatste
10 jaren zijns levens onderscheidde RICHTER
zich ook als beeldhouwer (beeld v. koningin
Louise in 't museum to Keulen). Hij overl.
3 Apr. 1884 to Berlijn.
Richter (HIRRONYMUS THEODOR), geb. in
1825 to Dresden, studeerde eerst in d. pharmade en later a. d. mijnacademie to Freiberg.
Hij werd na eenige wetenschappelijke reizen
scheikundige bij d. Freiberger mijnen, in
1856 leeraar a. d. mijnacademie, in 1871 hoogl.
in d. metallurgie en in 1873 directeur der
mijnacademie to Freiberg. Met Reich ontdekte
hij in 1864 't indium, ten gevolge waarvan
d. universiteit to Leipzig hem honoris causa
tot doctor in d. philosophie benoemde. Ook
bewerkte htj opnieuw „Vorlesungen fiber
Hilttenkunde" (1860—'63, 2 dln) v. PLATTNER.
Richter (EUGEN), een beroemd Duitsch
staatsman. 30 Juli 1838 to Diisseldorf geb. Na
to Bonn, Heidelberg on Berlijn in d. rechten
gestudeerd to hebben, werd htj eerst regeeringsreferendaris en regeeringsassessor in zijn
geboorteplaats, doch hij nam, toen zijn verkiezing tot burgemeester v.Neuwied niet bekrachtigd werd, zijn ontslag uit d. staatsdienst en
vestigde zich to Berlijn, waar hij zich in zijn
talrijke geschriften en openbare voordrachten
weldra als leider v. d. volkspartij deed
kennen. In 1867 word hij tot lid v. d. NoordDuitschen, in 1871 tot lid v. d. Duitschen
Rtjksdag gekozen, terwijl hij sedert 1869 tevens
lid v. d. Pruisischen landdag is. In al doze
lichamen onderscheidt htj zich als een bekwaam redenaar en als een oppositie-man
bij uitnemendheid, terwijl hij als hoofd v.
d. zoogen. „Fortschrittspart0" bij herhaling
blijk gaf v. eon groot organiseerend en leidend
talent. En niet alleen in d. rtjksdagen, maar
ook in andere -openbare btjeenkomsten, in
brochures, pamfletten on bovenal in zijn blad,
d. „Freisinnige Zeitung" (in 1885 gesticht), bestrijdt hij op fella wijs d. regeeringspolitiek.
Een man uit een stuk, ontziot hij niemand
of niets, terwijl zijn invloed als leider der
Duitsche vrijzinnige partij steeds grooter
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wordt. Van zijn kennis der financien gaf htj
bit* in zijn „Das prouszische Staatsschuldenwesen und die preuszischen Staatspapiere"
(1869). Anders geschriften v. hem zijn o. a.:
„Politisches A.-B.-0.-Buch" (1892) en „Jugenderinnerungen" (1892).
Richter (KARL THOMAS), een Duitsch staathuishoudkundige en dichter, geb. 4 Nov. 1838
to Leitmeritz, sedert 1878 hoogl. to Praag,
waar hij 15 Oct. 1878 overl. Hij schreef „Das
Staats- und Gesellschaftsrecht der franzosischen Revolution" (1865—'66), „Die Fortschritte
der Kultur" (1875), alsmede onder 't pseudoniem KARL THOMAS een aantal drama's („Samson") en epische en lyrische gedichten.
Richter (HANS), een Duitsch toonkunstenaar en muziekdirigent, geb. 4 Apr. 1843 to
Raab, was aanvankelijk koorknaap a. d. hofkapel to Weenen, studeerde daarna a. 't conservatorium dier stad on word in 1868 op aanbeveling v. Richard Wagner koordirecteur to
Munchen a. d. hofschouw burg. Hij dirigeerde
o. a. d. opvoering v. d. „Lohengrin" on stond met
Wagner a. 't hoofd v. d. „Wagnerconcerten",
sedert 1878 to London on elders gegeven. Bekend als een der voorn. dirigenten v. onzen
tijd, is RICHTER thans directeur der philharmonische concerten to Weenen en tevens
kapelmeester der hofopera.
Richter (EDUARD), een Duitsch geograaf,
geb. in 1847 to Mannersdorf bij Weenen. Hij
is thans hoogl. a. d. universiteit to Gratz en
heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door
zijn onderzoekingen v. d. gletschers. Van zijn
werken noemen wtj „Die Alpen" (1885) en
„Die Gletscher der Ostalpen" (1888); tevens
is RICHTER redacteur v. 't werk „Die Erschlieszung der Ostalpen" (1892 e. v.).
Richteren is d. naam v. eon der historische boeken in d. canon des O. V. 't Draagt
dien, omdat 't hoofdzakeltjk een reeks verhalen bevat aangaande d. daden der zoogenoemde Richters (zie Richters); alleen d. vijf
laatste hoofdstukken behelzen 't verhaal v.
d. afgoderij in d. stam Dan en d. bijna geheele
uitroeiing v. dien v. Benjamin. Dit gedeelte
wijkt in taal on stijl aanmerkelijk v. 't overige
af, zOO zelfs, dat men beide moeilijk voor
't werk v. denzelfden schrtjver kan houden.
Richters heeten in d. gewone Nederlandsche btjbelvertaling die mannen, welke in d.
eersten tijd na d. inbezitneming v. Palestina
zich dan a. 't hoofd v.'t geheele Israelietische
yolk of v. afzonderlijke stammen plaatsten,
wanneer vijandelijke aanvallen of binnenlandsche oneenigheden 't optreden v. eon
buitengewoon opperhoofd noodzakelijk maakten. Sommigen legden hun ambt neder na 't
ophouden der oorzaken v. hun optreden;
anderen behielden 't tot hun dood. Dit laatste was inzonderheid 't geval, toen ztj, kort
voor 't invoeren der koninklijke regeering,
ook burgerlijk gezag in handen hadden, zooals 't geval was met Eli en Samuel. Dat
echter reeds vroeger ook eenig burgerlijk of
rechtsprekend gezag in handen v. eon „rechter" of eigenlijk een „rechteres" was, blijkt
uit 't voorbeeld v. Debora (zie Debora). Hun
optreden in buitengewone tijden als krtjgsoversten, die wegens d. bestaande omstandigheden ook een buitengewoon burgerlijk gezag
hadden, on hun terugkeeren in d. kring der
gewone burgers na 't volbrengen hunner
taak, — dit een en ander geeft hun veel
overeenkomst met d. dictators bij d. Romeinen, alsmede met d. suffeten to Carthago, met
wier naam die der Israelietische richters
(Sjoftiem) veel overeenkomst heeft. d. Daden
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v. sommigen der 15, die in d. geschriften des
0. V. met name worden genoemd, worden
verhaald in d. bijbelboeken: „Richteren" en
„1 Samuel". Zie 't vorige art.
Richthofen

(FERDINAND PAUL WILHELM

vrUheer von), een beroemd geoloog
en ontdekkingsreiziger. Hij werd 5 Mei 1833
te Karlsruhe in Silezie geb., nam in 1860 a.
d. Pruisische expeditie n. Oost-Azie doe!, deed
v. 1862—'68 een refs door California en trok
v. 1868—'72 door verschill. streken v. China,
waarin tot nu d. Europeanen zich niet hadden
gewaagd. Zeer belangrijk waren bier zijn
navorschingen omtrent 't lOss, d. steenkolenlagen, 't mummeliet- en trachietgesteente enz.
In Europa teruggekeerd. vestigde vox RICHTHOFEN zich in 1873 te Berlijn, waar hij president v. 't Aardrijkskundig Genootschap werd.
In 1875 zag hij zich benoemd tot hoogl. in d.
geologie a. d. universiteit te Bonn en in 1883
als zoodanig to Leipzig. Van zijn vele belangrijke werken noemen we alleen zijn atlas v.
China (1885), zijn groot work over datzelfde
land (1877—'83) en zijn „Fiihrer filr Forschungsreisende" (1886).
Ricimer, een West-Romeinsch legerhoofd,
gesproten uit Germaanschen stair, daar een
stamhoofd der Sueven zijn wader en een dochter
v. Wallia, d. koning der West-Gothen, zUn
moeder was. Na o. a. tegen d. Vandalen to
hebben meegestreden en tot d. verhefting v.
meer dan een Romeinsch keizer to hebben
bijgedragen, nam hij in 465 zelf d. teugels
v. 't bewind in handen. Hij kon zich echter
moeilijk handhaven en overl. na een woeligen
strUd in 472.
Ricinus. Van dit plantengesl., dat tot d.
fam. der wolfsmelkachtigen (euphorbiaceae) behoort, vermelden wij d. ricinus communis,
bekend onder d. naam wonderboom of castorolie-plant. daar deze v. groot gewicht is, aangezien door uitpersing v. haar zaden d. zoogenaamde castor-olie (ol. ricini) onzer apotheken verkregen wordt. Genoemde plant
groeit in grooten overvloed nagenoeg in elk
gedeelte v. India. 't Is een krachtig gewas,
dat even goad in heete vlakten als op d.
hoogten der bergen tort. Bij ons wordt d.
ricinus communis als sieraad in tuinen gekweekt. In 't land v. Mysore kweekt men
twee soorten. d. Uit d. grootere soort geperste
olie, onder d. naam ricinus communis fructu
majore bekend, wordt tot 't branden in lampen gebruikt en is d. goedkoopste olie, die
India oplevert. Zij groeit gewoonlijk, zonder
dat d. minste zorg a. haar kweeking wordt
besteed, en, wanneer zU zich eenmaal op
eenige plek gevestigd heeft, is haar uitroeiing
zelfs zeer moeielUk. d. Tweeds soort, nl. d.
ricinus communis fructu minore, levert d.
castor-olie v. d. handel op. Deze, ook wel
palma Christi genoemd, groeit snel en bereikt
vaak d. hoogte v. 5 M. Zij heeft een nagenoeg ronden, hollen,dichtgeleden,groenachtig
grijzen of rooden stengel, met weinige wUduitstaande takken. d. Afwisselend staande
bladeren zUn groot, diep ingesneden en verdeeld in acht tot twaalf gezaagde lobben, a.
beide zUden glad, boven glanzend en onder
matgroen.
d. Bloemen zijn geplaatst in eindelingsche
trossen; d. mannelUke en vrouwelUke sun op
denzelfden tros geplaatst, d. mannelUke beneden, d. vrouweltjke a. 't bovenste gedeelte
v. d. tros. Beide zijn zonder bloembladen; d.
eerste hebben gezwollen kelkbladen en een
groot aantal slanke meeldraden, die bundelvormig vereenigd zUn. d. VronwelUke bloom
DIEPRAND,
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heeft een oenbladigen, driespletigen, roodachtigen kelk. 't Ovals vruchtbeginsel is met
doornen bezet en verandert in een stomp driehoekig zaaddoosje v. d. grootte v. een knikker ;
't is driekleppig verdeeld in drie hokjes,
die elk eon zaad bovatten. Deze, ook wel met
d. naam „purgeerboontjes" bestempeld, zijn
eirond, eenigszins samengedrukt, bleek grijs
v. kleur, doch gemarmerd met geelachtig
bruins vlekken en strepen. Uit deze zaden
nu wordt door uitpersing of door koking,
nadat 't bitter smakend huidje verwilderd is,
een heldere, geelachtig witte, zware, dik vloeibsre olie verkregen, die eerst zoet en daarna
scherp v. smaak is. In d. geneeskunde vindt
deze olie haar aanwending in al die gevallen,
waarin purgeermiddelen zijn aangewezen en
men d. prikkelende working der andere middelen uit deze klasse wil vermijden, vooral
bij kinderen en gevoelige personen of bij
groote prikkelbaarheid v. 't darmkanaal.
d. Overlevering zegt, dat deze plant bij
Ninive in een nacht tot een boom opgroeide,
om d. profeet Jonas tot beschutting to dienen.
Vandaar d. naam wonderboom.
Door d. Chineezen op Java wordt deze
boom dikwijls met d. bergrijst aangekweekt.
Zij nuttigen d. vrucht en zonden, naar men
beweert, middelen bezitten om d. purgeerende
eigenschap to voorkomen. Opmerkeltjk is dat,
ofschoon op Java en Sumatra deze boom in
't wild groeit, d. castor-olie voor geneeskundig
gebruik v. elders wordt ingevoerd.
d. Volgende variateiten of bijzondere soorten worden genoemd, als veelvuldig in tuinen
gekweekt wordende en zich hoofdzakelijk
onderscheidende door d. kleur en 't berijpte
v. d. stengel, kenmerken, die, ofschoon in
andere gevallen onzeker, Kier standvastig
schijnen to zijn : Ricinus Africanus, Ricinus
macrophyllus, Ricinus leucocarpus, Ricinus lividus en Ricinus viridis.
Ricord (PHILIPPE), een beroemd Fransch

geneesheer en chirurgijn, geb. 10 Dec. 1800 to
Baltimore en overl. 22 Oct. 1889 to Parijs. Hij
was geruimen tijd d. lijfarts v. Napoleon III
en schreef o. a. d. volgende werken: „Clinique
iconographique de rhOpital des veneriens"
(1811—'66; met 66 platen), „Lettres sur la syphilis" (3e dr. 1863) en „Lecons sur le chancre"
(2e dr. 1860).
Ricotti (ERCOLE), een Italiaansch geschiedschrUver, geb. 12 Oct. 1816 to Voghera. Hij
werd in 1846 hoogl. in d. nieuwe geschiedenis
a. d. universiteit to TurUn, nam in 1848 deel
a. d. volksbeweging in Italia en werd gevangen genomen door d. OostenrUkers. In 1878
werd hij lid v. 't Parlement, senator en president v. d. Academie v. Wetenschappen en
overl. 24 Febr. 1883. Hij schreef o. a.
„Storia delle compagnie di ventura in Italia"
(4 dln, 1844—'45) en „Storia della Monarchia
piemontese" (6 dln, 1861—'69).
Ridder heette in d. Middeleeuwen aanvankelUk iedere vrijgeborene, die verplicht was d.
a. zijn leenheer verschuldigden krUgsdienst in
persoon en op eigen kosten to volbrengen; 't
aantal lieden en d. samenstelling v. zijngevolg,
dat nit knapen of pages (schildknapen of knechten) en dienstmannen (of servianten) bestond,
werd bij verdrag bepaald. d. Waardigheid v.
ridder moest intusschen door dapperheid en
een onbesproken levenswandel verdiend worden en is nooit erfeltjk geweest. Van d. lie tot d.
14e eeuw kon iedere vrtigeborene d. waatdigheid v. ridder verkregen; later echter, toen
d. ridderstand door 't leenstelsel steeds meer
tot een afgesloten geheel werd gevormd, be-
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boorde die waardigheid tot d. voorrechten v.
4. adel, hoewel deze uit d. ridderstand was
voortgesproten. Om ridder to worden moest
men een langen proeftijd ondergaan. Eerst
trad d. knaap, vaak reeds op zevenjarigen
leeftijd, in dienst bij een aanzienlijk ridder,
om d. dienst to leeren; indien hij zich nu, als
„page" of „edelknaap", door dienstvaardigheid, moed en dapperheid onderscheidde, werden hem op 14-jarigen leeftijd d. wapens en
't paard v. d. ridder toevertrouwd. Als schildknaap of knecht geleidde hij nu 't strijdros v.
zijn hoer; hij voerde hem schild en lans na en
knevelde on bewaakte d. gevangenen. Als hij
door trou we plichtsvervulling en bek waamheid
in 't voeren der wapenen uitmuntte, mocht
hij (echter niet vOOr zijn 21e jaar) d. waardigheid v. ridder verwerven, die hem door
middel v. d. ridclerslag door een algemeen als
dapper erkenden ridder met veal plechtigheid
gegeven werd. Zulk een plechtigheid werd
dikwijls in tegenwoordigheid v. een konink I tjk
of vorstelijk hof vol voerd. Nadat d. candidaten
zich door biechten en vasten voorbereid
hadden, k wamen zij in een eenvoudige, donkere
en lange kleeding, zonder d. minste versiering,
op d. plaats der plechtigheid. Zelfs hun paarden
waren niet opgoschikt. Nadat zij een bad genomen hadden, verschenen zij in een wit
bovenkloed, maar nog zonder hoed on sporen,
voor d. vorst of leenheer, die d. handeling met
zijn tegenwoordigheid wilde vereeren, waarop
men in statigen optocht naar d. kerk ging.
Hierop volgde een feestmaal, waarbij d. nieuwe
ridder a. een klein tafeltje plaats nam, waar
htj niet praten, noch lachen en ook niet eten
mocht, ten einde 't bewijs to geven v. zijn onthoudendheid. Na afloop v. 't maal warden d.
jonge ridders plechtig naar d. kerk teruggeleid,
waar zij d. eerste nachtwacht deden. d. Volgenden morgen warden zij hier afgelost en, nadat
zij wat uitgerust waren, ging men wederom in
processie naar d. kerk. Een paar schildknapen
(e'cuyers) droegen d. ontbloote zwaarden voor
d. aanstaande ridders, met 't gevest naar
boven, waaraan d. gouden sporen bevestigd
waren. Daarop verschenen d. candidaten, door
eenige oudere ridders begeleid, voor 't altaar,
waar een mis gevierd werd, terwij1 zij hun
degens a. d. hals droegen. Zoodra dit geeindigd
was, vielen d. jonkers op d. knieon on vroegen
zij d. ridderslag to mogen ontvangen. Htj, die
deze handeling voltrok, raakte ieder afzonderlijk driemaal met 't ontbloote zwaard op d. rug
en sprak hem aldus toe : „Au nom de Dieu, de
Saint Michel et de Saint George je to fais chevalier. Sois preux, hardi, loyal!" Daarop ontvingen zij d. broederkus on legden zij d. riddereed
af v. trouw a. d. kerk en d. keizer, v. achting
voor d. vrouwen, v. bescherming v. wedu wen,
weezen en vervolgden on v. een behoorltjke
christelijke on ridderlijke levenswijs. Nu werd
bun 't zwaard aangegord; oude ridders gespten
hun d. gouden sporen on d. overige deelen
der ridderlijke wapenrusting aan, kortom
kleedden hen volledig, terwi‘il d. bisschop bun
d. zegen gaf. Eindelijk verliet men d. kerk
wader in optocht, om over to gaan tot d.
verdere plechtigheden, feestmalen en tornooispelen, waarbij d. jonge ridders al dadelijk
proeven v. hun bekwaamheid moesten
geven. — Te velde ging dit alles natuurlijk
spoediger in zijn werk en gewoonlijk hadden
dan d. jonge ridders d. ear, op d. gevaarltjkste
plaats to mogen strUden.
't Hoofdwapen v. d. ridder was d. lans, teenmaals d. koningin der wapens. Een groot
slagzwaard, dat met beide hadden gevoerd
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werd, hing a. d. linker-, een strijdbijl a. d,
recbterztjde v. d. zadel ; 't schild, waarop d.
zinspreuk of 't wapen v. d. ridder was aangebrach t, werd a. d. linkerarm, een groote dolk
a. d. gordel bevestigd. 't Hoofd werd beschut
door een helm, gewoonlijk met veeren versierd. 't Geheele lichaam was bedekt door een
harnas, soms met zilver of goud ingelegd; d.
grondkleur v. 't harnas was z wart of blauw ;
ook werd 't ijzer vaak blank gepolijst. Over
d. schouders hing een sjorp, met goud of zilver
door we ven, gewoonlijk een geschenk der
beminde en door haar eigenhandig gemaakt.
Alle mogelijke kunst had men to baat genomen om d. ridder onkwetsbaar to maken.
Ook zijn edel strijdros, zorgvuldig verpleegd
en veelal een hengst v. sterken lichaamsbouw,
werd door kunstig saamgevoegde platen a.
hoofd, borst en flanken tegen verwonding
verzekerd. Zoodanig toegerust, kon d. ridder
zich zonder vrees in 't dichtste strijdgewoel
werpen en slechts een tegenstander v. denzellden aard kon hem weerstaan. Maar ook b ehoorde er nagenoeg reuzenkracht toe o rn zich
in dat ijzeren omhulsel eenigszins net gernak
to kunnen bewegen on ter wille v. d. zekerheid scheen men d. voordeelen v. gemakkelUke beweging over 't hoofd to zien. Op die
wijze vormde d. ridder een zelfstandig wezen,
zoowel voor d. aanval als voor d. verdediging;
hem volgden evenwel eenige knapen in d.
strijd, ten einde voor zijn wapenen on onderhoud to zorgen on hem, als hij over wonnen
werd, hulp en bijstand to verleenen. 't Trotsche
gevoel, dat hem buitendien als ruiter vervulde,
maakte weldra, dat d. dienst to paard als
een onderscheiding beschou wd werd en geen
adellijke meer bij 't voetvolk wilde dienen. d.
Ridderstand vormde dan ook d. kern des legers
on geruimen tijd later bleef deze ridderlijke
geest bij d. geharnaste ruiters bestaan.
d. Wijze v. vechten, welke d. ridders uitkozen, stemde geheel overeen met hun geest,
die naar persoonitjke heldendaden streefde.
Zij vormden slechts den, zeor geopende rij,
doch zOO, dat hun schildknapen hen, als tweede
gelid in een meer gesloten rtj, volgden. Dezen
moesten geen deal a. d. strijd nemen, maar
nieuwe paarden on wapens in gereed held
houden. Evenwel trachtten zij d. vijandeluke
steken on houwen v. hun meesters af to
weren. Zoo d. ridder door zijn inspanningen
vermoeid was, trok hij zich in d. rtj zijner
knapen terug, om nieuwe krachten to verzamelen. In d. vroegste tijden waren d. gevechten der ridders eigenlijk tweegevechten,
waarbij d. hoofdzaak was, elk. met d. lans
in een snellen aanloop uit d. zadel to lichten.
Als d. lansen verbrijzeld of de paarden gestort
waren, streed men met 't zwaard of d. strijdbijl
on trachtte men d. voegen der wapenrusting
to vet wijden, om later d. ponjaard daartusschen
to kunnen steken. Later, onder Hendrik d.
Vogelaar (10e eeuw), schtjnen d. ridders voor
't eerst in gesloten orde gestreden to hebben,
terwijl zij later steeds in dichte hoopen streden
on dikwijls in verschill. eskadrons achter elk.
stonden. Bij d. bestorming v. versterkte plaatsen streed d. ridder to voet; in 't vrije veld
zou hij zich niet gemakkeltjk daartoe hebben.
laten bewegen. In d. kruistochten moest 't
echter veranderen, daar men niet altild nieuwe
paarden kon verkrijgen. d. Boogschutters bewezen dus goede diensten, maar moesten v.
hun gide weer door d. ridders beschermd
worden, nu eons to paard, dan weer to voet,
zoodat d. noodzakelijkheid d. onderlinge ondersteuning v. 't voetvolk en d. ruitertj weer
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in 't leven riep, nadat gij eeuwen lang elk.
als strUdgenooten niet geacht hadden.
d. Ridderstand, die in d. Middeleeuwen overal
welig bloeide, ontaardde echter en, hoewel
hij vooral gedurende d. kruistochten vele
uitvindingen n. Europa overbracht en vele
verbeteringen invoerde, was toch d. groote
zucht naar onafhankelijkheid v. d. ridders
voor d. vorsten zeer hinderlijk, terwij1 't misbruik v. macht en d. willekeurige handelingen
d. ridders latj 't yolk gevreesd en gehaat maakten. Dit, gevoegd bij enkele eigenaardigheden
v. 't leenstelsel, d. invoering der vuurwapenen
en 't gebruik der huurtroepen brachten d.
ridderstand ten onder en, wanneer men nog
in onzen tijd v. d. voordeelen v. d. ridderlijken
geest spreekt, dan bedoelt men daarmee slechts
d. goede eigenschappen der ridders. Men zie
Carrion Nisas, „Histoire militaire gOnOrale";
Mills, „History of chivalry"; James, „History
of chivalry"; Busching, „Ritterzeit and Ritterwesen".
Ridder (JAN HERMAN DE), een Nederl. godgeleerde en letterkundige, gab. 23 Jan. 1816
te Kuilenburg, waar zijn wader predikant was.
Ook hij werd voor dit ambt opgaleid en zag
zich, na voltooide studi6n to Amsterdam,
achtereenvolgens beroepen to Boskoop (1841),
Waddinxveen (1842), Gouda (1848) en 's-Gravenhage (1853), waar hij in 1886 emeritus
werd en in 1893 overl. Talrijk zijn zijn geschriften, meerendeels kleinere stukjes en brochures,
welke zich onderscheiden door een aantrekkelijken vorm en een boeienden stijl. Ook
schreef hij een menigte bUdragen in jaarboeken,
volksalmanakken, godsdienstige en letterkundige ttjdschriften enz.
Ridderkapellen is een naam, vroeger
gegeven a. d. dagvlinders, behoorende tot een
geaeelte v. 't geslacht papilio v. Linnaeus; hij
noemde ze papiliones equites en gaf bun d.
namen v. Grieksche en Trojaansche helden
uit d. Trojaanschen oorlog. Zij maken d. geslachten ornithoptera en papilio der lateren uit;
men treft er vele der grootste dagvlinders
onder aan. d. Bekendste soort is d. pap. machaon,
gewoonlUk page de la refine genoemd, die ook
in ons vaderland voorkomt on wier fraai geteetende rups op 't loof v. peenwortelen leeft.
Ftidder.kerk, een dorp en gemeente in
d. Nederl. prov. Zuid-Holland, eiland IJselmonde, a. d. Noord, met 6800 inw., die veel
scheepsbouw dr4jven.
Ridderorden noemt men d. uiterlijke
eereteekenen, die in d. meeste landen voor
burgerlUke of militaire verdiensten worden
uitgereikt. d. Grondslag dozer instelling is
gelegen in d. middeleeuwsche ridderorden:
geestelijke of wereldlijke vereenigingen, die
een godsdienstig of staatkundig doel hadden
en wier laden zich a. bepaalde wetten onderwierpen on beloofden 't doel der orde met
al hun krachten to ondersteunen en to bevorderen. Een vrtje geboorte en een onberispelUk gedrag waren d. voorwaarden ter opneming, terwUl d. verdiensten in d. orde zelf
moesten verkregen worden. Als herkenningsteeken bezaten zU een bepaald ordeteeken. d,
Voorn. dier ridders waren die v. St. Jan of
der hospitaalridders, later die der Maltheserridders genoemd (zie Malteser-ridders), die der
Duitsche ridders of der Kruisheeren (zie
Duitsche ridders) en die der Tempelheeren (zie
Tempelridders). Naar bun voorbeeld stichtten
d. vorsten, ends d. sticbting der nieuwere
monarchie, dergelUke broederschappen, .wier
meer of minder bepaald doel d. ondersteuning
en uitbreiding v. d. roam der monarchie was.
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Toen later door d. meer krachtige grondvesting
der staten, door middel v. staande legers als
anderszins deze broederschappen overtollig
werden, bleven toch d. ordeteekens bestaan„
die van toen of door d. vorsten als belooning
v. bewezen diensten of wel ter verbinding
a. bun persoon uitgedeeld werden, on deze
ordeteekens zijn 't, welke meestal met d. naam
ridderorden bestempeld worden. Sommige hunner statuten spreken nog wel v. verdediging
v. 't ChristelUk geloof on andere godvruchtige bedoelingen, maar dit bepaalt zich in
hoofdzaak 130 d. naam.
d. Oudste Christelijke ridderorden, waarvatb
melding wordt gemaakt, zijn die der Sancta
Ampulla, in 499 door Clovis, die v. d. Eik, in
722 door d. koning v. Navarre Garcias Chimenes, en die v. la Genette, in 726 door Karel
Martel gesticht; omtrent d. beide eerste bestaat intusschen geen bepaalde zekerheid.
d. Thans bestaande ridderorden (met 'tjaartal barer stichting) zijn: in Baden d. orde
der Trouw (1715), d. militaire Karel-Frederiksorde v. verdiensten (1807) en d. orde v. d. Zakringschen Leeuw (1812); - in Belgie d. Leopoldsorde (1832); - in Beieren d. s. Hubertsorde (1414), d. orde v. s. George (1519), d.
militaire Maximiliaan-Jozefs-orde (1806), d. orde
der Beiersche kroon (1808), d. orde v. d. Paltzischen Leeuw (1768), die v. s. Michael (1693),
d. Lodewijks-orde (1827), die v. s. Elizabeth
(1766), d. orde v. s. Anna te Mfmchen (1784),
die v. s. Anna te Wartsburg (1704), d. orde v.
Theresia (1827); d. vier laatste voor vrouwen;
en d. orde v. Maximiliaan (1832); - in Brunswijk d. orde v. Hendrik d. Leeuw (1834); - in
Denemarken d. orde v. d. Olifant (vOOr 1458),
die v. Danebrog (1219) en d. orde der volrnaakte
vereeniging (1732); - in Frankrijk d. orde v.
d. H. Geest (1578), d. orde v. s. Michael (1469),
d. Militaire orde v. s. Louis (1633), d. orde
voor militaire verdiensten (1759), d. vereenigde
orde . v. s. Lazarus en v. 0. L. V. v. d. berg
Karmel (1607), d. kapittel-orde v. s. Hubert v.
Lotharingen en v. Bar (1416), d. orde v. 'l
Legioen v. eer (1803), d. orde der drie gulden
Vliezen (1809) en d. orde v. 't Juli-kruis (1831); in Griekenland d. orde v. verdiensten v. d.
Verlosser (1833); - in Groot-Britannig d. orde
v. d. Kousanband of v. s. Joris (1350), d.
Bath-orde (1399), d. orde v. s. Andries of v.
d. Distel (787; volgens anderen 1540), d. orde
v. s. Patrick (1783), d. orde v. s. Michael en
s. George (1818), d. orde v. d. inlanders v.
Britsch-Indig en 't Victoria-kruis (1856); - in
't voormalig koninkrijk Hannover d. €luelphenorde (1815) on d. orde v. s. George (1839); - in
Hessen-Darmstadt d. Lodewijks-orde (1807) en
d. orde v. Philips d. Grootmoedige (1840); in Hessen.Kassel d. orde v. d. Gouden Leeuw
(1740), d. orde „pour la vertu militaire" (1769),
d. orde v. d. IJzeren Helm (1814) on d. orde v.
keurvorst Willem (1851); - in Italia d. orde
v. s. George v. Genua (1452 of 1468), d. orde
v. 't kruis v. s. George v. Lucca (1838), d. orde
v. Constantjjn (1190) en d. orde v. d. H. Lodewijk (1838), d. orde v. s. Mauritius en Lazarus
(1434), d. koninklijko militaire orde v. Savoie
(1815), d. Sardinische orde v. burgerlUke verdiensten (1831), d. orde v. d. H. Januarius
(1738), die v. Constanttjn (1734). die v. a. Ferdinand en v. verdiensten (1800), d. orde der beide
SicilitSn (1808), d. Napolitaansche militaire orde
V. S. George (1808), d. orde v. Frans I (1829) e. a.;
in d. voormaligen lierkelijken staat d. orde
v. d. H. Petrus (1521), die v. d. H. Paulus
(1540), die v. d. Gulden Spoor (1559), d. Christusorde (131*, die v. d. s. Jan di Lateran (1560),
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d. orde v. Loretto (1814), d. orde v. d. H. Gregorius (1816) en d. orde v. Pius IX (1850); - in
Nederland d. Militaire Willems-orde (1815),
d. orde v. d. Nederlandschen leeuw (1815), d.
orde der eiken-kroon (voor Luxemburg, 1841),
d. Gouden leeuw v..Nassau (1858) en d. orde v.
Oranje-Nassau (1890); - in Oldenburg d. huisorde (1838); - in Oostenrtjk d. orde v. 't Gulden
Vlies (1480), d. orda v. Maria Theresia (1757),
d. orde v. S. Stephanus (1764), die v. Leopold
(1808), die v. d. IJzeren kroon (1805), die v.
Elisabeth Theresia (1750), die v. 't Sterrekruis
voor vrouwen (1668), d. Duitsche orde (1190),
d. orde v. s. Rupertus (1701), d. orde v. vrouwen,
dienaressen der deugd (1662) en d. orde v.
prins Joseph (1849); - in Portugal d. orde
v. Christus (1317), die v. s. Jakob of v. 't
zwaard (1170), die v. Avis (1162), die der H.
Isabella (1804), d. militaire orde v. d. toren
en 't zwaard (1459) en die v. d. H. Maagd of der
ontvangenis v. Villa Vicosa (1818); - in Pruisen d. orde v. d. Zwarten adelaar (1701), d.
orde v. d. rooden adelaar (1705), d. militaire
orde v. verdiensten (1740), d. Johanniter-orde
(1048), d. orde v. 't IJzeren kruis (1813), die
v. Louise voor vrouwen (1814), die voor burgerlijke verdienste (1842) en d. orde der kroon
(1861); - in Rusland d. orde v. s. Andreas
(1698), die v. s. Catharina, die v. s. AlexanderNe wsky (1712), die v. s. George (1769), die v.
s. Wladimir (1782) en die v. s. Anna (1735); in 't koninkrijk Saksen d. orde der groeneof wijnranken-kroon (1807), d. orde v. S. Hendrik (1736), die v. burgerlijke verdiensten (1815)
en die v. Albert (1850); -- in d. hertogdommen
Saksen d. orde v. Ernst (1690), d. orde v. S. Joachim (1755) en d. witte valk of d. orde der waakzaamlaeid (1732); - in Spank) d. orde v. 't
Gulden Vlies (1430), die v. Isabella la Catholica
(1815), d. orde v. S. Hermingilde (1814), d. rationale militaire orde v. S. Ferdinand (1811), die
v. Calatrava (1158), die v. S. Jakob de Compostella (1170), die v. Alcantara (1178), die v. Jezus
Christus en s. Petrus (1216) en die v. O. L. V.
v. Montesa (1317); - in Turkije d. orde v. d.
halve maan (1794), die v. Nichtan-Iftahar en die
v. MedjidiO (1852); - in Wurtemberg d. orde v.
d. gouden adelaar (1702), die der Wurtembergsche kroon (1818), die v. militaire verdiensten,
vroeger v. d. H. Carolus (1759), die v. burgerlijke verdiensten (1806) en die v. Frederik
(1830); - in Zweden en Noorwegen d. Seraphynen-orde (1280), die v. 't zwaard (1522), die
v. d. noordster (1748), die v. Wasa (1772) en
die v. Karel XIII (1811).
Men zie uitvoeriger Perrot, „Collection historique des ordres de chevalerie civils et militaires" (1820); Gottschalk, „Almanach der Ritterorden" (3 dln, 1817-'19); Carlisle, „The
several foreign orders of knighthood" (1839);
Biedenfeld, „Geschichte und Verfassung aller
geistlichen und weltlichon, blilhenden und
erloschenen Ritterorden" (2 dln, 1841) en „d.
Nederlandsche ridderorden en onderscheidings- of eereteekenen" (1853).
Ridders van de Ronde Tafel. Aldus
heeten twaalf verdichte helden uit een labelcyclus der riddertijden. Zij worden voorgesteld als te hebben gezeten om een ronde
tafel, ter vermUding v. twist over d. voorrang. 't Tooneel v. dezen cyclus behoort eigenl.
in Engeland t'huis, bij d. oorlogen der oude
Britten tegen d. Anglosaksers, gelijk dan ook
een Britsch koning, met name A rthur of Artus,
er d. hootdpersoon in is. Deze ridders dolen
rond in verschill. landen en zijn voorbeelden
v. eer, braafheid, dapperheid en kuischheid,
terwjjl hun heldenfeiten . 't menschelljk ver-
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mogen ver te boven gaan. Ten aanzien v. hun
namen is d. Middeleeuwsche poezie niet eenstemmig. In d. roman „Lancelot", door Prof.
Jonckbloet uitgegeven (1850, 2 dln), vindt
men d. namen v. 17 ridders, die misschien
niet alien tot d. „ronde tafel" behooren. In
Segoign's „Freiser heraldique" (1667) vindt
men, gelijk 't daar heet uit een „vieux manuscript", d. namen en wapens v. 155 ridders der
ronde tafel, met d. bijvoeging, dat d. schrtjver
nog eenige namen niet lezen kon wegens
d. ouderdom v. 't handschrift. In 't „Saturday
Magazine" (1833) vindt men een afbeelding
der houten tale!, die in d. s. Stephens kapel
to London bewaard wordt en volgens d. overlevering d. befaamde „rondo tafel" zou zijn.
Op die tafel vindt men behalve d. afbeelding
v. koning Arthur d. namen v. 24 ridders.
Indien men zich tot 't traditioneele twaalftal
bepaalt, schijnen 't meest in aanmerking to
komen : „Lancelot, Perchival, Walewein, Sagermorte, Eggraveen of Agraucine, Bohort of
Boherde, Gariet of Garielte, Mordret, Aglsol,
Ywoin, Hestor en Ketje; doch 't is niet met
zekerheid uit d. vergelijking der verschill.
middeleeuwsche romans of to leiden, of niet
sommige dezer namen door andere moeten
vervangen worden. Men zie: De la Villemarque, „Les romans de la table rondo" (1862),
en Jonckbloet, „Geschiedenis der MiddenNederlandsche Dichtkunst" (1851 volg. 3 dln
en t. a. p.).
Ridderschap. Aldus heetten tijdens onzerepubliek die edelen, welke zitting haddon in
d. Staten der verschill. gewesten en aldaar
't geheele platte land vertegenwoordigden;
als zoodanig maakten zij met d. afgevaardig
den der steden d. hooge regeering uit. Onder
onze vroegere grondwetten v. 1814, 1815 en
1840 noemdo men ridderschap 't geheel der
adelltjke personen in elke prov., a. welke,
volgens die staatsregeling, zekere btjzondere
rechten waren toegestaan. In 't btjzonder was
't een voorrecht der edelen, dat zij in d. Provinciale staten een afzonderlijken stand uitmaakten en daar vertegenwoordigd werden,
afgescheiden v. d. steden en dorpsbewoners.
Of d. edelen in een prov. een ridderschap,
een vereeniging, zouden vormen, werd naar
d. omstandigheden uitgemaakt; d. reglementen werden door elke ridderschap in iedere
prov. vastgesteld. Aan d. edelen, die tot d.
ridderschap behoorden, was voorts nog 't
privilegie toegekend v. in d. prov., waar zij
woonden, to mogen jagen, zonder dat er op
census gelet werd. d. Herziene grondwet v.
1848, d. daarbij nieuw georganiseerde inrichting der Provinciale staten en d. daaruit
voortgevloeide jachtwet enz. hebben al die
privilegien doen vervallen en ridderschap bestaat dus thane bij ons niet meer.
Riddersporen (Delphinium). Dit plantengeslacht behoort tot d. fam. der Ranunculaceae en neemt in 't sexueele stelsel een plaats
in in d. 3e orde der 13e klasse (Polyandria trigynia). 't Kenmerkt zich door een vijf bladigen,
gekleurden kelk; 't bovenste kelkblad is gespoord. d. Bloembladen, vier in getal, zijn
met elk. vergroeid; d. beide bovenste gespoord.
Van d. 3-5 kokervruchten komt er dikwijls
door mislukking der overige slechts een
voor. Als tot dit geslacht behoorende vermelden wij:
1°. d. Tamme riddersporen (D. Ajacis), een in
onze tuinen veelvuldig als sierplant gekweekt
gewas, met rechtstandigen stengel, meermalen vindeelige bladeren en blauwe, tot lange
dichte trossen vereenigde bloemen. Van doze
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uit Zuid-Europa afkomstige plant komen een
groot aantal verscheidenheden voor, waarvan
die met dubbele, paarse, roode of witte
bloemen d. voorn. zijn.
20. d. Wilde of Veld-riddersporen (D. consolida),
een eenjarige, in Juli bloeiende plant, enkele
malen in bouwlanden in Gelderland, Overijsel
on Utrecht voorkomende, met wijd getakten
stengel en tot losse, arme trossen vereenigde
bloemen. d. Kokervruchten zijn gespitst en
onbehaard.
30, d. Scherpe riddersporen (D. Staphis agria`,
een in Zuid-Europa, in d. Levant en op d.
Canarische eilanden voorkomende. 3 . a 6
dM. hooge plant, met zacht bebaarde stengel en bladstelen, breede, handvormige, vijftot negen-spletige bladeren en blauwachtige
of purperroode bloemen. Van deze plant is
't oeconomische gebruik v. 't zaad, 't zoogenaamde staverzaad, tot 't dooden v. ongedierte
bekend. Hierbij is steeds groote voorzichtigheid a. to radon, daar 't een zeer vergiftig
't delphinium, bevat.
aidderstad
(KARL FREDERIK),
een
Zweedsch dichter en journalist, geb. 18 Oct.
1807. Tot 1840 was hij officier, doch sedert
wijdde hij zich to Linkoping, waar hij 12
Aug. 1886 overl., a. d. journalistiek. Ook was
hij een vrijzinmg lid v. d. Tweede Kamer.
Zijn 1 yrische gedichten verscbenen in 3 dln
(1852—'62), evenals zijn novellen (1848—'49);
voorts schreef RI DDERSTAD een reeks romans.
Ridendo dicere verum,
Lachend d.
waarheid zeggen; een plaats uit Horatius'
Satire I, 1, 24.
Ridicule , belachslijk, bespottelijk. — Ditzelfde woord wordt, als verbasterd uit reticule,
ook gebezigd voor een dameswerktaschje.
Riebeek (ABRAHAM VAN), gouverneur-generaal v. Nederlandsch Indio. Zijn vader was
JAN ANTO NIE VAN RIEBEEK, V. wien ons bekend
is, dat 14 in 1648, als scheeps-heelmeester met
d, retourvloot n. huis varende en d. Tafelbaai
aandoende, d. geschiktheid oprnerkte v. die
streek voor 't aanleggen eener kolonie. Hij
deed verslag v. zijn bevinding a. d. Kamer v.
Zeventienen, die tegen 't eind v. 1651 begloot,
hem derwaarts to zenden tot 't vestigen eener
volkplanting, opdat d. schepen der OostIndische Compagnie daar een gelegenheid
zouden hebben om zich v. ververschingen to
voorzien. In Apr. 1652 kwam VAN RIEBEEK
daar aan, met vier schepen en al d. noodige
materialen tot 't bouwen v. een fort, magaAjnen, huizen enz., waaraan hij al dadelijk
gevolg gaf. Aldus werd hij d. grondlegger
eener kolonie, die vele diensten a. 't vaderland heeft bewezen. RIEBEEK word terstond
na d. vestiging tot bevelhebber v. 't fort en
d. geheele plaats aangesteld en heeft door
zijn ijver en doelmatige handelingen veel
b0gedragen tot d. lateren bloei en d. uitbreiding der kolonie.
ABRAHAM VAN RIEBEEK werd 18 Oct. 1653
a. d. Kaap d. Goode Hoop geb.; zijn vader
zond hem n. Holland om zijn opvoeding to
ontvangen. Hij studeerde aldaar in d. rechten
en vertrok in 1676, a. boord v. d. Vrfjheid, als
onderkoopman voor d. kamer v. Enkhuizen
naar Batavia, waar hij in 't volgend jaar aankwam en, nadat h0 in 1678 tot buitengewoon
raad in 't Hof v. Justitie was bevorderd, met
Elisabeth v. Boston in d. echt trad. In 1684
werd hem door d. gouverneur-generaal Camphuis d. betrekking v. secretaris v. d. raad v.
Indid opgedragen, welke hij met ijver tot in
1690 waarnam en toen verwisselde met d.
waardigheid v. buitengewoon raad v. India.
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Van 1693 tot 1703 was hij als gewoon raad
v. Indit1 werkzaam. Daarop tot directeur-generaal aangesteld, 7 Juni 1703, trad hij 31 Jan.
1704 in d. bemoeiingen a. die post verbonden,
doordien d. gouverneur-generaal v. Hoorn die
niet vroeger a. hem had willen afstaan. Eindelft, 30 Oct. 1709, volgde hij d. laatstgen. in
diens hooge waardigheid op.
't Bestuur V. VAN RIEBEEK is gekenmerkt
door vele onlusten, die op Java en d. Molukken plaats hadden en meerendeels veroorzaakt
werden door geschillen over d. opvolging der
inlandsche vorsten, waarin 't bestuur uit
hoofde v. d. verbintenissen met d. genoemde
hoofden niet onzkldig kon blOven. Ofschoon
deze wederwaardigheden niet a. d. wijze v.
bestuur V. d. gouverneur-generaal to wijten
waren, beletten zij horn nochtans ten nutte
der Compagnie werkzaam to zijn. Daarbij
kwamen d. moeieljkheden, die hem door d.
raad v. Indie in d. weg werden gelegd, waardoor hij niet altijd bij machte was uitvoering
a. zijn ontwerpen to geven.
Tot d. voorn. werkzaamheden v. VAN RIBBEEK moeten gerekend worden eenige tochten
n. d. grenzen der koninkrijken Bantam en
Jacatra en n. d. zee a. d. zuidzijde v. Java;
zelfs liet hij d. weg daarheen aanleggen on
stichtte hij er eon dorp, ten einde to kunnen
nagaan, welke schepen zich daar vertoonden.
Over d. waarde dier tochten bestaat groot
verschil; want, terwijl v. d. eenen kant verzekerd wordt, dat zij d. handel veel voordeel
aanbrachten, wordt v. d. anderen kant gezegd, dat d. gouverneur zich to ver v. zijn
hoofdstad verwijderde en daardoor 't bestuur
aan anderen moest overlaten. Zooveel ie
zeker, dat hij er zijn gezondheid zeer door
benadeelde on a. d. gevolgen der vermoeienissen, op een dier tochten geleden, 17 Nov.
1713. to Batavia overl. Zijn lijk word met d.
daarbij gebruikelijke plechtigheden d. 20sten
d. a. v. bijgezet. Zijn echtgenoote overleefde
hem slechts vAlf maanden, nalatende een zoon
on twee dochters, van welke d. eerstgen. d.
titel hoer v. Bunschoten ontving. Van Zwol,
raad v. Indi6, volgde hem op als gouverneurgeneraal.
VAN RIEBEEK was iemand met uitstekende
geestvermogens, hoogst eerltik en onomkoopbaar; zijn inborst echter was minder aangenaam, wat misschien is toe to schrtjven a.
's mans slechte gezondheid, doch waardoor
hij lastig was voor anderen. Er wordt v. hem
gezegd, dat niemand hem ooit heeft zien
lachen, maar dat zijn voorhoofd to alien
t0de gefronst was. Bijzonderheden aangaande
't bestuur v. VAN RIEBEEK vindt men opgeteekend in Dubois, „Vies des Gouverneurs
Generaux, avec l'abrOge de l'histoire des
etablissements Hollandais aux hides Oriental es" (1763).
Riedel (AUGUST HEINRICH), een Duitsch
genre-schilder, geb. 27 Dec. 1799 to Baireuth ;
ontving zijn opleiding a. d. lifinchener academie en vertrok in 1828 n. Rome, waar hij
leeraar a. d. Academie San Luca werd on 8
Aug. 1883 overl. Zijn schilderingen getuigen v.
't meesterschap v. d. kunstenaar in 't koloriet,
wat vooral uitkomt in zijn door 't zonlicht
beschenen lichamen. d. Voorn. gin „Napolitaansche visschersfamilie", „badende meisjes",
„Judith", „Sahoentala" en „Albaneesche meisjes". — Zijn broader, EDUARD VON RIEDEL, geb.
1 Febr. 1813 to Baireuth, overl. 24 Aug. 1884
to Starnberg, maakte zich als architect bekend.
Hij bouwde o. a. 't damesklooster to Munchen,
't nieuwe slot Hohenschwangau on 't natio-
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naal-museum en was in Athene ook werkzaam
a. d. bouw v. 'tkoninkltjk slot.
Riedel (kARL), een Duitsch toonkunstenaar, geb. in 1827 te Kronenberg en overl.
4 Juni 1888 te Leipzig, waar hij zijn opleiding
ontving en later een zangvereeniging oprichtte,
welke d. opvoering der werken v. oude
Italiaansche en Duitsche meesters ten doel
had. Na d. dood v. Breudel werd RIEDEL
voorzitter der „Algemeene Duitsche muziekvereeniging" en tevens v. d. „Wagnervereeniging". Zijn uitgaven v. oude muziekwerken,
o. a. v. Schutz' „Sieben Worte" en „Weinachtslieder", v. Praetorius' „Zwolf Altdeutschen
Lieder" en v. Eccards „Melodien" zijn algemeen
bekend. Tevens schreef hij mannenkoren,
liederen e. a. composities.
Riedel (HERMANN), een Duitsch liederencomponist, geb. in 1847 te Burg, ontving zijn
opleiding a. 't conservatorium te Weenen en
werd later muziekdirecteur a. 't hoftheater
to Brunswijk. HU is vooral bekend door d.
compositie der liederen uit Scheffel's „Trompeter von Sackingen".
Riedinger (JOHANN ELIAS), een Duitsch
teekenaar, schilder en etser, in 1795 to Ulm
geb. Zijn vader onderwees hem in d. beginselen der kunst, maar wilde hem 't liefst a. d.
wetenschap zich zien wijden. Pit streed echter to zeer met RIEDINGER'S neigingen, die
dus d. kunst bleef beoefenen en door Johann
Falk to Augsburg meer in 't bijzonder in 't voor
stellen v. dieren onderwezen werd. Uitnemend trok hij later partij voor zijn dierenstudie op d. jachtpartijen, welke hij gedurende
zijn verblijf to Regensburg bij d. graal v.
Metternich bkjwoonde. Na verloop v. drie
jaar keerde hij n. Augsburg terug, waar toen
een veldslagenschilder Rugendas directeur der
academie was. Hij wilde zich echter niet meer
onder d. kweekelingen dier inrichting doen
opnemen, maar begon historische voorstellingen en vooral stukken met dieren to schilderen en to teekenen, die veel aftrek vonden.
Een reeks v. jaren was hij aldus ijverig
werkzaam. Zijn werken zijn dan ook zeer
talrijk, inzonderheid zijn etsen en teekeningen. Zijn schilderijen, waaronder groote jachtstukken (thans to s. Petersburg), alsmede zijn
overal verspreide kleinere stukken behooren
tot zijn vroeger tijdperk. Later werkte RIEDINGER veel voor zijn eigen kunsthandel, die
door zijn zonen werd voortgezet. In 1759
werd hij directeur v. d. kunstacademie to
Augsburg en bovendien met verschill. eereposten begiftigd. Zijn talent in d. voorstelling
v. wild en wilde dieren was bewonderenswaardig. Door eon ijverige en nauwgezette
studie der natuur gelukte 't hem 't karakter
der dieren hoogst gelukkig weer te geven en
(mar d. verschill. toestanden d. voorstelling
daarvan to wtjzigen. Beroemd zijn vooral zijn
honden, herten en rossen. Landschap was
altijd met even groote trouw weergegeven
en in harmonie met d. voorgestelde dieren.
Daarbij wist hij met d. etsnaald d. vorm en
karakter der huid met d. meeste nauwkeurigheid uit to drukken. Hij etste o. a. 16
prenten, waarin d. dieren handelend voorkwamen, dusgenaamde dierfabelen, die door
sommigen hoog worden verheven, maar
waarin Goethe alleen d. uitvoering roemt.
Zijn paarden waren evenmin bijzonder gelukkig en soms zelfs onnauwkeurig v. teekening,
zoomede zijn reeen, die alle staarten ver-

toonen.

iliefstah/

(WILHELM LUDWIG FRIEDRICH),

reen Duitsch schilder, geb. 15 Aug.1827 to Neu-
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Strelitz, overl. 11 Oct. 1888 to Milnchen. Hij
ontving to Berlijn zijn opleiding v. Wilhelm.
Schirmer, was v. 1875—'77 directeur der kunstschool to Karlsruhe en vertoelde vervolgens
eenige jaren to Rome, waarna hij zich te Munchen vestigde. Zijn schilderingen vormen een
geestrijke verbinding v. 't landschap met d.
daarvan afhankelijke stoffeering ; als d. voorn.
noemen wtj : „Godsdienstoefening der herders
in 't Passeyerdal" (1864) en „Allerzielendag in
Bregenz" (1869), beide in d. nationaal-galerij to
Berlijn; voorts schilderde hij 't „Forum Itomanum", 't „Pantheon" e. a. beroemde gebouwen.
Riegel (HERMANN), een Duitsch schrtjver
over kunst, geb. 27 Febr. 1834 to Postdam;
hij werd in 1869 directeur v. 't museum to
Leipzig en in 1871 v. dat to Brunswijk en richtte
in 1885 een algemeene Duitsche taalvereeniging op. d. Belangrijkste zijner vele kunsthistorische werken zijn „Cornelius" (1866),
„Grundrisz der bildenden KUnste" (3e dr.1875),
„Geschichte des Wiederauflebens der deutschen Kunst im 18 and 19 Jahrhundert" (1876),
„Beitrage zur niederlandischen Kunstgeschichte" (2 din, 1882) en „Carstens' Werke"
(3 dln, 1869—'84).
Rieger (FRANZ LADISLAUS, vrijheer v.), een
Czechisch partijhoofd, geb. 10 Dec. 1818 to
Semil in Bohemen; in 1842 werd hij wegens
zijn verbindingen met d. Slaven uit andere
landen uit zijn rechterlijke betrekking ontslagen. In 1848 werd hij lid der Nationale
Commissie on kort daarna kreeg hij zitting
in d. Oostenrijkschen rijksdag, waar hij zich
als ijverig aanhanger v. d. Slavische en d.
anti-Magyaarsche part0 onderscheidde. In 1860
stelde hij zich a. 't hoofd der Czechische
beweging on trad bij tevens in verbinding met

d. foedalistische on d. clericale partij, voor
zijn doel richtte hij 't orgaan „Narodni-Listy"
op. Te dozer tijd in d. Boheemschen landdag
en in 1861 wederom in d. Oostenrtjkschen
Rijksdag gekozen, stelde RIEGER thans een

federalistisch programma op, waarmee hij
echter weinig vermocht uit to werken. Toen
in 1867 d. scheiding in Oostenrijk tot stand
kwam, verlangde hij voor d. kroon v. Bohemen
dezelfde rechten, als a. Hongarkje waren toegekend. In 1879 bewerkte hij, dat d. Czechen
wederom zitting namen in d. Rijksraad; in
1881 werd hem d. orde v. d. ijzeren kroon
verleend, waarmee zijn verheffing in d. vrijbeerlijken stand gepaard ging. Toen echter
d. Jong-Czechische partij zich v. d. OudCzechische, a. wier hoofd hij stond, afscheidde,
verminderde RINGER'S invloed allengs en in
1891 zag hij zich niet in d. Rijksdag herkozen.
Riego y Runez (Don RAFAEL DEL) werd
in 1783, volgens anderen in 1786, to Juna in
Asturie geb. en genoot een voortretielijke opvoeding, welke echter afgebroken werd door
d. geestdrift, die in 1808 d. Spanjaarden voor
d. onafhankeltjkheid v. hun vaderland to
wapen riep. B(j d. opstand to Aranjuez in d.
nacht v. 19 Mrt 1808 beschermde hij d. gevallen gunsteling Alcudia (E. Godoy) tegen
d. woede des yolks. Htj werd voor zijn deelneming a. die gebeurtenis gevangen genomen; hij wist evenwel spoedig to ontsnappen
en kreeg toen een aanstelling als officier in
't regiment Asturie. 't Geluk begunstigde zijn
mood en ijver niet en, bij een overval gevan-

gen genomen, werd hij n. Frankrijk vervoerd

en niet voor d. Parijschen vrede in 1814 op
vrkje voeten gesteld. Gedurende deze lange

krijgsgevangenschap hield hij zich met d.
studie v. d. krtjgsdienst, geschiedenis en staats-
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on Pirala, „Vida militar e politica de RIEGO''
wetenschappen bezig. Ook verloor htj Spanjes
toestand niet uit 't oog en voelde h levendig
(1844).
Riehl (WILHELM HEINRICH), een verdien't verlangen zijn landgenooten v. bun drukstela Duitsch schrtjver, geb. 6 Mei 1823
kende lasten to bevrijden. Al vorens n. Spanje
te Biebrich. Na to Bonn en to Gieszen in
.terug to keeren, reisde NI in Duitschland en
d. geschiedenis en d. staathuishoudkunde
Engeland, doch zijn gemoedsstemming deed
to hebben gestudeerd, word hem achtereenhem overal slechts dwingelandij en despovolgens d. redactie v. verschill. couranten
tisme zien. Tot luitenant-kolonel bevorderd,
opgedragen, totdat hij in 1863 hoogl. to
sleet RIEGO zich in 1819 btj d. ontevredenen
lifinchen word. Sedert 1885 is RIEHL tevens
in 't leger aan en zelfs d. opperbevelhebber
directeur v. 't Beiersche nationaal museum
O'Donnell scheen hun revolutionnaire planen v. d. Academie v. Wetenschappen. Hij
nen to deelen. Doze echter wierp 8 Juli 1819
schreef o. a. „Die bfirgerliche Gesellschaft"
't masker af, ontwapende eon gedeelte der
(8e dr. 1885), „Land und Leute" (8e dr. 1883),
troepen en list d. hoofden v. 't komplot ge„Die Familie" (10e dr. 1889), „Wanderbuch"
vangen nemen. RIEGO bleef evenw el vrij en
(3e dr. 1892), „Kulturstudien aus drei Jahrhunbesloot in weerwil hiervan, 't work door to
derten" (4e dr. 1873), „Kulturhistorische Novelzetten. 1 Jan. 1820 verzamelde hij zijn batallen" (3e dr. 1864), „Geschichte aus alter Zeit"
jon in 't dorp Las Cabezas de San Juan on
(1863—'65), „Aus der Ecke" (1874), „Am Feierproclameerde hij aldaar d. constitutie v. 1812.
abend" (2e dr. 1881), „Lebensratsel" (1888) en
RIEGO maakte gebruik v. die eerste opwelling,
Kulturgeschichtliche Charakterkopfe" (1891).
ijlde n. Arcos btj eon ander bataljon, nam d.
Voorts bezat RIEHL eon uitgebreide muzikale
bevelvoerenden generaal Calderon gevangen
en stelde d. gevangen kolonel Quiroga in kennis, waarvan o. a. zijn ,Musikalische
CharakterkOpfe" (3 dln, 7e dr. 1886) blijk
vrijheid. Verschill. regimenten volgden 't gegeeft. Hij componeerde ook eon 50-tal liederen,
geven voorbeeld; Quiroga stelde zich a. 't
die hij als „Hausmusik" (1856, 3e dr. 1877) in
hoofd v. d. opstand en vestigde zich op 't
't licht gaf.
eiland Leon. Slechts 3000 man waren in opMehl (ALoYs), eon Duitsch philosophisch
stand gekomen en d. generaal Freyre sloot
schrijver, geb. 27 Apr. 1844 to Botz, sedert
dozen met 30 000 man in. Toen beproefde RIEGO
1882 hoogl. in d. wtjsbegeerte to Freiburg im
odic moor afgelegen landstreken in opstand te
Br. on voor dien ttjd als zoodanig to Gratz
brengen en ondernam hij met 500 man eon
werkzaam. Hij schreef o. a. ,Der philosophistouten tocht over Algesiras n. Malaga, vansche Kritizismus und seine Bedeutung fur
waar hij, door d. koninklijken achtervolgd,
die positive Wissenschaft" (2 dln, 1876—'87)
met 330 man Cordova bereikte en zich in d.
on „Ueber wissenschaftliche und nichtwissenSierra Morena wierp. leder trachtte nu op
schaftliche Philosophie" (1883).
zich zeff Leon weer te bereiken. Inmiddels
Riehm (EDUARD KARL AUGUST), eon Protewas d. avontuurlijke tocht v. RIEGO niet zonstantsch theoloog, geb. 20 Dec. 1830 to Diersder vrucht gebleven; men had gezien, dat d.
burg in Baden; 14 word in 1861 hoogl. to
gedachte a. d. constitutie vele aanhangers
Heidelberg en in 1862 to Halle en overl. 5 Apr.
vond, en koning Ferdinand VII zelf verklaarde
zich voor haar. RIEGO kreeg daarop 't bevel • 1888. Ztjn voorn. werken zijn „Der Lehrbegriff
H
des Hebraerbriefs" (1867), „andwOrterbuch
over 't leger v. Leon, waarmee hij in Sept. 1820
des biblischen Altertums" (1884) en „Die meseon zegevierenden intocht in Madrid hield.
sianische Weissagung" (2e dr. 1885).
Spoedig echter veranderde d. bewondering
Riem. Van 't drukpapier worden 25 en v.
v. 't hof voor RIEGO in vervolging, daar men
't schrtjfpapier 24 vellen tot een book vereenigd.
hem v. republicanisme beschuldigde. Ztjn
1
Rion is 20 bock. Van 't papier, dat niet
leger ward opgelost en hitt zelf n. Asturie
machinaal bereid is, worden gewoonlijk twee
verbannen, maar na weimge maanden tot
boeken (kasboeken) met een weinig beschadigde
kapitein-generaal v. dat gewest benoemd. Toen
vellen a. d. riem toegevoegd.
hij deze betrekking verloor, ging hij n. Lerida
Riemann (nuoo), een beroemd Duitsch
en spoedig daarop ward MI tot afgevaardigde
toonkunstenaar en componist, 18 Juli 1849 to
btj d. Cortez gekozen, zoodat htj 12 Febr.1822
Groszmehlra in Thuringen geb. Hij studeerde
weer to Madrid verscheen. 1 Mrt tot presia. d. universiteiten te Beritin en Tubingen in
dent der Cortez verkozen, betoonde hij als
d. rechten, geschiedenis en wtjsbegeerte, nam
zoodanig veel gematigdheid. Toen in Juli
deel a. d. Duitsch-Franschen oorlog, bezocht
1822 d. gardes 't constitutioneele stelsel
d. lessen v. 't conservatorium to Leipzig en
trachtten omver to werpen, nam hij als gepromoveerde in 1873 to Gottingen op eon diswoon soldaat plaats in d. gelederen der consertatio „Ueber das musikalische HOren" tot
stitutioneelen. Bij 't binnenrukken der Frandoctor in d. wtjsbegeerte. Achtereenvolgens
schen in 1823 in Spanje ward RIEGO door Ferals muziekleeraar on dirigent geplaatst to
dinand tot tweeden commandant v. 't leger
Bielefeld, Leipzig, Bromberg, Hamburg en
v. Ballesteros benoemd. Hij erkende diens
SOndershausen, schreef RIBMANN o. a. d. volcapitulatie v. Malaga niet, maar, door d. Frangende werken:„Diusikalische Syntaxis” (1877),
schen vervolgd, moest htj Malaga ontruimen
„Studign zur Geschichte der Notenschrift"
en na 't gevecht v. Jodar zijn kleine schaar
(1878), „Handbuch der Harmonielehre" (1880),
oplossen. Hij besloot nu naar Mina in Catalonia
„Musik-Lexicon" (1882), „Opera Handbuch"
to gaan, doch word door monarchale boeren
(1884), „Technische Uebungen" „Allgegevangen en a. d. Franschen uitgeleverd, die
meine Musiklehre" (1888), „Geschichte der
hem (21 Sept.) op last v. d. hertog v. AnMusik" (1888), „Katechismus der Harmoniegouleme a. d. Spaansche autoriteiten uitleverlehre" (1890), „AusgewAhlte Klavierwerken"
den. 't Proces duurdu niet lang. 29 Nov. 1823
(1891) en vele andere hoogst belangilke geeindigde hij an leven a. d. galg. d. Koningin
Christina v. Spanje heeft in 1835 d. nageschriften.
Riemer (Pima DE), Med. et Chir. doctor,
dachtenis v. RIEGO op vereerende wijze herlector
met d. titel hoogl. in d. ontleed-, heelsteld. Zie Miguel del Riego, Memoirs of the
en vroedkunde to 's-Gravenhage, was een
life of Riego and his faintly, including a
man, wiens kunde en bekwaamheid algemeen
history of Spain, from the restoration of
worden op prijs gesteld. 1111 gaf in atlasforFerdinand to the present time"(1824), en Nard
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maat een work in 't licht, getiteld „Afbeeldingen v. d. juiste plaatsing der inwendige
deelen v. 't menschelijk lichaam, zoo met
opZicht tot derzelver ligging, als ten aanzien
hunner bepaalde aanraking tegen d. wanden
der holligheden, waarin zij zich bevinden",
met een ophelderende beschrijving in 't
Nederl. en 't Fransch. DE RIEMER over]. in
Den Haag, 28 Apr. 1831. Zijn kabinet v. anatomische en physiologische praeparaten werd
door d. koning gekocht en a. d. Groningsche
hoogeschool geschonken.
Riemer (FRIEDRICH WILHELM VON), een
Duitsch philoloog en dichter, geb. 19 Apr.
1774 to Glatz; in 1801 werd hij huisonderwijzer bij Wilhelm von Humboldt en in 1803 bij
Goethe's zoon. Als zoodanig en later als leeraar a. 't gymnasium en bibliothecaris v. d.
groothertog to Weimar, waar hij 19 Dec.
1845 over]., was hij d. vertrouwde vriend v.
Goethe. Hij gaf o. a. in 't licht „Mitteilungen
fiber Goethe" (2 dln, 1841), „Briefe von und
an Goethe" (1846) en „Briefwechsel zwischen
Goethe und Zelter" (6 din, 1833—'34). Als dichter heeft hij zich onder d. naam Sylvio Romano o. a. bekend gemaakt door zijn „Blumen und Blatter" (2 dln, 1816—'19); onder zijn
eigen naam dichtte hij zijn „Gedichte" (2 dln,
1826).
Riemenschneider (Grosc4), een Duitsch
muziekdirecteur en componist, geb. in 1848
to Straalsond en achtereenvolgens als kapelmeester in verschill. schouwburgen werkzaam,
maakte zich naam door een aantal stukken
voor 't orkest.
Riemsdific (JEREMIAS VAN), gouverneurgeneraal v. Nederl.-Indie, gel). to Utrecht,
waar zijn vader predikant was. Overigens is
alleen v. hem bekend, dat hij als onderofficier
n. Oost-India vertrok, daar v. rang tot rang
opklorn en eindelijk, 28 Dec. 1775, tot d. hoogsten rang, dien v. gouverneur-generaal, werd
benoemd. HU bekleedde die betrekking slechts
korten tijd, want hij over]. reeds in 1777, a.
d. gevolgen eener langdurige ongesteldheid,
zonder zeer belangrijke diensten a. d. lands
bewezen te hebben.
Riemsdifir (Jhr. THEODORUS HELENUS FRANCISCUS), een Nederl. archivaris, geb. 16 Aug.
1848 te Maastricht, studeerde en promoveerde
to Utrecht in d. rechten en werd in 1874 gemeer te-arehivaris to Zwolle. In 't volgend
jaar als archivaris v. Gelderland n. Arnhem
vertrokken (waar hij sedert 1880 tevens 't gemeente-archief beheerde), werd hij in 1882
adjunct-archivaris des Rijks te's-Gravenhage,
waar hij in 1887 Mr. L. Ph. C. v. d. Bergh
als rijksarchivaris verving. Verschill. geleerde
werken zagen v. ztjn hand 't licht.
Riemtalen was d. naam eener vroeger
in Holland bestaande belasting, door dorpsbewoners en grondeigenaars a. d. graaf, later
a. d. regeering to voldoen tot onderhoud v.
wegen, bruggen, kaden, wateren enz. d.
Naam komt of v. riemen, roeiriemen, daar
in zeer oude tijden d. steden en dorpen
a. d. regeering roeiriemen in natura moesten verschaffen, ten einde in d. uitrusting v.
schepen behulpzaam to zijn. Later werd d.
rierntalen tot geld teruggebracht.
Rienzi (coLA
eigenitjk NICOLO GABRINI,
leefde in d. 14e eeuw en maakte zich bekend
door nil pogingen om to Rome d. oud.republikeinschen regeeringsvorm opnieuw in to
voeren. Aanleiding daartoe vond hij in d.
onderdrukking des yolks door d. adel en, d.
part voor 't eerste opnemende, list hij zich
20 ei 1347 plechtig tot volkstribuun uitroe-
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pen. Eerst bestrUder der onderdrukkers, werd
hij later op ztjn beurt zelf een onderdrukker en reeds na eenige rnaanden verjaagd.
Later wist hij zich nogmaals met behulp v.
d. paus tot senator te doen benoemen, doch
zijn hernieuwd despotisme deed een opstand
ontstaan, waarbij hij in 1354 door 't woedende
gemeen vermoord werd. Papencordt heeft zijn
leven beschreven in „Cola di Rienzi und
seine Zeit" (1841) en Bulwer heeft hem tot
d. hoofdpersoon gemaakt v. een zijner beste
historische romans, „Rienzi, the last of the
tribuns" (1835, 3 dln), waarin ochter, in overeenstemming met d. staatkundige denkwUze
v. d. vermaarden romanschrtjver, d. middeleeuwsche gelukzoeker zeer geldealiseerd
wordt.
Riepenhausen (FRANZ en JOHANN), twee
Duitsche schilders en graveurs, d. eerste in
1786 to Gottingen, d. ander tien jaar later
geb. Zij werden door hun vader, ERNST LUDWIG RIEPENHAUSEN, zelf graveur en beroemd
door zijn kopietin naar d. prenten v. Hogarth,
in d. kunst onderwezen. Steeds tezamen werkende, gaven zij in 't begin der 19e eeuw hun
eersten arbeid uit, bestaande in omtrekken
der schilderijen v. Polygnotus, d. verovering
v. Troje voorstellende Volgens d. beschrijving
v. Pausanias, waartoe zij door Goethe waren
aangemoedigd. Later kwam nog een tweeds
deel v. dit work uit, ofschoon d. kunstenaars
zich intusschen hadden toegelegd op godsdienstige on bijbelsche voorstellingen. In 1806
gaven zij een serie gravures uit, a. d. legende
v. Geno veva ontleend, en ztj begaven zich vervolgens met Tieck n. Italie. Na eenige maanden te Florence to hebben vertoefd, kwamen
zij in 1807 to Rome, waar zij tjverig studeerden, vooral naar Rafael's werken. Tot hun
vroeger in Italie vervaardigde werken behooren fraaie teekeningen in zwart krUt, ontleend a. Goethe's „Faust", a. eenige balladen
v. Schiller on a. 't leven v. Karel d. Groote.
Bovendien schilderden zij eenige altaarschilderijen en voltooiden zij in 1822 voor d. hertog v.
Cambridge d. geschiedenis der H. Elizabeth, benevens voor d. bankier Valentini een bij uitnemendheid liefeltike voorstelling v. Rafael,
zijn madonna di S. Sisto schilderende. Een
zeer uitvoerig en belangrijk werk werd door
hen in 1825 ondernomen voor d. zaal der
Guelfenorde in Hannover, keizer Frederik
Barbarossa voorstellende, op 't s. Pietersplein
handgemeen met 't Romeinsche yolk en beschermd door Hendrik d. Leeuw. 't Werd destijds beschouwd als 't beste oorspronkelUke
work dozer meesters. Van hun studio in
Italie blUkt voorts uit een work, in 1810 door
hen uitgegeven, bestaande uit 24 gravures,
waarin zij d. ontwikkelingsgeschiedenis der
Italiaansche kunst door omtrekken naar d.
werken v. deels nog onbekende meesters tot
op d. ttjd v. Perugino weergaven. FRANS
RIEPRNHAUSEN over]. in 1831, kort nadat htj
tot d. Katholieke kerk was overgegaan. Ztjn
broader rangsehikte daarop d. door hen gezamenlijk ontworpen teekeningen, welke in
1834 to Rome on in 1835 to Gottingen in gravures 't licht zagen, onder d. titel „Vita di
Rafael lo" (14 voorstellingen uit Rafael's leven).
JOHANN RIEPENHAUSEN schilderde in dien ttjd
nog verschill. voorstellingen, a. 't Italiaansche
leven of d. geschiedenis ontleend, en bleef tot
in hoogen leeftijd in Rome werkzaam, waar
hkj in 1857 over].
Ries

(FERDINAND),

een verdiensteltik

Duitsch componist, 29 Nov. 1784 to Bonn geb.
Zijn vader was d. bekwame muziekdirecteur
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FaANs RIES, die zijn zoon 't eerste onderwtjs
in d. toonkunst gaf, totdat daze een leerling
v. d. beroemden Beethoven wend. Na zich to
s. Petersburg naam gemaakt to hebben, begaf
hij zich n. London, waar zijn symphonieen en
variation een verbazenden opgang maakten
en hem een aanzienlijk vermogen verschaften, waarmee hij zich to Godesberg, in d.
nabtjheid zijner geboorteplaats, nederzette.
Achteruitgang echter in zUn geldelijke omstandigheden deed hem opnieuw als componist optreden, nu vooral v. opera's, onder
welke „Die Rauberbraut" en „Liska" d. bekendste zUn. Van 1834 tot '36 was hij muziekdirecteur to Aken en later to Frankfort a. d.
Main, waar hij 13 Jan. 1838 over!. RIES behoort tot d. weinige componisten, die zich op
d. 't meest verschill. gedeelten v. zijn yak hebben toegelegd. Zijn symphonieen kunnen wel
niet op eon ltjn geplaatst worden met die v.
Beethoven of Haydn, maar zijn toch, evenals
zijn quartetten, vioolsonaten enz., zeer verdiensteltjk. Zijn piano-composities, vooral zijn
concert in Cis-moll, genieten een welverdiende
vermaardheid. Ook zijn zangmuziek behoort
tot d. aangenaamste v. zUn tijd on staat nog
boog aangesch re ven.
Ries (HUBERT), een zoon v. d. vorige, was
vooral een bekwaam violist. Hij werd gab. in
1802 te Bonn, kwarn onder d. leiding v. Spohr
on Hauptmann, wend in 1836 tot koninklijk
concertmeester benoemd en in 1851 tot leeraar
a. d. koninklUke tooneelschool to Berlijn, ontving in 1872 an eervol ontslag en over!. in
1886 to Berltjn. Een aantal instructieve vioolwerken zagen v. zUn hand 't licht.
Rieser (MICHAEL), een beroemd Oostenrijksch schilder, 5 Sept. 1828 to Schlitters in
Tirol gob. Hij ontving zijn opleiding a. d.
scholen voor kunst to Dantzig, Munchen on
Weenen en deed v. 1861—'64 op kosten der
regeering een kunstreis n. Rome, waar hij o. a.
„d. Avond vOOr d. geboorte v. Jezus" schilderde. In 1868 wend hij hoogl. a. d. school voor
kunstnijverheid v. 't OostenrUksch museum.
Riesi, een stad op Sicilia, tot d. Italiaansche prov. Caltanisetta behoorende, distr.
Ferranova; ztj heeft zwavelgroeven in d. omtrek en telt 12000 inw., die behalve zwavel
ook veal wijn en oltifolie in d. handel brengen.
Riesz (PETER TEOPHIL), gab. 27 Juni 1805
to Berlijn, studeerde in d. wis- en natuurkunde, werd in 1842 lid v. d. Academie v.
Wetenschappen in zUn geboorteplaats, yenvulde echter nooit een betrekking en over!.
23 Oct. 1883 te Berltjn. HU heeft zich vooral
verdienstelijk gemaakt op 't gebied v.'t magnetisme on op dat, v. d. wrUvingselectriciteit
en schreef o. a. „Die Lehre von der Reibungselektricitat" (1853, 2 clln) en „Abhandlungen
zu die Lehre von der ReibungselektricitAt"
(1867 en '78, 2 dln).
Riet. 't Gewone riot, dekriet, slootriet,
behoort in d. natuurl. fam. der Gramineae tot
d. tribus der Rieten (Arundinaceae). Zeer algemeen voorkomende in ondiepe slooten, moerassen, meren enz., wordt 't bovendien opzetteltjk aangekweekt, daar zijn halmen d.
stof leveren voor 't maken v. matten en schuttingen, 't bedekken v. schuren, hooi- en graanbergen. In Utrecht, Gelderland en Friesland
wordt 't groen ook als veevoeder gebruikt.
Voorts wordt 't riot g.ebezigd in plaats v.
droogduikers (drains). BU Elburg en elders
vult men d. bedden met d. bloempluimen
tdoezelballen) op, wat men echter jaarlijks herhalen moot.

't Riet wordt ongeveer 2 M. hoog; zijn hat..
men staan stUf overeind en zijn vrij stark gebladerd on door een geleden wortelstok in d.
grond bevestigd. d. Groote, stark vertakte
pluim bestaat uit ontelbare bloempakjes, die
ieder in d. regel 7 bloemen bevatten, waarvan d. onderste mannelijk, alle hoogere
daarentegen tweeslachtig zijn en door een
bundel v. lange hanen ondersteund worden.
d. Twee kelkkafjes zUn korter dan 't bloompakje; 't onderste kroonkafje is lang, smal
en oningesneden, 't bovenste dubbel gekield
en uitgesneden. d. Op lange stijien gezeten
stempels komen uit 't midden tusschen d.
kroonkafjes to voorschijn. d. Bloeitijd valt in
met d. maanden Juli en Aug.
In Zuid-Europa komt op moerassige plaatsen nog een rietsoort voor, die als d. reus
onder d. Europeesche grassen vermelding
verdient, nl. 't Donax-riet (Arundo Donax) of
hengelriet. d. Stengel wast loodrecht, is stevig
en houtachtig en bereikt een hoogte v. 3 a 5 M.
d. Bladeren zUn lancetvormig, d. bloemen
zUn paarsachtig. Behalve dat d. jonge spruiten in Frankrijk gegeten worden, bezigt men
't riot o. a. voor wandel- on hengelstokken,
plafondwerk, kleppen voor klarinetten en
mondstukken voor oboe's.
Rietgans, Zie Gans.
Rietgras. Daze naam wordt in d. eerste
plaats toegekond a. 't tot d. fam. der Cypergrassen (Cyperaceae) behoorend plantengesl.
Carex. Daar ten onzent d. soorten v. dit
geslacht meer algemeen onder d. naam zegge
bekend zijn, raadplege men 't art. Zegge. In
d. tweede plaats wordt door Gorter 't rietachtige kanariegras (Phalaris arundinacea) rietgras geheeten. Zie omtrent daze plant 't art.
Lintgras.

Riethoven, een gemeente in d. Nederl.
prov. Noord-Brabant, 2'/2 uur t. Z.-Z.-W. v_
Eindhoven. met 700 mw.
Rietsuiker , Zie Sulker.
Rietschel (ER
NST FRIEDRICH AUGUST), eon

Duitsch beeldhouwer, 15 Dec. 1804 to Pulsnitz.
in Saksen gab. on 21 Febr. 1861 to Berlija
over!. Na to Dresden en to BerlUn zijn opleiding to hebben ontvangen, nam hij in 1828
door een voorstelling en relief v. Penelope,.
d. wegreizenden Ulysses als bruid volgende,
deel a. d. grooten wedstrijd, waarbij hij ernstig
voor d. eersten prUs in aanmerking kwam.
In 1829 vergezelde hij Rauch n. Munchen en
besloot hij zich vooreerst aldaar to vestigen.
Hi •nam er Uverig deel a. d. versiering der
glyptotheek en werd eindeltjk in 1832 tot
prof. in d. beeldhouwkunst a. d. academie teDresden benoemd, welke stad hij v. nu of met
een aantal voortreffeltjke werken opluisterde_
Daartoe behoort 't standbeeld v. koning Frederik Augustus, in 't kostuum v. zUn ttjd, met
vier allegorische figuren • om 't voetstuk,
grootsch v. opvatting en vol karakter in d.
voorstelling. Vender 't standbeeld v. d. H..
Bonifacius, door RIETSCHEL in 1829 voltooid,
in d. rechterhand 't kruis omhoog houdende,
in d. linker 't evingelie dragende. Ook in d.
schouwburg vindt men onderscheidene fraaiebeelden v. RIETSCHEL, o. a. die v. Goethe en
Schiller. Voorts in 't frontespies der universitelt to Leipzig schoone haut-relitifs, d. vier
faculteiten voorstellende, en in d. Aula aldaar
eon cyclus v. 12 reliefs, d. ontwikkelingsgeschiedenis der menschheid voorstellende. Zijn _
portretbusten zijn made zeer talrtjk en worden tot d. meesterstukken v. hedendaagschebeeldhouwkunst gerekend; ook gin kleine,
statuetten zijn beroemd, o. a. dat, 'twelk d.
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gerechtigheid voorstelt. Bovendien was RIETSCHEL Uverig werkzaam a. d. restauratie v.
't Gothische portaal der Stiftskerk to Dresden.
In 1840 vervaardigde hij een nieuw praalgraf
voor 't geslacht der graven v. Diezpnann. Beroemd zijn voorts zijn standbeelden v. Lessing en v. Gellert, d. groep in Carrarisch marmer, „Maria en 't WI< v. Christus" voorstellende, 't reusachtige dubbelstandbeeld v.
Goethe en Schiller, in 1857 to Weimar onthuld, d. fraaie groep der „Vier jaargetijden"
en 't kolossale Luthermonument to Worms.
d. Vortooiing v. dit laatste kunstgewrocht
mocht RIETSCHEL zelf intusschen niet beleven.
Na zijn dood in 1861 werd vOOr 't academiegebouw v. Schoone kunsten to Dresden, waaraan hij sedert 1832 als hoogl. verbonden was,
een gedenkteeken to zijner eer gesticht. Zijn
leven werd beschreven. door Oppermann (2e
dr. 1873).
Rietschoof (JAN KLAASZ.), een Nederl.
zeeschilder, in 1652 to Hoorn gob. on door
Abraham Liedts, later door Ludolf Bakhuyzen
in d. kunst onderwezen. Hij schilderde zeer
verdienstelijk zee- en riviergezichten, waarvan
o. a. 't museum to Amsterdam een „Stil" en
een „Woelend water" bezit, en over!. in 1719.
Zijn noon HENDRIK RIETSCHOOF, in 1678 gob.,
beoefende 'tzelfde kunstvak en ook diens zeestukken warden door d. liefhebbers op hooge
waarde geschat.
Rietstap (JOHANNES BAPTIST), een Nederl.
letter- en oudheidkundige, geb. in 1828 to Rotterdam en over!. to 's-Gravenhage in 1891.
Sedert 1852 werkzaam bij d. stenographie in d.
beide Kamers der Staten-Generaal, wijdde hij
zijn vrije uren bij voorkeur a. d. beoefening v.
d. genealogie en heraldiek. Drie zeer belangrijke werken heeft hij op dit gebied geschreyen: „Armorial General, precede d'un dictionnaire des termes du blason" (1861, 2e dr. 1883
e. v.), „Handboek der Wapenkunde" (1857, 2e
dr. 1875) en „Wapenboek v. d. Nederlandschen
adel; met geneal. en herald. aanteekeningen"
(1880—'88). Verder redigeerde hij of was hij
medewerker a. meer dan een tUdschrift (d.
„Heraldiek", d. „Tijdstroom") en schreef of
vertaalde hij tevens eenige reisbeschrijvingen
e. a. werken v. letterkundigen of wetenschappelijken aard („d. Wereldhol", „Reizen door 't
Noord en v. Europa", „Beknopt Aardrijkskundig
Woordenboek v. Nederland en zijn kolonitin",
1891).
Rietvoorn, Zie Voorn.
Rietz (JuLius), een Duitsch componist, geb.
28 Dec. 1812 to Berlijn, over!. 12 Sept. 1877 to
Dresden. Hij vormde zich to Berlijn als cellist en werd er reeds in 1828 lid v. 't orkest
v. d. KOnigsstadtischen schouwburg. In 1834
volgde hij Mendelssohn op als dirigent v. d.
Immermanschen schouwburg to Dusseldorf,
waar hij kort daarop ook stedelijk muziekdirecteur word. In 1847 ging hij als kapelmeester v. d. schouwburg n. Leipzig en in
1860 als hofkapelmeester n. Dresden. Hij cornponeerde o. a. opera's, ouvertures, symphonien, kerkmuziek, kamermuziek on liederen
en maakte zich ook verdienstelijk door d.
redactie v. d. gezamenlijke uitgave v. Mendelssohn's werken (1874—'77).
Rieu (WILLEM N ICOLAAS DU), eon Nederl.
letter- en oudheidkundige, geb. 23 Oct. 1829
to Leiden, waar hij in d. letteren studeerde
en promoveerde. In 1864 word hij amanuensis,
twee jaar later conservator der handschrif ten
en in 1880 directeur v. d. bibliotheek der
Leidsche hoogeschool. Van zijn vele geleerde
geschriften noernen wij hier slechts: „Reper-
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tortum der verhandelingen betreffende d. geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken,
verschenen tot op 1860" (met R. Fruin, Bodel
Nijenhuis, L. J. F. Janssen en J. de Wall),
„Register v. academische dissertation en oration betreffende d. geschiedenis des Vaderlands" (een soort vervolg op 't voorgaande),
verschill . levensschetsen voor d. „Maatschappij
v. Nederl. Letterkunde", wier penningmeester
en secretaris hij eenige jaren was, en 't
„Album Studiosorum Academiae LugdunoBatavae 1575-1875", met een lijst v. curatoren
en professoren. Voorts schreef DU RIEU tal
v. bijdragen in d. „Nederl. Spectator", d.
„Konst- en Letterbode", d. „Gids" e. a. letterkundige on archaeologische tijdschriften.
Riezler (sIEGmuND), een Duitsch geschiedschrtjver, gob. 2 Mei 1843 to Munchen, waar
hij sedert 1882 archivaris is. Hij schreef
„Bayern unter Heinrich dem LOwen and
Otto I von Wittelsbach" (1867), „Geschichte
Bayerns" (2 dln, 1878—'80) en „Geschichte des
furstlichen Hauses FUrstenberg" (1883) en gaf
ook Aventinus „Annales ducum Bavariae"
(4 dln, 1883—'84) uit.
een koraaldam of in 't algemeen
rotsen en klippen in d. zee en langs d. kusten,
die niet zelden onder d. oppervl. v. 't water
verborgen liggen on daardoor voor d. scheepvaart zeer gevaarltjk zijn. d. Riffen leveren
een beschutting voor d. kusten tegen 't wooden
der zee, doch maken tevens 't landen a. d.
k ust moeiel ijk. vaak zelfs onmogelijk. d. Koraalriffen zijn goon onafgebroken massa's, doch
hebben hier en daar openingen, die doorgangen
verleenen naar d. kust, welke zij omringen
en insluiten. In die doorgangen heeft men 't
bewijs gezien, dat d. riffen niet door d. koraaldieren v. d. bodem der zee zijn opgetrokken,
maar ophoogingen v. klippen zijn. Want 't is
bekend, dat d. koraaldieren slechts samenhangende massa's bouwen; indien d. koraalriffen v. d. grond der zee of oprezen, zouden
zij zich eindelijk moeten sluiten, wat niet 't
geval is. d. Ligging der riffen in zee is (wanneer zij niet to deep liggen) a. d. branding
daarboven zichtbaar; daardoor kunnen d.
schepen hen. althans bij dag, vermijden. Er
zijn voorbeelden v. riffen. die in korten tijd
ontstonden daar, waar men ze vroeger niet
had aangetroffen, on v. andere, waarop
schepen zijn vergaan en die men later niet
teruggevonden heeft.
Op d. oostkust v. Brazili6 wordt een rif
gevonden, dat eon uitgestrektheid heeft v.
vele honderden mijlen, waarvan d. breedte a.
d. top 15 meters bedraagt en dat zich a. d. voet
veel verder uitstrekt. Ook 't Noord-Afrikaansche rif of Er Rif, dat zich over een lengte
v. 200 uren gaans v. kaap Ceuta tot kaap
Bon uitstrekt. is bij d. zeelieden zeer bekend,
terwijl zijn bewoners langen tijd als rif-piraten
zeer gevreesd waren.
Rif. d. Onder- en marszeilen geven gelegenheld om bij toenemende koelte, als men d.
zeilen niet geheel wil of kan wegnemen, d.
oppervl. daarvan to verminderen. Men noemt
dat 't reven der zeilen. Daartoe zijn op d. onderzeilen twee, op d. marszeilen vier reopen zeildoek, rifbanden genaamd, op verschill. afstanden v. d. ra, dwars over 't zeil genomen. In
d. rifbanden zijn op korte afstanden v. elk.
gaten gemaakt, waardoor men enden platting
heeft gestoken, die a. d. voor- en achterkant
met knoopen zijn opgesloten en a. beide zijdert
v. 't zeil afhangen. Doze enden, rifsyzings genoemd, zijn bestemd om, als d. rifband tot
op d. hoogte der ra is opgehaald on 't zeil
,
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alzoo is ingekort, 't in dien stand to houden,
waartoe linen 't achtereinde v. deze syzings
onder de ra door, 't voorste einde over deze
been neemt en ze dan te zainen knoopt. Aan
beide einden v. iederen rifband heeft men
oogen, v. kousen voorzien, in d.staande liken
der zeilen ingesplitst. Dit zijn d. zoogenaamde
rifieuvers, die bestemd zijn, om 't zeil op d.
ra to halen en voorts met enden, steekbouten
genoemd, te bevestigen. In d. rifleuver wordt,
ale er gereefd zal worden, een kort end, rifschenkel geheeten, opgestoken, nadat 't vooraf
door een schijf in d. nok der ra is genomen;
't andere einde, dat boven d. ra uitsteekt,
heeft een kous ingebonden, waarin een der
blokken v. een talie of klaplooper is gehecht,
waarmee 't rif wordt uitgehaald. 't Reven der
onderzeilen komt zelden voor, om welke reden
d. rifsyzings veelal niet in beide reven ingestoken zijn.
't Reven der marszeilen daarentegen komt
dikwtjls voor. d. Ra wordt dan gestreken
tot op 't ezelshoofd en 't zeil met d. riftalies
zooveel opgehaald als noodig is, om 't ophalen
v. 't rif voor 't yolk gemakkelijk te maken.
Overigens geschiedt alles op overeenkomstige
wUze als bij d. onderzeilen. Als 't rif ingenomen is, wordt d. ra weder zooveel geheschen, dat d. staande lijken stijf komen.
BO 't vastmaken der marszeilen is men gewoon,
vooraf een of twee reven in to nemen.
d. Bezaan heeft doorgaans twee rifbanden,
evenwijdig a. 't onderlijk. Bij 't innemen der
reven wordt d. gaffel, zooveel als noodig is,
gestreken. d. Bezaan v. een brik, brikzeil genaamd, heeft bovendien een balansrif, waarvan
d. band v. d. klauw des gaffels naar d.leuver
v. d. tweeden rifband loopt. Als dit ingenomen
is, komt d. klauw v. d. gaffel genoegzaam op
d. boom neder en verkrijgt 't overschietende
zeil alzoo een bijna driehoekige gedaante.
d. Riftalies zijn bestemd om,
't reven der marszeilen, 't zeil op te halen
(vergelijk Rif). Als zij enkel zUn, heeft men
ze opgestoken in een oog of leuver onder d.
band v. 't laatste rif; zij varen dan door een
schijf in d. nok der ra, door d. bovenste schijf
der schildpad in 't voorste span v. 't stengewant en verder door 't soldatengat naar
beneden. In 't end is een blok gesplitat, waardoor d. looper vaart, waarvan d. vests part
in een oogbout op 't dek is opgestoken. Als
zij dubbel zUn, wat voomamelijk op groote
schepen 't geval is, heeft men d. vests part
bijgenaaid op d. nok der ra en vaart zU door
een enkel blok in d. leuver onder d. laatsten
rifband en verder zooals voor d. enkele
talies is opgegeven.
Riga, een bloeiende handelsstad in% Russische gouvernement LUfland, ruim 2 uur
boven d. mond der Duna, welke zich in d.
golf v. Riga outlast. zu heeft 180000 inw.
(1891; tegen 72000 in 1858) en is thans door
spoorwegen met alle deelen v. 't rijk verbonden. d. Stad werd gesticht door Bremer kooplieden in d. 12e eeuw, die bier aanvankelVk
een pakhuis („Riege") voor hun graan hadden.
Met haar nauwe straten en haar aardige trapgeveltjes heeft zij een geheel Middeleeuwsch
voorkomen, a. d. bloeitUd der Iranze herinnerende. d. Nienwere waken ecbter hebben
natuurlijk breede, regelmatige -straten. BeltingrUke openbare gebouwen v. Riga zijn o. a.:
't slot, uit d. 16e emit., dagteekenend, 't fraaie
ridderhuis, met een beroemde zaal, 't raadhuls,
d. betas, d. schouwburg, 't tolkantoor en 't
groote hospitaal. Vender heeft d. stad een
menigte kerken, zooveel Protestantsche als
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Grieksch-Katholieke, benevens een paar synagogen. Riga is d. zetel v. een Grieksch-Bath.
bisschop en heeft verscheidene inrichtingen
v. onderwijs on aanzienlUke industrie, vooral
voor katoen en wol, vlas, leer, zeep en tabak.
Haar voorhaven is Dunandinde, dat tevens
een belangrijke vesting is. — Riga kwam in
1581 onder Poolsche heerschappij, werd in 1621
door d. Zweden onder Gustaaf Adolf veroverd
en vial in 1709, na d. slag v. Pultawa, d. Russen
in handen, die haar sedert met d. overige
vroegere Zweedsche landen a. d. Oostzee in
bezit gehouden hebben.
Rigas (CONSTANTINOS), een nieuw-Grieksch
dichter, een zanger des tijds, gab. in 1754 te
Velestinos in Thessalia. Ten tijde der Fransche revolutie vatte hij 't plan op zijn vaderland v. 't juk der Turken to bevrijden en door
d. stichting v. een geheimen bond, alsmede
door zijn vrijheidsliederen, wist htj d. geestdrift zUner landgenooten op te wekken. Doch
op d. terugreis v. Venetia, waarheen 130 gegaan was om Bonaparte voor zijn zaak to
winnen, word d. vaderlandschlievende man
door d. Oostenrijkers gevangen genomen en
a. d. Turken overgeleverd, die hem in 1798
te Belgrado fusilleerden. Hij dichtte o. a. 't
Grieksche nationals krijgslied „Op, gij zonen
der Hellenen!".
Rigaud (HYACINTHE), een beroemd Fransch
portretschilder, word in 1659 to Perpignan
gab. en vormde hoofdzakelijk zichzelf. Van
Dijck was evenwel zijn geliefkoosd model.
In 1681 verwierf hij een prUs bij d. Parijsche academie en al spoedig daarna een
bUzonderen roam als portretschilder. Ztjn
portretten zijn ingevolge 't sierlijke der
kleederdracht v. zijn tijd zeer karakteristiek,
moeten -good v. gelijkenis geweest zijn en
verdienen thans nog om kletlr en behandoling bewondering. Voor historieschilder
Was RIGAIID niet in d. wieg gelegd; zijn
„Voorstelling in d. tempel" en d. „Kruisiging
v. d. H. Andreas" (in 't museum v.'t Louvre)
getuigen v. weinig smaak on begrip der
historische kunst. Enkele v. zijn historische
voorstellingen zijn door Drevet en Kilian
gegraveerd. Zijn portretten zijn in grooten getale in prent verschenen. Meerendeels zUn 't
heeren, met statige,rUk gelokte pruiken, naar
d. mode v. dien tijd. Dames schilderde htj
niet gaarne, daar hU niet v. flatteeren hield
en ongeflatteerde damesportretten doorgaans
weinig genoegen geven. In 1700 werd RIGAUD
lid der Fransche academie; in 1709 verleende
d. stad Perpignan hem een brief v. adeldom
en in 1711 schonk LodewUk XIV hem d.
ridderorde v. s. Michael, benevens een jaargeld v. 1000 livres. HU schilderde veel voor
dien worst, wiens portret (door hem 1701 vervaardigd) buitengewoon natuurltjk en vol
karakter is. Lodeval; XV werd door RIGA.IID
reeds als kind geschilderd, als knaak op d.
troon gezeten en later nog meermalen.Boventhen schilderde hU een aantal andere vorsten,
geesteltjke en wereldlUke heeren, kunstenaars
enz. Sommigen v. dozen zUn in mythologisch
karakter voorgesteld. R:GATID overl. in 1745,
geacht ale kunstenaar en mensch. d. Beate
Fransche graveurs, o. a. Drevet, Edelinck,
Audran, Wille en Tardieu, hebben tutu zUn
portretten gewerkt.
Itigautt (RAOUL GEORGE ADOLPHE), een
beruc t Fransch communard, gab. 16 Sept.
1846 to Pans. Na eenigen tljd een studentenblad geredigeerd to hebben, waarin hij een
grof materialisme verkondigde, was htj na d.
Septemberrevolutie v. 4 Sept. tot 31 Oct. 1870
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chef der politie on na d. opstand der Parijsche
Commune (18 Mrt 1871) prefect v. politie;
27 Apr. werd hij procurator-generaal der
Commune; hij liet d. gtjzelaars clouds° iieten
en d. Tuilerieen verbranden en werd Mei
1871 door 't leger v. Versailles op d. boulevards
to Parijs gefusilleerd.
Rigault de Genouilly (CHARLES), een
Fransch zeeofticier en staatsman, geb.12 Apr.
1807 to Rochefort. In 1827 in dienst der marine getreden, werd hij in 1834 schout-bijnacht en vo9rde hij bij 't beleg v. Sebastopol
't bevel over een afdeeling marinesoldaten.
In 1856 a. 't hoold v. 't eskader in d. OostChineesche Zee gesteld, veroverde 110 in 1837
met d. Engelschen Kanton. In 1858 werd hi)
vice-admiraal en in 1860 senator en ad miraal en
v. 1867 tot 4 Sept. 1870 was hij minister v.
Marine. Hij overl. 4 Mei 1873 to Partjs.
Rigel, een ster v. d. eerste grootte in 't
sterrenbeeld Orion. Zij flonkert met een witachtig licht t. Z.-W. v. d. gordel v. Orion (d.
Drie Koningen). In d. kijker gezien, is Rigel
een dubbele ster. d. Kleine ster, die 9 1 v. d.
groote verwijderd staat, is v. d. achtste
grootte. Bayer duidde daze ster met (3 aan.
Haar rechte klimming bedraagt 76° 43' en
haar zuider-declinatie 8° 24'.
Righini (viNcENzo), een Italiaansch cornponist, gab. 22 Jan. 1756 to Bologna. HU word
in 1775 tenorzanger to Parma en in 1780 directour der Italiaansche opera buffa to Weenen;
v. 1788—'92 was hij kapelmeester to Mainz,
in 1793 werd hij kapelmeester a. d. hofopera
to Berlijn on hij overl. 19 Aug. 1812 in zijn
geboorteplaats. Hij componeerde een 20-tal
opera's, een requiem, missen, cantaten enz.
Rigi (volgens sommigen v. rigidus mons,
ruwe berg, volgens anderen v. regina montium,
koningin der bergen), een schilderachtige berggrobp in Zwitserland, tuss.'t Vierwoudstedenen 't Zugermeer gelegen en nabij d. steden
Kusznacht, Arth en Vitznau, vanwaar uit
men d. Rigi beklimt. Van d. verschill. hooge
toppen, alle Rigi geheeten, worden 't meest
bezocht: d. .Rigi-Scheideck,.1648 M., d. Rigi1594 M., en d.
Rotstock, 1663 M., d.
't hoogste punt, 1800 M. Andere,
als d. Rigi-Klosterli en Rigi-Kaltbad, liggen aanzienitjk lager, nl. op 1300 en 1440 M. hoogte.
d. Geheele berggroep heeft een omvang v.
-omstr. 10 uur gaans. d. Hellingen zijn meerenkleels met tuinen, bouwland, bosch en woiden
bedekt; alleen d. hoogste toppen zijn kaal.
Aan d. zuidelijke hellingen, nabij 't moor,
rijpen kastanjes, amandelen en vijgen. Van
Vitznau en Arth uit kan men tegenwoordig d.
Rigi ook per spoor bereizen.
Rigorisme (v. 't Lat. rigor, strengheid)
beteekent strange toepassing v. een wet of
leefregel; ook zedeltjke strengheid. — Een
rigorist is een strong zedenmeester, een aanhanger v. d. strengste toepassingen in d.
Rigoroso (in d. muziek) wil
strafwetgeving.
zeggen stipt, nauwkeurig in d. maat.
(CORNELIS
DANKERTSZ.
DE). Z0011 V. CorRij
nelis Dankerts, was, evenals daze, een bekwaam on beroemd beeldhouwer en bouwmeester to Amsterdam. Hij werd daar in 1561
gab. en overl. er in 1634. Verschill. belanggebouwen zijn door horn gesticht on
vooral was hij beroemd om zijn waterbouwkundige talenten. Tot die werken behooren
d. Haarlemmerpoort en d. Beurs to Amsterdam,
beide thans gesloopt, d. Zuiderkerk (in 1603
begonnen) en d. Wester- on Noorderkerken (in
1620 gebouwd). Hij schreef ook over zijn
kunst en men heeft v. hem een vertaling v.
VIII.
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Siamozzi. Zijn zoon, PIETER DANKERTS DE MIT
in 1605 to Amsterdam gob., was een uitmuntend portretschilder, die in dienst trad v. d.
koning v. Zweden en in 1659 to Stockholm
overl.
Rijder (Een) was een gouden muntstuk
in 't oude Nederlandsche muntstelsel ter
waarde v. 14 gulden; er waren ook halve
rtjders v. 7 gulden. Na 1795 heeft men geen
rijders meer geslagen.
Rijk, Zie Duilsche rajk.
Rijk (JACOB SIMONSZ. OF), een der be
kendste watergeuzen, die in 1572 bij d. inneming v. d. Briel tegenwoordig was. Wat
wij v. hem weten is hoofdzakelijk geput uit
d. berichten v. d. geschiedschrijver boort, met
wien 110 door zijn huwelijk verwant was. 't
Beeld, dat d. dichter v. Haren v. hem o .phangt in zijn .,Watergeuzen", en 't treurspel
v. Lucretia Wilhelmina v. Merken, dat naar
hem genoemd is, hebben hem vervolgens
onder zijn metgezellen meer op d. voorgrond
doen treden. 't Jaar ztjner geboorte is niet
opgeteekend. Hij was een zoon v. Simon de
RIJK en Cornelia v. d. Pot, woonde tijdens d.
eerste beroerten hier to lande in Amsterdam
on was korenkooper v. beroep. Als belijder
der hervorinde leer word hij in moeilijkheden
gewikkeld on in 1568 zelfs verbannen. Hij
begaf zich n. Dantzig, zette er zijn handel
voort, ondersteunde d. prins v. Oranje met
geld on voegde zich later met een door hem
uitgerust schip bij d. vloot der watergeuzen.
Na d. verovering v. d. Briel werd d. stad
vooral op raad v. DE RIJK gespaard, die zich
vandaar n. Engeland om hulp begat'. Hij moest
er voor d. koningin verschtjnen, die d. watergeuzen kort to voren haar havens ontzegd
had, doch werd gelukkig vrij gelaten en keerde
met 6000 gulden en 500 man terug. Op verzoek v. eenige gevluchte inw. v. Vlissingen
zette htj koers naar die stad, waar hij to
gelijk met d. ongelukkigen Pachieco binnenkwam, die to vergeefs op gin tusschenkomst
hoopte. Die tocht was in strijd met d. bevelen des admiraals, die hem 't bevel gegeven had in d. Maas binnen to vallen, doch is
Diet d. eenige daad v. willekeur, waaraan
ondergeschikte bevelhebbers zich in die
onrustige dagen schuldig maakten. DE RIJK
nam een werkzaam deal a. d. bevrijding v.
Vera on weerde zich dermate in d. omtrek
dier stad, dat zijn bende met d. naam „bloodvendel" bestempeld werd. Na d. zelfopoffering
v. Sebastiaan de Lange werd DE RIJK adrniraal v. Vero; hij streed als zoodanig tegen d.
Spanjaarden on nam deel a. d. inneming v.
Zieriksee, waar htj in een hevigen twist geraakte met d. hervormden predikant Herman
Modet, waaraan d. prins v. Oranje een einde
maakte door d. laatste tot Min hofprediker
a. to stellen en dus vandaar to verwijderen.
Bij een mislukten aanslag der Zeeuwen op
Tolen, waarbij vele aanvoerders on manschappen a. 's prinsen ztjde sneuvelden, viel DE RIJK
in 's vijands handen en daarna word htj achtereenvolgens n. Antwerpen, Vilvoorden on Gent
gebracht, waar hij vertoefde, totdat Mondragon, die Middelburg a. d. Staatschen had moeten overgeven, in 1574 zijn vrtjlating bewerkte.
Daar Mondragon echter zijn woord verpand.
had om 'tzelfde voor Aldegonde en nog dries
anderen to doen, verlangde d. prins. dat DR
RIJK zoo terugkeeren om Mondragon tot d.
volledige nakoming zijner belofte a. to manen.
DE RIJK gehoorzaamde en mocht d. voldoening
smaken Aldegonde in vrtiheid to zien, daar
d. landvoogd ten laatste 't ♦ erzoek v. Mon10
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dragon inwilligde, uit vrees dat daze anders
in zijn gevangenis zou terugkeeren om zijn
woord gestand to doen. Hier houden echter
d. berichten aangaande DE RIJK op, v. wiens
latere levensjaren en dood niets vermeld is.
Mon raadplege verde'. A. P. van Groningen,
„Geschiedenis der Watergeuzen" (1811).
Rijk (JULIUS CONSTANTIJN), een Nederl.
marine-officier en staatsman, 14 Jan. 1787 to
Amsterdam geb., trad reeds op zijn 12de jaar
in dienst der Bataafsche republiek, terwijl hij
in 't volgend jaar werd aangesteld tot stuurmansleerling op 't linieschip d. „Pluto". Na
d. vrede v. Amiens ging hij voor kort bij d.
handelsmarine over, maar, toen d. oorlog in
1803 opnieuw uitbarstte, ging hij wederom in
's lands dienst. In 1804 kreeg hij 't tijdelijk
bevel over een kanonneerboot en werd hij
ten gevolge daarvan tot adelborst bevorderd.
In d. weinige jaren, die hij in. d. zeedienst
had doorgebracht, had hij zich door eigen
studio in zijn vak bekwaamd, Engelsch,
wiskunde, teekenen enz. geleerd, alsmede 't
opnemen v. hydrographische kaarten beoefend. Van 1804 tot '06 werd hij dan ook
door d. admiraal Ver Huell met verschill.
werkzaamheden belast. Na afgelegd examen
werd hij in 1807 luitenant titulair bij d. marine en kreeg hij 't commando eener kanonneerboot, waarmee hij in 1808 opnemingen
Tangs d. kusten v. Friesland en d. monden v.
d. Eems, d. Jande en d. Wezer deed.
d. Admiraal de Winter nam hem in 1809
als adjudant mee en in 1811, na d. inlijving
v. Holland bij 't keizerrijk, vertrok RIJK met•
hem n. Parijs. Hier verwierf RIJK zich d.
hooge achting v. d. keizer en v. d. Franschen
minister v. marine Decres, zoomede v. vele
andere mannen v. aanzien, met wie zijn betrekking hem in aanraking bracht. Op 't
laatst v. dat jaar werd hij met voorbUgang
v. vele oudere officieren benoemd tot luitenant-ter-zee 1ste kl. en in 1812, na d. dood v.
de Winter, tot adjudant v. diens opvolger, d.
admiraal Ver Huell. Daze belastte hem met't
opnemen v. 't Texelsche zeegat, waarvan hij
eon uitstekend fraaie en nauwkeurige kaart
vervaardigde. Twee jaar later bracht RIJK
depeches v. den Helder n. Frankrijk over in
een klein visschersvaartuig, niettegenstaande
een Engelsche vloot op d. kusten kruiste.
Daze stoutmoedige en gevaarlijke tocht, die
algenieen bekend is, deed hem 't ridderkruis
v. 't legioen v. eer verwerven.
Na d. eersten troonsafstand v. Napoleon ontruimden d. Franschen d. positie v. den Helder. d. Aangeboden diensten v. d. admiraal
Ver Hue11 en tengevolge v. een misverstand
ook die v. zUn adjudant werden door 't
Nederlandsche gouvernement afgewezen. RIDS
was reeds in Franschen zeedienst opgenomen,
toen hem nog d. gelegenheid werd opengesteld, zijn vaderland to dienen, waarbij hij
geen oogenblik aarzelde in d. Nederl. marine
plaats to nemen. Hij werd nu wederom met
hydrographische werkzaamheden belast en
bezorgde o. a. eon verbeterde uitgave v. zUn
kaart v. 't Texelsche zeegat. Ala eerste officier
op 't linieschip Willem I deed hij nu v. 1816
tot '20 eon zeer belangrUke refs n. d. Middell.
Zee en na zijn terugkomst in Nederland word
hij belast met 't opnemen en in kaart brengen v. d. zeegaten v. d. Maas en Goeree en v.
d. monden v. d. Schelde met d. reeden v.
Vlissingen en Vero. Tevens oaf hij in 1822 een
work in 't licht, getiteld „Handleiding tot d.
kennis V. d. scheepsbouw", dat langen tijd veal
x viaarde had. Van Apr. tot Dec. 1825 deed RIJK,
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die toen kapitein-luitenant was, a. boord v..
Z. M. korvet „Pallas" een wetenschappelijkereis n. d. havens v. Engeland on N.-Amerika,
waarbij hij d. hertog Bernard v. SaksenWeimar bij zich a. boord had. In 1828 ging
hij a. boord v. d. korvet „Nehalennia" n..
India en onderzocht hij d. verrichtingen der
aldaar sedert 1821 benoemde commissie tot
't doen v. hydrographische metingen. In 1831
in Nederland teruggekeerd, werd hij kapitein
ter zee en commandant v. 't linieschip „d.
Zeeuw", waarmee hij bijna twee jaar op d..
Schelde bleef, d. position der Belgen in teekening bracht en verschill. memorien over d.
rivierverdediging samenstelde. Van 1835 tot
'39 was RIJK commandant v. 't marineinstituut
to Medemblik ; daarop werd hij schout-bij-nacht
en tot 1842 gouverneur-generaal v. Nederl.
West-India; vervolgens directeur-generaal v.,
marine, vice-admiraal en eindelUk minister
v. Marine, in welke hoedanigheid hij in 1849gepensionneerd word. Kort daarna legde hij ,
in een geschrift d. wijze v. zijn bestuur bloot.
Hij bleef ambteloos to 's-Gravenhage leven,
totdat hij in 1853 tot lid v. d. Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen word, wat hij
bleef tot zijn dood, 2 Mei 1854. Men zie over
hem Melvill de Carnbee, „Moniteur des Indesorientales et occidentales" 3e deel 1818.
.1:W./rens (ROELF GERRITS), een Nederl.
onderwijs- en opvoedkundige, gob. 5 Sept.1795te Garmerswolde en overl. 26 Febr. 1855 teGroningen, waar hij gedurende 40 jaar a. 't
hoofd eener bijzondere school stond. In velerlei.
opzicht tot nut en verbetering v. 't onderwijswerkzaam, richtte hij o. a. 't gesticht voor
bejaarde onderwijzers, onderwijzeressen en
onderwijzersweduwen op, gelijk hij made een,
der stichters was v. een weduwen- en weezenfonds voor onderwijzers in d. prov. Groningen..
Van zijn talrUke geschriften noemen wij alleen:
„Practische handleiding ten dienste v. onderwijzers" (2 st., 1824), „d. Beschermengel der
onschuld of opvoedkundige raad en terechtwijzing tegen het ontheiligen v. lichaam en
geest" (1811), „d.Bewaarschool" (1846), „Staatsbelang en ouderzorg, of volksveredeling door
verbetering der licharnelijke opvoeding in
huizen, scholen en liefdadige gestichten" (1849)
en „d. Meeningen v. mr. Groen v. Prinsterer
c. s. tegenover die v. mr. J. R. Thorbecke e. a.
getoetst" (1852). Behalve een aantal grootere
on kleinere handleidingen voor d. verschill.
vakken v. 't lager onderwijs, schreef RIJICENS
ook een menigte bijdragen in verschill. opvoedkundige tijdschriften en weekbladen. —
Een naamgenoot v. hem, RIJKO RIJKENS, geb.
9 Febr. 1825 to Nieuwolda, was mode een verdienstelijk onderwijs- en opvoedkundige, die
achtereenvolgens hoofdonderwijzerte Koevorden en Nieuwolda, leeraar a. d. RUkskweekschoolvoor onderwijzers to Groningen en
directeur v. d. Rijkskweekschool v. onderwijzers to Nijmegen was. Zeer verdienstelijke
werken, vooral op 't gebied v. aardrUkskunde
en opvoedkunde, zagen v. zUn hand 't licht.
.R.ifirsappel (d.) is een der attributen of
insignien v. 't Duitsche Rijk. HU bestaat uit
een v. een kruis voorzienen bol, die op munten, zegels enz. in d. hand v. eon worst voorkomt en als een teeken v. heerschappij
wordt aangemerkt. d. Bol is 't symbool v. d.
aardkloot, 't kruis d. verzinnelijking v. 't
christendom, waarvan d. Duitsche keizers,
als opvolgers v. Karel d. Groote, zich d. beschermers noemden.
Rilksban (d.) was een straf in 't Duitsche
rljk, door d. keizer en d. Rijksdag uitgespro-
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ken over personen, die hoogverraad of andere
zware misdaden hadden bedreven, waarbij hun
alle rechten en bescherming ontzegd werden,
die anders a. d. burgers verleend werden.
't Was zooveel als een vogelvrijverklaring
en een burgerlijke dood. `'Vie zich in d. rtjksban beyond, kon ongestraft vermoord worden
en vorsten, met d. rtjksban gestraft, waren
ciaardoor v. hun regeering vervallen.
Rijksdaalder. d. Waarde v. d. vroegeren
Nederlandschen rijksdaalder wisselde of tuss.
2 ,3 en 2 3,'6 gid. d. Zeeuwsche was gelijk a.
2,60 gld. d. Tegenwoordige Nederlandsche rijksdaalder heeft een gehalte v. 0,945, een gewicht
v. 25 G. en een waarde v. 2,50 gid. Ook in andere
landen had men rijksdaalders. Hun waarden
verschilden echter zeer,'tgeen uit onderstaand
tabelletje blijkt. d. Rijksdaalder

IN

in guldens
een
waarde v.

Hannover, Keulen en Neurenberg
Oostenrijk (voor 1753)
Beieren (1780), Brunswijk, Mainz
Keulen, Mannheim, Pruisen .
Beieren (1800), Denemarken. . .
Hamburg
Denemarken (1798)

ongev. 2,70
2,60
2,40
2,40
2,30
If
2,68
2,60

.Rij.ksdag noemt men in sommige staten
d. bijeenkomsten v. d. vorst, d. rijksgrooten
en d. vertegenwoordigers v. 't yolk, ten doel
hebbende 's lands belangen te behandelen.
Elders noemt men ze parlement of le en 2e
Kamer. Men heeft d. naam rijksdag behouden
in 't Duitsche risk, in d. Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie, in Zweden en in Denemarken. In sommige staten spreekt men ook
v. landdag.
Rijksstad heette in 't aloude Duitsche
rijk een stad, die geen ander opperheer had
dan d. keizer, een stad, die d. souvereiniteit
in haar grondgebied uitoefende en zitting
en stem bezat in d. rijksdag. Ofschoon d.
keizer opperheer was in d. rijkssteden, was
Loch zijn gezag en invloed vrtj gering en regeerden d. magistraatspersonen zonder zich
veel om zijn majesteit te bekreunen. Vroeger
waren er zeer vele rijkssteden, waarvan er
vele hun vrijheid hadden gekocht, terwijl
andere nooit een keizerlijken vazal tot hun
souverein hadden erkend, doch in 1803 werden alle rijkssteden onder 't bestuur v. verschill. rijksstenden verdeeld, met uitzondering
v. Augsburg, Bremen, LiTheck,Hamburg,Neurenberg en Frankfort a. d. Main. Tegenwoordig
dragen ten gevolge v. die vroegere inrichting
nog Hamburg, LUbeck en Bremen d. naam
vale steden.
Rijrn is 't eindigen v. twee of soms ook
v. meer versregels met denzelfden klank, nu
eens bij twee onmiddellijk op elk. volgende,
dan eens bij elk. afwisselende regels. In sommige talen is men hierop meer, in andere
minder nauwkeurig. Terwijl bijv. in d.Nederlandsche verskunde 't rijm v. ei op ij niet
wordt toegelaten, vergunt d. Duitsche dat v.
hohe op mike en dat v. Geschlechter op Richter,
d. Fransche dat v. flare op autre en d. Engelsche dat v. daughter op after. In d. voorlaatst
genoemde taal vindt men ook bij d. beste
dichters meermalen 'tzelfde woord rijmende
op zichzelf, wat in onze taal zelfs dan ver-
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meden wordt, wanneer 'tzelfde woord a. 't
eind der twee rijmende regels een verschill
beteekenis heeft, bijv.
. .. de krijgers wijken,
Ja vluchten door de wijken
Der stad.
Men verdeelt d. rtjmen in staande of eon.
lettergrepige (bijv. boom en zoom) on slepende
of tweelettergrepige (bijv. leven on geven),
Verder heeft men drielettergrepige rijmen (bij v.
rustigen on lustigen), assonance of onvolkomen
rijmen (tandvleesch on hand wees) enz.
Men zie over 't gebruik v. minder regelmatige rijmwoorden d. door Teyler's tweede
genootschap bekroonde verhandeling v. Mr.
R. A. Sifile (1828). Ten behoeve v. d. rijmelaars
zijn na Krom, „Verzameling v. d. bruikbaarste
Nederduitsche rijmklanken" (1754), vele dergelijke „pontes asinorum" uitgeg., waarvan Witsen Geysbeeks „Nederduitsch Rijmwoordenboek" (1829; 3e dr. 1863) 't meest bekend is.
d. Oorsprong v. 't rijm klimt tot d. hoogste
Oudheid op. d. Oudste gedichten der Chineezen,
Indiers, Arabieren enz. zijn in rijm; ook
enkele sporen ervan vindt men in d. Hebreeuwsche poezie v. 't 0. T. Bij d. Grieken
on Romeinen ward 't rijm in strijd geacht
met d. deftige poezie, doch uit sommige plaatsen in d. blijspelen schijnt to blijken, dat d.
eigenitjke volkspoezie er minder afkeerig v.
was. d. Middeleeuwsche Latijnsche verzen
maken veel werk v. 't rijm, niet alleen v.
d. zoogenoemde Leoninische verzen (zie Leonische verzen), die zelfs a. d. besten onder d.
oude dichters (als Ovidius) een enkele maal
ontsnapten, maar ook v. een doorloopend rijm,
waarvan o. a. 't bekende „Stabat mater" (zie
Stabat mater) een proeve oplevert. Ook in d.
Midden-Nederlandsche verzen, alsmede in d.
geltjktijdige Fransche, Engelsche e. a. vindt
men 't rijm, dat sedert zijn plaats in 't werktuiglijke der poezie heeft gehandhaafd, gelijk
dan ook d. pogingen v. Bellamy en eenige
anderen om rijmlooze verzen in to voeren
evenzeer mislukt zijn als die bill% v. van der
Woordt tot 't invoeren v. d. metra der Ouden.
Trouwens, 't is niet to ontkennen, dat 't rijm
veel toebrengt tot d. welluidcndheid der gedichten, alsmede 'I v. buiten leeren gemakkelijker maakt. Doch daar staat tegenover,
dat 't rijm onder d. handen v. remand, die
niet zeer geoefend is in 't werktuiglijke der
poezie, allicht aanleiding geeft tot 't gebruiken v. minder juiste uitdrukkingen on woordvoegingen, uitweidingen en stopwoorden.
Velen, die in dit opzicht zijn gestruikeld, hebben d. les v. Bilderdijk Piet in acht genomen
„zijt meesters V. d. taar", daar zij zich door
't rijm lieten beheerschen, in plaats dat 't
voor hen was, wat Boileau wilds in d. bekenden versregel:
La rime est une esclave et ne doit qu'obeIr.
Rum of Rijp is bevroren dauw, die zich
op vaste lichamen heeft neergezet. Wanneer
d. temperatuur v. d. grond of v. d. dampkring
beneden 't vriespunt daalt, bevriest d. dauw.
die dan op d. oppervl. v. d. grond of der a.
d. lucht blootgestelde voorwerpen neerslaat
on d. velden, als 't ware. met een wit kleed
of overtreksel bedekt. d. Rijm wordt voortgebracht gedurende een zeer helderen nacht,
waarbij zich eerst d. dauw vormt, die vervolgens bevriest. Omdat 't water v. meren, rivieren en slooten zich minder afkoelt dan d.
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grond on d. planten, kunnen d. laatstgenoemden
tot beneden 't vriespunt afkoelen en met rijm
bedekt worden, terwijl d. temperatuur v. 't
water nog eenige graden boven 't vriespunt
is. Men neemt 't versch Unsel dikwerf in heldere
v6Or- en najaars-nachten waar en dan wel
vooral in d. morgenstond; in ons klimaat
heeft 't niet zelden tot zelts in d. zomermaanden plaats, tot groot nadeel v. sommige
veldgewassen.
Rijn (Duitsch Rhein, Fr. Rhin, Lat. Rhenus ;
afgeleid v. rinnan, ruischen, rennen) is d. naam
v. meer dan een rivier; bij uitnemendheid
wordt echter zoo genoernd die „grootvorst v.
Europa's stroomen", welke, in Zwitserland
ontsprongen, door Duitschland en Nederland
n. d. Noordzee vloeit. Hij neemt zUn oorsprong
uit meer dan 300 gletscherbeken; in hoofdzaak echter onderscheidt mere d. drie volgende
hoofdbeken : Voor-, Midden- en Achter-Rijn. d.
Voor-, ook Toma-RUn geheeten. komt in 't
Tavetscherdal uit een 2400 M. hoog gelegen
meer Toma-meer) to voorschijn; d. Middenof Medelser-Rijn ontspringt op d. Lukmanier,
stroomt door 't Medelser-dal en vereenigt zich
bij Disentis met d. Voor-Rijn. 't Brongebied
v. doze beide hoofdbeken ligt a. d. N.-O. belling v. d. s. Gotthard. d. Achter- of Dornleschger-RUn ontspringt uit d. reusachtigen Rheinwaldgletscher, neemt een aantal beken in zich
op en vereenigt zich bij Reichenau met d.
beide zooeven genoemde hoordbeken. Hier bij
Reichenau is d. Rijn reeds 50 M. breed en
ligt zijn bed nog slechts 586 M. boven d. zee
(zie 't overzicht beneden). Tot Chur of Coire
stroomt d. rivier N.-O.-waarts, doch bij deze
hoofdplaats v. Graubunderland verandert
ztj v. richting, om N.-waarts n. d. Bodensee
te gaan, welke ztj bij Rheineck bereikt. Bij
Stein weer uit dit meer getreden, stroomt
zU nu tot Bazel in een westelijke richting,
onderweg bij Lauffen (een klein nor beneden
Schaffhausen) d. beroemden, ruim 20 M. hoogen waterval vormende. Bij Bazel 't Duitsche
grondgebied betredende, verandert d. Rijn hier
ten derden male v. hoofdrichting en wendt
hij zicb met een scherpe kniebocht N.-waarts
door d. Boven-RUnsche laagvlakte, welke in
hoofdzaak ingesloten wordt door d. Vogezen
en 't Schwarzwald. BU Mainz zUn vierde
scherpe wending makende, stroomt hij langs
d. zuideltPre belling v. d. Taunus westwprts
door d. rijken Rheingau been. om bij Bingen
wederom een noordeltjke richting a. to nemen
en eindelUk, bij Emmerik, oen laatste bulging
naar d. zee te maken, waarvan hij bier nog
circa 30 uur verwijderd is. Even binnen d.
grenzen v. ons land begint met d. westelUke
richting v. d. stroom ook zUn splitsing in twee
hoofd- en tal v. zijarmen, daar d. BenedenRUnsche laagvlakte hier allengs zeer vlak en
een is gewordeq, zoodat 't water schier naar
alle kanten vrij kan henen vloeien, wanneer
niet d. mensch 't in zijn vrtjen loop beteugelt.
Van d. meer dan 100 zijrivieren, die d. Rijn
in zUn meer dan 150 uren langen loop door
Zwitserland en Duitschland opgenomen heeft.
zijn d. voorn.: links d. Thur, d. Aare (bij
Waldshut), d. Ill (beneden Straatsburg), d.
Nahe (bij Bingen), d. Moezel (bU Coblenz) en d.
Ahr (boven Remagen); rechts d. Dreisam, d.
Kinzig (boven Straatsburg), d. Murg (bU Rastadt), d. Neckar (bij Mannheim), d. Main (bU
Mainz), d. Latin (beneden Ems), d. Sieg (14
Bonn), d. Wupper (beneden Keulen), d. Ruhr
(bU Ruhrort) en d. Lippe (bU Wezel). Jets
boven Lobith bereikt d. RUn d. grenzen v.
ons land, dat hij sedert 1775 door 't BUland-
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sche kanaal binnenstroomt (d. vroegere loop
der rivier is in 't belang der scheepvaart en
ter voorkoming v. overstroomingen rneer dan
eens veranderd). Bij Pannerden verdeelt d.
RUn zich in tweeen: n. links gaat d. Waal met
nazenoeg 2 '3 v. zijn waterschat, n. rechts 't in
1707 gegraven Pannerdensch kanaal, ook NederRijn geheeten, met 1 '3 v. 't water der onverdeelde rivier. (Nog in 't laatst der 17e eeuw
was 't eerste separatiepunt v. d. RUn bij Schenkenschans, anderbalf uur verder stroomop
gelegen). Tusschen Westervoort en Huisen
'weft een tweede stroomsplitsing plaats, daar
bier wederom v. 't water (dus 119 v.
d. Duitscben Rijn) noordwaarts langs d. Gelderschen IJsel afgezonden wordt, terwijl d.
rest als middelste rivierarm onder d. naam
RUn, Lek en Nieuwe Maas voorbij Arnhem,
Wok bij Duurstede, Vianen, Schoonhoven,
Rotterdam en Maassluis bij d. Hoek v. Holland zijn weg naar zee vindt. In vroegere
eeuwen had er bij Wijk bij Duurstede ten
derden male en bij Utrecht voor d. vierden
keer een splitsing v. 't RUnwater plaats, zooals nog duidelijk a. d. breeden zoom rivierklei
langs d. Krommen Rijn, d. Ouden Rijn en d.
Utrechtsche Vecht to zien is; thans echter
zUn dit doode armen, door sluizen afgesloten
panden geworden en geen droppel „RUnwater"
komt tegenwoordig nog voorbij Katwijk naar
d. zee. d. Zuidelijke arm, d. waterrtlke Waal
stroomt voorbij Nijmegen, Tiel en Zalt-Bommel westwaarts, neemt bij Woudrichem d
Maas op en loopt dan als Boven- en Beneden
Merwede n. Dordrecht, terwijl een nog groo
ter deel v. an water als Nieuwe-Merwede n.
't Hollandsche Diep ingaat. BU Dordrecht verdeelt zich d. Beneden-Merwede wederom ii
Noord en Oude Maas, welk laatste water door
d. Dordsche Kil meerendeels insgelijks n. 't
Hollandsche Diep gaat, terwijl een kleirAer
deel voorbij Brielle d. zee bereikt. Voor d.
groote Rtjnvaart komen dus thans alleen nog
d. Beneden-Rijn, d. Lek, d. Waal en diens
verdere vertakkingen in aanmerking, terwijl
d. Kromme- en Oude-Rijn, hoewel eens d.
hoofdarmen, geheel buiten rekening zijn gesteld.
Eenige opgaven betreffende d. lengte, 't
verval, d. breedte en d. diepte v. d. Rijn Men
we bier nog volgen. d. Stroomdraad heeft een
length v. 165 mUlen of 220 uren gaans,terwUl
d. oppervl. v. 't stroomgebied des RUns
omstr. 3600 vk. mUlen bedraagt. d. Hoogte
der rivier op verschill. punten v. haar loop
boven d. zee is aldus:
bU d. oorsprong v. d. Voor-Rijn uit't Tomameer 2345, bU Reichenau, 't vereenigingspunt v.
Voor- en Achter-Rijn 586. bij Reineck, a. 't meer
v. Constanz 400, bij Bazel 230, bU Straatsburg
145, 14 Spiers 100, bij Mannheim 92, bU Mainz
82, bij Bingen 75, bij Coblenz 58, bU Bonn 44,
bU Keulen 36, 14 Dusseldorf 26, bU Wezel
16, bij Emmerik 11, bU Pannerden 10, bij
Arnhem 9.4, bU Wijk bij Duurstede 5, bij
Rotterdam 0 M.
d. Breedte der rivier bjJ gemiddelden waterstand is: bU Reichenau 50, 14 Bazel 200, bij
Straatsburg 240, NI Mannheim 390,14 Mainz
450, bU Bingen 525, bij Coblenz 560.bUKeulen
490, bU Lobith 660, bU Arnhem 170 M. Daarentegen is d. Waal bU Nijmegen 320, bij Tiel 600,
bU Zalt-Bommel 450 en d. Merwede bU Gorkum 760 M. breed.
d. Diepte v. d. Rijn wisselt of v. 1 tot
10 k 20 M.; 't diepste punt heeft men bij d.
Loreley, nl. 23 M.
Over 't algemeen is d. linkeroever v. d.
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ItUn hoogor en weer met steden bezet dan d.
rechter; beide echter onderscheiden zich door
onvergeltlkeltjk natuurschoon, rijke wijnbergen, vruchtbare wei- en bouwlanden, welvarende steden en dorpen en schilderachtige
bouwvallen tut 't historische verleden. Vooral
v. Mainz tot Bonn zijn d. oevers met wonderschoone rotsen, eerwaardige ruinen, lachende
vanbergen en romaneske plekken als bezaaid.
Van Chur tot Bazel is d. rivier wegens haar
talrijke stroomversnellingen en d. menigvuldige rotsen langs en in haar bedding voor
d. scheepvaart weinig geschikt. Ook v. Bazel
tot Straatsburg laat d. bevaarbaarheid nog
veel te wenschen over, maar v. laatstgenoemde
stad tot d. Noordzee draagt „Vader Rtjn"
onverpoosd d. zwaarste schepen op zijn
breeden rug. Inderdaad is d. Rijn, al wordt
hi,) door d. Donau en d. Wolga in lengte en
waterrijkdom overtroffen, voor handel en
scheepvaart d. belangrijkste stroom v. geheel
ons werelddeel. Niet alleen neemt hij zijn loop
door of langs d. ntjverste en 't dichtst bevolkte
streken v. Europa, maar ook is hij door tal
v. zijrivieren en kanalen — RhOne-Rijn,
Marne-Rijn, Lud wigs- of Donau-Main-kanaal —
met al d. naburige staten verbonden, terwijl ontelbare spoorwegen op zijn vruchtbare oevers
uitloopen of deze vergezellen. Noemt onze
Vondel in een zijner gedichten d. rivier een
„wijnschenker", „yeerinan", „molenaar" en
.,stedenbouwer", een „schependrager" en „bescheriner in 't gevaar", op nog veel meer epitheta zou d. schoone Rijnstroom kunnen bogen.
Wat d. steden a. d. Rijn betreft, bestaat er
eon groot verschil tuss. die op d. linker- en die
op d. rechteroever der rivier. d. Eerste — Bazel,
Straatsburg, Spiers, Worms, Mainz, Coblenz,
Bonn, Keulen e. a. — hebben bUna alle
d. volgende geschiedenis: 10. ztjn ze stichtingen der Romeinen, voor wie d. Rtjn een
grens was tegen d. Germanen; 2e. werden zij
in d. ttjd der volksverhuizing grootendeels
verwoest; 3°. waren zij in d. Middeleeuwen
zetels v. machtige bisschoppen en bloeiden
zij door rtiksdagen, kerkelijke feesten enjaarmarkten. Toen d. macht der kerkvorsten verminderde, gingen ook zij achteruit en tegen•
woordig ontwaart men een groot verschil
tuss. d. oude stadswtjken en d. nieuwerwetsche buitenwijken. d. bteden op d. rechteroever — Karlsruhe, Mannheim, Wiesbaden,
Ems, Dusseldorf e. a. — zijn meerendeels v.
veel lateren oorsprong; d. eerstgenoemde bijv.
dagteekent pas v. 1715, Mannheim v. 1606. —
Ow d. vele bisschopssteden langs d. MiddenRijn heeft men dit gedeelte der rivier wel
eons met d. naam „Plaffengasse" (priesterweg) bestempeld. — Men zie uitvoeriger over
deze rivier: Kohl, „Der Rhein" (1851), GsellFells, „Der Rhein von den Quellen bis zum
Meere" (1882), en Kiefer, „Die Sagen des Rheinland es" (1860).
Rijnberg, Duitsch Rheinberg, soms ook
verbasterd tot Ronberk, was vroeger een
sterke vesting, die tot 't aartsbisdom Keulen
beheorde, doch is thans een onaanzienitjke
stad met 2800 inw. in d. Pruisische RUnprovincie, 7 uur beneden Dusseldorf. d. Rivier,
die er vroeger langs stroomde, ligt er thans
een kwartier v. verwijderd. Rijnberg is merkwaardig geworden, vooral in d. Nederl. geschiedenis, door d. herhaalde belegeringen,
die 't tijdens d. oorlogen onzer republiek
heeft ondergaan. Uit een krijgskundig oogpunt was Rijnberg voor d. beveiliging v. d.
oostelijke grenzen onzer republiek v. 't hoogste belang. Deze kreeg voor 't eerst aanlei-
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ding om die stad op Duitschen grond bezet
to houden, toen Gabbard Truchses, aartsbisschop v. Keulen, d. hervormde leer omhelsd
hebbende, in 1584 d. wijk n. Holland nam,
waar hem een goad onthaal te beurt vial. Er
werd hem geld en yolk verstrekt, om Rijnberg, dat hem nog toegedaan was, to behouden. Van dat oogenblik of nam d. worsteling,
ow in 't bezit dier stad to blijven, een aanyang. In 1586 sloeg Parma 't beleg voor Rijnberg, dat zich eerst in d. eerste maanden v.
1590 overgaf en a. d. Spanjaarden bleef, tot
Maurits 't in 1597 weer veroverde. TerwUl or
nog onderhandelingen gevoerd werden met
d. toemnaligen aartsbisschop, die d. stad voor
zich oischte, daar zij deel uitrnaakte v. zun
gebied, viel zij in 1598 weer in d. handen der
Spanjaarden, die haar echter slechts tot 1601
beliielden. In dat jaar werd Maurits er weer
meester van, die d. vestingwerken liet verbeteren, doch d. daardoor aanzienlijk versterkte stad in 1606 wederom moest zien
verloren gaan. Zij bleef v. 1606 tot '33 onafgebroken onder 't gezag der Spanjaarden, die
er een kanaal begonnen aan to leggen ter
verbinding v. Rijn en Maas. Dat kanaal ontving
ter sere v. Isabella Clara Eugenia d. naam
fossa Eugeniana, doch werd niet voltooid en
raakte later geheel in vetval. Toen d. stad in
1633 nogmaals door Frederik Hendrik veroverd
word en door d. Staten bezet bleef, begon
Frankrijk d. aanspraken v. d. keurvorst to
ondersteunen, 'tgeen d. argwaan der Staten
opwekte. In 1667 gingen zij een verdrag met
d. keurvorst aan, waarbij d. uitoefening der
gereformeerde religie, d. samenstelling v. d.
magistraat uit een gelijk getal katholieken
on gereformeerden en 't behoud v. d. landtol
voor d. keurvorst vastgesteld werden. d.
Staatsche bezetting bleef voortduren, zonder
dat zij op zaken, 't burgerlijk bestuur der
stad betreffende, eenige inbreuk zou mogen
maken. Op dien voet hield d. stad een Nederlandsche bezetting, tot d. Franschen haar in
1672 veroverden, die haar tot 1689 bezet hielden, toen verloren, later terugkregen en
in 1703, na 't uitbreken v. d. Spaanschen successie•oorlog, a. d. bondgenooten moesten afstaan. d. Vestingwerken werden sedert gosloopt en Rijnberg btj 't 24e art. v. 't Weener
traktaat, als behoorende tot 't vroegere aartsbisdom Keulen, a. Pruisen toegewezen.
Rijndiamanten, Zie Kwarts.
.R.ijneveld
(JACOB CORNELIS VAN), een
Nederl. schrijver over krtjgsgeschiedenis en,
hoofd v. onderwijs a. d. Koninkl. Mil . Academie, geb. to Enkhuizen 27 Mrt 1799 en
overl. 29 Nov. 1851, kort na ztjn terogkoTst
uit India, waar hij sedert 1818 't opperbevel
voerde over d. artillerie. VAN RIJNEVELD was
d. oprichter en v. 1832—'48 tevens d. redacteur
v. „d. Militaire Spectator" en schreef verder
o. a.: „d. Onp,venteling in Polen in 1830 on
1831". benevens „Celebes, of Veldtocht der
Nederlanders op 't eiland Celebes in d. jaren
1824 en 1825". Men zie over hem d. Hand. der
Maatschappij v. Ned. Letterk. jaarg. 18,52.
Rijngouw, Zie Rheingau.
Rijn-I-lessen, een prov. v. 't groothertogdom Hessen, ter grootte v. 25 vk. mUlen
en met een bevolking v. 280 000 inw., v.
wie ongev. d. helft d. R.-Katholieken godsdienst beltjden. d. Handel op d. Rijn is er
v. groot gewicht; d. bergen leveren uitmuntendon wijn en 't land is over 't algemeen
zeer vruchtbaar. d. Prov. is samengesteld uit
gedeelten v. 't sticht Mainz, v. d. Palts en
v. 't bisdom Worms.
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Rijn.kiezels, Zie Kwarts.
Rijnland of Rijnlands boezem

is d.
naam v. een uitgestrekt hoogheemraadschap
in d. Nederl. provincies Zuid- en Noord-Holland,
ongeveer gelegen binnen een lijn, die men v.
Amsterdam over Haarlem n. Den Haag en
Gouda kan trekken en zoo over Bodegraven
en Aalsmeer n. Amsterdam terug. Er behooren
meer dan 200 afzonderlijke polders toe, benevens een groot aantal wateren, waarvan d.
Oude Rijn (v. Bodegraven tot Katwijk), d.
Gouwe, d. Aar, 't Spaarne, d. Trekvaart v.
Haarlem op Leiden en d. Ringvaart v. d.
Haarlemmermeer d. voorn. zijn. Al 't water
v. dezen gemeenschappelUken boezem ontlast
zich, meerendeels met behulp v. stoomgemalen,
in d. Noordzee, bij Spaarndam en Halfweg
in 't IJkanaal en te Gouda in d. Hollandschen IJsel. 't Peil v. Rijnlands boezem ligt
ongeveer 0,5 M. beneden A. P.
Rijnprovincie (d.), of Rijn-Pruisen,
bij d. Duitschers Rheinland, is d. westelijkste
prov. v. 't koninkrijk Pruisen en grenst ten N.
a. Nederland, ten O. a. d. prov. Westphalen, a.
Hessen-Nassau, 't groothertogdom Hessen en
d. Beiersche Rijnpalts, ten Z. en Z.-W. a. ElzasLotharingen en ten W. a. Luxemburg, Belgiij
en Nederland. Op een uitgestrektheid v. bijna
490 vk. mijlen be vat zij ruim 4 millioen inw.,
d. i. 8350 per vk. geogr. mijl, en zij is dus
verreweg 't bevolkste deel der Pruisische
monarchie. In 1815 werd zij bij 't congres v.
Weenen a. dat rijk toegekend, als bevattende
d. voormalige lan den Kleef, Gulik, Berg, Meurs
en Lichtenberg en gedeelten v. 't sticht Keulen,
welke Pruisen vroeger reeds bezat, nu vergroot
met Neuwied, Soims, Wildenburg, gedeelten
v. Limburg en v. 4 Fransche departementen,
benevens d. vrije rijkssteden Aken en Wetzlar.
Wordt verdeeld in 6 districten, met name
Keulen, Dilsseldorf, Coblenz, Aken, Trier en
Sigmaringen. Coblenz is d. hoofdstad.
d. Provincie wordt v. Zuid naar Noord doorsneden door d. Rijn, die er rechts d. Lahn,
Sayn, Wied, Sieg, Wupper, Ruhr, Einsche en
Lippe, links d. Nahe, Moezel, Rette, Aar en
Erft opneemt. 't Noordelijk gedeelte is vlak;
bij 't Zevengebergte begint d. bodem bergachtig te worden, wat hij blijft tot a. d. zuidelijke grenzen. Als d. voorn. berggroepen
moeten worden genoemd: 't Westerwoud en
't Zevengebergte, d. Hunsrtick, 't Idar- en 't
Hoogwoud, d. Eifel en 't Hoogeveen. d. Dalen
der rivieren en vooral d. noordelijke vlakten
zijn zeer vruchtbaar; d. cultuur levert tarwe
en andere graansoorten, ooft, wijn en hout,
d. bodem lood, koper, galmei, zink, steen- en
brainkolen, marmer, gips, tuf, molensteenen,
pijpaarde, pottebakkersklei, zout en turf.
Voorts vindt men er een groote menigte
minerale bronnen, waarvan die bij Aken reeds
sedert eeuwen bekend zijn. d. Nijverheid staat
er op een bijzondere hoogte; men vindt er
o. a. wol-, zijde- en fluweelfabrieken, laken- en
linnenweverijen, ijzer- en staalfabrieken en
fabrieken, waar lederwerk, papier, porselein,
glas en wasdoek vervaardigd wordt. Te Bonn
is een universiteit, te Dfisseldorf een schilderacademie, te Aken een polytechnische school,
te Keulen en Trier zijn seminaries. Voorts vindt
men er een groot aantal gymnasien en andere
inrichtingen v. onderwijs. Behalve d. genoemde
zijn belangrijke steden in d. Rtjnprovincie:
Crefeld, Gladbach, Elberfeld, Barmen, Solingen, Remscheid, Essen, Kleef en Trier.
een gemeente in d.
Rijnsaterwoude,
Nederl. prov. Zuid-Holland, nabij Woubrugge,
met 600 inw.
,
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een gemeente in d. Nederl.
prov. Zuid-Holland, 1 iur v. Leiden, fraai
gelegen te midden v. korenvelden, vlaslanden
en warmoezerijen, met ruim 2000 inw. Men
had hier vroeger een beroemde adellijke
vrouwenabdtj en later hield d. broederschap
der Collegianten of Rijnsburgers hier haar
vergaderingen. In d. kerk v. 't dorp vindt
men d. gratzerken v. graaf Willem I, v. diens
gemalin en dochter, benevens v. Petronella v.
Saksen, d. weduwe v. graaf Floris II. Men zie
over d. vermaarde abdij v. Rijnsburg, welke
met die v. Egmond tot d. voorn. v. ons land behoorde, Schotel, „d. Abdij v. Rhijnsburg", 18-51.
Rijnsburgers, Zie Collegianten.
Rijntollen en Rijnvaart. In d. Middeleeuwen en ook nog in d. nieuweren tijd werd
d. vaart op d. Rijn belemmerd door allerlei
tollen, welke hier door d. keizer, ginds door
d. geestelijkheid, elders door d. roofridders
geheven warden. Eerst tegen 't eind der 18e
eeuw werden allengs een 17-tal Rijntollen op
d. rechter- en 15 op d. linkeroever opgeheven,
Rijnsburg,

ofschoon dit met veel moeite gepaard ging,
want al die tollen brachten te zamen circa
2 millioen gulden op. d. Eerste stoot tot een
vrije scheepvaart op d. Rijn werd gegeven
door 't Fransche Directoire, al werden dan
ook pas in 1803 d. 't meest bezwarende Rijntollen geheel opgeheven. Een menigte misbruiken en belemmeringen bleven echter ook
na dien tijd nog bestaan, totdat 't Weener
Congres in 1814 opnieuw verbeteringen aanbracht, o. a. door te bepalen, dat d. vaart
op d. Rijn en zijn zijrivieren tegen betaling
v. eenzelfden tol voor alle stater. v. Europa
vrij zou zijn v. Bazel tot d. zee. Maar 't was
Nederland, dat zich een paar jaar later bijzondere voordeelen wjlde zien toegekend ten
koste v. d. overige oeverstaten. d. Regeering
v. Willem I beweerde nl., dat d. buitenlanders
wel d. vrijheid v. scheepvaart konden vorderen
tot aan d. zee („jusqu' a la finer"), maar niet
tot in d. zee („jusque dans la mer"). Hierover
werd jaren lang een hevige strtjd gevoerd,
totdat in 1831 d. Nederl. regeering tot grootere
inschikkelijkheid geneigd was. In dit jaar

kwam tuss. d. verschill. oeverstaten een verdrag tot stand, waarbij o. a. bepaald werd,
dat er vrije scheepvaart op d. Rijn zou zijn
tot in d. zee voor alle oeverstaten v. d. hoofdstroom en zijn zijrivieren, met behoud noch-

tans v. enkele tollen, die geregeld werden
naar d. laadruimte en d. grootte v. d. schepen.
Eerst in 1867 werd besloten, a. alle tolheffing
een eind te maken. Twee jaar later volgde
een ander belangrijk besluit, 'twelk vaststelde, dat d. Rijnvaart vrij zou zijn voor schepen v. alle naties v. Bazel tot .in zee, dat
d. Lek en Waal beschouwd zouden worden
als tot d. Rijn behoorende en dat, wanneer
te eeniger tijd d. thans bestaande monden
der rivier onbruilcbaar mochten worden, d.
oeverstaten gebruik zouden mogen maken v. d.

waterwegen, welke dan in Nederland d. thans
bestaande zouden komen te vervangen. Tevens
werden in dit verdrag d. noodige bepalingen
opgenomen, die voortaan in acht zouden
worden genomen in 't belang der openbare
veiligheid voor 't verkeer op en langs d.
Rijn. Over 't geheel kan men wel zeggon,
dat in onzen tijd d. meer dan 1000-jarige
arbeid, ten doel hebbende d. Rijn v. alle hinderpalen te bevrijden, is voltooid. Wel komen
hier en daar nog plotselinge afwijkingen in
d. diepte en breedte v. d. Rijn voor en klaagt
d. kapitein v. menig schip met groote afmetingen nog over to weinig water en to nauwe
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bruggen, maar a. d. hoofdvereischten voor
-een goede Rtjnvaart is voldaan, dank zij d.
opruiming der belemmeringen btj 't „Bingerloch" en 't „Wilde Gefahrt", d. graving v.
't nieuwe Merwede-kanaal enz. Voor d. zuivering en verbetering v. 't vaarwater on voor

d. herstelling en versterking v. d. Rijndijken

worden nog voortdurend eenige honderd
duizenden guldens per jaar uitgegeven, waarvan een groot gedeelte voor rekening v.
Nederland alleen komt. In 1817 doorkliefde
't eerste stoomschip d. wateren v. d. Rijn,
die thans geregeld door 120 stoombooten per
jaar bevaren wordt. In 188S vervoerden daze
nagenoeg een millioen reizigers.
Rijn verbond (Duitsch Rheinbund, Fransch
Con federation du Rhin) is d. naam v. dien
Statenbond, welke v. 1806—'13 onder 't protectoraat v. Napoleon I bestond en tot welken
allengs alle vorsten v. 't toenmalig Duitsch•
land waren toegetreden, uitgezonderd die v.
Oostenrtjk, Pruisen, Brunswijk en KeurHessen. Von Dalberg was er vorst-primaat
van. 't Bestond uit 4 koninkrijken (Beieren,
Saksen, Westphalen en Wurtemberg), 5 groothertogdommen (Baden, Hessen-Darmstadt, d.
beide Mecklenburgs en Saksen-Weimar), 11
hertogdommen en 16 vorstendommen, to
zamen een oppervl. v. 5916 vk. mijlen beslaande, waarop een bevolking v. 14' 2 millioen
inw., die to zamen een leger onderhielden
v. 120 000 man. Bij d. val v. Napoleon loste
't Rtjnverbond zich op en d. staten, die 't
gevormd hadden, vereenigden zich op 't
Weener Congres met d. andere Duitsche
staten tot d. Duitschen Bond.
Rijnvlot. Onder dozen naam staan die
groote drtivende eilanden v. hout bekend,
welke, uit duizenden balken of liggende boomstammen samengesteld, in vroegere jaren en
in kleinere afmetingen ook thans nog d. Rijn
kwamen en konien afzakken. Men had er,
,die v. 300 tot 500 M. lang en v. 50 tot 100 M.
breed waren en door 300 a 400 arbeiders bestuurd werden. Langs verschill. rivieren, doch
vooral v. Neckar, Main on Moezel op d. Rijn
afgezonden, werden al die kleinere vlotten,
meerendeels uit eiken- en dennenstarnmen bestaande en ondorling door dwarsbalken en
kettingen verbonden, to Bingen, Andernach of
elders tot een geheel samengevoegd, terwijl
hun gemeenschappelijke plaats v. bestemming
meestal Dordrecht was. d. Grootte v. zulk
een Rijnvlot, 't kapitaal, dat erin stak —
„100 000 rijksdaalders in 't bosch, 100 000 in
't water en even zooveel a. onkosten", zei
men gewoonlijk — 't benoodigde aantal menschen, d. vereischte leeftocht, alles was even
kolossaal.Vooral d. tollen en d. levensmiddelen,
voor d. lange reis benoodigd (zes waken alleen
v. Bingen tot Dordrecht), waren zeer aanzienlijk. d. Proviand a. boord bestond uit
duizenden kilo's gezouten en gedroogd vleesch;
soms zelfs nam men eenige ossen mee om
onder weg to slachten; verder werden er verbazende massa's boter en kaas, bier en wijn,
ooft en groenten enz. verbruikt. Op 't vlot
had men een 10 5, 12 tal hutten voor d.
stuurlui, roeiers, matrozen, sjouwerlieden
enz., terwijl d. kapitein zijn welingerichte
kajuit op een verhevenheid had, vanwaar hij,
.als een admiraal op een oorlogsschip,'t geheel
, overzag en zijn bevelen uitdeelde. d. Kunst,
zulk een Rijnvlot langs d. bochtige rivier
behouden naar beneden to voeren, was niet
g oring en langen tijd werd daarvoor alleen
d . familie Jung uit Rildesheim bekwaam
geacht. Allengs echter ging dat monopolie
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verloren on thans zijn er in verschill. Rijnsteden genoeg kapiteins voor d. zooveel
kleinere houtvlotten to vinden.
Rijnwijnen. Hieronder verstaat men in
ruimen zin al d. verschill. wijnsoorten, die
gewonnen worden langs d. gezamenlijke oevers
v. d. Rijn en zijn vele zijrivieren v. Bazel tot
Bonn, v. Zwitserland tot in d. Rijnprovincie.
In engeren zin echter bedoelt men er alleen
mee d. edele wijnen v. d. Rheingau (zie dat
art.). Op weinige uitzonderingen na, zijn zij
wit of goudgeel v. kleur en droog en pikant v.
smaak en onderscheiden zij zich door een aangenaam bouquet. Tot d. Rijnwijnen v. d. eersten
rang behooren die v. Johannisberg, Steinberg.
Markobrunn, Rauenthal, Rildesheim, Geisenheim, Hochheirn, Grafenberg en Assmannshausen; v. jets mindere qualiteit worden die
v. Hattenheim, Dorf-Johannisberg, Erbach,
Eltville, Lorch enz. geschat, terwijl als d.
voorn. stapelplaatsen v. d. Rijnwijnen Bingen,
Rudesheim, Eltville, Mainz, Frankfort en
Keulen bekend staan.
Rijp (d.), een gemeente in d. Nederl. prov.
Noord-Holland, noordoostelijk v. d. Beemster
gelegen, met circa 2000 inw. Vroeger bloeide
zij door d. walvisch- on d. haringvisscherij,
welke laatste omstr. 't midden der 17e eeuw
bier bij d. 100 buizen telde. Thans bloeien er
ander° takken v. nijverheid on handel, niet
't minst d. veeteelt. d. Rijp, dat bekend is als d.
geboorteplaats v. d. waterbouwkundige Leeghwater (1- 1654), werd btj herhaling door zware
branden geteisterd, o. a. in 1654, 1657 en 1764.
Rijsbergen, een gemeente in d. Nederl.
prov. Noord-Brabant, 1.1 2 uur t. Z.W.
. v. Ginneken on a. d. weg v. Breda n. Antwerpen, met
1600 inw., die hun bestaan o. a. vinden in landbouw, veeteelt en 't vetnaesten v. kapoenen.
Rijsel of Rijssel (Fransch Lille), een stad
in 't Fransche depart. du Nord, 21 M. boven
d. zee in een rijk besproeide, goad bebouwdo
streek a. d. uitmonding v. 't Deule-kanaal in O..
Lys gelegen. 't Is 't knooppunt v. een zevental
spoorwegen en een vesting v. d. eersten rang
met 180 000 inw. d. Stad is over 't geheel goad
gebouwd on heeft verscheidene monumentale
gebouwen, o. a. 't stadhuis, d. beurs, 't paleis
v. justitie, d. schouwburg, 't prefectuurgebouw,
d. St. Maurice-, St. Sauveur- e. a. kerken on
d. nieuwe, nog onvoltooide Notre Dame-kerk.
d. Vijfhoekige citadel, een meesterwerk v. d.
beroemden vestingbouwkundige Vauban, is
door een breed plain v. d. stad gescheiden.
d. Vestingwerken, die d. stad eons nauw insloten, zijn thans uitgelegd. Rijsel bezit een
hoogeschool (faculteiten voor d. medicijnen en
d. wis- en natuurk.), een vrije Kath. universiteit,
met vier faculteiten, een lyceum, een school
voor kunst- on textiel-nijverheid, een muzieken een kunstacademie, een doofstommeninstituut, verscheidene kunstverzamelingen
on een botanischen en een zoologischen tuin.
Van belang is Rijsel voor d.textielnijverheid;
d. linnenweverijen verschaffen a. 6000 workstore bestaan, d. fabrieken v. naaigaren onderhouden 4000 5, 5000 arbeiders, d. katoenspinnerijen 7000 a 8000; voorts vindt men er o. a.
damast-. laken- on kantfabrieken, bleekerijen,
fabrieken voor machines en werktuigen, olieziedertjen, suiker-, papier- en chemicaliOnfabrieken en bierbrouwerijen. d. Handel in d.
voortbrengselen dozer veelzijdige industrie,
alsmede in koloniale waren, wijn, likeur, olio,
tabak en meekrap is v. gewicht.
Rijsen of Rijssen, een gemeente in d.
Nedert. prov. Overijsel, nabij d. Rogge on 2 uur
v. Goor, met aanzienlijke industrie
ten

RIJ.

152

(jutefabr., steenbakkerij), een merkwaardige
kerk en circa 5000 inw.
.Rijst (Oryza sativa). Dit graan, 't hoofdvoedsel v. millioenen menschen, is afkomstig
uit Zuid-AziO, doch wordt thans in alle keerkringslanden en ook ander d. warmere gematigde luchtstreek, o. a. in Lombardkje, Piemont, Hongarije en in d. zuideltike staten
v. Noord-Amerika, gekweekt. d. RUst is een
jaarplant, behoorende tot d. familie der Gramineae en wel tot d. trib. der Straisgrassen
(Agrostideae) en volgens 't sexueele stelsel tot d.
2e orde der 6e klasse (Hezandria digynia).
Evenals d. tarwe groeit zij met een ronden,
geleden stengel op, doch ztj heeft weer geledingen; volgens d. varieteit verschilt haar hoogte
v. 1i3 tot 2 M. Haar bladeren zijn elsvor-
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d. jonge planten goed op to schieten, dal-)
worden d. overtollige behoedzaam uit
grond genomen en aanstonds op 't gereedgemaakte veld overgepoot. Zoodra dit gedaan
is, wordt 't water ter overstrooming v. d_
planten aangevoerd. Om dit gemakkelijk temaken, worden d. r(jstvelden doorgaans nabs
een riviertje, een vijver of ander water aangelegd en daarvan slechts door een di* gescheiden. d. Velden worden voortdurend
v. onkruid gehouden, dat met d. hand bij

d. wortels wordt uitgetrokken, waarbij d.
arbeiders vaak tot a. d. knie in d. modder
zakken. d. Rapheid v. d. rast kenmerkt zich
doordien d. kleur in 't gale overgaat; is 't
zoover, dan wordt 't met een sikkel afgesneden, in schoven gebonden on daarna gedorscht. d. Teelt v. bergrest vereischt net
zooveel zorg, daar zij geen besproeiing noodig
heett, die bij gebrek a. natuurlake middelen
kunstmatig moat worden verkregen, wat vaak
met ontzaggelijk veel moeite on onkostea
gepaard gaat.
In vele gedeelten v. Java zijn natuurlijkevoordeelen a. d. rijstbouw verbonden. die
haar tot een zeer winstgevanden tak v. d_
landbouw maken. d. Bronnen v. toevoer voor
d. besproeiing zijn doorgaans gemakkelak tekragen, zoodat d. zorg v. d. landbouwer zich
hoordzakelak bepaalt tot d. instandhouding
der dak es. d. Grond heeft noch bemesting,.
noch eenige bijzondere bewerking noodig.
Evenmin zijn, zooals in d. meeste deelen v_
Hindostan, groote kommen of vijvers noodzakelijk of is d. toevoer v. water, als in Bengalen of Egypte, afhankelijk v. d. overstrooming v. d. oevers der rivieren. d. Beken en
bergstroomen worden in hun nederdalen in.
gedijkt, om bun wateren naar verkiezing op
't land to kunnen leiden, dat zij aldus vruchtbaar maken. Soms worden groote rivieren
afgedamd en gouvernementsbeambten aangesteld om over d. verdeeling v. 't water te.
waken. Gelak men weet, zijn d. natte rijstvelden of sawah's op Java on Sumatra hoofdzaak; d. droge velden of tegals (ook laclangsen gaga's) worden alleen aangelegd, waar
voor d. eerste d. gelegenheid ontbreekt.
't Zaad wordt dicht op elk. in bedden uitgespreid, waarna men d. planten, die 12 it 14
dagen oud zijn, op velden overbrengt on wad
uit elk. met d. hand poot. Men houdt dan d_
grondmet water bedekt tot 14 dagen voor
d. raping v. 't gewas, waarna 't wederom

mig, omgebogen en d. stengel omvattende. d.
Bloernen eindigen in een pluim en worden
opgevolgd door langwerpige zaden, op afzonderlijke bloemstelen, die uit d. middenspil
der pluim of tros voortkomen. d. Korrels
zitten in ruwe, gale zaadhulsels; d. kafnaalden
zan nu eens volkomen ontwikkeld, dan weer
ontbreken zij. 't Geheel der aar heeft d.
meeste Overeenkomst met onze haver. d.
Zaden, v. hun katjes ontdaan, is d. rust, die
in d. handel kotnt. VOOr d. ontbolstering
wordt zij door d. inlanders padi geheeten,
gepeld bras. gekookt nasi.
Evenals bij vele andere granen zijn d. varieteiten ook bij d. rijst zeer talrijk, 't noodzakelijk
gevolg v. haar kweeking over zoovele streken, die in bodem en luchtgesteldheid zulke
groote verschillen opleveren. Al deze vari6teiten worden nochtans tot vier hoofdsoorten
teruggebracht en deze zijn :
ci. (Jewone rest (0. sativa). Doze tiert alleen
op moerassigen grond, evenals d. vroege rijst
(O. praecox), die twee maanden vroeger rap
is, op minder vetten grond goed voorkonit
en bij behoorlijke bewatering twee gewassen
Levert. d. Berg-ryst (O. mutica) heeft een slankeren stengel, wordt zelden hooger dan
1 M. en groeit 't best op d. hellingen der
bergen. In d. westelake deelen v. Indio is zij
zoo goed als onbekend. In Cochin-China en
op Java wordt zij echter veel gekweekt. Daar
za een veel lagere temperatuur verdragen
kan dan d. vorige soorten (z66 zelfs, dat 't
gewas geen schade ladt v. een weinig sneeuw),
heeft Sir Joseph Banks talrijke proeven genomen met d. aanplanting v. bergrijst in Engeland, zonder echter te slagen. d. Aleverige
wordt afgevoerd. 't Land, walks bevochtiging rYst (0. glutinosa) is een varieteit toss. bergrijst
alleen v. regen afhankeltjk is, wordt bij 'ten andere soorten. Zij groeit evenzeer op
droog als op nat land.
eerste vallen v. d. regen geploegd, getgd en
daarna bezaaid. d. Ploeging, egging en bewaBO d. verbouwing der rijst gaat men in
China op d. volgende waze to work. d. Voor
tering is 't werk v. mannen, d. zaaiing, overdat doel bestemde korrels worden in manden
planting, inzameling en 't opschuren geschiedt
gedaan en in water geweekt om d. ontkieveelal door vrouwen. Zan d. aren tot rapheid
ming te verhaasten. 't Te bezaaien land
gekomen, dan worden ze met een mesje
wordt vooral zeodanig v. water voorzien, dat
(ani-ani genaamd) afgeknepen en na voldoende droging in d. schuren gelegd.Gewoon't in een zachte modder is veranderd. Alle
steenen worden zorgvuldig weggenomen, alle
lijk wordt d-rtist in d. bolster naar d. markt
onkruid wordt uitgeroeid. Na beploeginr en
gebracht, omdat men haar op die wtize Ianbeftging wordt 't land no andermaal onder ! ger kan bewaren. d. Totale rustoogst in d.
water gezet. Daarop worden d. korrels, welke
Oost-Ind. archipel bedraagt circa 60 millioen
pikol per jaar, waarvan slechts eon klein
in 't water ontkiemd zijn, dik en gelakelijk
gezaaid op eenig gedeelte v. d. grond, dat
gedeelte wordt uitgevoerd; sneer dan wordt
door d. inlanders genuttigd.
bestemd is om als kweekakker te dienen.
Zoodra d. jonge planten eenige kracht hebben
In Noord-Amerika wordt d. grond, voor
d. rijstbouw bestemd, tegen 't midden v..
verkregen, worden ztJ met kalkwater besprenkeld, ten einde d. insecten te dooden,
Mrt gevoord, zoodanig dat d. voren, v. midden tot midden, ongeveer , '2 M. nit elk.
welke anders groot nadeel zouden veroorzaken. Dikwals worden d. zaden in vloeibaren
liggen. d. Korrels worden op d. bodem der
voren gelegd (niet gestrooid), waarna 't veld
mest gekweekt, zoowel tot wering der insecJen als tot verhooging v. d. groei. Beginnen
onder water gezet wordt. Na 6 dagen gestaank
-
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to hebben wordt 't afgetapt on ongeveer een
maand na d. zaaiing weer op 't veld gelaten.
Zija nu 14 dagen verloopen, dan wordt 't .
weer toegelaten.
t Ligt voor d. hand, dat d. afwisselende
onderwaterzetting en opdroging v. 't land in
een heete luchtstreek allernadeeligst op d.
gezondheid der arbeiders moet werken, wesd. Europeaan zich daarmee dan ook
ongaarne inlaat, zelfs in Spanje en Noord-Italik5
niet. V oor verdere bijzonderheden omtrent d.
teelt v. d. rijst verwUzen wij naar speciale
handhoeken over d. rijstbouw.
.Rijst v ogel (d.) (Fringilla oryzivora) behoort
tot d. fam. der vinken onder d. gangvogels;
hij heeft d. grootte v. een musch en is aschgrauw v. kleur met d. kop, d. keel en d.
staart zwart, terwijl d. buik rozenkleurig is,
d. wangen wit en een streek boven d. oogen
rood zijn. Hij bewoont Oost•Indie en China on
doet daar a. d. rijstvelden groote schade. Doze
vogeltjes worden in menigte n. Europa overgebracht en daar in kooien gehouden, doch
clot om hun fraai gezang, daar hun toon veel
geltikt op dien v. hongerige jonge musschen.
Rijswerk. d. Behandeling en kennis v.
rUswerk is een der belangrijkste oriderwerpen
V. d. wateibouwkunst. Men is met doze werken in staat op d. gemakkelijkste wijze onderscheidene werken in d. diepste en 't snelst
stroomende waterer uit te voeren; bovendien
zijn zij veelal 't best bestand tegen vernielingen, door stroom, ijsgang, zeewormen enz.
aangericht, waarvoor d. met kostbare bouwstoiien en met veel moeite samengestelde
werken dikwijls moeten bezwijken.
Men kan d. belangrijkste soorten v. rijswerken, onder doze vier werken scitikken:
10. Blees- of Baard werken, waarmee op bovenrivieren alle kribben of dammen, v. werken
aard ook, worden opgetrokken.
2.. Pak werktn, welke op benedenrivieren of
a. zeeoevers, waar eb en vloed gaat, worden
gebruikt of op bovenrivieren, nadat men mot
't baardwerk tot op 't laagste water is gevorderd. Hieronder kan men 't maken v. rijzen
of steenen hoofden op zeestranden stellen.
3°. Zinkwerken, wAarmee men a.d.zeeeevers
en op benedenrivieren d. meeste kribben,
hoofden of dammen tot op gewoon laag water
01 trekt.
40. Beslagwerken, welke dienen om dijkglooiingen tegen d. slag v. 't water of ijskrui ngen to beveiligen; onder deze werken
kan men ook die dijkbekleeding tellen, welke
men gewoon is ruwaard te noemen, die veel
sterker maar ook kostbaarder is dan gewoon
beslagwerk en vooral a. uitstekende hoeken gebruikt wordt.
Doze genoemde rijswerken worden niet
enkel uit rUshout samengesteld; or worden
nog andere bouwstoffen bij vereischt, als
zand, aarde, klei, grient, brik- en zoogen.
bloksteenen.
Rijsw Voir (VAN) IS 0. m. d. naam v. d.
volgende broeders, die een merkwaardige
plaats innemen onder d. Vlaamsche dichters:
JAN THEODOOR VAN RIJSWIJCK, gob. 8 Juli 1811
to Antwerpen, waar zijn vader ambtenaar bij
d. Godshuizen en bestuurder v. 't jongensweeshuis was en in 1871 als „rustend bestierder" over]. JAN, d. oudste zoon, genoot slechts
weinig lager onderwijs en moost al spoedig
een handwork kiezen; evena's d. vader schepte
hij veel behagen in d. dichtkunst, waarvoor
hij eerst d. beeldhouw- on daarna d.schilderkunst list varen. Ook was hij eenigen tijd
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als ondermeester en klerk werkzaam, terwijt
hij in 1830 als vrtjwilliger dienst nam in 't
Belgisch° leger. Hij over]. 7 Mei 1849 in 7ijrk
geboorteplaats, na een veelbewogen, doch
kommervol leven. JAN THEODOOR VAN RIJSWIJCK geniet als volksdichter een welverdienden room, hoewel hij d. geesel der satiremet misschien al to scherpe hevigheid tegen
d. Franschen geest in zijn vaderland zwaaide„
waardoor hij intusschen een der voorn. mannell
v. d. zoogenoemde Vlaamsche beweginggeworden is. Van zijn talrijke dichtwerken
noemen wij : „Eppenstein", een soort v. epos
(1840), „Antigonus of d. volksklachten" (1811),.
„Poetische luimen" (1812), „DichterlUke bespiegelimfen op 't Onze Vader" (1812 on '43),
„Bediedenis v. d. Antwerpschen Ommegang,
a. hare Britsche Majesteit Koningin Victoria'
(1813), „Balladen" (1843), „Hulde aen d. nagedachtenis v. Koning Willem 1" (1843), „Odebij 't openen v. d. ijzeren spoorbaen tuns.
Antwerpen en Keulen" (1843), „Tafereelen der zeven hoofdzonden" (1844), „Politieke Refereinen" (1844), „Godgewijde gezangen" (1841),
Drie Volksliedjes" (1814), „Karel d. Stouts,
Jacob v. Artevelde; twee onbekroonde dichtstukken uit d. prijskampen v. Antwerpen en
Gent" (1845) en „Volksliedjes" (1846). Zijn volledige werken met portret zagen meer dan
eons 't licht, 't laatst in 1884.
JAN BAPTIST VAN RIJSWIJCK, broader v. d.
voorg., word gob. 14 Dec. 1818 to Antwerpen, waar hij 5 Juli 1869 over]. Hij was
eerst hulponderwUzer on word in 1844 tot
eersten adsistent bij d. staats lagers hoofdschool benoetnd, uit welke betrekking hp,
vier jaar later ontslagen word ten gevolge.
v. een liedje, „Aen d. koning", voorkomende
in d. „Filter" (eon door hem geredigeerd weekblaadje). Van toen of wijdde hij zich uitsluitend a. d. staatkunde on d. journalistiek, ter
hij 't dagblad „d. Grondwet" redigeerde,-wijl
in vereeniging met anderen d. „Nederduitschen
Bond" stichtte en in verschill. openbare bijeenkotnsten en vergaderingen als krachtig on
geestig redenaar optrad. Ook schreet hij hoofdartikels in 't Antwerpsch dagblad Koophandel", tot Mei 1869, toen hij door een zware
ziekte overvallen word. Van zijn geschriften
noemen we: „Ltjkrede op koning Willem II"
(1819), „Opwekking tot liefdadigheid" (1850),
„d. Antwerpsche Longchamps", een hekeldicht (1850), „Van Dijck in verlot", hekelverzen (1850), „Volkslust of Hekel en luim"
(1851), „'t Woord Gods in tien zangen, of
Dichterltjke bespiegelingen op d. tafelen Mozes"
(185-5), „MengelpoGzy" (1855), „Tollens, trilogies
uit 't Zuiden" (1857) en „Politieke zweepslagen" (1861). Zijn werken werden moor dan
eons uitgegeven, 't laatst in 1885 e. v. door
zijn zoon JAN VAN RIJSWIJCK JANSZ., met een
levensschets v. Max Rooses.
LAMBERT VAN RIISWIJCK, d. derde v. 't
Vlaamsche broedertal, word 30 Mei 1822 teAntwerpen gob. Hij legde zich op 't zilversmedon en 't beeldhouwen toe on richtte in
1850 een atelier v. koper- on zilverdrijvers en
goudsmeden op, waar fraaie kunstgewrochten
in alle metalen vervaardigd worden. Als
schrUver is h(J bekend door bijdragen o. a. in „'t
Taalverbond", „d. Almanakken v. 't Willemsfonds'', „Alttjd wat Nieuws" en „Van alles
wat" alsmede door d. gedichten „Job, BUbelverhael" (1851), „David en Goliath, bUbelverhael" (1851), „Auxilium suis Deus", verhaal
uit d. Antwerpsche geschiedenis (18511, „Lljk
d. Ouden zongen, zoo piepen d. jongen"(18521„
„Keizer Karel en O. L. v. Toren" (1853), „th
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Fransche veldmarschal en d. Vlaemsche
smid", eon parabel (1854) en „Lofgalm, d. zeer
eerwaerden Joannis Baptista Beeckmans opgedragen" enz. (1863).
Naast dozen noemen wij nog:
JAN VAN RI.3WIJOIC, zoon v. d. dichter
Jan Baptist, gob. 14 F. 1853 to Antwerpen.
Hij ontving zijn opleiditrg a. d. hoogescholen
v. Leuven en v. Brussel, a. welke laatste
universiteit hij in 1876 fn d. rechten promoveerde. Na zich in zijn geboorteplaats als
advocaat gevestigd to hebben, werd hij bier
in 1881 tot lid v. d. gemeenteraad on in 1889 tot
.schepene v. onderwijs gekozen en in 1893 tot
burgemeester der Scheldestad benoemd, als
•opvolger v. Leopold de Wael. Van zijn geschriften ztjn ons bekend : „Abraham Lincoln"
,(een voordracht; 1877), „Washington" (id.1879)
.en ,Cavour" (idem, 1879); verder schreef hij
o. a. een aantal hoofdartikels in 't Antwerpsch
weekblad „d. Kleine Courant", in 1883 opgericht. JAN VAN RIJSWInt was geruimen tijd
voorzitter v. d. liberalen Vlaamschen Bond.
Rijswijk, een welvarende gemeente in d.
Nederl. prov. Zuid-Holland, tuss. 's-Gravenhage en _Delft, met 3200 inw., een aantal
buitens, een fraai marmeren monument voor
d. dichter Tollens, die hier in 1856 over!., en
een gedenkzuil ter herinnering a. d. vrede, die
hier 10 Sept. 1697 op 't huis „Nieuwburg" gesloten werd. Genoemd huis, ook 't „Huis to
Rijswijk" geheeten, is in 1783 gesloopt.
Rijswijk, een kleine gemeente in d. Nederl.
prov. Noord-Brabant, a. d. Maas en 2 uur t.
N.-W. v. Heusden, met circa 500 inw.
Rijzenburg, een kleine gemeente in d.
Nederl. prov. Utrecht, 2 uur t. W. v.Wkjk-bijDuurstede, a. d. weg v. Utrecht n. Arnhem,
met circa 500 inw.
_RiHand-Bat, een gemeente in d. Nederl.
prov. Zeeland, eiland Zuid-Beveland, met
1450 inw.
Rimburg, een gemeente in d. Nederl.
prov. Limburg, 1iI 2 uur t. N.-0. v. Kerkrade,
met 300 inw.
Rimini, 't oude Ariminum, eon districtshoofdstad in d. Italiaansche prov. Forli
niet ver v. d. uitmonding v. d. Marecchia in d. Adriatische Zee en a. d. spoorweg
Bologna—Ancona gelegen. Zij is d. zetel v.
een bisschop en heeft een prachtige kathedraal,
die op een tempo! v. Castor on Pollux gobouwd
werd, verscheidene andere schoone kerken (San
Francesco en San Giuliano), prachtige paleizen,
een lyceum on een gymnasium,eenbibliotheek,
een circus, een schouwburg en een museum.
d. Haven, die in d. Romeinschen t(jd voor d.
bests v. d. gansche kust gold. is tegenwoordig
verzand. d. Bevolking bedraagt 19500 inw.,
die zich bezighouden met ztjdewevertj on
vischvangst. d. Stad wordt versierd door 't
standbeeld v. paus Paul V. Aan oudheden zijn
merkwaardig: d. vtjfbogige marmeren brug
over d. Marecchia, welke door AugUstus
begonnen en door Tiberius voltooid werd,
een tempo! v. Antonius, eon triumfboog v.
Augustus en d. Piedestallo di Cesare. —
Rimini is oorspronkeltjk een stiohting der
Umbrfers, die in 269 v. Chr. in eon Romemsche
kolonie herschapen ward. Keizer Otto III
verhief in 1200 't geslacht der Malatesta tot
rtjksvicaris aldaar. In 1503 werd d.. stad verkocht a. d. Venetianen, die haar echter kort
daarna a. d. Paus moesten afstaan. Sedert
1861 behoort Rimini a. 't koninkrtjk
Rinaldi (RINALDO), een Italiaansch beeldhouwer, geb. 13 Apr. 1793 to Bonn, over!. 27
Juli 1873 te Rome, waar hij zich onder Ca,
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nova gevormd had. Zija voorn. scheppingen
zijn „Cephalus en Procis", „Adam on Eva",
„Androcles met d.leeuw",„Melpomene", „Sappho" en „Penelope".
Ring. Zie Saturnus.
Ring (MAX), een Duitsch schrijver v.
Israelietische afkomst, gob. 22 Juli 1817 to
Zauditz btj Ratibor. Aanvankeltjk arts, yestigde hij zich in 1850 te Berlijn om er zich
uitsluitend bij letterkundigen arbeid to bepalen. Van zijn talrtjke romans noemen we hier
„Der grosze Kurfiirst und der SehOppenmeister", „Rosenkreuzer und Illuminaten" (4 dln),
„Eine arms Seele" (3 din), „Milton und seine
Zeit", „Ein verlorenes Geschlecht" (6 dln),
„Furst und Musiker" (3 dln), „GOtter und Gotzen" (4 dln), „Berliner Kinder" en „Der Smog
der Liebe". „Voorts schreef RING 't treurspel
„Die Genfer", eenige blijspelen on d. werken
„Lorbeer und Cypresse" (1873), „Biographie
Louis Napoleons" (1871), „Die deutsche Kaiserstadt Berlin" (2 dln, 1882—'84) on „Das Buch
der Hohenzollern" (1888).
Ringelrups. d. Vlinder uit d. ringelrups
behoort tot d. spinners (bombycina) onder d.
nachtvlinders (lepidoptera heterocera) on heeft
duo gekamde sprieten. d. Voelhorens en 't
geheele lijf zijn altijd in kleur a. d. vleugels
gelijk, doch doze wisselen of v. bleek okergeel tot donker roodbruin. Over d. bovenvleugels loopen twee roodbruine bij lichtgekleurde individuen en twee gele strepen
bij donkergekleurde individuen; tuss. doze
strepen is d. grondkleur dikwijls donkerder.
d. Vlinder vliegt in Juli.
d. Rups is slank, dun behaard, in d. lengte
blattw, rood en geel gestreopt met een witte
ruggestreep ; d. kop is grijsachtig blauw met
twee zwarte vlekjes, die men gewoonlijk voor
d. oogen aanziet. d. Pop ligt in een wit of
grijs spinsel, waaruit bij aanraking een geel
poeder stuift. d. Rups behoort tot d. zeer
schadelijke insecten, daar ztj niet alleen jaarlijks padeel doet a. eiken, berken, abeelen en
populieren, maar ook voornamelijk a. alle
soorten v. vruchtboomen. d. Naam ringelrups
is daarvan alkomstig, dat 't wine haar eieren
in een kring lijmt om d. jarige loten, welke
ring door een lijmige stof, die in d. lucht verhardt, omgeven wordt, zoodat htj tegen d.
working v. regen en sneeuw behoed on zelfs
eenigszins moeieltjk to verbreken is.
.Ringlijster. Zie Ljjster.
Ringwormen (Annetides). d. Ringwormen
maken een klasse uit in d. diergroep der
wormen, walks d. volgende kenmerken bezit.
Hun lichaam is lang, meestal rolrond, zonder
pooten, doch dikvals in stede daarvan bezet
met borstelharSn of borsteldragende terugtrekbare knobbeltjes. Hun ademhaling heeft
plaats of door uitwendige kieuwen of door
inwendige zakvormdge holten of wel door d.
huid zelf. Zij leven nimmer als parasieten
binnen 't lichaam v. andere dieren. d. Organen
v. d. bloedsomloop zUn bij d. meeste herkenbaar, samentrekbare eaten nemen d. functie
v. een hart waar. 't Zenuwstelsel bestaat
gewoonlijk tiff een dubbele zenuwknoop in
d. kop en uit een dubbele zenuwstreng in d.
buildrOlte.
Gewoonlijk is 't lichaam door dwarse plooien
in ringen verdeeld, waaraan d. naam ontleend
is. Steeds is d. huid week, nimmer hoornachtig. d. Kop is niet alttjd to onderscheiden
v. 't lichaam, is dit wel 't geval, dan is hij
v. oogen on gelede voeldraden voorzien.Sommige soorten leven in kokertjes, uit stukjes
v. schelpen of zandkorrels a. elk. gevoegd.
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Herstellingsvermogen is bij enkele soorten
zoo groot, dat in twee stukken gedeelde wormen in twee wormen veranderen. Eenige ringwormen verspreiden een phosphorisch licht.
Tot deze klasse behooren o. a. d. bloedzuigers (zie Bloedzuigers), d. aardwormen (zie
Aardworm), 't waterslangetje met d. langen,
tongvormigen snuit (Naffs proboscidea), d. zeemuizen. zeeduizendbeenen, schepkokerwormen
en goudkam.
Rink (JOHANN CHRISTIAN HEINRICH), een
beroemd Duitsch organist, te Elgersbrug
in 't hertogdom Gotha geb. Hij had zijn
vorming grootendeels te danken a. Kutel,
een leerling v. d. beroemden Bach, en was
eerst organist to Giessen, later te Darmstadt,
waar hij 7 Aug. 1816 overl. Hij heeft een
menigte fugen, praeludien e. a. stukken voor
't orgel geschreven, terwijl zijn „Studien filr
das Choralspiel" (1832) langen tijd een studieboek bij uitnemendheid voor Jonge beoefenaars
v. 't koraalspel was.
Rink (PIETER), een Nederl. rechtsgeleerde en
lid v. d. Tweede Kamer der Staten Generaal,
geb. 13 Aug. 1851 te Tiel, waar zijn vader rechter
was. Hij studeerde en promoveerde te Utrecht
in d. rechten en vestigde zich in zijn geboorteplaats als advocaat. Eerst lid v. d. gemeenteraad en wethouder aldaar, werd hij in 1883
tevens lid v. d. Provinciale Staten v. Gelderland, terwijl hij in 1891 door 't district Arnhem tot lid v. d. Tweede Kamer gekozen
werd, als opvolger v. d. hoer Rooseboom.
Rio ('t Spaansche en Portugeesche woord
voor rivier) is d. naam, die gebezigd wordt
vOOr talrijke rivier-, plaats- en pro vincienamen
in 't Spaansche en Portugeesche, ook wel
in 't Italiaan&che taalgebied. We noemen
als d. voornaamste: Rio Altrata, een rivier
in d. Vereenigde S aten v. Columbia. —
_Riobamba, een stad in d. Zuid-Amerikaansche
republiek Ecuador, in d. Cordillera's v. Quito,
tuss. d. Chimborazo en d. Sangay gelegen;
in 1797 door een aardbeving verwoest, werd
-deze stad 5 KM. v. d. oude plaats weder
opgebouwd. Men heeft er talrijke kerken en
kloosters en ongeveer 18 000 inw. Bijzonder
merkwaardig is Riobamba door d. overblijfselen v. een paleis der Inca's. — Rio Branco,
d. benedenloop v. d. Parima (zie aldaar) in d.
Braziliaansche prov. Amazonas. — Riochico
of Alanje, d. haven v. 't depart. Chiriqui
(zie dat art.), met ongeveer 5000 inw. — Rio
Colorado, d. naam v. verscheidene Amerikaanache rivieren (zie Colorado). — Rio de Janeiro,
d. hoofdstad v. Brazilie, eigenlijk Scio Sebastido
do Rio de Janeiro, doch gewoonlijk Rio genoemd.
Zij ligt a. d. breede baai v. denzelfden naam
en heeft een der grootste en schoonste havens
der wereld ; batterijen en Porten beschermen 't
uitgestrekte waterbekken; d. sterkste v. deze,
onder welke Pita de Cobras, zijn op eilanden
gebouwd. Aan d. zuidwestzijde strekt zich d.
stad op een schiereiland uit; ztj bestaat uit
een oud en een nieuw gedeelte. Zes voorsteden
liggen a. d. baai of in d. nabijgelegen dalen;
d. fraaiste v. deze is Botalago. d. Fraaie
waterleiding Cariocca is in navolging v. d.
aquaduct te Lissabon aangelegd. Rio de Janeiro
is d. zetel v. een bisschop en heeft een op Duitsche wijze ingerichte universiteit, een academie voor wetenschappen en andere inrichtingen voor onderwijs. Een schouwburg en een
Coliseo voor stierengevechten ontbreken evenmin als hospitalen en inrichtingen voor liefdadigheid. d. Industrie der stad is in d. laatste
eeuw zeer in bloei toegenomen en ook d.
handel, zoowel d. overzeesche als d. binnen9t
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landsche, is v. groot belang; uitgevoerd worden
vooral koloniale waren, ingevoerd Europeesche
manufacturen. 't Is d. hoofdstagelplaats v.
Zuid-Amerika en een voorname ankerplaats
voor schepen. Verscheidene spoorwegen stellen
d. stad naar 't N. en 't N.-W. met 't binnenland
in verbinding. 't Aantal inw. bedraagt 1 2 millioen, weer dan 1/3 v. doze zijn negers. Na d.
Portugeezen zijn d. Franschen er 't talrijkst en
daarna d. Duitschers, die er sedert 1845 een
Evangelische kerk hebben. In d. nabijheid der
stad liggen d. vroeger keizerlijke lustsloten Boa
Vista, Sdo Christophal en Botal ago. In 1515 werd
d. baai ontdekt, in 1710 versterkt. Zie Allain
„Rio de Janeiro" (1885). — d. Braziliaansche
kustprov. Rio de Janeiro, tuss. Espirito Santo,
Minas Geraes en Sao Paulo gelegen, beslaat
(buiten 't grondgebied en d. bevolking der
stad Rio de Janeiro) een oppervl. v. 1251 vk.
mijlen met ongeveer 1 200 000 inw. d. Voorn.
voortbrengselen zijn : koffie, suiker en katoen.
d. Hoofdstad is Nictheroy. — Rio dell' Elba, een
gemeente a. d. kust v. 't eiland Elba, bestaande
uit 't vlek Rio Castello en d. havenplaats Rio
Marino, samen met ongeveer 6500 haw.; 't
heeft d. rtjkste ijzermijnen uit d. omtrek.
Doce, een rivier in Brazilie, 740 KM. lang,
ontspringt a. d. oostelijke helling der Andes
en mondt als Saladillo in d. Laguna de los
Porongos uit. — Rio Grande, een rivier in
Guatemala. — Rio Grande (of Para), een bronrivier v. d. Parana. — Rio Grande, een rivier
in 't Portugeesche gedeelte v. Senegambie
(West-Afrika), 500 KM. lang. — Rio Grande
(Scio Pedrodo), een havenstad in d. Braz. prov.
Rio Grande do Sal, a. Li. ingang v. d. Lagoa
dos Patos; men vindt er een schouwburg, een
tolkantoor, wol- en katoen-industrie en ongeveer 20 000 inw. — Rio Grande de Belmonte,
een rivier in Brazilie, 740 KM. lang, ontspringt
in d. prov. Minas Geraes en mondt bij Belmonte in d. Atlantischen Oceaan uit. -- Rio
Grande del Norte, zie Norte (Rio Grande del).
een rivier in d. Middel—RioGrande Santigo,
Amerikaansche republiek Mexico, 816 KM.
lang, die bij San Blas in d. Grooten Oceaan
uitmondt na talrijke watervallen gevormd to
hebben. — Rio Grande do Norte, een Braz.
prov. in 't 0. v. Zuid-Amerika, met een
oppervl. v. 1045 vk. mijlen en 309 000 inw. In
't Z. wordt deze prov. begrensd door Parahyba, in 't W. door Ceara en a. d. andere
zijden door d. Atlantischen Oceaan. 't Gebergte,
d. Serra Borborema, dat d. geheele prov.
inneemt, eindigt in 't 0. in Kaap Roque. d.
Rivier Rio Grande do Norte mondt uit bij d.
hoofdstad Natal, d. uitvoerplaats v. d. geheele
provincie. — Rio Grande do Sul, d. zuidelijkste
prov. v. Brazilie, tuss. 49 en 570 W.-L. (v.
Greenw.) en 34 en 27° Z.-Br., met een oppervl.
v. 431 vk. mijlen en 650 000 inw. 't Grenst a.
d. Atlantischen Oceaan, die hier verscheidene
groote lagoas (strandmeren) vormt. 't Noordelijk deel der prov. is bergachtig en met dichte
bosschen bedekt en bezit uit4estrekte dalen;
't midden is minder bergachtig; tuss. d.wouden vindt men weiden; 't klimaat is hier
gezond; 't geheele zuidelijk deel bestaat uitsluitend nit weiden, die 't karakter der pampa's
dragen en waarop veel a. veeteelt wordt
gedaan. d. Grootste stad is Portalegre. d. Rio
Grande do Sul valt in 't zuidelijk deel v. 't
Patosmeer (lagaodos Patos) en verdeelt a.
haar uitmonding in d. Atl. Oceaan d. vroegere
hoofdstad Rio Grande in twee deelen, Sdo
Jose of Do Norte op d. linker- en Sdo Pedro of
do Sul op d. rechteroever. 't Is een belangrijke
zeehandelsplaats en heeft een groot tolkan-
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toor, een schouwburg en ongev. 18 000 inw.
Tegenwoordige hoofdstad is Sdo Leopoldo,
ten N. v. Portalegre. — Rio Grande do Sul is
d. afyloeiing v. 't Lagoa dos Patos in d. Braz.
prov. Sao Pedro do Rio Grande do Sul; zij
mondt uit in d. Atl. Oceaan. — Rio Negro,
d. naam v. twee Z.-Amerikaansche rivieren.
1. Rio Negro of Curana (beide namen beteekenen Zwarte rivier), d. belangrtjkste linker*
rivier v. d. Amazone; ztj ontspringt in 't
Z.-Oostelijk deel v. Nieuw-Granada, betreedt
ender d. naam Rio Guainia 't gebied v. Venezuela en neemt een arm v. d. Cassiquiaire op
en later die rivier zelf, die haar tevens met d.
Orinoco verbindt. In d. Braz. prov. Amazonas
neemt zij nog eenige ztjrivieren op en ztj valt
na een loop v. 2150 KM. in d. Maranon. In d.
benedenloop is d. rivier zeer breed en risk a.
eilanden; evenals d. Rio Negro bij haar uitinonding in d. Maranon een delta vormt,
monden ook haar eigen belangrijke zurivieren
met verschill. armen in haar uit; bovendien
zijn haar oevers vrij dicht bevolkt. 2. Rio
Negro of Limay, d. grensrivier tuss. d. Argontijnsche republiek en Patagonii5; !mar brongebied ligt v. 410-36' Z.-Br. a. d. belling v.
d. Andes v. Chili. Zij neemt als grootste
zijrivier d. Rio Neuquen of Comoe op en valt
na een loop v. 900 KM. op41. Z.-Br. in d.
Atlant. Oceaan. d. Rio Negro is d.waterrUkste
rivier v. Patagonie; haar oevers zijn voor 't
grootsto deel waardelooze steppen, waarop
met uitzondering v. 't mondingsgebied wilde
Indianen wonen. — Rio Negro, een zeer vruchtbaar depart. v. d. Z.-Amerikaansche republiek
Uruguay, met een oppervi. v. 141 vk. mijlen
en ongeveer 10000 inw., die zich bezighouden met veeteelt. d. Hoofdstad is Independencia. — Rio Negro, een stad in d. Z.-Amerik.
republiek Columbia a. d. Rio Pantanillo, met
een schouwburg, een seminarium en ongeveer
9500 inw. — Rio Sdo Francisco, een rivier in
Brazing (zie Selo Francisco). — Rio Tinto (Minas
als), een stad in d. Spaansche prov. Huelva,
a. d. zuideltjke helling v. d. Sierra de Aracena,
a. d. bovenloop v. d. Tinto en a. d. spoorw.
Hulva—Ttio Tinto, met rUke koperm(jnen en
ongeveer 5000 inw. — Rio Vermejo, een rechter ztjrivier v. d. Paraguay in d. republiek
Argentina, ontstaat in d. staat Bolivia uit
verschill. bronnen, stroomt n. 't Z.-O. en
Ynondt niet ver v. Neembuca in d. Paraguay
uit. Haar grootste zijrivier is rechts d. Rio
de San Francisco.
• Rio de la Plata, Zie La Plata.
Rioja (FRANQESCO DE), een Spaansch lierdichter, in 1600 te Sevilla geb. HU studeerde in
zijn geboortestad in d. rechtswetenschap en
godgeleerdhoid en bekleedde eon tijdlang 't
lidmaatschap v. d. grooten inquisitie-raad. d.
Val v. zijn begunstiger, d. minister Olivarez,
had ook d. z(inen ten gevolge en htj werd
gevangen gezet, doch, toen zijn onscbuld gebleken was, in vrijheid gesteld en door d.
koning tot bibliothecaris der koninklUke booker(' te Madrid benoemd. HU overl. aldaar in
1669. ZUn gedichten zijn, na vroegere afzonderlUke uitgaven v. sommige, verzameld
spgenomen in 't 18e deel der „Collection" v.
Ramon Fernandez (Madrid 1797); d. beste ook
in d. „Poesias eslogidas de F. de Herrara, F.
de Rioja" etc. (Madrid 1822).
Rios (Don AMA DOR JOSS DE LOS), een
Spaansch geschiedschrUver, geb. 1 Mei 1818
be Baena, sedert 1840 hoogl. to Madrid, overt.
17 Fehr. 1878 to Sevilla. ZUn voorn. werken
zijn „Historia critics de la literatura espanOle

(7 dln, 1861—'67) en „Historia de to villa y

corte de Madrid" (4 din, 1861—'64). Ook als

dichter heeft RIOS zich bekend gemaakt. •
Riouw en onderhoorigheden is d.
naam v. een residentie v. Nederl. Indic, bestaande uit d. Riouw-Lingga-archipel, die
zich t. Z. v. Singapore bevindt, d. Aiiambas-,
d. Natoena-, d. Karimon- e. a. eilanden en
't r(jk Indragiri op Sumatra's oostkust. d.
Riouw-Lingga-archipel bestaat voorna ► neltjk
uit d. eilandjes Bintang, waarmee 't eilandje
Tandjong Pinang thans zoo goad als geheel
door verzanding verbonden is, Mars, Batam,
Boelang, Gampang, Galat, Lingga en Singkep.
Sommige zijn bergachtig, andere verbeflett
zich slechts weinig boven d. zee; vele Ala
met dichte wouden on een weelderigen plantengroei bedekt; d. gambircultuur wordt er veelvuldig gedreven. 't Eilandje Singkep is bekend door d. onlangs begonnen exploitatie v,
't tin, dat er gevonden wordt. Slechts een
zeer klein deel v. 't gebied staat onder 't onmiddellijk gezag v. 't Nederlandsche gouvernement, t. w. 't eilandje Tandjong Penang.
Voor 't overige wordt Riouw-Lingga onder
't oppergezag v. Nederland bestuurd door d.
sultan v. Lingga, die editor in 't bestuur over
d. noordelijke groep vervangen wordt door d.
onderkoning v. Riouw; deze, in schtjn ondergeschikt, oefent in werkeltjkheid een grooter
gezag uit dan d. sultan zelf; zgn woonplaats is
op 't kleine eilandje Mars (Poeloe Penjingat),
tegenover Tandjong Pinang. — d. Hoofdplaats,
Riouw, d. zetel v. d. resident, ligt op 't
eilandje Tandjong Pinang en telt 3900 inw.,
onder wie 125 Europeanen. In 1828 werd zij
tot vrijhaven verklaard, met 't doel een tegenwicht to vormen tegen 't blueiende Singapore,
dat alien handel dezer streken a. zich trok,
doch, hoewel d. handel er vrtj levendig is,
blUkt 't toch niet met Singapore to kunnen
concurreeren. 't Garnizoen houdt verblijf in 't.
fort Kroonprins.
Ripidolieth of chloriet is een hoxagonaal
kristalliseerend, zeer zacht, groan mineraal,
dat in dunne blaadjes dOurzientig en zeer
zwak pleochroItisch is on 't soort. gew. 2,78
a 2,95 heeft. 't Is een waterhoudend silicaat
v. aluminium, tjzer en magnesium en vormt
't hoofdbestanddeel v. chlorietschiefer. 't Komt
o. a. voor in Zwitserland, Tirol en Salzburg..
Ripidolieth of klinochloor is een monoklien kristalliseerend, zeer zacht, groan mine-.
raal, dat doorschijnend, in dunne blaadjes
doorzichtig en dik w dichroitisch (groen en
rood) is. 't Hoeft 't soort. gew. 2,65 a 2,78 en is
waterhoudend silicaat v. aluminium, Ozer
en magnesium. 't Komt o. a. voor in Penn-

sylvanid, in d. Oeral, in Tirol en in Piemont.

Ripieno, een Ital. woord ter aanduiding v.
die instrumenten of zangstemmen, welke alleen
tot versterking der solo's dienen, gelUk dan
ook 't woord d. beteekenis heeft v. aanvulling.
Ripley (ozottoE), een Noord-Amerikaansch
schrtiver, geb. 4 Oct. 1802 to Greenfield in
Massachusetts. Na geruimen tUd predikant
to Boston to zUn geweest, stichtte bU in 1841
een co ►nmunistische kolonie to Roxbury, bekend onder d. naam „Broad farm community",
on in 1849 vestigde hU zich to New-York,
waar hU redacteur v. d. „Tribune" werd. Van
1859—'76 gaf hij voorts aldaar met Dana ,The
American Cyclopaedia" uit en hij overl. er
4 Juli 1880. Met Hedge heeft RIPLEY verscheidone werken vertaald, die onder d. titel „Specimens of foreign standard litterature" (14
din. 1838—'42) gezamenlUk 't Licht zagen.
Ripon (FREDERIC JOHN ROBINSON, Viscount
GODERICH,

graaf v.), een Engelsch staatsman,
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geb. 1 Nov. 1782. In 1806 werd hij lid v. 't
Lagerhuis en in 1812vice-president v. d. Board
of Trade, in welke hoedanigheid hij in 1815
ten gunste v. d. grondbezitters een voor 't
yolk nadeelige graanwet wist in te voeren.
Allengs sluot hij zich meer en meer bij d.
liberalen aan en in 1822 werd hij kanselier
der schatkainer en in 1827 staatssecretaris v.
Kolonien; in laatstgenoemd jaar kreeg hij d.
door zijn overgrootvader, d. hertog v. Kent,
gevoerden titel viscount Goderich v. Nooton.
Van Aug. tot half Dec. 1827 was RIPON ministerpresident, in 1880 werd hij minister v. Kolonien
en in 1833 zag hij zich tot graaf v. Ripon
en geheim-zegelbewaarder verheven; in 1834
legde hij zijn portefeuille neder; sedert s]oot
hij zich meer en meer bij d. Tories aan. Onder
Peel werd hij in 1841 president v. d. „Board
•of Trade", v. 1843—'46 was hij vervolgens
voorzitter v. 't Indisch Bestuur en hij overl.
28 Jan. 1859 to Putney-Heath. — GEORGE
FREDERIC SAMUEL ROBINSON, markies v. RIPON,
een liberaal Engelsch staatsman, d. eenige zoon
v. d. voorg., geb. 21 Oct. 1829 te Londen. In
1852 nam hij als viscount GODERICH zitting
in 't Lagerhuis en in 1859 als graaf v. Ripon in
't Hoogerhuis; in dat jaar erfde h(1 v. zijn
oom d. titel graaf v. GREY en werd hij onder•staatssecretaris in 't ministerie v. Oorlog ; in
1861 werd hij zulks in 't ministerie v. Kolonien,
v. 1863—'66 was hij minister v. Oorlog en v.
1868—'73 president v. d. geheimen raad en in
1871 zag hij zich tot markies verheven. In
1874 legde hij d. post v. grootmeester der
Engelsche vrijmetselarij neer om tot d. Kath.
godsdienst over te gaan. Van 1880—'86 was hij
vice-koning v. India en v. 1886—'87 minister v.
Marine, waarna hij in 1892 werd aangesteld tot
-staatssecretaris v. Kolonien.
Ripperda. (wiesoLT), een Friesch edelman,
zoon v. Focco en v. Clara v. Eversum, heeft
zich in onze geschiedenis roem verworven
door d. heldhattige verdediging v. Haarlem.
Van zijn eerstejaren woten wij weinig; hij stucleerde a. d. hoogeschool te Geneve en, na
teruggekeerd te zijn, nam hij dienst onder d.
vaneri v. Oranje en klom hij spoedig tot d. rang
v. hopman op. Later wierf hij met twee zijner
brooders 300 man in d. Ommelanden om d.
Spanjaarden te bestrijden en begaf hij zich naar
Holland, waar hij d. gewichtige betrekking v.
gouverneur v. Haarlem verwierf. Toen die
-stad in 1572 met een beleg werd bedreigd,
wilde d. wethouderschap in onderhandeling
treden met d. Spanjaarden en zond zij daartoe
afgevaardigden naar Don Frederik. d. zoon v.
Alva, te Amsterdam. Bit verneniende, riep
RIPPERDA d. burgerij bijeen in d. nieuwen
Doelen en hield hij daar een aanspraak, die v.
groote vaderlandsliefde getuigde. d. Souvereiniteit des yolks en d. rechten v. d. burger
erkennende, maakte hij 't yolk bekend, dat d.
.vroedschap zonder haar eed te houden en
buiten kennis der burgerij in onderhandeling
was getreden met d. vijand, dat 't gedrag der
Spanjaarden te Mechelen, Zutfen en Naarden hun trouweloosheid had doen kennen en
dat hij 't dos voor loffelijk hield. d. vijand
der stad tot d. laatsten snik zijns levens te
verdedigen. (Men vindt die aanspraak in
Hooft's „Nederlandsche Historian", VII). Door
zijn vurige taal in geestdrift ontstoken, besloot nu d. burgerij d. stad tot 't uiterste te
verdedigen. Men gaf hiervan kennis a. d.
Prins v. Oranje, die d. wethouderschap veranderde en v. tijd tot tijd aa.nzienlUke ver-sterkingen zond. d. Onderhandelingen waren
tintusschen ook vruchteloos afgeloopen en d.
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Spanjaarden sloegen 't beleg voor d. stad.
Met uitstekende dapperheid streden d. Haar.
lemmers voor haar verdediging en bij meni
gen uitval brachten zij d. vijand gevoelige
verliezen toe. RIPPERDA was altijd op d. gevaarlijkste punten en bracht door nil vow .beeld d. weitelenden dikwt)ls tot inkeer, (loch
eindelijk moest hU wegens ontstanen hongersflood en d. muiterij der Duitsche soldaten d.
verdediging opgeven. d. Stad werd op gena
en ongena overgegeven, echter onder d. voorwaarde, dat men d. plundering met 240 000
gulden zou mogen afkoopen. Deze voorwaarde werd bij 't binnenrukken der Spanjaarden in d. stad al dadelijk geschonden en, nadat
Don Frederik zijn intrede gedaan had, begon
't moorden v. burgers en soldaten. Honderden
eindigden hun leven door 't zwaard of d. strop
en, toen dit niet vlug genoeg ging, werden
300 menschen bij paren rug a. rug gebonden
en in 't Haarlemmermeer verdronken. RIPPERDA zelf, met eenige andere voornaine personen, werd op 't schavot onthoofd.
Rips of ribs is een dicht geweven, geribde
stof. In d. beginne vervaardigde men alleen
katoenen rips; later maakte men 't ook v.
halflinnen, linnen, wol of zUde.
Ristitsj (towAN), een Servisch staatsman,
geb. in 1831 te Kragoejewatsj. Hij werd in 1861
gezant te Constantinopel en was v. 1868—'72
lid v. 't regentschap voor vorst Milan en v.
1872—'73, alsmede korten tijd in 1875 en
wederom v. 1876—'80 minister-premier en
minister v. Buitenlandsche Zaken. Zijn bestuur
kenmerkte zich door een reeks vijandelijke
maatregel en tegen Oostenrijk, zoodat 't Oostenrijksch-Hongaarsche rUk ten laatste ztjn val
wist te bewerken. Sedert stelde hij zich a. 't
hoofd der liberale partij; hij was tevens zeer
Russischgezind en stond v. Juli 1887—Jan. 1888
wederom a. 't hoofd v. een liberaal-radicaal
kabinet. Sedert d. troonsafstand v. koning
Milan (6 Mrt 1889) stond RISTITSJ a. 't hoofd
v. 't regentschap voor diens zoon Alexander,
die door een coup d'etat zelf d. teugels v.
't bewind in handen nain. Hij heeft o. a. in
't licht gegeven: „Liebersicht der geistichen
and sittlichen Zustande in Serbien" (1851) en
„Die neuere Litteratur der Serben'' (1852).
Ristori (ADELAIDE), een beroemde tooneelspeelster, geb. 26 Jan. 1822 to Cividale in
Friaul. Reeds vroeg betrad zij 't tooneel; zij
vormde zich to Turijn en legde een buitengewoon talent a. d. dag voor tragische rollen.
In 1848 trad zij in 't huwelijk met d. markies
del Grillo en sedert 1850 maakte zij verscheidene kunstreizen. In 1851 werd zij hoftooneelspeelster to Turtjn; in 1854 viel haar buitengewone bijval to ParUs ten deel en zij vierde
haar triomfen in seiner alle groote schouwburgen v. Europa on Amerika. Ook heeft zij
Australia bezocht en 't work „Ricordi et stud!
artistici" (1887) in 't licht gegeven.
Risus (v. '.t Lat. ridere) beteekent 't lachen.
Risum teneatis, amici! is een Lat. u Iroep, ontleend a. Hor. „Ars Poetica" on beteekenende
„Kunt ge u v. lachen onthouden, vrienden'i
Lacht niet! — Risus ,Sardonius of Sardonische
lach is een gedwongene, bitters lach, mat
men meant, zoo geheeten naar een vergiftig
gewas (Sardonic herba) op Sardinia, welke
gebruik d. mond tot lachen doet samentrekken
Ritgen

(HUGO JOSEPH MARIA VON). een

Duitsch architect, o. a. bekend door d. goheele en voortreffelijke restauratie v. d. Wartburg. Geb. 3 Mrt 1811 to Stadtberg in Westphalen, werd hi,j in 1874 hoogl. in d. kunstgeschiedenis to Darmstadt en overl. hij 31 Juli

RIT.

158

1882 te Gieszen. Hij schreef „Der FUhrer auf
der Wartburg" (3e dr. 1876).
Ritornello, een Ital. woord, in d.muziek
aanduidende d. herhaling (wat 't woord bet.)
v. 't in zangstukken door d. hoofdstem gezongene door 't accompagnement. Men gebruikt
dit woord ook ten opzichte v. d. muzikale
inleiding tot een aria, welker geest en melodie zij uitdrukt; alsmede v. kleine volkszangen, die niet zelden voor d. vuist worden
voorgedragen.
Ritschl (ALBRECHT), een beroemd Protestantsch theoloog, geb. 25 Mrt 1822 te Berlijn.
Hij werd in 1853 hoogl. te Bonn en in 1864 te
Gottingen en overl. 20 Mrt 1889 aldaar. Aanvankelijk aanhanger der zoogen. Tilbinger
school, werd allengs een steeds grootere
tegenstander v. deze. Reeds met zijn eerste
geschrift, „Das Evangelium Marcions und das
kanonische Evangelium des Lukas" (1846)
sloeg hij een geheel zelistandigen weg in, nog
weer met zijn „Entstehung der Altkatholischen Kirche" (2e dr. 1857). Zijn voorn. werk
is echter „Die christliche Lehre von der
Rechtfertigung und Versohnung" (3 dln, 2e
dr. 1882—'83), waarin hij d. gedachten, die a.
d. streng geloovige leer ten grondslag liggen,
volgens een geheel nieuwe opvatting dogmatisch tracht te rechtvaardigen. Van zijn
overige werken noemen we nog: „Geschichte
des Pietismus" (2 din, 1880—'84), „Theologie und
Metaphysik" (2e dr. 1887), „Drei akademische
Roden" (1888) en „Fides implicita" (1890). Over
hem schreef Frank (1888).
Ritschl (FRIEDRICH WILHELM), een beroemd
Duitsch philoloog, geb. 6 Apr. 1806 te GroszVtLrgula bij Langensalza. Hij werd in 1832
hoogl. te Halle, in 1833 to Breslau en in 1839
to Bonn, waar hij in 1854 tevens opperbibliothecaris der universiteit en directeur v. 't
academische kunstmuseum en 't museum v.
vaderlandsche oudheden werd, in welke betrekking hij later door Otto Jahn werd bijgestaan. Door RITSCHL werd Bonn 't middelpunt
der philologische studien in Duitschland, doch
in 1865 moest d. bekwame hoogl. zijn ambten
neerleggen ten gevolge v. een geschil met d.
regeering. HU aanvaardde 't professoraat te
Leipzig, waar hij tot zijn dood, 9 Nov. 1876,

werkzaam was. 't Voorwerp ztjner critischexegetische studi6n waren d. Lattjnsche blijspeldichters, in 't btjzonder Plautus. d. Vruchten
dier studign waren : „Parerga Plautina atque
Terentiana" (1845) en d. groote uitgave v.
„Titi Maccii Plauti comediae" (3 dln,1848—'54,
nieuwe dr. 1881 e. v.). Ook gaf hij d. merkwaardige „Priscae latinitatis monumenta
epigraphica" (6 dln, 1862—'64) in 't licht. Over
hem schreven Muller (2e dr. 1878) en Ribbeck
(2 dln, 1879—'81).
Rittem, ook Ritthem en Rutthem, een gemeente in d. Nederl. prov. Zeeland, eiland
Walcheren, nabtj Vlissingen, met ruim 600 inw.
Ritter (KARL), met Alexander von Humboldt d. stichter der vergeltjkende aardrtjkskunde genoemd, werd 7 Aug. 1779 te Quedlinburg geb. Reeds vroeg vatte htj liefde op voor
onderwijs en studie, maar bovenal voor d.
aardrijkskunde. En wat inzonderheid zijn aandaeht trok, was: d. aarde als woonplaats v.
d. mensch, 't verband, dat er volgens hem
noodzakelijk bestond en moest bestaan tuss.
d. bouw der aarde en d. ontwikkeling barer
bewoners. Op dit onderwerp was, ook toen hij
zelf onderwijzer was geworden,al d.aandacht
an al d. studie v. HITTER gericht en v: zun
hooge opvatting, zijn diepen blik in dezen
legde hij getuigenis of in zip werk „Erdkunde
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im Verhaltnisse zur Natur und zur Geschichte
des Menschen" (2 dln, 1817—'18, 2e dr., 20 din,

1822—'59), waarmee hij zich al spoedig grooten naam verwierf. In 1819 zag hij zich benoemd tot leeraar a. 't gymnasium te Frankfurt a. Main en in 1820 tot hoogl. in d. aardrijkskunde a. d. universiteit te Berlijn, waar hij
v. 1826—'31 ook directeur der krijgsschool was.
Van 't in 1828 te Berlijn opgerichte genootschap
v. aardrijkskundigen was RITTER jaren lang
't bezielende middelpunt. 28 Sept. 1859 overl.
d. begaafde man, die zich voor tUdgenooten
en nageslacht verdienstelijk heeft gemaakt.
Na zijn dood gaf zijn leerling prof. Daniel
verscheidene zUner voorlezingen in 't licht,
o. a. „Allgemeine Erdkunde" (1826), „Europa'r
(1863) en „Geschichte der Erdkunde und
der Entdeckungen" (1861). Van RITTER'S overige
werken noemen we nog „Europa; ein geographisch-historisch-statistisches Gemalde" (2 dln,
1817), „Vorhalle europaischer Volkergeschich
ten von Herodot" (1820), „Einleitung und Abhandlungen zu einer meter wissenschaftlichen.
Behandlung der Erdkunde" (1852), alsmede een,
atlas, ter verduidelijking zijner aardrijkskundige werken (met Etzel uitgegeven). Zie over
hem d. levensbeschrijving v. z(jn zwager Kramer (2e dr.1875), Gage, „Karl Ritter" (1867),
en Marthe, Was bedeutet Karl Ritter ffir die ,

Geographi"(180).
Ritter
(HEINRICH),
een verdienstelijk.
Duitsch wijsgeer, geb. 21 Nov. 1791 to Zerbst;
hij wend in 1824 hoogl. te Berlijn, in 1833 te
Kiel en in 1837 te Gottingen, waar hij 3 Febr.
1869 overl. Zijn voorn. werk is d.- „Geschichte
der Philosophie" (12 dln, 1829—'53). Voorts,
noemen we v. hem : „Abrisz der philosophischen Logik" (2e dr. 1829), „System der Logik
und der Metaphysik" (2 dln, 1856) on „Ueber
das Bose und seine Folgen" (1869). Bekend is,
ook d. in 't Latijn geschreven „Geschiedenisder Grieksch-Romeinsche wijsbegeerte", die
RITTER met Preller uitgaf (1838, 7e dr. 1888).
Ritter (moRiTz), een Duitsch geschiedschrijver, geb. 16 Jan. 1840 te Bonn, waar hij sedert
1873 prof. is. HU schreef o. a. „Geschichteder deutschen Union" (2 dln,1867—'73),„Briefeund Akten zur Geschichte des dreiszigjahrigen Krieges" (2 dln, 1870—'78) en „Deutsche.
Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation'
(1886 e. v.).
Ritter (HENRI), een genreschilder, geb. 24Mei 1816 to Montreal in Canada, overt.21 Dec._
1853 to Dusseldorf. d. Stof v. zijn in krachtig
koloriet uitgevoerde schilderingen, die tevens
een dichterlijken geest ademen, is meerendeels ontleend a. 't zeemansleven a. d. kusten
der Noordzee. Wij noemen v. gin stukken:
„Een huwelUksaanzoek in Normandie" (1841),,
„d. Verongelukte zoon v. d. loods" (1844), „d.
Wilddier' en „Smokkelaars, door Engelsche
dragonders overvallen" (1839).
Ritter (PIERRE HENRI), een Nederl. godgeleerde en letterkundige, geb. 10 Juni ]851 te_
's-Gravenhage, werd aanvankelijk in zijn ge-

boorteplaats voor 't onderwijs opgeleid, doch
studeerde sedert 1875, na zich door eigen vlijt
en inspanning tot d. academische lessen be.
kwaamd to hebben, a. d. Leidsche universiteit in d. theologie, waar Scholten en Kuenen
zijn geliefde leermeesters warden. In Jan.
1882 promoveerde hij op een dissertatie over
d. „Monadenleer v. Leibnitz" tot doctor in d.
theologie en vijf dagen daarna hield hij zijn,
intree to Utrecht als predikant btj d. Remonstrantsche gemeente aldaar. Medewerker a..
't „Zondagsblad" v. 't „Nieuws v. d. Dag" gewordn,schfij z„Paedgoi-
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sche Fragmenten" (1886), die weldra ook afzonderlijk verschenen en algemeenen bijval
vonden (3e dr. 1888). In 1891, na d. dood v.
H. de Veer (zie dat art.), word a. RITTER 't
hoofdredacteurschap v. 't „Nieuws v. d. Dag"
aangeboden en verliet hij d. kansel, welks
bediening hem door een langdurige keelongesteldheid sinds lang bemoeilijkt was. Zijn
„Paedagogische Fragmenten" werden weldra
gevolgd door een niet minder keurige reeks
„Ethische Fragmenten".
Ritter (AUGUST GOTTFRIED), een beroemd
Duitsch organist, geb. in 1811 to Erfurt en
overl. in 1885 to Maagdenburg. Hij cornponeerde onderscheidene orgelsonaten, fuga's,
variaties e. a. stukken, ook voor 't klavier,
en schreef bovendien theoretische werken en
een geschiedenis v. 't orgelspel v. d. 14e tot
d. 19e eeuw. — Een naamgenoot v. hem,
THEODOR BENNET RITTER, geb. in 1836 nabij
Parijs en overl. in 1886 in die stad, was een
beroemd klaviervirtuoos en leerling v. d.
grooten Liszt. Hij componeerde o. a. opera's,
• dramatische stukken („Le Paradis perdu", „Mephistopheles" e. a.) en een „Ave Maria".
Ritus, een Lat. woord, gebruik, gewoonte
beteekenend. Vandaar rite, ordelijk, behoorlijk,
naar gebruikelijke wijs. — Rituaal, ritueel is
kerkorde, regeling v. kerkelijke gebruiken;
voorts d. voorgeschreven ceremonien bij inwijdingen, kerkelijke feesten enz.
Ritzebuttel, een strook land, a. d. stad
Hamburg behoorende, ingesloten door d.
.Noordzee, d. Wezer en d. Elbe. Zij telt met
't eiland Neuwerk, dat in d. mond der Elbe
ligt, 7300 inw. op 1% vk. mijlen. 't Vlek v.
denzelfden naam heeft 1960 inw., die v. tuinbouw on visscherij leven.
Rivalis, Fr. rival, (v. 't Lat. rives, een
beek, dus eigenl. een beek op d. akker met
iemand gemeen hebbende) beteekent een
mededinger, wedijveraar, gelijk rivaliteit, Fr.
mededinging, ijverzucht beteekent en
rivalizeeren wedijveren, om d. meerderheid
strijden.
Rivarol (ANTOINE, graaf), een Fransch
schrijver, 7 Apr. 1753 to Bagnols in Languedoc geb. Oorspronkelijk voor d. geestelijken
stand bestemd, ward hij eerst soldaat en vervolgens gouverneur onder d naam Abbe Pardeux. Hij trok daarop n. Parijs, waar zijn
talent en zijn vernuft hem d.toegang tot aanzienlijke gezelschappen verschaften en waar
hij in kennis kwam met d'Alembert, Buffon
e. a. beroemde mannen. Hoe hij a. d. graventitel kwam, blijkt niet. Als schrijver maakte
hij zich voor 't eerst bekend door een recensie v. Delille's gedicht ,,Les jardins" (1782) en
een parodie daarvan, „Le thou et le navet"
getiteld. Zijn „Discours sur l'universalite de
la langue francaise" (1784) ward door d. academie to Berlijn bekroond. Vervolgens schreef
1111 in 't Journal politique et national en d.
Mercure de France. Nadat RIVAROL door zijn
„Lettres a M. Necker sur la religion et la
morale" (1787), d. „Petit almanach de nos
grands hommes" (1788) en 't „Petit dictionnaire des grands hommes de la revolution,
par un citoyen actif, ci-devant rien" (1790)
voor d. verspreiding der revolutionnaire ideeen
had meegewerkt, begaf hij zich in 1792 n.
Brussel, waar hij eon „Lettre an due de Brunsvic et a la noblesse francaise emigree"'t licht
liet zien. Vervolgens trok hij n. Engeland,
waar hij d. „Vie politique de Lafayette" (1792)
schreef, n. Hamburg en eindt,, lijk n. Berlijn,
waar hij door Frederik Wilhelm II zeer gunstig
ontvangen word. Hij overl. aldaar 11 Apr.

RIV,
1801. Zijn vrouw, een Engelsche, beschreef zija
leven, gedrukt onder d. titel „Notice stir la
vie et le mort de M. de Rivarol" (2 dln, 1802),
Rivas (hertog V.), Zie SAAVEDRA (ANGELOPEREZ DE).

Rivesaltes is een stadje in 't Franscho
depart. Pyrenees Orientates, a. d. spoorw. v,
Narbonne n. Perpignan, met circa 6000 inw.
en beroemden wijnhandel (muskaat).
Rivet (ANDREAS), een Fransch godgeleerde,
geb. 25 Dec. 1572 to s. Mayeux, in Poitou, wercl
in 1595 predikant to Thouars, in 1620 hoogl. der
godgeleerdheid to Leiden en in 1632 opvoeder
v. Willem II, zoon v. Frederik Hendrik. Laatstgenoemde vorst droeg hem in 1646 d. in wijding
v. on 't oppertoezicht over d. illustre school
to Breda op. Dientengevolge bracht hij zijn.
tijd meestal daar ter stede door en overl. hij er
7 Jan. 1650. Zijn geschriften ter bestrijding
der R.-Kath. kerk wikkelden hem in een
openbaren lettertwist met Hugo de Groot;
men vindt dien vermeld bij Glasius, „Godgeleerd Nederland" III. 's Mans „Opera theologica" werden verzameld uitgegeven to Rotterdam, 1651.
Rivier is d. naam v. een aanzienlijk stroomend water, 'twelk ontspringt of ontstaat uit
bronnen, beken, smeltende sneeuwvelden,
gletschers, moron, rnoerassen enz. In verschill.
talon wordt zulk stroomend water, dat in d.
regel tevens d. natuurlijke afwatering v. eon
landstreek is, aangeduid met d. volgende
namen: Duitsch flusz, Fr. fleuve, riviere, Eng.
river, Spaansch en Portug. rio, Ital. rivo, flume,
Lat. (lumen, fluvius, Grieksch potamos, Deensch,
Noordsch en Zweedsch a, elf, Plod, Russ. rjeka,
Turksch darja, irmak, dsjai of tsjai, soe, Arab.
bahr en guadi, Perz. rued, Ind. ganga, nad,
naddi, Chin. ho, kiang, Jap. gawa, Maleisch
kali, tji, batang. Men onderscheidt hoofd- en
zij- of nevenrivieren: d. eerste loopen in een
zee of meer uit, soma ook verliezen zij zich
in een nand- of moerasvlakte; d. laatste voeren haar water naar een hoofdrivier. d. Hoofdrivier met al haar zijrivieren noemt men een
rivierstelsel, terwijl men onder stroomgebied al
't land begrijpt, waarvan d. rivier haar waterschat ontvangt. d. Lijn, die d. grans tuss.
twee stroomgebieden uitmaakt, heat water' scheidin g; in vlakke landen is doze vaak nauwelijks merkbaar, elders echter wordt zij gevormd door heuvelruggen en bergketens. Is
d. waterscheiding tuss. twee rivieren zoo gering, dat men er gemakkelijk booten over
heen kan dragon, dan noemt men zulk een
streak portage of draagplaats; voorbeelden_
hiervan' heeft men o. a. in d. vlakten v.
Noord-Amerika. Zendt een rivier bij geringe
hoogte der waterscheiding haar water naar
twee verschill. stroombekkens, dan noemt
men zulk een vorksgewijze verdeeling bifurcatie ; bijv. bij d. Orinoco, die d. Cassiquiare
n. d. Rio Negro in 't gebied v. d. Amazonestroom zendt. Dat gedeelte v. d. bodem,
waarover 't rivierwater stroomt, heat haar
bed of bedding; v. d. helling dozer bedding
hangt d. snelheid af, met welke 't water
zich voortbeweegt. Wanneer 't water door
groot verschil in hoogte tuss. twee nabijgelegen punten v. d. bedding niet meer vloeit
of stroomt, maar valt, dan spreekt men v.
een waterval, v. stroomversnellingen en cataracten ; voorbeelden hiervan heeft men in d.
Rijn bij Schaffhausen of Lautten, bij d. Niagara
tuss. 't Erie- en 't Ontariomeer, in d. Donau bij
d. IJzeren poort, in d. porogi v. d. Djnepr on
in d. cataracten v. d. Nrjl.
d. Waterrijkdom v. eon rivier is afhankelijk.
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v. velerlei omstandigheden, o. a. v. ligging,
43oogte en aard v. 't brongebied, 't aantal
ztjrivieren, die onderweg worden opgenomen,
klimaat v. 't land, waardoor zkj stroomt, en d.
aard v. 't gesteente, waarover haar weg gaat,
4poreuse en aporeuse gesteenten, naakte of
met planten begroeide bodem. veel of weiaig neerslag enz.). Rivieren, die alleen gedurende d. regentbd water bevatten, noemt men
wadies (in Arabi6 en Noord-Afrika), creeks (in
Australia), nullahs (in Voor-Indig, enz.). d.
Loop v. een rivier richt zich geheel naar d.
gesteldheid v. d. bodem, waarover 't water
stroomt; alttjd worden d. laagste plekken
opgezocht; vandaar d. ontelbare bochten en
kronkelingen in d. stroom. Elke aanz welling
v. d. bodem wordt zorgvuldig vermeden,heuvels en bergen worden omgetrokken. Aileen
wanneer rivieren met aanzienitjken stroom op
gebergten v. weeken steen stuiten, barren zij
zich bij gebrek a. een anderen uitweg een pad
door deze hindernissen heen, zooals d. Elbe door
Elbe-Zandsteengebergte en d. Wezer door
41. Porta Westphalica doet. d. Afsltjping of
afschuring. welke 't stroomend water fangs
zijn bedding en ztjn oever veroorzaakt, noemt
men erosie of d. erosieve kracht v. 't water (afgeleid v. 't Lat. erodere, dat uithollen bet.). Geheel() dalen hebben zelfs hieraan hun ontstaan
te danken; vandaar d. naam erosie-dalen. Een
merkwaardig verschijnsel bieden d. zoogen.
rivierverdwyningen aan, d. i. plaatsen, waar 't
stroomend water plotseling in d. poreusen,
ineestal kalkachtigen grond verdwijnt en een
tijdlang onder dezen doorstroomt. Rijk a. zulke
riviertjes zijn vooral Istria, d. Krain,
Klein-A zie en Noord-Amerika. Ook d.
RhOne bij Geneve, d. Maas bij Bazeilles, d.
• Lease bij Dinant, d. Orbe in d. Jura en d.
Tamina bij Pfaffers bieden voorbeelden v. een
-dergelUken onderaardschen loop aan.
d. Lengte v. een rivier met al haar bochten
en kronkelingen noemt men haar stroomlengte,
terwijl men onder stroomafstand d. rechte lijn
verstaat, welke d. bron en d. mond vereenigt.
Wanneer d. stroomlengte veel grooter is dan
d. stroomafstand, dan spreekt men v. een goed
.ontwikkelde rivier (Seine).. Met 't oog op d.
uitmonding der rivieren onderscheidt men
eceanische, continentale en steppenrivieren; d.
eerste ontlasten zich in d. wtjde zee, d. tweede
is een binnenzee of meer, d. derde verliezen
zich in een moeras. d. Volgende mondvormen
floen zich voor; a. d. eenvoudige mond, bij
welke d. rivier ongedeeld en zonder verwijding
-der bedding uitloopt (Arno, Dana) ; b. d.trechtermond of aestuarie (v. 't Lat. aestus, zeevloed),
ale d. rivier zich verwtjdt tot een kleine golf,
waarin d. zee soms ver naar binnen dringt
Theems, Seine, Gironde, Amazone); c.
41. haffmond. die gevormd wordt, waar d. kracht
v. 't rivierwater en d. golfslag der zee elk.
,

,

N A A M.
Nijl

Amazone of Maranon
Jangtsekiang of Blauwe rivier
Mississippi
4enissei (met Selenga)
'Congo of Zaire
Mackenzie
Ob of Obi (met Irtisj)
Amer
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opheffen en vernietigen en waar 't aangevoerde
slib in ruime mate bezinkt; door landtongen,
nehrungen, lidi enz. worden dergeltIke haffen
v. d. zee gescheiden (voorbeelden heeft men
in d. Oder en d. Weichsel); d. d. deltamonden.
waarbij door sterke aanslibbing tuss. d. talrUke rivierarmen ten laatste eilanden ontstaan,
wier grootte vaak zeer aanzienlijk is (d. delta's
v. Ntjl, Mississippi en Ganges, reap. 400, 600
en 900 vk. mtjlen groot).
Men onderscheidt bij d. meeste rivieren een
bovenloop, een middenloop en een benedenloop. d. Bovenloop behoort geheel tot 't bergland, „des Stromes Mutterhaus", geltjk d.
Duitschers zeggen; vol ravijnen en watervallen, kenmerkt deze zich door nauwe, steile
oeverwanden en is hij dus voor d. scheepvaart
nog v. Been of weinig nut; d. middenloop
gaat door terras- en heuvellanden, waar reeds
bloeiende steden getuigen v. d. welvaart,
door d. stroom teweeggebracht; d. benedenloop bevindt zich in d. laagvlakte, waar 't
water niet meer met kracht in snelle vaart
vooruit gestuwd wordt, maar langzaam, als.
vermoeid v. d. lange reis, naar zee vloeit. d.
Helling v. 't rivierbed wordt bier steeds
geringer, d. vlakke oevers verbreeden zich al
meer en meer, terwijt d. stroom gedurig d. neiging toont zich te vertakken (denk a. d.Runsplitsingen in ons land); op ztjn breeden rug
draagt d. rivier hier echter zwaar beladen
zeeschepen en in zijn rijken schoot brengt
zij een vruchtbaar makende klei. waaruit d.
marschen en delta's gevormd worden. Waar
deze laatsten a. zich zelf worden overgelaten,
ontstaan veelal d. kweekplaatsen v. pest en
koorts, die alleen d. wilden dieren tot verbltjf
strekken (Gangesdelta), waar echter d. mensch
er zijn werkzame hand op legt, daar worden
die aangeslibde gronden schatkamers v. d.
rijksten oogst (Egypte, Nederland). Niet alle
rivieren bezitten intusschen zulk een ontwikkelden boven-, midden- en benedenloop als
bijy. „wader" Rijn, wiens bovenloop tot Bazel
en wiens middenloop tot Bonn gaat. Zoo ontbreekt bij .schier alle rivieren v. Noorwegen
d. benedenloop geheel, bij vele ook d. middenloop ten deele, terwijl bij d. Mississippi en d.
Donau daarentegen d. bovenloop zeer onbeduidend is en deze btj d. s. Laurens zelfs
geheel ontbreekt. Vele steppenrivieren v. Azle
wederom, zooals d. Gihon of Amoe-daria,
hebben btjna over haar geheele lengte 't karakter v. een middenloop.
Opmerkeltjk is voorts nog bij d. rivieren
haar groote invloed op 't volkenverkeer, d.
ongelijke diepte a. haar oevers en d.geschikt 7
heldv.sornmigputahlovr
't bouwen v. steden, doch wij kunnen hierbtj
niet !anger stilstaan en geven ten slotte een
vergeltikend overzicht v. d. voorn. rivieren
der aarde.
Stroomlengte.
800 geogr. mtjlen.
670 „
650
640
630
622
600
590

77

„
„

71

77

71

„
„

Grootte
v. 't stroomgebied.
76 000 vk.
135 000 „
35 000 „
56000 „
50 000 „
65 000 .,
20 000 ,,
61 000
24 000

„
,

77

7•

77

Stroomlengte.

N A A M.

lioangho of Gele rivier
Niger
Lena
La Plata (met Parana)
Wolga
Indus.
Bramalipoetra
Donau
Ganges
Zam besi
Orinoco
Syr-darja of Jaxartes
Dnjepr
Oranjerivier of Key-Gariep
Amoe-darja of Oxits
Tigris
Don
Petsjora
Oeral
Senegal
Rijn
Elbe
s.-Laurens
Dnjestr
Weichsel
Loire
Taag
Oder
Duna
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565 geogr. mijlen.

••

Maas

RliOne
Seine
Douro
Ebro
Po
Schelde
Theems
Riviera is een Ital. woord, oever- of kustland beteekenende. Inzonderheid wordt er
die bekoorlijke streek v. Italie en Frankrijk
rnee aangeduid, welke zich langs d. golf v.
Genua a. d. zuidelijke helling der Ligurische
Apennijnen uitstrekt. d. Stad Genua vormt er
't middelpunt van en scheidt haar in twee
deelen: d. Riviera di Ponente of westelijke en
• 1. Riviera di Levante of oostelijke kuststreek.
Aan d. eerstgen. vindt men o. a. Frejus, Cannes, Antibes, Nizza, Monaco en Mentone op
(1. Fransche en Ventimiglia, San Remo, Porto
Maurizio, Noli, Capo di Vado, Savona, Pegli
-en Sestri (di Ponente) op d. Italiaansche kust,
terwiji a. gene zijde v. Genua liggen Chiavari, Sestri (di Levante) en Spezzia, alle
omgeven door d. schoonste villa's en landhuizen.
Riviere (GILLES VAN DE), een beroemd
beeldhouwer, geboortig uit Vlaanderen, die
't grootste gedeelte v. zijn leven te Rome
.doorbracht, waar hjj in 1600 overl. Hij was
clam* bekend onder d. naam EGIDIO FLAMINGO
Of EGIDIO DELLA RIVIERRA. Hij vervaardigde
o. a. in d. kerk de la Madonna dell' anima
een marmeren praalgraf voor d. kardinaal
Andreas v. Oostenrijk. in d. kerk v. s. Jan
v. Lateraan een marmeren beeld v. Mozes en
in d. kerk Sta Maria Maggiore 2 marmeren
basreliefs a. 't praalgraf v. paus Pius V; ook
a. dat v. paus Sixtus V vervaardigde htj twee
dergeltjke basreliefs.
Riviere (HENRY LAURENT), een Fransch
VIII.
•

560
540
525
468
430
380
375
365
360
320
300
280
270
270
250
240
210
200
200
165
156
155
150
142
132
122
120
115
115
110
105
98
96
80
58
48

77
17
71

71
77

1",
11
77
71

17

17

1"1

77

77
17
77
77
11
11
11

11

11

Grootte
v. 't stroomgebied.
18 900 vk. mijlen.
„
37 000 „
44 000
77
62 000
77
26 000 17
77
15 200
10 600 77
14 800 17
11
21 350 11
17
27 000 17
17 500
12 000
9 500
16 000
12 000
5 000
7 800
6 000
4 500
8 000
3 600
2 600
24 000
1 400
3 500
2 200
1 500
1 810
1 550
600
1 800
1 400
1 700
1 800
1 350

360
300

71
71

11

11

71
11
77

27
17
11

77

11

/77

11

"
17
17

7:

77
11

7"1

11

71

It

marineofficier en romanschrijver, geb. 12 Juli
1827 te Partjs en overl. 19 Mei 1883 op een
expeditie n. Tongkin. Bekend zijn o. a, zijn
novellen en romans: „Pierrot" en „Cain" (1860),
„La main coupOe" (1862), „Le colonel Pierre"
(1863), „Les meprises du coeur" (1865), ,Les
derniers jour de Don Juan" (1867), be combat
de la vie" (1868) e. a., alsmede zijn work „La
Marine francaise sous Louis XV" (1859).
.Rivierpaard CO (Hippopotamus amphibius
L.), ook wel nillpaard genoemd, d. behemoth
der Israelieten, behoort tot d. onderorde der
pachydermata of dikhuidigen in d. orde der
parighoet'igen (artiodactyla). d. Algemeene kenmerken v. dit zoogdier zijn d. volgende:
iedere voet heeft vier teenen, bijna v. geltjke
grootte, v. kleine hoefjes voorzien; in iedere
kaak zijn 14 kiezen, v. welke d. vier voorste
kegelvormig en d. drie achterste v. vier
punten voorzien zijn, 4 snijtanden (d. bovenste
kort, kegelvormig en eenigszins gekromd, d.
onderste lang rolrond, puntig en voorwaarts
uitstekend) en 2 hoektanden (d. bovenste
recht, d. onderste zeer dik en gekromd).
't Rivierpaard is een der zwaarlijvigste en
logste dieren. Zijn huid is v. haren ontbloot
en bruin of zwartachtig v. kleur; in 't water
schijnt z(j veel lichter en btjna zalmkleurig,
ten minste bij jonge individuen ; d. pooten

Ain zeer kort, lomp en dik; d. bulk is Mina
op d. grond hangende; d. kop is zeer groot en
v, een zeer breeden en grooten muil voorzien
waarbtj d. zeer kleine oogen, 't korte voor11
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hoofd en d. kleine spitse ooren zeer zonderling afsteken ; 't rivierpaard heeft daarenboven
een korten en dikken staart; d. neusgaten
loopen schuin naar beneden en hebben een
kleine opening en d. maag is in onderscheidene zakken verdeeld. d. Lengte v. een volwassen rivierpaard is v. 4 tot 5 M.; d.hoogte
bedraagt ruim 2 M. 't Ban tot bp d. 2000 K.G.
wegen. 't Wine werpt op 't land haarjongen,
die zij met haar melk voedt.
't Rivierpaard, schoon v. natuur geenszins
tot beschadiging geneigd, biedt echter, wanneer 't aangevallen, gekwetst of v. nabij vervolgd wordt, zijn vijanden een moedigen
tegenstand. d. Meeste kracht heeft dit dier
in zijn hals en lendenen. 't Loopt tamelijk
snel; echter kan een mensch 't gemakkelijk met
loopen ontkomen. Zijn huid is zeer hard en
dik, vooral op d. rug, a. d. hals en op d. billen.
Tuss. d. pooten, achter d. ooren en onder a.
d. buik is zij veel zachter, waar dan ook d.
jagers dit dier voornamelijk pogen to treften.
't Rivierpaard loopt over d. bodem der rivieren zeer vlug en zoekt daar zijn voedsel op,
dat bestaat in wortels v. boomen of waterplanten; a. land gekomen zpnde, eet 't ook
koren, rpst, gierst en allerlei moeskruiden of
peulvruchten, zoodat 't menigmaal groote
schade kan toebrengen. d. Huid v. d. hippo.
potamus levert, als zij bereid wordt, een zeer
stork en dik leder, dat in Zuid-Afrika gebruikt wordt om ossen voor d. wagons to
spannen. d. Tanden v. dit dier zijn zoo hard,
zoo zuiver on zoo wit, dat ivoor v. d.
olifant nabij komen; soms worden zij gebruikt
voor 't vervaardigen v. valsche tanden. Er is
slechts den soort v. rivierpaard bekend, die
zich ophoudt in d. rivieren v. Zuid- en MiddenAfrika. Eertijds begaf zich 't rivierpaard door
d. Nijl naar 't zuiden v. Egypte; doch 't is
sedert lang uit doze streken verdwenen. Men
kent onderscheidene fossiele soorten v. daze
familie uit tertiaire aardlagen on uit 't diluviale tpdperk; tot d. laatstgenoemde behoort
hippopotamus major Cuv.,
v. welken men
vele overblijfsels in Frankrijk, Italie on elders
gevonden heeft.
=Rivi us (JOHANNIS), eigenlijk Jan v. Riviere
genaamd, werd to Leuven in 1599 geb. en was
eon Augusttjner geestelpke, die, na onderscheidene kerkelfte waardigheden bekleed
to hebben, in 1695 overl. Hij beyond zich
gedurende d. belegering v. Leuven binnen d.
stad en gaf over dit beleg een work uit onder
d. titel „Diarium Obsidionis Loviniensis ab
exercitu Gallico et Batavico anno 1636 intentatae" (Leuven 1635). Men heeft v. artius nog
een ander geschiedkundig work, nl. „Rerum
Francicarum Decades quatuor,in quibus
Historia gentis ab origins, Imperil. Belgarum
exordium, progressus et bella, aliaque memorabilia usque ad annum 1500" (Brux. 1661).
Dit work kenschetst zich door een verregaande parttjdigheid en blinden Over tegen

d. Franschen.
Rivoli is d. naam v. moor dan een plaats
in Italia. 't Bekendst ztjn d. stad v. dozen
naam in Piemont, 2 ,4 uur t. W. v. TurUn, a.
d. spoorweg n. Chambery, met levendige
induatrie en 8000 inw., en 't dorp Rivoli,
uur t. N.-W. v. Verona, Mass. d. Etsch on
't Gardameer gelegen. Dit laatste is o. a.
bekend door d. overwinning der Franschen op

. d. Oostenrilkers in d. eersten Coalitie-oorlog, 14
en 15 Jan: 1797, behaald, bp welke gelegenheid
Massena d. titel hertog v. Rivoli ontving. Ook
in d. oorlog v. 1848 was 't dorp Rivoli by
.herhaling 't tooneel v. belangrijke gevechten.

Rica .Pasja (sassAIT), een Turksch generaal on minister, geb. in 1809; hp werd in
1839 minister v. 't keizerlijk hues en in 184l
minister v. Oorlog, in wolke betrekking hij
zich voor d. hervorming v. 't Turksche leger
verdienstelijk maakte. In 1850 moest hj d..
portefeuille neerleggen, doch in 1854—'55, v.
1867—'61 on in 1875 was hp nogmaals minister
v. Oorlog on v. 1874—'75 minister v. Marine.
Hij overl. 24 Nov. 1877 to Constantinopel.
-

Rizos Neroulos

(JACOVAXIS of JACOB),

een nieuw-Grieksch staatsman en schrijver,
in 1778 to Constantinopel uit een aanzienlpk
geslacht geb. Vroeg ouderloos geworden, werd
eerste opvoeding a. ztjn oom Samuel,
aartsbisschop v. Ephese, toevertrouwd. Op
zijn 20e jaar werd h0 door d. hoogl. Ypsilanti
(d. vader v. hem, die dozen naam zoo beroemd,
maakte) tot d. betrekking v. opperstalmeester
in 't vorstendom Moldavie geroepen, waar
hj zijn ledige uren a. d. beoefening der Franache letterkunde en a. d..voortzetting ztiner
kennis in d. Oostersche talon wjjdde. Toen
Ypsilanti afgezet en A. Soutzo tot zijn opvolger benoemd werd, stelde doze in 1801 d.
jongen RIZOS tot zijn zaakgelastigde to Constantinopel aan. Daar Rusland met d. Portein een oorlog gewikkeld werd, die zes jaren,
duurde, bracht RIZOS ten.gevolge hiervan al
dien tpd to Constantinopel met letterkundigestudien door. d. Vorst Johan Caradja, hospodar v. Walachije, trok zich RIZOS aan en.
bevorderde hem tot d. waardigheid v. grootpostelnik of eersten minister. Gebruik makendev. zijn gezag, trachtte RIZOS d. verschill. takken v. openbaar onderwijs to verbeteren on
bovenal d. middelbare school v. Bucharest
to doen bloeien, door er bekwame leeraars.
to beroepen. Na eon verblijf v. 4 jaar in Wa
lachije werd hij in 1818 tot geheim vertaler
v. 't „Interpretaat" btj 't ruinisterie v. buitenl.
zaken der Porte to Constantinopel benoemd.
In 1819 riep hem vorst Michael Soutzo, hospodar v. Moldavie, tot zich en bekleeddedeze horn andermaal met 't gewichtige ambtv. groot-postelnik. 't Onderwijs werd bier een
voornaam voorwerp zijner zorgen. Werkzaam,.
volhardend en zedig, verwierf h1 zich d. alge
meene achting, toen d. opstand in Febr. 1821
uitbarstte en d. staatkundige loopbaan v. Enos.
eindigde.
Als naaste bloedverwant v. Ypsilanti was
RIZOS niet onbekend met d. opstand, die erwerd voorbereid; 't was zolfs in 't vorsten-

dom Moldavia, dat d. omwenteling een aanyang narn. d. Verschijning v. Ypsilanti's leger
verspreidde wanorde en schrik, d. Bojaren
en d. geesteltjkheid namen d. viucht; d. hos-podar en ztjn hofhouding verlieten Jassy en
weken n. Kisjneff, NI Odessa. aizos bleef daar
2 jaar, zich bezighoudende met d. tOekomst
v. Ain huisvrouw on elf kinderen. In 1828vertrok htj n. Griekenland, door zUn oudste
zonen vergezeld, die htj tot d. krUgsstand
bestemde. HU moest, daar hijniet over zeekon gaan, Polon, Saksen on Zwitserland doortrekken. Te Geneve gekomen, achtte htj 't
dienstig ztjn zonen daar voor een jaar to
laten, om hen btj d. kolonel Dufour d. beginselen der artillerie to laten leeren. RV ging
hen to Pisa afwachten, waar zUn verbljjf,
hoewel htj er vele oude kennissen en lettervrienden ontmoette, niet zeer aangenaam
voor hem was, dear zijn talrijk gezin steeds
in Bessarabia verbleef en ztjn broader en
zwager to Constantinopel werden omgebracht,.
waarbU 141 nog tot overmaat v. ramp 't ongeink had, On oudsten zoOn in Toscane a. een.
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k wtinende ziekte to verliezen. Om an verdriet
to verzetten, begaf RIZOS zich op aanraden
zUner vrienden n. Geneve, waar hij lessen gaf
over d. Nieuw-Grieksche taal, die weldra ook
in 't licht verschenen onder d. titel: „Cours
de litterature grecque moderne" (in 1829 door
J. J. de Gelder, v. aanteekeningen voorzien,
in 't Nederlandsch vertaald).
Ook als dichter genoot RIZOS een welverdiende achting in zijn vaderland. Zijn eerste
proeve was 't treurspel „A spasia", in 1811
opgevoerd en to Weenen in 1813 uitgegeven.
In datzelfde jaar verscheen ook zijn treurspel
„Polyxena', waarin Achilles d. hand vraagt
v. Polyxena; d. minnenijd v. Cassandra belet
d. vol trekking v. dit huwelijk on Achilles
wordt in d. tempel v. Minerva orngebracht.
Beide treurspelen werden meermalen op d.
Grieksche tooneelen to Jassy, Bucharest, Corfu
en Odessa vertoond.
Ook een paar satiren in d. vorm v. een
Grieksch blijspel zagen in 1815 en '16 v. zijn
hand 't licht.
Als getuige v. d. opstand v. Ypsilanti
teekende RIZOS eenige bijzonderheden daaromtrent in een Grieksch stukje op, onder
d. titel: „Geschiedkundige fragmenten omtrent
d. krUgskundige gebeurtenissen, betreffende d.
inval v. Ypsilanti in Moldavia" (1822). Behalve
deze werken gaf hij nog eenige dichtstukjes
uit, die in Grieksche tijdschriften geplaatst
werden. Voorts een heldendicht, d. verwoesting
v. Scio tot onderwerp hebbende, een klein
dichtstukje over d. rampen v. Psara, een blijspel in proza, onder d. titel „Schoolvossen",
een verzameling oden en eenige gevoelvolle
treurzangen. Afgescheiden v. Griekenland on
zijn huisgezin, vestigde hg al zijn gedachten
op d. voorwerpen zijner liefde: no eens stortte
hij in droefgeestige verzen zijn smarten over
deze afwezigheid uit, dan eens greep hij, uit
sympathie voor d. heldhaftige verdedigers v.
zijn dierbaar vaderland, naar d. her en moedigde hij hun edel streven door krijgszangen aan. In 1828 keerde RIZOS n. Griekenland
terug, waar hij nog verschill. betrekkingen
bekleedde, o. a. die v. minister v. eeredienst
en onderwijs. Hij overl. als gezant to Constantinopel in Jan. 1850.
Rizzio of Riccio (DAVID), een Italiaansch
zanger, gab. in 1540 to Poncalieri in Piemont.
Hij kwam in 1554 a. 't hof v. Maria Stuart,
word weldra d. vertrouwde geheimschrUver
en gunsteling dier vorstin en wekte daardoor
d. ijverzucht op v. Darnley, haar echtgenoot,
op wiens bevel hij 9 Mrt 1566 in 't slot Holyrood to Edinburgh vermoord ward.
Rjesan of Rjasan, een gouvernement
v. Rusland, dat door d. gouvernementen Moskou. Wladimir, Tambow en Toela wordt ingesloten en op 765 vk. mijlen ruim 1 800 000
bewoners telt. 't Wordt besproeid door d.
bevaarbare Oka, die er d. handel zeer bevordert. d. Vruchtbare bodem levert er graan,
groenten en vruchten op, ter wijl d. bevolking
zich met veeteelt, paardenfokken, bijenteelt
en verschill. takken v. industrie bezighoudt. d.
Producten dier industrie zijn o. a. katoenen en
linnen stollen, leer, Uzer waren en glaswaren. d.
Hoofdstad, ook Rjesan, die niet ver v. d. oevers
der Oka ligt, is een schoone stad, met goad
geplaveide straten, een twintigtal kerken,
vele fabrieken, een seminariurn, een gymnasium, vele andere scholen en 35 000 inw.
In haar nabijheid bevindt zich 't dorp OudRjesan (Staraja Rjesan), dat eens een aanzienlUke stad geweest moat zijn, getuige d.
vele oudheden, die or opgegraven zijn.

ROA.

Roanne, eon arrondissementshoofdstad
in 't Fransche depart. Loire, a. d. riviur v.
dezen naam en a. 't uiteinde v. 't RoanneDigoinkan. Men heeft er twee fraaie kerken,
een oud slot, een prachtige brug over d. Loire,
die hier bevaarbaar wordt, overblUfselen v.
Romeinsche gebouwen en 31 000 inw. 't Industrieele Roanne heeft fabrieken v. linnen-,
wol- en katoenwaren on drift levendigen
handel. d. Vruchtbare vlakte om Roanne,
waar voortreffelijke wijnen verbouwd worden
on zijdeteelt gedreven wordt, vormde vroeger
't hertogdom Roannois of Roannez.
Robben ('t Geslacht Phoca v. Linnaeus). d.
Robben behooren tot d. orde der vinvoetigen
(Pinnipedia). Zij hebben over 't algemeen een
verlengd lichaam, bijna cylindervormig, v.
achteren smal uitloopende. d. Hals is v. een
middelbare lengte; d. kop rond; d. pooten zijn
kort, d. voorste a. d. zijden v. 't voorlijf, d.
achterste daarentegen zeer dicht bij elk. geplaatst, zoodat zij als 't ware een soort v.
staart uitmaken, terwijl d. eigenlijke staart
zeer kort is. d. Kop, doorgaans zeer glad, is
somwijlen een snuit voorzien, die uit aanhangsels v. d. huid samengesteld wordt. Hun
oogen zijn zeer groot, naar voren geplaatst
en zeer merkwaardig ingericht, aangezien 't
middengedeelte v. 't harde oogvlies in d.
dwarse as v. 't oog dunner is dan 't voorste
on 't achterste gedeelte, 'tgeen d. geschiktheid v. 't oog zich to wijzigen naar d. beide
middenstoffen, lucht en water, waarin d.
robben zich plaatsen, aanmerkelijk vermeerdent. 't Hoornvlies is plat en d. kristallens
veal meer sphaerisch dan bij d. roofdieren,
met uitzondering v. d. otter. 't Uitwendige
oor ontbreekt bij sommige soorten geheel, bij
andere is 't zoo kort, dat 't onmogelijk a. d.
snelheid der beweging bij 't zwemmen eenige
hindernis kan opleveren. BU alle kan d.
opening v. d. gehoorgang zich bij 't duiken
sluiten. In d. reuktoestel is, behalve d. groote
omvang der slijmboezems, belangrUk d. uitgebreidheid der onderste sponsbeenderen, die
uit eon groot aantal evenwijdige beenplaten
bestaan en schier d. geheele ruirnte der holte
v. d. opperkaakbeenderen vullen. Niet minder
merkwaardig is 't mechanisms, waardoor d.
langwerpig gespleten neusgaten zich sluiten
en to gelijker tijd d. baardharen der bovenlip
zich oprichten. Terwijl derhalve d. toestel tot
d. reuk ontoegankelijk wordt gemaakt, wordt
d. werkzaamheid des gevoels verhoogd door
d. oprichting der baardharen, welke bijzonder
dik en stark zijn en v. welke elk een zenuwtak ontvangt v. 't vijfde on v.'t zevende paar
der hersenzenuwen. d. Mond is middelmatig
gespleten, v. rekbare lippen voorzien en met
zeer talrijke on sterke tanden gewapend. Men
ziet nu eens zes boven-snijtanden en twee
of vier onder, dan weer vier snijtanden in
iedere kaak; iedere kaak bevat twee hoektanden. d. Kiezen zijn vrij bestendig vijf of
zes a. iedere zUde v. d. bovenkaak en vijf a.
iedere der onderkaak. Elke poot heeft vijf
teenen. Aan d. voorpooten kan men uit wendig slechts d. handen, a. d. achterpooten uitwendig slechts d. voeten bemerken. d. Arm, d.
voorarm, d. dij on 't scheenbeen liggen onder
d. huid; d. teenen zijn onduidelijk en door d.
huid omvat. d. Nagels zijn min of meer
d. Zeehonden hebben 5 borsten zoodanig
a. d. buik geplaatst, dat d. navel 't midden
houdt, en een korten, dikken staart. d. Voorttelingswerktuigen zijn v. achteren geplaatst
wegens d. plaatsing v. 't bekken, dat zeer
nauw is en parallel a. d. wervelzuil. 't Haar,
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waarmee hun lichaam bedekt is, is meestal
kort en stijf. BU een soort slechts heeft 't
mannetje d. kop en d. hals met vrij lange
haren bezet, welke men met d. manen v. d.
leeuw heeft vergeleken. 't Plompe lichaam is
in een dikke speklaag gehuld, waardoor d.
robben eenige overeenkomBt met d. walvischachtige dieren hebben.
Deze zoogdieren leven in groote troepen in
alle zeeen v. d. aarde; doch 't verdient opmerking, dat zij d. koude boven d. gematigde
of warmere streken verkiezen. Zij zwemmen
en duiken met 't grootste gemak en bijzondere vaardigheid door middel v. hun voorpooten, die zij als riemen weten te gebruiken,
terwijl zij hun achterpoote,n als een staart
aanwenden. Hun voedsel bestaat uit visschen,
watervogels en waarschijnlijk nog andere
dieren, die d. zee hun oplevert. Zij komen
in zekere jaargetijden a. land om te paren of
hun jongen te werken. Op 't land kunnen
zij zeer moeilijk voort. Zij gebruiken hun voorpooten om d. rotsen te beklimmen. d. Wijfjes
dragen groote zorg voor haar jongen, die zij
op 't land laten zuigen; zij brengen slechts
een, hoogstens twee jongen ter wereld, doch
maar eens in 't jaar. d. Mannetjes strijden
dapper om 't bezit hunner wijfjes.
't Meest bekend is d. zoogenoemde zeehond
(phoca vitulina), met een gladden kop zonder
ooren en 't lijf grijsachtig. Dit dier bewoont
d. noordeltjke zeeon; 't voedt zich evenals d.
overige soorten v. deze familie met visschen,
onder welke d. haring zijn liefste spijs
Voor d. Finlanders en voor d. inwoners v.
Kamtschatka, maar vooral voor d. Groenlanders ea d. Eskimo's is 't v. veel nut. d. Twee
laatstgemelde volken gebruiken 't vleesch
tot spijs, kleeden zich met 't vel en overtrekken daarmee hun zomerhutten en vischbooten. 't Vangen dszer dieren is hun voorn.
bezigheid en daarin wel ervaren te zijn maakt
al hun roem, al hun geluk uit.
't Geslacht Phoca v. Linnaeus is door d.
nieuweren in verschill. geslachten verdeeld.
Robbia (DELLA) is d. naam v. een FlorentUnsche kunstenaarsfamilie, die in een bijzondere soort v. kunstwerken uitmuntte, waarvan zij d. techniek v. geslacht tot geslacht
zorgvuldig bewaarde. d. Voortbrengselen dier
kunst zijn boetseerwerk in gebakken aarde,
met wit glazuur overdekt en gedeeltelUk
met email beschilderd. In vroegere geschriften is 't eene lid der familie ROBBIA vaak verwisseld met 't andere. d. 't Meest juiste genealogie is waarschUnlUk deze. Haar oudste lid
was SIMONE DI MARCO DE ROBBIA, gab. in 1343;
zijn zoon MARCO werd in 1385 gab.; op hem
volgen GIOVANNI, gab. in 1395, en diensjongere
maar meer beroemde breeder LUCA, die in
1398 of 1400 't levenslicht zag. Marco had
twee, zonen, ANDREA en simoym, die met him
oom LUCA werkten. Ook leest men v. een
PAOLO en v. een jongeren Luca en diens soon
LORENZO, V. ANTONIO, MARCO, GIOVANNI, GIROLAMO en LUCA DELLA ROBBIA, zonen V. bovenge-

noemden, die alien in d. The en 16e eeuw 't
kunstvak der familie beoefenden. Onder hen
alien is LUCA (omstr. 1400 gab.) d. voorn.kunstenaar; na in zijn jeugd niet veel meer dan
leven en schrUven geleerd to hebben, werd hij
door d. goudsrnid Leonardo di San Giovanni in
d. kunst onderwezen. HU leerde teekenen en in
was boetseeren en oefende zich met zooveel
volharding on vlUt, dat hij op zijn 16e jaar
met andere jonge beeldhouwers n. Rimini
ontboden werd om in d. kerk s. Francesco
voor d. familie Malatesta beeldhouwwerk to
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vervaardigen, waarbij hu zich zoo zeer onderschoidde, dat hij weldra n. Florence geroepen
werd. Daar maakte hij voor d. klokkentoren
v. Sta Maria del Fiore vhf basreliefs in warmer, die d. relief's v. Giotto in d. schaduw stelden. Voorts bracht hij een belangrijke versiering v. 't orgel in d. genoemde kerk ten uitvoer, waarvan sommige gedeelten nog op d.
plaats self gevonden worden en andere in d.
galerij der Uffizi zijn overgegaan, als uitmuntende overblUfselen v. 't renaissance-tijdperk
der moderns beeldhouwkunst.
In dezelfde galerij vindt men d. altaarbekleeding in mariner, welke LUCA DELLA ROBBIA
vervolgens zou hebben ondernomen. In 1446
ving hij met andere beeldhouwers d. bewerking aan der bronzen deuren v. d. sacristie
in Sta Maria del Fiore, een arbeid v. langen
duur, welks voortreffeltIke eigenschappen
door Rumohr e. a. schrijvers voornamelijk
a. hem worden toegeschreven. Reeds vroeger schUnt LUCA DELLA ROBBIA proeven genomen to hebben met d. soort kunstwerken,
welke a. hem hun bljzonderen naam hebben
to danken. Na d. voltooiing der bronzen deuren wijdde hij er zich meer uitsluitend aan.
Aanvankelijk waren DELLA ROBBIA'S beeldhouwwerken in gebakken aarde eenvoudig
wit; later vond hij 't middel om er kleuren
bij aan to wenden. Pietro di Cosimo de Medici
droeg hem d. versiering v. 't gewelf en v. d.
vloer eener schrijfkamer in 't door hem uitgevonden genre op. Deze werken vonden buitengewonen bijval, ofschoon zij met LUCA
DELLA ROBBIA'S andere beeldhouw werken niet
op een lijn kunnen gesteld worden, daar d.
omtrekken door 't glazuursel veel v. hun
scherpte verloren on d. toepassing der kleuren niet altijd gelukkig, soms zells kleingeestig was. Als handelsartikel vonden zij echter
een buitengewonen aftrek en werden zij door
geheel Italie on Frankrijk verspreid. In Florence, waar hij in onderscheidene kerken
versierselen on beeldhouwwerk v. zijn vinding aanbracht, wordt zijn eigenaardig genre
nog thans voldoeude aangetroffen om er zijn
verdiensten naar to kunnen beoordeelen. Ook
v. zijn eigenitjk gezegde beschilderde beeldhouwwerken worden daar nog vele voorbeelden aangetroffen on uit d. opgaven v. Vasari,
aangeiruld door v. Rumohr, blijkt, walk een
aanzienitjk getal kunstwerken v. dien aard
door hem zelf vervaardigd werd. 't Laatste
work v. LUCA DELLA ROBBIA is WaarSChUIllilk
't marmeren grafmonument v. Federigho,
bisschop v. Fiesole, thans nog in d. kerk
s. Francesco e Paolo to Florence to zien,
Omtrent 't sterfjaar v. dozen kunstenaar loopen d. opgaven seer uiteen; sommigen stellen
't tuss. 1460 en 1470; volgens anderen zou hij
in 1480 nog geleefd hebben. d. Meeste der
hierboven genoemde laden der familie DELLA
ROBBIA
hebben zich, ofschoon seer bek wame beeldhouwers onder hen waren, meer
bUzonder onderscbeiden door hun werkzaam.
held in 't genre der beelden in gebakken on
beschilderde aarde, die ails 't eigenaardige
karakter der school dragon, wier techniache bewerking een geheim was, dat met
't uitsterven der familie verloren ging, on
walker still zich .te midden der andere beeldhouwwerken v. dat tOdperk door eenvoud en
adel v. opvatting 'onderscheidt.
"Ober (FRIEDRICH), een Duitsch dramatisch
dichter, gab. 19 Juni 1819 to Elberfeld, waar
110 sedert 1872 als deelgenoot eener kassierszaak gevestigd is-. Htl schreef o. a. d. treur.
spelea „Kaiser Heinrich IV", „Tristan and
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Isolde", „Sophonisite" en „Kaiser Friedrich II",
alsmede „Lyrische and epische Gedichte"
(1878) en d. roman „Marionettes" (2e dr. 1885).
Robert I v. Schotland, Zie Bruce, d.
beide eerste art.
Robert is ook d. naam v. twee Fransche
koningen, ROBERT I, die v. 922-923 regeerde,
en ROBERT II, bijgenaamd DE W IJZE, een zoon
v. Hugo Capet, die v. 998-1031 koning was;
hij was tevens een goed dichter en componist,
getuige o. m. zijn schoon lied „Veni, sancte
spiritus".
Robert Guiscard, Zie Guiscard.
Robert le Diable of Robert de Duivel, hertog v. Normandie, 1027—'35, d. vader
v. Willem d. Veroveraar. Zijn avonturen en
lotgevallen zijn 't onderwerp geworden v.
menige sage en leverden ook d. stof voor d.
beroemde opera v. Meyerbeer (zie dat art.)
„Robert le Diable". Na reeds in zijn jeugd veel
moedwil bedreven te hebben. tengevolge waarvan zijn vader, Richard II, v. verdriet en
kommer was gestorven, drong ROBERT eens
met zijn benden een kasteel binnen, dat door
al d. bewoners uit vrees en angst verlaten
werd, behalve door d. burchtvrouw en hare
dienaren. ROBERT eischte d. toegang tot d. wijnkelder en beval, nadat alien beschonken waren
geworden, dat d. burchtvrouw zich in hun
midden zou vertoonen. Gesluierd trad deze,
bukkend voor 't ruw geweld, d. zaal binnen,
maar op gebiedenden toon beval d. woesteling
haar d. sluier op to heffen en, toen zij ook a.
dat bevel voldeed, herkende ROBERT in haar
zijn eigen moeder. Weenend brengt zij haar
ontaarden zoon zijn slecht gedrag onder 't oog;
zij deelt hem d. vloek zijns stervenden vaders
mee en gebiedt hem, thans ook haar, zijn moeder, te doorsteken. Diep ontroerd valt ROBERT
voor haar op d. knieen, smeekend, dat zij hem v.
Karen en APIs vaders vloek verlossen zal.
Naar d. moeder antwoordt: „Ik zal u niet
vloeken ; doch v. uws vaders vloek kan alleen
d. Kerk u bevrijden; wend u dus tot haar,
doe boete voor d. hemel en tracht een beter
mensch to worden". d. Berouwhebbende zoon
komt thans tot inkeer, belijdt zijn zonden,
staakt zijn roof- en plundertochten, zendt zijn
benden v. zich weg en onderneemt een bedevaart naar 't heilige land. HU overl. op d.
terugreis daarvan, in 1035, to Nicaea.
Robert (HmaticaT), een Fransch schilder on
etser, geb. to Parijs in 1733, overl. in 1803. Hij
begon met zich a. 't college de Navarre voor
d. geestelijken stand te vormen, maar werd door
d. schrijver Batteux ertoe overgehaald zich a.
d. kunst to wtjden, waartoe hij veel aanleg
toonde. Door d. markies de Marigny met een
jaargeld begiftigd, reisde hij n. Italie; hij vertoefde 12 jaar in Rome, waar hij onderwijs
genoot v. Panini en vlijtig studeerde naar d.
oude monumenten. In Parijs teruggekeerd,
schilderde hij een aantal gezichten in en om
Rome, met rulnen en gebouwen, some ook
historisch gestoffeerd. Tavens ontwierp hij
eenige plannen voor d. aanleg v. tuinen en
parken. „'t Bad v. Apollo", in d. tuin v. Versailles, is naar zijn teekening aangelegd. In
1767 werd hij lid der Academie v. Parijs,
later eerelid v. die to s. Petersburg. Ttjdens
d. omwenteling geraakte hij in d. gevangenis,
doch hij genoot na zijn bevrijding nog geruimen
tijd zijn niet geringen room. Er is veel naar
zijn work gegraveerd, o. a. door Lienard, Holman, Allon en Chatelain. Hij zelf etste zeer
geestig o. a. „Les soirees de Rome dediees
Madame de la Comte".
Robert (LEOPOLD), een beroemd Fransch
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schilder, 13 Mei 1794 to Chaux de Fonds, in 't
Zwitsersche kanton Neuchatel, geb. Zijn vader
was horlogemaker en vertrouwde ztjn zoon,
die al vroeg een sterke neiging voor d. kunst
had geopenbaard, a. d. leiding v. een landgenoot, d. graveur Charles Girardet, toe, die
hem in 1810 meenam n. Parijs. Girardet list
d. jongen ROBERT d. lessen a. d. academie
volgen en zich verder in 't teekenen bek wamen in 't atelier v. d. beroemden David. Ook
als graveur maakte hij goede vorderingen en
in 1814 dong hij mee naar d. grooten prijs in
dit vak, waarbij hij d. tweeden prijs behaalde.
In 't atelier v. David sloot hij nauwe vriendschap met Navez uit Brussel en Victor Schnetz,
later directeur der Fransche academie to
Rome. Ofschoon hij ten gevolge v. zijn proefnemingen in 't hanteeren v. 't penseel voor
d. graveerkunst allengs minder voorliefde
begon to gevoelen, dong hij in 1816 op
nieuw naar d. grooten prijs in dit yak en hij
zou dien waarschijnitjk behaald hebben, wanneer Neuchatel in genoemd jaar niet bij verdrag a. Pruisen teruggekomen was en ROBERT
daardoor ztjn hoedanigheid als Franschman
niet had verloren. Nu gaf hij voor goed d.
graveerkunst op en wijdde hij zich a. 't schilderen onder d. leiding v. Gros, daar ztjn oude
meestor David bij d. restauratie uit Frankrijk
was verbannen. Na verloop v. eenige maanden
keerde hij echter n. Chaux de Fonds terug en hij
bleef bier nu 1 l, 2 jaar, gedurende welken tijd hij
een aantal portretten schilderde, die door
wa%rheid en nauwkeurigheid uitmunten. Intusschen werd ROBERT door bemiddeling v. de
Mezerac in staat gesteld, in 't belang zijner
studie een reis n. Rome te ondernemen, waarheen hij in Mei 1818 vertrok. Zijn plan was,
te Rome groote teekeningen to maken naar
d. werken v. Michel Angelo en Rafael, ten
einde die later to graveeren. Toen hij echter
aldaar ztjn oude atelier-vrienden weer ontmoette, werd hij door hen v. dat plan afgebracht en wierp hij zich met d. hem eigen geestdrift op d. schilderkunst. Een btjzondere aantrekkelijkheid bezat voor hem een destijds
door 't pauselijk gouvernement gevangen genomen bends struikroovers, wien onder toezicht
der politie een afzonderlijke bergstreek in d.
Romeinsche staten tot woonplaats aangewezen werd, waar ROBERT met • andere jonge
schilders een uitmuntende gelegenheid vond
om schetsen to maken naar modellen, wier
schilderachtig kostuum en karakteristieke gelaatstrekken hen daartoe bij uitstek geschikt
maakten. In 1820 exposeerde hij voor 't eerst
to Parijs eenige schildertjen, met behulp v.
die studien vervaardigd, en, daar hij to Rome
zelf d. aandacht had getrokken v. eenige aanzienlijke kunstminnaars, vond hij ruimschoots
d, gelegenheid om naam to maken en ztjn financieele positie zoo to verbeteren, dat hij in staat
was zijn jongeren brooder AURELE tot zich to
doen komen. Intuschen begon hij, na eon poos
struikroovers-familien geschilderd to hebben,
zijn oog to vestigen op onderwerpen v. meer
verheven aard. Een liefhebber had hem een
schilderij besteld, voorstellende „Corinna, te
Capo Misena improviseerende". Als ge woonl ijk
had ROBERT bij d. uitwerking zijner schets met
duizenden moeilijkheden een zwaren strijd to
voeren; vooral d. hoofdfiguur mislukte hem
telkens opnieuw, zoodat hij ten slotte -el. geheele figuur uitwischte en d. schilderij in
1822 verscheen onder d. titel „De Napolitaansche improvisator". Afgeschrikt door d. ondervonden moeielijkheid, list ROBERT een andere
door hem aangevangen schilderij, „Romeo bij
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"t graf v. Julia", onvoltooid en bepaalde hU
zich gedurende d. beide volgende jaren tot
eenige genreschilderijen uit 't Ital. volkeleven
v. kleineren omvang. Daarin zoowel als in d.
eenigszins grootere tiguurschilderUen — meerendeels nationals typen — welke hij v. 1823
t. '26 schilderde, toonde htj een treffende trouw
in 't weergeven v. 't karakter zUner modellen
en toenemende heerschappU over 't penseel.
Daar ztjn meeste schilderUen to Parljs werden
tentoongesteld, vond htj daar niet slechts
warme bewonderaars, maar ook milde on verlichte beschermers, onder wie in d. eerste
plaats verdiend genoemd to worden M. Marcotte, die ROBERT tot diens dood d. treffendste
bewijzen v. belangstelling schonk. Omstreeks
1827 vatte ROBERT 't voornemen op, d. vier
jaargetUden on tevens d. vier groote landstreken v. Italia in even zooveel schilderijen to
veraanschouwelijken. „d. Terugkomst v. 't feest
der Madonna del A roo" opende d. serie ; zU
vertegonwoordigde d. lente en Napels; „d.
Oogst in d. PontUnsche moerassen" moest
Rome en d. zomer, „d. Wijnoogst in Toscane"
d. herfst en „'t Vertrek der visschers naar
d. Adriatische zee" Venetie en d. winter
voorstellen. d. Brieven v. d. talentvollen kunstenaar zijn daar om to bewijzen, met hoeveel
nauwgezetheid hij alle gegevens voor daze
onderwerpen verzamelde, hoe hij elk detail
beschilderde en hoe htj niet rustte, voordat 't geheel d. indruk v. d. natuur met treffende waarheid, elks bUzonderheid't karakter
der handelende figuren met d. grootste trouw
teruggaf. 't Gevolg v. die schier overdreven
nauwgezetheid, v. dat telkena terugkomen op
'tgeen reeds afgewerkt scheen, was, dat zijn
schilderijen in d. tjjd, toen 't romantisme, met
ztjn ietwat woeste phantastische kracht zich
begon te doen golden, voor koud en bewegingloos werden uitgemaakt door een partij,
die geen oogen wilde hebben voor haar
strenge schoonheid. Zijn „Magers" (d.tweede
der genoemde schilderijen) was echter geschilderd met eon gloed on kracht, die d. critiek
.overwon en zijn naam voor goad vestigde.
Na nog menig doek beschilderd to hebben,
o. a. een paar genrestukken, a. Venetia ontleend, en zUn „Vlucht n. Egypte", overt. ROBERT
25 Mrt 1835 door zelfmoord to Venetia. Zie uitvoeriger 't belangrtjke work v. F. Feuillet de
Conches : „Leopold Robert, sa vie, ses oeuvres
et sa correspondance" (1854). — Ook zijn broeder,
AURELE ROBERT, geb. 18 Dec. 1805 to La Oka= de
Fonds en overl. in 1871, was een verdienstelijk
schilder. Ztjn „Doop in d. San Marco to Venetie"
versiert 't nationaal museum to Berl n.
Robert *(AUGUSTE FRANVIS), een Fransch
dichter, geb. 28 Febr. 1813 to Pans, overl.
15 Apr. 1883. Hij schreef o. a. d. comedies
„line soirée a l'hOtel s. Pol" (1834) en „Louis
XI en belle humour" (1879), d. drama's „Le
connOtable de Bourbon" (1849) en „Neron traWien" (1883), alsmede dramatische gedicbten.
Robert-Fleury
(JOSEPH NICOLAS), een
Fransch historieschilder, geb. 8 Aug. 1797 to
Keulen en overl. 5 Mei 1890 to Pails, in
welke stad hij reeds in 1804 was komen wonen
en ook verder 't grootste gedeelte v. gin
leven doorbracht; alleen tUdelUk vertoefde
eenige jaren to Rome, eerst voor ztjn studian,
later als directeur v. d. Academie de France
dier stad. HtJ behoorde tot d. romantische
school en schilderde o. a. d. volgende stukken: „Tasso in 't -klooster v. s. Onofrio" (1827),
„Het godsdienstgesprek v. Poissy in 1561",
„Een tooneel uit d. Bartholomaeusnacht" (1833),
„Plundering v. 't huis v. een Israeliet te
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Venetia in d. Middeleeuiven", „Een tooneel
nit d. inquisitie", „Karel V in 't klooster San
Yuste" en „'t Huwelijk v. Napoleon III".
Ook als portretschilder heeft ROBERT FLEURY
een goeden naarn. — ZUn zoon TONY ROBERTFLEURY, geb. to Parijs in 1837, verwierf
zich een welverdienden naam o. a. door zijn
doek „Warschau op d. 8en Apr. 1861", zUn
„Danaiden", zijn „Charlotte Corday" en „d.
Verovering v. Corinthe".
Roberts(DAvip), een verdiensteltjk Engelsch
schilder, geb. 2 Oct. 1796 to Stockbridge, bij
Edinburgh, en overl. 25 Nov. 1864 to London.
Hij verwierf zich voor 't eerst naam door
een schilderij in olieverf, 't inwendige v. d.
hoofdkerk to Rouaan voorstellende. Later
maakte hij ook veel teekeningen voor reisbeschrijvingen e. a. werken, waarvoor zijn
reizen door Spanje, Frankrijk, Duitschland
en d. Levant hem ruimschoots stof leverden.
Voorts heeft men v. hem: „Picturesque sketches in Spain" (1835—'36), The holy land,
Syria, Idumea, Arabia, Egypt and Nubia"
(3 dln, 1812—'49), „Egypt and Nubia" (3 dln,
1845—'49; 2e dr. 1856) .e. a. werken.
Roberts (ALEXANDER VON), een Duitsch
romanschrijver, geb. 23 Aug. 1815 to Luxemburg; hij nam als Pruisisch officier deel a.
d. veldtochten v. 1866 on 1870—'71, doorreisde
Italia en Turkije en schreef o. a. „Helgolander
Novellen" (1873), „Tiirkische Interna" (onder
't pseudoniem NEUREDIN AGA), d. novellenbundel „Es und Anderes" (3e dr. 1884), „Satisfaktion und Anderes" (1889), d. romans „Die
Pensionarin" (1884), „Revanche" (1889) en „Die
sch6ne Helena" (1889).
Roberts (FREDERICK SLEIGH), een Engelsch
generaal, geb. 30 Sept. 1832 in Ierlan'd. HU
onderscheidde zich in 1857 14 d. belegering
v. Dehli in Voor-Indie, evenals in d. veldtocht
v. 1867—'68 tegen Abessynie en in 1878 in d.
oorlog tegen Afghanistan. Als majoor-generaal
met 't opperbevel belast, bezette hij in 1879
Kaboel on volbracht hij in Aug. 1880 d. stouten
tocht v. Kaboel n. Kandahar. Hier versloeg
htj 1 Sept. Ejoeb Khan; vervolgens maakte
hij door 't ontzet v. Kandahar een eind a. d.
oorlog; in 1881 tot baronet verheven, ward
hij in 1885 opperbevelhebber der troepen v.
't Indische rUk en onderwierp htj in 1886
-Birma.
.Robertakruid, Zie Geranium.
een beroemd
Robertson (WILLIAM),
Engelsch geschiedschriper, in 1721 to Borthwick, in Schotland, geb. Hij wijdde zich eerst
a. d. beoefening der godgeleerdheid; ztjn
groote liefde voor d. letterkundige wetenschappen trok echter d. oplettendheid v.
anderen tot zich en d. zinspreuk „Vita sine
literis mors est", die hU zich reeds ale jongeling gekozen had on die men vooraan in al
!,41n geschriften vindt, getuigt v. an ambitie
in dozen. ZUn „History of the Reign of the
Emperor Charles V" (1769, 4 dln) is eon werk,
dzit d. schrtiver veal ear aandoet en waarin
d. toenmalige toestand v. Europa met. veal
oordeel geschetst wOrdt. Niet minder lof verdient zUn„History of Scotland during the
reigns of Queen Mary and King James VI”
(2 dln, 1749), terwij1 an „History of America"
(1777, 2 dln) en zUn„Historical disquisiton
concerning the knowledge, which the Ancient
had of India” (1791) mode wiel btjval verwierven. Al daze werken zUn meermalen herdrukt on in andere talon, ook d. onze, overgent. Roszsirsos overl. 11 Juni 1793 als
rector v. d. universiteit to Edinburgh, welke
waardigheid hij 32jaar bekleed had. Zie Dugald
-

-
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Stewart, „Account of the life of Will. Robertson" (1801).
Robertson (JAMES BURTON), een Engelsch
:schrijver, geb. 15 Nov. 1800 to London, overl.
14 Febr. 1877 ale hoogl. in d. Engelsche letterkunde a. d. Kath. universiteit to Dublin.
Van zijn werden noemen we : „Lectures on
various subjects of ancient and modern history" (1858), 't epos The prophet Enoch"
41860) en „Life, writings and times of Edmund
Burke" (1868).
Robertson (THOMAS WILLIAM), een En.gelsch dramatisch dichter, geb. 9 Jan. 1829
to Spalding, in Lincolnshire, overl. 3 Febr.1871
to Londen. Van zijn drama's noemen we:
„The society" (1865) en The play" (1868), v. zijn
-comedies „Ours" (1866), The school" (1869) en
„The M. P." (d. i. „Member of Parliament",
1870).
Robespierre (MAXIMILIA AN ISIDORE), geb.
.6 Mei 1758 to Atrecht, werd, nadat zijn vader
wegens wanorde in zijn geldzaken Frankrijk
verlaten had en zijn moeder gestorven was,
to Parijs in 't college Louis-le-Grand opgevoed,
waar hij zich door zijn ernstige studio en zijn
strong karakter d. bijnaam „Romein" verwierf. Vervolgens legde hij zich op d. rechtsgeleerdheid toe en trad hij als advocaat eerst to
Parijs, later to Atrecht op. Door d. kiezers v.
derden stand dier stad werd hij in 1789 naar
. Nationale Vergadering afgevaardigd, waar
hij zich aanvankelijk weinig onderscheidde.
Opmerkelijk is, dat hij or eens een redo hield,
waarin hij hevig tegen d. doodstraf uitvoer;
-een ander maal verdedigde hij er d. monarschalen regeeringsvorm als bijzonder geschikt
voor Frankrijk. Na d. ontbinding der Nationale
Vergadering uit 't openbare leven verwijderd,
verscheen hij druk in d. club der Jacobijnen,
werd hij bevriend met Danton on Marat on
redigeerde hij 't dagblad- „le dofenseur de
la constitution". Bij d. verkiezingen voor d.
Nationale Conventie, na d. gevangenzetting
v. Lodewtjk XVI, werd ROBESPIERRE lid dier
vergadering voor Parijs. In d. Conventie was
110 't hoofd der oproerige Jacobijnen en
voerdo hij een verwoeden strUd tegen d. meer
gematigde Girondijnen. d. Hoofden dier partij
verweten ROBESPIERRE, dat hij met zijn
vrienden naar een onbeperkt gezag streefde,
maar hij verdedigde zich en bewees, geen
persoonlijk aandeel gehad to hebben noch in
d. aanval op' d. Tuilerieen v. 10 Aug., noch in
d. Septembermoorden, weshalve hij door d.
Conventie onschuldig werd verklaard. Bij d.
veroordeeling v. d. koning trad hij niet bijzonder op d. voorgrond; hij stemde echter voor
doodstraf, op grond v. d. tirannie, door d.
vorst uitgeoefend. Na d. veroordeeling evenwel slaagde hij erin, 's konings verzoek (zich
op d. algemeene volksstemming to mogen
beroepen) door d. Conventie to doen verwerpen,
43n, toen d. terechtstelling des konings had
plaats gehad, richtte ROBESPIERRE zijn aanvallen uitsluitend tegen d. Girondijnen, terwijl
hij hen 12 April 1793 in d. Conventie als
vijanden der republiek aanklaagde, daarbij met
name d. hertog v. Orleans en d. hoofden der
Girondijnen noemende. Toen die aanklacht niet
naar wensch slaagde, bewerkte hij door middel
v. volksgeschreeuw en oproer d. val ztjner
tegenstanders. Dienvolgens werden in d. opeenvolgende zittingen der Conventie v. 31 Mei,
1 en 2 Juni 1793 d. voornaamste laden der
Girondijnsche partij in staat v. beschuldiging
gesteld en in hun waardigheid geschorst.
Kort daarop, in Juli, werd ROBESPIERRE lid v.
't „Comite de Salut public", eon commissie
-
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uit d. Conventie, die eigenlijk geheel met d.
uitvoerende macht bekleed was, on bezat hij
daarin alle gezag, vooral nadat Marat door
Charlotte Corday gedood was. In Aug. v.
't zelfde jaar stelde ROBESPIERRE in d. Conventie
d. terechtstelling der koningin voor; men
weet met welk gevolg, evenals iets later 't
zelfde comae d. dood v. 's konings zuster,
prinses Elisabeth, en dien v. Orleans met d.
voorn. Girondijnen (voor zoover zij niet ontsnapt waren) bewerkte en vervolgens duizenden bekende en onbekende personen liet onthoofden, alien verdacht v. tegen d. republiek
samen to spannen ; onder hen waren velen, die
in 't begin d. omwenteling toegedaan waren.
Ondertusschen was ROBESPIERRE nog niet alleen
meester, maar hadden ook Danton en Hebert
nog hun partij. Beiden werden in Mrt 1794 met
hun voorn. aanhangers terechtgesteld. d. Oppermachtige ROBESPIERRE dreef toen ook zijn
veranderde godsdienstige begrippen als wetten
door: hij schafte d. onzinnigen godsdienst der
Redo of en liet dien v. 't Opperwezen weder
invoeren, terwijl htj bij besluit d. onsterfelijkheid der ziel afkondigde. Ter eere v. dien herstelden godsdienst werd 8 Juni een openbaar
feest gehouden,.waar ROBESPIERRE ZiCh in al
zijn macht en heerlijkheid vertoonde. En 's
daags na die godsdienstige feestviering dreef
ROBESPIERRE in d. Conventie een wet door,
welke d. beschuldigden bU 't revolutionnaire
gerechtshof d. hulp v. verdedigers ontzei en
d. onschendbaarheid der laden v. d. Conventie
geheel ophief. Inmiddels had ROBESPIERRE zich
en in d. Conventie en in 't Comae zelf zooveel vijanden gemaakt, dat Tallien, een lid
der Conventie, 't waagde, hem 9 Thermidor v.
't jaar II der Republiek (27 Juli 1794) openlijk
a. to klagen en tot zijn gevangenneming to
doen besluiten. Wel gelukte 't d. aanhangers,
die ROBESPIERRE in 't gemeentebestuur v. Parijs
had, hem nog eens to bevrijden, maar d.
krachtige houding der Conventie zegevierde;
hij werd wederom gevangen genomen on ter
dood veroordeeld, na vruchteloos beproefd to
hebben, zich met een pistoolschot om 't love*
to brengen. d. Volgenden dag had d. onthoofding v. ROBESPIERRE, zijn broader, Couthon,
Saint-Just, Henriot en nog 16 andere aanhangers dier partij plaats. Zie u1tvoeriger:
Desessarts, „La vie et les crimes de Robespierre" (1798, 4 din), Tissot, „Histoire de Robespierre" (1844, 2 dln), Hamel, „Histoire de Rousseau" (3 din, 1866), en Hericaut, „Rousseau et
le comite de saint public" (1877). d. „Oeuvres
choisies de Robespierre" zijn in 1832 door
Laponneraye to Parijs in 3 dln uitgegeven.
Zie ook 't art. Omwenteling.
Robiano (LoursA, gravin v.), een Duitsche
schrUfster, geb. in 1823 to New-Castle als
dochter v. d. Duitscher von Koppen, die om
staatkundige redenen d. wijk had genomen.
Haar huwelijk met d. graaf A Toys de Robiano
was (wegens hun verschil in geloof) niet gelukkig. Zij schreef o. a. „Der Jesuit oder die
vermischte Ehe" (1861) en d. geschiedkundige
romans „Anna Boleyn", „Robert Bruce", „Ebba
Brahe" e. a. Zij overl. 5 Rini 1886 to UnterDurkheim.
Robijn is een variOteit v. Korund (zie
art. Korund). d. Echte Oostersche robijn is
een der gekleurde edelgesteenten, dat in
waarde op d. diamant volgt en in d. Middeleeuwen, toen men diamanten niet wilt to
slijpen, dien overtrof. d. Kleur is rozerood,
soms een weinig blauw, soms een weinig
geel en dan tuns. karmozijn-, karmijn-, rozeen vleesch-rood staande. d. Meer donkere
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steenen werden in oude tijden met d. naam

mannelfike en d. heldere met dien v. vrouweljfke bestempeld. Doorgaans hebben al doze

kleuren een tint v. 't hemelsblauwe of violetblauwe, vooral wanneer men d. sheen dicht
voor 't oog houdt en erdoor heen ziet, waardoor zij in schoonheid winnen.
Zelfs in latere tijden schijnen d. robijnen
nog in hoogere waarde gestaan te hebben
dan d. diamanten; want Benvenuto Cellini,
d. beroemde goudsmid der 16e eeuw, bepaalt
d. waarde v. een volkomen robin v. eOn karaat
gewicht op 800 gouden kronen; terwijl htj een
diamant v. 'tzelfde gewicht slechts op 100
kronen schat. Doch men moat hierbij in
aanmerking nemen, dat to dier ttjd d. robijnen
in Europa veel zeldzamer waren dan thans.
Sedert d. Engelschen Indie onder hun hoerschappij gebracht hebben, zijn ztj in grooter
getal tot ons gekomen. Bij uitstekend schoon
gekleurde on volkomen zuivere steenen staat
d. waarde evenwel thans nog zeer hoog. Zoo
werd bij v. op d. verkooping v. d. verzameling der edelgesteenten v. d. Markies de Drde
in 1811 to Partjs een blauwachtig roode
robijn v. 2','2 karaat gewicht voor 1400 francs
verkocht, terwijl een even groote, als brillant
geslepen diamant met 1150 -francs werd betaald. Steenen v. middelbare hoedanigheid
worden per karaat met 22 tot 36 gulden betaald en stUgen in prijs bij grooter gewicht,
doch niet zoo snel, als zulks bij d. diamanten
plaats heeft. Tavernier, die tegen 't einde v.
d. 17e eeuw Indie als juwelier bereisde, be
schrijft twee groote robijnen, a. d. Nabob v.
Visapoer toebehoorende, v. welk d. eene 50 on
. d. andere 17'/2 karaat woog. d. Eerste schatte
hij op 600 000 en d. laatste op 75 000 francs.
d. Schoonste robijnen komen v. Ceylon, uit
Pegoe, uit 't rijk v. Ava in Achter-Indie en
v. Badakschan, t. N. v. Kasjmir. Op d. eerst. genoemde plaatsen worden ztj uit 't zand der
rivieren en uit aangeslibde gronden gewasschen, waar men hen in losse kristallen of
als gerolde steentjes aantreft, on op d.laatst.genoetude uit kalksteen gebroken.
d. Robijnen worden op zeer verschill. wijzen
geslepen, evenwel bijna nimmer in d. vorm
v. brillant of roset, omdat zij daarvoor wegens
d. dikte niet doorschtjnend genoeg zUn. Meestal
geeft men hun een trappen- of gemengde
snede ; kleinere steenen ztjn dikwerf a. d.
benedenztjde en cabochon on a. d. bovenste
trapvormig gesneden. d. Invatting geschiedt
in goud, deels a ,dour, deels met een foelie v.
glanzend goud. Men omringt ze gewoonitjk
toot kleine diamanten om d. uitwerking der
kleur to verhoogem Ze worden op vele wijzen
tot sieraad aangewend.
Ook worden schoon gekleurde soorten v.
spinel dikwerf onder d. naam robijnen uitgegeven; doch zij bezitten nimmer d. blauwachtig roode kleur v, d. robijnen. SomtUds
treft men daze v. een donker rozeroode kleur
a. on zij worden dan robjjn-spinel genoemd.
Doch 't meest algemeen zUn zij bleek rozerood, vrij helder en doorschUnend en ztj heeten
dan balas-robipa of rubis-balais. 't Is waarschijnlijk, dat d. juweliers bleeke robUnen
en spinellen onder dozen naam vereenigen;
een bepaald onderscheid geeft alleen d. glans,
die bij d. robijnen hooger is. Hun waarde
hangt v. d. levendigheid en zuiverheid der
kleur en v. d. glans af. In 't algemeen ztjn d.
spinellen zuiverder dan d. robijnen en desniettegenstaande zijn ztj veel lager in prUs.
Steenen v. 6 tot 8 karaat v. d. beste hoedanigheid betaalt men met 450 tot 550 gulden.
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Intusschen heeft men een ru bis-balais onder
d. Fransche kroonjuweelen v. 20 karaat gewicht ook op 100 000 francs ges chat.
Licht rozeroode topazen worden Braziliaansche robijnen genoemd. Wat men in vroegere
tijden Hongaarsche, Boheemsche, Saksische en
Silezische robjjnen noemde zijn slechts granaten. Steenen, uit rozerood kwarts en vloeispaath geslepen, pleegt men met d. naam
valsche robonen te bestempelen. Kunstmatige
robijnen worden uit glas vervaardigd.
Robilant e Cereaglio (graaf CARLO
FELICE NICOLA DI), een Italiaansch staatsman,.
geb. 8 Aug. 1826 to Turijn. Als Piemonteesch
artillerie-officier verloor hij 14 Novara (23
Mrt 1849) d. linker hand ; toch bleef hij in
dienst en hij onderscheidde zich o. a. in d.
veldtochten v. 1859, '60 en '66. In 1867 werd
hij commandant v. d. nieuw opgerichte krtjgsschool to Turijn on in 1870 stadhouder v.
Ravenna. Sedert 1871 Italiaansch gezant en
sedert 1876 gezant to Weenen, werd ROBILANT
E CEREAGLIO 6 Oct. 1885 met d. portefeuille
v. Buitenl. Zaken belast, die hij in 1887
neerlegde.
Robinson (EDWARD), een Noord-Amerikaansch geleerde, geb. 10 Apr. 1794 to Southington, in Connecticut, sedert 1837 prof. in d.
theologie te New-York, waar htj 27 Jan. 1863
overt. HU heeft twee reizen n. Palestina gemaakt on daze beschreven in „Biblical researches in Palestine" (3 din, 1841) en later in „Biblical researches" (3e dr. 1867) en „Physical
geography of the Holy Land" (1865). — Zijn echtgenoote, THERESE ALBERTINE LOUISE ROBINSON,
geb. vox JAKOB, sedert 1828 met hem gehuwd,
maakte zich als schrUfster onder 't pseudoniem TALVJ bekend. Zij was 26 Jan. 1777 to
Halle geb. en overt. 13 Apr. 1870 to Hamburg.
Vooral voor d. Slavische letterkunde maakte
zij zich verdienstelijk, o. a. door haar verzameling Servische volksliederen (2 dln, 3e dr.
1853) en haar „Historical view of the Slavic
languages" (1850). Haar „Novellen" werden in
2 din uitgegeven (1874).
Robinson (AGNES FRANCES MARY), een
Engelsche dichteres, geb. 27 Febr. 1857 to
Leamington. Ztj vertoefde geruimen ttjd in
Italie en trad in 1888 in 't huweltjk met d.
Franschen orientalist Darmesteter. Van haar
gedichten noemen we „A handful of honeysuckle" (1878), „Songs, ballads and a play"
(1888) on The new Arcadia" (1881); voorts vertaalde Robinson Euripides' „Hippolytus" (1881).
Robinson Crusoe is d. naam v. d. algemeen bekenden held en v. d. naar hem genoemden roman, welke in 't begin der 18e
eeuw voor 't eerst in Engeland 't licht zag
(zie Defoe). Sedert verschenen meer dan honderd vertalingen en omwerkingen v. d. Robinson Crusoe, v. welke vooral d. Duitsche
v. Campe en d. Nederlandsche v. Goeverneur
en Louwerse v. aigemeene bekendheid zijn.
Robles (CASPAR DE), hoer v.. Billy, een
beroemd Spaansch krtjgsman, geb. in 1527 en
overt. in 1585 to Antwerpen, speelt een belangrUke rol in d. eerste jaren v. d.80-jarigen
oorlog. Van 1573—'77 was 14 stadhouder en
kapitein-generaal over Friesland, Groningen
en Drente, in welke gewesten zijn naam in
gezegend aandenken gebleven is door d. vele
nuttige werken, bier door hem tot stand gebracht. Vooral bevorderdo htj d. herstelling
der (Laken en 't aanleggen v. kanalen. 't
monument d. „Steenen Man" of d. „Terminus'
op d. zeedtjk bij Harlingen (in 1576 opgericht
en in 1774 vernieuwd) heeft men nog een her innering a. zUn bewind, zoOmede in 't Kolonels-
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of Caspar Robles-diep, dat 't Bergumermeer
met d. Lauwers verbindt en naar hem genoemd word.
Robiou (FELIx), een Fransch oudheidkundige, gob. in 1818 to Rennes; na in d. philo-

logie on d. natuurwetenschappen gestudeerd
to hebben, was hij achtereonvolgens a. verscheidene lycea leeraar, 't laatst in Pontiv y (Morbihan). In 1870 word hij hoogl. to
Straatsburg, in 1874 to Nancy, in 1875 to
Rennes. Sedert 1882 is hij lid v. d. Academie
des Inscriptions. Van zijn talrijke werken
noemen we: „Histoire des G-aulois d'Orient"
(1866), „Croyances de l'Egypte a Pepoque
des Pyramides" (1869), „Economie politique,
administration et legislation de l'Egypte sous
les Lagides" (1876), „Les institutions de la
Greco antique" (2e dr. 1890), on ,Les institutions
de l'ancienne Rome" (3 dln, 1881—'87).
Robsart (AMY), d. schoone eerste gemalin
v. d. graaf v. Leicester, met wien zij in 1550
huwde. Geb. in 1525, overl. zij 8 Sept. 1580;
volgens veler bewermgen werd zij op aandringen v. haar gemaal, d. gunsteling v. Elizabeth, die op doze wijs zich een wog wilde
banen tot d. hand dozer koningin, gedood.
Walter Scotts roman „Kenilworth", alsmede
een drama v. Victor Hugo en een v. Rudolf
von Gottschal behandelen 't lot der ongelnkkige vrouw.
Robusti (JAcoPo), een beroemd Italiaansch
schilder, bijgenaamd IL TINTORETTO (d. verver,
naar 't handwork zijns vaders), word in 1512
geb. en overl. in 1597. Doze groote on oorspronkelijke meester was leerling v. Titiaan,
maar slechts korten tijd, daar doze naijverig
word op zijn talent. Zoo althans luidt d.
overlevering; waarschijnlijk echter is, dat
ROBUSTI zich moor tot Michael Angelo voelde
aangetrokken, ofschoon hij a. diens richting
vreemd bleef on veeleer met die v. Titiaan op
't nauwst verwant was. Intusschen streefde
htj zijn geheele leven lang or naar, d. leuze
to verwezenlijken, welke hij na 't verlaten
der school v. Titiaan op d. deur ztjner nederige
werkplaats schreef: „II disegno di Michelangiolo e ii colorito di Tiziano". Voortreffeltjk
was hij vooral, waar htj a. zijn naturalistischen
aanleg gehoorzaamde, maar verward, waar
hij Michael Angelo navolgen wilde. Zijn
breeds en gemakkelijke behandeling ontaardde
nu on dan in oppervlakkigheid, zijn streven
naar eon stork lichteffect in schrille tegenstelling v. to koude tonen.
Volgens Lanzi e. a. Italiaansche schrijvers
was hij in zijnjeugd onvermoeid in 't kopieeren
v. werken v. Titiaan on in 't nateekenen der
afgietsels in pleister v. Florentijnsche standbeelden en antieke beeldhouwwerken. Vaak
placht hij die modellen door lamplicht to
verlichten ten einde scherpe schaduwen
en krachtige effecten to verkrtjgen; met
'tzelfde doel boetseerde hij groepen, welke hij
met zorg drapeerde on dan in een planken
hgisje plaatste, waar hij ze door kleine openingen of vensters belichtte. Dan weer hing
hij zijn modellen a. d. zolder op, om d. ongewoonste en moeiltjkste verkortingen to bestudeeren. Zeer onrechtvaardfg is dus 't verwijt,
dat 't hem a. ernstige, diepe studio zou ontbroken hebben, maar zeker is 't, dat hij dan
alleen zich in al zijn grootheid toonde, wanneer
hij d. natuur tot uitsluitende gids nam on
afzag v. 't streven een hooge drarnatische
vlucht to nemen, daar hi) dan meestal tot
overdrijving verviel. Opmerkeliik was zijn
vlugheid. d. Broederschap v. d. H. Rochus to
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Veneti6 opende een soort v. wedstrijd voor
een to haren behoove to vorvaardigen schil-

derij, waaraan behalve Tintoretto ook Paolo
Veronese, A. Schiavone, Salviati en T. Zuchero
deelnamen. leder v. doze meesters leverde op
d. bepaalden dag een teekening in, maar
Tintoretto tot ieders verbazing een volkomen
afgewerkte schilderij, welke hij der brooder.
schap ten geschenke aanbood. Zip) eigenaardige verdiensten werken door zijn tijdgenooten bewonderend erkend; Titiaan, Annibale Caraeci, Paole Veronese prezen ROBUSTI
om strijd, doch betreurden dan altijd ttivens
d. ongelijkheid v. zijn stijl en uitvoering.
ROBUSTI heeft drieerlei penseel, zei men: eon
v. goud, een v. zilver on een v. ijzer. Dat
een schilder, die zoo gemakkelijk en zoo
krachtig on levendig v. geest was, een aantal
werken moest achterlaten, spreekt wel v.
zelf. Zijn omvangrijkste schilderijen zijn
niet d. degelijkste; zijn portretten behooren
tot zijn 't meest grootsche scheppingen.Venetie,
waar d. kunstenaar bijna onafgebroken vertoefde, Italie, Frankrijk, Engeland, Duitschland bezitten werken v. zijn hand; schier alle
galerijen v. eenige beteekenis hebben iets v.
hem aan to wijzen.
Roc of Roc d'Ochiquier hoot in d. wa-

penkunde een figuur, die in sommige wapens

voorkomt, doch zeldzaam is en waarvan men
meant, dat zij een toren v. 't schaakspel moot
voorstellen. d. Gedaante is die v. 't gewone
teeken v. d. Ram ( uit d. almanak, op een
voetstuk gesteld. 't Geslacht Roquelaure in
rrankrijk voert „d'azur a trois rocs d'argent".
Roca (JULIO), een president v. d. Argontijnsche republiek, geb. in Juli 1843 to Tucuman. Hij werd in 1873 generaal on in 1879 minister v. Oorlog on was v. 1880—'86 president
der republiek. In 1890 werd hem d. portefeuille
v. Binnenl. Zaken opgedragen.
Rocaberti (JOHANNES THOMAS DE), geb. in
1624, leefde to Valencia in Spanje on was daar
aartsbisschop, hoogl. der godgeleerdheid, provinciaal der Dominicanen in Aragon on later
generaal dier orde. Hij was een tjverig verdediger der pauselijke opperrnacht, ,vooral
tegen d. in zijn oog ongeoorloofde aanmatigingen der Gallicaansche kerk, en verzamelde
een menigte geschriften, opgesteld ter handhaving der heerschappij v. d. pauselijken
stool, welke verzameling hij op zijn kosten
list drukken onder d. titel „Bibliotheca maxima
pontificia, in qua auctores meliores notae,
qui hactenus pro sancta Romana sede, turn
theologice, turn canonice scripserunt, fere
omnes continentur" (Rome 1695, 21 dln).
Ftocha222beatz

(JEAN BAPTISTE DONATIEN

DE VIMEUR, graaf DE), maarschalk v. Frankrijk,
werd 1 Juni 1725 to VendOme geb. Hij trad
in 1742 in dienst, streed met veel onderscheiding in d. veldtochten v. d. Oostenrijkschen
successie-oorlog, werd in 1747 kolonel en
woonde met zijn regiment d. expeditie v.
Richelieu tegen ivlinorca bij. In 1756 benoemde
Lodewijk XV hem tot brigadier en in doze
betrekking bewees hij groote diensten in d.
zevenjarigen oorlog. In 1769 kreeg hij als generaal-majoor 't bevel over d. infanterieind.
Elzas. Dikwijls word ROCHAMBEAU door 't hof
in militaire zaken tot raadgever gekozen,
maar htj weigerde als minister v. oorlog op
to treden. Nadat Lodewijk XVI hem in 1780
tot luitenant-generaal verheven had, kreeg
hij 't opperbevel over een korps v. 6000 man,
dat door 't gouvernement ter hulp v. d. voor
hun onafhankelijkheid strtjdende Noord-Amerikanen werd afgezonden. ROCHAMBEAU landde
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10 . Aug. to Rhode-Island, maar werd door d.
Engelschen generaal Clinton verhinderd, ver-der voort to rukken. Nadat een groote Fransche vloot onder Grasse was aangekomen,
vereenigde bij zich in Aug. 1781 met Washington. GezamenlUk rukten zU n. Virginia
zU sloten aldaar d. generaal Cornwallis met
-een Britsche macht v. 7000 man to Yorktown
in, terwijl d. Fransche vloot zulks a. d. zeezijde deed. Reeds 24 Oct. moest 't Britsche
Leger capituleeren. ROCHAMBEAU werd door d.
Amerikanen met eereblUken overladen on
ook- door 't Fransche hof gunstig ontvangen.
Hij word gouverneur v. Artois en Picardie
-en in 1788 tot herstelling der rust naar d.
Elzas gezonden. Bij 't uitbreken der Fransche
omwenteling vertrouwde 't hof hem 't bevel
over 't Noorderleger toe en 't verhief hem 28
Dec. 1791 tot maarschalk. Daar htj verdedigenderwijze to work ging, verloor htj 't vertrouwen der revolutionnaire partU en, nadat
Dumouriez minister v. oorlog was geworden,
legde hU in Juni 1792 ztjn bevel neder en
ging hij op zijn landgoed btj VendOme wonen.
In weerwil daarvan werd hij na d. val der
Girondijnen in hechtenis genomen en reeds
had hij d. kar beklommen, die horn naar d.
guillotine zou brengen, toen d. beul 't voertuig
to zwaar geladen vond on hem wegzond met
d. woorden „Wag oude maarschalk, een ander maal zal 't uwe beurt zijn". Intusschen vial
't schrikbewind en ROCHAMBEAU was gored.
Napoleon bevestigde hem na zijn troopsbestUging in d. waardigheid v. maarschalk.
EOCHAMBEAU oven. 10 Mei 1807. Zip belangrUke „Memoires" (2 dln, 1809) zijn door d.
Lancival uitgegeven. Zijn zoon
Rochambeau

(DONA TIEN MARIE JOSEPH

DE VIlIEUR burggraaf DE) werd in 1760 gab.,
trad zeer jong in dienst en woonde als kolonel
d. tocht n. Amerika onder zkjn wader bij. In
1791 werd hij bevorderd tot marechal-de-camp
en in 't volgend jaar tot luitenant-generaal on
tot bevelliebber der Fransche West-Indische
kolonien. Hij landde op s. Domingo, onderwierp d. opgestane negers en verdreef d.
Engelschen uit Martinique. In 1794 werd hU
echter door d. Engelschen in Fort-Royal
belegerd en na een dapperen tegenweer v.
49 dagen moest hU tegen vrUen aftocht
capituleeren. Twee jaar later werd ROMANBEAU tot gouverneur-generaal v. s. Domingo
benoemd, doch weidra teruggeroepen. HU
maakte toen. d. veldtocht v. 1800 in Italic
mede en kreeg v. Bonaparte, tot belooning
ztjner dapperheid, 't bevel over een divisie.
Toen een nieuwe expeditie n. s. Domingo
onder Leclerc gezonden werd (1802), - kreeg
ROCHAMBEAU daarbij 8011 commando. Na d. dood
v. Leclerc nam ROCHAMBEAU 't bevel op zich
en trachtte hU door ongehoorde wreedheden
d. bevolking v. 't eiland to onderwerpen.Zlin
lager ward echter zoodanig door d. gale koorts
verzwakt, dat hU zich 30.Nov.1803a.'t Engelsche eskader gevangen gaf. HU word n.
Jamaica en in 1804 n. Engeland vervoerd en
eerst in 1811 uitgewisseld. Na d. terugtocht
uit Rusland gaf Napoleon hem in 1818 't bevel
over een divisie v. 't korps v. Lauriston. Hij
streed met onderscheiding bU Bautzen en
sneuvelde 18 Oct. in d. slag blJ Leipzig,
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(AUGUST LUDWIG VON), eon DUitSCh

geschiedschrtiver en journalist, gob. 20 Aug.
18-10 to Wolienbuttel. Wegens deelneming a.
d. zoogen. „Frankforter Attentat" in 183`3 nam
htj d. vlucbt n. ParUs, vanwaar hU in 1848 n.
Duitschland terugkeerde. Vervolgens trachtte
hU Uverig, ook als journalist, d. eenheid v.

Duitschland to bevorderen en hij oven. 15
Oct. 1873 to Heidelberg. Hij schreef „Grundsittze der Realpolitik" (2 dln,1853—'69) on „Geschichte des deutschen Landes and Volkes"
(2 dln, 1870—'72).
Roche (LA). Zie Laroche.
Rochefort, eon versterkto zeehaven in
't Fransche depart. Charente-Inferieure, met
20000 inw. d. Geographische Jigging v. 't
hospitaal is op 45° 56' 39 • N.-Br. en 0° 58' W.-L. v.
Greenw. d. Stad is omringd door vestingwerken,
die reeds onder d. regeering v. Lodewijk XIV
zijn aargelegd. Men heeftr er groote magazUnen ten behoove v. d. volledige uitrusting
der oorlogsschepen, een tuighuis, geschut-giete'lien en een inrichting tot opleiding v. zeelieden.
Rochefort (HENRY), eigenl. graaf VICTOR
HENRY DE ROCHEFORT-LI:WAY, een Fransch
schrijver, journalist en staatsman, gab. 29 J uli
1830 to Parijs. Van 1851—'59 was hij btj 't
stedelUk bestuur werkzaam en sedert wijdde
hij zich eenigen tijd a. d. journalistiek. Nadat hij
zich door zijn drieste polemiek meer dan eons
onmogelijk had gemaakt, richtte 14 in 1868
een eigen blad, d. „Lanterne", op. Ten gevolge v. zijn uitvallen tegen Napoleon III en 't
keizorrijk veroordeeld, nam ROCHEFORT d. wijk
n. Belgie, doch kort daarop zag hij zich in
't Wetgevend Lichaam verkozen. Toen hij in
zijn nieuw opgericht blad, „La Marseillaise",
zijn aanvallen tegen 't keizerlijk huis herhaalde, werd hij in Febr. 1870 tot 6 maanden
gevangenisstraf veroordeeld. Van 1 Sept. tot
1 Nov. was hij vervolgens lid v. 't Voorloopig
Bewind en sedert Dec. gaf hij wederom zUn
„Lanterne", sedert Febr. 1871 d. „Mot d'ordre"
uit, waarin hij op heftige wijs voor d. maatschappelUke hervorming v. 't proletariaat
optrad. Wegens begunstiging der Commune
werd ROCHEFORT in 1873 n. Niouw-Caledonie
verbannen, hij vluchtte n. London, vanwaar
NI in 1880 n. Partjs terugkeerde. In zUn blad
en v. 1885—'86 als lid v. d.
Kamer
Kamer bestreed hU heftig . d. regeering en in
1889 werd hij als boulangist tot gevangenisstraf veroordeeld, doch west hU n. Engeland
to ontkomen.
Rochefoucauld (FRANVIS, DUO DE LA),
Zie Larochefoucauld.
Rocbegrosze

(ANTOINE GEORGE MARIE),

een Fransch historieschilder, gab. 2 Aug.1859
to Versailles, beetling v. Jules Lefebvre en
Boulanger. Groote opmerkzaamheid trek hij
door zUn v. veal talent getuigende schilderingen, die meerendeels gruwelUke, bloedige
tooneelen behandelen. WU noemen v. daze
„Vitellius, door 't gepeupel door d. straten v.
Rome gesleept" (1882), „Andromache" (1883),
„Scenes uit d. Jacquerie" (1885) on „Nebucadnezar, door waanzin aangetast" (188'7).
Rochelle (LA), Zie La Rochelle.
Rochemont (JOHANNES MAME DE), een
Nederl. officier en schrUver over militaire
aangelegenheden, gab. 9 Mei 1834 to Weltsvreden op Java. HU werd in 1858 tot 2den luitenant btj d. artillerie bevorderd en in 1873
tot luit.-kolonel en adjudant v. d.gouverneu-rgeneraal Loudon. Later gepensionneerd, vestigde htj zich metterwoon to Is-Gravenhage.
Van zUn geschriften noemen „Tweede
Bonische veldtocht" (1859—'60), „Eigenbelang
on vaderlandsliefde" (1875), „Loudon en Atjeh"
(1875), „Onze vestiging 'in 't rUk v. Atsjin"
(1876), „Onze oorlog met Atsjin" (1877) en „d.
Geperaal Jan van Swieten"
Rochester is d. naam v. verscheidene
steden in_'t Engelsche taalgebied. — We noe-

ROC.
men: Rochester, een stad en zeehaven in 't
Engelsche graafs. Kent, ten 0. v. Londen a.
d. bevaarbare Medway; zij is d. zetel v. een bisschop en heeft talrijke kerken en inrichtingen
v. onderwijs, een oud raadhuis, overblijfselen
v. gebouwen uit Romeinschen en Deenschen
tijd en 26 5C0 inw. Een 32 M. hooge toren op
een hoogte a. d. rivier is 't eenige overblUfsel
v. 't slot, dat hier door bisschop Gundulf, een
tochtgenoot v. Willem d. Veroveraar, gebouwd
werd. — Rochester, een stad in d. NoordAmerikaanschen bondstaat New-York, graafs.
Monroe, a. beide zijden v. d. Genesee, die
hier twee 20 a 25 M. hooge watervallen
vormt; er zijn 48 kerken (onder welke een in
Gothischen stijl), een universiteit der Baptisten, een theologisch seminarium en 134 OW
inw. Talrijke spoorwegen en 't Eriekanaal
rnaken Rochester tot een der belangrijkste
handelsplaatsen v. d. staat.
Rochester (JOHN WILMOT, graaf VAN) was
een satyrisch dichter en wellusteling a.'t hof
v. Karel II v. Engeland. In 1647 geb. en opgevoed in Wadham-college, waar hij Magister
artium werd, doorreisde bij ItaliO en Frankrtjk en leefde hij na zijn terugkomst Z90 liederlijk, dat hij zelf erkende vijf jaar aaneen niet
behoorlijk nuchter to zijn geweest. Hij overl.
in 1680 a. d. gevolgen v. die liederlijke leefwijze on wordt bier dan ook alleen aangehaald om zijn gedichten, die in zijn tijd
zeer veel gelezen on geprezen werden. Met
d. grootste gemakkelijkbeid en zoetyloeiendbeid ontrolden zij zijn pen en, wat moor is,
vrij v. feilen. 't Beste gedeelte zijner „Gedichten" (1681) maken zijn „Hekeldichten" uit. In
zijn brieven toont daze dronkaard zich bij
wijlen een teeder echtgenoot en vader.
Rochet (Louis), een Fransch beeldhouwer,
geb. 24 Aug. 1813 to Partjs, overl. aldaar 21 Jan.
1878. Sedert 1839 vervaardigde hij een aantal
ideale en mythologische beeldhouwwerken
alsmede standbeelden, waarvan d. voorn. zijn
eI. ruiterstandbeelden v. Willem d. Veroveraar
to Falaise (1851), v. keizer Pedro I te Rio de
Janeiro (1862) en v. Karel d. Groote (1867), d.
standbeelden v. Madame de SOvigne to Grignan
(1857) en een groep v. Kassandra en Ajax uit
brons goud on zilver (1870).
,

Rochette(DESIRERAOUL),Zie Raoul-Rochette.
Rochdale, een stad in 't oostelijk deel

v. 't Engelsche graafs. Lancaster, a. d. Roche
en 't Rochdalekanaal, heeft een bezienswaardigs kathedraal uit d. 12de eeuw, wol- en
katoenindustrie en 71 000 inw., die levendigen handel drUven. In d. omstreken vindt
men belangrijke kolenmijnen. Under d. arbeiders v. Rochdale bestaan verscheidene zoogenaamde coOperatie-gezelschappen ; 't beroemde
genootschap v. d. Pioniers, in 1844 door 28
arbeiders gesticht, bezit tegenwoordig een
vermogen v. eenige millioenen en heeft tot
ontwikkeling v. 't genootschapswezen in
andere landen veel btjgedragen.
Rochholz (ERNST LUDWIG), een Duitsch
germanist, geb. 3 Mrt 1809 to Ansbach, v.
1836—'66 leeraar a. d. cantonschool to Aarau,
sedert conservator v. d. Romeinsche oudheden
aldaar; hij overl. er 31 Oct. 1892. ROCHHOLZ
schreef: „Schweizersagen aus dem Aargau"
(2 din, 1856), „Deutscher Glaube und Brauch
im Spiegel der heidnischen Vorzeit" (2 din,
1867), „Wanderlegenden aus der oberdeutschen
Pestzeit 1348—'50" (1887) on „Tell und Geszler
in Sage und Geschichte" (2 din, 1876).
Rocholl (Timms), een Duitsch schilder
v. krUgstooneelen, geb. in 1854 to Sachsenberg
in Waldeck. HO leverde fraaie schilderijen
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d. oorlog v. 1870—'71, als „Voorbij" (1886),

d. „aanval der 7 kurassieren bij Vionville",
„Episode uit d. slag bij Vionville" en in 1889
„d. laatste waponschouwing v. keizer 'Wilhelm I".
Rochus (s.) leefde in 't laatst der 13e en
't begin der 14e eeuw. Hij werd geb. to Montpellier en is vooral vermaard door 't onvermoeid verplegen v. pestlijders. Van een reis
terugkeerende, wend hU bij vergissing in d.
gevangenis geworpen, waarin hg ten dare
1327 overl. d. R.-Kath. kerk viert zijn nagedachtenis 16 Augustus.
Rochussen (JAN JACOB), een Nederl. sta atsman, geb. '23 Oct. 1797 to Etten on overl. '22
Jan. 1871 to 's-Gravenhage. Eerst controleur
to Amsterdam, werd hij later (in 1825) secretaris v. d. kamer v. koophandel en labrieken
aldaar, vervolgens directeur v. 't entrepotdok,
lid der commissie voor d. Rijnvaart ens. In
1840 word hij tot minister v. Financi8n benoemd, onder d. door hem gestelde voorwaarde, dat 't amortisatiesyndicaat afgeschaft
en d. staat der geldmiddelen openbaar gemaakt zou worden. Hij regelde d. financieele
aangelegenheden met Belgi8, reorganiseerde
d. Rekenkamer en diende een plan v. conversie in, dat, door d. Tweede kamer verworpen
zijnde, aanleiding gaf tot zijn ontslag (1843).
Weldra tot gezant in Belgie benoemd, wend
ROCHUSSEN in 1845 gouverneur-generaal v.
Neder1.-Indio, wat hij bleef tot 1851. Na in
1856 voor kort door 't district Alkmaar tot
lid der 2e kamer to zijn afgovaardigd, nam
hij in 't volgend jaar zitting in d. commissie
nopens d. kolonisatie in Indio en zag hij zich in
1858 tot minister v. Kolonien benoemd. Na
zijn tweede ministerschap is ROCHUSSEN nogmaals eenige jaren lid der 2e kamer geweest
voor 't district Amsterdam.
Rochussen (CHARLES), geb. in 1815 to
Rotterdam, wend eerst voor d. handel opgeleid en legde zich v. of zijn 22e jaar op d.
schilderkunst toe. Hij behoorde tot d. leerlingen v. Nuijen on Waldorp en bezocht daarna
verschill. landen v. Europa. Vooral munt hij
uit als aquarellist en leverde htj historiestukken. Ook heeft hij geetst, gegraveerd op hout
en geteekend op steen. In 1884 wend to
Amsterdam een tentoonstelling v. 240 v. zijn
teekeningen en schetsen gehouden, 'tgeen
wel bewijst, dat ROCHUSSEN heel wat gewerkt
heeft. Zie over hem : „Elsevier's Geillustreerd
Maandschrift" (deel 1, 1891).
Rockanje, Zie Rokkartje.
Rockford, een opkomende stad in d.
Noord-Amerikaanschen bondstaat Illinois, d.
hoofdstad v. 't graafs. Winnebago ; zij is gelegen a. beide zijden v. d. Rock-River en a.
verscheidene spoorwegen en heeft talrUke fabrieken on 24 000 inw.
Rockinger (LUDWIG VON), een Duitsch
rechtsgeleerde, geb. 29 Dec. 1824 te WUrzburg.
Hij is honorair prof. in d. palaeographie en
Beiersche geschiedenis a. d. universiteit to
Munchen en sedert 1876 assessor v. 't rijlrsarchief aldaar, waarvan hij in 1888 directeur
wend. Hij schreef „Ueber FormelbUcher vom
13 bis 16 Jahrhundert als rechtsgeschichtliche
Quellen" (1855), „Der KOnige Buch und der
sogenannte Schwabenspiegel" (1883) en „Ueber
die Abfassung des kaiserlichen Land- und
Lehnrechts" (1888).
Rock Island, een stad in d. NoordAmerikaanschen bondstaat Illinois, a. d. Mississippi gelegen on in een gelijknamig graafs.;
zij heeft 14 kerken, verscheidene fabrieken en
13 634 iiiw.
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Rockland Lake, een schilderachtig gelegen meer in d. Noord-Amerikaanschen bondstaat New-York, graafs. Rockland, niet ver v.
d. Hudsonrivier. Jaarltjks levert dit meer
ornstr. 'AI) 000 tonnen ijs.
Rocky-Mountains (d. I. Rotsgebergte)
is d. naam v. d. hoofdketen der noordeltjke
voortzettingen v. d. Cordillera's in NoordAmerika, met vele zijtakken zich uitstrekkend
v. 42-53° N.-Br. 't Is een steil randgebergte,
dat een scheidsmuur vormt tuss. d. groote
centrale vlakte in 't O. en in 't hoogland v.
upper-California, Utah, Oregon enz. in 't W.'t
Zuidelijk deel tot 49° N.-Br. behoort tot d.
Vereen. Staten, 't noordelijk deel a. Britsch
Noord-Amerika en hier wordt 't in verscbill.
takken verdeeld, terwijl 't naar d. Mackenzie
toe steeds lager wordt. Ten N. v. 60° N.-Br. beet
't ook wel Chippewaygebergte. d. Kamhoogte v. d.
zuidelijke, d. eigenlUke Rocky Mountains rijst
tot meer dan 2000 M. boven d. zee, verheft
zich in 't Britsche deel, tuss. 52 en 53° N.-Br.,
in d. Mount Murchison, Hooker en Brown
tot een hoogte v. 4900 M. en bezit nergens
passen beneden 1760 M. Later is d. naam
Rocky Mountains gebezigd voor alle gebergten, die oostelijk v. d. groote waterscheiding,
t. W. v. d. prairien en t.. N. v. d. Mexicaansche grens gelegen zijn, dus ook v. die in Colorado en Utah en zelfs v. die in Nieuw-Mexico en
Arizona. In dit uitgestrekte bergland verheffen
zich tuss. 37° 20' en 40^ 13' N.-Br. d. Spanish
Peak en d. James Peak; op 42 ,, 24' ligt d.
South Pass (2283 M.), een overgang over 't
hier zacht hellende gebergte (Parkgebergte);
hier ontspringen d. Arkansas, d. Rio Colorado
en d. Rio Grande del Norte. Ten W. hiervan,
op 160° W.-L. v. Greenw., tuss. d. Arkansas
en d. Rio Grande ztjn d. hoogste toppen in d.
Vereen. Staten d. Mount Harvard, Pikes Peak,
Greats Peak, Mount Lincoln, Mount Yale en
Longs Peak. Tuss. 42 en 44° ligt d. berggroep der
Wind River Mountains met d. Fremonts Pik
(4127 M.), dan volgen d. met eeuwige sneeuw bedekte Trois Tetons, 't brongebied der Missouri,
en d. Snake River of Lewis-Fork. Op 49° N.-Br.
ongeveer ligt d. Cootaniepas; t. N. hiervan d.
Crownest- en d. Kananaskipas (1944 M.). Op
51° voert d. Ermillion-, vervolgens d. Kickinghorse- en d. Little-Forkpas over't gebergte. —
Niet tot d. eigenlUke Rocky-Mountains, maar
toch ale een uitlooper daarvan naar 't Z.-0.
te beschouwen, is 't Ozarkgebergte of d. Osark
Mountains, die zich in d. staten Arkansas
en Missouri in noordoosteltIke richting uitstrekk en.
Rococo is d. naam v. die ontaarding v.
d. classieken bouw- en versieringsstijl, welke
voornamelljk d. 18e eeuw eigen was. Volgens
sommigen is zij zoo geheeten naar d. bouwmeester Rocco, volgens anderen naar rocaille,
gelijk aanvankeltjk d. ornamenten, waarbij d.
schelpenvorm ten grondslag lag of die in
tufsteen waren uitgehouwen, genoemd werden. Eigenitjk is d. naam rococo overal toepasseltjk, waar d. diepere beteekenis der vormen vergeten is en zij alleen om effect to
maken en dan nog vaak zeer verkeerd worden toegepast. Daarblj kan nog wel eons een
schilderachtige en bevallige uitwerking verkregen worden, maar d. ware kunst is verloren. Reeds d. Romeinsche bouwstUl had zUn
rococo-tjjd (die v. Diocletianus) evenals trouweas elke bouw- en versieringssttp, die een
hervorming to gemoet gaat, in dat tijdperk
verkeert. d. Meer bepaald aldus genoemde
rococostUl behoort echter in d. 18e eeuw thuis,
ontstond in Italie en bereikte 't toppunt zUper
-
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ontwikkeling in FrankrUk. Zijn karakter is
omslachtige gavels, met gebroken en gebogen,
hoofdltjnen, willekeurige deur- en vensteropeningen en overlading met een ziellooze
ornamentiek; sieraden in d. schelpenvorm,
gemanidreerde guirlandes v. bloemen, stoelen
en tafels met gebogen en verwrongen pooten
en bij dit alles d. recht gepaste, smakelooze
Chineesche en Japansche porseleinen. Tegen,
't einde der 18e eeuw ward d. rococostUl vervangen door d. terugkeer tot 't Grieksche
en Romeinsche classicisme, welks niet alttjd
even gelukkige toepassing in onze eeuw voor
eenigen tijd geleid heeft tot een voorlieldevoor d. rococostijl, die intusschen bij dogelifter kunstontwikkeling allengs weer verboron ging.
Rocroy of .Rocroi, een Fransche stad
en vesting nabij d. Belgische grans, depart.
Ardennen, met een kanongietenj en circa 1000
inw. (1891). Zij ward door koning Frans I aangelegd en met sterke vestingwerken langs d.
Maas voorzien. Historisch is zij vooral bekend door d. overwinning, welke d. Franschen hier 19 Mei 1643 op d. Spanjaarden behaalden. 6 Jan. 1871 ward stad door d.
Duitschers genomen.
Rod (Epou ARD), een Fransch schrijver, gab.
in 1857 to Nyon bij Geneve, een aanhanger
v. d. naturalistische school v. Zola. Hij is
hoogl. in d. vergeltjkende letterkunde a. d.
universiteit to Geneve en schreef o. a. d.
romancyclus „Les Protestants", waarin htj
to velde trekt tegen d. ortliodoxie der gereformeerde kerk, „La femme d'Henri Vanneau"
(1883), „Le sens de la vie" (1889), „Scenes dela vie cosmopolite" (1889), „Les trois coeurs"
(1890), „Etudes sur be XIXe siecle" (een verzarneling v. bijdragen, die NI voor tijdschriften geleverd had), „Dante" (1891), „Les idOes
morales du temps present" (1891) en „Stendhar
(1892). Van 1884—'86 was hij redacteur v. d.
„Revue contemporaine".
Rodbertus (JOHANN KARL), een Duitsch
staathuishoudkundige, d. voorn. vertegenwoordiger v. 't conservatieve socialisme, gab.
12 Aug. 1805 te Greifswald. Hij ward in 1848
in d. Pruisische Nationale Vergadering gekozen, waar htj een der leiders v. 't linker
centrum ward, kreeg in 1849 zitting in d.
Tweede Kamer, nam, nadat . daze ontbonden
was, niet meer onmiddelltjk a. d. staatkunde
deel en overl. 6 Dec. 1875 op zijn good Jagetzow
in Pommeren. Van- ztjn werken noemen we:
„Die Handelskrisen und die Hypothekennot
der Grundbesitzer" (1858), „Zur Erklftrung und
Abhilfe der Kreditnot der Grundbesitzer" (2
dln, 1869), „Zur Beleuchtung der sozialen Frage'
(1875) en „Das Kapital" (1884).
Rode (CHRISTIAN BERNHARD), een Duitsch
achilder en graveur, in 1726 to Berlijn gab. en
overl. in 1797. Hij was d. zoon v. een goudsmid
en ward, daar men reeds vroeg zijn aanleg
bespeurde, achtereenvolgens a. d. leiding v.
d. schilders Muller en Pesne, C. van Loo en
Jean Restout to Part* toeveftrouwd. Van
Parijs begat RODE zich n. Italie, maar hU bleef
d. Fransche manier, waarin bij ook na
z%ln terugkeer to Bern* schilderde, terwtjl
hij aldaar tot lid der academie benoemd en
met bestellingen als overladen ward. Hij
schilderde zoowel in fresco als in olievert
religieuse en mythologische, Grieksche en
Romeinsche en hedendaagsche voorstellingen.
Ztjn talrijke schilderijen zip seer ongelijk v.
waarde; zOn uitvoering. bewilst, dat htj in een
tijdperk V. zuiverder richting uitgemunt zou
hebben. ZIjn studien waren grondig geweest;
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IA had aanleg om een trouw navolger der
matuur to worden, doch d. smaak v. d. tijd
en d. buitengewone vlugheid, welke v. hem
gevorderd werds, verhinderden, dat hij een
hoogeren trap in d. kunst bereikte. Intusschen heeft d. verdiensteltjke man veel bijge.dragen tot verbetering der Berlijnsche kunstacademie, waarvan hij, na d. dood v. Le Sueur,
in 1782 directeur word.
d. Kerken en paleizen v. Berlijn bevatten
•eerttjds een aantal werken v. RODE. Op bevel
v. Frederik II schilderde hij in d. garnizoenskerk drie allegorische voorstellingen, gewijd
a. d. generaals Schwerin, Winterfeld en Kleist,
die in d. zevenjarigen oorlog waren gevallen.
Zijn plafonds en d. beschildering der galerijen
in 't paleis v. Sans-Souci waren zeer beroemd.
Ook in d. kapel v. 't koninklijk paleis to
Berlijn schilderde hij moor dan den tafereel.
't Grootste gedeelte dier kunstwerken is
echter later door andere vervangen.
't Vruchtbare talent v. dozen kunstenaar
blijkt ook uit 't aantal door hem geetste
platen. d. Berlijnsche academie bewaart 267
oorspronkelijke, koperen, door zijn hand geetste platen, die v. veel vaardigheid getuigen.
Bovendien bestaan er v. hem nog andere
platen, zoodat zijn work naar d. volledigste
opgave (zie Nagler's „Kilnstlerlexicon" XIII)
848 stuks bedraagt, waaronder een aantal
bijbelsche on historische voorstellingen v.
tamelijken omvang.
Rode (JACQUES PIERRE JOSEPH,) eon beroemd Fransch violist on componist, gob. in
1774 to Bordeaux en overl. aldaar 25 Nov.
1830. Hij was langen tijd als solo-violist a. d.
groote opera to Parijs verbonden en werd bij
d. opening v. 't nieuwe conservatoire aldaar
tevens aangesteld tot leeraar in 't vioolspel.
Op zijn concertreizen door Nederland, Engeland, Spanje, Duitschland en Rusland oogstte
hij grooten room in. Zijn composities bestaan
in hoofdzaak in concerten, strijkkwartetten,
capricen en etudes, alle voor zijn instrument.
Roden, ook Rhoden, een gemeente in 't
N.-W. der Nederl. prov. Drente. met circa
2600 inw., die hun bestaan vinden in landbouw, veeteelt en veendertj. Behalve 't dorp
Roden behooren ertoe : Roderwolde, Foxwolde,
Nietap, Leuteringerwolde, Steenbergen (waarbij een hunebed) e. a. d. Naam Roden staat
in verband met roden, rooien in d. beteekenis
v. ontwortelen, on duidt een ontwoude streek
aan. Men vergelijke s. Oedenrode, Elbinge
rode, Friedrichroda, Kerkrade en zooveel andere plaatsen op rode, rade, rooi, raai enz.
Rodenberg (JULIUS), eigenl. LEVY, een
Duitsch dichter on schrijver v. Israelietische
afkomst, gob. 26 Juni 1831 to Rodenberg in
Hessen. Hij maakte v. 1856—'62 reizen in 't
buitenland, vestigde zich daarna to Berlijn
en nam er d. redactie op zich v. 't belletristisch gedeelte v. d. „Bazar". In 1867 stichtte
hij met Dohm d. „Salon" on sedert 1874 geeft
nij d. „Deutsche Rundschau" nit. Van zijn werken noemen we d. epische gedichten „Dornroschen" (1851), „Ktinig Haralds Totenfeier"
(3e dr. 1856) on „Der Majestaten Felsenbieruncl Rheinweinlustige Kriegshistorie" (3e dr.
1856). „Gedichte" (5e dr. 1830), „Waldmilllers
Margaret" (1856, muziek v. Marschner), „Dramatische idyllen" (1858), „Pariser Bilderbuch"
(1856), „Kleine Wanderchronik" (2 dln, 2e dr.
1866), „Die Insel der Heiligen" (2 dln, 2e dr.
1864), „Stilleben auf Sylt" (30 dr. 1876), „Tag
und Nacht in London" (4e dr. 1863), „Wiener
Somertage" (1875), „Bader aus dem Berliner
Leben" (1884—'88), „Paris bei Sonnenschein und
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Lampenlicht" (1867) en d. romans „Die Straszensangerin von London" (1863), „Die neue
Sintflutt" (1865),'„Von Gottes Gnaden" (2e dr.
1870), „Die Grandidiers" (2e dr. 1881) on „Herrn
Schellbogens Abenteuer" (1890). Ook schreef
hij eenige operatexten on reisbeschrijvingen.
Roder (KARL DAVID AUGUST), een verdienstelijk Duitsch rechtsgeleerde, gob. 23 Juni
1806 to Darmstadt, sedert 1842 hoogl. to Heidelberg, waar hij 20 Dec. 1879 overl. In 1818
had hij zitting in 't Frankforter Parlement.
Van zijn werken noemen wij : „Grundzage
des Naturrechts" (2e dr. 1860—'63) on „Die herrschendpn Grundlehren von Verbrechen und
Strafe" (1867).
.Roderer (PIERRE LOUIS, graaf), eon Fransch
staatsman on journalist, gob. 15 Febr. 1754 to
Metz. Hij werd in 1789 lid der Nationale Vergadering, waar hij zich bij d. Jacobtjnen aansloot, in 1791 tevens advocaat•generaal v. 't
Seine-departement in 1796 en lid v. 't Instituut
en hoogl. in d. staathuishoudkunde to rarkjs. Hij
bevorderde d. belangen v. Bonaparte, werd
staatsraad, verloor echter eerlang d. gunst v.
d. eersten consul on word in 1806 minister v.
Financier v. koning Jozef v. Napels. In
1809 in d. gravenstand verheven, werd RODERER in 1810 staatssecretaris v. d. groothertog
v. Berg; gedurende d. honderd dagen kreeg
hij zitting in d. Kamer v. Pairs, doch bij d.
2e Restauratie verliet hij 't staatkundig
tooneel. Later ondersteunde h(j in zijn geschriften Louis Philippe, die hem in 1832 zijn
pairswaardigheid teruggaf. Hij overl. 17 Dec.
1835 en schreef o. a. „Memoires pour servir
a l'histoire de Louis XII et de Francois I"
(2 dln, 1825). Ztjn „Oeuvres" worden in 23 din
uitgeg. (1853—'59).
Roderik, Zie Rodrigo.
Rodney (GEORGE BRIDGE), een beroemd
Engelsch admiraal, gob. in 1717 to London en
overl. 24 Mei 1792 aldaar. Hij trad op jeugdigen leeftijd in d. zeedienst on was op
30-jarigen leeftijd reeds tot d. rang v. kapitein ter zee opgeklommen. d. Oorlog met
Frankrijk gaf hem gelegenheid zijn gaven als
scheepsbevelhebber en vlootvoogd to doen
uitkomen, daaraan had hij dan ook eerst in
1759 zijn bevordering tot vice-admiraal en
later, in 1771, die tot admiraal to danken. Tot
lid v. 't Parlement benoemd, was hij verplicht om grootere kosten to maken, dan met
zijn vermogen overeen to brengen was, zoodat hij besloot zich voorloopig in Frankrijk
to vestigen en zoodoende zijn geldelijke aangelegenheden weer in beteren staat to brengen. Gedurende eenige jaren woonde hij in d.
nabijheid v. Parijs. toen opnieuw d. oorlog
tuns. Engeland en Frankrijk uitbrak. Te London teruggekeerd, werd hem in 1779 't bevel
opgedragen over een Engelsche vloot, bestemd n. d. Antillen. Daar streed hij met veel
geluk tegen d. Spanjaarden en later tegen d.
Franschen en behaalde hij verscheidene room.
rijke overwinningen, waarvoor hem d. titels
baron en pair v. Engeland, benevens een
jaarwedde v. 2000 p. st. werden toegekend,
met d. bepaling, dat d. laatste na zijn dood
op zijn erfgenamen zou overgaan.
Behalve eon groot zeeheld, was RODNEY
ook een practisch ervaren en theoretisch
zeeman. Hij bezat een zeldzarne koelbloedig.held, overzag met een oogwenk d. toestand,
waarin hij zich beyond, en weifelde goon
oogenbltk aangaande d. middelen, die aangewend moesten worden.
Rodrigo of R oderik, d. laatste der
Gothische koningen v. Spanje, tot 710 n. Chr.
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Verliefd geworden op d. dochter of d. vrouw v.
graif Julianus, had hij met geweld d. uiterste
gunst v. daze genoten, waarover d. graaf
zich besloot to wreken. Te then einde vervoegde hU zich bij d. Moorschen veidheer
Moesa, tegen wien hU eerst d. staten v.
RODRIGO had verdedigd, en beloofde lit) hem d.
verovering v. goheel Spanje. Moesa kwam,
overwon RODRIGO en daze ging zUn dagen als
kluizenaar eindigen ; volgens anderen evenwel verloor hij zijn leven op 't slagveld. d.
Mooren bleven langen tijd meester in Spanje,
doch werden uit twee koninkrUken op bun
beurt door d. Goth Pelagius, bloedverwant v.
RODRIGO, verdreven, welke d. kroon ontving
en d. titel koning v, Asturig en Leon aannatn.
Rodriguez (BARBOSA), eon Braziliaansch
plantkundige, geb. 22 Juni 1842 to Minas, thans
bestuurder eener zwavelfabriek to Rodrio. d.
Voorn. werken v. dozen geleerde, die zich
door zijn natuurkundige onderzookingen voor
zijn vaderland zoo verdienstelUk gemaakt
heeft, zOn „Inconographie des orchiddes du
Brazil" (14 din, met 1000 gekleurde platen,
1868 e. v.), „Enumeratio Palmarum novarum"
(1875) en „Sertum palmarum".
Rodriguez (ALPHONSO), eon Italiaansch
schilder, in 1578 to Messina gel). Hij begaf
zich reeds op jeugdigen leoftUd n. Rome en
Venetia, waar hij bij voorkeur Michael Angelo en Rafael bestudeerde on naar hun
voorbeelden zUn stip. vormde. Inderdaad leerde
hU veel v. hen, wat zuiverheid v. ltjnen en
edele uitdrukking betreft, en, daar hij bovendien met eon gelukkigen zin voor koloriet
bedeeld was, vormde hij zich niet slechts tot
eon v. d. grootste meesters v. Messina, maar
ook tot eon waardig navolger v. d. groote
Italiaansche schilders in 't - algemeen. C. Maratti noemde hem bewonderend d. „Rafael v.
Messina".
RODRIGUEZ woonde lang to Rome, maar
heeft toch to Messina eon aantal werken
voltooid, die grootendeels verloren zijn gogaan of a. andere namen zijn toegeschreven.
Als zijn voorn. work wordt beschouwd „'t
Badwater v. Bethesda" in d. kerk s. Cosimo de
Medici; in S. Eleno de Constantino vindt men
eon uitmuntende „Kindermoord" en in d. kerk
S. Lorenzo eon „Madonna della Providenza"
v. zijn hand, die tot d. voorn. schilderUen der
stad, gerekend worden. Vermeldenswaard is
vooral eon „Madonna" v. RODRIGUEZ, voor d.
broederschap s. Jacobus geschilderd en buitengewoon juist en krachtig v. koloriet. RODRIGUEZ overl. to Messina in 1648. Zijn noon
Rodriguez (GIOVANNI BERNARDINO), in 1600
to Messina geb., word door zUn vader aanvankelUk voor .d. stand der geleerden bestomd,
maar, door aanleg on liefde voor d. kunst
bezield, kwam hU onder d. leiding v. ztjn oom
Luigi Rodriguez en na diens dood onder die
v. Dominichino. Toen daze kunstenaar door
d. vtjandnhap v. Belisario en Spagnoletto
uit Napels verdreven was bleef RODRIGUEZ
daar achter en zUn zachtzinnig, beminnelUk
karakter deed in 't laatst d. vtlandschap v.
genoemde mannen woken. ZUn 841 was zeer
hevallig on zUn werken waren seer gezocht.
Voor d. kerk del Giesu nuova schilderde htj
eon „H. Maagd" met onderscheidene heiligen,
in d. geest v. Dominichino, welke algemeen
bewonderd ward. In 1640, na d. dood v.Cebari,
voltooide htj diens arbeid in 't koor der Karthuizers on dientengevolge ward hem ook d.
beschildering in fresco opgedragen v. d. kerk
Sta Trinita dello Monarche, v. die v. Sta
hiara, e. a. Htj overl. to Napels in 1667,
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beroemd ale schilder en geacht als mensch..
ZUn oom
v. wien hierboven
Rodriguez (Linen),
gesproken ward, zag in 1585 to Messina 't
levenslicht, ward tegen d. zin ztjns vadersschilder, studeerde to Napels en vooral to
Rome met groote vlUt naar d. voortbrengselen
der oudere school en wilde, in Napels teruggekeerd, met zijn brooder Alfonso samen
werken, toen 't al spoedig bleek, dat hun
richtingen daartoe to zeer uit elk. liepen.
Alfonso noemde hem eon slaaf der ouden;
hij zUn broader eon knecht der natuur.Intusschen had Alfonso, die spoedig daarop n.
Messina terugkeerde, ontegenzeggelUk grooter
talent dan Luigi, die, in d. manier v. G.
Cesari schilderende, altijd iets gezochts en
gemaakts behield. Door d. vijandschap v.
Belisario Corenzio, met wien hij aanvankelijk
samen gewerkt had, genoopt om uit Napels
naar zUn vaderstad to vertrekken, schilderde
hij daar eon aantal grisailles in d. trant v,
Polidoro, die veel btjval verwierven. In 't laatst
keerde htj met zijn neef n. Napels terug en,
schilderde htj daar, zoowel in d. kerk S. Spirits
als in S. Filippo Neri, zeer belangrijke en levendig toegejuichte werken. Daardoor echter ward
d. ijverzucht opgewekt v. zijn oudeit vijand.
Belisario, die, naar men met veel zekerheid,
beweert, d. ongelukkigen RODRIGUEZ door gif
om 't leven wist to brengen.
Roebel (d. zilveren) is in Rusland d. munteenheid, verdeeld in 100 kopeken. Uit 5 11. pondmuntzilver (1 pond = 409,512 G.) worden 100roebels geslagen. Ook slaat men eon gouden.
munt, d. halven imperiaal, die eon waarde v.
5 roebels heeft. d. Waarde v. d. zilveren
roebel in Nederlandsche munt is 1,30 gld.,.
maa; in d. effectenhandel wordt hij op 2 gld._
gerekend. 't Voorn. betaalmiddel in Eusland
is echter papiergeld met gedwongen koers._
Roebels in papier worden in 't buitenland veallager gesteld dan d. zilveren roebels (thans.
zijn 100 zilv. roebels = 160 roebels in papier).
In 1654 werden d. eerste roebels in Moskoui
geslagen; eon ttjdlang heeft men ook platinastukken v. 3, 6 on 12 roebels gemunt.
Roebuck (JOHN ARTHUR), eon Engelsch
staatsman, geb. in 1802 to Madras, sedert 1824advocaat to London. In 1832 ward hU lid v.
't Parlement, waar htj zich bU d. radicalen.
aansloot. Toen h zich in 1836 met kracht.
voor d. zaak der Fransche partU in BenedenCanada in d. bras stelde, ward hU door 't huis.
v. Afgevaardigden v. dat land tot agent in
Engeland aangesteld, doch htj kon d. geweld.
dadige maatregelen, omtrent d. Canadasch&
aangelegenheden genomen, niet verhinderen.
In 1837 verloor hlJ ztjn zetel in 't Lagerhuis,
doch htj herkreeg horn in 1849, waarop hij eon
Uverig aandeel nam a. 't streven naar 't stelsel v. vrUen handel on tevens. Uverdd voor
d. Reformbill en d. belangen v. Turkije gedurende d. Krimoorlog. ROEBUCK overl. 30.
Nov. 1879 als lid v. d. staatsraad. Van zUn
werken noemon wU „History of the Whig ministry of 1830 to the passing of the reform:
bill" (2 din, .1852).
.Boecle, Zie El.
Roeirzeme.0 (d.), die bU 't voortbewegen,
v. kleine vaartuigen gebruikt worden, ztjn.
rechte hefboomen v. d. 2e soort, d. w. z. dat't aangrUpingspunt v. d. last tuss.'t steunpunt.
en 't aangrUpingspunt v. d. kracht ligt. Ztj
worden met 't vaartuig zoodanig verbonden,
dat zU om eon verticale as kunnen draaien,
waartoe men ze in daartoe in boord uitgehakte . gaten, roeischietjes genaamd, legt of to
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door middel v. een strop a. een pen of roeidol
verbindt of ze tuss. twee roeidollen plaatst.
't Buiten 't boord uitstekend stuk is gewoonlijk 't langste en heeft a. 't uiteinde, dat in
't water gedompeld wordt, een dubbele, scherpe
verbreeding; daardoor wordt d. tegenstand btj
't indompelen verminderd en d. horizontale
druk v. 't water vergroot. Aan 't andere uiteinde v. d. riem trekt een man, die met d.
rug naar d. voorsteven geplaatst is. Vatten
we d. riem als een hef boom op, dan ligt 't
steunpunt in 't water en is 't aangrijpingspunt v. d. last op d. verbindingsplaats v. riem
en boot. d. Geringsten weerstand zal men
ondervinden, als men 't blad v. d. riem bij
't lichten en 't indompelen verticaal houdt en
bij 't vooruitbrengen horizontaal.
Roek (corcus frugilegus L.). d. Roek behoort met d. raaf (zie Raaf) en d. kraai (zie
Kraal) tot d. fam. der raven (corvidae) onder
d. getandsnaveligen (dentirostres) in d. orde
der gangvogels (passeres). Hij gelijkt zeer
sterk op d. kraai en is even groot als deze, doch
onderscheidt zich in vele opzichten v. deze.
Van Nov. of is hij reeds in d. verte kenbaar a.
d. kaalheid v. zijn aangezicht a. d. wortel v.
d. snavel, waar d. veeren zeer spoedig afgesleten altijd onderscheiden hem d. volgende kenmerken: zijn snavel is minder gekromd en langer; zijn nagels zijn slanker en
minder gebogen ; d. veeren v. zijn keel zijn
minder lansvormig en d. glans der veeren
over 't geheel is traaier violet.
d. Roek is d. eenige soort v. Europeesche
kraaien, die op d. trek n. Egypte komt en
daar overwintert. Zijn woonplaats strekt zich
overigens uit v. Engeland toe Japan. In d.
winter komt hij veel voor in ons land en hij
broedt er in 't voorjaar op verscheidene plaatsen, zelfs op d. boomen in d. steden. Intusschen wordt hij hier, evenals ook op d. buitenplaatsen, in d. regel verjaagd door 't vernielen
der nesten, 'tgeen een dwaze handelwijs is,
daar d. roek vele insecten, wormen en veldrnuizen vernielt. In Engeland denkt men er dan
ook anders over en laat men hem in d.hooge
boomen op d. buitenplaatsen stilletjes nestelen en zijn gang gaan; een plek. waar op die
wijze eenige honderden roeken-huisgezinnen
btj elk. wonen, wordt rookery genoemd. d. Roek
is vooral nuttig, omdat hij zich bij voorkeur
met d. maskers v. insecten (vooral v. meikevers) voedt.
Roeland of Roland (Duitsch Rutland,
Ital. Orlando), naar d. titel v. een straks te
noemen heldendicht v. Ariosto veelal bijgenaamd DE RAZENDE, een fabelachtige held uit
d. sagenkring v. Karel d. Groote, die d. zoon
zal geweest an v. diens zuster Bertha en d.
Angelschen vorst Milon. Hoewel 't geloof a.
zijn bestaan alleen berust op d. aanteekening
in niet eens alle uitgaven v. Eginhard's „Vita
Caroli Magni" (zie Eginhard), dat onder d. in
778 in d. Pyrenean gesneuvelde holden v.
keizer Karel ook een „Hruoliandus, Brittannici
limitis praefectus" behoorde, ontbreekt 't toch
niet a. middeleeuwsche verhalen aangaande
zijn heldenfeiten. d. Voorn. bron dienaangaande
is Turpinus, wiens „Gesta Caroli Magni" allerlei
verhalen geven aangaande d. avonturen v.
dozen held in Syria, Spanje enz. Vooral echter
is vermaard 't avontuur, waarbij hij d. dood
vond. Ten gevolge nI. v. d. verraderlijken
raad v. zijn stiefvader Ganelon v. Mainz zou
hij door keizer Karel als stedehouder v. Spanje
daar zijn achtergelaten, doch vervolgens aangevallen door d. Moorschen koning Marsili bij
Roncesvalles. Lang en hevig streed hi]; eindelijk
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overmand, trachtte hij vruchteloos zijn heerlijIc
zwaard „Duranda", dat marmer a. stukken
sneed, stuk .te broken, opdat 't d. vijand niet
in handen zou vallen. Hij blies op zijn grooten
hoorn, die Olifant heette, maar Karel hoorde.
dien noodkreet v. zijn getrouwen 1,eld, op
mijlen afstands, to laat. ROELAND was gevallen.
Dit verhaal maakt d. inhoud uit v. een menigte
Fransche en Provencaalsche volksliederen,
waaruit (waarschijnlijk in d. 12e eeuw) d.
bekende Fransche ridderroman of „Chansons
de Geste'' v. ROELAND, ook die v. Roncevaux
genoemd, ontstaan is. Michel heeft dozen ridderroman onder d. titel „La chanson de Roland
ou de Roncevaux" (te Parijs in 1837 uitgegeven}
en Monin er een „Dissertation"over geschreven
(Partjs 1832).
Doch ook tot d. Germaansche letterkunde
vond 't „lied v. Roeland" zijn wog. In 1173
of kort daarna schreef Koenraad, geestelijko
in dienst v. Hendrik d. Leeuw, zijn Duitsch
gedicht „Ruolandes list", dat met een inleiding
door W. Grimm to Gottingen in 1838 is uitgegeven en in d. 13e eeuw opnieuw word
bearbeid. Om niet in btjzonderheden to verrnelden, dat ROELAND in d. volkspo8zie noordwaarts tot IJsland, zuidwaarts tot Spanje en
Italie is doorgedrongen, ztj alleen gezegd, dat.
er ook een Midden-Nederlandsch gedicht v.
in omloop is geweest, v. 'twelk slechts een
fragmentarische uitgave in proza.omwerking
most bestaan, in 1576 uitgegeven, doch a.
stellar dazes niet bekend. Voorts dat zich d.
geschiedenis v. ROELAND vooral naar Italie
heeft overgeplant, waar niet alleen d. naam
v. d. held to Rome nog in d. mond des yolks.
leeft, maar zijn heldenfeiten ook aanleiding
hebben gegeven tot verschill. heldendichten,
als d. „Morgante maggiore" v. Pulci, d. „Orlando ,
N ooral d. wereld- inamort"v.Byden
beroemde „Orlando furioso" v. Ariosto, waarvan een Nederl. vertaling is uitgegeven teAntwerpen (1615). Een monographie over deze
Italiaansche heldendichten gat' Schmidt, „Ueber
die italieniasche Heldendichte aus dem Sagekreise Karls des Grossen" (1850).
Roelanden (steenen). Zie Rolandszuilen..
Roelants (JAN FRANS), een Nederl. tooneelschrtjver, in 1819 to Brussel gob. en overt..
aldaar in 1864. Aanvankelijk letterzetter v.
beroep, wijdde hij zich later a. 't tooneel on
schreef hij eerst Fransche, doch later uitsluitend Nederlandsche stukken, waarvan sommige veel btjval vonden.
Roelants (H. A. M.), •een Nederl. boekhandelaar en uitgever, sedert 1846 to Schiedam
gevestigd. Tot zijn voorn. uitgaven behooren
v. Dissel's „Flavius Josephus", Welter's•
„Wereldgeschiedenis", 't ttidschrift „Oud en
Nieuw'', d. „Stuiverseditie voor d. jeugd", d.
„Nederl. Volksalmanak", Fransen v. d.Putte's
„Parlementaire redevoeringen", „d. Werken
v. Jacob Cats" door van Vloten, een geillustreerde uitgaaf v. „Dickens werken d. „Leerredenen v. van Oosterzee", d. ,Prachtbijber
on 't „Klassiek Letterkundig Pantheon". Verder zagen btj hem 't licht: d.geschiedkundigewerken v. generaal Knoop, v. De Roo van
Allerwerelt en v. Thiers, d. gedichten v.
Piet Paaltjes, Schimmel e. a., alsmede d. verzamelde werken v. Zschokke, Fred. Bremer ?
Thackery,Emn-Ctiae.
Roell (HERMAN ALEXANDER), een Nederl. godgeleerde, in 1653 op zijn vaderltjk erfgoed
Dolberg in 't graafs. Marck gob., studeerde
achtereenvolgens a. verschill. Duitsche en
Nederl. hoogescholen en word in 1679 hofprediker btj d. abdis v. Herford, Elisabeth
.
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(dochter v. Frederik, koning v. Bohemen), en
na d. dood v. daze bij Albertina, weduwe v.
prins Willem Frederik, stadhouder v. Friesland
(1680). Twee jaar later ward hU predikant to
Deventer on in 1686 hoogl. in d. wUsbegeerte en
godgeleerdheid to Franeker, vanwaar htj in 1704
als hoogl. in d. godgeleerdheid n. Utrecht vertrok. overt. to A Insterdam, 12 Juli 1718. Ram,
was een zeer geleerd man en een voor dien tijd
vrtjzinnig godgeleerde, wien dan ook d. beschuldiging v. onrechtzinnigheid nietantging,
vooral om ztjn denkbeelden aangaando d. betrekking tuss. God d. Vader en Jezus Christus d. zoon. Te Franeker liepen d. twisten
zoo hoog, dat curatoren der hoogeschool a.
ROELL en zijn ambtgenoot en bestrijder Vitringa 't zwijgen moesten opleggen ; eon
gebod, later door Frieslands staten bekrachtigd, terwijl nog tot in 't laatst der 18e eeuw
in vele classen voorschriften en verklaringen
werden gehandhaafd ter wering der dwalingen
v. ROELL, benevens die v. Bekker.
Talrijk zijn 's mans geschriften. Zijn inaugureele oratie to Franeker, „De religions naturali", ward bij herhaling uitgegeven en ook in
't Ned. vertaald ; zijn inaugureele oratie to
Utrecht, „De theologia sive theologiae supranaturalis prae naturali praestantia", insgeltjks.
Zijn „Dissertatio de generatione filii" lokte
een menigte twistgeschriften uit; 't onderwerp ('t voorname punt v. onrechtzinnigheid)
word door ROELL ook in d. moedertaal behandeld in „Kort on eenvoudig bericht v. 't
verschil over d. geboorte des Zoons" (1691).
Voorts schreef hij: „Dissertatio philosophica
de mentis existentia" (1692); „Dissertationes
de theologia naturali" (1700); „Oratio funebris
de Ph. Matthaeo" (1701); „Disputatio theologica de sanctitate Dei et hominis" (1706) on
„Commentarius in principium Epistolae Pauli
ad Ephesios" (1715). Na zijn dood verschenen
„Exercitatio catechesis Heidelbergensis" (1721),
't vervolg v. ztjn „Comment. op d. Ephesen"
(1731) -en „Exegesis in Ps. LXXXIX" (1787).
Roell (JOANNES ALEXANDER), Z0011 V. d.
voorg., was hoogl. in 't burgerltjk recht a. 't
athenaeum to Deventer; diens brooder DIONYSIM ANDREAS MALL ward in 1700 hoogl. in
d. vasbegeerte in diezelfde stad, terwOl WIL
HELMIIs ROELL, een andere broeder. v. 1751 tot
'72 hoogl. in d. Gntleed- en heelkunde was a.
't athenaeum to Amsterdam.
Roan (WILLEM FREDERIK, baron), eon Nederl.
staatsman, geb. 25 Oct. 1767 to Amsterdam.
H tj was eerst schepon en vervolgens pensimians ztjner geboortestad. Door d. Fransche overheersching in 1795 v. die betrekking ontzet, ward hij in 1802 lid v. d.
Gedeputeerde Staten v. Holland, later secretaris v. dit college, benevens lid v. 't hooge
dUksbestuur. Boning LodewUk Napoleon benoemde hem tot secretaris v. staat, in welke
betrekking hU dien vorst n. Pans verge
zelde. Weldra door denzelfden koning tot
minister v. Buitenl. zaken benoemd, haalde
ROELL zich 't ongenoegen v. keizer Napoleon op d. pals, wat ten gevolge had, dat
hj zich geruimen ttjd v. alle staatkundige
bemoeiingen onthield. Na d. herstelling v.
Nederlands onafhankelUkheid ward hem door
Willem I bij vernieuwing d. post v. minister
v. Buitenl. zaken opgedragen, waaruit hij
echter wegens zwakke gezondheid in 1817
ontslag verzocht. HU ward toen minister v.
staat on w eldra ook lid en voorzitter v. d.
Eerste Kamer der Staten generaal. Na nog
vele andere hooge onderscheidingen to hebben ontvangen, overt. ROLL 3 Jan. 1835 to
-
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Amsterdam. HU heeft onder meer een „Verhandeling over d. ridderorde v. 't Gulden
Vlies" in 't licht gegeven, alsmede een „Memorie over d. graanhandel".
.Ro011 (Jhr. JOAN), made een Nederl. staatsman, ward 23 Nov. 1844 to Haarlem geb.,
studeerde en promoveerde to Utrecht in d.
rechten en was achtereenvolgens ambtenaar
bij d. provincial° griffies v. Gelderland, Utrecht
on Zuid-Holland ; 't laatst griffier der Provinciale staten v. laatstgenoemd gew est, uit
welke betrekking in 1878 een eervol ontslag
door born word verzocht. Middelerwijl was
Ram, een jaar to voren door 't district
Utrecht tot lid v. d. Tweede Kamer der Staten-generaal gekozen, waarin hij met een
korte tusschenpoos (v. 1886 t. '88) tot heden
(1893) zitting hield en gewaardeerd wordt als
een der bekwaamste mannen v. dat liehaarn.
In genoemden tusschentijd word hij voor
ruim een jaar tijds door d. Provinciale Staten
v. Zeeland n. d. Eerste Kamer afgevaardigd.
Van d. vele eervolle onderscheidingen, Roar,
verder ten deel gevallen, noemen wij : zijn
zitting in d. staatscommissie voor d. Grondwetsherziening v. 1883, zijn benoeming tot
curator der Utrechtsche hoogeschool in 1885,
zijn lidmaatschap v. tal v. geleerde genootschappen, o.a. v. 't Instituut v. Indische taal-,
land- on volkenkunde, 't Instituut v. Ingenieurs, d. Maatsch. v. Ned. Letterk. en 't Prov.
Utrechtsch genootsch. v. kunsten en wetenschappen, benevens zijn benoeming in 1888
tot lid v. d. Raad v. voogdij over prinses Wilhelmina, voor 't geval v. minderjarigheid bij Hare komst tot d. Troon. Zeer
belangrijke gesehriften op verschillend gebied
zagen mode v. dozen degelijken staatsman
en volksvertegenwoordiger 't licht.
Roelofs (wILLEM), een Nederl. landschapschilder, geb. 10 Mrt 1822 to Amsterdam, doch
sedert 1848 to Brussel woonachtig. Hij schilderde btj voorkeur een Hollandsche weide.
Beroemd zijn vooral zijn doeken „d. Bogenboog" en ”'t Gehl". Ook leverde htj prachtige
aquarellen en etsen.
Roemelie, ook Roem-Ili (d. i. Romeinenland), is d. naam v. een voormalig stadhouderschap of vijalet v. Turkije, in hoofdzaak
oude Thracie omvattende. Een deel daarvan
is in onzen tijd als een autonome provincie,
onder d. naam Oost-Roemelie, erkend (zie OostRumelii).

Roemenen, ook Romani en Romoeni (d.
Romeinen), alsmede Walachen on Wlachen
(Slavisch voor Welschen) genoemd, is d. naam
v. een Romaanschen volksstam, sedert d. verovering v. 't oude Dacig door keizer Trajanus
en vervolgens in d. Beneden-Donaulanden gevestigd. En niet alleen in Walachije en Moldavia, maar ook in 't naburige Zevenburgen,
Servie, BulgarUe enz. hebben zich d. Roemenen verbreid. Hun taal is een dochter der
Lattjnsche teal, vermengd met Slavische,
Grieksche e. a. bestanddeelen ; enkele woorden nil nog geheel Lattjn. Zoo btjv. spreekt
d. Walachgsche boar v. heden nog v. zijn
„vaccas" (koeien), „capras" (geiten) en „boos"
(ossen),welke hU ook op Romeinsche wijze telt:
„uno", „duo", „tri" ens.; 't tellen zelf noemt
flu „numerare". 't Aantal Roemenen wordt
thans op circa 10 millioen geschat, die voor
't meerendeel tot d. Grieksche kerk behooren,
terwijI d. overigen meerendeels R.-Kath. zijn. Zij
zijn aldus over d. verschill. landen verdeeld:
in 't koninkrtjk Roemenig 4' millioen, in 't
Oosten v. Hongarije 1 200 000, in Zevenburgen
1 112 millioen, in d. Boekowina e. a. landen v.
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gerst en haver. Men verbouwt er ook veel
Oostenrijk-Hongarije 360 000, in 't Z.-W. v.
tabak, vooral sedert in 1879 't tabaksmonoRusland (Bessarabia enz.) 1 millioen, in Servie,
polio werd ingevoerd. Bijna 2 millioen H.A.
BulgarUe enz. 1 1(2 millioen. d. Roemenen onderis bedekt met bosch. Belangrtjk is d. veeteelt,
scheiden zich door een gespierden, gedrongen
lichaamsbouw, zwart haar en vurige oogen,
vooral d. teelt v. schapen ; ook doet men er veel
terwij1 hun verder ais eigenschappen worden
a. bijenteelt. d. Industrie v. Roemenie staat
toegeschreven matigheid, eerlijkheid, een
nog op een zeer lagen trap v. ontwikkeling. —
scherp oordeel en een gezond verstand. Zij
d. Buitenlandsche handel, waarvoor d. Donau
leeren gemakkelijk vreemde talon. zoowel
d. belangrijkste verkeersweg is, is hoofdzakeGrieksch en Russisch ale Italiaansch en
lijk in handen v. vreemden. In d. handel met
Fransch. Onder d. hoogere standen is d. laatRoemenie staat Groot-Britannia bovenaan;
ste taal 't meest gelieid. d. Landbouw is, als
daarop volgen Duitschland, OostenrUk-Honbij d. oude Romeinen, hun middel v. bestaan
garije, Frankrijk, Belgio, Turkije on Boelbij uitnernendheid.
garije, Italie e. a. staten. Tot d. invoerartikeRoemenie of Run2eniO, een koninkrijk a.
len behooren er vee, zuidvruchten, zaden,
d. Beneden-Donau, bestaande uit d. vroegere
tabak, geneesmiddelen, sterke dranken, maDonauvorstendommen Walachije, Moldavia en
chines enz.; uitgevoerd worden vooral graan,
d. Dobroedsja, ten N. begrend door Zevenburpetroleum, vee en huiden. — d. Muntgen en d. Boekowina, ten O. door Rusland en
eenheid vormt er d. leu (leeuw), die d.
d. Zwarte Zee, t. Z. door Bulgarije en t. W.
waarde v. 1 franc heeft; sedert 1880 is er
door Servie en Hongarije. 't Ligt v. 43° 38' tot
't tiendeelig stelsel v. maten on gewichten
48) 50' N.-Br. en tuss. 22' 40' on 28J 30 . 0.-L.
ingevoerd. — 't Grootste deel der bevolking
-v. Greenw. en heeft een oppervl. v . 2362 vk.
bestaat uit Roemenen (4 331 000); daarbij
mijlen en 5 039 000 inw. 't Noordelijke deel v.
komen 400 000 Israelieten, 200 000 Zigeuners
Walachije wordt ingenomen door d. Transsylen v. andere, niet Roemeensche volksstamvaansche Alpen en hun zuidelijke uitloopers.
men 120 000 Slaven, 41 000 Duitschers, 29 500
d. Hoofdkam v. dat gebergte vormt d. grens
Hongaren, 8800 Arnaeniers, 8000 Grieken, 2000
tegen Zevenburgen; d. hoogste toppen zijn d.
Franschen, 1000 Engelschen, 500 Italianen en.
Negoi (2536 M) en d. Bucec (2519 M.). Van d.
25 000 Turken en Tataren (vooral in d. Dopassen, die n. Zevenburgen voeren, zijn d.
broedsja). d. Boerenstand maakt meer dan
voorn.: d. Vulcaanpas (1624 M.), d. Roode
3 4 der bevolking uit; een eigenlijken burgerTorenpas (360 M.), d. Terzburgerpas (240 M.) en
stand heeft men er niet. d. Bojaren (d. adel)
d. Temespas (1051 M.). Over d. laatste voert
vormen er d. bevoorrechte klasse. 't Grootste
d. eenige spoorweg v. Zevenburgen n. Roedeel der bevolking behoort tot d. Grieksch
menie. Moldavia wordt in 't W. door 't zuidorthodoxe kerk ; anders denkenden zijn:
oostelijke deel der Karpaten ingenomen, dat
R.-Kath. (128 000), Protestanten (14 000), Armebier tevens d. grens vormt en welks uitloopers
niers (8000) en Mohammedanen (2000). Voor
zich voortzetten tot a. d. Sereth; n. Zevend. ontwikkeling v. 't yolk wordt al meer en
burgen voert hier d. Oitospas (846 M.). 't Z.
meer door talrijke inrichtingen v. onderwijs
en Z.-0. v. Walachije en 't O. v. Moldavia
d. noodige zorg gedragen; reeds heeft men er
vormen een zeer vruchtbare vlakte; langs
twee universiteiten (te Boekarest on to Jassy).
d. Donau strekken zich moerassen en meren
Roemenie is een constitutioneele erfelijke
uit, waarbij zich in 't Z.-0. v. Walachije d.
monarchie on werd 14 Mrt 1881 tot een
Baragansteppe aansluit. d. Dobroedsja bestaat
koninkrijk verheven. 't Regeerend koningstiit een deels met bouwland en moerassen,
huis is dat v. Hohenzollern-Sigmaringen, d.
deels met steppen bedekte hoogvlakte, die
tegenwoordige koning Karel I. Als trooneen schiereiland vormt tuss. d. Donau en d.
opvolger v. d. kinderloozen vorst word 26 Mrt
Zwarte Zee en in 't N. overgaat in een berg1889 door d. senaat prins Ferdinand v. Hohenland. — Van d. IJzeren Poort tot Silistria
zollern (gab. 24 Aug. 1865) verklaard. d. Rewordt d. grens tegen Servie on Boelgarije
geeringsvorm berust op d. grondwet v. 1866.
gevormd door d. Donau, die vervolgens d.
d. Wetgevende lichamen bestaan uit een
W. en N. grens v. d. Dobroedsja uitmaakt
senaat v. 120 on een kamer v. afgevaaren met drie armen (d. Kilia, Soelina en s. ' digden v. 183 laden. d. Uitvoerende macht
George) in d. Zwarte Zee stroomt. Zijn voorn.
berust bij d. koning, bijgestaan door een
zijrivieren in Roemenie zijn : d. Schioel, d.
kabinet, uit acht ministers samengesteld:
‘01toel of Aloeta (een grensrivier tuss. Kleinv. binnenl. zaken, v. financien, v. oorlog, v.
en Groot-Walachije), d. Jalomitza, d. Sereth
buitenl. aangelegenheden, v. justitie, v. openen d. Proeth (grensrivier tegen Rusland). —
bare werken, v. openbaar onderwijs en eere't Klimaat heeft een continentaal karakter:
dienst, landbouw, handel en industrie en v.
strenge winters, heete zomers en veelvuldige
d. domeinen. Aan 't hoofd v. d. Grieksch.afwisseling in temperatuur. Boekarest heeft
Kath. kerk staat d. heilige synode, waartoe
een gemiddelde jaarlijksche temperatuur v.
d. beide aartsbisschoppen en metropolieten
11°,3 C., in Jan. echter 2°,3, in Juli 23°,2 C.;
te Boekarest on Jassy en zes bisschoppen
's zomers kan d. temperatuur tot 45° C. stijgen,
behooren.
Geschiedenis. 't Tegenwoordige Roemenie
's winters tot —30° C. dalen. d. Roemeensche
laagvlakte, vooral Moldavia, is geheel onbewas in d. oudheid een deel v. Dacia en werd
-schut voor d. N.-0. winden; 't klimaat v.
bewoond door 't yolk der Geten of Dacii3rs.
Hun invallen in d. naburige Romeinsche proWalachije echter is iets zachter. d. JaarlUkvincies brachten keizer Trajanus tot d. ver.sche regenhoogte bedraagt in Boekarest 53 cM.
overing v. Dacia (101 —106), dat nu een Romeind. Karpaten zijn rijk a. steenzout on petrosche volkplanting word. Toen in 270 d. Gothen
leum; voorts vindt men er manner, kalk,
in 't land vielen, trok keizer Aurelianus d.
gips, barnsteen on vele minerale bronnen. d.
legioenen op d. zuidzijde v. d. Donau n. Moesie
Landbouw is d. hoofdbezigheid der bewoners
terug. In 't volgende tijdvak had 't ontstaan
-en, ofschoon hij nog op een lagen trap staat,
v. 't Roemeensche yolk plaats (zie Roemenen).
brengt d. vruchtbare bodem rijke oogsten op
Dacia werd achtereenvolgens bezet door
en maakt hij Roemenie tot d. korenschuur
Hannon, Bulgaren, Slaven, Petschenegen ea
zuidoostelijk Europa. d. Voorn. voortbrengselen zijn male en boekweit, rogge,
Komanen en in d. 10e en lle eeuw ontstonden
12
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hefboom, roerpen geheeten, die met 't eene
talrijke kleine hertogdommen of banaten. In
einde door een gat in d. kop v. 't roer wordt
't gebied v. 't tegenwoordige Roemenie ver-gestoken of, bU kleine vaartuigen veelal, om
eenigden zich deze tot twee grootere vorstendozen sluit. 't Andere einde wordt op d. bindommen, Walachije en MoldaviO, die later
nenvaartuigen ter besturing in d. hand geonder d. souvereiniteit v. Turkije kwamen. d.
houden. Op d. zeeschepen echter werken veelal
Partjsche vrede v. 30 Aug. 1856 hief 't Rusto groote krachten op 't roar om doze wUze
sische protectoraat in d. Donauvorstendommen,
v. besturing mogelijk to maken; op d. groote
zooals Walachije en Moldavie ook wel geschepen, waar d. roerpen beneden 't opperdek
noemd worden, op en stelde ze ale neutraal
beweegt, is zij zelfs volstrekt onmogelijk. Op
gebied onder d. bescherming der groote mogendheden; over d. inwendige organisatie v. 't land
deze schepen maakt men gebruik v. eon opt bovendek geplaatst stuurrad, d. i. eon v.
niocht d. bevolking zelf beslissen. Een confespaken voorzien horizontaal of verticaal rad,
rentie der groote mogendheden onderteekende
19 Aug. 1858 to Parts eon overeenkomst,
dat verbonden is met een houten rol of trommel. Om d. trommel zijn eenige slagen v. een
volgens welke d. vorstendommen schatting
touw, stuurreep genaamd, genomen, waarvan
a. d. Porte moesten betalen en ieder een
d. einden over katrollen a. d. beide boorden
hospodar zou kiezen, die dan door d. sulloopen en a. d. roerpen zijn vastgemaakt. Op
tan moest worden bevestigd. Maar d. beide
d. schepen, die d. roerpen beneden 't dek
vorstendommen kozen d. zelfden hospodar
hebben, is d. stuurreep nog eenigszins anders
(d. overste Alexander Cusa) en met goedverbonden. Men zal uit d. gegeven beschrtjvinden v. d. Porte waren zij zoodoende
ving • wel begrtjpen, dat, als 't stuurrad gedoor een personeele unie verbonden. Alexandraaid wordt, v. 't eene einde v. d. stuurreep
der Cusa besteeg als Alexander Johan I d.
evenveel v. d. trommel of als v. 't ander&
troon; maar d. dubbelo benoeming v. dezen
einde op doze gedraaid wordt en dat dus 'l
vorst veroorzaakte vele moeilijkheden in 't
draaien v. 't rad een verplaatsing der roerpen
bestuur,, zoodat d. Porte eindelijk op aannaar d. eene of d. andere zijde zal teweegdringen v. Cusa d. werkelUke vereeniging
brengen. 't Roer der vaartuigen is een navolder beide vorstendommen toestond en zoo
ging v. d. staart der visschen.
word 8 Dec. 1861 d. stichting v. d. staat Roemenii; afgekondigd . 5 Febr. 1862 kwam d. eerste
Roer (d.) is een rivier in d. Pruisisch°
Rtjnprovincie en d. Nederl. prov. Limburg.
algemeene nationals vergadering to Boekarest
Zij ontspringt op 't Hooge Veen, heeft een
bijeen. Maar niettegenstaande d. vele herzeer kronkelenden loop, neemt onderweg een
vormingen, die Cusa invoerde, viol hij bij
aantal ztjrivieren op, o. a. d. Worm, bereikt
't yolk in ongenade en in d. nacht v. 22 op
btj Vlodrop d. Nederl. grens en valt bij Roer23 Febr. 1866 word hij door d. samenzweerders,
die in zijn paleis gedrongen waren, tot d. troonsmond in d. Maas.
Roerdomp (Ardea stellaris L., the Bittern,
afstand en d. vlucht gedwongen. Er werd no
een voorloopige regeering ingesteld en 20 Apr.
le Butor, die Rohrdommel). d. Roerdomp behoort tot d. fam. der reigers (herodii of ardeiwerd prins Karel v. Hohenzolllern-Sigmaringen
tot koning uitgeroepen. Onder d. regeering
dae) in d. orde der steltloopers (grallatores>
onder d. vogels. Hij verschilt v. d. gewone
v. dozen vorst nam 't land in bloei toe; echter
en purper-reigers doordien hij een korteren
was zijn deelneming a. d. oorlog met Rusland
en dikkeren hals heeft, die op d. zUden met
(1877) moor na- dan voordeelig. Nadat d. Kamers
zeer lange en breede veeren bedekt is, en door21 Mei v. dat jaar d. onafhankelijkheid v. Roedien zijn snavel en pooten naar gelang v. 't
meni6 hadden erkend, onderscheidden zich d.
lichaam korter zijn. Hij is onder d. reigers
Roemeensche legers in d. oorlog tegen Turgemakkelijk op 't gezicht to herkennen a..zijn
kije o. a. btj d. aanval op Plewna. Bij d. vrede
v. San Stefano •werd d. onafhankelUkheid v.
roestkleurige, met donkerbruin gemarmerde
Roemenie erkend; deze staat werd echter
veeren en op 't gehoor a. zijn buitengewoon
door Rusland genoodzaakt BessarabiO, door
grove on zware stem.
d. Roerdomp bewoont 't warme en gemad. Czaar in d. Krimoorlog verloren, tegen d.
tigde Europa en gaat in ScandinaviO noorde.Dobroedsja to verruilen. RoemeniO werd door
d. groote mogendheden gedwongen, d. Joden` lijktot 60°; hij komt ook in•Azill tot Japan
en in Afrika tot a. d. Kaap d. Goode Hoop
met d. overige bevolking gelUk to stellen en
dientengevolge zun grondwet to veranderen,
voor. Hij broedt algemeen, maar niet in grooten getale op d. met riot begroeide wateren
wat in Oct. 1879 gebeurde. Roemenie word
v. ons land. Hij vertrekt in Oct. en komt in
26 Mrt 1881 tot een koninkrUk verklaard. —
Zie Henke „Rumenie, Land und Volk" (1877);
Apr. terug. d. Roerdomp is een schuwe vogel,
Filek von Wittinghausen „Das KOnigreich
die zich over dag in 't dikke riot verscholen
Rumenie" (1881); Bergner „Rumenie, Land und
houdt en door menschen noch honden gedwonLento" (1887); Hasdeu „Kritische Geschichte
gen kan worden 't to verlaten. Intusschen
der Rumanen" (1874); Tocilescu „Istorica Roziet men hem somtUds, zelfs bjJ dag, v. d.
manici" (1888); Hurmuzaki „Fragments zur
eenen rietkant naar d. anderen vliegen. Zoo
Geschichte der Runanen" (1878—'84).
lang 't riot nog niet d. noodige hoogte bereikt heeft om als schuilplaats to dienen, zit
Roer ('t), dat men a. vaartuigen, enkele
en slaapt hij veelal op d. takken v. struiken
soorten v. booten uitgezonderd, vindt, dient
en boomen. Rustende, zit hij niet zelden op
ter besturing v. 't vaartuig, m. a. w. tot 't
d. takken. d. Roerdomp voedt zich met kleine
regelen v. d. richting der beweging.'t Bestaat
visschen, kikvorschen en voornamelijk met
uit een schacht, die langs d. achtersteven opallerlei insecten, vooral ook beerrupsen, wier
loopt en onder water door d. zoogen. klik
verbreed is. Aan d. schacht zijn metalen duiKaren zich a. d. wanden der maag hechten,
slakken, bloedzuigers en andere wormers; hi)
men, roerhaken of vingerlingen genaamd, beset ook jonge vogels, spits- en veldmuizen en
vestigd, met welke 't roer komt to hangen
zelfs waterratten. Hij komt reeds gepaard aan
in d. roerstellen of metalen oogen, die a. d.
op zijn broeiplaatsen en is algemeen bekend
achtersteven bevestigd zUn. Door doze inrichting zal 't roer om een as, door d. ophang- •om 't gebrul,dat 't mannetje gedurende d.
punten gaande, kunnen draaien. 't Wordt
paar- en broeitUd doet hooren. Hid staat tot
Jaewogen door middel v. een houten of ijzeren
dit einde op een vrij plaatsje in 't riet, steekt
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a. snavel in 't water en bruit, zoodat't water
door d. daarin uitgestooten lucht in 't rond
spat; na eenige malen gebruld to hebben,
richt hij d. kop op en naar achteren; hij
steekt vervolgens d. snavel wederom in 't
water en bruit opnieuw, zonder echter,nadat
d. slokdarm eens met water gevuld is, d. kop
wederom op te lichten. 't Wine staat, naar
deze vreemde muziek luisterende, in d. nabijheid v. 't mannetje, dat v. tijd tot tijd stilhoudt om te vernemen, of er eenig gevaar
nadert.
Roerkruid (ynaphalium). Dit geslacht behoort in d. fam. der compositae tot d. trib. der
straalbloemiyen (radiatae) en wordt bij ons door
vier soorten vertegenwoordigd:
10. Bosch-Roerkruid (G. sylvaticum), dat vooral
in boschachtige streken wordt aangetroffen,
a. een 2-5 dM. hoogen, meestai onvertakten,
stijven stengel lijn- lancetvormige, v. onder
viltige en grijsgroene bladeren dragende. In
d. oksels der bovenste bladeren vindt men
talrijke tot bundels opeengepakte bloemhoofdjes, to zamen schijnbaar een aar vormende. Genoemde bloemhoofdjes zijn klein,
a. hun voet grijs, a. hun top bruinachtig en
bevatten stroogele bloemen, die, binnen 't
omwindsel besioten, vruchtjes met harig zaadpluis nalaten.
20. Geelacktig wit Roerkruid (G. luteo-album),
een Oenjarig plantje, op vochtige gronden,
langs slootkanten enz. voorkomende en evenals 't vorige lange, smalle, met een wit vilt
overtogen bladeren dragende. d. Stengel is
meestai onvertakt en slank, terwijl d. bloemhoofdjes niet tot schijnbare aren, maar tot
tuilen vereenigd zijn.
30. Moerassig Roerkruid (G. uliginosum), v.
't vorige hoofdzakelijk verschill. door dat d.
stengel dicht bij d. wortel wijd uitgespreide
takken afgeeft. Ook bij deze soort zijn d. bloemhoofdjes tot tuilen vereenigd.
40. Tweehuizig Roerkruid (G. dioicum), droogbloem, kattevoet, kattepootjes, zevenjaarsbloem,
rozenkransjes, een klein, fraai, overblijvend,

in Juni bloeiend plantje onzer heide, zich
met ranken over d. grond uitstrekkende. d.
Worteibladeren zijn smal en omgekeerd eirond.
d. Schoongekleurde, glanzende bloemhoofdjes
zijn bij d. vrouwelijke planten rozerood, bij
d. tweeslachtige daarentegen wit.
Nog zij opgemerkt, dat tuss. d. geslachten
Roerkruid en Immortelle (Helichrysum) een
groote verwantschap bestaat en men beide
alleen gescheiden heeft, omdat bij 't eerste
verscheidene", bij 't laatste slechts een enkele
krans v. vrouwelijke bloemen a. d. straal
voorkomt.
Roerkuip of roerbak. Zie Papier.
Roermond, een weleer versterkte stad
in d. Nederl. prov. Limburg, a. beide oevers
v. d. Maas en v. a. Roer, met 12 000 inw.
(tegen 6000 in 1840 en 9600 in 1875). Zij vormt
't middelpunt v. vier belangrijke spoorwegen,
n. Maastricht, n. Nijmegen, n. Antwerpen en
n. d. Rijnprovincie. Haar voormalige vestingwerken werden sedert 't begin onzer eeuw
allengs gesloopt en door plantsoen en wandelplaatsen vervangen. d. Stad is regelmatig en
ruirn gebouwd en heeft drie pleinen: 't Munsterplein, d. Markt en 't plein v. Mariengaarde. Zoowel over d. Roer als over d. Maas
ligt een fraaie brug, d. eerste, v. blauwen
Nanienschen steen gebouwd, v. 1771 dagteekenende, d. laatste gelegd in 1867, ter vervanging v. d. vroegere gierpont over d. rivier.
Tot d. merkwaardigste gebouwen v. Roermond
behooren: d. Munsterkerk, die d. grafsteden v.
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graaf Gerard III v. Gelder, diens echtgenoote
en diens moeder bevat, d. kerk v. s. Christophorus met een groot aantal altaren, een
zeer goad orgel en vele schilderijen, onder
welke v. beroemde meesters, 't stadhuis,
't tribunaal on 't R.-Kath. godshuis. Men
vindt er voorts een bisschoppelijk seminarium,
een rijks hoogere burgerschool on verschill.
andere inrichtingen v. onderwijs, alsmede
eenige fabrieken, waarin laken, leder, wollen, zijden en katoenen stoffen, ijzerwaren,
kerksieraden enz. vervaardigd worden. Buiten d. kom der gemeente vinden d. inw.
hoofdzakelijk hun bestaan in d. landbouw.
Roermond was in d. 13e eeuw nog slechts
een vlek, dat Otto III ter gedachtenis zijns
vaders, die er begraven lag, tot een stad verhief, die weldra door haar gunstige ligging
voor d. handel tot een zekeren trap v. bloei
steeg, in d. 15e eeuw zelfs tot 't Hanso-verbond behoorde, doch veal to lijden had v. d.
oorlogen der hertogen v. Gelder met hun
naburen. 't Werd in 1542 door Karel V genomen, die 't geheele hertogdom een jaar
later bij zijn bezittingen voegde. Bij d. oprichting der nieuwe bisdommen in d. Nederl.
provincies door Karel's zoon Philips ward
Roermond d. zetel v. een bisschop, die d.
titel primaat v. Gelderland on aartsdiaken v.
Utrecht voerde. Zijn gebied bevatte 13 steden
en 214 dorpen on vlekken. 't Oude bisdom
ward tijdens d. oorlog der republiek met
Spanje opgeheven of hersteld, al naar Protestamen of Katholieken in 't bezit der stad
waren. In 1801 hield 't op to bestaan, doch bij
't herstel der bisschoppelijke hierarchie in
1853 ward Roermond wader a. een bisschop
ten zetel aangewezen. Na meermalen v.
heer verwisseld to zijn, was Roermond bij
't Weener congres a. 't koninkrijk der Nederlanden toegekend. 't Werd in 1830 door d.
Belgen bezet, die 't echter in 1839 overeenkomstig d. bepalingen v. 't tractaat v. Londen
weer ontruimen moesten.
Roeskilde (in 't Duitsch Roschild), een
stad op 't Deensche ail. Seeland, a. d. Isefjord
on a. d. spoor weg Kopenhagen—Korsor. Men
heeft er een in 1804 voltooide domkerk, d.
schoonste v. Denemarken, met twee hooge
torens on d. praalgraven v. 20 Deensche
koningen on koninginnen, een koninklijk paleis, een gesticht voor adellijke jonkvrouwen,
een krankzinnigengesticht, een haven on 7000
inw., die zich bezighouden met industrie on
handel. — Roesikilde was v. d. 10de tot d. 14de
eeuw d. belangrijkste stad v. Denemarken,
sedert 1012 d. zetel v. een bisschop en
tot 1443 d. residentie v. Deensche koningen.
26 Febr. 1658 ward hier tuss. Zweden on
Denemarken een belangrijk vredestractaat
gesloten.
Roest (lJzerroest). Wordt ijzer geplaatst
in droge lucht, dan blijft 't onveranderd. In
vochtige lucht geplaatst, neemt 't ijzer gemakkelilker zuurstof uit d. lucht op on d.
gevormde verbinding v. ijzer met zuurstof
vereenigt zich gaarne met water. 'tZelfde is
't geval, zoo ijzer onder water geplaatst is,
waarin lucht, dus zuurstof, is opgelost. d.
Opname v. zuurstof door ijzer wordt daarenboven bevorderd, zoo 't ijzer behalve met
zuurstof on water in aanraking komt met
koolzuur, dat evenals 't water een bestanddeel der dampkringslucht vormt. Onder d.
invloed v. 't koolzuur vereenigt zich 't ijzer
met zuurstof tot ijzeroxydule, welk ijzeroxydule zich verbindt met 't koolzuur tot ferrocarbonaat (ijzervitriool). Dit neemt zuurstof

op en gaat over in Uzeroxyde, terwij1 't koolzuur vrtj komt. 't IJzeroxyde neemt water
op en gaat over in ferrihydroxyde, terwij1 't
vrij geworden koolzuur voor een deel opnieuw
d. opname v. zuurstof door 't ijzer bevordert.
't Ferrihydroxyde wordt voor een deel goreduceerd door 't ijzer tot ferroferrioxyde. 't
Ferrihydroxyde en 't ferroferriOxyde vormen
d. hoofdbestanddeelen v. 't ijzerroest; 't roesten v. ijzer bestaat derhalve in d. opname
door 't ijzer v. zuurstof en water. Bij 't roesten v. ijzer komt ook waterstof vrij. Deze
waterstof kan ook gedeeltelijk reduceerend
inwerken op 't ferrihydroxyde, maar zich ook
voor een deel vereenigen met d. stikstof, in
't ijzer voorhanden, of met die der lucht tot
ammoniak. In ijzerroest treft men dan ook
altijd .ammoniak aan; voor een deel stamt
doze evenwel ook of v. d. ammoniak, in d.
lucht voorhanden. Een geschikt middel om 't
roesten v. ijzer tegen te gaan is 't bedekken
met een dunne laag v. eenig metaal, dat niet
gemakkeltjk roest (bijv. met zink of antimonium). Veel gebruik maakt men v. zoogen.
gegalvaniseerd ijzer, dat is ijzer, bedekt met
een dunne laag zink. Hoewel 't zink, evenals
't ijzer, zuurstof opneemt, vormt evenwel d.
verbinding v. zink en zuurstof, in kleine hoeveelheid a. d. oppervlakte gevormd, een voor
zuurstof ondoordringbare laag.
Roest der planten
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(Uredo, Rubigo vera)

Onder dezen naam verstaat men een zwamsoort uit d. familie der Uredinei, tot d. orde
der Stuifzwammen (Coniomycetes) behoorende,
welke op bladeren, stengels en vruchten gevonden wordt. Voor 't bloote oog doet zij zich
voor als oranjekleurige stippen en strepen
op 't blad v. gale granen en grassoorten. Bij
't gebruik v. een vergrootglas blijkt, dat doze
zwam zich onder d. opperhuid der plant ontwikkelt. Na bersting der opperhuiden doen
zich d. oranjekleurige zaadkiemen der roestplant als een fijn poeder voor. d. Onderste
bladeren der granen zijn dikwijls roestig;
maar, zoo d. roest zich tot d. stengels en d.
aar zelf uitstrekt, wordt 't gewas aanmerkelijk benadeeld. Dat bovendien roestig stroo
dikwijls belangrijke ziekten onder 't vee veroorzaakt, is 14 herhaling gebleken. Behalve
op genoemde planten ontwikkelt 't roest zich
ook wel op d. bladeren v. groote boonen,
snijboonen en salade. boonen ( Uredo Fabae en
Uredo Phaseolorum). Met d. roest komt een
andere zwamsoort, nl. d. Aecidium, 't zoogen.
rood, veel overeen. Deze ontwikkelt zich op
d. bladeren v. pereboomen, v. d. berberis en
der kruisbessen (Aecidium cancellatum, A. Grossulariae) enz. Boven op 't blad vertoont zich
dan een oranjekleurige vlek met zwarte stippen, terwij1 d. woekerplant zelf, a. d. onderste
oppervlakte uitpuilende, haar zaadkiemen
uitspreidt. Deze woekerplant bedreigt dikw4jls
't leven der boomen, waarop zij zich ontwikkelt.
Roet. Bij onvolkomen verbranding v. hout,
turf, steenkolen en andere brandstoffen, vetten, harsen en in 't algemeen kool- en waterstof houdende lichamen warden vele producten gevormd, die nagenoeg v. dezelfde natuur
zijn als die, by droge distillatie v. genoemde
lichamen gevormd. Root bezit een zwarte
kleur; d. hoofdbestanddeelen v. roet zijn
humusachtige lichamen en fijn verdeelde
koolstof. In onze vuurhaarden wordt 't gevormd, als d. verbranding, wat in d. regel 't
geval is slecbts onvolkomen is, en medianisch door d. luchtstroom in kachelptjp en
schoorsteen afgezet en daarbuiten gevoerd.

d. Geaardheid v. rout is overigens afhankelijk
v. 't lichaam, waardoor, en d. omstandigheden,
waaronder, 't wordt voortgebracht. Van 'tzelfde
lichaam is 't roet fijner en zwarter, zoo 't een
langeren weg heeft afgelegd; zoo is 't roet
der kachelptjp, glansroet genaamd, minder
fijn en zwart dan dat, in d. schoorsteen afgezet. Root vindt verschill. toepassingen. 't
Wordt gebruikt ter bemesting. Door onvolkomen verbranding, veelal v. beukenhout,
maakt men een roetsoort, die, tot poeder gewreven, met water uitgetrokken, geslibd en
vermengd met gom, tot koekjes gevormd
wordt, zoogen. Bister. Boekdrukkersinkt wordt

veelal verkregen door steenkolenteer of teerolie in lampen onvolkomen to doen verbranden en 't daarbij gevormde roet door gemetselde kanalen en eindelijk door linnen zakken
to laten gaan. Wat zich in daze laatste heeft
afgezet, wordt uitgegloeid on vormt 't hoofdmateriaal v. drukkersinkt. Zeer fijn is 't root,
uit vetten verkregen (zie 't art. Oost-Indische
inkt). Wat bekend is onder d. naam zwartsel, dat o. a. gebruikt wordt ter bereiding v.
schoensmeer, is ook een roetsoort, die veelal
verkregen wordt door dennenhout, dat rijk is
a. hars, in een oven onvolkomen to doen
verbranden on d. producten, hierbij gevormd,
in gemetselde kamers op to vangen.
Roever (NICOLAAS DE), een Nederl. letterkundige, gab. 3 Dec. 1850 to Amsterdam en
overl. aldaar 11 Maart 1893. Aanvankelijk bij
't notariaat werkzaam, wijdde hij zich later
uitsluitend a. geschied- en oudheidkundige studien, hij volgde d. lessen a. d. Amsterdamsche
universiteit en promoveerde in 1878 to Utrecht
tot doctor in d. beide rechten. Achtereenvolgens ward hij nu in zijn geboorteplaats stadsarchivaris, lector a. a. universiteit in 't oudvaderlandsche recht en zijn geschiedenis en
lid der Commissie v. Toezicht v. 't Rijksmuseum te Amsterdam (189J). Tien jaar lang
redigeerde hij 't door hem (met mr. A. D. de
Vries) in 1882 opgerichte ttjdschrift „OudHolland", terwijl hij sedert 1888 tevens redacteur was v. 't „Amsterdamsche jaarboekje".

Verder noemen we v. hem d. volgende geschriften: „d. Afdeeling zegels en handschriften in Sijthoff's Handbook voor d. Verzamelaar" (1878 en '79), „Vondels waning in d.
Kalverstraat" (1879), „Album Acad. v. 't Ill.
Athenaeum en d. universiteit to Amsterdam"
(1882), „d. Gardes d'honneur v. Amsterdam"
(1886), „Uit onze oude Amstelstad" (1889 en '90),

„Van vrijen en trouwen" (1891) en „'t Leven
onzer Voorouders" (1891 e. v.). Voorts komen
belangrijke opstellen v. zijn hand voor in

verschill. Nederl. tildschriften. Zie zijn levensbericht in d. Hand. der Maatsch. v. Nederl.
Letterk., door W. R. Veder, 1893.
Rogationes (v. 't Lat. rogare, bidden)
noemt men in d. R.-Kath. kerk d. drie biddagen voor Hemelvaartsdag. — Een rogatie is
in 't algemeen een smeekschrift, een voorbede
voor afgestorvenen, een bededag tot afwending v. zware rampen enz. — Rogatorium,
verzoekschrift, bedelbrief.
Roger (GUSTAVE HIPPOLYTE), een Fransch
tenorzanger, in 1815 to Party; gab. on overl.
aldaar in 1876, was jaren lang a. d. Partische

opera verbonden on vervulde sedert1850gastrollen in verschill. groote steden v. Europa.
In 1858 verloor hij door een ongeluk op d.
cht an arm, ten gevolge waarvan hij 't
oneel verliet. Sedert 1868 was htj ale leeraar
a. 't conservatoire to Parijs werkzaam.
Roger I on II, Zie Rogier.

to

Rogers

(JOHN RANDOLPH),

een ierdienste-
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lijk Amerikaansch beeldhouwer, geb. in 1825 to
New-York. Na zich to Rome gevormd to hebben, vestigde hij zich to New-York, waar zijn
werken hem reeds dadelijk naam deden waken.
Zijn voorn. werken zijn wel d. bas-reliefs v.
d. bronzen deuren v. 't capitool to Washington, die voornamelijk op 't leven en ontdekkingen v. Columbus betrekking hebben. Voorts
vervaardigde hij verscheidene standbeelden
en gedenkteekens voor verschill. personen v.
N.-Amerika, o. a. een standbeeld v. Lincoln.
Sedert verscheidene jaren leeft ROGERS wederom to Rome.
Rogers (SAMUEL). Deze Engelsche dichter,
geb. in 1760 en oven. 18 Dec. 1855 to Londen,
erfde v. zijn vader 't deelgenootschap in een
aanzienlijk bankiershuis (d. firma Rogers,
Olding, Sharpe & Co.), waardoor hij zich een
aanzienlijk vermogen verwierf, dat hem in
staat stelde tot 't smaken v. al 't genot, dat beschaving en kunstzin kunnen opleveren. Zijn
gedichten dragen hier van d. blijken. Onder
doze zijn vooral bekend d. „Pleasures of
Memory" en zijn „Italy", die tot d. gezochtste dichtstukken der nieuwere Engelsche letterkunde behooren. Tot 't schrijven
v. laatstgenoemd gedicht gaf hem een reis n.
Italie in 1821 aanleiding. 't Werd door bijvoeging v. fraaie platen een waar prachtwerk, waarvan d. uitgaaf hem 10 000 p. st.
moot gekost hebben.
Rogers (CHARLES), een Engelsch schrijver,
geb. 18 Apr. 1825 to Dunino in 't graafs. Fife;
hij was v. 1855—'63 kapelaan v. Stirling Castle
en woont sedert to Londen. Van zijn talrijke
werken noemen we hier slechts The modern
Scottish minstrel" (6 dln, later in 1 dl uitgegeven) en „Memoirs of the families of Sir
Walter Scott and Robert Burns".
Rogge (Secale cereale). d. Rogge, die vooral
voor d. streken v. Noord-Europa d. belangrtjkste graansoort is, behoort in d. familie
der Gramineae tot d. afdeeling der Gerstgrassen (Hordeaceae). In ons vaderland wordt
zij algemeen als winter-rogge verbouwd, veel
zeldzamer als zomer-rogge. Zij verdraagt een
veel strengere koude dan d. tarwe en gedtjt
bovendien op een slechteren grond good. d.
Stijf opgerichte stengels bereiken een hoogte
v. 1-2 M. en zijn, evenals d. geheele plant,
blauwgroen v. kleur. d. Platte, lintvormige
bladeren zijn a. beide zijden ruw op 't gevoel.
In tegenstelling v. 'tgeen men bij d. gerst
waarneemt, waar d. bloempakjes drie a. drie
op d. tandjes der algemeene bloemspil voorkomen, komen bij d. rogge d. bloempakjes
altijd alleen voor. leder bloempakje wordt
naar buiten door twee bijna even groote, dennervige, elsvormig toeloopende kelkkafjes
afgesloten en bevat twee tegenover elk. gestelde bloemen met 't begin eener derde.
d. Onderste kroonkafjes loopen gewoonlijk in
een Lange naald uit, terwij1 d. bovenste a. hun
top twee tandjes vertoonen, a. d. rugzijde
dubbel geknield zijn en a. d. daar aanwezige
vooruitspringende kanten duidelijke wimpers
doen zien.
Rijpe roggekorrels zijn a. d. binnenzijde
gesleufd. a. d. rugzijde afgerond en a. d. top
zachtharig.
d. Zoogen. Standen-rogge (S. multicaule) en d.
Brabantsche rogge zijn goon bijzondere soorten,
maar verscheidenheden der S. cereale.
Daar 't roggezaad gemakkelUk door regen
benadeeld wordt en spoedig uitloopt, moat 't,
zoodra 't droog is, geborgen worden. d.
Archangelsche rogge munt boven andere in
pracht v. gewas uit, dock d. korrel zelf is
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minder deugdzaam. Ook d. Egyptische of
Jeruzalemsche rogge wordt zeer geroemd. Uit
Polen on Pruisen on over 't algemeen uit d.
Oostzeelanden wordt een verbazende hoeveelheid rogge naar andere landen uitgevoerd.
Omtrent d. verandering der rogge in moederkoorn raadplege men 't art. Moederkoorn.
Rogge (coRNELIs), in 1762 to Amsterdam
geb., was predikant bij d. Remonstranten, eerst
to Noordwijk (1787), daarna to Berkel (1790),
't laatst to Leiden, waar hij 29 Aug.1806 oven.
Als godgeleerde heeft hij zich bekend gemaakt
door een ,Verhandeling over 't ware wezen
des Christendoms, volgens d. uitspraken v.
Jezus on zi,jne apostelen" (1794), door son in
d. bekroonde verhandelingen v. Teyler's „Godgeleerd genootschap" opgenomen beantwoording der vraag „Is, behalve 't inwendig bewijs v. d. goddelijkheid der leer v. Jezus, nog
eenig bewijs ter overtuiging noodzakelijk ?"
(1795), door een „Leerrede over d. eOnheid der
Christelijke kerk", ter gelegenheid v. 't vereenigingsvoorstel der Remonstranten (1798),
on door „Leerredenen", na zijn dood door
Westorbaan uitgegeven (1808); — als geschiedkundige door een „Tafereel v. d. geschiedenis
der jongste omwenteling in d. Nederlanden
in 1795" (1797), door een „Geschiedenis der
staatsregeling voor 't Bataafsche yolk" (1799)
on door verschill. geschriften nopens d. destijds uitgesproken scheiding tuss. staat en
kerk; — als bevorderaar der belangen v. d.
Maatsch. „Tot nut v. 't Algemeen" door onderscheidene stukjes, door haar bekroond en uitgegeven, alsmode door 't schrijven on verzamelon der „Bijdragen voor 't schoolwezen".
Ook zag v. hem 't licht „Reize v. d.jongeling
Agathon n. 't land v. Geluk" (1805). — d. Uitgaven v. 's mans nagelaten leerredenen heeft
Westerbaan door een voorbericht doen voorafgaan, welke d. levensbijzonderheden v. d.
schrtIver behelzen.
Rogge (HENDRIK CORNELIS), eon kleinzoon
v. d. voorgaande, geb. 16 Febr. 1831 to Amsterdam. Hij werd in 1856 predikant bij d. Remonstrantsche gemeente to Moordrecht en vier
jaar later bij die to Delft. Na d. invoering
der wet op 't middelbaar onderwtjs werd hij
in 1864 leeraar in d. geschiedenis en aardrUkskunde a. d. hoogere burgerschool to Leiden; hij was vervolgens nogmaals predikant (te
Leiden) en zag zich in 1877 bij d. oprichting
der gemeente-universiteit to Amsterdam tot
bibliothecaris dier inrichting benoemd,terwij1
hij in 1883 tot privaat-docent en in 1890, na
d. dood v. Jorissen (zie dat art.), tot hoogl.
in d. geschiedenis a. d. universiteit benoemd
werd. et. Senaat der Leidsche hoogeschool
verleende hem in 1875 honoris causa d. titel
doctor in d. theologie. Van zijn geschriften
noemen wij; „Caspar Jansz. Coolhaes, d. voorlooper v. Arminius" (2 din, 1856), „Beschrijvende catalogus der pamflettenverzameling
in d. bibliotheek der Remonstrantsche kerk
to Amsterdam" (3 dln, 1860—'65), „Brieven en
onuitgegeven stukken v. Job. Wtenbogaert"
(3 dln, 1868—'75), „Joh. Wtenbogaert en zijn
tijd" (3 dln, 1874—'76) on „Geschiedenis der
stedelijke boekerij v. Amsterdam" (1882).
Voorts schreef hij een groot aantal historische
opstellen in verschill. tijdschriften,jaarboeken
en couranten, vertaalde hij eenige werken v.
George Ebers e. a. en was hij op velerlei
andere wijs nuttig werkzaam.
Rogge (FRIEDRICH WILHELM),

een Duitsch

schrUver, geb. 12 Nov. 1808 to Rankendorf
in Mecklenburg-Schwerin, oven. 24 Mrt 1889
to Frankfort a. Main. Zijn voorn. work is
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't episch-lyrisch gedicht „Aus Westminsterabtei" (1857,. fie dr. 1880); voorts schreef hij
treurspelen en onder 't pseudoniem P. WELF
„Ein seltenes Leben" (1877).
Rogge], een gemeente in d. Nederl. prow.
Limburg, t. N.-W. v. Roermond, met 1700 inw.,
die bUna uitsluitend in landbouw hun bestaan
vinden.
Roggen (rajides) (d.) behooren tot d. onderorde der dwarsbekkigen (plagiostomi,) in d.
orde der kraakbeenvinnige visschen (chondropterygii); zij hebben 5 kieuwopeningen a.
weerszijden v. d. hals; 't lichaam is neergedrukt plat en d. bek onder d. kop. 't Breede,
platte, schUfvormige lijf heeft een paar zUdelings uitstaande, vleugelachtige vinnen, d.
rugvinnen gewoonlijk .zeer n. achteren geplaatst en a. 't einde een dunnen staart, welke
dikwijls met een pijl, v. weerhaken voorzien,
gewapend is. Niettegenstaande zij maar den
ei telkens leggen, telen zij echter zeer stork
voort. d. Eieren zelf hebben een hoornachtige
scbaal of schil, die v. 4 punten voorzien is.
Tot deze visschen behooren d. sidderroggen
(torpedidae). Hun lichaam is overal glad met
5 rondachtige vlekken op d. rug. Doze visschen komen in d. Middell. Zee voor en hebben a. beide zijden een zonderlingen toestel,
uit kleine vliesachtige buisjes samengesteld,
die nauwkeurig a. elkander sluiten en v.
horizontale plaatjes voorzien zijn, welke celletjes vormen, die met een slijmerig vocht
zijn gevuld. Tevens ontdekt men bier aanmerkelijke zenuwtakken, die alle v. 't achtste
paar of komen. Met dezen toestel kunnen d.
sidderroggen hun, die hen aanraken, geweldige schokken meedeelen, waarvan zij zich
ook waarschUnlijk bedienen, om hun prooi
meester te worden.
Tot d. roggen onzer zeekusten behooren:
d. Vleet (raja batis), boot v. kleur met a.
't eind versmalden en puntig verlengden
snuit, d. rug in 't midden glad, d. staart
met drie rijen stekels gewapend; zij wordt
omtrent 100 KG. zwaar. Haar vleesch is
weinig gezocht. d. Pijlstaart-rog (trygon pastinaca), met een glad HA a. d. staart een
lange stekel, die als een zaag getand is; daze
soort houdt zich in vele groote zeedn op en
wordt in Aug. ook wel te KatwUk gevangen.
Zijn staartdoorn dient a. 't dier zelf tot een
wapen, waarvoor d. visschers bevreesd
daar een verwonding, daarmee toegebracht,
hevige ontsteking en pip kan ten gevolge
hebben.
Roggeveen (ARENT), een Nederl. roeier en
proever v. wUn en sterken drank, gevestigd to
Middelburg, algemeen bekend door zUngeschrit
ten op 't gebied v. wis-, sterren- en aardrijkskunde. Toen in 1664 een komeet verschenen
was. kwam in 't volgend jaar v. hem een
geschrift in 't licht, getiteld „Het nieuwe
droevige nachtlicht, ontsteken door Gods toren
en vertoont op den aardkloot, in een Comeet
ofte Steertsterre, 15 December 1664 tot 9 Februarij 1665, waarin wordt aangewesen den
wonderlijken loop derselve. Beschreven door
Arent Roggeveen, liefhebber der Mathematics,
pro fessie doende in deceive konst tot Middelburgh in Zeelandt". Twee sterrenkundige platen waren eraan toegevoegd. Later verschenen
v. zijn hand een atlas met beschrijving v. d.
westkust v. Amerika benevens een geschrift,
waardoor als 't ware d. grond gelegd ward
tot d. bekenden ontdekkingstocht v. zUn zoon.
Dat geschrift trok veel aandacht; althans in
1671 ward ROGGEVEEN door Zeeuwsche kooplieden aangezocht om een plan to ontwerpen,
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waarnaar men een ontdekkingstocht n. d. Still eof Zuidzee zou kunnen ondernemen. In Sept.
1676 ward door d. Algemeene Staten a. A.
ROGGEVEEN d. vergunning verleend gedurende
20 jaren met buitensluiting v. alle anderen d.
Zuidzee tuns. straat Magellaan en NieuwGuinea to molten bevaren. Daarvan gaf hij
algemeen bekendheid door zijn „Voorlooper
op 't octrooi van de H. M. Heeren StatenGeneraal, verleent aan Arent Roggeveen en
zijn medestanders over de Australische zee,
ate beter geseght het onbekende gedeelte
des werelts, gelegen tusschen de Meridians
der strate Magellanes westwaerts tot de Meridiane van Nova-Guinea; soo noordwaerts als
zuidwaerts; mitsgaders de articulen, waernaer een yder, die eenige sommen geldts inteeckent, hem sal hebben te reguleren; beneffens eene kaerte van 't selfde district.
Beschreven door den voornoemden Arent
Roggeveen. Middelburg 1676". Doch, 'tzij, dat
d. liefhebbers, die hun geld in genoemde onderneming wilden steken, slechts spaarzaara
opkwamen, 'tzij, dat andere oorzaken hebben
meegewerkt om d. uitvoering to vertragen,
zooveel is zeker, dat, toen ROGGEVEEN in Nov.
1679 kwam to overlijden, d. tocht naar 't
Zuiden nog niet was ondernomen en er nog
bijna een halve eeuw moest verloopen, alvorens doze zou ondernomen worden. — ARENT
ROGGEVEEN is gehuwd geweest met Maria
Storm. Hij heeft drie zonen gehad, v. wie
alleen d. jongste eenige vermaardheid heeft
verkregen.
Roggeveen (JAKOB), gob. to Middelburg
in Jan. 1659 on aldaar overl. in 1729. Hij ontving een wetenschappelUke opvoeding en
studeerde later a. een onzer hoogescholen,
waar hij tot doctor in 't recht gepromoveerd
ward. Na d. dood zijns vaders (Arent Roggeveen) verliet hij zijn geboorteplaats en keerde
hij eerst in 1698 daarheen terug; wat er in dat
tijdsverloop met hem geschied is, staat niet
opgeteekend. Omstr. 1703 vertrok hij n. OostIndie, waar hij d. betrekking v. raad v. Justitie
bekleedde. In 1714 in 't vaderland teruggekeerd, begon hij pogingen in 't work to stollen
out d. plannen zUns vaders to verwezenlijken
en zeven jaar later mocht 't hem gelukken, v.
d. West-Indische Compagnie drie schepen to
verkrUgen. waarmee hij 1 Aug. 1721 v. d.
reeds v. Texel in zee stak. Nadat hij kaap
Hoorn was omgezeild, ontdekte hij eon eiland,
waaraan hi) d. naam Paasch-eiland gaf on
dat hij beschouwde als d. „voorbode v. 't onbekende Zuidland". Hij bemerkte evenwel,
dat hij zich daarin vergist had, en, nadat een
der schepen was verloren gegaan, ward er
besloten, over. Oost-Indi6 naar 't vaderland
terug to keeren. d. Aankomst ter reede v.
Batavia was tevens besluit v. d. tocht;
want op bevel v. d. Raad v. India warden d.
schepen on ladingen verbeurd verklaard en
ROGGEVEEN met d. zUnen konden met d. retou rvloot naar 't vaderland terngkeeren. Na dien
rampspoedigen tocht vestigde hij zich opnieuw
to Middelburg en bleef hij daar tot zijn dood.
In 1728 verscheen een verhaal v. dien tocht
onder d. titel „Tweejarige rein rondom d.
wereld", waarin ROGGEVEEN in een bespottelijk
daglicht wordt gesteld, wat hij niet verdiend had, daar h d. tocht met d. moest
mogelliken liver ondernomen bad en niet aansprakelijk kon gesteld worden, noch voor d.
gevaren, die horn zouden ontmoeten en die
tali*waren, noch voor d. wederrechtelijke
handelingen, die hem vanwege d. Oost-Indische Compagnie to beurt waren gevallen.
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een Belgisch staats(man, geb. 12 Aug. 1800 te s. Quentin in
Frankrijk. Aanvankeltjk journalist, nam hij
in 1830 te Brussel a. d. opstand deel en hielp
htj, als een der drie leden v. 't Voorloopig
Bewind, d. Belgische monarchie grondvesten.
In 1831 werd hij gouverneur v. Antwerpen;
sedert 1832 was hij verscheidene malen minister, zoowel v. Binnenlandsche Zaken als
v. Openbare Werken en Onderwijs, voorts
sedert 1861 minister v. Binnenlandsche Zaken
.en htj overl. 27 Juni 1885 te Brussel.
Rogier I (Fransch Roger), graaf v. Sicilia,
was een der 12 zonen v. d. vermaarden kruisridder Tancredo v. Hauteville. Met zijn broader Robert Guiscard legde htj door dapper()
wapenfeiten d. grond tot 't later ontstane
koninkrtjk der beide Sicilian. Ook maakte hij
zich a. 't hoofd zijner landgenooten, d. Noormannen, in Italie door zijn heldenmoed vermaard, ten gevolge waarvan d. paus hem in
kerkelijke aangelegenheden aanzienlijke macht
verleende. overl. 22 Juni 1101 te Mileta
in Calabria, d. roem nalatende v. een der heldhaftigste ridders zijner eeuw geweest te zijn.
Hij werd opgevolgd door zijn zoon
Rogier II, geb. in 1096, die na d. dood zijns
vaders eerst in naam onder d. voogdijschap
%per moeder Adelheid v. Montferrat en later
zelf regeerde. RU bracht vele oproerige aanzienlijkon op Sicilia ten onder en aanvaardde
d. titel koning over dat eiland 25 Dec. 1130, in
welke waardigheid hij zich niettegenstaande d.
pauselijken banvloek en d. tegenwerking der
Grieksche en Duitsche keizers wist te handhaven. Hij voerde met roem oorlog in Griekenland en Afrika, v. welk laatste land hij d.
geheele noordkust a. zijn wapens onderwierp,
zoodat d. naam der Noormannen, tot wie hij
behoorde, overal in d. Middell. Zee gevreesd
was. Hij overl. 26 Febr. 1154. Uit zijn vijfde
gemalin, Beatrix v. Rethel, Het hij een dochter
na, Constantia genaamd, die later met Hendrik
VI huwde en alzoo d. heerschappij over Sicili8
in 't stamhuis der Hohenstaufen overbracht.
Rogier van der Weyden,
d. oudere,
verreweg d. beroomdste leerling v. Jan van
Eyck, tot 1846 alleen onder d. naam ROGIER
VAN BRUGGE bekend, toen door d. heer Wautors, archivaris v. Brussel, zoowel zijn eigenlijke naam ontdekt werd als 't fait, dat htj
to Brussel was geb. Dit moet omstr. 1400
hebben plaats gehad, daar hij reeds in 1430
een beroemd meester was, die voor paus
Martinus III (in 1431 overl.) een klein altaar
schilderde, dat door dozen a. koning Juan II
v. Spanje geschonken word. Toen hij nog
vroeger te Brugge bij v. Eyck schilderde,
moet hij ook reeds een aantal groote schildertjen in lijmverf hebben vervaardigd. Reeds
in 1436 bekleedde hij 't eervolle ambt v. stadschilder te Brussel en als zoodanig vervaardigde hij voor d. rechtzaal op 't stadhuis
aldaar een schilderij met zijvleugels, een historisch toepasselijk onderwerp voorstellende,
dat waarschijnlijk bij d. brand v. 't raadhuis
in 1695 vernield werd. Tuss. 1440-1447 sebilderde hij voor Nic. Rollin. d. kanselier v.
Philips d. Goede, een groot altaarstuk in d.
kapel v. 't door hem gestichte klooster to
Beaune in Bourgondie, 'twelk aldaar nog gevonden wordt. In 1449 begaf ROGIER zich n.
flail.% waar hij o. a. voor Lionello d'Este,
heer v. Ferrara, een zeer hoog geschat tafereel
v. d. „Afneming v. 't kruis" schilderde. In
1450 was htj tegenwoordtg bij 't jubileum to
Rome; htj bezocht ook Florence en keerde vervolgens n. Brussel terug, waar hij tot zijn
Rogier
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dood, 16 Juni 1464, bleef wonen en in d. hoofdkerk begraven werd.
Ofschoon 't zeker is, dat ROGIER d. leerling
is geweest v. Jan v. Eyck, is d. invloed
v. diens broader Huibert toch duidelijk in
zijn werk zichtbaar, zoodat htj waarschijnlijk
vOOr Huiberts dood in 1426 v. dezen onder
wijs heeft gehad. Vooral in zijn drapeering
herinnert hij a. H. v. Eyck, terwijl hij toch
ook 't realisme v. Jan v. Eyck zoozeer huldigde, dat hij in zijn streven naar waarhoid
niet zelden tot smakeloosheid verviel. Zijn
figuren zijn, wat 't naakt betreft, schraal en
mager; zijn koloriet is levendig en krachtig;
in zijn eersten tijd schilderde hij in een zeer
warmen, later in een meer koelen toon. Wij
laten hier eenige opgaven volgen omtrent d.
werken, welke nog v. dozen kunstenaar worden aangetroffen, zooveel mogelijk in chronologisclje volgorde. 't Triptychon, door ROGIER
voor paus Martinus III geschilderd, thans in
't museum te Berlijn, stelt „d. Geboorte v.
Christus, Christus gestorven en door zijn
vader beweend en Christus na d. opstanding
a. zijn moeder verschijnende" voor. Een
ander werk, in 'tzelfde museum, stelt „d. Geboorte v. Johannes d. Dooper, diens doop v.
Christus en zijn onthoofding" voor. Te Weenen vindt men een „Kruisiging" v. ROGIER'S
hand, die door overschildering veel geleden
heeft, maar door d. adel en d. schoone uitdrukking der figuren tot zijn Neste werken
behoort. 't Voortrefrelijkste werk, dat in
Engeland v. ROGIER wordt gevonden, berust
bij d. markies v. Westminster en stelt in 't
midden „een zegenenden Christus" en op d.
vleugels „Johannes d. Dooper" en „Maria
Magdalena" voor. „'t Laatste oordeel" in 't
klooster to Beaune is 't omvangrtjkste der
bekende werken v. dezen meester. Te Frankfort vindt men een „Madonna", door ROGIER
in 1450 voor Petrus en Johannes de Medici
geschilderd, en to Berlijn een stuk, dat in 't
midden ,d. Geboorte v. Christus", op d. rechter
vleugel d. openbaring v. Christus a.'t Westen
door „d. Sybille" en op d. linker vleugel d. openbaring v. Christus a. 't Oosten in „d. Aanbidding v. d. ster door d. drie koningen"
voorstelt. In 't museum to 's-Gravenhage
vindt men v. hem een voortreffelijke „Afneming v. 't kruis", rijk v. compositie en v. een
sterke uitdrukking in d. koppen. „d. Zeven
sacramenten . ', vroeger op 't altaar eener kerk
to Dijon, maakt thans een v. d. sieraden v.
't museum to Antwerpen uit. Tot d. laatste
werken des meesters behooren waarschtjnlijk
drie smalle vleugelschildertjen in 't museum
to Frankfort met bijna levensgroote figuren,
voorstellende ,,Maria, haar kind zogende",
(waarin d. moederltIke liefde schoon is uitgedrukt), d. „H. Veronica" on d. „Drieljenheid".
Ook als miniatuurschilder heeft ROGIER uitgemunt, zooals blijkt uit een handschrift, in
d. bibliotheek der oude hertogen v. Bourgondi8 to Brussel bewaard. d. Invloed, door
ROGIER rechtstreeks als d. leermeester v. een
aantal Vlaamsche on Duitsche kunstenaars
en ook zijdelings op d. scholen in die beide
landen en in Noord-Nederland uitgeoefend, is
hoogst belangrijk, zooals blijkt uit d. schilderijen en tal v. gravures en houtsneden uit 't
tijdperk, onmiddellijk grenzende a. dat v. zijn
leven, waarin d. realistische richting haar
beslissende zegepraal viert. Zijn voorn. leerling
was Hans Memling.
Rogier van der Weyden, d. jongerer
meen d. manier zijns vaders; in zijn
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werken zUn echter d. proportion v.'t menschbeeld minder lang, d. vormen ronder en voller. TerwUl echter d. teekening beter is dan
btj zUn vader, mists hij diens schoonheidszin
en kracht v. uitdrukking. d. Handeling is
minder gedetailleerd en breeder. Zip hoofdwerk is een „Afneming v. 't kruis", oorspronkeltjk geschilderd voor een kerk to Leuven,
thans in d. sacristie der s. Laurenskerk v.
't Escuriaal ; bovendien schrijft Passavant
hem nog enkele andere schilderijen toe, welke
hij in Spanje heeft gezien. Te Kensington
vindt men made een „Afneming", een „Ecce
Homo" en een „Mater dolorosa", die v.
's meesters talent getuigen. Te Dresden een
„Christus a. 't kruis" e. a. d. Jongere ROGIER
schijnt voor zijn werken ruim betaald to zijn
geworden on alles wat men v. zUn leven
west, is, dat hij zeer milddadig was on in
1529 in hoogen ouderdom to Brussel overl.
.Rognian. (ROELAND), een Nederl. schilder
en graveur, in 1597 to Amsterdam gab. Men
west v. zUn leven niet veal meer dan dat hij
bevriend was met Rembrand en met Gerbrand v. d. Eeckhout. Hiij maakte een aantal
teekeningen, die gewoonlijk bergachtige landschappen met kasteelen, watervallen, enz.
voorstelden. Ploos v. Amstel bezat v. hem
141 teekeningen, die Nederlandsche kasteelen
en sloten voorstelden on met zwart krijt en
0.-I. inkt geteekend waren. Bij d. verkooping
der verzameling v. Ploos v. Amstel warden
zij voor f 2000 verkocht. J. Schijnvoet heeft
een aantal daarvan gegraveerd, welke platen
in 1721 to Amsterdam uitgegeven zijn onder
d. titel: „Nederlandsche oudheden, bestaande
in 60 verbeeldingen, zo v. geheele als vervallene Heeren Huizen, Sloten, Burgten on
Kasteelen" enz. In dezelfde verzameling beyond zich ook 't portret des kunstenaars,
door J. Stolker gegraveerd naar een schilderd
v. van den Eeckhout. Onder dat portret leest
men, dat ROGMAN in 1687 gestorven is, waarschijnlijk in 't oude Mannenhuis, waar htj
volgens Houbraken in 1686 nog woonde.
Rogmans (J.), eon Nederl. concertzanger
(tenor) en toonkunstenaar, gab. 23 Oct. 1852
to Haarlem. Aanvankelijk voor d. militairen
stand bestemd, verliet hij weldra d. dienst,
om a. d. Amsterdamsche muziokschool zijn
schoonen aanleg voor muziek en zang behoorlijk to ontwikkelen. Eerst was Molkenboer.
later Joh. M. Messchaert zijn leermeester. Zijn
eigenlijk optreden voor 't publiek dagteekent
v. 1881, toen hij in 't oratorium „Die Jahres
soften" onder directie v. G. A. Heinze debuteerde. Sedert luisterde hij d. voorn. concerten
hier to lands en daarbuiten door zijn heerlUke
stem en meesterlUke voordracht op.
Rogniat (JOSEPH, vicomte DE), pair v.
Frankrtjk, luitenant-generaal en generaalinspecteur der genie, werd in 1767 to Vienne
in 't depart. de risen) gab., kwam op d. genieschool to Metz on werd nog voor 't uitbreken
der Fransche omwenteling bij 't leger aangewaar hij spoedig kapitein werd. In 1800
volgde hij Moreau on htj onderscheidde zich in
't gevecht btj Neuburg. Als bataljons-chef
volgde hij 't leger in d. veldtochten v. 1805,
1806 en 1807. Btj d. belegering v. Dantzig
word htj door d. chef der genie Chasseloup
tot d: moeielUkste bezigheden gebruikt. Tot
kolonel bevorderd, vond hU een uitgebreid
veld voor zich geopend bij d. talrUke en
merkwaardige belegeringen op 't Spaansche
schiereiland. Na d. dood v. d. generaal Lacoste
(1 Februari 1809) werd ROGNIAT met d.leiding
der belegeringswerkzaamheden voor Saragossa
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belast. Een wond, die hij d. volgenden dag
ontving, belette hem niet 't bevel to blijven voeren. Men prUst vooral zijn stelsel
voor d. mtjnoorlog in 't inwendige der stad,
waardoor d. evergave 21 Febr. bewerkt werd.
Voor zijn verdiensten werd NI tot brigadegeneraal bevorderd on tot commandant btj 't
korps v. d. maarschalk Lannes in Duitschland benoemd. Na d. vrede v. Weenen koerde
hij n. Spanje terug, waar hij onder Soult
diende on alle belegeringen leidde. die dit
leger in 1811 ondernam. Na 't beleg v. Tarragona werd ROGNIAT tot divisie-generaal bevorderd on bracht htj eenigen tijd to Partjs
door tot herstel zdner gezondheid. In 1813word hij als chef der genie n. Duitschland
gezonden on daar leidde hij d. vele werkzaamheden bij Dresden. Na d. slag v. Leipzig, toen Napoleon hem 't vroege springen
der brug verweet, legde htj zijn bevel neder
on bleef htj verder gedurende d. veldtocht
1814 geheel werkeloos to Metz. Lodewijk XVIII
benoemde here tot groot-officier v. 't legioen
v. eer en tot lid v. 't comitd v. oorlog.
Gedurende d. 100 dagen vergat hij zijn ouden
wrok on werd hij chef in Napoleon's leger on na
d. tweeds restauratie werd hij tot inspecteur
der genie benoemd. In 1817 werd hij vicomte,
in 1829 lid v. 't instituut, in 1832 pair. Hi)
overl. in Mei 1840. Onder zijn werken zijn d.
voornaamste: „Relation des sieges de Sarragosse et de Tortose" (1814), „Considerations
sur l'art de la guerre" (1816), waarin hij zich
een scherpe critiek over Napoleon's operation
veroorloofde, die hem terechtwUzingen v. dozen
in diens „Memoires" on v. d. kolonel Marbot
in „Remarques critiques", enz. (1820) bezorgden, en „De la colonisation en Algerie et des
fortifications propres a garantir les colons
des invasions des tribus Africaines". Van zijn
work „Des gouvernements" (1819) verscheen
Siechts den deal on zijn „Memoir° sur l'emploi
des petites armes dans la defense des places'
werd door d. kapitein Villeneuve gesteld.
Rohan (HENRI, hertog DE), d. beroemde
aanvoerder der Hugenoten in d. Fransche
godsdienstoorlogen, werd 21 Aug. 1579 op 't
kasteel Blain in Bretagne uit protestantscheouders gab. Hendrik IV, a. wiens hof hU geplaatst werd, beminde hem seer on beschouwde
hem als zUn opvolger in Navarre, voor hij
self een zoon bezat. In 1603 werd htj, na
verschill. Europeesche hoven bezocht to
hebben, v. graaf tot hertog verheven, terwt1
hij twee jaar later met d. dochter v. Sully,
Marguerite, in 't huwelijk trad. d. Dood v.
Hendrik IV maakte hem tot een der voorn.
hoofden v. d. Hugenoten; htj trachtte hen
terug to houden v. samenwerking met d.
prins de Conde on verwierp d. voorwaarden,
door dozen on Bouillon in 1616 in 't verdrag
v. London aangenomen. Nadat reeds 't hof
't landschap Beam had onderworpen, gaf hij
op d. groote vergadering to La Rochelle in
1620. nog d. raad een minnelijke sehikking
aan to gaan, doch, toen eons d. oorlog besloten
was, nam hU met zijn broader Soubise d.
wapens op; hlj versterkte d. vestingen in
Guyenne en verdedigde Montauban met geestkracht tegen d. koning.
Niettegenstaande zUn partU vele nadeelen
ondervond, hield hij d. krijg vol en dwong
btj d. vrede v. 1622 d. koning om 't Edict v.
Nantes to bevestigen.
In 1625 begon ROHAN andermaal d. oorlog
en noopte htj Richelieu tot 't verdrag v.1626.
Spoedig evenwel bemerkte htj, dat 't hof slechts
uitstel zocht en zich heimelijk toebereidde.
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Hij verzamelde een korps v. 6000 man, a.
welks hoofd hij zich tegenover twee legers
onder Montmorency en Conde stelde, terval
Richelieu zelf 't bolwerk der Hugenoten, La
Rochelle, belegerde. Hoeveel moeite ROHAN
ook aanwendde, toch was 't hem onmogelijk
La Rochelle te ontzetten en na d. val v.
die sterkte trad hij in onderhandeling met
Spanje, Engeland en d. protestantsche Duitsche
vorsten. Ter zelfder tijd toonde hij a. 't hoofd
zijner kleine macht alle hulpmiddelen v. 't
oorlogsgenie, daar hij zich tegen 6 legers, te
zarnen meer dan 50 000 man stork, voortdurend
wist staande te houden. Doze kloekinoedige
houding had d. vrede v. 1629 ten gevolge,
waarbij ROHAN zich onderwierp, maar tevens
vrijheid v. godsdienst voor zijn geloofsgenooten
verkreeg. ROHAN begaf zich vervolgens n.
Venetie, waar hij als d. eerste veldheer v.
zijn tijd met eereblijken overladen werd en
als staatsman a. zijn vaderland gewichtige
diensten bewees. In 1631 verkozen d. Venetianen hem tot hun generaal; d. spoedig daarop
gevolgde vrede verhinderde hem echter iets
belangrijks to verrichten. Te Padua schreef
hij zijn „Parfait capitaine", waarin hij d.
krijgskunde v. Caesar op d. nieuwere tijden
toepaste. Reeds vroeger had hij uitgegeven:
„Memoires sur les choses advenues en France
depuis la mort de Henri IV jusqu'a la paix
au mois de Juin 1625'. •
Gedurende dien tijd onderhandelde hij door
d. patriarch Cyrillus met d. Porte over d.
afstand v. 't eiland Cyprus, waar hij in een
vrijen staat alle vervolgde Protestanten wilde
vereenigen. Dit plan mislukte, waarschijnlijk
uit gebrek a. geldmiddelen. In 1631 trachtte
Lodewijk XIII d. talenten v. ROHAN to gebruiken en zond hjj hem naar Grauwbunderland
om de Spanjaarden en Oostenrijkers to verdrijven. Hier nam hij alle belangen v. Zwitserland ter harte en na lang dralen vertrouwde
't Hof hem eindelijk 35 000 man toe, waarmee hij d. oorlog moest beginnen. Ten einde
zijn oogmerken to verbergen, wendde hij zich
n. d. El zas, verjoeg hij d. hertog v. Lotharingen
uit dit land en verscheen hij onverwacht in
Grauwbunderland. Hier sloeg hij d. Oostenrijkers en d. Spanjaarden herhaaldelijk en
in 1636 drong hij zelf in 't Milaansche. d. Grauwbundenaars begonnen nu echter, daar d.
Fransche troepen niet teruggeroepen werden.
zelt vijandelijkheden, zoodat ROHAN in 1637
op eigen gezag een verdrag sloot. 't Hof riep
hem nu met gehuichelde vriendschap terug,
maar ROHAN begaf zich n. Geneve, waar
Richelieu hem vervolgde en gelastte n. Venetie
terug to keeren. Hij verliet die plaats in 1638
en begaf zich n. d. legerplaats v. zijn vriend,
d. hertog Bernhard v. Saksen-Weimar. Richelieu word zeer beangst door d. vereeniging
dozer beide groote mannen, maar dat zou
niet lang duren. Voor d. slag v. Rheinfelden
bond Bernhard zijn vriend 't opperbevel aan,
dat daze weigerde. Hij viol echter a. 't hoofd
v. 't regiment Nassau aan on kreeg 28 Febr.
1638 eon zware wonde, die zijn dood op 13
Apr. ten gevolge had. Zijn lijk word to Geneve
begraven, waar een gedenkteeken voor hem
word opgericht. — Zooals wij zagen, had
ROHAN ook letterkundige verdiensten. Onder
zijn voorn. werken kan men nog noemen
„Les interets des princes", „Traits du gouverfoment des treize cantons", „Discours politiques" en „Memoires et lettres sur la guerre
de la Valteline". — Zie Fauvelet du Toc,
„Histoire du due Henri de Rohan".
Rohlfs (GOTTFRIED HEINRICH), geb. 17 Juni
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1827 te Vegesack, studeerde in d. geneeskunde
to Gottingen, AVilrzburg, Berlijn, Munchen,
Praag en Parijs on was na als arts d. veldtocht in Sleeswijk-Holstein (1848—'50) meegemaakt to hebben geneesheer to Vegesack
en (tot 1873) to Bremen. Hij schreef vele wetenschappelijke geschriften, v. welke wij noemen
„Medicinische Reisebriefe" (1868), „Heilkunde
fUr Schiffsofficiere" (1874, 3e dr.) en „Geschichte der deutschen Medicin" (1875).
Rohlfs (FRIEDRICH GERHARD), een broedel
v. d. voorgaande en een beroemd Duitsch
Afrikareiziger, geb. 14 Apr. 1832 to Vegesack.
Hij studeerde aanvankeltjk in d. madicijnen
en streed vervolgens in 't vreemdenlegioen in
Algiers. Als Mohammedaan verkleed, deed
hij v. 1860—'64 een reis door Marokko on
in laatstgenoemd jaar drong hij over d. Atlas
tot d. oase Toeat door. Een tweede reis voerde
hem in 1865 n. Moerzoek en v. daar over
Bilma n. Bornoe; vervolgens trok hij n.'t W.,
n. d. Binoee en d. Niger, welken stroom hij to.t,
Rabba opvoer, on daarna drong hij door d.
wouden v. Joruba tot Lagos, a. d. kust v.
Guinea, door, om zich v. hier n. Engeland in
to schepen. In 1868 vergezelde hij d. Engelsche expeditie n. Abessynie; in 1869 bracht
hij d. geschenken v. d. koning v. Pruisen voor
d. sultan v. Bornoe n. Tripolis, waar hij ze
ter verdere bezorging a. Nachtigal overgaf.
Vervolgens maakte hij eon reis door Cyrenadca
on d. oase v. Jupiter Ammon on v. 1873—'71
bezocht hij d. Lybische woestijn.Na in 1875 een
reis door d. Vereenigde Staten v. Noord-Amerika gemaakt to hebben, vertrok hij in 1876 n.
zijn vaderland on vestigde hij zich to Weimar,
waar hij ook v. 1870—'73 verblijf had gehouden.
In 1878 bezocht hij opnieuw d. binnenlanden
v. Afrika; hij drong thans v. Tripolis naar
d. oase Koefra door en bracht in 1880 een
schrijven v. keizer Wilhelm I naar d. vorst
v. Abessynie over. Van 1884—'85 was hij
consul-generaal v. Zanzibar en in laatstgenoemd jaar vestigde d. onvermoeide reiziger
zich to Weimar. Thans leeft hij to Godesberg.
Hij schreef o. a. „Boise durch Marokko" (40 dr.
1884), „Boise durch Nordafrika", „Land and
Volk in Afrika" (1870), „Von Tripolis nach
Alexandrian" (1871), „Quer durch Afrika" (2 dln,
1874), „Mein erster Aufenthalt in Marokko"
(1873), „Drei Monate in der Lybischen Waste"
(1375). „Reiss von Tripolis nach der Oase
Kufra" (1881), „Meine Mission nach Abessinien"
(1883), on „Quid novi ex Africa?" (1887).
Roijen (ADRIAAN VAN), een Nederl. botanicus on Lattjnsch dichter, geb. 11 Nov. 1704
to Leiden on overl. 28 Febr. 1779 aldaar. Hij
was eerst lector, later hoogl. in d. kruidkunde en vervolgens hoogl. in d. geneeskunde a. d. Leidsche hoogeschool. Van zijn
geschriften zijn o. a. bekend: „De anatome et.
oecouomia plantarum" (1728), „Oratio qua
jucunda, utilis ac necessaria rnedicinae cultoribus commendatur doctrina botanica" enz.
(1729), „Florae Leydensis Prodromus" (1740),
een verzameling „Latijnsche gedichten" (1778),
„De amoribus et connubiis plantarum" (173*
en eon „Carmen seculars". Zijn zoon DAVIT}
VAN ROUEN, geb. in 1727 en overl. 30 Apr.1799,
volgde in 1754 zijn wader als hoogl. in d. kruidkunde op, welken leerstoel hij bekleedde tot
1786. Hij stond in briefwisseling met Linnaeus (zie dat art.).
Roijen (HENDRIK VAN), een Nederl. letterkundige en dichter, geb. in 1760 to NoordwUk
a. Zee en na d. voltooiing zijner studien d.
betrekking v. lector in d. geschiedenis en d.
Grieksche taal to Vlissingen bekleedende. Bij
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41. komst der Franschen in ons land in 1795
betrad htj d. staatkundige Joopbaan. Koning
Willem I benoemde hem tot staatsraad in
buitengewonen dienst en tot ridder, later tot
commandeur der orde v. d. Nederl. Leeuw.
Voorts was htj een tijdlang administrateur
der posterUen, terwijl verschill. geleerde genootschappen hem 't lidmaatschap vereerden.
Onder zijn gedichten is vooral bekend dat op
De Ruyter (in 't Latijn).
Roijen (ISAaC ANTONI VAN), een verdienstelijk Nederl. staatsman, gab. 28 Mrt 1800 to
Viedder, waar zijn vader burgemeester en
notaris was, en overl. 14 Jan. 1868 to Zwolle.
Na v. 1817—'23 to Groningen gestudeerd to
hebben on aldaar op een dissertate „De
Pactis" tot meester in d. beide rechten
bevorderd to AM, was hij v. 1824—'26
secretaris der stad Meppel, v. 1826—'53 advocaat on notaris to Zwolle on v. 1853—'67
commissaris des konings in d. prov. Groningen. Tevens was hij v. 1842—'53 lid v. d.
Zwolschen gemeenteraad on sedert 1845 lid
v. d. Provincials Staten v. Overtjsel, terwijl
hij v. 1850—'53 door laatstgenoemd college
afgevaardigd ward naar d. Eerste Kamer der
Staten•Generaal. Veelzijdig werkzaam, behoorde VAN ROIJEN met Sloet tot Oldhuis e. a.
tot d. oprichters v. d. Overijselsche Vereeniging tot ontwikkeling v. Provincial° welvaart, waarvan hij jaren lang een ijverig
medebestuurder bleef; voorts riep hij met
Sloet d. landhuishoudkundige congressen in
't leven en bevorderde hij d. graving v. 't Zwolache diep (1845—'48) en 't aanleggen v. vele
andere werken v. algemeen nut. Bovenal
echter heeft hij door 't aanleggen v. wegen
en kanalen, door d. behartiging v. 't Lager
Onderwijs en door vele andere middelen btjgedragon tot d. verhooging v. 's lands welvaart
in 't hem toevertrouwde gewest, waarvan htj
gedurende 14 jaren 's konings commissaris
was. VAN ROIJEN ward algemeen erkend als
een der baanbrekers v. d. liberal° beginselen,
die zich in 't midden der 19e eeuw alom zoo
krachtig deden golden. — Een ztjner zoons,
mr. B. VAN ROIJEN, gab. in 1832 en overl. 24
Nov. 1893 to Groningen, was gedurende een

lange reeks v. jaren mode krachtig werkzaam
tot d. ontwikkeling v. al wat op d. welvaart
der stad en prov. Groningen betrekking heeft.
Eerst lid v. d. raad diet gemeente, ward hij
later wethouder on v. 1872—'80 burgemeester
v. genoemde stad. Voorts was hp tal v. jaren
lid v. d. Provincials Staten v. dat gewest,
alsmede in zip laatste levensjaren lid v. d.
Eerste Kamer der Staten-Generaal. Evenals
zpn vader muntte ook Mr. B. VAN ROIJEN uit
door een uitgebreide en grondige kennis, een
holder oordeel, grooten Over on een onafhankelijk karakter.
Rojas (FERNANDO DE), een der voorn.
stichters v. 't Spaansche nationale drama,
gab. to Montalban bp Salamanca. Aan 't eind
der 15e eeuw dichtte hij d. geniale tragedie
„Celestine (bestaande uit 20 acten, eerst
„Calisto y Melibea" getiteld), dat tot a. d.
verschijning v. d. „Don Quixote" 't meest gelezen Spaansche book was.
Rojas Zorilla (FRILITCISCO DE), een der
beroemdste Spaansche tooneeldichters, ward
in 't begin der 17e eeuw to Toledo gab.
Men west v. nil lotgevallen niets; alleen is
bekend, dat ridder der orde v. San Jago
was on to Madrid woonde. H4j muntte evenzeer uit in 't blUspel als in 't treurspel.
d. Beroemdste zpner stukken zijn d. volgende : „Del Rey abajo, ninguno y Garcia del
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Castanar", „Donde hay agravios no hay zelos"

en „Entre bobos anda el juego". Zijn voortbrengselen zijn intusschen in samenstelling
on still elk. zoo ongeltjk, dat men haast moonen zou. dat zij door twee verschill. dichters
vervaardigd zijn; in d. goad geslaagde stukken
is hij vol vuur, kracht en puntigheid en betoovert hij door alle middelen v. stijl en taal,
terwijl hij in andere niet alleen zich laat
meesleepen door d. bedorven smaak v. zijn
tijd, maar ook bombastisch en zinledig wordt.
Flo.kitans.ky (KARL), gab. 19 Febr. 1804
to Koniggratz, studeerde in d. geneeskunde
to Praag en to Weenen. Hier ward hij in 1834
hoogl. in d. pathologische anatomie, wat hij
bleef tot 16 Juli 1875. Hij schreef o. a.
„Lehrbuch der pathologischen Anatomie"
(1841—'46, 5 din) on „Die Defects der Scheidewande des Herzens" (1875) on overl. to Weenen
23 Juli 1875.
Rokkanje of Ft oc.kanje, een gemeente
in d. Nederl. prov. Zuid-Holland, ail. Voorne
en t. Z.-W. v. Brielle, met circa 1650 inw.,
die bun bestaan vinden in landbouw en veeteelt. 't Naburige stroompje d. Waal heeft
d. eigenschap, voorwerpen, die daarin komen,
alsmede 't riot, dat erin groeit, met een vrij
dikke laag kalk to omkorsten.
Roland, Zie Roeland.
Roland de la Flatiere

(JEAN MARIE

een Fransch geleerde en staatsman,
gab. 18 Febr. 1734 to Thizy in 't RhOne-depart.
Hij word in 1791 lid der Constituante, waar
hij zich bJ d. Girondisten aansloot, on in 1792
minister v. Binnenlandsche Zaken. Bij d. val
der Girondijnen (31 Mei 1793) nam hij d. wijk
n. Rouaan en toen hij d. terechtstelling v. zijn
vrouw vernam, maakte hij er in Nov. 1793.
een eind a. zijn leven. Van zijn werken nosmen we „Dictionnaire des manufactures et
des arts qui en dependent" (3 din), dat een
deal uitmaakte v. Panckoucke's „Encyclopedie
methodique". — Zijn echtgenoote, MANON
JEANNE ROLAND DE LA PLATIERE, een dochter
v. d. graveur Pierre Chrotien Phlipon, gab.
BAPTISTE),

17 Mrt 1754 to Parps, was sedert 1780 met
hem gehuwd. Hoewel een vurige aanhangster
der republikeinen, ward zij als girondiste voor
d. uiterste partp verdacht, gevangen genomen
on 8 Nov. 1793 geguillotineerd. Haar geschriften gloeien v. liefde voor d. vrpheid, voor
't vaderland en 't menschdom. Haar memoires zijn door Claretic (2 dln, 1884), haar
brieven door Dauban (2 dln, 1867) uitgegeven.
Haar leven beschreef Blind (1886).
Ftolandszuilen of Steenen Roelanden, ook Rotlanden of Roetlanden geheeten,
noemt men d. meestal ruwe standbeelden,
walks een man voorstellen met een zwaard
in d. hand on die in verschill. steden v.
Noord-Duitschland op marktvelden of andere
pleinen, v. bout of steen, worden aangetroifen.
Men houdt hen voor oude symbolen vszekere
stadsrechten, terwijl zp hun naam of a. d.
„Razenden Roeland" Of a. 't oud-Duitsche
woord Hrot, Hruot, d. i. faam, to danken
hebben.
Zie Turk. ,,De statuis Rolandinis" (1824), on
Dencker, „Die RolandssAule in Bremen" (1828).
Rolbrug, Zie Brug.
Rolde, een gemeente hi d. Nederl. prov.
Drente, een uur t. O. v. Assen, met ruim 1700
inw., die voor 't meerendeel v. d. landbouw
Leven. Behalve 't dorp Rolde, a. walks noord-

gide zich twee hunebedden bevinden, behooren ertoe Grollo, Ballo e. a. dorpen, alle met
merkwaardige oudheden.
Bolin-Jacquern3r.ns (GUSTAVE), eon Bel-
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gisch staatsman, geb. 31 Jan. 1835 to Gent.
fiij werd in 1878 lid v. d. Tweede Kamer
(liberaal), was v. 1880—'84 minister v.Binnenlandsche Zaken, gaf als secretaris-generaal v.
't Instituut voor volkenrecht d. „Annuaire"
v. dat lichaam en d. „Archives de droit international et de legislation comparee" (1874
0. v.) uit en werd in 1891 lid v. 't internationaal gerechtshof to Cairo. In 1892 werd hij
tot minister v. d. keizer v. Siam aangesteld.
Van zijn geschrifton noemen we nog „Voordrachten over d. Grondwet" (1867), „De la
reforme electorale" (1865) en ,De l'etude et
du developpement de la science du droit international" (1875).
Rollrlaver (Lotus corniculatus L.), een tot
d. fam. der vlinderbloemigen (Papilionaceae)
behoorend plantje, dat voor al op grazige zandgronden overvloedig bij ons te land() voorkomt en als voederplant v. groot belang is.
Ten gevolge v. haar veelvuldig voorkomen
is d. rolklaver onder een aantal inheemsche
benamingen bekend; zoo noemt men haar

kleine gehoornde klaveren, jufferschoenen,schoentjes en laarsjes, schapenklaver, steenklaver, enz.

Hebben eenige dezer benamingen betrekking
op d. vruchten der plant, ook die v.rolklaver
is a. d. eigenaardige, rolronde gedaante der
peulen ontleend. d. Rolklaver bloeit v. Mei
tot Juli met gele, v. buiten min of meer
bloedroode bloemen, die in langgesteelde,
2-5-bloemige bloemhoofdjes vereenigd zijn;
d. tanden v. d. kelk zijn 5 in getal, a. d. voet
driehoekig, elsvormig, bijna even groot en
voor 't openen der bloemen naar elk. toegebogen; d. kiel is bijna ruitvormig en rechthoekig opstijgende; d. twee kleppen der veelzadige, rechte en rolronde peulen zijn na 't
openen der vruchten gekronkeld. d. Rolklaver
is een nederliggend, nu eens behaard, dan
weer onbehaard, overblijvend plantje. In d.
Hollandsche en Zeeuwsche duinen komt een
verscheidenheid met eironde (in d. 't meest
voorkomenden vorm omgekeerd-eironde), vleezige blaadjes voor, die door d. botanici als
Lotus corniculatus L., /3. crassifolius P. wordt
onderscheiden.
Van 't geslacht Lotus zijn nog bij ons inheemsch; L. tenuifolius Rchb., die v. Juni tot
Aug. bloeit on op grazige plaatsen naar d.
zeekant toe, bijv. op Zuid-Beveland, voorkomt,
en L. uliginosus Schk., die omstr. denzelfden
tijd bloeit, maar in bosschen, moerassige
zandgronden enz. wordt aangetroffen; beide
soorten gelijken zeer veel op d. gewone rolklaver.
Rolla (ALESSANDRO), een beroemd violist,
leeraar v. Paganini, in 1757 te Pavia geb. en
in 1841 to Milaan over]. Eerst violist a. d.
Italiaansche opera to Weenen, word hij later
tot solo-altist en kamervirtuoos a. 't hof to
Parma benoemd on vervolgens soloviolist v.
d. onderkoning Eugene de Beauharnais. Verschill. composite') voor d. viool zagen v. zijn
hand 't licht.
Rolle (JOHAN HEINRICH), geb. 23 Dec. 1718
to Quedlinburg on overl. 29 Dec.1785 to Maagdenburg, was een zeer verdienstelijk compofist. Ofschcon to Leipzig zijn rechtsgeleerde
studien voltooid hebbende, koos hij d. toonkunst tot zijn hoofdvak en was hij niet alleen
organist on muziekdirecteur, maar schreef hij
ook voortreffelijke oratorien, onder welke „d.
dood v. Abel" en „Abraham op Moria" d.
beste zijn. Van zijn vierstemmige motetten
e. a. composites zijn vele nog tegenwoordig
zeer gezocht.
Rollen. Liggen twee kromme lijnen

ROL.

een plat vlak, dan is een rollende beweging
v. d. eene over d. andere gekenmerkt door
't feit, dat 't raakpunt geen snelheid heeft in
d. richting der gemeenschappeltjke raaklijn
v. d. twee kromme lijnen. Rolt een vlak over
een ander vlak, dan heeft 't raakpunt dier
twee vlakken of elk punt dier vlakken, dat
in 't gemeenschappelijk raakvlak ligt. geen
snelheid in dit raakvlak. Rolt een vlak (bol
bijv.) over een plat vlak, dan heeft 't raakpunt dus geen snelheid in dit platte vlak.
Bestaat d. bovengenoemde snelheid in 't
raakvlak wel, dan spreekt men v. slepen en

rollen.

Rollenhagen (GroRG), een Duitsch dichter, 22 Apr. 1542 to Bernau in 't Brandenburgsche geb. en overl. 18 Mei 1609 als rector der
Domschool to Maagdenburg. Zijn groote vermaardheid heeft hij vooral to danken a. d.
„Froschmeuseler", een comisch•didactische
label, waarin d. spot gedreven wordt met d.
toenmaligen toestand v. wijsbegeerte, staaten zedenkunde, ontleend a. d. „Batram3Tomachia" v. Homerus. Zijn eigen dierenfabel
„Froschmeuseler", die naar d. inhoud eenige
overeenkomst heeft met d. bekende „Reineke
de Vos". gaf hij in 1595 in 't licht onder 't
pseudoniem „Marcus 110ppfingssholz von Mensebach, der jungen Frosch Vorsinger und
Calmeuser im alten Maschenwigk". Lang
bleef d. naam v. d. schrijver verborgen, maar
't gedicht werd eon der vermaardste yolksboeken, niet alleen gedurende d. 17e, maar
ook nog in d. 18e en 19e eeuw.
Rollett (HERMANN), eon Duitsch lyrisch
dichter en schrijver over kunst, geb. 20 Aug.
1819 to Baden bij Weenen. Wegens overtreding
der censuur moest hij d. wijk nemen n.
Duitschland; doch hij werd in 1818 to Jena
door d. Pruisische regeering in hechtenis genomen en vertrok in 1851 n. Zwitserland, om
eerst in 1854 n. zijn vaderland terug to keeren.
In 1876 werd hij archivaris to Weenen. Hij
schreef o. a. „Frilhlingsboten aus Oesterreich"
(2e dr. 1849), „Frische Lieder" (2e dr. 1856),
„Wanderbuch eines Wiener Poeten" (1849),
„Republikanisches Liederbuch" (1848), „Heidenbilder und Sagen" (1855), „Ausgewahlte Gedichte" (2e dr. 1866) en ,.Goethebildnisse"
(1881—'83).
Rollin (CHARLES), een Fransch geschiedschrtIver, werd 13 Jan. 1661 to Parijs geb.,
waar zijn vader een handwerksman was, tot
welken stand ook d. zoon aanvankelijk werd
opgeleid. d. Jonge ROLLIN echter verkoos d.
studio, waarin hij door een Benedictijner
monnik werd voortgeholpen. Nadat hij op 't
college „du Plessis" zijn studien voltooid
had, beoefende hij d. godgeleerdheid a. d.
Sorbonne en kart daarna verkreeg hij d. plaats
v. leeraar in d. welsprekendheid en vervolgens 't rectoraat a. d. universiteit to Part's.
In daze betrekking, die hij 2 jaar bekleedde,
legde hij zich bijzonder toe op 't onderwtjs
in d. Grieksche taalkunde en bijbelkennis en
naderhand werd hij bestuurder v. 't college te
Beauvais. Hij moest echter in 1712 dien post
nederleggen, omdat d. Jezu'ieten hem v. heulen met d. leer v. Jansenius beschuldigden.
Van an of wijdde zich ROLLIN a. 't bearbeiden zijner geschiedkundige werken, welke
voornamelijk zijn roem gevestigd hebben. HU
overl. to Parijs 11 Sept. 1741. Zijn vertrouwelijke briefwisseling met Frederik II v. Pruisen is een blijk v. d. hooge achting, welke
hij niet alleen bij zijn landgenooten, maar
ook btj buitenlanders en d. voorn. personen
v. zijn tijd genoot. d. Werken, die hem ale
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geschiedschrtIver hebben beroemd gemaakt,
bestaan in ztjn „Histoire ancienne" (1730—'38,
13 dln), bevattende een geschiedenis der Oude
Egyptenaren, Karthagers, Assyriers en Babyloniers, en zijn „Romeinsche Geschiedenis, v. d.
grondlegging tot op d. slag bij Actium", dat
door zijn leerling Crevier en later door
Lebeau is voortgezet (1742—'50, 16 din). Ook
v. Rollin's Oude Geschiedenis is een voortzetting onder d. titel „Nieuwe Geschiedenis"
in Frankrijk verschenen. Behalve daze beide
werken heeft hij nog geschreven „Aanwijzing
ter beoefening der schoone Wetenschappen"
(4 dln). Ofschoon niet a. alle eischen voldoende, welke men a. een classieken geschiedschrijver kan stellen, verdient ROLLIN toch
onder d. beste geschiedschrijvers v. ztjn tijd
en zijn natie geplaatst to worden.
Rollo, ook Rolf en Raoel geheeten, was
can Noorman v. aanzienitjke afkomst, door
Harald, d. koning der Denen, uit zijn vaderland verdreven. Hij dwong Karel d. Eenvoudige in 911 tot d. afstand v. eon landstreek in N.-W. Frankrijk, die sedert naar d.
Noren Normandie geheeten ward, net zich
als leenman v. Karel, wiens docbter Gisela
hij huwde, doopen on nam d. naam ROBERT
aan. Hij overl. in 931. Zijn geschiedenis is
door d. sage opgesmukt.
Roloff (FRIEDRICH), gab. 19 Mei 1830 to
Badersleben, bij Halberstadt, studeerde a. d.
veeartsenijschool te Berlijn, was achtereenvolgens veearts in d. prov. Saksen en d. prov.
Westphalen en daarna weer in d. prov. Saksen
on ward in 1862 repetitor a. d. veeartsenijschool
to Berlijn, waar hij tevens in d. geneeskunde
studeerde, in 1865 leeraar a. d. universiteit
te Berlijn en in 1866, na to Gottingen tot
doctor bevorderd to zijn,buitengewoon hoogi.
en districtsveearts to Halle. In 1877 ward hij
leeraar a. on in 1878 directeur v. d. veeartsenijschool to Berlijn. Hij schreef o. a. „Die
Rinderpest" (2e dr., 1877), „Beurtheilungslehre
des Pferdes and der Arbeitsochsen" (1870) en
„Die Lungeseucheimpfung" (1866) en redigeert
met Milner „Mittheilungen aus der thierartzlichen Praxis im preuszischen Staat" en „Der
Veterin&rkalender''.
Rolstaartapen (d.) behooren in d. orde
der apen tot d. familie der cebidae, v. d. platneuzigen (pkityrrhini). Zij hebben een ronden
schedel, middelmatig lange armen, vtjf wingers
a. elke band, een behaarden of a. 't einde
naakten grijpstaart, die om een tak kan geslingerd worden, en een baard en Leven in
Zuid-Amerika, vooral in Brazing, in groote
troepen op boomen. Zij worden . gemakkelp
getemd. d. Belangrtjkste soort d. capucjn
icebus capucinus), die 4 dM. lang wordt, een
staart v. 3,5 dM. lengte heeft, bruin v. kleur
is en v. eieren, jonge vogels, honig, insecten
en vruchten leeft.
Rolsteenen, gerolde steenen of keisteenen,
noemt men alle afgeronde en los liggende
steenen, weike in en boven d. grond, alsmede
veelvuldig in beddingen v. rivieren aangetroffen worden. Zij doen zien, dat d. hoeken
en kanton door d. wrtjving tegen elk. of door
d. working des waters afgerond, als 't ware
geslepen of gerold On. Men vindt ze v. allerlei grootte en some met stark afgeronde hoeken in vele landstreken, ook in one vaderland.
Menigmaal komen zij in lagen of banken voor
en zij kunnen zelfs aanmerkelilke ophoopingen
en heuvels vormen. In vele landen ztjn zij
hinderlijk voor d. landbouw, zooals in vele
streken v. Lombardtje. Worden d. afzonderlUke rolsteenen of hun ophoopingen door
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't eon of ander bindmiddei vast met elk. verbonden, dan ontstaat daardoor een conglomeraat, dat men met d. naam poddingsteen bestempelt. In oorden, waar zij veal voorkomen,
worden ztj gebruikt tot 't plaveien v. straten
in steden en dorpen en in sommige streken
bouwt men er huizen on zelfs kerken van.
Romaansche bouurstifi, Zie Bouwkunst.
Romaansche talen

noemt men die
talon, welke zich als uitvloeisels v. 't Latijn
(d. taal der Romeinen) hebben ontwikkeld
in d. a. Rome onderworpen landstreken v.
Italie, Frankrijk, Spanje en Portugal, een
gedeelte v. Zwitserland en OostenrUk on
Roemenie. Zij ontstonden echter niet uit
die beschaafde taal, weike to Rome in d.
hoogere standen gesproken en door schrijversgebezigd ward, maar uit 't volksdialect, d.,
zoogenoemde lingua Romanarustica, uit Latium
afkomstig en daarom d. eigenlijke „Latijnsche" taal, terwijl men 't meer beschaafde
Latijn d. „Romeinsche" zou kunnen noemen.
Ofschoon gewijzigd naar d. landtaal, namen
d. Romaansche talon bij haar ontwikkeling
betrekkelijk weinig v. daze over, tzij omdat.
d. talon der door d. Romeinen overheerschte
volken nog geheel on al in onbeschaafden toe.
stand verkeerden, omdat ook in d. taal
d. overwinnaars d. overhand hadden op d.
overwonnenen. Hadden zich aldus die Romaansche talon v. lieverlede on in stilte gevormd,
wij zien ze in d. 9e eeuw optreden als zekeren
trap v. ontwikkeling bereikt hebbende on door
een reeds wijd geworden klove v. haar gemeenschappeltjke moeder gescheiden. Ook daarbij
zal 'tzelfde verschijnsel hebben plaats gehad
als bjj d. wording der Romaansche talon, nl.
overwicht der overwinnaars over d. overwonnenen, dewijl die volken, onder weike d.
eene of andere tak v. 't Romaansch ontstond,
a. d. heerschappij der Romeinen warden onttrokken door die der Germaansche stamrnen,
wier invloed zich ook op d. volkstaal openbaarde. Gedurende d. eerste Middeleeuwen
verhieven zich dus d. Romaansche talon als.
volkstaal, terwijl 't eigenlijke Latijn d. taal
was v. kerk, scholen, wetenschap on rechtspraak; en vandaar dan ook d. namen Roman
on Romance voor d. oudste vormen der yolksletterkunde: verhalen v. avonturen on yolksliederen.
In 't bijzonder wordt d. benaming „Romaansch" ook nog toegekend a. dat taaleigen,
'twelk, hoezeer ook v. lieverlee door 't Hoogduitsch yerdrongen, toch in een gedeelte v.
Grauwbunderland nog gesproken wordt. Dit.
Romaansch splitst zich in twee takken : 1°.
't eigenlijke Romaansch, ook Rumoonsch on
Churwalsch genoemd, dat in 't zuidwesteltjk
gedeelte des kantons, d. zoogenoemden verbondstaat v. 't Huis Gods, gesproken wordt
en vele Provencaalsche bestanddeelen heeft;
2°. 't Ladinsch of Engadinsch, naar 't Inn-dal
Efigadin genoemd, dat meer naar 't Italiaansch
overhelt en weer in twee gedeelten bestaat :
't boven- on 't beneden-Engadinsch. Vroeger
bevatte 't Benedictijner-klooster Disentis een
menigte oude stukken in 't Romaansch, doch
d. Franschen staken in 1799 d. brand in dit
klooster, waardoor die taalschat geheel ward
vernield. Dientengevolge bestaat alleen nog
als overblijfsel dier oude taal een uittreksel
uit 't mysterie d. wijze on dwaze maagden,
benevens een gedicht La nobla Leyzon", door
Kannegiesser in d. „Gedichte der Troubadours"
(1852) vertaald opgenomen. 't Eerste gedrukte
book in 't Ensadinsch was een vertaling v.
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1. catechismus v. 1551. Men zie over d. Rornaansche talen : Raynouard „Grammaire compare() des langues de 1'Europe latine" en Diez
„Grammatik der Romanischen Sprachen" (4 dln,
4e dr. 1862), benevens diens „Etymologisches
Worterbuch der Romanischen Sprachen" (3 dln,
Se dr. 1876).
Romagna (d.) is een vruchtbare landstreek in Itali6, uit d. delegation Bologna,
Ravenna, Ferrara en Forli bestaande. Tot
1860 rnaakte zij een deal uit v. d.Kerkelijken
Staat, doch bij d. stichting v. 't koninkrijk
Italie ward ook d. Romagna hierbij ingeltjtd.
Romagnosi (GIANDOMENICO), een Italiaansch philosoof en rechtsgeleerde, gob. 13
Dec. 1761 to Salsomaggiore, over]. 8 Juni 1835
als hoogl. to Corfu. Zijn voorn. werken zijn
„Genesi del diritto penale" (2 dln, 1833—'34) en
„Introduzione allo studio del diritto publico".
(2 dln, 1865). Ais wijsgeer huldigde hij d. leer
der Fransche sensualisten, met name die v.
Condillac (zie dat art.), en was hij een voorstander v. 't naturalisme, maar tevens v. 't
subjectieve idealisms. Over hem schreef Ferrari (1835). Zijn „Opera" werden verzameld in
24 dln (1832—'34) uitgegeven.
Roma locutus est, een Latijnsche uitdrukking, beteekenende : Rome (d. paus) heeft
.gesproken, d. i, d. zaak is beslist.
Roman. Ofschoon d. letterkundige voortbrengselen, die door dozen algemeenen naam
worden aangeduid, onderling zeer verschillen
ten opzichte v. inhoud, vorm en strekking,
kan men echter d. roman in 't algemeen misschien 't best omschrijven als een in prozastgl
geschreven verhaal v. een verdichte geschiedenis, beschreven, alsof 't een werkelijk gebeurde ware. d. Prozastijl alleen onderscheidt
reeds d. roman v. 't epos, hoewel d. eerste, als
voortbrengsel v. vinding, tot d. poezie in d.
uitgestreksten zin v. dit woord behoort. Hij
bevat 't verhaal v. een geschiedenis, d. i. v.
een reeks gebeurtenissen, die onderling samenhangen en met elk. een geheel uitmaken, en
't is hierdoor, dat zich d. roman onderscheidt
v. d. novelle, die haar stof in d. regel ontleent a. een afzonderlijk voorval. Dat in d.
roman een verdichte geschiedenis wordt
voorgedragen, onderscheidt hem v. d.historie
zelve, die werkeltjk gebeurde feiten ten onderwerp heeft, terwijl d. uitdrukking „een geschiedenis" d. roman kenmerkt overeenkomstig d. eisch v. eenheid, dat wil zeggen dat
al d. voorstellingen, karakterontwikkelingen,
tusschenverhalen (episoden) enz. to zamen on
ieder op zich zelf moeten bijdragen tot d.
eenheid v. indruk, welke door 't geheele verhaal wordt beoogd. Eindelijk verhaalt d.
roman d. verdichte geschiedenis, alsof doze
historisch ware. Dit sluit in, dat d. handelingen en woorden der optredende personen
niet in strijd inogen zijn, noch met d. tijd,
waarin d. roman verplaatst, noch met d.
denkbeelden, begrippen en lovenswijze, welke
krachtens dien onderstelden tijd hun moeten
worden toegeschreven.
Doze algemeene eigenschappen v. d. roman
worden met d. vereischte wijzigingen toegepast naar 't doel, dat zich d. schrijver voorstelt. Want om niet to spreken v. die geschriften, waarin een verdichte geschiedenis
enkel als een dunne, doorgaans onbeduidende
draad loopt door voorstellingen v. geheel
anderen aard (v. godsdienstleer of tot huishoudkunde toe), kan men in 't algemeen d.
strekking v. d. roman tot 't historische,
tot 't ethische of tot een ineensmelting v.

doze beide brengen. Tot 't historische karak-
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ter behooren die romans, welke alleen ten
doel hebben: 1°. d. lezer in een nieuwsgierige
spanning to brengen naar d. ontknooping v.
ingewikkelde voorvallen; 20. d. geest, d. denkwijze, d. zeden on gewoonten v een yolk of
stand in een bepaald tijdvak op aanschouwelUke wijze voor to stellen, gelijk bijv. ten
onzent Loosjes deed in zijn „Maurits Lijnslager" en andere romans en v. Lennep in zijn
„Ferdinand Huyck", enz.; 30. d. geschiedenis
zelf in een plastische voorstelling aanschouwelijk to waken door verdichte personen en
voorvallen in verband to brengen met historische personen en gebeurde feiten, wat btjy.
plaats heeft in d. rneeste romans v. Walter
Scott, vele v. Bulwer en „d. Roos v. Dekama" v.
van Lennep, een genre, dat in onze eeuw onder
d. naam „historischen roman" grooten opgang
gemaakt heeft on waarvan men naast d.
schoonste kunstgewrochten ook zeer wansmakelijke prullen heeft. Waar d. roman een
ethische strekking heeft, daar is 't doel v. d.
schrijver: 1.. d. aard, d. wijzigingen en d.
gevolgen v. deugd of ondeugd in 't algemeen
of v. een bepaalde zedelijke deugd of een
zedelijk kwaad in 't bijzonder als in d. Spiegel v. een voorbeeld door een verdichte geschiedenis aanschouwelijk voor to stellen; 20
een karakter of ook wel verscheidene karakters tegen elk. overstaande in verschill. handelingen en schakeeringen voor to dragon,
door d. personen in woord en bedrijf to doen
optreden overeenkomstig 't a. ieder toegekende karakter, met 't doel, dat d. lezer d.
indruk ontvange, dat hij tot navolging v. 't
goede en vermijding v. 't verkeerde gestemd
wordt. Doze soort is d. zoogenoemde karakterroman, ook „roman intime" genoemd,
omdat hij daarbij d. tooneelen v. 't huiselijke
leven en vaak ook hartsgeheimen voor d.
lezer blootlegt. d. Reeds genoemde Bulwer on
vele Engelsche vrouwen hebben in dit genre
uitmuntende romans geschreven. Eindelijk is
in onzen tijd d. zoogenaamde historisch-ethische strekking in d. roman gebracht, waarbij
't verhaal dienen moot om d. zeden, denkwijze, gewoonten enz. v. d. voorgestelden ttid
met d. meest mogelijke getrouwheid zoo in to
kleeden, dat d. lezer er eon zedelijken indruk
a. ontleent ter leering of waarschuwing.
Voorbeelden hiervan levert bijv. Eugene Sue
in zijn „Verborgenheden v. Parijs", zijn „Wandelenden Jood" enz., waarin maatschappelijke
toestanden door 't bijeenbrengen v. verschill.
feiten zoo worden geschilderd, dat d. gebreken der maatschappij ten afschrik worden
geschilderd en zin wordt opgewekt voor
die verbeteringen, welke d. schrijver, te
recht of te onrecht, wenschelijk en noodig
oordeelt. Ofschoon zich doze laatste vorm v.
roman in d. 19e eeuw heeft ontwikkeld, is hij
toch in geene deele nieuw, daar hij buy.
voor Rousseau 't middel was om in zijn
„Emile" zijn denkbeelden over opvoeding en
onderwijs to ontwikkelen, gelijk nog vroeger
voor Cervantes om d. dwaasheden der dolende
ridderschap to bestrijden.
't Bestek v. dit artikel laat niet toe, ook
zelfs maar een oppervlakkige schets to geven
der geschiedenis v. d. roman. Met een enkel

woord slechts zij gezegd, dat ook reeds d.
Oostersche, d. Grieksche on d. Romeinsche
letterkunde enkele voorbeelden v. d. roman
hebben aan to wtjzen. Gedurende d. Middeleeuwen werden d. avonturen v. een menigte
verdichte of werkelijke ridders in 't Romaansch
beschreven, waarnaar d. tegenwoordige roman,
hoewel v. die fabelverhalen verschillende.
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zUn naam heeft. Nadat d. herleving der letteren
door d. uitvinding der boekdrukkunst in d.
15e en d. kerkhervorming in d. 16e eeuw een
geb eel nieuw tijdperk ook in d. letterkundigen
smaak had doers aanbreken, begon d. roman
zich v. lieverlede meer to ontwikkelen. In
't eerst richtte hij d. geesel der satire tegen
monnikendom en schijngeleerdheid, gelijk bij
Rabelais. Een nieuw tijdvak opende in Engeland Richardson met zijn zedenschilderende
romans, die zelfs genade vonden bij d. geestelijkheid, terwUl een nog niet gekuischte letterkundige smaak over d. gebreken in d. vorm
heenzag. Sedert list d. mode zich ook met
onwederstaanbare kracht op 't gebied v. d.
roman golden en beurtelings verslond men
kluizenaars roovers —, sentimenteele liefderomans enz.; ja zOO nadrukkelijk deed zich
in dozen d. heerschende mode golden, dat
't publiek zelfs met graagte romans ontving,
die 't slechts half verstond: getuigen d. met
uitdrukkingen uit 't scheepsleven opgevulde
romans v. Cooper en kapitein Marryat. Ovei
d. historische romans, door d. onovertroffen
Walter Scott hoofdzakelijk in zwang gebracht,
is reeds gesproken en wij kunnen ons gelukkig achten, in dit letterkundig genre ons
vaderland met eere to zien optreden, vertegenwoordigd door Mevr. Bosboom-Tonssaint, v.
Lennep, Oltmans, Lod. Mulder, Wallis (Mej.
Opzoomer) e. a.
Daar goon soort v. lettarkundige voorthrengselen zoo algemeen gewild is, mtg d.
invloed v. d. roman zeer belangrijk heeten,
zoowel op d. denkwUze als op d. zedelijke
ontwikkeling v. eon yolk. d. Romanschrijver
kan veel nut stichten, maar ook veel kwaad.
't Is zijn roeping niet moor, d. losers enkel
to onderhouden in ledige oogenblikken.
Zijn taak ligt hooger, h j moot zijn talent
aanwenden tot loutering v. d. smaak, tot aankweeking v. nationale en algemeen menschelijke deugden, tot bestrijding v. eon verderfelijken tUdgeest, tot 't opwekken v. algemeene
belangstelling voor al wat goed en edel is.
Behalve d. reeds genoemde, mogen als d.
voorn. romanschrOvers v. d. 19e eeuw genoemd
worden : Dickens, Thackeray, George Elliot
en Trollope, Hacklander, Gerstacker, Fred.
Bremer, George Ebers, Felix Dahn en Rob.
Hamerling, G. Daudet en Em. Zola, Elise v.
Calcar, Cath. v. Rees, Schimmel, Jan ten
Brink, H. d. Veer en G. Keller. d. Werken
v. al daze schrtjvers vindt- men onder hun
resp. namen in dit woordenboek vermeld.
Roman, een stad in Roemeni6 (Moldavia),
t. Z.-W. v. Jassy, a. d. Sereth gelegen; zij is
d. zetel v. eon bisechop en heeft verscheidene
fraaie kerken, waaronder een in 1514 gebouwde
kathedraal, en 20500 inw.
Romance. Evenals 't LatUn in d. Middeleeuwen d. taal was v. 't kerkeljke en wetettschappelUke leven, was 't Romaansch d.
taal v. 't yolk en 't dagelijksche leven. Daar
nu in dien tijd bij minder verdtandelUke ontwikkeling v. 't yolk d. volksletterkunde zich
alleen tot 't volksverhaal en 't volkslied
beperkte, kwam. in die eeuwen 't gebruik op,
't eerste met d. algemeenen naam roman,
't laatste met romance, romanzo, aan to duiden.
Krachtens dien oorsprong v. 't woord omvat
d. romance vooral d. lyrische volkspo6zie in
't algemeen, gelUk zij zich, toen d. drukkunst
nog niet was uitgevonden en slechts weinigen
lezen konden, hoofdzakeltjk door mondelinge
overlevering verspreidde en bewaard bleef.
GemakkelUker is 't, aldus d..00rsprong v.
woord aan to wUzen dan met 't oog op d.
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hedendaagsche letterkunde der beschaafde
volken v. Europa d. tegenwoordige beteekenis
dier uitdrukking met juistheid to omschrij ven.
Misschien is 't 't meest juist, d. romance to
noemen : een dichtstukje in d. volkstoon,
waarin een edele aandoening wordt opgewekt
door Naar voor to stellen in een persoon
of felt, waar of verdicht. Ztj onderscheidt
zich dus hierdoor v. 't eigenlijke volkslied,
dat zij een zekere gewaarwording niet rechtstreeks uitdrukt, maar in een onderstelden
persoon aanschouweltjk voorstelt. • Bijv. een
opwekking tot vaderlandslievenden holdenmood is, in d, volkstoon geschreven en voor
d. zang geschikt, een volkslied; een akinschouwelijke dichterlijke voorstelling daareutegen, mode in d. volkstoon, v. een striper,
die met 't zwaard in d. vuist zich op d.
vijand werpt, is een romance. Van. d. ballade
is d. romance in zoover to onderscheiden,
dat daze min of meer't phantastische element
in zich opneemt, bijy. Schiller's „Taucher"
en GOthe's „ErlkOnig". Men zou er misschien kunnen bijvoegen, dat d. voorstelling
eener niet onderstelde, maar dadelijk plaats
hebbende gebeurtenis, zij moge dan waar of
verdicht zijn, wel een noodzakelijk bestanddeel der ballade, geenszins echter der romance
is, zoodat 't bij d. ballade meer aankomt op.
een voorval, dat een phantastische kleur heeft,
bij d. romance op d. gewaarwording, die in
een persoon wordt aanschouwelijk gemaakt.
Romancero. Met dit Spaansche woord
worden die verzamelingen v. romances
aangeduid, die 't eerst in Spanje omstr.
't midden der 16e eeuw 't licht begonnen to zien. d. Eerste eigenl. en opzettelijk
bijeengebrachte verzameling v. dien aard
werd onder d. naam „Silva de Romances" to
Saragossa in 1550 uitgegeven en is meermalen
elders, ook to Antwerpen, herdrukt. Na eenige
kleinere dergelijke verzamelingen verscheen
to Madrid in 1600 d. eerste uitgave v.'t groote„Romancero general", later door andere gevolgd, terwijl d. laatste en beste uitgave v.
zulk een „Romancero general" door Duran to
Madrid in 1828—'32 in 5 dln werd uitgegeven.
Doze verzameling is aldaar 1849—'51 in 2 din
herdrukt en maakte tevens 't 10e en 't 16e der
„Biblioteca de. Autores Espaholes" uit. Er bestaan ook afzonderlijke verzamelingen, op bepaalde onderwerpen betrekking hebbende; zoo
gaf bUv. Tortajada to Alcala in 1608 een „Floresta de Romances de los dote pares de
Francia" en Juan de Escobar aldaar in 1612
een „Romancero del Cid".
Een letterkundige en bibliographische geschiedenis der Spaansche romancero vindt
men in Ticknor's „History of Spanish literature" (1850). Zie Spaansche kcal- en letterkunde.
Romanelli (GIOVANNI
FRINCESCO, een
Italiaansch schilder uit d. 17e eeuw, in 1662
to Viterbo overloden. In verschill. steden v.
Europa, maar vooral in Viterbo, Parijs, Milnchen en Weenen, vindt men fraaie doeken
v. zijn hand, o. a. d. „A fneming V. 't kruis",.
d. tafereelen, a. Ovidius' „Metamorphosen"
ontleend, „Herodias met 't hoofd v. Johannes"
en „David met 't hoofd v. Goliath". Pans
Urbanus VIII stelde hem op hoogen prijs,
zoodat hij hem niet n. Engeland wilds laten
vertrekken, toen Karel I, d. koning v. dat
land, hem uitnoodigde naar zijn hof to komen.
Vele v. zijn werken zijn door Valltie, Lovasseur e. a. gegraveerd.
Romano, Zie Giulio Romano.

Romanow is d. naam v. 't stamhuis, dat
v. 1613 tot 1740 over Rusland geregeerd heeft.
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't Was vOOr d. 17e eeuw een beroemd Bojarengeslacht, welks stamheer Andrei. bijgen.
Kobyla, uit Lithauwen in 1341 n. Moskou
kwam, waar hij in dienst trad v. d. grootvorst Simeon. Michael Feadorowitsj ROMANOW,
d. zoon v. d. metropolitaan v. Rostow, was
d. eerste uit dit geslacht, die d. Russische kroon
gedragen heeft; hij werd 21 Febr. 1613 tot
alleenheerscher verkozen. Onder zijn opvolgers is d. beroemdste Peter d. Groote (zie
dat art.). d. Laatste ROMANOW was Peter
II, die 29 Jan. 1730 overl. Tegenwoordig regeert
in Rusland 't huis Holstein-Gottorp, door d.
vrouwen a. 't geslacht ROMANOW vermaagschapt. Zie uitvoeriger Campenhausen, „Genealogisch-chronologische Gescbichte des Hauses Romanow" (1805), en Dolgarouki, „Notice
cur les principales families de la Russie"
(1843).
Romantiek of Romanticisme noemt
men in 't algemeen die richting, welke, in
tegenstelling v. 't classieke en 't realistischmoderne, alles huldigt. wat overeenkomt met
d. geest en d. smaak der Christelijke Middeleeuwen, met haar ridderwezen en haar feudale instellingen, haar godsdienstige dwepertj
en haar overdreven vereering der vrouw; 't
ronzantische, d. i. 't avontuurlijke, 't betooverende, 't phantastische, dat is haar ideaal.
Onder romantische poezie verstaat men d.
gansche lyrische en epische poezie der Middeleeuwen, alsmede die poetische voortbrengselen v. d. nieuweren ti,jd, welke hun stof
a. d. Middeleeuwen ontleenen of wel d. verheerlijking dier tijden tot onderwerp hebben.
Aan 't eind der 18e eeuw openbaarde zich
op 't gebied der letterkunde een nieuwe
richting en deze is 't meer in 't bijzonder,
welke men met d. naam „romantiek" bestempelt. Zij ging vooral v. Duitschland uit,
waar zij haar beoefenaars vond in August

Wilhelm en Friedrich von Schlegel, Ludwig
Tieck, Friedrich von Hardenberg (Novalis),
Wackenroder, Schleiermacher, Von Kleist,
Arnin, Clemens Brentano, Friedrich de la
Motte-Fouque en Zacharias Werner, voorts
in d. Scandinaviers Oehlenschlager en Steffens
en iets later in Chamisso, Uhland, Kerner en
Schulze. Ook in Frankrijk openbaarde zij zich
in d. neiging te breken met 't classicisme
v. Corneille en Racine; daar is Victor Hugo
d. voorn. vertegenwoordiger der romantiek.
Voorts werd zij er gehuldigd door Lamartine,

Dumas, Gautier, George Sand e. a., terwijl
men haar in Engeland, zij 't ook in mindere
mate dan in Duitschland, gehuldigd vindt bij
Scott, Byron, Wordsworth, Coleridge, Keats,
Posetti e. a. Ten onzent huldigde o. a. Mr.
Jacob v. Lennep in zijn gedichten bij voorkeur 't romantisme en ook Tollens sloot zich
door zijn vertalingen v. liederen en balladen,
alsmede door eigen scheppingen, bij d. romantiek aan. d. Richting ontleent haar naam a.
d. behandeling der Romaansche onderwerpen;
want 't was vooral d. poezie der Romaansche
volken, v. Dante tot Tasso, v. d. Oud-Spaanschen roman tot Cervantes, alsmede bun eigen
Middeleeuwsche po&zie, waarbjj die Duitsche
romantici voldoening voor hun kunstzin zochten. In vele opzichten was Schiller hun voorganger; immers ook deze verwijlde gaarne in
't rijk der idealen, doch zijn gezonde zin verhoedde, dat hij d. natuur en d. wereld condom
hem vergat. en dit laatste juist deed d. romantiek zoo dikwijls in d. donkere mystiek verdwalen.
Evenals in vele opzichten op d. letterkunde

beeit d. romantiek ook op d. kunst een heil-
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zamen invloed uitgeoefend. Zij gaf aanleiding
tot een nieuwe richting in d. schilderkunst,
vestigde d. aandacht weder op d. schoonheid
en verhevenheid der Gothiek en deed ook een
nieuwe richting in d. muziek ontwaken, als
wier uitstekendste vertegenwoordiger Von
Weber, d. componist v. d. „Oberon" en d.
„Freischtitz", mag genoemd worden. — Zie
over d. romantiek Haym, „Die romantische
Schule" (1870). Huber, „Die romantische Poesie
in Frankreich" (1832), en Gautier, „Histoire du
romantisme" (4e dr. 1884).
Romberg is d. naam eener familie, die,

toonkunstenaars heeft opgeleverd. GEBHARD
een voortreffelijk clarinettist, en zijn broeder ANTON ROMBERG, een sterk
fagottist, gaven in d. laatste jaren der 18e
eeuw op verschill. plaatsen concerten, die
veel bijval verwierven. Een zoon v. d. eerste,
ANDREAS ROMBERG, geb. te Vechte in 't Munstersche, 27 Apr. 1767, schreef een menigte
symphonieen, quartetten en quintetten, waarin
hij door zuivere melodie en schoone harmonie
HEINRICH ROMBERG,

d. groote Haydn op zij streefde. Bekend zijn
ook zijn composition op sommige gedichten
v. Schiller, waaronder die op 't „Lied der
Klok" d. voornaamste is. Zijn opera's zijn
vrijwel vergeten. d. Laatste jaren zijns levens
bracht ROMBERG door te Gotha, waar hij d.

beroemden Spohr als muziekdirecteur opvolgde en 19 Nov. 1821 overl. hl vroegere
jaren deed hij onderscheidene kunstreizen
met zijn neer BERNARD ROMBERG, zoon v.
Anton, geb. te Dinklage in 't Munstersche,
11 Nov. 1770, een der bests violoncellisten v.
zijn tijd, die eenigen tijd a. 't conservatoire
te Parijs onderwees en later muziekdirecteur
te Hamburg en te Berlijn was. Ook deze
schreef onderscheidene quartetten enz., die
nog zeer gezocht zijn.
Rombouten zijn korenbouten. Zic .Lorenbou,ten.
Rombouts

(THEonooR), een • Vlaamsch
historie- en portretschilder, geb. volgens sommigen in 1617 te Gent, volgens anderen in
1597 te Antwerpen, was een leerling v. Corn.
Janssens en reeds vrij ver gevorderd, toen hij
zich n. Italie begaf. Aan 't hof v. Florence
vond hij veel bijval en ruimschoots werk. In
zijn vaderland teruggekeerd, vond hij in
Rubens een te machtigen mededinger; hij
zocht dezen in teekening en uitdrukking,
maar vooral in koloriet te evenaren, zoo niet
te overtrefien en slaagde soms gelukkig.
Vooral zijn „Offerhande v. Abraham" en d.
„Them's" in d. justitiezaal te Gent en zijn
„H. Familie" in 't museum v. Antwerpen zijn
uitmuntend. Ook in genrestukken, vroolijke
gezelschappen, kwakzalvers enz. toonde ROMBOUTS groot talent. Te Munchen vindt men
v. hem een gezelschap met een musicus, die
d. gitaar bespeelt, een zeer fraai schilderijtje.
Ook eenige landschappen worden hem toegeschreven, volgens sommigen echter ten onrechte. Hij over!. in 1640. Zijn portret werd
door A. v. DUck geschilderd en gegraveerd
door P. Pontius. Eenige v. zijn schilderijen
werden door Bolswert, Conrad de Lorgeuil e.
a. gegraveerd. Volgens Fusli heeft
Zeit'

ROMBOUTS

ook geetst en wel portretten to paard.

Rome (Roma, Urbs septicollis), v. oudsher
d. eeuwige stad (urbs aeterna) bijgenaamd en

eens d. zetel der wereldheerschappij, ligt a. d.
Tiber, 6 a 7 uur v. d. uitmonding dier rivier in d.
Mlddell. Zee. Deze stad, met wie zich bijna al
't groote en gedenkwaardige verbindt, dat gedurende 2500 jaar is voorgevallen en die eerst

onderschi mptneu d
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door 't zwaard, later door d. macht v. 't getool eeuwen lang d. wereldheerschappil in
handen had, levert thans slechts een schaduwbeeld v. haar voormalige kracht en grootheid op, al is zij sedert 1871 d. hoofd- en
residentiestad v. 't koninkrijk Italic. 't Oude
Rome, Mina op d. plaats v. 't tegenwoordige
staande, lag in Latium, op zeven heuvels, a.
beide ztjden v. d. genoemden Tiber; evenwel
beyond zich 't voorn. gedeelte der stad a.
haar oostelijke zijde. d. Omvang en sterkte v.
haar aantal inwoners waren op onderscheidene
tijden zeer verschillend. Plinius stelt d. uitgestrektheid der stad ten tijde v. keizer
Aurelianus (3e eeuw n. Chr.) op 15 000 schreden of 2112 mill; 't getal inw. bedroeg toen
2 a 3 millioen; doch dat der burgers beliep
zelden meer dan 300 000. In onzen tijd bedraagt 't getal v. Rome's bevolking meer
dan 400 000 (in 1891 422000, nl. in d. gemeente;
in d. stad lets minder).
Reeds Romulus had d. stad met een muur
of liever aarden wal omringd en voorzag haar
v. 4 poorten. Later kwamen hier verscheidene
andere bij; Plinius telt er 37, waarvan nog
eenige onder veranderde namen aanwezig
zijn, evenals een aantal bruggen, v. welke
sommige zelfs nog gebruikt worden. d. Straten
v. Rome waren, ook na d. herbouwing der
stad onder Nero, zeer onregelmatig: men had
er een menigte pleinen, die men onderscheidde
in Areae, voorpleinen v. paleizen en tempels,
Campi, vrije met gras begroeide plaatsen, die
deels ter beraadslaging des yolks en openbare
optochten, alsook tot wapenoefeningen der
jeugd en 't verbranden der Aiken dienden, en
Fora, die geplaveid waren en Of tot bijeenkomsten des yolks tot 't verrichten v. verschill.
burgerlijke zaken Of tot verkoop v. verschill.
waren Of alleen tot sieraad dienden. Onder
d. laatste waren 't forum Romanum en
't Marsveld d. voornaamste. d. Oudste verdeeling v. Rome geschiedde door Servius
Tullius, diM d. stad in 4 kwartieren (Suburana,
Esquilina, Collina en Palatium) verdeelde. Dit
bleef zoo tot d. tljd v. Augustus, die haar in
14 wijken (regiones) splitste, welke verdeeling
gewoonlijk in d. beschrijving v. 't oude Rome
gevolgd word. Ons bestek laat niet toe, doze
verdeeling in 't breede op to geven, wij zullen
dus nog alleen v. d. merkwaardigste openbare gebouwen en gedenkteekenen spreken,
welke 't oude Rome versierden. Tot d. eerste
behooren d. tempels v. 't a. Jupiter gewijde
Capitool en 't Pantheon, waarvan wij vroeger
afzonderlijk gesproken hebben (zie Capitool en
Pantheon). Naast deze dienen genoemd to worden : d. tempels v. Aesculapius, thans d. s. Bartholomeus-kerk; die v. Antoninus en Faustina,
tegenwoordig d. kerk v. N. Lorenzo in Miranda; d. kostbare tempel v. Apollo, op last
v. Augustus midden in 't Palatium v. wit
marmer opgetrokken, om daarin d. Sibillijnsche boeken to bewaren, bevattende behalve
vele kostbaarheden een fraaie boekerij en
dienende voor d. dichters tot een plaats v.
bljeenkomst, waarin zij hun werden voorlazen;
d. tempel v. alle keizers (Templum Caesarum),
welke met hun gezamenitike beeldzuilen
pronkte; die der Dioscuren, op 't forum Romanum, a. d. voet v. d. Palattinschen berg, die
gesticht werd ter eere v. d. beide jongelingen,
die in d. slag a. 't meer Regillusvoor d. Romeinen d. zege bevochten en die men voor
Castor en Pollux hield: d. tempel der godin Seja
a. d. voet v. genoemden berg, welken Servius
Tullius liet t,ouwen, doch Nero MI gin gouden

paleis trok en met doorschUnend Capadocisch
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marmer deed bekleeden; d. verbondstempel,
onder d. naam Templum Dianae commune bekend, op d. AventUnschen berg; d. tempel v.
Janus op 't Tibereiland, een der schoonste v.
't oude Rome; die v. 't geslacht Flavius,
waarin Domitianus begraven ligt en die nog
tegenwoordig op d. Piazza Romana aanwezig
is; d. tempel v. Hercules en der zanggodinnen,
door M. Fulvius Nobilior gesticht; d. tempel
v. eer en deugd, door M. Marcellus gebouwd;
die v. Jupiter Stator, a. d. afhelling v. d.
Palatijnschen berg; v. Jupiter Tonans, door
Augustus met veel pracht op d. Capitolijnschen berg gesticht; v. Jupiter Lycaonius,
een fraai gebouw op 't Tiber-eiland; twee
tempels v. Isis en Serapis; d. tempel v. Juno
Moneta, op d. burg v. laatstgenoemden berg;
door Gracchus gebouwd en door Asinius hersteld, die in zijn „Atrium" d. eerste openbare
boekerij aanlegde ; die v. Mars a. d. oostzijde
v. d. Appischen weg, waarin d. senaat a. d.
veldheeren, die om d. eer v. d. triumf verzochten, gehoor verleende en op welks puinhoopen d. kerk delle Palme staat; d. tempel
v. Mars Ultor, door Augustus met veel pracht
gebouwd; die v. Minerva, door Domitianus
op 't forum v. Nerva gesticht; een andere, a.
dezelfde godin toegewijd, door Pompejus op
't Marsveld gebouwd, doch. door Augustus
met brons overtrokken; d. tempel des vredes,
een der schoonste en rijkste v. Rome, door
Vespasianus a. d. Heiligen weg gesticht,
die d. schatten v. d. Jeruzalemschen tempel,
een fraaie boekerij en vele andere kostbaarheden bevatte, doch onder Commodus in eon
nacht afbrandde; d. tempel der godin Salus;
die v. Saturnus, door Tarquinius Superbus
gebouwd on later tot bewaarplaats der archieven v. Rome ingericht; d. tempel der Zon,
door Aurelianus gesticht, waarvan nog •d.
bouwvallen voorhanden zijn ; verscheidene
tempels v. Venus en d. tempel v. Vesta,
reeds door .Numa gesticht, waarin d. heiligdommen v. d. staat, 't Palladium, 't heilig
vuur en meer andere bewaard werden.
Onder d. eigenitjke paleizen v. 't oude Rome
noemen wij alleen 't keizerlijke, dat door
Augustus op d. Capitolijnschen berg gebouwd
werd. 't Was met 't front naar d. Heiligen
weg gekeerd en rondom met eiken beplant,
terw0l in zijn omtrek d. tempels v. Vesta en
Apollo gelegen waren. Door keizer Nero nitermate vergroot en verfraaid, was 't met edele

gesteenten, goud, zilver. standbeelden, schilderUen e. a. kostbaarheden zoo rijk versierd,

dat 't terecht d. naam „gouden huis" (Domus
aurea) droeg; later werd 't door Vespasianus
en Titus andermaal aanzienlijk vergroot.
Thans staan op zijn plaats 't Farnezisch
paleis met zijn tuinen en d. villa Spada. —
Onder Rome's schouwburgen waren die v.
Pompejus, Cornelius Baldus en Marcellus d.
voorn. Pompejus bouwde d. zijnen na zijn
terugkomst nit Griekenland en versierde dien
met d. beroemdste Grieksche standbeelden.

HU word eerst onder Caligula voltooid en
kon 40 000 menschen bevatten; men ziet er
nog heden eenige overblijfsels van bij 't Palazzo Pio. d. Schouwburg Balbus stond op 't
Marsveld en die v. Marcellus werd door Augustus ter eere v. an neef Marcellus gesticht
en door Vespasianus vemieuwd; deze kon
22 000 menschen bevatten. Ook vond men
in Rome een menigte amphitheaters, waaronder dat v. Titus Vespasianus 't merkwaardigste was. Verder waren er 't Circus Maximus
v. Tarquinius Priscus (zie Circus) en vele
andere seer beroemd. Zonder hier v. d. nau-
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inachign to spreken, waarvan wij in een afzonderlijk artikel (zie Nammachie) hebben
melding gemaakt, herinneren wij verder, dat
Rome vele Portici (gaanderijen met pilaren)
had, waarvan d. voorn. zijn: d. Porticus
Argonautarum (ook Neptuni, Agrippae of
Vipsanii genoemd); d. prachtige Porticus v.

Europa, d. Hecatonstylon (naar haar honderd
zuilen aldus genoemd); die v. Livia, door
Augustus gebouwd, doch door Nero vernield;
-die v. Metellus; d. Porticus Milliarensis of d.
duizendzuilige en die v. Octavia, door Augustus
gebouwd; voorts d. Porticus Polae, door M.
Vipsanius Agrippa gesticht; die v. Pompejus,
naar zijn zuilen ook d. Corinthische genoemd,
en die der Zon (P. Solis), welke Aurelianus
liet bouwen. Onder d. Basilicae (zie Basilica)
was 't gebouw, a. d. noordzijde v. 't Forum
Romanum door Paulus Aemilius gesticht en
naar hem genoemd, 't fraaiste; ook d. prachtige Basilica Julia, a. d. zuidzijde v. gemeld
forum door Julius Caesar gebouwd, was hoogst
opmerkenswaardig, evenals d. Basilica Portia,
die d. oudste was en door Cato Censorius gesticht werd.
't Getal openbare baden in 't oude Rome,
warme en koude, die vaak op uitgestrekte
paleizen geleken en buitengewoon prachtig
waren, was verbazend groot. Maecenas en
na hem Agrippa legden d. eerste openbare
baden aan, die echter later door die v. Caracalla en deze wederom door die v. Diocletianus overtroffen werden. Even rtjk was Rome
a. prachtige tuinen, waaronder die v. Lucullus,
Asinius Pollo, Julius Caesar, Maecenas e. a.
d. voorn. waren, en a. triumfbogen, waaronder die v. Constantijn d. Groote, v. Drusus
ap d. Appischen weg, v. Gallienus en v. Septimius Severus en Titus d. beroemdste waren;
d. laatste zijn nog in hoofdzaak over. Onder
d. eerzuilen was die v. Trajanus verreweg d.
schoonste: zij heeft een hoogte v. 39 M. en
is nog in wezen, doch draagt in plaats v. d.
beeldzuil des keizers thans 't metalen standbeeld v. d. heiligen Petrus, 'twelk Sixtus V
erop liet zetten. d. Basreliefs stellen d. daden
v. Trajanus voor en bevatten ongeveer 2500
heele en halve menschelijke gedaanten. Ook
1. talrijke waterleidingen en d. prachtige mausolea of praalgraven (bijy. die v. Augustus
en Sept. Severus) zouden vermeld rnoeten
worden, wanneer men slechts een oppervlakkig overzicht v. d. aloude wereldstad wilde
geven. Wij gaan deze echter met stilzwijgen
voorbij om over te gaan tot een korte beschrijving v. 't nieuwe Rome, wat Been mindere

belangstelling verdient.
Onder d. kerken v. 't hedendaagsche Rome
noemen wij in d. eerste plaats d. wereldberoemde s. Pieter (San Pietro in Vatican), a.
welker voltooiing meer dan een eeuw besteed
en 45 millioen Romeinsche scudi (120 millioen
gulden) ten koste werden gelegd, terwijl d.
kunststukk en, welke zij bevat, alle beschrijving
te boven gaan. 18 Apr. 1506 werd d. eerste
steen voor dit gebouw gelegd en 18 Nov.1626
werd 't ingewijd. 't Beslaat een oppervlakte
niet minder dan 2./2 HA., terwijl 't een
ruimte bevat voor 50 000 menschen. 't Hoogaltaar v. dit achtste wereldwonder heeft een
rnarmeren tafel v. bijna 5 M., gedekt door een
bronzen tabernakel (door Bernini vervaardigd)

v. 65 M. hoogte en 90 000 KG. gewicht. d. Ge,heele vloer v. 't gebouw, d. muren, pilaren
kapellen, trappen en nissen zijn overal met
fraaiste marmer v. verschill. soorten bekleed; alleen 't gewelf is gestukadoord, doch
bovendien met mozaIek versierd. Rondom in
VIII.
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d. kerk ziet men een menigte kapellen en
een nog grooter getal altaren, die Of met
mozaiek Of met d. heerlijkste schilderijen in
olieverf prijken, terwijl men ook a. alle kanten een menigte standbeelden en voortreffelijke praalgraven aantreft. d. Altaren prijken
met zuilen v. 't kostbaarste marmer, v. gialloantico, zwart Oostersch graniet, nero antico,
Porta-santa-marmer, groen en witachtig Cipollino, aschgrauw bigio-antico, verde antico,
donker grauwe Bardiglio en geel .Oostersch
albast. Naast d. s. Pieterskerk zijn die v. s.
Johannes v. Lateraan (San Giovanni in Laterano) en d. Santa Maria Maggiore d. fraaiste.
d. Eerste werd door paus Sergius III gesticht, in d. plaats der alleroudste kPrk v.
Rome, die door Constantijn d. Groot() op
dezeltde plaats gebouwd, maar door een
aardbeving vernield was; zij is d. parochie
v. d. paus, die in haar gekroond wordt, en
noemt zich : „Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput". Men ziet er verscheidene zuilen v. graniet, verde antico en
verguld brons. d. Bouworde is v. A. Galilei
en 't altaarstuk v. mozalek door Guido vervaardigd. 't Schip v. d. kerk v. Sta Maria
Maggiore wordt door 42 Ionische zuilen v.
Grieksch marmer gedragen (genomen tut een
tempel v. Juno Lucina), terwijl d. zoldering
met 't beste goud v. Peru verguld werd. d.
Kerk v. Laurentius bevat zeldzame gedenkstukken der oudheid en die v. San Pietro in
Vincoli prtikt net 't beroemde standbeeld v.
Mozes, door Michael Angelo vervaardigd. d.
Grootste kerk v. Rome na die v. s. Pieter is
d. Basilica di s. Paolo fuori le mura, a. d. weg
n. Ostia. Zij is merkwaardig wegens haar
oudheid en bevat een menigte prachtige zuilen, mozaleken, kostbaar marmer, oude deuren
v. brons, d. of beeldsels v. alle pausen enz.
In d. s. A gneskerk, door Rinaldi begonnen
en door Barromino voltooid, ziet men voor
d. Porta Pia onder vele fraaie zuilen 4 v.
porfier, die 't hoogaltaar dragen en als d.
schoonste v. geheel Rome beschouwd worden; in een kleine kapel vindt men 't borstbeeld v. Jezus door Michael Angelo; in d.
Augustijner kerk bewondert men een fraai
beeld v. Rafael, d. profeet Jezaias voorstellende, benevens een hemelvaart v. Lanfranchi. 't Klooster bezit een aanzienlijke
boekerij, onder d. naam „Angelica" bekend,

welke door die v. d. kardinaal Pussionei ver-

meerderd is. Behalve d. reeds genoemde kerken verdienen om haar fraaie bouworde en d.
kunstwerken, die zij bevatten, vermelding
die v. s. Ignatius, Sta Cecilia, San Andrea

della Balle, San Andrea del Noviziato, 't Pantheon (d. Rotunda genoemd) en vele andere.
Tot d. openbare paleizen overgaande, merken wij vooreerst 't Vaticaan op, een zeer
groot gebouw, waarin naast d. kostbaarste
gedenkstukken der oudheid ook d. werken
der grootste nieuwere meesters bewaard
worden. Men vindt erin 't Museo Pio-Clementino, door Clemens XIV opgericht en door
Pius VI uitgebreid, benevens d. beroemde
Vaticaansche boekerij, welke 70 000 boekdeelen, waaronder 40 000 handschriften, bevat,
Onder d. schilderstukken v. 't Vaticaan verdienen vooral die in fresco v. Rafael d.
hoogste bewondering, alsmede in d. Sixttjnache kapel 't „Laatste Oordeel" v. Michael.
Angelo. 't Quirinaalsche paleis (Palazzo Quirinale of di Monte Cavallo) met zijn uitgebreide

fraaie tuinen en overheerlijk uitzicht is 't
gewone zomerverblijf der pausen; 't Lateraansche, door d. beroemden Fontana onder
13

ROM.

194

Sixtus V opnieuw herbouwd, bevat 't nieuw
ingerichte museum v. oudheden, genaamd
Museo Lateranense. Voor 't overige vindt men
onder d. merkwaardigste openbare gebouwen
't paleis der Apostolische kanselarij (Palazzo
della cancelleria), dat der Conservatoren, dat v.
s. Marcus, 't Academiegebouw e. m. a. Onder
d. bUzondere paleizen is 't Barberinische (Palazzo Barberini), door Bornini in een fraaien
st01 gebouwd, 't grootste. 't Pronkt met
Rafael's „Fornarina", met d. schoonste stukken
v. Caravaggio en met eau zaal, beschilderd
door Pietro da Cortona, en bevat d. beerlijkste werken v. beeldhouwkunst, benevens
een aanzienlijke boekerij en een kabinet v.
bronzen, edele gesteenten en medailles. 't
Paleis Borghese, door Bramante gebouwd,
is mode zeer uitgestrekt en v. een fraaie
bouworde. Men vindt hier in een talrijke
verzameling v. schilderijen fresco's uit d.
villa v. Rafael, zeldzame beeldhouwwerken,
kostbare tafels en verder huisgereedschap,
v. rood porfier, gebloemd albast enz. 't
Paleis v. Albani, walks ligging alleraangenaamst is, bezit eon aanzienlijke boekeru en
een groot aantal schilderstukken v. Caracci,
Polidoro, Lanfranchi, Spagnoletto, Cignani
e. a.; dat v. Alfieri, in een eenvoudige bouworde, bevat een aantal zeldzame handschriften, medailles, schilderijen enz. In 't paleis
Colonna vindt men mede een rUke verzameling v. schilderstukken v. d. eerste meesters.
d. Galerkj inzonderheid neemt een plaats in
onder d. eerste v. geheel Europa, terwijl men
in d. tuin d. bouwvallen v. d. baden v. ConstantUn ziet on v. d. tempel der zon.'tPaleis
Aldobrandini bezit 't schoonste gedenkstuk
der oude schilderkunst, nl. d..„Aldobrandijnsche bruiloft" (zie dat art.) in overheerlijk
fresco, terwijl dat v. Farnese zoowel door zijn
schoonheid als door zijn kunstschatten beroemd is; Caracci on Dominichino hebben door
hun fresco-schilderstukken, waarmee d. galerij
pronkt, hun namen vereeuwigd. Behalve d.
genoemde bezit Rome nog verscheidene andere
afzonderlijke paleizen, o. a. die v. Corsini, Giustiniani, Spada, Pam fill, Chigi on Mattel, welke
alle voor d. liefhebber v. oudheid en kunst
ruime stof tot bewondering aanbieden; gelijk
ook in d. nabijheid der stad eon groot aantal
villa's gevonden worden, die door rijkdom v.
kunstschatten uitmunten, bkjv. Villa Medici,
waarin d. beroemde Venus, Villa Negroni,
met d. standbeelden v. Sylla on Marcus, Villa
Mattel, op d. Monte Celio en Villa Ludovisi.
Van 't Capitool (Campidoglio) is in een afzonderlkjk artikel gesproken, waarnaar wU dus
d. lezer kunnen verwUzen.
d. Fonteinen maken een der hoofdsieraden
v. d. pleinen v. Rome uit. Die op d. Piazza
Navona is d. prachtigste en v. 4 kolossale
standbeelden voorzien, d. 4 hoofdrivieren der
wereld voorstellende. d. Fontein del Termine
is met 3 basreligfs, welke Mozes, water uit
d. rots slaande, voorstellen, en met ztjn reusachtig standbeeld on 2 Egyptische leeuwen
v. bazalt versierd, terwijl die v. Trevi buitengewoon prachtig is on d. eenige, die haar
water ontleent a. een oude onderaardsche
waterleiding, door Agrippa gebouwd. Onder
d. bruggen is d. Engelenbrug (Ponte Sant'
Angelo, vroeger pone Aelius), 100 M. lang, en
onder d. poorten d. Porta del Popola (porta
Flaminia) d. voornaamste. Onder d. oude gedenkstukken, die nog geheel of' gedeelteltjk
aanwezig zijn, behooren inzonderheid 't Pantheon, 't Colosseum, d. zuilen v. Trajanus,
site v. Antoninus, 't Amphitheater v. Ves-
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pasianus, 't Mausoleum v. Hadrianus (nu d_
Engelenbrug), 't Mausoleum v. Angustus, d.
triomfbogen v. Severus, Titus, Constantijn,
Nero on Drusus, d. bouwvallen v. d. tempels
v. Jupiter Stator, Jupiter Tonans, v. Concordia, v. Sol on Luna, v. Romulus, Romulus
on Remus, v. Pallas, v. Fortuna virilis, v.
Fortuna multebris, v. Virtus, Bacchus, Vesta,.
Minerva medica, Venus on Cupido, d. overblijfselen v. d. baden v. Diocletianus, Caracalla, Titus on vele anderen, d. bouwvallen
v. d. schouwburg v. Pompejus, bU d. Curia.
Pompeji, waar Caesar vermoord ward, boneyens die v. Marcellus, d. puinhoopen v_
't oude Forum (thans 't Campo Vaccino), d.
overblUfselsen v. d. grooten Circus, v. dien v.
Caracalla, v. 't huffs v. Cicero, v. d. Curia
hostilia, v. d. tropeeOn v. Marius, v. d._
Porticus v. Philippus on Octavius, v. 't landhuis v. Maecenas en v. d. Claudiaansche
waterleiding, d. grafzuilen v. d. Arunzische ,

famile,drScpo'snv.Mtelu,dgagenis v. Jugurtha, d. nog in haar geheel bewaarde grarzuil v. Cajus Cestius (naast welked. Protestanten begraven worden) en d. door
Tarquinius gebouwde Cloaca maxima.
Rome bezit verscheidene inrichtingen ter
bevordering v. wetenschap on kunst. d. Voor
naamste onder doze is wel d. universiteit
Archiginnasio della Sapienza, gesticht door
Bonifacius VIII in 1303. Van andere inrichtingen voor hooger onderwijs is vooral merkwaardig 't „Collegium de Propaganda fide",
met een aanzienlijke boekerij (waar geschrif-ten in 80 verschill. talon, oude en nieuwe,
gevonden worden), waarbij een bezienswaardige boekdrukkerij behoort; voorts 't
collegium Nazarenum, 't collegium Clementinum en 't collegium Romanum; verscheidene ,
, inrchtgevo'dwijsn.Oterch
talon;'HgrscheDuitolg
enz. Onder d. academi6n en geleerde genootschappen zijn die der Rom einsche geschiedenis.
aardrijkskunde, kerkelijke geschiedenis enz_
d. voornaamste; terwijl onder d. kunstacademies voornamelijk behoort die der schilderkunst v. d. heili gen Lucas (Academia di San,
Luca), waar schilders, bouwmeesters on plaatsntjders uit alle nation hun talenten ontwikkelen en zonder onderscheid v.godsdienst
naar d. prtjs dingen. Onder d. schouwburgen,
bekleeden die v. Aliberti en v. Argentina.
waarin opera's en balletten gegeven worden..
d. Gersten rang; hierop volgen d. schouwburgen della Valle en Tordinone, voor comische zang- en blij-, soms ook voor treurspelen,
en eindelUk die v. La Pace on d. Burratini,
waarin zang- en kluchtspelen voor 't yolk
gegeven worden.
d. Voorn. wandelplaats v. Rome is d. Corso_
die btjna d. geheelen middag en avond met,
voetgangers en rijtuigen als bedekt is. Handel on nUverheid zijn in Rome v. betrekkelUk weinig belang; alleen d. fabricage v._
sommige kunstvoorwerpen, als fljn bewerktemozaleken, kopergravures, bronzen beelden,
gipsafdrukken, cameedn, gesneden schelpen.
enz., benevens d. handel in oude schilderkjen„
vazen en antiquiteiten, rozekranzen, goud- en
juwelierswerk zJjn v. hooge beteekenis. — Van
d. buitengewoon talrijke werken, over 't oude
en nieuwe, 't heidensche en Christeltjke Rome
geschreven, noemen wU alleen: „Kleinpaul,
„Rom in Wort and Bild" (2 dln, 1883), Reber,
„Die Ruinen Rorns" (2e dr.,1877),Gregorovius,*
„Geschichte der Stadt Rom im•Mittelalter"
(8 dln, 4e dr. 1886 e. v.),Reumont,„Geschichte
der Stadt Rom" (8 din, 1870), Gsell-Fels, „Rom.
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and die Campagna" (3e dr., 1883) en Baedekers
bekend reisboek.
Rome is ook d. naam v. een stad in d.
Amerikaanschen staat New-York, ten 0. v.

't Ontariomeer en a. 't Eriekanaal gelegen;
ztj heeft een doofstommeninstituut, een seminarie, ijzermijnen en ongeveer 15 000 inw.
Rome (Prix de) noemt men d. prijs, die
door d. „Ecole des Beaux Arts" to Parijs en
door 't conservatoire dier stad wordt uitgeloofd a. hen, die zich door bijzonderen aanleg
en studio onderscheiden, en die d. winnaar
in staat stelt tot 't beoefenen der schilderkunst gedurende vier jaren. - Ook 't conservatorium to Brussel verleont een „prix de
Rome".
.Rornein. Drukletters heeten romein, als d.
hoofdlijnen loodrecht, en cursief, als zij schuin
op d. richting v. d. gedrukten regel staan.
Romeinsche almanak. Omtrent d.
inrichting v. d. kalender bij d. oudste Romeinen is weinig bekend; alleen weet men, dat
ztj een jaar v. tien maanmaanden hadden,
'twelk 1 Mrt begon. Doch in hoever 't door
inlasschingen min of meer met 't zonnejaar
werd gelijk gehouden, is onbekend. Ten tijde
echter v.. Numa Pompilius bekw am d. kalender
een verbetering, hierin bestaande, dat 't aantal maanmaanden met twee vermeerderd
werd (Jan. en Febr.), terwijl v. tijd tot tijd
een dertiende maand bestemd was om to
voorkomen, dat 't gebruikelijke jaar, zijnde
een maanjaar v. 355 dagen, to ver v. 't zonnejaar afweek. Vermits echter zulk een maandinlassching niet voldoende was, voorzag men
in 't gebrekkige door v. tijd tot tijd enkele
dagen in to schuiven of wag to laten. Met

d. regeling hiervan waren d. priesters als
beoefenaars v. wetenschap en regelaars der
offer- on goden-feesttijden belast; doch, daar
en wegens hun gebrekkige sterrenkundige
kennis en wegens hun eigendunkelijke willekeur al die inlasschingen en weglatingen
geheel ongeschikt waren om eenige regelmatigheid to houden zoowel in 't ordenen
der feesttijden als in d. jaarltjksche aftreding
der consuls - trouwens d. Romeinen berekenden hun jaartelling A(b) U(rbe) C(ondita), d. i.
na d. stichting der stad, on btj d. namen der
regeerende consuls - verordende Julius Caesar
een verbeterde inrichting v. d. kalender, welke
in 't art. Jaar is opgegeven on ten opzichte v.
d. volgorde en lengte der verschill. maanden
met onzen tegenwoordigen almanak overeenkomt, gelijk made ten aanzien v. d. namen
dier maanden, benevens een kleine uitzondering (zie Maand).
Doch in d. telling v. d. dagen der maand
volgden d. Romeinen een geheel anderen
regel dan wij. Zij telden nl. niet v. 1 tot 31
(Jan., Mrt, Mei, Juli, Aug., Oct., Dec.) of 30
(Apr., Juni, Sept., Nov.) of 28 en in een
schrikkeljaar 29 (Febr.) door, maar zij hadden
in elke maand drie uitgangspunten: d. Calendae (zijnde d. eerste dag der maand), d. Nonae
(d. 7e dag der maanden Mrt, Mei, Juli en Oct.,
in d. overige maanden d. 5e) en d. Idus (zijnde
d. 15e dag der vier zooeven genoemde maanden, in d. overige d. 13e). Nu werden d.
overige dagen der maand zoo genoemd, als
aanduidde, hoeveel dagen nog moesten verloopen: eerst tot d. Nonae, dan tot d. Idus der
zelfde maand en eindelijk tot d. Calendae der
volgende. Tot voorbeeld geven wij d. namen
der dagen in Mrt en Apr. op, omdat in d.
eerste d. Nonae d. Ten on d. Idus d. 15en, in
d. laatste d. Nonae d. 5en en d. Idus d. 13en
invielen:

195

ROg.

Maart, 1. Calendae Martiae; 2. V ante Nonas
Martias (vOOr d. Nonae v. Mrt); 3. IV ante

Nonas Martias; 4. III ante Nonas Martias;
5. II ante Nonas Martias; 6. Pridie (d. dag
vOOr) Nonas Martias; 7. Nonae Martiae; 8.
VII ante Idus Martias; 9. VI ante Idus Martias; 10. V. ante Idus Martias; 11. IV ante
Idus Martias; 12. III ante Idus Martias; 13
II ante Idus Martias; 14. Pridie Idus Martias;
15. Idus Martiae; 16. XV ante Calendas Aprilis
(d. 15e vOOr 1 Apr.); 17. XIV ante Calendas
Aprilis enz., zoodat d. 30e is II ante Calendas

Aprilis, d. 31e Pridie (d. dag vO6r) Cglendas
Aprilis.
Apr., 1. Calendae Apr.; 2. III ante Nonas
Apr.; 3- II ante Nonas Apr.; 4 Pridie Nonas

Apr.; 5. Nonae Apr.; 6. VII ante Idus Apr.;

7. VI ante Idus Apr.; 8. V ante Idus Apr.;
9. IV ante Idus Apr.; 10. III ante Idus Apr.;
11. II ante Idus Apr.; 12. Pridie Idus Apr.;
13. Idus Apr.; 14. XVI ante Calendas Majas;

15. XV ante Calendas Majas enz. tot 29. II
ante Calendas Majas; 30. Pridie Calendas
Majas.
't Is dus gemakkelijk na to gaan dat, indien
men bijv. leest, dat een voorval heeft plaats

gehad op IV ante Calendas Julias, dit gebeurd
is op 27 Juni en Pridie Idus Octobr. 'tzelfde
is als 14 Oct. enz.
Romeinsche geschiedenis. Men kan d.
Romeinsche geschiedenis verdeelen in drie
groote tijdvakken, waarin d. lotgevallen 10.
v. 't koninkrijk, 20. v. d. republiek en 3 0. v.
't keizerrijk Rome behandeld worden.
d. Koningen v. Rome, die ten getale v. zeven
v. 753 tot 509 v. Chr. heeten geregeerd to
hebben, zijn d. volgende : Romulus, die volgens
d. overlevering d. stad en d. staat Rome grondvestte en spoedig daarna d. Sabtjnen onderwierp, waardoor beiden tot een yolk werden.
Hij benoemde een senaat, die onder d. leiding
v. d. koning 't staatsbestuur voerde. Hun
nakomelingen waren d. zoogenoemde Patricia's of d. adel, terwijl d. Plebejers, nakomelingen dergenen, die door verovering of verwoesting hunner vaderstad Rome tot woonplaats
verkregen hadden, 't eigenlijke yolk vormden.
Verder verdeelde hij d. geheele burgerij in
drie tribus en elk dozer weder in tien curien.
d. Tweede koning, Numa Pompilius, maakte
godsdienstige instellingen; d. derde, Tull us
Hostilius, overwon Alba Longa, waarvan d.
inwoners n. Rome overgebracht werden ; d.
volgende, Ancus Martius, beoorloogde d. Lattjnen en stichtte d. havenstad Ostia; d. vtjfde,
Tarquinius Priscus, nam 't Etrurische element'
als derden grondslag v. d. Romeinschen staat
op (naast 't Latijnsche en Sabijnsche element);
d. zesde koning, Servius Tullius, vorwierf een
grooten naam door d. hervorming v. 't staatsbestuur, die hij met veel beleid tot stand bracht,
door d. verdeeling v. 't yolk in tribus of gilden.
Door d. indeeling in centurion vereenigde hij
d. verschill. deelen v. Rome's inwoners tot
een yolk en, terwijl htj a. d. bijeenkomsten v.
dit yolk, d. comitia centuriata, d. rechten opdroeg, die vroeger uitgeoefend waren door d.
Patricische comitia curiata, wist hij d. totnogtoe bestaande opperheerschappij v. d. adel met
een aristocratic der rijken to vereeningen (zie
Census en Comitia). Hi,j werd vermoord door
zijn schoonzoon en opvolger Tarquinius Superbus, die door zijn heerschzucht en dwingelandtj 't, yolk verbitterde en, toen ztjn noon
Sextus d. schoone Lucretia v. haar eer beroofd had, werd hij als d. laatste koning uit
d. stad verdreven en 't koningschap zelf
afgeschaft.
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EigenlIjk gezegd werd d. koninklijke macht
slechts gewijzigd en opgedragen a. twee mannen, consuls genaamd, die jaarlijks in d. vergadering der centurion gekozen moesten
worden. d. Beide eerste consuls waren Lucius
Junius Brutus en Lucius Tarquinius Collatinus, die spoedig afstand deed en door Publius
Valerius vervangen word. Tarquinius Superbus
trachtte to vergeefs door een samenzwering,
vervolgens met liulp v. Porsenna, koning v.
Clusium, en eindelijk a. 't hoofd v. een door
hem zelf gesticht bondgenootschap der Latijnsche steden, zijn macht te herwinnen. d. Samenzwering mislukte ; Porsenna dwong Rome tot
een nadeeligen vrede, maar eischte d. terugroeping v. Tarquinius nie• en d. Latijnen
werden bij 't meer Regillus (496) geslagen.
Al spoedig ontstonden nu binnenlandsche
twisten tuss. d. Plebejers en d. Patriciers. d.
Eersten, die d. kern der legers uitmaakten,
konden gedurende d. krijg hun akkers niet
bebouwen en geraakten daardoor bij d. Patriciers in schulden; d. laatsten maakten daarvan
misbruik om hen to onderdrukken. Hierdoor
tot 't uiterste gedreven, verlieten d. Plebejers
Rome en bezetten zij d. Heiligen berg. Zij keerden eerst terug, toen hun grieven gedeeltelijk
hersteld waren en zij door instelling der yolkstribunen een waarborg tegen onderdrukking
kregen (494). Een jonge patricior, Coriolanus,
wilde in 491 gebruik maken v. d. nood des
yolks, om 't tribunaat weer af to schaffen.
Vogelvrij verklaard door 't volk, week hij uit
naar d. Volscen en bracht hij a. 't hoofd v.
eon leger d. stad in groot gevaar, totdat d.
smeeknigen zijner moeder en zijner vrouw
hem tot d. attocht overhaalden. Bij d. twist
V. Coriolanus was d. hoogste rechtsmacht a. 't
yolk gebleven en weldra braken tuss. beide
standen opnieuw hevige twisten uit, die een
vermeerdering der rechten v. d. Plebejers ten
gevolge hadden. d. Consul Spurius Cassius nl.
stelde een akkerwet voor, waarbij d. akkers
voor een gedeelte a. d. Plebejers werden toegewezen ; na verloop v. ztjn ambtsjaar beschuldigden zijn made-Patriciers hem v. hoogverraad en brachten zij hem ter dood (468); d.
akkerwet echter werd een nieuw wapen in d.
handen der tribunen, hoewel zij 't tevergeefs
gebruikten. Beter gelukten hun pogingen om

een nieuwe wetgeving te verkrijgen, ten einde
a. d. willekeur der Yatricische rechters een
eind to maken. Na hevige twisten werden in
454 drie senatoren n. Griekenland gezonden,
om d. daar heerschende wetten teleeren kennen
en daaruit voor Rome een keus to doen. Toen
zij terugkwamen, schonk men a. 10 Patriciers,
onder d. naam Tienmannen bekend, een onbeperkte macht, om d. nieuwe wetten vast to
stellen en in to voeren. Meesterlkjk volvoerden
zij hun taak on d. door hen voorgestelde wetten,
op 12 tafelen gegrift (leges duodecim tabu , arum),
werden door 't yolk zoo goad gevonden, dat
d. tienmannen andermaal voor een jaar

benoemd werden, ten einde hun taak geheel
to volbrengen. Nu echter maakten zij misbruik v. hun macht on weigerden zij die a.
't einde v. 't tweede jaar af to staan. d. Schandd aad v. een hunner, Appius. Claudius (zie Claudius), maakte een einde a. bun heerschappij.
Zij werden gedood of verdreven.
Hoewel d. nieuwe wetten d. wezenlkjke
betrekking v. alle burgers bepaalden, bleef
't staatsbestuur toch in handen der aristocraten. terwijl door 't verbod v. huweltjken
tuss. Patricidrs on Plebejers daze volkomen
gescheiden bleven; dit verbod werd echter
in 445 opgeheven, 'tgeen niet weinig tot samen-
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smelting der beide standen lAjdroeg. Langzamerhand kwam men nu, niet zonder hevige

tegenkanting der Patriciers, tot een volkomen
staatsburgerltjke geltjkheid v. beide standen. d.
Eerste trap, waarlangs d. Plebejers tot gelijkheid met d. ouden adel opklommen, was d.
wijziging v. 't consulaat, dat nu ook voor
hen toegankelijk werd. Daarentegen wisten
d. Patrici6rs hun invloed to vermeerderen
door d. instelling v. 't censorschap, dat uitsluitend in hun handen was (Zie Censoren).
Intusschen was Rome gestadig in oorlog
met d. naburige volken, waarbij 't gebied der
stad aanmerkelijk uitgebreid was. d. Gainers
brachten haar echter in groot gevaar, zij sloegen 't Romeinsche leger a. d. rivier Allia (390),
trokken Rome binnen en verbrandden haar,
doch beproefden to vergeefs 't kapitool to
bestormen. Camillus (zie Camillus) kwam
intusschen opdagen en redde d. stad. In 't
korte tijdperk v. een jaar werd d. stad herbouwd. Al spoedig braken weer nieuwe twisten uit, ditmaal door d. nood, die ten gevolge
v. d. Gallisc.hen oorlog ontstaan was. Manlius
(zie Manlius) werd 't slachtoffer v. zijn pogingen voor d. Plebejers (383). Weinige jaren na
zijn dood werd d. oude strijd tuss. d. Patriciers en d. Plebejers ten voordeele der laatsten beslist en dit vooral door toedoen v.
twee volkstribunen, C. Licinius Stolo en L.
Sextius, die in 378 door 't yolk verkozen
werden. Zij stelden in d. comitia d. volgende
wetten, onder d. naarn Licinische bekend,
voor: 1°. Er zouden twee consuls gekozen
worden, v. wie een steeds een Plebejer zou
zijn; 2°. Niemand mocht meer dan een bepaalde
uitgestrektheid v. d. staatslanderijen in erfpacht bezitten en 't overige zou ten voordeele
der Plebejers worden aangewend; 3°. Van d.
bestaande schulden moesten d. interesten worden afgetrokken en 't kapitaal moest in drie
jaarlijksche termijnen worden afbetaald. Tien
jaar lang werd hierover gestreden en eindelijk,
in 366, werden die Licinische voorstellen tot
wet verheven, maar daarbij werd bepaald,
dat d. rechtspraak niet meer bij d. consuls
zou berusten, man bij een nieuwen ambtenaar, praetor genaamd, die uitsluitend uit d.
Patrici6rs mocht worden gekozen. Sextius
was d. eerste Plebejische consul (366); in 338

moest men d. Plebejers ook tot d. censuur
toelaten en in 336 hun d. deelneming 't praetorschap verleenen; in 302 werd ook 't priesterschap voor hen opengesteld, zoodat een
volkomen geltikheid tusschen beide standen'
plaats greep. Hiermee eindigden d. inwendige
onlusten en namen d. krachten naar buiten
in gelijke mate toe. Gedurende al dien ttjd
hadden d. Romeinen nog geheel d. oude eenvoudigheid en ruwheid v. zeden behouden;
eigenitike beschaving, fraaie kunsten on wetenschappen waren hun nog vreemd. Doch,
at was nog d. landbouw hun hoofdbron v.
bestaan, zij beoefenden toch ook reeds sommige handwerken, alsmede d. scheepvaart,
terwijl ztj ook eenigen handel dreven.
Nadat daze zaken eenigszins geregeld waren,
began Rome met onweerstaanbare kracht 't
luisternke tijdperk zijner veroveringen. d.
Eerste oorlogen uit dit tijdperk werden gevoerd met d. Gallische volksstammen, die in
Boven-Italig gezeteld waren en vandaar gedurig strooptochten ondernamen (360-348).
Daarna had men d. eersten Samnietischen
oorlog (343-340), waarin d. Samnieten door
Valerius Corvus btj d. berg Gaurus (342) en
bij Suessula volkomen geslagen werden. d.
Romeinen werden echter door oneenigheden
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met d. Latijnen verplicht om spoedig vrede

te sluiten. Deze laatsten wilden meer aandeel
in 't staatsbestuur en vorderden, dat d. helft
der senatoren en der ambtenaren uit Latijnen
zou bestaan. Rome weigerde en greep naar
d. wapens en a. d. voet v. d. Vesuvius werden d. vereenigde Latijnen en Campaniers ZOO
beslissend door d. Romeinen geslagen (339),
dat zij zich geheel a. d. v.00rwaarden der
overwinnaars moesten onderwerpen. d. Vestiging eener Romeinsche volkplanting a. d.
grenzen v. Samnium en een twist der Romeinen met d. stad Palaeopolis in Campania
gaven aanleiding tot 't uitbarsten v. d. tweeden Samnietischen oorlog (326-304). Door onvoorzichtigheid leed 't Romeinsche leger in
d. Caudijnsche bergpassen (zie Caudinische
passen) een volkomen nederlaag (321). Papirius Cursor en Fabius Maximus deden echter d. kans v. d. oorlog keeren. d. Samnieten
en hun bondgenooten werden horhaaldelijk
geslagen en in een derden oorlog, v. 298-290,
tot volslagen onderwerping gebracht. MiddenItalie was hierdoor geheel a. d. Romeinen
onderworpen, die nu een begeerig oog op d.
Grieksche volkplantingen langs d. zuidkust
v. Italie sloegen. Zij wendden zich tegen
Tarente, dat d. hulp v. Pyrrhus, koning v.
Epirus, inriep. Deze kwam n. Italie en sloeg
d. Romeinen bij Heraclea (280) en bij Asculum (279). Hij had echter daarbij zoo groote
verliezen geleden en zooveel achting voor d.
dapperheid der Romeinen opgevat, dat hij
hun d. vrede aanbood. Hoewel zij bijna tot
't uiterste gebracht waren, weigerden zij over
vrede to onderhandelen, zoolang een vreemd
leger in Italie was. Pyrrhus wendde zich nu
tegen d. Carthagers op Sicilie en had 't voornemen dat eiland te vermeesteren. Zijn doel
werd ontdekt en verijdeld en, nadat d. Sicilianen hem gedwongen hadden n. Italie terug
to keeren, werd hij door d. consul Curius
Dentatus bij Beneventum zoodanig geslagen
(275), dat hij Wings n. Epirus terugtrok.
Tarente werd in 272 door d. Romeinen veroverd, die nu geheel Italie beheerschten. Hun
roam was reeds doorgedrongen tot in Egypte,
welks koning door gezanten om hun vriendschap list verzoeken. 't Voorname middel,
waardoor Rome zijn heerschappij over d.
overwonnen volken vestigde en handhaafde,
bestond in 't aanleggen v. kolonien v. Romeinsche burgers, die teveris tot bezetting
der veroverde steden dienden, terwijl iedere
kolonie haar eigen bestuur had, gelijkvormig
a. 't Romeinsche.
Thans deed Rome d. eersten stap tot d.
wereldheerschappij, nl. in d. vreeselijken strijd
met Carthago, die beslist werd in drie oorlogen, d. Punische genoemd (zie Punische
oorlogen). Na d. eersten Punischen krijg ontnamen d. Romeinen to midden v. d. vrede a.
d. Carthagers d. eilanden Corsica en Sardinie,
onderwierpen zij d. zeerooverstaat Illyrie (230 t.
226) en maakten zij zich v. eon aantal steden
meester. Verder voerden zij een bloedigen
oorlog met d. Garners in Noord-Italie (226-220),
die eerst na een hevigen strijd bedwongen
werden. d. Vlakten a. beide zijden v. d. Po
werden nu een Romeinsche provincie onder
d. naam Gallia Cisalpina. Inmiddels brak d.
tweeds Punische oorlog uit, a. welks einde
Rome, niettegenstaande 't groote verlies a.
menschen en d. verwoesting v. Italie, veal
machtiger was dan bij 't begin. Al d. Carthaagsche bezittingen buiten Afrika en d.
vloot der Carthagers werden a. Rome afgestaan. Rome was nu in 't bezit v. geheel
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Italie, Sicilie, Sardinie, Corsica en een groot
deel v. Spanje. 't Vond in 't verzoek v. 't
Achaeisch verbond aanleiding tot 't wenden v.
zijn wapenen n. Griekenland en Klein-Azie,
waar verschill. kleine staten een bondgenootschap met d. Romeinen tegen Philippus v. Macedonia gesloten hadden. Philippus werd door
T. Quinctius Flamininus bij Cynoscephale
geslagen (197) en Griekenland op d. Isthmische spelen vrij verklaard, waardoor 't juist
to meer a. d. Romeinsche heerschappij word
onderworpen. 't Aetolische verbond, hierdoor
verbitterd, riep d. koning v. Syrie, Antiochus,
to hulp. Deze word ter zee on to land geslagen on na d. slag v. Magnesia (190) gedwongen, Klein-Azie on d. helft zijner vloot a. d.
overwinnaars of to staan. d. Koning v. Pergamus kreeg 't grootste gedeelte v . KleinAzle in bezit, totdat d. Romeinen dit gewest
door testament v. Attalus, koning v. Pergamus, in bezit kregen on in een provincie veranderden. Tegelijkertijd duurden d. bloedige
oorlogen in Spanje on Boven-Italie voort. Die
met Perseus v. Macedonie, zoon v. Philippus,
eindigde door d. overwinning v. Paulus
Aemilius bij Pydna (168) met d. geheelen
ondergang v. zijn rijk. Na d. verovering
daarvan bewerkte Rome d. verdeeling v.
Egypte en onderwierp 't Syrie geheel. Nu werd
ook Carthago in 146 geheel vernietigd, ten
gevolge v. d. derden Punischen oorlog.Gelijktijdig werd in Macedonie een nieuwe oorlog
gevoerd tegen Andriscus, die in opstand gekornen was, doch reeds in 148 voor Metellus
moest bukken, en twee jaar later moest ook
Griekenland, na eon laatsten wanhopigen
strijd tegen d. vreemde overheersching, 'tzelfde
lot ondergaan. Mummius verbrandde Corinthe
(146) on Macedonia on Griekenland werden
Romeinsche provincien. In Spanje duurde d.
oorlog intusschen met woede en verbittering
voort. d. Lusitaniers onder Viriathus streden
gedurende 10 jaren (150-140) voor hun vrijheid, doch moesten zich onderworpen; Numantia weerstond later nog vijf jaar lang d.
aanvallen der Romeinen, doch werd eindelijk
door d. jongeren Scipio onderworpen, terwijl
d. inwoners d. stad in brand staken on zich
zelven ombrachten (133). Ook op Sicilie
woedde een vreeselijke slavenopstand (136 t.
133), die slechts met groote moeite bedwongen werd.
Te midden dier onafgebroken zegepralen
werd Rome door binnenlandsche onlusten geteisterd, die zich met zekere tusschenpoozen
openbaarden en eindelijk tot hevige burgeroorlogen voerden. d. Onbepaalde macht v. d.
senaat leidde tot een hatelijke familieregeering, waartegen d. volkstribunen zich verzetten on waaruit een verderfeli)ke twist ontstond tuss. d. aanzienlijken on d. yolks vrienden.
d. Twee zonen der edele Cornelia, dochter v.
d. grooten Scipio Africanus, poogden beiden
als volkstribunen ter verlichting v. 't yolk
d. oude Licinische wetten to hernieuwen.
d. Oudste, P. Sempronius Gracchus, stond
op 't punt, dit doel to bereiken, teen d. aanzienlijken hem bij 't yolk verdacht maakten,
waarop hij in een opstand met 300 zljner
aanhangers werd omgebracht. Ztjn jongeren
broader, Cajus Gracchus, gelukte 't, behalve
d. akkerwet nog vele andere wetten in 't
belang v. 't yolk door to drijven, doch ook
hij vial als 't slachtofter v. d. heerschzucht
on d. eigenbaat der aanzienlijken (zie 't art.
aracchus). Dozen gebruikten hun zegepraal
uadelijk tot vernietiging der akkerwetten on
tot onderdrukking hunner tegenpartij. 't Ka-
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rakter v. 't Romeinsche yolk had middelerwij1
een grodte verandering ondergaan; overdaad,
weelde en omkooping kregen d. overhand.
Dit laatste bleek o. a. in d. oorlog met Jugurtha, d. koning v. Numidi6 (112-106). Doze
had zich door moord v. 't gewest meester
gemaakt en wist door omkooping v. d. senatoren Ain vermeende rechten op d. troon to
handhaven, hoewel d. Romeinen volgens d.
verdragen ztjn slachtoffers moesten ondersteunen. Toen d. volkspartij d. senaat eindelijk
dwong hem d. oorlog to verkiaren, kocht hij
door groote geldsommen d. werkeloosheid der
Romeinsche veldheeren. Te laat trachtte nu
d. senaat zijn fout to herstellen door d.
onomkoopbaren Metellus a. 't hoofd v. 't leger
to stollen, doch d. burgers stelden zoo weinig
vertrouwen in d. aanzienlijken, dat Metellus
teruggeroepen en Cajus Marius in zijn plaats
werd aangesteld. Daze sloeg Jugurtha, nam
hem gevangen en voerde hem n. Rome, waar
hij ztjn triomf opluisterde.
Inmiddels dreigde d. republiek een nieuwe,
gevaarlijke krijg. d. Cimbren en Teutonen
waren uit 't Noorden en Oosten v. Europa
naar 't Zuiden getrokken en hadden, zoowel
in Going als in Spanje, reeds verscheidene
Romeinsche legers geslagen, terwij1 zij 't noordelijk gedeelte v. Italig met een inval bedreigden. Om dit gevaar of te wenden, werd Marius
vier achtereenvolgende jaren (104-101) tot consul gekozen. Hij beschaamde dat vertrouwen
niet on sloeg d. Teutonen in zuidelijk Gallia
(101) en d. Cimbren in noordelijk Italiti zoo
geducht, dat alien omkwamen of als slaven
werden weggevoerd. Tot belooning voor zooveel dapperheid werd Marius voor 't jaar 100
voor d. zesde maal tot consul benoemd; hij
verbond zich met d. tribuun Saturninus on d.
praetor Glaucias, doch werd door hun overmood verplicht zich v. hen to scheiden, ja
hen zelfs to bestrijden. Marius vertrok daarop n.
Azle on d. aanzienlijken kregen onder Metellus
en Sulla weer d. overhand. Rome genoot nu
eenigen tijd rust, doch d. macht v. d. ridderstand werd een nieuwe bron v. misbruiken,
die door d. senaat niet tegengegaan konden
worden. d. Volkstribuun Livius Drusus trachtte
dit misbruik to verhelpen door 't rechterambt,
dat uitsluitend in handen v. d. ridderstand
was, weer gedeeltelijk a. d. senaat op to
dragon. Hierbtj stelde htJ echter andere wetten
voor en daaronder d. toekenning v. 't burgerrecht a. alle Italiaansche volksstammen. Dit
verbitterde d. aanzienlijken zoodanig, dat
Livius in zijn woning vermoord werd (91) en
zijn wetsontwerpen zonder gevolg bleven.
Hierdoor waren d. Italiaansche volken ander;mai in bun hoop op verkrijging v. 't burgerrecht bedrogen (d. eerste maal was zulks door
Cajus Gracchus voorgesteld); daarom sloten
zU eon verbond om dat recht met geweld to
verkrtjgen. Eerst na een bloedigen oorlog
(91-88) konden d. Romeinen d. opstandelingen
bedwingen, maar zlj waren tevens verplicht, d.
eisch der bondgenooten in to willigen en hun
't burgerrecht to verleenen. Nauweltjks was
dit gevaar geweken • of Mithridates, koning
v. Pontus (zie Mithridates), verhief zich tegen
Rome. Sulla, die zich in d. oorlog tegen d.
bondgenooten zeer onderscheiden had, word
door d. senaat tot opperbevelhebber tegen
hem benoemd, maar Marius liet zich door
geweld in diens plaats verkiezen. Sulla trok
nu met zijn lager op Rome los, herstelde d.
orde en deed Marius n. Afrika vluchten en
vogelvrij verkiaren, terwiji hU voorts naar
Griekenland overstak en itifthridates tot
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onderwerping dwong (85). d. Volkspartii, door
Cinna aangevoerd, trok partij v. zijn afwezigheid om haar overWicht to herwinnen. Marius
keerde uit Afrika terug on Rome werd 't
tooneel v. d. afschuwelijkste moorden. Toen
Sulla zegevierend terugkeerde, ontstond wederom eon burgerkrtig, die eerst in 81 met
zijn verheffing tot dictator voor onbepaalden
tijd eindigde. Reeds na twee jaar legde Sulla
zijn macht vrijwillig neer en ging 14 op zijn
landgoederen leven, waar hij weidra a. d. gevolgen eener onmatige levenswijze bez week
(79). d. Consul Lapidus trachtte to vergeefs
Sulla's instellingen met geweld te vernietigen.
Pompejus met Catullus verhinderden hem
daarin; d. eerste ging naar Spanje om Sertorius to bestrijden. Na diens dood, door sluipmoord (72), word evenwel eerst d. rust in
Spanje hersteld. In Rome had d. strijd tegen
d. opgestane slaven onder Spartacus d.inwendige rust staande gehouden. Crassus sloeg
Spartacus bij d. Silarus (71) on d. overblijfselen der slaven werden door Pompejus vernield. Daze werd met Crassus tot consul benoemd en wist d. volksgunst to verwerven
door d. herstelling der macht v. d. volksvergadering en 't tribunaat. Hij werd met onbeperkte macht bekleed om d. zeeroovers to
tuchtigen en bracht hen in drie maanden geheel ten onder (67). Daarop tot opperbevelhebber tegen Mithridates benoemd, oogstte
hij d. roam in, die rechtmatig a. Lucullus
toekwam. Terwijl hij nu in Klein-Azie bezig
was met 't regelen v. d. gemaakte veroveringen, ontstond to Rome een samenzwering (zie
Catilina), die door Cicero ontdekt on verijdeld
werd (63).
Allengs neigde d. republiek tot een alleenheerschappij on 't valt niet to ontkennen, dat
een weinig beperkt krachtig bestuur door d.
gestadige burgertwisten noodig was geworden,
om orde on rust in 't uitgestrekte rijk to bewaren. In 't jaar 60 v. Chr. verbonden Pompejus
on Crassus zich met Julius Caesar (zie Julius
Caesar) tot een driemanschap (zie Triumviri),
om d. hoogste macht in d. staat uit to oefenen. Twee mannen, die veel invloed bezaten,
Cato en Cicero, werd©n (d. eerste onder een
eervol voorwendsel) uit Rome verwijderd (d.
laatste werd verbannen). Caesar , begaf zich
n. Gallia om dat land geheel to veroveren,
Crassus ging n. Azle, waar hij d. dood vond
tegen d. Parthen. (53), Pompejus bleef als
hoofd v. d. senaat to Rome. Al spoedig ontstond er nu een breuk tuss. Caesar en Pompejus. d. Eerste werd aangemaand gin opperbevel neer to leggen, doch hij trok met zijn
leger over d. Rubico (d. grensscheiding v.
zijn gewest) on op Rome aan. Pompejus
vlood n. Epirus, terwUl zijn tegenstander
Rome binnentrok en daar rust en orde herstelde. Daarop bracht hij d. Romeinsche legermacht in Spanje, die Pompejus gide gekozen
had, tot onderwerping en ging 14 voorts n. Epirus, waar Pompejus een stark leger had
btjeengebracht. Daze werd bij Pharsalus (48)
beslissend geslagen en op zljn viacht n.
Egypte vermoord (zie Pompejus). Caesar bracht
nu verder d. partlj v. Pompejus geheol ten
onder en keerde toen n. Italig terug, waar hij
tot dictator voor zijn leven werd benoemd.
Hij was nu inderdaad onbeperkt gebieder geworden en zip' regeering was weldadig voor
't geschokte rijk. Eenige saamgezworenen echter, onder Brutus en Cassius, die hem d. omverwerping der republiek niet vergeven konden, vermoordden hem in d. senaat (44). In
't volgend jaar ontstond nu een tweeds drie-
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inanschap (43) tuss. Octavianus, Antonius en
Lepidus, dat zich d. vernietiging der republikeinsche partij ten doel stelde. Weldra ontstonden ook oneenigheden tuss. hen, totdat
-d. slag bij Actium (31) een einde a. d. burgerkrijg maakte en d. beslissing ten gunste v.
Octavianus deed uitvallen.
Octavianus had d. laatsten stap tot d. alleenheersching gedaan. Hij vereenigde nu alle
gezag in zijn persoon, liet zich tot consul,
volkstribuun en censor voor zijn leven benoemen en tot imperator of opperbevelhebber
voor tien jaar, in welke betrekking hij telkens
herkozen werd. Ook kreeg hij d. bijnaam
Augustus (zie .Augustus). Nochtans behield
hij d. republikeinschen regeeringsvorm, al was
hij metterdaad alleenheerscher. Zijn opvolgers
achtten 't onnoodig zelfs d. schijn te bewaren
en lieten zich keizers noemen. Augustus'
regeering (30 v. Chr.-14 n. Chr.) was gelukkig;
onder hem bloeiden kunsten en wetenschappen
en, door bekwame raadslieden (Agrippa, Maecenas, Messala Corvinus) ondersteund, wist
hij d. algemeene welvaart te bevorderen. Onder
zijn regeering werd 't rijk zoodanig uitgebreid,
dat 't alle kustlanden der Middellandsche zee
tot d. monden v. d. Rijn, d. Donau, d. Caucasus,
d. Euphraat en d. Roode zee bevatte. Hoewel hij v. verdere veroveringen afzag, werd
a. d. grenzen toch vaak krijg gevoerd om
d. onrustige grensbewoners in bedwang te
houden, en dat die oorlogen niet alttjd even
gelukkig waren, bewijst d. nederlaag v. Varus
In 't Teutoburger woud (9 n. Chr.). Augustus
stierf in zijn 76e jaar en werd door d. senaat
onder 't getal der goden opgenomen. Hij werd
opgevolgd door zijn stiefzoon Tiberius (14-37),
een wreed en wellustig dwingeland. Deze
ontnam a. d. volksvergaderingen hun rechten
en verzwaarde d. onder Augustus uitgevaardigde majesteitswetten zoodanig, dat elk vergrijp in daden of woorden tegen d. keizer met
d. dood gestraft werd. Vooral sedert hij zich
in d. laatste jaren v. zijn bewind door d. aanvoerder der Praetorianen, Sejanus, liet leiden,
toonde hij zijn wreed en laaghartig karakter.
Deze Sejanus werd later op last v. Tiberius
vermoord en door Marco opgevolgd, a. wien
d. tyran d. regeering geheel overliet, terwij1
hij zelf op Capra a. d. schandelijkste lusten
toegaf. Hij werd opgevolgd door Caligula
(37-41), een onzinnig wellusteling, die na nog
geen 4 jaar geregeerd to hebben door Chaerea
vermoord werd. Zijn opvolger Claudius (41-54)
was een karakterloos, zwak vorst, die zich
geheel door zijn gemalinnen Messalina en
Agrippina liet beheerschen; onder zijn regeering werd d. oorlog in Britannig geeindigd
en werden ook eenige groote werken aangelegd. Na door zijn gemalin Agrippina vergiftigd to zijn, werd Claudius opgevolgd door d.
zoon v. doze, Nero (54--68), die ztjn voorgangers
nog in wreedheid overtrof. Onder hem begonnen d. eerste vervolgingen der Christenen.
Lij liet zijn moeder, zijn gemalin en zijn leermeester vermoorden, trad als tooneelspeler
en zanger voor 't yolk op en liet Rome in
brand steken. Toen 't krijgsvolk tegen hem
opstond, bracht hij zich zelf om 't leven (zie
Nero). Nu kwam Galba op d. troon, die reeds
in 't volgend jaar (69) door 't krijgsvolk vermoord werd. Otto werd in zijn plaats gesteld,
doch doze benam zich zelf uit wanhoop 't
leven, toen hij door d. gelijktijdig uitgeroepen
Vitellius geslagen was. Deze laatste werd
nog in 'tzelfdejaar vermoord on na hem beklom
Vespasianus (69-79) d. troon. Doze regeerde
met wUsheid en kracht; hij herstelde d. orde
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in 't rijk, verbeterde d. toestand der geldmiddelen en bevorderde d. welvaart. ()Eder
zijn bewind viol d. oorlog met d. Bataven
onder Claudius Civilis voor. Een algemeene
opstand der Joden werd door zijn zoon Titus
met d. vernietiging v. d. Joodschen staat en
d. verwoesting v. Jeruzalern gestraft (70).
Deze volgde horn op, doch regeerde slechts
2 jaar; jammer genoeg, want hij was eon
voortreffelijk mensch on vorst. Onder zijn
regeering werden Herculanum on Pompeji
door een uitbarsting v. d. Vesuvius onder lava
on asch bedolven. Domitianus (81-96) werd
zijn opvolger. Zijn wreedheid en dwingelandij
riepen d. dagen v. Nero in 't geheugen terug.
Hij onteerde Rome's room door d. vrede v. d.
Daciers met een jaarlijksche schatting to
koopen.
Na Domitianus beklom een reeks voortreffelijke vorsten, Nerva, Trajanus, Hadrianus,
Antoninus Pius on Marcus Aurelius (96-180),
d. Romeinschen keizerstroon; men zie over hen
d. bijzondere artikels. Onder Antoninus was
Rome 't gelukkigst, want, hoewel Marcus
Aurelius even wijs on deugdzaam was als
hij, werd diens regeering door vele rampen en
bloedige oorlogen gekenmerkt. d. Toenemende
aandrang der Germaansche volksstammen, die
d. noordelijke grenzen bedreigden, kondigde
reeds 't begin der volksverhuizingen aan, waaronder 't Romeinsche rijk zou bezwijken.
Borne had nu meer dan 80 jaar een tijdvak
v. rust en orde genoten. Handel on nijverheid bloeiden er on een groote mate v. welvaart on beschaving verbreidde zich v. haar
over d. geheele bekende wereld. Deugd on
zedelijkheid waren echter geheel geweken;
weelde on zinnelijk genot werden als 't voorn.
levensdoel beschouwd. d. Gezeten burgers,
die geen krijgsdienst meer verrichtten, hadden
al hun geestkracht verloren. d. Legers, grootendeels uit bewoners der wingewesten saamgesteld, waren niet meer a. Rome gehecht,
terwtjl d. slaven, die 't grootste deel der
bevolking uitmaakten, geen vaderlandsliefde
noch eergevoel bezaten. 't Romeinsche rijk,
hoe .bloeiend ook uitwendig, was verzwakt
en krachteloos geworden on naderde met
rassche schreden zijn ondergang.
Commodus (180-192), d. zoon v. Marcus
Aurelius, dien hij opvolgde, was een wreed
dwingeland, die zijn regeering a. gunstelingen
overliet; ten slotte vermoordden dozen hem.
Ook d. strenge Pertinax werd vermoord en
nu kocht Didius Julianus d. troon v. d.
Praetorianen, dien hij echter slechts kort
behield, daar hij door d. legioenen v. Septimus
Severus, welke dozen tot keizer benoemd
hadden, vermoord werd. Septimus Severus
versloog d. keizers Pescennius Niger en
Claudius Albinus, die door hun troepen in
Syria en Britanniii benoemd waren, en legde
d. grond tot een rnilitair despotisms. Zijn zoon
Caracalla (211--217) volgde zijn voorbeeld,
begon zijn regeering met d. eigenhandigen
moord v. zijn broeder Geta en werd door een
hoofdman ztjner lijfwacht doorstoken. Hem
volgden Macrinus on Heliogabalus (218-222)
op. Laatstgenoemde vernietigde ook d. laatste
sporen v. d. zedeltjk held des yolks en word
na eon korte regeering door d. Praetorianen
vermoord. Een nitmuntend vorst, Alexander
Severus (222-235,, volgde hem op, maar,toen
doze d. krtjgstucht behoorltjk wilds handhaven (zie Alexaniler Severus), werd hi) vermoord. Na zijn dood volgde een tijdperk v.
groote verwarring, waarin onderscheidene
door hun troepen tot keizer verkozen veld - ,
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beeren (eons zelfs 19 in getal) elk. beoorloogden,
terwijl ter gelijker tijd d. grenzen groot gevaar
liepen door d. verschill. volksstammen, die
voortdurend 't Romeinsche rijk aanvielen. Aan
Aurelianus (270-275) gelukte 't eindelijk d.
orde to herstellen en d. v(janden terug to
dringen. Hij onderwierp Zenobia, koningin
v. Palmyra, doch moest Dacie a. d. Gothen
afstaan. Op hem volgden Tacitus (275-276),
die op een tocht tegen d. Gothen vermoord
werd, Probus (276-282), een bekwaam veldheer, die handel en ntjverheid wilde bevorderen, doch door zijn ontevreden soldaten
werd omgebracht, Carus (282-283), die in een
oorlog tegen d. Perzen omkwam, en zijn
zonen Carinus en Numerianus, die beiden
vermoord werden. d. Soldaten riepen nu Diocletianus (zie Diocletianus) tot keizer uit. Hij
deelde 't gebied in 286 met Maximianus, dien
hij d. titel Augustus verleende, terwijl hij
nog Galerius en Constantius Chlorus tot
mederegenten onder d. titel Caesares benoemde.
Deze verdeeling droeg goede vruchten: d.
Gothen werden beteugeld, d. Alemannen geslagen, Britannia heroverd, d. Person tot d.
vrede gedwongen. Na een regeering v. 20
jaren legden Diocletianus en Maximianus
geltjktijdig d. regeering neder (305) en nu ontstonden opnieuw burgeroorlogen. Constantius
Chlorus en Galerius werden keizers, d. eerste
in d. westersche, d. laatste in d. oostersche
landen. d. Eerste stierf reeds in 't volgond
jaar on zijn zoon werd door d. legioenen tot
Augustus uitgeroepen, terwijl Galerius hem
slechts als Caesar wilde erkennen. Na een
reeks v. gewelddaden en oorlogen bracht
Constantijn d. Groote (zie Constantinus) al nil
tegenstanders ten onder on verkreeg daze
d. alleenheerschapptj. Reeds vroeger (311) had
htj d. Christeltjken godsdienst omhelsd. Hij
verhief dezen nu tot staatsgodsdienst on verlegde d. residentie v. Rome n. Constantinopel.
Hq stierf in 337. 't Romeinsche rtjk werd toen
onder zijn drie zonen Constantinus, Constantius en Constans verdeeld. d. Tweede bleef
eindeltjk door d. dood zijner broeders in 't
bezit der alleenheerschapptj. In 361 werd hij
opgevolgd door Julianus d. Afvallige (zie
Julianus), die na twee jaren op een veldtocht tegen d. Perzen stierf. Hem volgde
Jovianus op on dozen wader Valentinianus I (364-375), die zijn broader Valens tot
inederegent in 't Oosten benoemde. Onder
dozen keizer kwamen d. Hunnen n. Europa.
Hun opvolgers in beide _gedeelten waren
Gratianus (375-383) on Valentinianus II
(383-392), na wier dood Theodosius d. Groote,
toen hij over al zijn mededingers gezegevierd
had, d. alleenheerschapptj verkrees (394). Hij
was d. laatste Romeinsche keizer, die 't
gansche rtjk onder zijn schepter vereenigde;
zijn dood (395) werd 't, naar zijn beschikkingen, tuss. Ain beide zonen Arcadius on
Honorius verdeeld. d. Eerste behield 't Westersch, d. laatste kreeg 't Oostersch rtjk. Deze
deelen bleven voortaan gescheiden, totdat
't gansche rtjk to gronde ging. — Belangrtjke
werken over d. Romeinsche geschiedenis zijn:
Montesquieu, „Considerations sur les causes de
la grandeur et de la decadence des Romains",
Gibbon, „History of the decline and fall of
the Roman empire", M. Stuart, „Romeinsche
Geschiedenissen', Niebuhr, „ROmische Geschichte", alsmede diens „Vortrage Uber die
rOmische Geschichte", Schwegler, „ROmische
Geschichte", Peter, „Geschichte Rome", en
Mommsen, „ROmische Geschichte" voorts
Marquardt „Privatleben der Fried-
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render, „Darstellungen aus der Sittengeschichte
Roms", althnede Bender, „Rom and ROmisches
Leben im Altertum".
Romeinsche Letterkunde. BUna vijf
eeuwen had Rome bestaan en onder haar
koningen, consuls on dictators naar uitwendige vergrooting en machtsontwikkeling gestreefd, zonder dat zich inwendig iets ontwikkelde, dat met d. naam letterkunde
kon bestempeld worden. In 't algemeen wasd. wetenschap daar onbekend en alle onderwijs lisp eenvoudig hierop uit, dat men V.
d. jonge lieden dappere krtjgslieden, goede
landbouwers en brave burgers trachtte to
vormen. d. Romeinsche letterkunde vangt
eigenl. eerst omstr. 240 v. Chr. aan. Men kan
haar in 4 tUdvakken verdeelen, nl. 10. v. d.
tweeden Punischen oorlog tot op Cicero; 2°.
v. daar tot d. tijd v. Aug., „d. gouden eeuw"
genoemd, waartoe echter gewoonlijk ook
reeds eenige vroegere schrUvers geteld worden; 3°. v. genoemden vorst tot d. dood v.
Trajanus, „d. zilveren eeuw" geheeten, on 4 0..
v. Trajanus tot d. verovering v. Rome door
d. Gothen, walk tijdvak men gewoonitjk „d.
Uzeren eeuw"noemt. Aangezien d. poezie,evenals in alle talen, a. 't proza voorafging, moeten
wtj v. daze 't eerst spreken. Oorspronkelijk behoorde ztj to Rome niet to huis; ztj was een
kunstmatige plant, grootendeels op Griekschen
bodem gekweekt en later vandaar n. Italie
overgebracht. d. Eerste proeven in d. dichtkunst waren d. Attellanen (Fabulae Attellanae),
oorspronkelijke schouwspelen, a. d. Oscars
ontleend, die spoodig in kluchtspelen ontaardden, welke door d. jonge Romeinen zelf werden uitgevoerd en veal overeenkomst met d.
satyrspelen der Grieken hadden. Ook d. volgende proeven waren op weinige uitzonderingen na dramatisch. Livius Andronicus, een
gevangen Griek uit Tarente, schonk, ruim
500 na d. stichting v. Rome, 't eerst a. d.
Romeinen d. „Odyssee" en maakte hen door
Latijnsche treur:- on blijspelen, uit 't Grieksch
vertaald of nagevolgd, met d. dramatischen
rUkdom der Grieken bekend. Op hem volgden .
Nwvius, die ook een geschiedkundig dichtstuk
over d. eersten Punischen oorlog schreef, en
d. beide treurspeldichters Pacuvius en Attius,
doch voornamelijk Ennius, d. eerste epischedichter en tevens d. grondlegger der Romeinsche poozie. Hij schreef Romeinsche jaarloeken (Annales) in 18 gezangen, een episch gedicht, 6 boeken satiren, verscheidene bltl- en
treurspelen enz., waarvan alleen fragnaenten
voorhanden zijn. Van Plautus, een ttjdgenoot
v. Ennius, bezitten wij nog 21 stukken; zijn
voorn. kracht vertoont hij in 't laag comieke..
Voorts behooren tot d. dichters v. ztjn ttjd.
Caecilius, v. wien wij uit titels en fragmenten
45 stukken kennen, en Terentius, die een gelukkig navolger was v. Menander e. a., terzoowel door een beschaafde taal
wjl hij
als door een planmatige schikking zijner
Grieksche karakters onderscheidt. Deze drioblUspeldichters namen d. nieuwere comedie
der Grieken tot voorbeeld (Consoediaepalliatae),.
waartegen Afranius en enkele anderen d.
Romeinsche zeden op 't tooneel brachten
(Comoediae togatae). Sort na hen trad Lucilius
op, die een groot talent voor d. satire bezat
en onder d. Romeinen d. eerste in dit vak was.
wu zien uit 't een en ander, dat 't Romeinsche yolk geen uitstekende tooneelstukken
had en zijn drama's meestal overzettingen of
navolgingen v. Grieksche schrijvers waren.
d. Mimen (comische monociramen) v. Laberius
en Syrtis kennen wtj niet genoeg, om er
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stil te staan, al worden zij door sommigen
geprezen; ook d. latere treurspeldichters uit d.
tijd v. Augustus, zooals Asinius Pollio, Varius
met zijn Thyestes en Ovidius met zijn Medea,
worden zeer geroemd; doch 't treurspel kon,
om licht to bevroeden redenen, moeilijk op
Romeinschen bodem tieren. Bij een yolk, dat
overwonnen koningen in triumf rondvoerde
en vervolgens in d. kerker liet omkomen en
dat in mensch- en dierengevechten behagen
vond, kon men niet, gelijk in Athene, d. reiniging der hartstochten tot doel v. 't treurspel
verwachten. 't Eenige proefstuk v. tragische
dichtkunst uit lateren tijd vinden wij in d. treurspelen v. A. Seneca, welke echter a. verschill.
schrijvers worden toegeschreven. Lucretius,
die onder d. vroegere dichters v. Rome een
geheel nieuwen weg betrad, vervaardigde een
wijsgeerig leerdicht over d. natuur der dingen, in 6 boeken, 'twelk hij rijkelijk met
dichterlijke kleuren heeft opgesierd en waarin
dezelfde geest als in verscheidene gedichten
der Grleken doorstraalt. In een andere soort
v. poezie onderscheidde zich Catullus, nl. in
't lyrische en d. elegie, alsmede in d. epigrammen. Hij bezit veel fljnheid v. gevoel en is
tevens gelukkig in bevallige scherts, doch
neemt 't in zijn uitdrukkingen met d. zedelijkheid niet nauw. Veel zuiverder en zachter
is Tibullus in zijn elegieen. Hij behandelt d.
liefde met fijner gevoel en vertoont over 't
geheel ware dichterlijke gaven.
Met d. eeuw v. Augustus openbaarde zich
in d. Romeinsche letterkunde een nieuwe
geest. Augustus zelf en Maecenas ondersteunden d. dichterlijke talenten. d. Eerste der
begunstigde dichters is Virgilius, die in zijn
„Aeneis", een nationaal epos, d. landing v.
Aeneas en d. vestiging v. diens heerschappij in
Latium behandelt; daarnaast schreef hij een
ander uitmuntend gedicht, „Georgica" (over
d. landbouw). Gelijk Virgilius als d. voortreffelijkste epische en didactische dichter
der Romeinen kan beschouwd worden, neemt
Horatius d. eereplaats in ten opzichte v. d.
lierzang, ofschoon men over d. meerderen of
minderen graad zijner dichterlijke zelfstandigheld, bij 't gemis zijner Grieksche voorbeelden, met geen voldoende zekerheid kan oordeelen; levenswijsheid en edele gevoelens,
zooals deze een Romein versierden, stralen
nochtans in zijn gezang ten sterkste door.
In d. eeuw v. Augustus behooren tot d.
elegieendichters, wier stukken nog voorhanden
zijn, ook Propertius en Ovidius. Propertius
betreedt, als navolger der Grieksche elegie,
't gewijde bosch v. Calimachus en Philetas,
om in Helleensche koren Romeinsche orgien
te vieren; tevens echter ontbreekt 't hem
bier en daar niet a. ernst. Ovidius bezit
een zeer vruchtbaar dichterlijk talent en een
gemakkelijke versiticatie; maar niet zelden
verliest hij in zijn elegische klachten 't mannelijke te zeer uit 't oog. 't Beste ztjner dichtstukken zijn d. „Fast", een dichterlijke beschrijving v. d. Romeinsche feesten en hun
oorsprong; minder gelukkig zijn zijn „Heroides", v. welke dichtsoort hij d. schepper is
Van d. overige dichters, tot d. tijd v. Augustus behoorende, valt bier weinig op te merken.
't Derde tijdvak, na d. dood v. Augustus,
begint met Phaedrus. Hij was een navolger
v. Aesopus en verdient meer lof om zijn taal
dan om zijn vinding en behandeling. In d.
duisteren Persius vertoont zich reeds d. ontaarde geest der Romeinsche poezie en hij
zoowel als d. latere Juvenalis beklagen zich

reeds openlljk over d. bedorvenheid v. hun
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tijd; in hun stukken ademt meer een zedelijke,
dan een hooge kunstwaarde. Wanneer wij bij

d. hoofden dezer latere dichtkunst stilstaan,
bij Lucanus, die door 't bezingen v. d. burgeroorlog tuss. Caesar en Pompejus tot 't historisch heldendicht terugkeerde, of bij d. gezwollen Statius, die een „Thebais" en 't begin
eener „Achilleis" dichtte, dan treft ons een
doorgaand gebrek a. scheppende verbeelding,
alsmede een koelheid, die vruchteloos door
redekunstig vuur ons hart tracht te verwarmen. Bovendien was voor deze dichters d.
poetische wergild en zelfs d. zin voor republikeinsche vrijheid lang verdwenen. Valerius
Flaccus, die d. tocht der Argonauten naar 't
voorbeeld v. Apollonius Rhodius bezong,_
tracht meer door geleerdheid dan door oorspronkelijkheid en frisch koloriet te schitteren;
terwijl Silius Italicus, die zich d. tweeden
Punischen oorlog tot onderwerp v. een heldendicht koos, alleen als historisch dichter kan
beschouwd worden.
In 't vierde tijdvak vertoont zich 't verval
der Romeinscbe dichtkunst meer en meer. d._
24 fabelen v. A vianus zijn in een harden, verwrongen stij1 geschreven; daarentegen onderscheiden zich 't gedicht v. Nemesianus over
d. jacht en d. 7 eclogen v. Calpurnius door
betrekkelijke zuiverheid en gemakkelijkheid
v. taal. Ausonius vormt in zijn epigrammen en
idyllen d. grens tuss. d. oude en d. nieuwe letteren. Alleen Claudianus maakt in deze ijzeren
eeuw een loffelijke uitzondering. Zijn gedichten
zijn meerendeels bij bijzondere gelegenheden
vervaardigd; sommige zijn kleine epopoien,
waaronder d. roof v. Proserpina en een
Giganto-machie (beide onvoltooid) uitmunten;
ook door twee grootere satirische gedichten,
47 epigrammen en andere kleine dichtstukjes
steekt hij boven d. menigte uit. Wij besluiten deze rtj v. dichters met Nutilius Numatianus, die zijn zeereis n. Galli6 in elegischeversmaat bezongen heeft, en met twee christendichters, Prudentius en Sedulius, in wier
gedichten men d. eerste beginselen v. 't kerkgezang ontwaart.
In 't proza hebben zich d. Romeinen hoofdzakelijk op 't gebied v. welsprekendheid,
geschiedenis, wijsbegeerte en rechtsgeleerdheid onderscheiden. Van hun redenaars, ook
naar Grieksche voorbeelden gevormd, kennen
wij velen alleen bij naam of door d. lof, dien
andere dichters hun toezwaaien, o. a. Tib.
Gracchus, Licinius Crassus, Antonius, Hortensius en Caesar. Geen v. allen bezat echter
zulke uitstekende verdiensten als Cicero, v..
wien wij niet alleen in 59 nog voorhanden
redevoeringen d. schoonste voorbeelden v.
welsprekendheid bezitten, maar die ook in
verschill. werken als leeraar over stijI en
welsprekendheid optrad. In d. eeuw v. Augus-

tus, na d. dood v. d. laatsten handhaver der
Romeinsche vrijheid, verloor wel d. welsprekendheid veel en werd zij nog alleen in d.
gerechtszalen en in d. scholen der rhetoren
beoefend, doch d. werken v. dit en later&
tijdvakken bleven meer of min v. d. ouden
geest doordrongen. Met den woord, men kan
d. lofrede v. d. jongen Plinius op Trajanus,
die tevens als gerechtelijk redenaar te Rome
in aanzien stond, en d. „Institutiones Oratoriae'"
v. Quinctilianus, een tijdgenoot v. dezen, als
d. laatsten adem der Romeinsche welsprekendheid beschouwen. Vroeger reeds, in 't bloeitijdperk der Romeinsche letterkunde, poogden
Cicero, Caesar en Terentius Varro door hun
taalkundige geschriften d. grondslagen tot
een wetenschappelijke kennis der taal to leg-
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gen on haar daardoor een bltjvende gedaante
to geven. Varro, d. geleerdste taal- en letterkundige v. zijn ttjd, schreef een work over d.
Latgnsche taal, dat oorspronkeltjk uit 24 boeken bestond, waarvan slechts zes in hun
geheel over zijn. Tot d. latere taal- en letterkundigen uit d. ttjd der Antontjnen behooren
Aulus Gellius, Censorinus, Nonius Marcellus,
Pomponius Festus, Macrobius, Donatus, Priscianus, Diomedes en Charisius, wier werken
.gedeeltelijk door taalkundige opmerkingen,
gedeelteltjk door ophelderingen v. oudere
schrijvers v. belang zijn.
Met d. letterkunde der Romeinsche taal en
welsprekendheid staat die der geschiedenis
in nauw verband, vermits zich deze met en
door gene ontwikkeld heeft. d. Eerste historische geschriften bestonden enkel uit droge
kronieken v. gewichtige gebeurtenissen, die
door d. „Annalen" der opperpriesters (Pontifices Maximi) op een tatel in bun mooning en
door d. berichten der consuls met d. voorn.
voorvallen in d. tempel v. Moneta (tibri lintei)
bewaard werden. Fabius Pictor, Albinus Posthumus, d. oudste Cato, Coolius Fannius en.
Valerius uit Antium waren d. eerste Romeinsche geschiedschrgvers, doch ztj misten alien
stgl en critiek. Eerst in 't luisterrijkste tijdvak
v. Rome traden groote meesters op. Tot dozen
behooren: Julius Caesar, bekend door zijn
levendigen, • eenvoudigen schrijftrant en meer
nog door zijn berichten omtrent d. door hem
self gevoerden Gallischen krijg en d. burger•oorlog; Sallustius, wiens taal wel hier en
dam- iets gedwongens heeft, doch die zeer zorgvuldig is in zijn verhalen en in 't schilderen
T. karakters en allerwegen een rijkdom v.
.denkbeelden en een schrander oordeel a. d.
idag legt; Livius, die voor ons, onbekend
met d. verloren gegane geschiedboeken v.
Trogus Pompejus, als d. uitvoerigste Romeinsche geschiedschrijver moet beschouwd
worden. zijn geschiedenis lisp v. d. aankomst
v. Aeneas in Itali6 tot 't jaar 744 na d. stichting v. Rome; doch er zijn slechts weinige
boeken v. overgebleven. Naast deze drie groote
geschiedschrtj vers verdient Cornelius Nepos,
die in zuiveren stiji eenige levensschetsen v.
voorname veldheeren schreef, genoemd to wor-

den; jammer slechts, dat een voornaam gechiedkundig work v. hem niet meer voorhan<len is Onder 't knellend juk der overheeraching ontaardde ook later d. getchiedenis, hoe
uitnemend ook door vele Romeinen beoefend,
geltjk uit d. werken v. Vellejus, Florus, Valerius Maximus e. a. blUkt. Suetonius bepaalde
zich, nevens zUn overige taal- en redekundige
werken, in 't vak der geschiedenis alleen tot
levensbeschrUvingen der keizers. In dozen
verdorven ttjd muntte Tacitus uit door. echt
-Romeinsch gevoel, doordringend verstand en
een kracht v. uitdrukking, welke dikwUls nagevolgd, doch zelden geevenaard is. Met hem
verdwenen d. belangrijkste geschiedschrijvers,
vermits d. Grieksche letterkunde hear rechten
weer deed golden en d. Romeinsche geschiedenis zelf door verscheidene Grieken bearbold werd.
In d. wijsbegeerte waren d. Romeinen mede
navolgers der Grieken; doch zU vond in
Rome's bloeitUd iq d. aanzienlUkste staatsmannen vrienden en vereerders, o. a. in
Laelius, Scipio Africanus minor en Lucullus.
Later waren Lucretius en Horatius vlUtige
beoefenaars v. doze wetenschap, doch Cicero
verwierf zich ook hierin .een onsterfelUken
naam. Ofschoon oorspronkeltjk een aanhanger
v. Plato, ging hij dikwUls tot d. zedenleer der
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Stoiclinen over of ook tot die v. Aristoteles.
't Stelsel v. Epicurus echter keurde hi,j geheel
of om zUn nadeeligen invloed op d. burgers v.
d. stoat. Men vindt in zUn werken tevens veel
leerrUks omtrent d. geschiedenis der oude
wijsbegeerte, bijv. in zUn „Tusculaansche
onderzoekingen". Ofschoon deze wetenschap
soms haar tegenstanders vond, had ztj toch
in Rome haar beoefenaars, maar zij vertoonde
zich meer in gesprekken, in d. school en in
't leven zelf dan in geschriften. Vroeger had
d. oudere academie en d. school v. Epicurus
d. meeste aanhangers ; later gingen d. meesten
tot d. Stoa over, die door haar sierlijke uitspraken zelfs op eenige dichters, bUv. op Lucanus, werkte. d. WUsgeer L. Annaeus Seneca, uit
d. tijd v. Nero, v. wien wtj, behalve andere
werken, 12 wijsgeerige geschriften bezitten,
schiep behagen in kunstig gescherpte stellingen en bedriegelUke antithesen; evenwel vindt
men ook bij hem vele voortreffelgke en zeer
schoon voorgedragen denkbeelden. — d. Briefstill heeft mode in d. Romeinsche letterkunde
eenige verzamelingen v. uitmuntende voorbeelden a. to wjjzen. Die v. Cicero werden
meestal over staatsgebeurtenissen en voorvallen v. d. dag a. d. grootste mannen v. then
tUd geschreven; zU bevatten in een zuiveren
on sierlijken stijl gewichtige bouwstoffen voor
d. geschiedenis v. die dagen en zUn tevens
d. laatste gedenkteekenen der republiek. d.
Brieven v. d. jongeren Plinius kenmerken zich
door een gelijke zuiverheid en sierlijkheid v.
still en leveren ons een beminnelijk bee!d
v. 't karakter des schrij vers. De 124 brieven
v. Annaeus Seneca a. Lucilius hebben grootendeels betrekking op d. stoische wijsbegeerte
en zUn meer om hun onderwerp dan om d.
vorm merkwaardig. Nog moeten wij noemen
d. brieven v. Symmachus uit laatst der 4e
eeuw en die v. d. nog lateren Sidonius
Apollinaris, die ook als dichter niet onbekend
is. In d. Mythologie putten d. Romeinsche
schrijvers voornamelijk uit Grieksche bronnen
en bezitten zij dienvolgens weinig eigendommelijks. Hyginus, wiens leeftUd niet zeker kan
bepaald worden, heeft ons eon verzameling v.
277 mythologische vertelsels geleverd, die met
groote waarschijnitjkheid voor schetsen v.
oude treurspelen gehouden worden. In een
„Astronomicon Poeticon" v. denzelfden schrtjver worden d. dichterlgke namen der sterrenbeelden opgehelderd. Even onzeker is d. leefttld
v. Fulgentius, v. wien wtj 3 boeken met
mythologische verhalen bezitten.
Ook in d. wis- en aardrUkskunde, alsmede
in d. genees- en landhuishoudkunde waren
d. Grieken veelal d. leermeesters der Romeinen,
die in al doze vakken — met uitzondering
v. d. landhuishoudkunde — geen oorspronkelgke verdiensten verworven hebben. Onder
d. wiskundige schrijvers komt 't meest
Vitruvius in aanmerking: hij was zelf een
bouwkundige en gin work over d.bouwkunst
is nog steeds in waarde. Frontinus schreef
over d. waterleidingen, V egetius over 't krggswezen en na hem Firmicus Maternus een
wiskunde in 8 boeken, welke eigenitjk sterrenwichelarg is, evenals 't work v. Julius
Obsequens over d. wonderteekenen. Als
aardrtjkskundigen zUn Pomponius Mela en
Bibius Sequester bekend, v. wie d. eerste
een work „De situ orbis" schreef en d. laatste
een naamlijst v. rivieren, moron, bergen, bosschen enz. geleverd heeft. Ook Tacitus, die
d. geschiedenis v. 't oude Germanic beschrevon heeft, heeft in dit yak beteekenis. d.

Geneeskunde was eerst sedert Caesar en
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Augustus in achting. d. Boeken v. Celsus over
deze wetenschap, die alleen ten deele een
groote encyclopaedic, uitmaken, zijn oin hun
inhoud en schrijftrant zeer belangrijk. Aemilius
Macer en Aulus Apulejus schreven over d.
krachten der kruiden; Scribonius Largus en
Marcellus Empiricus over d. geneesmiddelen,
doch hun geschriften zijn v. weinig belang;
terwijl Serenus Sammonicus zelfs een geneeskundig gedicht vervaardigde. Van d. landhuishoudkundige werken der Romeinen zijn er
vele verloren gegaan. Op d. naam v. d. ouderen
Cato bezitten wij er een over d. landbouw;
cinch v. meer belang ztjn d. 3 boeken v. d.
geleerden Varro over d. landhuishoudkunde,
die over 't geheel veel leerrijks bevatten; ook
verdienen d. werken v. Columella en Palladius
over 'tzelfde onderwerp veel lof. Voorts
schreef d. oudere Plinius een natuurlijke
historie, v. welke Solinus een uittreksel
.geleverd heeft, waarin hij tevens d. cosmographic, d. aardrijks- en d. geneeskunde
met veel geleerdheid behandelt en getoond
heeft, wat d. Romeinen, met hun tallooze
hulpmiddelen, ter uitbreiding v. menschelijke kennis zouden hebben kunnen verrichten.
Eindelijk schreef Marcianus Capella in d. 5de
eeuw, in een barbaarsche taal, een soort
encyclopaedie in 9 boeken, onder d. titel
„Satyricon de nuptiis Mercurii et Philologiae
et de septem artibus liberalibus", waarin
hij over verscheidene wetenschappen en haar
voornaamste leerstelsels handelt.
Men ziet uit dit beknopt en onvolledig
overzicht der Romeinsche letterkunde, dat
haar eigenlijke bloei slechts v. korten duur
was, nl. v. Cicero tot op Trajanus, dat't proza
een hoogeren trap dan d. poezie bereikte en
dat bij al 't goede, dat men v. d. Romeinsche
kunst en wetenschap kan zeggen, d. Grieken
d. Romeinen ver overtreffen. Misschien had
d. letterkunde der laatsten een hoogere vlucht
genomen, wanneer zij minder navolgers geweest en meer bij d. oorspronkelijke Romeinsche denkbeelden gebleven waren. Aileen in
d. rechtsgeleerdheid handhaaft hun letter.
kunde tot haar niet geringen roem een eigen
karakter, dat zich tot in d. laatste tijden
heeft staande gehouden en tot alle volken
der aarde is overgegaan. — Tot d. voorn. werken over d. Romeinsche letterkunde behooren
d. literatuurgeschiedenissen v. Bahr, Bernhardy en Munk.
Zie
Romeinsche Schilderschool,
Schilderkunst.
Romeinsche Taal. d. Oud-Latijnsche en
d. Romeinsche taal verschillen v. elkander. U it
d. eerste, waarvan men nog sporen in d.
wetten der 12 tafelen vindt en die weldra
zoo zeer verouderd was, dat men ten tijde
v. Cicero d. gezangen der Sali0.s (priesters
v. Mars) niet meer verstond, vormde zich, na
d. invoering der genoemde wetten, niet zonder
d. invloed der Grieksche taal d. Romeinsche.
Zij verdeelde zich ten aanzien v. haar tongvallen in d. sermo urbanus, rusticus en peregrinus. d. Eerste werd in Rome zelf, d. tweede
op 't land, d. derde in d. provincien gesproken. Wanneer wij nog d. Origines v. d. ouderen
Cato bezaten, zouden wij over d. oudste
bewoners v. Italie en dus ook over d. oor-sprong der Latijnsche taal met zekerheirl
kunnen oordeelen; doch thans blijkt alleen
uit d. verstrooide berichten dor Ouden, dat
d. Oenotriers, die v. Arcadiscne of liever v.
Pelasgische afkomst moeten geweest ztjn, d.
Ausoniers (onder wie d. ()seders en Volscen),
d. Sabellers of Sabtjnen, d. Tyrrheniers
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(Tusciers), a. wie d. Romeinen d. waarzegkunde en 't priesterdom ontleendon, en d.
Umbriers voor d. voornaamste, oorspronkelijke volken v. Italie moeten gehouden worden,
met wie zich naderhand d. oude Latjjnen of
Aborigines vereenigden. Met dezen verbonden
zich d. Trojanen onder Aeneas, wier getal
echter v. te weinig belang was, om een beslissenden invloed op d. Latijnsche taal uit te
oefenen. Van meer belang waren in dit opzicht
d. Grieksche volkplantingen der Achaeers,
Locriers en Doriers, die in Midden- en
Beneden-Italia woonden en hun beschaving
buiten hun grenzen in Italie verspreidden,
waardoor noodzakelijk veel daarvan in d.
Latijnsche taal moest overgaan. Behalve v. d.
Oud-Latijnsche vindt men ook nog v. Etruscische, Oscische en Volscische talen gewag
gemaakt, die wellicht alleen verschill. tongvallen geweest zijn. d. Oscische vertoonde
zich later nog in d. zoogenoemde Atellanen
(zie Romeinsche letterkunde). Met d. verovering
v. Zuid-Italia en Sicilia, Macedonia en Achaie
moest d. Grieksche taal onder d. Romeinen
meer bekend en haar invloed alzoo op d. beschaving der Romeinsche nog belangrijker
worden. Ook vinden wij in d. afleiding v. vele
woorden, alsook in d. woordvoeging, menigvuldige sporen v. Grieksche afkomst en juist
bij d. oudste Romeinsche schrijvers, bijv.
Plautus, Terentius, Lucretius en zelfs Catullus,
vindt men vele Graecismen. Zie ook 't art.
Latijnsche taal.
(d.) is
Romeinsche Wijsbegeerte
een weinig afwijkende dochter der Grieksche.
d. Romeinen waren meestal zoozeer met
staats- en krijgszaken bezig, dat zij zich
weinig met d. wetenschappen, vooral niet
met d. afgetrokken bespiegelingen der philo.
sophie, konden bezighouden. Hoe wel er reeds
vroegtijdig in Italie twee wijsgeerige scholen
ontstonden, nl. d. rythagorische en d. Eleatische, schijnen d. Romeinen hiervan volstrekt
geen kennis genomen te hebben. Dat d. koning
Numa Pompilius een leerling v. Pythagoras
zou geweest zijn, is een overlevering, die
reeds door d. tijdrekenkunde weersproken
wordt, daar Numa omstr. honderd jaar vOOr
diem wijsgeer leefde. In 't begin waren d.
Romeinen ook tegen d. invoering v. Grieksche
kunst en wetenschap ingenomen; zij beschouwden die als schadelijk voor d. instandhouding der voorvaderlijke zeden. Een raadsbesluit (senatus consultum) v. 't jaar 162 v. Chr.
gaf d. praetor Marcus Pomponius d, last d.
philosophen on rethoren uit d. stad to verdrijven. Doch weldra zonden d. Atheners d.
drie beroemdste wijsgeeren v. dien tijd n.
Rome, om over hun staatsaangelegenheden
to onderhandelen. Daze afgevaardigden, met
name d. Academicus Carneades, d. Peripateticus Critolaus en d. Stolcus Diogenes Babylonius, waren niet alleen voor d. belangen v.
hun lastgevers werkzaam, maar zij gaven
ook met d, meesten bijval wijsgeerige en
redekundige lessen a. d. Romeinsche jongelingschap. Dit ergerde vooral d. ouderen Cato,
die toen 't ambt v. censor bekleedde; hij hield
't vooral voor hoogst gevaarlijk, dat Carneades dan voor dan tegen dezelfde zaak sprak en
d. hoofden der jonge Romeinen met ijdele
spitsvondigheden opvulde; spoedig warden d.
geleerde gezanten dan ook n. Athene terug
gezonden. Omstr. 70 jaar later namen d. toenmange censoren een besluit, dat zoowel a. d.
vreernde leeraars als a. hun toehoorders hun
openlijk misnoegen te kennen gaf. Doch dit
alles kon 't eenmaal uitgestrooide zaad v.
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't wijsgeerig onderzoek niet verstikken; ook
ward d. aanraking der Romeinen met Griekenland steeds menigvuldiger. Niet alleen kwamen nu Grieksche wijsgeeren, als Philo, Antiochus, Panaetius, Posidonius e. a., dikwtjls n.
Jome en gingen dozen gemeenzaam met d.
voornaamste Romeinen om, maar 't ward
spoedig eon gebruik, d. jonge lieden v. d. eerste
familien door Grieken to laten onderwijzen en
hen zelfs n. Griekenland, vooral n. Athene,te
zenden, om daar d. beroemde Grieksche wijsbegeerte to beoefenen. Ook werden vele
Grieksche geschriften n. Rome overgebracht,
zoodat men in d. bibliotheken der aanzienlijkste Romeinsche grooten d. werken v. Plato,
Aristoteles, Zeno on Epicurus vond.
Eindelijk begonnen eenige Romeinen zelf,
zooals Amafanius, Rabirius, Lucretius on
vooral Cicero, d. Grieksche wijsbegeerte in
Latijnsche geschriften voor to dragon. Dit
verschafte d. philosophie meer bekendheid on
aanhangers. Doch doze wetenschap bleef bij
d. Romeinen eon uitheemsche plant, die op
dozen boderu niet recht gedijen Wilde. Slechts
weinige Romeinen waren met dien echten
philosophischen geest bezield, die hen tot in
't heiligdom der wetenschap kon doen doordringen. Zij waren weinig oorspronkelijke en
zelfstandige denkers on namen meestal over
wat zij bij d. Grieken vonden on gaven 't eon
practische strekking. Vandaar dat onder hen
geen eigendommelijk stelsel opkwam en geen
nieuwe school gesticht ward. d. Romeinsche
wijsgeeren sloten zich liever bij eon der
bestaande richtingen aan of voegden, als
eclectici, 't baste wat zij hier on daar vonden
bijeen. Om hun practische richting verkregen
Zeno on Epicurus d. meeste aanhangers,
ofschoon 't d. anderen secten, zooals d. academische, peripatetische en zelfs pythagorische,
niet a. volgelingen ontbrak. d. Romeinsche
rechtsgeleerden waren meestal d. Stoicijnsche
leer toegedaan. Cicero, hoewel goon oorspronkeltjk wijsgeer, is toch d. bekwaamste wtjsgeerige
schrtjver bij d. Romeinen geweest. Aan Seneca
(zie Seneca) kan men geen philosophisch talent
ontzeggen. &ifs onder d. Romeinsche keizers
vond d. wijsbegeerte enkele beoefenaars, onder
wie zich bovenal Marcus Aurelius onglerscheidde. Men moat daarbij niet verge en,
dat d. Grieksche wtjsbegeerte hoofdzakelijk
door d. Romeinen tot d. later° Europeesche
volken gekomen is. Hadden d. Romeinen niet
hun wapenen on taal over Europa uiigebreid
on niet eenige Romeinsche schrijvers, met
name Cicero, d. Grieksche wijsbegeerte in een
Latijnsch gewaad gestoken en op d. werken
daarover opmerkzaam gemaakt, dan zou 't
d. vraag zijn, of wp wel veel v. d. schatten
der wilsheid, welke zij bevatten, zouden to
weten zijn gekomen.
Romeinsch recht Grua Romanum) is 't
recht, dat achtereenvolgens in d. Romeinschen staat gegolden heeft en dat wlj uit d.
geschiedschrUvers en tilt d. Justimaansche
verzameling v. d. eerste ontwikkeling af leeren kennen. wg bezitten fragmenten v. d.
wetten der XII tafelen, v. d. edicten der praetoren, keizerltjke verordeningen enz. en kunnen ons dus v. d. geschiedenis en d. ontwikkeling der rechtsinstellingen bij d. Romeinen
een vrtj holder begrip vormen.
In d. tijden der koningen heerschten er to
Itome natuuritk ook rw,htsbegrippen en wetten, maar wat ons daarvan wordt meegedeeld, verdient geen geloof. Nog lang na hun
verdrijving was d. kennis v. 't recht in d.
handen v. weinige aanzienlUken, omdat 't
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niet beschreven was, maar in d. wetenschap
v. oude gewoonten on herkomsten bestond.
d. Plebejers dreven vervolgens 't redigeeren
saner geschreven wetgeving door, d. XII
tafelen verschenen en verschaften d. burgers
meer rechtszekerheid. d. Wetgevende macht
geraakte in handen v.. 't yolk, in d. comitien
vergaderd, maar 't burgerlijke recht is niet
dik wijls eon voorwerp v. d. daar vastgestelde
wetten. Op d. grondslag der XII tafelen
wordt 't door d. rechtsgeleerden verder uitgewerkt on practisch ontwikkeld door d.
praetor, die met d. uitspraak in burgerlijkegeschillen belast was. Die praetor ging ook
verder; hij maakte ten gerieve v. 't publiek
analogische uitbreidingen v. 't geschreven
recht on wijzigde dit zelfs in zijn jurisdictie,
als 't met veranderde tijdsomstandigheden
streod. Zoo werden d. edicten dier praetoren
een belangrijke bron voor 't burgerlijk recht.
d. Invloed der rechtsgeleerden was zeer
groot, omdat d. praetor en d. rechters, door
hem ter beslissing v. elk geding aangewezen,
volstrekt geen deskundigen waren on d. adviezen der rechtsgeleerden dus altijd op prigs
gesteld werden. d. Keizers verkregen later eon
beslissende macht over wetgeving en rechtsbedeeling. Augustus legde d. vrijheid der
rechtspractljk a. banden on maakte eon keizerlijk verlof voor d. uitoefening ervan floodzakelijk. Hadrianus gebood d. rechters moor
op d. meeningen der door hen to hoorea
rechtsgeleerden to letten en list door Julianus d. edicten der praetoren tot eon samen
hangend geheel bijeenbrengen, dat nu
hoofdbron der burgerlijke wetgeving ward.
't Volk had natuurlijk d. wetgevende macht
verloren; zij was onder d. regeering v. Tiberius op d. senaat overgegaan on ten tijde v.
Septimius Severus oefenden d. keizers haar
reeds onbeperkt uit. Van willekeur echter kan men die vorsten, althans in d. algemeene
maatregelen 't burgerltjk recht betreffende,
zelden beschuldigen on na Nero werden ook
d. bijzondere rechten op weinig uitzonderingen na geeerbiedigd. bowel wij boven d.
wet staan", zoo uit zich eon Romeinsch keizer, Pertinax, „wenschen wij toch d. wet na
to leven". En geen wonder dus, dat onder
zulk een regime, dat voor orde en rust beter
geschikt was dan d. woelige volkssouverei.niteit der republiek, d. beoefening der rechts.
wetenschap welig bloeide. Die bloei duurde
voort tot 't laatst der 3e eeuw na Christus.
Toen schtjnen 't materieele verval v. d. Romeinschen staat, d. invallen der vreemde
volken, d. verandering v. godsdienst, d. verplaatsing v. d. zetel der regeering enz. ook
t oude gebouw der rechtsgeleerdheid ondermijnd to hebben. Rechtsgeleerden met oorspronkeltike geleerdheid werden zeldzaam, d_
oude meeningen slaafs gevolgd en d. wetten
uitsluitend bij keizerlijke wilsverklaring geregeld. Zoodoende begon zich d. behoefte a.
codificatie to openbaren; keizer Theodosius II
gaf er eon proeve van door d. keizerlUkeconstitutie, v. Constantinus af tot op ztjn tijd,
to verzamelen. Eenige rechtsgeleerden volgden later zUn voorbeeld, totdat eindelUk Justinianus een grootscher plan ontwierp on vrU
gelukkig uitvoerde (528 n. Chr.). HU verzamelde
d. keizerlUke constituties v. Hadrianus af in
een code, list uit d. werken v. 39 der voorn.
rechtsgeleerden uittreksels maken, !tam die
fragmenten op in d. Pandecten, vervaardigde een officiOel leerboek v. d. beginselen
des rechts (d. „Instituten") en ging zelf voort
met vele nieuwe instellingen to maken, die
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ons in d. „Novellae" bewaard zijn. d. Hoofdregeling v. dien arbeid was in handen v.
'Tribonianus. Uit die verzameling, in d. Middel-eeuwen „Corpus Juris Civilis" genaamd, leeren
wij voornamelijk 't Romeinsche recht kennen.
Immers, daar Justinianus a. haar bij uitsluiting wetskracht toekende en 't aanhalen v.
nude schrUvers voor d. rechtbanken verbood,
zijn d. werken der groote juristen geheel
verloren gegaan en is 't rnaar a. een gelukkig
toeval te danken, dat wij een geheel work
v. Gajus en eenige fragmenten v. Paulus en
Ulpianus nog behalve 't Corpus Juris zelf
bezitten. d. Herovering v. Italie op d. OostGothen (555 n. Chr.) voerde in dat land d.
-Justiniaansche wetgeving in en 't Romeinsche
recht hield er zich naast d. Germaansche
instellingen der Longobarden gedurende d.
Middeleeuwen staande, terwtjl in d. 13e eeuw
-a. d. universiteiten to Bologna en Ravenna
d. eerste wetenschappelijke beoefening v. 't
Corpus Juris aanving. Omstreeks dienzelfden
tijd drong 't gezag v. 't Romeinsche recht door
tot .Duitschland en tot Frankrijk. d. Talrijke
aanrakingen, waarin d. vorsten dier staten
met Italie kwamen, d. invloed der geestelijkheld, die in Italie haar middelpunt had, d.
afgeronde toestand, waarin 't Romeinsche recht
zich beyond, d. steun, dien dit recht a. 't
koninklijk gezag verleende, en andere oorzaken meer zullen daartoe bijgedragen hebben.
Er heerscht twijfel omtrent d. wijze, waarop
bij ons te lande 't Romeinsche recht kracht
v. wet gekregen heeft, aismede omstr. d. tijd,
waarop dit geschied is. Sommigen nemen dit
tijdstip gelijktijdig met 't ontstaan der NoordNederlandsche graafschappen en hertogdommen, anderen daarentegen eerst in 't Bourgondische tijdperk. Zeker is 't, dat sedert
' t begin der 15e eeuw 't Justiniaansche
Romeinsche recht in d. Noord-Nederlandsche
gewesten als subsidiaire wetgeving naast 't
gevioonterecht en d. plakkaten gold, terwijl
• in Friesland zelfs onbeperkt heerschte. Die
toestand heeft voortgeduurd tot d. tijd, dat
wij voor 't eerst een geschreven burgerlijke
wetgeving ontvingen onder d. regeering v.
koning Lodewijk, wiens besluit v. 24 Febr. 1809
-tot invoering v. 't wetboek Napoleon, ingericht
voor 't koninkrijk Holland, uitdrukkelijk d.
afschaffing v. 't Romeinsche recht bepaalde.
Sedert dien tijd heeft 't Romeinsche recht voor
ons wel alleen een theoretische, maar toch
zeer groote waarde, niet alleen omdat onze
hedendaagsche burgerlijke wetgeving voor
een groot deel uit dat recht geput is, maar
ook omdat 't Romeinsche recht door die nude
rechtsgeleerden, wier fragmenten in d. Pan-decten bewaard zijn, op een wijze is uitgewerkt, die als voorbeeld dienen kan voor
elke grondige rechtsstudie. Ondertusschen
geldt 't gewicht v. 't Romeinsche recht hoofdzakelijk voor 't privaat-recht. 't Strafrecht
was bij d. Romeinen zeer slecht ontwikkeld;
handelsverkeer was niet uitgebreid genoeg
om die afzonderlijke regels voor d. koophandel
in 't leven te roepen, waaraan onze tijd zoo
veel behoefte heeft; staatsrecht zullen wij
v. d. Romeinsche keizers wel niet willen
leeren en Romes betrekkingen met andere
staten schonken a. 't volkenrecht geen vruchtbare ontwikkeling, behalve in zoover 't internationaal privaat-recht betrof.
Romer (OLAF of oLE), geb. 25 Sept. 1644 te
Aarhuus, legde zich toe op d. sterrenkunde.
Van of 1671 werkte hij met PICA RD te Partjs,
waar hij tot lid der Academie benoemd werd.
Hij was d. eerste, die d. snelheid v. 't licht
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bepaalde (uit d. verduisteringen v. een der
maven v. Jupiter). HU vertrok in 1681 n.
Kopenhagen, waar hij 19 Sept. 1710 overl. als
burgemeester en Deensch staatsraad. Zijn
schriftelijke nalatenschap ging in 1728 bij een
brand te loor. Behalve door d. invoer v. d.
meridiaankijker Is hij nog bekend geworden
door zijn onderzoekingen omtrent d. epicy.Romerswaal, Zie Reimerswaal.
Romijn (wILLEm), een Nederl. landschapen dierenschilder, door sommigen ten onrechte
onder d. leerlingen v. H. Hondekoeter geteld;
hij werd door Berchem of Karel Dujardin in
d. kunst onderwezen en schilderde, in d.
manier v. die beide meesters, landschappen
met vee, die eon bi,jzonder grooten bijval
vonden, zoodat zij met d. werken v. Berchem
zelf, Asselijn e. a. gelijk gesteld werden.
Intusschen was zijn locale toon minder helder
en grauwer dan die v. genoemde meesters. 't
Museum to Amsterdam bezit drie v. zijn schildertjen, die ook in andere belangrijke verzamelingen v. Europa word-en aangetroffen.
Zeer beroemd zijn zijn teekeningen in zwart
krijt en Oost-lndische inkt. J. Visscher graveerde naar hem een reeks v.4 landschappen
met vee; ook andere graireurs, onder wie
Tischbein en Herzinger, hebben naar hem
gewerkt.
Romijn de Ilooghe. Zie Hooghe.
Romilly (Sir SAMUEL), een Engelsch rechtsgeleerde en parlementair redenaar, 1 Mrt 1757
to Londen uit een emigrantenfamilie geb.
Aanvankelijk advocaat, werd hij in 1806 in
't ministerie Fox-Grenville ad vocaat-generaal
en zag hij zich met d. titel ridder vereerd,
terwijl hij kort daarna tot lid v. 't Lagerhuis
gekozen werd. Hier onderscheidde hij zich als
redenaar on tjverde hij o. a. voor d. afschaffing
v. d. slavenhandel. Nadat hij bij d. dood v.
Fox zijn betrekking a. 't ministerie verloren
had, werd ROMILLY een der hooidleiders der
oppositie on drong hij op parlementshervorming aan. In 1818 zag hij zich wederom, nu
door Westminster, naar 't Lagerhuis afgevaardigd, doch reeds 2 Nov. v. dat jaar maakte
hij een eind a. zijn leven. Zijn „Memoirs"
werden in 3 din (1842) uitgeg., zUn „Speeches
in Parliament" in 2 dln (1820). Belangrijk is
o. a. zijn geschrift „Observations on the criminal law of England" (1810). — Zijn oudste
zoon, JOHN ROMILLY, geb. in 1802, werd in
1848 advocaat.generaal en in 1851 „master of
the Rolls" (directeur der kanselarij), zag zich
in 1865 tot lord Romilly v. Barry verheven
on overl. 24 Dec. 1874 to Londen. HU maakte
zich vooral verdienstelijk door d. uitgave v.
oud-Engelsche staatsoorkonden.
Rommelaere (GUILLAUME), geb. 3 Oct.
1836 to Gent, waar hU ook in d. geneeskunde
studeerde, vestigde zich na reizen door
Duitschland en Engeland als arts to Brussel.
Hier werd hij in 1870 hoogl. in d. anatomic,
on lid v. d. Belgische Academie v. Geneeskunde. HU schreef o. a. „Du traitement du
cancer" (1867), „Etudes sur J. B. van Helmont"
(1868), „Cours d'histologie" (1881) on „De la
mensuration de la nutrition organique"
(1882 —'84).
Romney (GEORGE), een v. d. beste Engelsche historie- en portretschilders v. zijn tijd,
werd in 1734 to Dalton geb., waar zijn wader
architect was. HO werd door een onbeduidend
schilder, Steele, in d. beginselen v. 't schilderen zoover gebracht, dat hij als reizend portretschilder zijn brood verdienen kon. In 1762
kwam hij to Londen en daar vond hij ruim-
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schoots werk. HU trachtte nu ook als historieschilder uit to munten en won in 1763 d. tweeden prijs der „Society for the encouragement
of Arts and Sciences" en spoedig daarna d.
eersten pas met een schildertj, „d. Dood v.
koning Edmund" voorstellende. In 1773 reisde
MI met Ozias Humphrey n. Rome om er d.
meesterstukken der Italiaansche school te bestudeeren. Na zijn terugkeer te Londen word
htj d. schilder naar d. mode en daarin toonde
MI talent genoeg om te bewUzen, dat htj
ook in een tUdperk v. zuiverder kunstsmaak
zou uitgemunt hebben. Hij had zin voor eenvoud en grootschheid en een fijn gevoel voor
't schoone in d. natuur. Hem ontbrak echter
in zijn eerste werken nauwkeurige teekening
en goad begrip v. lichteffect. 'twelk hij eorst
door zijn studien in Italie verwierf. Door d.
aanschouwing v. d. beeldhouwwerken der Oudheid ward ROMNEY ervan overtuigd, dat zijn
ttjd zich ten aanzien v. d. kunst op een gevaarAiken weg beyond, dien htj, zoowel door zich
zooveel mogeltjk v. goede afgietsels naar d.
antieken te omringen als door studio der natuur, trachtte to vermijden. Hi.j schilderde
voortdurend een aantal portretten, die hem
veel geld opbrachten, en daamevens echter ook
phantasiekoppen en figuren. Ook vervaaardigde
hij voor Boydell's bekende Shakespeare-galertj
eenige voorstellingen, a. d. werken diens dichters ontleend. Ook a. Sterne's „Tristam Shandy"
ontleende hij eenige onderwerpen. In onderscheidene latere schilderijen stelde hij d. bekoorlijke Emma Lyon (later lady Hamilton)
voor en hij was, evenals vele andere schilders,
een ttjd lang ale betooverd door die verrukkelijk schoone verschUning. Hij overl. to Dalton
in 1802. Cunningham beschreef 't leven v. dozen
kunstenaar en wjjdt uitvoerig uit over zUn
betrekkingen tot lady Hamilton.
Romny, een stad in 't N. v. 't Zuid-Russische gouvernement Poeltawa, a. d. uitmonding v. d. Romna in d. Soela, t. Z.-W. v. Koersk,
met 14 000 inw., belangrUke jaarmarkten en
fabrieken v. aardewerkwaren, schoenen, landbouwgereedschappen enz.
Romp, Zie Geraamte.
.

Romulus, d. grondlegger en eerste koning
v. Rome, wiens geboorte, afkomst en verdere
lotgevallen, evenals die v. zooveel andere perBonen uit d. Oude geschiedenis, geheel in 't
duister ligt. Zjjn moeder, Rhea Sylvia, was een
dochter v. Numitor, koning v. Alba, en ward
door haar oom Amulius, die haar vader v. d.
troon beroofd bad, tot d. dienst v. Vesta bestemd en onder haar priesteressen geplaatst,
ten einde to voorkomen, dat haar zonen hem
weer v. • d. troon zouden stooten. Intusschen
word dit plan v. d. wreeden Amulius verd. KoninklUke maagd vergat haar geIofte v. kuischheid en een paar tweelingbrooders was 't levolg harer heimeltjke liefde.
Om d. verschrikkeltike straf to ontwtiken,
welke d. wet uitsprak over d. Vestaalsche
maagden, die haar plicht vergaten, gaf ztj voor,
dat d. oorlogsgod Mars d. vader was harer
kinderen, en door deze list redde ztj zich
zelve 't leven, maar d. tweelingen werden
op last v. Amulius naar een woeste landstreek a. d. oever v. d. Tiber gebracht, opdat
ztj eon vroege prooi v. d. dood mochten worden, en werden bier, volgens d. sage, door
een wolvin gezoogd, tot 't toeval een herder derwaarts voerde, die d. beide kinderen
met zich nam en opvoedde. aomuLtTs en
Remus brachten bier hun jeugdigen leentjd
met d. jacht en roof door. Toen nu later d.
jongere brooder, Remus, door een v. Amulius'
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dienaren ward gevangen genomen, verzamelde
d. moedige ROMULUS een klein getal ondernemende metgezellen, met wie htj zoo gelukkig was (zUnde On en gins broeders aanzienitjke afkomst inmiddels bekend geworden),
niet alleen Remus to bevrtjden, maar ook a.
Amulius d. onrechtvaardig verkregen kroon
to ontrukken en ztin ouden grootvader Numitor weer op d. koningszetel to plaatsen. Na deze
daad besloot ROMULUS in vereeniging met
Ain broeder zelf een stad to bouwen, waartoe
d. goden hem bij een plechtig offer, door d_
vlucht v. 7 adelaars, d. plaats zouden hebben
aangewezen; en zoo ward Rome in ma
(volgens anderen in 754) vOOr onze tUdrekening gesticht.
d. Eensgezindheid, welke tot dusver onder
d. beide broeders had bestaan, ward met deze
onderneming verbroken. ROMULUS bezoedelde
uit ntjd zijn handen met 't bloed zUns broeders,.
die, naar 't meest gew one verhaal, om 't leven,
word gebracht; een andere overlevering echter
laat hem voor d. toorn v. ROMULUS over d.
Alpen vluchten en doet hem d. stad Reims
stichten. Middelerwill was 't kleine aantal
trouwe vrienden, die ROMULUS tot hiertoa
gevolgd waren, op verre na niet toereikende r

omginstadbevlk,zohtjic
genoodzaakt zag, haar tot eon wijkplaats.
voor vluchtelingen to maken. Hierdoor werden
wel mannen gewonnen, doch 't ontbrak weldra
d. Romeinschen burgers a. vrouwen. Terwij1
hun pogingen, d. jonge dochters der naburige
stedon n. Rome to lokken, door d. ouders
verhinderd werden, besloot ROMULUS nu tot
een daad v. geweld.. HU richtte een godsdienstig
volksfeest a. en noodigde daartoo d. Sabtjnen
(zie Sabijnen) met hun vrouwen en dochters
uit. Dozen verschenen onbezorgd ; doch in
't midden v. 't feast werden ztj overvallen en
v. hun dierbare panden beroofd. Verbitterd
snelden d. Sabtjnen to wapen on er ontstond
een krtjg tuss. d. beide volken ; doch 't smeeken
der geroofden, die zich tuss. d. strUdende
parttlen wierpen, veroorzaakte eindeltjk d.
vrede en Rome won door d. vereeniging met
d. Sabtjnen aanmerkeltjk in bovolking; terwill
verscheidene gelukkig gevoerde oorlogen, die
altljd met d.. vermeerdering v. land en yolk
voor d. nieuwen staat eindigden, zijn verdere
duurzaamheid bevestigden on a. d. zegevieren-

den mood der eerste Romeinen reeds d. grootheid voorspelden, waartoe Rome eenmaal geraken zou. d. Regeering V. ROMULUS was streng
en gewelddadig voor gin onderdanen, die zich
vrijwillig a. hem onderworpen hadden, en
zijn onverwachte verdwijning verwekte niet
ongegrond 't vermoeden, dat htj door d. hand
eons misnoegden was omgebracht. Volgens
d. overlevering voer hU ten hemel on ward htj
in d. raj der Goden opgenomen, then hij zijn
work voltooid on d. Romeinschen staat gegrondvest had. 't Romeinsche yolk bewees
hem, als d. stichter V. Rome, in een a. hem
gewtjden tempel goddeltIke ear. Hu zou btjna
87_jaar geregeord hebben.
Romulus Augustulus is d. naam v. d.
laatsten keizer v. 't West-Romeinsche rtjk,
met wiens onttroning dat rijk in 't jaar
476 na Chr. een einde nam. 14 was d.
zoon v. d. Romeinschen patricigr Orestes, die
tegen keizer Julius Nepos streed on dozen
dwong voor hem a. Daln3ati8 d. wtjk to
nemen. Zich alzoo a. 't hoofd des rljks on d.
keizerstroon ledig ziende, liet Orestes zUn soon
to Ravenna tot keizer uitroepon; deze ward
echter wegens ztjn jeugd spottenderwijze
Augustulus in plaats v. Augustus genoemd.
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ZIA regeering — of liever zUns vaders regeering onder zijn naam — duurde niet lang.
Odoacer, koning der Herulers, overwon in 't
volgend jaar Orestes to Pavia en diens broeder
Paulus 31 Aug. 476 in d. slag v. Ravenna.
Odoacer liet Orestes onthoofden en weer a.
ROMULUS AUGUSTULUS, dien hij spaarde om zijn
jeugd, 't slot Lucullanum in Campania tot verblijf a., met toekenning v. eenjaargeld. Alzoo
eindigde 't West-Romeinsche rijk, dat ruim
12 eeuwen bestaan had.
Roncaglia, Zie Roncalische velden.
Roncalische velden is d. naam v. een
vlakte bij 't dorp Roncaglia in d. Ital. prov.
Piacenza; zij zijn beroemd wegens verscheidene rijksdagen, hier door d. Duitsche keizers
(o. a. door Otto III in 996, door Hendrik V in
1110 en door Frederik I Barbarossa in 1154
en 1158) gehouden.
Roncesvalles, in 't Fransch Roncevaux,
een dal in Navarre tuss. Pamplona en s. Jan
Pied de Port, is vooral bekend door d. legende,
dat daar d. achterhoede v. Karel d. Groote
in 778 door d. Arabieren geslagen werd en
dat daarbij d. dappere Roland d. dood gevonden heeft. Vandaar draagt een gedeelte v. d.
weg d. naam Rolandspoort. Aldaar werden
ook 16 en 17 Oct. 1794 gevechten door d.
Franschen onder Moncey tegen d. Spanjaarden onder Colomera geleverd, ten gevolge
waarvan d. eersten 't geheele dal veroverden.
27 Juli 1803 tastte Soult met 50 000 man
28 000 Engelschen en Spanjaarden onder Wellingtons persoonlijke leiding a., doch hij werd
met groot verlies geslagen. Doze slag wordt
door d. Franschen ook d. slag v. Cubiry
genoemd.
Ronda, in d. Romeinschen tijd Arunda, een
stad in d. Spaansche prov. Malaga, op een
rots in d. Sierra Ronda gelegen, die op drie
zijden in een kloof ter diepte v. 60 M. afdaalt.
Zij heeft verscheidene aanzienlijke gebouwen,
waaronder een kasteel, een circus voor stiergevechten en 20 000 inw., die zich bezighouden met olie- en wijnbouw en voortreffelijke
paardenteelt. Ronda was d. belangrijkste vesting v. d. Moorsche koningen v. Granada.
R ondbekkigen (d.) (Cyclostomi) maken
een orde der visschen uit. Zij zip wormvormig, hebben geen borst- en buikvinnen, een
kraakbeenig skelet, 6 of 7 paar kieuwen, een
niet-verdeelden neus en een cirkel- of halfcirkelvormigen zuigmond. d. Huid heeft geen
schubben. d. Rug- en staartvinnen zijn over
d. geheelen rug en staart ontwikkeld en
meestal door beenige stralen gesteund. 't
Skelet bepaalt zich tot een kraakbeenig begin
der wervelzuil en v. d. schedel. d. Oogen liggen soms onder d. huid of onder spieren. d.
Kaken ontbreken, maar 't weeks gehemelte
en d. bodem v. d. mond zijn met hoornachtige
tanden gewapend. Eon zwemblaas komt niet
voor. d. Negenoogen doorloopen een soort
gedaanteverwisseling, die reeds in de 17e eeuw
a. BALDNER te Straatsburg bekend was, maar
in 't laatst der 19e door Aug. Muller opnieuw
ontdekt werd. d. Jonge larven zijn blind en
tandeloos, bezitten een kleinen, door een
hoefljzervormige bovenlip omzoomden mond
en werden langen tijd als een bijzondere
soort beschouwd. Sommige rondbekkigen
leven in zee en zwemmen tegen d. tijd v. 't
kuitschieten, soms door andere visschen gedragen, d. rivieren op, op wier bodem zij in
holten d. eieren afzetten. Andere zijn riviervisschen. Zij zetten zich op steenen, doode
en levende visschen vast; d. laatste kunnen

ztj op die wijze dooden; zij voeden zich ech-
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ter met wormen en kleine waterdieren. Tot
daze orde behooren twee familien. 1°. d. Myxinoidae, v. wie een soort soms in d. lichaamsholte v, andere visschen leeft; 2°. d. petromyzontidae. (negenoogen).
Ronde, een soort

v. visiteerpatrouille ter bewaking v. d. dienst der verschill. wachtposten on schildwachten in eenig garnizoen.
Zij bestaat uit een officier of ondei-officier
on eenige manschappen, v. wie een v. eon,
lantaarn voorzien is. Ronden worden op
onbepaalde tijden gemaakt; d. manschappen
worden genoemd naar d. rang v. dengeen,.
die haar doet (rondo-commandant, rondomajoor, enz.).
Rondeau host, vooral in d. Fransche
poezie, een soort v. klinkdicht, doorgaans
bestaande uit 13 versregels v. tien lettergrepen, waarvan d. negende on d. dertiende
't eerste woord of d. eerste helft v. d. eersten
regal bij wijze v. refrein herhalen. Doorgaans
bevat een rondeau acht staande on viji
slepende rijmregels, bijv.:
Ma foi, c'est fait de moi, car Isabeau
M'a conjure de lui faire un rondeau.
Cola me met on une peine extreme:
Quoi, treize vers, huit on eau, cinq on eme_
Jo lui ferais aussita un bateau.
Formons en huit on invoquant Bordeau,
Et puis mettons, par quelque stratagems,
Ma foi, c'est fait!
Si je pouvais encor de mon cerveau
Tirer cinq vers, Pouvrage serait beau!
Mais cependant me voila dans PonziOme,
Et si je crois qua je fais le douzieme,
En voila treize, ajustes au niveau;
Ma foi, c'est fait!
't Rondeau is dus uit d. aard der zaak een
soort v. vernuftsspeling, een „nalvite", gelijk
Boileau zegt, on 't was een dwaze rtjmkunst
v. Benserade, d. Metamorphosen v. Ovidius in
zulke verzen over to zetten. In d. Fransche
letterkunde is 't rondeau zeer oud. Reeds
Froissard (zie Froissard) heeft er een menigte
v. verzameld. Marot en Saint-Gelais vroeger,
Lafontaine on Mad. Deshoulieres later hebben
er vooral in uitgemunt.
In d. muziek heat rondeau een stuk, waarin
een thema onder afwisselende en verschill.
modulation telkens als refrein terugkeert.
Rondeel, een gemetseld cirkelvormig
bastion, zooals bp. in d. versterkingswijze
v. Albert Dilrer voorkomt.
Rondelet (GUILLAUME), eon Fransch geneesheer en natuuronderzoeker, 27 Sept. 1507
to Montpellier gab. Hij wijdde zich zeer laat
a. d. studio, genoot onderricht to Parijs en te
Montpellier en zette zich to Pertuis (in
Provence) neder ter uitoefening v. d. prakttjk
der geneeskunde. Daar hij slechts weinig
patienten kreeg, keerde hij n. Parijs terug en
werd hij gouverneur v. een jong edelman.
Eenigen tijd later keerde hi) n. Montpellier
terug; hij promoveerde daar en kreeg zelfs
een betrekking a. d. academie, welke hem
echter tijd genoeg overliet, om in 't gevolg
v. d. kardinaal de Tournou Italie en d.
Nederlanden door te reizen. In 1551 keerde
hij n. Montpellier terug en hij bleef voorts
in die stad, waar hij 30 Juli 1566 overl.
Zijn medische werken onder d. titel ,,Rondeleti
opera omnia medica", door een Pool (J. Croquer,
1828) uitgegeven, zijn tegenwoordig vergeten,
maar nog altijd hebben eenige waarde zijn
werken over d. natuurlijke historie der vis-
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dichten „ A.an Dr. Schaepman" on „Der eeu wen
worsteling" (1889).
Ronne (LUDWIG MORITZ PETER VON), een
bekend Duitsch staatsman on schrijver, geb.
18 Oct. 1804 to Gluckstadt en overl. 23 Dec.
1891 to Berlijn. 1111 bekleedde verschill. staatsen rechterlijke betrekkingen, was sedert 1819
Rondibili.s.
bij herhaling lid v. d. Pruisischen landdag,
Rondelet (JEAN), een bekwaam Fransch
't Huis der Afgevaardigden en d. Duitschen
architect, geb. to Lyon in 1743, overl. to Parijs
Rijksdag on schreef o. a. d. volgende werken:
in 1829. Hij was een v. d. verdiensteltjkste
„Erganzungen und Erlauterungen der preusleerlingen v. Sufflot, d. bouwmeester v. 't
zischen Rechtsbficher" (be dr. 1874, 4 dln),
Pantheon. In 1785 reisde RONDELET op last
„Die Verfassung und Verwaltung des preusder regeering n. Rang, waar hij ijverige stuzischen Staats" (1850—'56, 9 dln), „Das Staatsmaakte, welker slotsom hij nederlegde
recht der preuszischen Monarchie" (3e dr.1869
in een werk, „La science de la construction
tot '72), „Das Verfassungsrecht des Deutschen
des edifices". in 't jaar XII der Fransche reReichs" (1872) en „Das Staatsrecht des Deutpubliek bekroond. Hem werd d. voltooiing
schen Reichs" (2 din, 1876—'77).
opgedragen v. d. door Sufflot begonnen bouw
Ronner (Mevr. HENRIETTE RONNER, geb.
der kerk v. s. Genoveva. Vooral in 't stollen
imp), een Nederl. schilderes, 31 Mei 1821 to
en steunen v. d. reusachtigen koepel v. dat
Amsterdam geb. Al spoedig ging zij met
gebouw, waarbtj groote zwarigheden to overhaar wader, d. dierenschilder Knip, to ss-Grawinnen waren, toonde RONDELET zich een uitvenhage wonen, onder wiens leiding reeds
stekend technicus. Bovendien nam hij deel a.
op jeugdigen leeftijd zich in d. schilder-onderscheidene andere bouwwerken; hij werd
kunst bekwaamde. Later vestigde zij zich to
in 1794 lid v. d. „Commission des travaux
Bergen-op-Zoom, terwijl zij na haar huwelijk
publics" en werk to krachtig made tot d. vesto Brussel ging wonen, waar zij steeds ijverig
.tiging der „Ecole polytechnique" in 1795. Een
d. schilderkunst in haar atelier bleef beoefev. d. belangrijkste werken, waarmee hij zich
nen. Een menigte barer stukken warden op
in 1804 bezighield, was 't plan voor d. koepel
verschill. tentoonstellingen, zoowel bier to
der korenbeurs, waarover hij ook een brochure
lande als elders, met goud bekroond. Haar
uitgaf. Ook schreef hij over d. scheepsbouw
geliefkoosd onderwerp is katjesschilderen on
der Ouden on over d. waterleidingen der Rovele fraaie stukken heeft zij in dit genre gemeinen, terwijl zijn uitvoerigste werk is
maakt. d. Bekendste zijn o. a. „Schaakmat",
„Trait() theorique et pratique sur l'art de
„Rumoerige familie", „Slapende Katjes" enz.
batir" (4 dln, met 193 platen, 1813—'17). RONBij d. firma Sijthoff verscheen onlangs een
DELET was professor a. d. ,Ecole des B. A.",
prachtwerk, getiteld „Henrietta Ronner en
lid v. 't instituut, ridder der orde v.'t legioen
hare katjes", door Johan Gram.
v. eer, enz.
Ronsard (PIERRE DE). Deze Fransche dichRonde taibl, Zie Bidders van de ronde
ter, vol vuur en kracht en daarom meermalen
tafel.
d. Fransche Pindarus genoemd, werd 10 of 11
Rondsel, Zie Rad.
Sept. 1524 op 't slot Lapoissonniere in VendOme
Ronde (JOHA.NNES), d. stichter v. d. zoogen.
uit een geslacht v. Hongaarsche afkomst geb.
Duitsch-Kath.-Kerk (zie Duitsch-Katholieken),
Hij was in gin jeugd page a.'t hof v. Orleans;
geb. 16 Oct. 1813 to Bischofswalde in Silezi6.
later deed hij onderscheidene reizen in 't geHij was v. 1841—'42 kapelaan to Grottkau en
volg v. aanzienlijke personen, totdat een
vestigde zich in 1843 to Laurahate in Opperziekte, die hem op zijn 18e jaar stokdoof
Silezie, waar MI a. d. kinderen der mijnwermaakte, ten gevolge had, dat hij zijn overige
kers onderwijs gaf. Kort daarna werd hij
levensdagen in stills kloosterachtige afzondewegens een open brief a. d. bisschop Arnoldi
ring doorbracht. Hij overl. te Tours, 27 Dec.
betreffende d. tentoonstelling v. d. heiligen
1585. Indien 't misschien waar is, dat htj bij
rok to Trier in d. kerkeltjken ban gedaan en
zijn leven to uitbundig met eerbewpzen overv. nu of drong htj door woord en schrift aan
laden is, zeker mag 't ook genoemd worden,
op afscheiding v. d. kerk v. Rome. Hij spoorde
dat hij later, met name naar aanleiding der
aan tot 't stichten v. Duitsch-Kath. gemeenten
critiek v. de Malherbe, to zeer is miskend.
-en sloot zich in 1848 bij d. democratische bed. Eerste uitgave zijner gedichten bezorgde
weging aan, weshalve hij n. Engeland moest
hij zelf (1567, 4 dln); onder d. latere zijn d.
vluchten. In 1861 keerde RONGE n. Duitschbests die v. Vinet (1587, 10 din), die v. Galland
land terug en vestigde hij zich to Frankfort
(1604—'17, 11 dln) on vooral die v. Richelet
a. M. Te vergeefs deed hij moeite om a. d.
met uitvoerige aanteekeningen (1623, 2 dln).
Duitsch-Kath. partij meer invloed te verEon bloemlezing gaf Jakob („Oeuvres choisies",
schaffen en, nadat hij sedert 1873 to Darm1840). Zie Gunther, „Ronsard und sein Ver.
stadt verbltjf gehouden on daar d. „Religiose
haltniss zur Entwicklung der FranzOsische
Reform" geredigeerd had, overl. htj 26 Oct.
Sprach e" (1846).
1887 to Weenen.
Ronsdorf, een stad in d. Pruis. RtjnproRon.kel • (PHILIPPUS sAmtrzr, VAN), een
vincie (distr. Dfisseldorf), met fabrieken v.
Nederl. theoloog en letterkundige, geb in
ijzer- en staalwaren e. a. producten, handel
1830 to Groningen en overl. in Juni 1890 te
on 11700 inw.
Leiden. Hij was v. Isranetische afkomst en
Röntgen (ENGELBERT), een Nederl. violist,
werd aanvankelijk voor rabbi opgeleid; tot
geb. 30 Sept. 1829 to Deventer, sedert 1848
It Christendom crvergegaan, studeerde en proleerling, later leeraar a. 't conservatoire to
Leipzig, tevens le concertmeester a. 't Gewandmoveerde hij to Utrecht in d. godgeleerdheid
en was hij achtereenvolgens predikant te Maas. hausorkest. — Ain zoon, JuLnis EONTGEN, geb.
land, Mat, Zutfen en Leiden. Van zlin go9 Mei 1855 to Leipzig, ontving zijn opleiding
schriften in proza noemen wij „d. Heilige
to Leipzig en to MiAnchen, werd in 1878 leeraar
Schrift in bilbellezingen voor yolk" (2 dln,
a. d. muziekschool to Amsterdam en zag zich
d. oprichting v. 't conservatoire aldaar tot
1878), „Personen des Blibels" (1886) en „Mt 't
Jodendorn tot d. Christus" (1886) on v. zip geleeraar in 't klavierspel a. die inrichting be-

scben, getiteld „De piscibus marinis libri
XVIII, in quibus, piscium imagines
-expositae stint" (1554) en „Universae aquatint= historiae pars altera, cum veris ipsorum
imaginibus" (1555). Laurent Joubert beschreef
zijn leven in 't Latijn. In d. „Pantagruel" v.
Rabelais komt RONDELET voor onder d. naam
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noemd. In 1886 word htj directeur v. d. con-certen v. d. Maatschappij ter Bevordering v.
Toonkunst en v. die v. Felix Meritis. Als
begaafd . componist maakte hij zich bekend
o. a. door een symphonie, viool- en klaviersonaten en liederen.
Rood. Zie Prisma en Verven.
Rood bloedloogzout. Leidt men door
een oplossing v. geel bloedloogzout chloorgas
of voegt men broom toe, dan krigt men
roode kristallen v. een stof, die tot moleculairformule K6Fe2 (CN)12 heeft. Bij verdere
inwerking v. chloor of broom wordt hieruit
nog kalium weggenomen en ontstaan groene
verbindingen. Terwijl geel bloedloogzout niet
vergiftig is, is rood bloedloogzout zeer vergiftig. Zijn oplossing wordt door 't licht ontleed
en dan ontstaat weer geel bloedloogzout. Met
-een ferrozout in oplossing geeft 't een blauw
neerslag v. ferroferricyanide [Fe d Fe 2 (CN)i2],
Turnbull's blauw genoemd. Met een ferrozout
in oplossing geeft 't goon neerslag. Hiervan
maakt men gebruik ter onderscheiding v.
ferro- en ferrizouten.
Roodborstje (Luscinia rubicula). 't Roodborstje behoort tot d. familia der turdidae
onder d. gangvogels (passeres) en verschilt v.
d. zeer nabijkomende roodstaartjes en nachtegalen voorna.meltjk door d. relatieve lengte
der slagpennen in d. vleugels; 't roodborstje
heeft d. eerste slagpen slechts v. d. halve
lengte der tweede en d. derde on vierde even
lang, zijnde daze v. alle vleugelveeren d.
langste. Dit vogeltje bewoont geheel Europa
en trekt 's winters naar Noord-Afrika. Enkele
paren overwinteren bij ons on in strenge
winters ziet men lien zelfs op buitenplaatsen
boerenhoven met d. honden uit d. bak
-eten, 'tgeen ook merkwaardig is, omdat hun
gewoon voedsel uit insecten on wormpjes
bestaat. 't Vogeltje is kleiner dan d. nachtegaal, heeft d. schedel, d. nek, d. vleugels en
41. staart olijfkleurig bruin, 't aangezicht, d.
keel en d. borst geelachtig rood on d. buik
en d. veeren der pooten wit. d. Snavel is
zwartachtig bruin en d. oogen zijn donkerbruin, bijna zwart; d. pooten zijn vuilbruin.
Pit diertje is zeer weinig schuw en houdt
zich gaarne dichtbij d. menschelijke verblijven
-op; vandaar dat 't meer bekend is dan vele
andere zangvogels. Daarbij komt, dat zijn
zang zacht en aangenaam is. 't Maakt zijn
nest op d. grond, meestal nit mos, en 't wijfje
legt daarin 5 tot 6 geelachtig witte, eenigszins
bruin gevlekte eieren.
Roode Kruis ('t) is een vereeniging, in
1864 door d. Conventie v. Geneve opgericht,
ten doel hebbende d. ellende v. d. oorlog
(zie dat art.) zooveel doenlijk to verzachten,
bovenal gewonde on zieke soldaten, benevens
al d. tot hun verpleging noodige personen on
voorwerpen onder bescherming v. 't volkenrecht to stollen en tegen d. verdere jarnmeren
v. d. oorlog to beschermen. Genoemde o vereenkomst word gesloten 22 Aug. 1864 door d.
regeeringen der volgende staten : Baden,
Belgie, Denemarken, Frankrijk, Hessen, Italie,
Nederland Pruisen, Zwitserland en Wurtemberg; 't volgend jaar traden ook nog Griekenland, Groot-Britannia, Oostenrijk on Turkije
toe. d. Vlag der vereeniging voert een rood
kruis op een wit veld; naast doze moot
in oorlogstijd op d. hospitalen en verdere
gebouwen v. 't „Roode Kruis" d. nationale
vlag wapperen. Ook d. dokters, pleegzusters
e. a. personen. a. d. vereeniging verbonden,
dragon dit onderscheidingsteeken, wettig gestempeld, bij zich, en wel op een band om
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d. arm. In d. oorlogen V. 1866 (tuss. Oostenrijk
en Pruisen) on v. 1870—'71 (tuss. Frankrijk en
Duitschland) heeft 't „Roode Kruis" zeer belangrijke diensten verleend.
Roode Torenpas is d. naam v. eon bergpas in d. Transsylvaansche Alpen, tuss. Zevenburgen en Walachtje, hij wordt gevormd door
d. doorbraak v. d. Aloetarivier en is genoemd
naar een rood geverfd kasteel, dat op een
rots gelegen is. Aan d. zuidelijken ingang lag
vroeger d. Castra Trajana, waarom hij ook
wet Porta Trajana of „Poort v. Trajanus"
wordt genoemd. Hier behaalden in 1442 en
in 1493 d. Hongaren overwinningen op d.
Turken en trokicen d. Russen in 1849 uit
Walachtie Zevenburgen binnen.
Roode Zee. d. Golf v. Arabia of Roode
Zee is een golf v. d. Indischen Oceaan, die,
Azie v. Afrika scheidende, zich uitstrekt v.
d. straat Bab-el-Mandeb (waardoor zij gemeenschap heeft met d. Arabische Zee, t. Z.) tot d.
landengte v. Suez (waardoor zij gescheiden
is v. d. Middell. Zee, t. N.) of v. 12° 40 tot
29° 58' N.-Br. d. Arabieren noemen haar Bahrel Ahrnar of Bahr el Hedsjas. In 't N. splitst
zij zich in twee golven, welke 't schiereiland
Sinai insluiten; d. oostelijke hiervan heat
golf v. Akaba (Sinus Aelaniticus), d. wostelijke golf v. Suez (Sinus Heroopolites).
d. Vele koraalriffen, rotsen en klippen, die
men in d. Roode Zee aantreft, maken, dat zij
moeilijk to bevaren is; daarbij komt, dat zij
eon betrekkeltjk geringe diepte heeft en dat
er sterke stroomen gaan. d. Rivieren, die
zich in d. Roode Zoe ontlasten, zijn weinig
in getal en v. geringe beteekenis; daarentegen
is d. verdamping er zeer aanzienlijk. Dit verklaart zoowel 't dalen v. d. waterstand of
v. d. zeespiegel als d. vrij sterke strooming,
die uit d. Indischen Oceaan naar d. Roode
Zee gaat, alsmede 't aanzienlijk zoutgehalte
v. haar water (5 pct). d. Naam „Roode" Zee
is volgens sommigen afkomstig v. d talrijke
polypen en andere gewassen, die men op haar
bodem vindt en die a. haar water op vele
plaatsen een roodachtigen gloed geven; volgens
anderen is daze ontleend a. 't roode marmer,
dat in groote hoeveelheden op d. oevers
wordt aangetroffen. In d. Bijbelsche geschiedenis vindt men v. d. Roode Zee melding
gemaakt als Schelfzee, waardoor d. kinderen
Israels bij hun uittocht uit Egypte trokken
(zie 't tweede book v.Mozes,Exodus genaamd,
hoofdst. XIII e. v.); hiermee wordt d. zeer
ondiepe nooyd westelfte golf bedoeld.
d. Scheepvaart op d. Roode Zee was in
weerwil v. haar talrijke belemmeringen r.
ouds zeer levendig. Reeds in d. dagen v. koning
Salomo zond men er uit d. havens v. Eziongeber en Elath schepen n. 't rijke Ophir.
Onder d. heerschapppij der Ptolemaeen en
der Romeinen nam d. vaart uit Berenice en
Myus Hormus op Indict een hooge vlucht,
ter wijl in d. Middeleeuwen Venetia, Pisa,
Genua, Amalfi, Marseille e. a. havens der
Middell. Zee een rijken handel op d. Roode
Zee dreven. Na d. ontdekking v. d. zeeweg n.
Indict door d. Portugeezen nam d. handel op
laatstgenoemd land voor langen tijd een
andere richting; men voer om Afrika been,
waardoor 't handelsverkeer op d. Roode Zee
voor langen tijd ging kwijnen. Eerst in onzen
tijd, vooral sedert d. doorgraving v. d. landengte v. Suez (zie dat art.), wordt dit water
opnieuw door d. schepen v. alle naties bevaren. d. Voorn. kustplaatsen a. d. Roode Zee,
walker lengte 2140 KM., breedte 220-350 KM..
on gemidd. diepte 463 M. bedraagt, zijn: Suez,
14
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Sosseir, Soeakin en Massoea a. d. Afrikaansche en Jambo, Dsjidda, Hodeida en Mokka
a. d. Arabische ztjde.
Roodguldigerts. Twee mineralen dragen dozen naam. Arseenzilverblende heet ook
licht roodguldigerts en antimoonzilverblende
donker roodguldigerts. Zie d. artt. proustiet en
pyrargyriet.
Roodi.jzererts,

kol. 1).

Zie IJzer (dl 5, blz. 95,

of cupriet is een regelmatig kristalliseerend, rood mfneraal, dat 't
soort. gew. 3,5 a 4 en bijna d. hardheid v.
veldspaath heeft. 't Bestaat uit koperoxydule
(Cu2 0), komt o. a. voor bij Lyon, in Cornwall,
in d. Oeral, in d. Altai en in Damaraland
(Afrika) en is een der beste koperertsen.
Rood Krijt is een delfstof, welke bestaat
uit klei en roodijzererts en in thonschiefer
voorkomt, o. a. bij Saalfeld, bij Neurenberg,
in Hessen en in Tyrol. 't Is bruinachtig rood
v. kleur en heeft d. eigenschap of te verven;
daarom kan 't tot teekenen en schrijven gebruikt worden, tot welke doeleinden 't in
stiften wordt gezaagd, die op zich zelf gebruikt of evenals potlood in houten kokers
gestoken worden. Nog beter beantwoorden ze
aan haar doel, wanneer 't rood knit tot poeder gebracht en met een oplossing v. gom
Termengd wordt; op die wtjze worden d.
Engelsche en Parijsche roodkrijt-stiften bereid.
Is er tevens een weinig zeep bijgevoegd, dan
strijken zij nog lichter aan en d. streep wordt
daardoor donkerder en glansrijker. d. Aldus
bereide stiften moeten op vochtige plaatsen
bewaard worden, opdat zij niet uitdrogen.
Roodlooderts, Zie KrokoIet.
Roodnikkelkies, arseennikkel
of kopernikkel is een hexagonaal, isomorph met antimoonnikkel kristalliseerend, licht koperrood
mineraal, dat 't soortel. gew. 7,4 bi 7,7 heeft
en wells hardheid tuss. die v. apatiet en
veldspaath ligt. 't Is een verbinding v. arsenicum en nikkel (Ni As), in welke soms wat
arsenicum door antimonium vervangen is en
die dikwijls wat zwavel bevat. Zjjn belongrijkste vindplaatsen zijn: Freiberg, Schneeberg, Annaberg, Manenberg, Joachimsthal,
Riecheradorf, Bieber, Sangerhausen, Saalfeld,
Andreasbet;& Wolfach en Allemont. 't Is een
der belong/111sta nikkelertsen.
.Roodspiesglanserts
is antimoniumblonde. Zie pyrostibiet.
.Roodvo.nk (scarlatina) is een koortsachtige
huiduitslag, welke zich kenmerkt door een
helderroode of aardbezienachtige huidkleuring,
die of algemeen verbreid Of btj enkele niet
verhevene plekken te voorschijn komt, en
door een soortgelijke roodheid v. 't slijmvlies, vooral v. dat der tong; hierbij zijn in
't btjzonder d. tongtepeltjes hoogrood, opgezet en uitermate gevoelig; voorts vertoont
zich daarbt) keelontsteking en halspijn; dit
eindigt met afschilfering der opperhuid, gewoonitjk in d. vorm v. lappen. Meestal vertoont zich d. ziekte epidemisch en verspreidt
zij zich bovendien nog door een eigenaardige
besmettelijkheid, welke i<n d. afschilferingsperiode 't werkzaamst schljnt to ztjn. Gewoonlijk goat 't eerste uitbreken der ziektegepaard
met een hevige koortsaandoening en buitengewone polsversnelling.
d. 't Meest in 't oog loopende verschtraselen
zijn polsversnelling (180, zelfs 200 polsslagen in
d. minuut), hoogroode tong on keelaandoening.
waarop na twee of drie dagen kenmerkende
'huidaandoening volgt. d. Verschljnselen stijgen
gedurende zeven tot acht dagen, waarna zij
Rood.kopererts
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onder voortdurende vermindering en tevens
afname der koorts eindeltpc geheel ophouden.
d. Behandeling bestaat in een eenvoudig,
zacht uitwasemend dieet, matige kamertemperatuur en volgens sommigen insmerin
gen met vet.
Dikwijls vertoonen zich, naar gelang v. d.
epidemische constitutie en v. d. individualiteit,_
verschijnselen v. ernstigen aard, vooral waterzucht, nieraandoeningen, belangrijke keelontstoking, enz. Dan vooral dient d. behandeling
zorgvuldig to zijn on a. een kundigen arts to
worden toevertrouwd.
.Roodzin.kerts of zinkiet is een hexagonaal kristalliseerend, rood mineraal, dat 't
soortel. gew. 5,4 te 5,7 heeft on walks hardheid iets grooter is dan die v. vloeispaath.
't Bestaat uit zinkoxyde (Zn 0) en wat
mangaanoxyde on komt o. a. voor in NewJersey.
Roofdieren (Carnivora of ferae) (d.) zijn
vleeschetende zoogdieren met een roofdiergebit, zonder of met een begin v. sleutelbeenderen on met v. sterke klauwen voorziene
vijf- of vierteenige voeten. Zij onderscheiden
zich v. d. insecteneters hoofdzakelijk door 'tgebit. Dit bevat alle drie soorten v. tanden,
vooreerst boven en onder drie eenwortelige,
kleine snijtanden, vervolgens ter weerszijden
v. daze een langen, kegelvormigen, spitsen
hoektand en daarna een aantal kiezen, v.
welke een zich door haar grootte en scherpte
v. d. overige onderscheidt en scheurkies heet.
d. Uitwendige vorm v. d. schedel, d. hoogekam op dozen voor d. aanhechting v. en d.
groote kromming der jukbogen voor d. doorlating v. d. sterke bijtspieren komen 't gebit
nog to hulp. d. Voorste ledematen eindigen
overal in vijf en d. achterste in vier vrtj bewegelijke teenen, die met sterke klauwen (een
ondersteuning v. 't gebit) gewapend zijn.
Slechts senige, o. a. d. beren, ztjn ware zoolgangers; andere, o. a. d. civetkatten, plaatsen
slechts 't voorste deel v. d. zool (d. teenen
en d. middelvoet) op d. grond of m. a. w.
zijn halfzoolgangers ; doze onderscheiden zich,
door intrekbare klauwen; d. vlugste roofdieren, o. a. d. katten, ztjn teenloopers. d. Roofdieren zijn, behalve over Nieuw-Holland, over
d. geheele aarde verspreid. Fossiele overblijfselen komen reeds in d. eoceene tertiaire
lagen, zoowel v. d. oude als v. d. nieuwe
wereld, voor en wel voornameltjk overbItifselen v. vormen, die op honden geltjken. Vroeger warden d. roofdieren met d. insectenetersen d. vinvoetigen tot een orde, die der verscheurende dieren, gebracht.
Doze orde wordt in d. volgende familien
verdeeld : d. honden (canidae), d. boron (ursidae), d. civetkatten (viverridae), d. marterachtigen (mustelidae), d. hyaena's (hyaenidae) on
d. katten (felidae).
Roofvogels (Taptores). d. Roofvogels maken
een orde der Vogels uit, welke zich door d.
volgende kenmerken onderscheidt : d. snavel
is als een hook omgebogen, soms v. eon of
twee tanden voorzien, zijdelingssamengedrukt
en a. d. basis met een weeks, d. neusopening
omsluitende washuid befileed ; d. neusgaten
staan wUd open; d. pooten ztjn zeer krachtig
met drie teenen naar voren on een naar
achteren, elle gewapend met zeer sterke,
omgekromde klauwen. Er ztjn 10 slagpennen
v. d. eersten rang in d. vleugels aanwezig.
Maag on darmkanaal zijn voor d. vertering v.
vleeschsplIzen ingericht.
Tot daze orde behooren vier familien, die
der gieren, der valken en der uilen on een.
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Rooijens (GIJSBERT JOHANNES), een Nederl.
godgeleerde, geb. te 's-Hertogenbosch 1 Aug.
1785 en overl. to Leiden 9 Jan. 1846. Hij studeerde to Utrecht, waar hij een der geliefdste
leerlingen v. d. hoogl. Royaards was, en
bekleedde achtereenvolgens 't predikambt to
Poederoyen (1808), Rumpt (1810), Leerdam
(1811), Harlingen (1817) en Amsterdam (1818),
waar hij als hoogl. der godgeleerdheid a. 't
athenaeum in 1827 d. n. Leiden vertrokken v.
Hengel apvolgde. Zie over hem v. Lennep,
„Memoria Amst. Athenei".
Rooktopaas, Zie Kwarts.
Rookzwak buskruit, een weinig rookgevend schietmiddel, ten onrechte ook wel
genoemd rookyrij buskruit, waarbij meestal als
hoofdbestanddeel schietkatoen, 'twelk men
zijn poreusheid heeft ontnomen door 't to behandelen met een oplosmiddel als aceton,
azijn-aether of aether-alcohol, afzonderlijk of
to zamen. 't Oplosmiddel wordt daarna Of
verdampt Of als bestanddeel a. 't kruit toegevoegd. 't Komt voor als gels blaadjes on is
doorschijnend en glanzend. Door sommige
fabrikanten wordt 't nog gegraphiteerd; 't is
dan glanzend lichtgrijs tot donkerzwart toe.
Ook wordt nitro-glycerine als tweeds hootdbestanddeel gebezigd (Nobelkruit).
.Roomsch-Katholie.ke of Roomsche
kerk is d. naam v. die hoofdafdeeling der
Christelijke kerk, welke d. paus v. Rome als
't zichtbaar en onleilbaar opperhoofd der kerk
beschouwt. Zij omvat dat gedeelte der Christenheid, 'twelk ter onderscheiding v. d. Oostersche of Grieksche kerk tot d. Latijnsche
of Westersche behoort, voor zoover zich nl.
d. Protestanten niet v. haar hebben afgescheiden. d. R..Kath. kerk erkent d. H. Schrift
en d. zoogenaamde apostolische overleveringen als d. kenbronnen v. d. Christelijken
godsdienst; zij houdt d. kerkelijke uitlegging
der Schrift voor verbindend, zonder in 't algemeen zelfstandige opvatting harer uitdrukkingen to gedoogen, on staat d. eigen lezing
der gewijde oorkonden niet anders toe dan
onder beperkende voorwaarden (Zie d. art.
Overlevering en Protestanten).
Behalve dit hoordkenmerk der R.-Kath.
kerk onderscheidt zij zich door haar hi6rarchisch beginsel (zie ilierarchie), door d. aanroeping v. heiligen, door haar leer aangaande
't vagevuur, door 't toekennen v. vereering
a. relisquieen, door 't aannemen eener werkende kracht in 't misoffer, door 't vasthouden a. d. heiligende en zaligende kracht
der kerkelijke gebruiken eenvoudig door d.
daad der volbrenging (ex opere opera `o), door
haar zeven sacramenten (zie Sacramenten),
door 't weigeren v. d. avondmaalsbeker a. d.
leeken (zie Hussieten), door 't aanbidden der
hostie als zijnde door d. consecratie des priesters veranderd in 't wezenlijke lichaam en
blood des Zaligmakers, door 't verordenen v.
d. ongehuwden staat aller geestelijken en
door 't erkennen v. d. vaste hoop, dat d. in
't geloof der kerk levende en stervende laden
hebben op d. zaligheid, ook ten gevolge v. d.
verdienstel(jkheid der goede werken.
't Misoffer maakt 't voornaamste en onmisbare gedeelte v. d. openbaren godsdienst uit;
ieder lid der kerk is verplicht, haar op d. zonen daarmee gel tjk gestelde dagen bij te woven.
't Biechten is voor alle laden der kerk verplichtend; zoo mode voor d. leeken d. kerkelijke bevestiging des huweltjks enz.
d. Dogmatiek der R.-Kath. kerk is vastge-
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steld door en wordt gevonden in d. besluiten
harer concili8n, vooral v. dat v. Trente. Voorts
vindt men die leerstellingen in d.Roomschen
catechismus (Catechesis Romana). d. Besluiten v. 't concilie v. Trento (Canones Concilii Tridentini") zijn 't eerst uitgegeven door
P. Mauritius (1564); over d. bijna ontelbare
latere uitgaven zie men Walch, „Bibl.theol.",
on KOcher, .„Bibl. theol. symbol."; d. „Catechesis Romana" is made 't eerst door P. Mauritius uitgegeven (1666) on later zeer veelvuldig; zie Walch, „Bibl. theol.". Een der
laatste ons bekende critische uitgaven v. beiden is bezorgd door Streitwolf en Klener,
„Libri Symbolici Ecclesiao Catholicae" (1846.
2 din).
Roon, ook Rhoon geschreven, is een gemeente in d. Nederl. prov. Zuid-Holland, oil.
IJselmonde, 2 uur v. Rotterdam, met circa
1600 inw., die hun bestaan vinden in landbouw.
Roon (ALBRECHT THEODOR EMIL, gnat* v.).
een Pruisisch generaal, geb. 30 Apr. 1803 to
Pleushagen bij Kolberg. Hij nam in 1849 als
chef v. d. generalen staf v. 't 8e Pruisische
armeekorps deel a. d. veldtocht n. Baden,
werd in 1856 belast met 't bevel over d. 20e
brigade infanterie on in 1858 met dat over d.
14e divisie en word in 1859 luitenant-generaal
en minister v. Oorlog. Tevens word hij met
d. portefeuille v. Marine belast, die hij tot
1871 behield, on voorts tot generaal der infanterie bevorderd. Als minister v. Oorlog kweet
hij zich met uitstekend gevolg v. d. hem
opgelegde taak, nl. d. reorganisatie v. 't Pruisische leger; hij wist doze, niettegenstaande d.
hardnekkige en langdurige oppositie v. d.
Landdag, door to voeren en stelde zich in dit
lichaam, evenals later in d. Rijksdag, als
welsprekend redenaar moedig tegenover d.
partij dier oppositie. Zijn uitnemend organiseerend talent bleek ten volle bij d. plotselinge
oorlogsverklaring v. d. zijde v. `Frankrtjk,
Juli 1870. d. Verrassend snelle mobielmaking
en slagvaardigheid v. 't Noord-Duitsche leger
was geheel VON BOON'S work. Bij d. terugkeer
v. 't zegevierende leger word d. bekwame
krijgsman dan ook met d. graventitel en een
aanzienlijke dotatie vereerd. Nadat hij eind
1871 d. portefeuille v. Marino a. von Stosch
had overgegeven, werd hij in 't begin v. 1873
tot veldmaarschalk-generaal en ministerpresident v. Pruisen benoemd on kort daarna
ook in 't Heerenhuis gekozen. In Nov. legde
hij echter 't ministerpresidentsehap en d. portefeuille v. Oorlog neder en trok hij zich op
zijn goederen terug. Hij overl. 23 Febr. 1879
to Berltjn. Als geographisch en militair
schrijver maakte hij zich o. a. bekend door
d. werken „Grundzage der Erd-, VOlker- und
Staatenkunde" (3e dr. 1847—'53), „Anfangsgrilnde der Erd-, Volker- und Staatenkunde"
(120 dr. 1868) en „Militarische Landerbeschreibung von Europa" (1837).
Roorda (TACO), een Nederl. geleerde, 19 Juli
1801 to Britsum uit een oud aanzienlijk Friesch
geslacht geb. Hij studeerde on promoveerde to
Groningen in d. theologie en word in 1825
honoris causa tot doctor in d. letteren bevorderd. Na korten tijd predikant to Lutjegast
(in 't Westerkwartier) geweest to zijn, word
hij in 1828 buitengewoon hoogl. in d. Oostersche talon to Amsterdam, in 1835 gewoon
hoogl. in d. taal-, land- on volkenkunde v.
Nederl. Indi8 to Delft en in 1864 hoogl. a. d.
rtjksinstelling v. d. Indische taal-, land. en
volkenkunde to Leiden. Hij overl. hier 5 Mei
1874. Van zijn geschriften noemen wij: „Ont.
wikkeling v. 't begrip der philosophic, tot
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inleiding in d. bespiegelende wijsbegeerte op
't tegenwoordig standpunt der wetenschap"
(183b), Proeve v. Javaansche poezU" enz.
(1841), „Zielkunde of beschouwing v. d. mensch
als bezield wezen" (1849, 3e dr. 1864), „d. VrtJ-

heid v. d. mensch in d. bepaling v. zijn wil"
(1859), „Over dichtmaat, versmaat en ♦ ersbouw" enz. (1863), Over d. aard en natuur v.
d. verschill. spraakgeluiden" enz. (1866) en
„Het geloof en d. geloofsgronden v. eon modern Christen" (1871). Zie uitvoeriger over
hem d. jaarboeken der Kon. Academie v.
wetensch., 1875.
Roorda v. Eysinga

(PHILIPPIIS PIETER)

en diens dochter IDA CATHERINA WILHELMINA.
Zie EYSINGA, V. welk geslacht ook nog hadden kunnen vermeld worden: sicco ERNST
WILLEM ROORDA V. EYSINGA, een zoon v. Philippus Pieter, geb. 8 Aug. 1825 in Palembang
en overl. 23 Oct. 1887 te Clarens in Zwitserland. Iiij ontving zijn opleiding a. d. Militaire
Academie te Breda, ging als luit. der genie
n. Oost-Inditi en werd daar later ingenieur
bij d. burgerlijken dienst. Heftig kantte hij
zich hier tegen d. wijze, waarop Indio door
Nederland bestuurd werd, wat ten gevolge
had, dat d. regeering hem uit 't land zette,
waarop hij zich eerst n. Brussel, vervolgens n.
Rolle, Geneve en Clarens metterwoon begat.
Van zijn geschriften noemen ,d. Liberalen en mijne verbanning" (1865), „Een mysterie" (1865), „Ontleding v. onze koloniale staatkunde" (186.5), „Mijne verbanning. d. Officieele
waarheid" (1865), „Mijne verbanning en mUn
vloekzang. Een andere waarheid dan d. officieele" (1866) en „Weten en begrijpen" (1873).
Voorts schreef hij een aantal artikelen in d.
,Opmerker", d. „Nederl. Spectator" e. a. tijdschriften.
Roos (erysipelas) is een aandoening der
uitwendige huid, die op ontsteking v. d.
buitenste laag (pars papillaris) der lederhuid
berust. Zij kenmerkt zich door roodheid der
huid, die onduidelijk begrensd is, bij drukking
der wingers wijkt, maar dadelijk na ophouden
der drukking terugkeert, door verhoogde
temperatuur, spanning en zwelling v. 't deel
en door pijn, die echter meer verhoogde
gevoeligheid en een gevoel v. zwaarte verdiend genoemd te worden dan wel pijn.
• Men onderscheidt twee boofdsoorten: d. ware
en d. valsche roos. d. Ware roos ontstaat
doorgaans onder d. gewone verschtinselen v.
een uitslagziekte: algemeen onwelzijn, galachtige verschtjnselen en gestoorde eetlust,
stoelverstopping, misseltjkheid, bittere smaak,
trek naar zuur, dorst, koorts; na den of twee
dagen volgt op deze algemeene aandoening
d. plaatselijke roodheid met d. overige kenmerkende aandoeningen v. roos. 't Meest
algemeen wordt d. roos op 't aangezicht aangetroflen (erysipelas faciei). Men noemt d. roos
phlegmonodes, als zij zich naar binnen, uitbreidt
tot op d. onderste laag der lederhuid, in welk
geval zij gewoonlijk in verettering overgaat,
bladderroos, E.pustulosum, als zij d. opperhuid
oplicht en vochtbellea vormt, E. oedematodes,
als zij zuchtige zwelling veroorzaakt, E. scirrhodes, als zij d. huid bijzonder hard maakt,
en E. malignum, gangraenosum, carbunculosum,
als zij een kwaadaardig karakter tot koudvuur vertoont.
Behalv e a. 't gelaat vindt men d. roos,
vooral bu zwangeren en zoogenden, a. d.
borsten; voorts zijn d. voeten, in 't bijzonder
bij menschen, die hun voeten veel gebruiken
(roggebroodbakkers, wolververs), dikwijls
onderhevig a. roos. Een eigenaardige vorm
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v. roos is 't s. Antonie-vuur of d. gordelroos

(zona, zoser), welke zich bepaalt tot d. linker-

of rechterzijde v. d. borstkas en alttjd met

kleine puistjes eindigt, die ineensmelten of
afgezonderd bltjven en dan verdrogen of later

op eon of moor plaatsen veretteren.
't Einde v. ware roos is gewoonlijk, dat d.
huid weer inkrimpt, haar natuurlijke kleur
terugkrijgt en afschilfert onder hevig en lastig

jeuken; zeldzaam is 't einde verettering, nog
zeldzamer koud vuur.
d. Behandeling bestaat gewoonlijk in 't gebruik v. zachte, ontstekingwerende geneesmiddelen en uitwendig v. eon dunne laag
watten of ook in 't bestrtjken met collodium en
streng vermtjden v. d. buitenlucht, zonder d.
ltjder daarom to verhitten door dikke bedekking of verhoogde kamertemperatuur.
d. Valsche roos is een verschijnsel bij vele
inwendige verwondingen, bij versterving v.
sommige hospitaalaandoeningen, bij koudvuur en btj diepere ontstekingen, vertoont
gewoonlijk een meer purperachtige kleur on
is meestal 't teeken of 't gevolg eener diepe
en belangrijke aandoening.
Roos (Rosa). Dit plantengeslacht v. algemeene bekendheid door d. schoonen vorm
on dikwijls liefelijken geur ztjner bloemen,
alsmede door d. scherpe stekels, waarmee
zijn talrijke soorten gewapend zijn, heeft eon
blijvenden, kruikvormigen kelk, met toegesnoerde keel en 5-deeligen zoom : doze kelk
vertoont zich later als een vleezig, a. d. top
open orgaan — tot d. vorming waarvan ook
d. vruchtbodem schijnt bij to dragon — dat
't buitenste gedeelte v. d. eigenaardige roosvrucht (stegocarpus s. cynarrhodon) uitmaakt.
d. Bloembladen, 5 in getal, zijn omgekeerdhartvormig; d. meeldraden zijn ten getale v.
20 of meer aanwezig; d. stilltjes der talrijke
stampers steken buiten d. kelkbuis uit, terwijl
d. vruchtbeginsels (later dopvruchlen), die ieder
een eitje bevatten, daar binnen zijn besloten.
d. Talrijke, dikwijls moeieltjk to onderscheiden
soorten v. dit geslacht zijn doornige heesters
met onevengevinde bladeren.
d. Soorten, welke bij ons zeer algemeen
als sierplanten gekweekt worden, onderscheiden zich v. die, welke in 't wild voorkomen,
door een grooter aantal bloembladen. Bovendien worden d. dopvruchtjes bij d. wilds rozen
meestal wel, bij d. gekweekte in d. regel niet
All), ofschoon in beide gevallen 't deel, waarin
zij besloten zijn, onder 't rtjpen in een zoogen.
rozebottel verandert.
't Geslacht roos wordt in onze flora door
7 soorten vertegenwoordigd. d. Duinroos, d.
Duinrooskens v. Dodonaeus (R. pimpinellifolia)
on d. hondsroos (R. canina) komen 't algemeenst
voor. d. Eerste treft men vooral in dutnen,
d. laatste a. d. kanton v. wegen, akkers en
bosschen aan. Beide gin vrtj wel to herkennen;
d. eerste a. haar talrijke, fijne, ongeltjke, naaldvormige stekels, haar onverdeelde kelkslippen
en haar kleine stengelbladeren; d. laatste a.
haar minder talrijke maar forschere, naar
onderen verbreede stekels, haar vinspletige
kelkslippen haar grootere bladeren. Een
verscheidenheid v. d. hondsroos met dubbele
bloemen wordt in onze tuinen onder d. naam
witte roos gekweekt. Haar vruchten worden
als zoogen. rozebottels ingezameld en, op
verschill. wtjzen toebereid, genuttigd. Ook
gebruikte men ze vroeger in d. geneeskunde
onder d. naam fructus cynosbati tot 't bereiden v. eon samentreltkende conserf. d.
Derde bij ons in 't wild voorkomende soort
is d. Eglantierroos (R. rubiginosa), zich onder-

ROO.

213

scheidende door haar v. onderen met klieren overdekte en dubbel gezaagde blaadjes,
haar tweeerlei stekels en d. wijnroode kleur
der bloemen. Met doze komt veel overeen
d. viltige roos (R. tomentosa), die zich echter
kenmerkt door d. aschgrauwe kleur v. d.
bladeren, zijnde d. stekels bijna recht en
naar onderen slechts zeer weinig verbreed.
Lij komt voor in heggen, a. wogen en dijken
in Zuid-Beveland en elders.
Zeldzamer komen voor d. appeldragende
roos (R. pomifera), d. kaneelroos (R. cinnamomea)
en d. Fransche roos (R. gallica). R. pomifera is
gemakkeltjk to herkennen a. haar met kliertjes
omzoomde bloembladen en haar groote, knikkende, reeds tegen 't eind v. Aug. rijpende
vruchten. Wat R. cinnamomea on gallica betreft,
d. eerste wijkt v. alle andere soorten af, doordien d. steunblaadjes der niet bloeiende takken
bijna tot een buis naar elk. neigen en die
takken met hun voet halverwege omvatten;
terwijl d. tweede zich kenmerkt door lange,
kruipende wortels, hoogroode bloemen en ongesteelde vruchtbeginsels.
d. Fransche roos, waarvan dikwijls een bontgestreepte verscheidenheid voorkomt, levert d.
roode rozenbladen onzer apotheek; zij wordt
to Noordwijk en elders btj geheele bunders
gekweekt. In d. geneeskunde worden zij aangewend als een zacht adstringeerend middel.
d. Provincie-roos (Provence-roos) of honderdbladigeroos (R. centifolia), mode to Noordwijk in 't
groot gekweekt on uit Perzie afkomstig,
levert d. welriekende rozenolie en 't rozenwater onzer apotheken. Bovendien is ztj d.
stamsoort v. vele prachtige verscheidenheden,
waarvan d. mosroos (R. muscosa) d. voorn. is.
Van R. gallica zijn d. maandrozen onzer hoven
afkomstig. Dat in sierlijkheid d. velerlei
soorten v. stamrozen uitmunten, is algemeen
bekend.
ROOS (JOHANN HEINRICH), een bekend schilder en graveur, werd in 1631 to Otterdorf in
d. Palts gob., kwam als knaap met zijn
ouders n. Amsterdam en werd Kier door Jul.
du Jardin en A. de BO in d. kunst onderwezen. Hij had een bijzondere voorliefde voor
't landschap en 't schilderen v. dieren, waarin
hij zich een eigen weg baande. Volgens sommigen is hij ook d. leerling v. Barend Graat
geweest. Zijn scherp opmerkingsvermogen
deed hem d. natuur tot in d. kleinste bijzonderheden met d. meeste trouw teruggeven.
Zijn werken worden in d. beroemdste verzamelingen aangetroffen; to Miinchen alleen
zijn er 14, die alle tot d. baste behooren. Ook
to Weenen, Berlijn, Dresden enz. treft men
zijn schildertjan aan. Te Salzdahlum vindt(of
vond) men 't portret des schilders, levensgroot door hem zelf geschilderd. Hij reisde
veel in Duitschland, waarschUnlijk ook in
Italie, en vestigde zich in 16:57 to Frankfort,
waar hij ook een aantal portretten schilderde.
d. Keurvorst Johann Philip riep hem n. Mainz
otn zijn portret to schilderen ; ook a. 't hof
v. d. landgraaf v. Hessen-Kassel schilderde
hij vele portretten. Zijn lievelingsgenre bleef
echter 't landschap, gestoffeerd met vee. Zijn
teekeningen met rood en zwart krijt zijn zeer
beroemd. Een aantal graveurs heeft naar hem
gewerkt on hij zelf heeft vele prentjes geetst,
die evenals zijn schilderUen trouw naar d.
natuur zijn. ROOS overl. to Frankfort in 1685.
ZUn zoon
ROOS

(PHILIPP PETER), 00k W01 ROSA DI

TIVOLI genaamd, word in 1655 to Frankfort
• geb. In 1677 list d. landgraaf v. Hessen-Kassel
hem n. Rome reizen. Hij huwde er d. dochter
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v. d. schilder H. Brandt, maar gaf zich
spoedig daarna a. allerlei ongeregeldheid over,
wat echter niet belette, dat hij zich in zijn
vak een uitstekenden naam verwierf en dat
zijn landschappen met beesten door vorm,
kleur on opvatting nog heden getuigen, hoe
welverdiend die naam was. Hij overl. in 1705.
ROOS (JOHANN MELCHIOR), tweede zoon v.
Johann Heinrich Roos, werd in 1659 to Frankfort geb. en door zijn vader in d. kunst opgeleid. Hij schilderde oak portretten en historische voorstellingen. reisde in Italie en zette
zich mode in Frankfort neder, waar hij nu
moor bepaald 't genre ztjns vaders beciefende
en zUn werken veel aftrek hadden. ZUn ongeregelde levenswijze en d. behoefte zijn schilderijen spoedig to verkooperideden hem echter
meermalon tot oppervlakkigheid en overhaasting vervallen.
Roos (THEoDooe), brooder v. Johann Heinrich, werd in 1633 te Wezel gob. en door
A. de Bije in d. kunst onderwezen. Hij schilderde veel a. 't hof v. Hessen-Kassel en later
a. dat v. Stuttgart. Zijn sterfjaar is onbekend.
Roos (d. Gouden). Op d. vierden zondag
in d. vasten is d. paus gewoon een v. goud
vervaardigde en met edelgesteenten bezette
roos plechtig en in tegenwoordigheid v. 't college v. kardinalen to wtjden. Daze roos wordt
dan a. d. een of anderen vorstelijken persoon
als een huldeblijk v. wege d. paus toegezonden.
Wanneer dit gebruik ontstaan is, is niet met
zekerheid bekend, naar 't schijnt, ten tijde
v. paus Leo IX in d. XI eeuw, hoewel anderen beweren, dat er goon voorbeeld v. bestaat ouder dan 't jaar 1400.
Roos (Geldersche), Zie Sneeuwbal.
Roos (Roods en Witte) is d. benaming v.
twee vijandige partUen in Engeland, nl. die
v. d. huizen York en Lancaster, welke in 't
laatst der Middeleeuwen een fallen burgeroorlog hebben doen ontstaan, die v. 1455—'85
duurde.
Roosbroek (JULES v.), geb. 9 Jan. 1810 to
Leuven, waar hij in d. geneeskunde studeerde
en in 1833 tot doctor bevorderd werd. Na zijn
studien voortgezet to hebben to Berlijn on
te Weenen word hij in 1838 hoogl. in d. gezondheidsleer en in d. oogheelkunde to Gent
on in 18.53 directeur v. 't Institut ophthalmologique du Brabant. Hij overl. 1 Juli 1869 en
schreef o. a. „Coup d'oeil sur l'operation de
la pupille artiflcielle" (1841), „Précis de l'ophthalmie des nouveau-nes" (1843) en „Cours
d'ophthalmologie" (1853).
nooses (MAx), eon Vlaamsch letterkundige,
geb. 10 Febr. 1839 to Antwerpen. Hij studeerde
in d. wtjsbegeerte en letteren a. d. hoogeschool
to Luik, werd in 1860 studiemeester a. 't athenaeum ztjner geboorteplaats en promoveerde
drie jaar later to Luik in d. letteren. 't Volgend jaar werd hij hoogl. in d. Nederl. taalen letterk. a. 't athenaeum to Namen en in 1866
a. d. hoogeschool te Gent en in 1876 zag hij
zich tot conservator v. 't museum PlantUnMoretus to Antwerpen benoemd. ROOSES is
een onvermoeid strijder voor d. rechten der
Vlamingen en schreef o. a. d. volgende werken:
„Brieven uit Zuld-Nederland" (1871; meerendeels brieven, die vroeger in 't Haagsche blad
„Het Vaderland" waren opgenomen), „Theodoor van Rijswijck", feestrede (1874), „Pater
Poirters in zijn Leven, zijne werken, zijne leer,
zijn tUd on zijne orde" (1874), „Keus v. Nederlandsche redevoeringen" (1876), „Plantijn en
d. Plantijnsche drukkerij" (1877), „Geschiedenis
der Antwerpsche schilderschool' (1879), „Over
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d. Alpen" (1880), „Schetsenboer (drie in getal, en schrUver v. verhalen voor d. jeugd, geb.
1877—'85) en „Op re% naar heinde en ver" (1889). 5 Oct. 1837 te 's-Gravenhage. Sedert 1873 is
Verder schreef htj een aantal bijdragen in hij hoofd eener openbare school te Amsterverschill. tUdschriften, Nederlandsche, Vlaam- dam. Behalve een menigte bijdragen in p d.
sche, Franuche en Duitsche. Kindercourant", „Bato", „Voor 'tjonge volkje"
Roosten is een bewerking, die metaal- enz. heeft men v. hem o. a.: „Gedichten"(1876),
ertsen dikwijls ondergaan en die in een „Duinbloemen" (1879), „Immortellen en Rozen"
gloeiing v. daze onder toetreding der lucht (1884), een dichterlUke vertaling v. Goethes
bestaat. Meestal heeft dan een vervluchtiging
n tlerman en Dorothea" (1885) en „Sterrebloev. sommige bestanddeelen door oxydatie men" (1892).
plaats, vooral bU zwavel-, arsenicum- en antiRopell (RICHARD), een Duitsch geschiedmoniumverbindingen. Zwavellood-, zwavel- kundige, geb. 4 Nov. 1808 to Dantzig. HU ward
zink- en zwavelkoperertsen worden daarom in 1841 buitengewoon on in 1854 gewoon hoogl.
a. eon- roosting onderworpen, om d. zwavel to Breslau en was in 1850 lid v. 't Erfurter
to verjagen, die door verbranding, d. i. door Parlement, v. 1861—'63 on v. 1868—'77 v. 't Pruis.
opname v. zuurstof, voor 't grootste deel ale Huis v. Afgevaardigden en in 1867 v. d. conzwaveligzuurgas ' ontwUkt. BU zwavelkwik- stitueerenden Rijksdag, waar hU tot d. natiozilver (cinnabar) gelukt d. verdrijving v. zwa- naal-liberalen behoorde. Hij schreef een „Gevel door verbranding geheel en kan onder schichte Polens" (1840), alsmede „Die orlongelijktUdige reductie dadelijk 't zuivere Metaal
talische Frage in ihrer geschichtlichen Entals damp gewonnen worden, dien men door wicklung 1774-1830" (1854) en „Polen urn die
afkoeling tot vloeistof verdicht; bij d. overige Mitte des 18 Jahrhunderts" (1876).
metalen krijgt men eerst oxyden, die daarna
.Ropij is d. naam v. een Indische en v.
door smelten met kool ontleed moeten wor- een Perzische munt v. veranderlijke waarde.
den. Btj tinsteen gaat, als dit met zwavel- In Britsch-Indig heeft men zilveren stukken v.
34,
of arsenikkies verontreinigd is, een roosting
1 on 2 ropijen on gouden v. 5, 10, 15
a. 't wasschen vooraf, die ten doel heeft d. on 30 ropUen. Een Perzische ropij is ongeveer
zwavelmetalen in lichte oxyden om to zetten, 93 cts Ned. waard, een Indische iets meer.
welke daarna door wasschen gemakkelUk to
Roquefort (Kaaskelders v.), Zie Aeolusgrotten.
verwijderen zijn.
Roquette (orro), een Duitsch dichter on
't Roosten geschiedt volgens verschill. methoden. d. Oudste, in sommige streken nog letterkundige, geb. 19 Apr. 1824 to Krotoschin,
jn gebruik, komt overeen met 't verkolen v. sedert 1869 prof. a. d. polytechnische school
hout in mailers. Bij d. nieuwere methoden to Darmstadt. Zijn dichterlUk talent ontwikgebruikt men ovens. 't Btj 't roosten optre- kelde zich vooral op lyrisch on episch gebied,
dende zwaveligzuurgas wordt tegenwoordig terwijl hij zich door 't sprookje „Waldmeisters
meestal tot zwavelzuurgas verwerkt, terwij1 Brautfahrt" (1851, 6e dr. 1890) weldra algemeen
bij d. oude inrichtingen v. 't roostproces bekend maakte. Behalve dit on zUn „RebenjaarlUks honderdduizenden centenaars (1 can- kranz zu Waldmeisters silberner Hochzeit"
tenaar = 50 KG.) v. dit gas d. lucht warden (5e dr. 1885) moeten v. zijn werken vooral geingejaagd tot groot ongerief v. d. omgeving. noemd worden d. verhalende gedichten „Der
Roosteren, een gemeente in d. Nederl. Tag von Sankt Jakob" (4e dr. 1879), „Herr
Heinrich" (2e dr. 1857) on „Hans Haideprow. Limburg, nabij d. Maas on d. Belgische
kuckuck" (3e dr. 1864); voorts „Gedichte" (3e
grens, met circa 1000 inw., die hun bestaan
dr. 1880), „Erzahlungen" (1859), d. roman „Das
vinden in d. landbouw.
Roothaan (JOHANNES PHILIPPUS), een Buchstabierbuch der Leidenschaft" (2 dln, 1878),
Nederl. geestelUke, die een reeks van jaren
„Dramatische Dichtungen" (1867—'76), „Neues
a. 't hoofd der Jezuietenorde heeft gestaan en
N ovellenbuch" (1884), „Grosze und kleine Leute
veel heeft bUgedragen tot haar ontwikkeling
in Altweimar" (1886), „Cesario" (1888), „Frahin d. tegenwoordige eeuw. Te Amsterdam lingstimmen" (1890), d. blUspelen „Der Schelm
geb., 23 Nov. 1785, uit een vroeger Protes- von Bergen", „Hanswurst" on „Der Dammetantsch geslacht, genoot htj onderwijs v. d. rungsverein" (1890), alsmede d. wetenschapsmaakvollen van Lennep a. 't athenaeum pelUke werken „Leben und Dichten Johann
zUner geboortestad, totdat hi zich op 19-jari- Christian Giinthers" (1860), „Geschichte der
gen leoftijd n. Rusland begat, waar hj in d. deutschen Dichtung" (3e dr.1882)en „Friedrichorde der Jazaleten trad. Na 't bekleeden v. Preller" (1884).
onderscheidene kerkel Uke betrekkingen in
Rosa (SALVATORE), een beroemd Italiaansch
verschill. landen ward hij 9 Juni 1829 generaal schilder, dichter on toonkunstenaar, in 1615
ztJner orde on overl. htj to Rome, 8 Mei 1853. to Borgo di Renella, bij Napels, geb. ZUn
vader, architect en landmeter, wilde aanvan(JOHAN KAREL
Roo van Aidervverelt
HENDRIK DE), een Nederl. krijgskundige en ge- kelUk niet gelooven a. d. kunstenaarsaanleg,
schiedschrtjver, geb. 6 Aug. 1832 to Harder- die in zUn kind schuilde, on bracht d. knaap,
wUk enoverl. 30 Dec. 1878 to 's-Graviinhage. wiens gellefkoosde bezigheid 't teekenen v.
Hij ontving zijn opleiding a. d. Militaire Aca- ruinen en landschappen was, bU d. monniken
demie to Breda, klom op tot d. rang v. majoor v. d. „Congregazione Somasca", am in d. letder infanterie, word in dozen rang door 't teren to studeeren. Hier ontwiktelde zich
kiesdistrict Leeuwarden n. d. Tweede Kamer zUn zin voor d. classieken, waaraan hij later
der Staten-Generaal afgevaardigd en was v. echter niet getrouw bleef. Over's mans levens5 Nov. 1877 tot zijn dood Minister v. Oorlog loop zUn tal v. wonderlijke verhalen in om(in 't ministerie Kappeyne). Van zijn geschrif- loop, waaromtrent men kan raadplegen: Balten vermelden wij „Geschiedenis v. 't 7e regi- dinucci, „La vita do Salvatore Rosa" enz.
ment infanterie" (18.5?), „d. Vestingoorlog en (nieuwe uitg. 1830). Tot zUn voorn. schild. vestingbouw in hunne ontwikkeling be- derUen, in d. musea v. verschill. steden v.
schouwd" (1862), „BUdragen tot d. kennis v. Europa bewaard wordende, behooren Hagar
one verdedigingsstelsel" (1864), „d. Versterking en Isma61 in d. WoestUn",„d.'Droom v. Jakob",
v. ParUs" (1874) on „d. Val v.'t tweede kener- „Democritus", „Diogenes , „d. Monmken in
r grotten", „Ulysses, voor Nausicaa verschijrijk" (2 dln, 1875).
Flop (ArrroN LEONARD DE), eon Nederl. dichter I nende", ,,d. Verloren zoon", „Mazes in 't bie-
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zen kistje", „Kains broedermoord", „'t Slag-veld" en „d. Samenzwering v. Catilina". Hoewe! evenzeer historie- als landschapschilder,
voelde SALVATORE ROSA zich tOCh 't meest
tot woeste landschappen aangetrokken, terwijl hij zijn doeken bij voorkeur stoffeerde
met rotsgevaarten, onweerswolken, soldaten,
'bandieten enz. Hij overl. te Rome in 1672 en
werd met groote praal in d. Karthuizerkerk
begraven. Op zijn graf verheft zich een keurig door Fiorillo gebeiteld monument, zijn
beeltenis voorstellende. Zie behalve bovengenoemd werk ook Domenici, „Vito de pittori, scultori et architetti Napolitani" (1772).
Rosa (pinTRo), een Italiaansch archaeoloog
en topograaf, was een nakomeling v. bovengenoemden schilder Salvatore Rosa en werd
in 1815 te Rome geb. Hij wijdde zich a. d.
bouwkunst, was tot 1848 architect v. d. vorst
Borghese en maakte zich daarna vooral bekend
door een groote topografische kaart v. Latium.
Sedert 1860 leidde hij d. oudheidkundige nasporingen v. d. legerplaats der praetorianen
te Albano en sedert 1861 stond htj a. 't hoofd
v. d. opgravingen op d. Palatijnsche heuvelen.
Hij overl. 15 Aug. 1891 te Rome als lid v. d.
'Senaat en inspecteur-generaal der musea.
Rosa-Bonheur, Zie Bonheur.
Rosa-Cruce (CHRISTIAAN DE), Zie Rosecroix.
Rosalia (d. Heilige), d. schutspatrones v.
Palermo, was volgens sommigen een Spaansche prinses, volgens anderen een aanzienlijke
jonkvrouw uit d. Siciliaansche stad Rosalia.
Naar d. overlevering zou ztj in 1160 op d.
monte Pellegrino bij Palermo gestorven zijn,
na vele jaren in godsdienstige afzondering
daar te hebben doorgebracht. Ook loopt er
't verhaal, dat eeu pestziekte zou hebben
opgehouden na 't terugvinden v. haar gebeente. Haar gedachtenis wordt te Palermo
met groote pracht op 15 Juli gevierd.
Rosaniline is een stof, die ontstaat, als
op een mengsel v. aniline en toluidine waterstofonttrekkende middelen (halogenen, halogeenverbindingen, die gemakkel(jk halogeen,
of zuurstofverbindingen, die gemakkelijk zuurstof afgeven) werken. Als zoodanig zijn gebruikt sublimaat, cuprichloride, chloorkalk,
kaliumbichromaat, kaliumpermangaat, waterstofperoxyde, loodperoxyde, bruinsteen, salpeterzuur, nitraten en arsenikzuur. Er zijn
verschill. soorten v. rosaniline. die alle onoplosbaar zijn in water en in zuiveren toestand
kleurloos. Zij zijn aminen en geven daarom
met zuren zouten, die fraai gekleurd zijn en
afzonderlijke namen dragen (fuchsine, azaleine
e. a.). Aan d. lucht blootgesteld, wordt rasaniline spoedig rood.
Rosario, een nieuwe stad in d. Argentijnsche republiek, prov. Santa Fe, gelegen a.
d. Parana-rivier; zij heeft een goede haven,
ijzergieterijen en ongeveer 60 000 inw., die
belangrijken handel drijven in wol, hoeden enz.
Rosas (DON JUAN MANUEL ORTEZ DE), president der Argentijnsche Republiek, geb. 30
Mrt 1793 te Buenos-Ayres uit een Asturische
familie. In 1828 onderscheidde hij zich als hoofd
der foederalisten in d. strijd tegen d. unitaristen en in 1829 werd hij gouverneur v.
Buenos-Ayres. Na in 1832 als zoodanig te zijn
afgetreden, bestreed hij d. Indianen in 't zuideltjk deel der provincie Buenos-Ayres en
won hij door zijn zegepralen 't volk zoo zeer
voor zich, dat 't hem in 1835 andermaal tot
gouverneur en tevens tot kapitoin-generaal
koos. Geruimen tijd achtereen wist hij zich
nu telkens te doen herkiezen en eindelijk
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gelukte 't hem zelfs zich tot dictator te verheffen. Als zoodanig regeerde htj weliswaar
zeer gestreng, maar over 't algemeen zocht
ROSAS toch 't welzijn der republiek te bevorderen, totdat hij in 1852 door Urquiza ten
val werd gebracht. Hij overl. 14 Mrt 1877 to
Burgesstreet in Engeland.
Roscelin, ook Rousselin en Ruzelin
(JOHANNES ROSCELLINUS), was een scholasticus
uit d. lie eeuw en tevens kanunnik to Compiegne. Hij wordt gewoonlijk voor d. eersten
nominalist gehouden (zie Nominalisme). Zijn
levee en zijn leer schuilen in 't duister, omdat
er geen geschriften v. hem bestaan. Men heeft
zelfs twee personen v. hem gemaakt: Johan(les, d. eigenlijke vader v. 't nominalism°, en
ROSCELIN, die met Arnulphus en Robert v.
Parijs een leerling v. dezen zou geweest ztjn.
Intusschen schijnt zeker, dat ROSCELIN een
der eersten was, die aanleiding gaf tot d.
strijd v. 't nominalisme tegen 't realisme (zie
Realisme), omdat hij d. algemeene of geslachtsbegrippen, die men ook universalia noem de,
alleen uit d. taal afleidde. Hij meende nl.,
dat d. behoefte om meer dan een zaak, die
gelijke of gelijkende eigenschappen bezit, met
een algemeen woord, als dier, mensch, huffs,
boom enz., aan te duiden, deze geslachts- en
soort-benamingen hebben doen ontstaan. d.
Universalia waren dus geen werkelijke begrippen in 't verstand en nog veel minder dingen,
daarbuiten bestaande, zooals d. Platonische
ideeen, maar slechts bloote benamingen der
voorwerpen, waardoor vele in eens werden
aangeduid (nomina rerum, sive flatus vocis).
Omdat ROSCELIN ook in d. theologie, met name
over d. leer der drieeenheid, meeningen verkondigde, die naar kettertj zweemden, moest
hij die op 't concilie v. Soissons in 1092 plechtig herroepen. Zie Chladini, „Dim. de vita et
haeresi Roscellini" (1756).
Roscher (wiLHELm), eon verdienstelijk
Duitsch staathuishoudkundige, geb. 21 Oct.
1817 to Hannover. Hij word in 1843 hoogl.
to Gottingen on in 1848 to Leipzig en is d.
voorn. grondlegger v. d. historische methode
der volkshuishoudkunde. Van zijn geschriften noemen wij : „Ueber Kornhandel und
Teuerungspolitik' (3e dr. 1853), „Geschichte
der englischen Volkswirtschaftslehre" (1851),
„System der Volkswirtschaft" (4 dln, 1854—'84),
„Kolonien, Kolonialpolitik und Auswanderung" (4e dr. 1885), „Ansichten der Volkswirtschaft aus dem geschichtlichen Standpunkt"
(30 dr. 1878), „Geschichte der NationalOkonomik in Deutschland" (1874), „Versuch einer
Theorie der Finanzregalien" (1884) en „Politik"
(1892). — Zjjn neef, ALBRECHT ROSCHER, geb.
27 Aug. 1836 to Ottensen, ondernam in 1858
een reis n. Oost-Afrika, drong in 't voorjaar
v. 1860 tot 't Nyassameer door, doch werd
daar 19 Mrt 1860 to Hisonguny door d.
inboorlingen vermoord. Hij schreef „Claudius
Ptolemaus und die Handelsstraszen in Zentralafrik a" (1857).
Roscher (WILHELM), een Duitsch philoloog
on archaeoloog, geb. 21 Febr. 1845 to GOttingen, d. zoon v. d. bovengenoemden staathuishoudkundige. In 1869 werd hij leeraar a. 't
gymnasium to Bautzen, in 1871 a. d. vorstenschool to Meiszen, in 1882 conrector a.'t gymnasium to -Wurzen. Hij heeft verscheidene
studiereizen gemaakt, o. a. n. Italie, Frankrijk,
Dalmatie, Montenegro, Griekenland en KleinAzie, on schreef „Studien zur vergleichenden Mythologie der Griechen und ROmer"
(1873—'75), „Das Naturgefuhl der Griechen und
ROmer" (1875), „Hermes und Windgott" (1878),
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„Die Gorgonen und Verwandtes" (1878) en
„Selene und Verwandtes" (1890). Sedert 1884
is hU belast met d. redactie v. een work, getitold „Ausfrihrliches Lexikon der griechischen
und rOmischen Mythologic)" (geIllustreerd).
Roscius (qinarrus), een Gallier v. geboorte,
was een der grootste schouwspelers v. 't aloude Rome on een ttjdgenoot v. Cicero, bij
wien hij in hooge achting stond en die hem
in een redevoering, welke wij nog bezitten,
tegen een sommatie v. Q. Fannius Chaerea
om schadevergoeding voor een gestor ven slaaf
verdedigde. .Hij was tevens een man v. nitmuntende zeden, werd door Sulla en Piso
zeer geacht en ontving v. d. senaat een jaargeld v. 30 000 gulden. d. Romeinen vereerden
hem om zijn kunst, daar hij zoowel 't treurals 't blijspel tot zulk een trap v. volkomenheid gebracht bad, dat men gewoonlijk v. ieder,
die in d. eene of andere kunst of wetenschap
uitmuntte, zeide: „14 is een ROSCIUS in zijn
vak". 't Huis v. ROSCIUS was een soort v.
academie, waar zich door an onderwijs bekwame tooneelspelers vormden; ja zelfs Cicero maakte zich zijn lessen ten nutte voor
d. uiterlijko welsprekendheid. Hij overl. omstr.
't jaar 61 voor onze ttjdrekening.
Roscoe (wILLIABI), een verdienstelijk Engelsch schrUver, in 1753 to Liverpool gab. Daar
zijn ouders onbemiddeld waren, leerde hij door
eigen oefening verschill. vreemde talon, terwijl
hij tevens zijn werk maakte v. d. geschiedenis
en letterkunde zijns vaderlanck Lang was hij
procureursklerk; later werd bankier, doch
met zoo ongelukkig gevolg, dat hij alles, zolfs
zijn boekertj, verloor. Hij overl. in zijn geboortestad, 30 Juni 1831. Zijn gedichten zijn buiten
Engeland weinig bekend, maar zijn „Life of
Lorenzo de Medici" (1795, 2 dln) heeft een
Europeesche vormaardheid. Zijn „Life and pontificate of Leo X" (1805, 4 dln) is ook in onze
taal overgebracht (1811, 4 dln). Zijn „Historical
Works" zip verzameld uitgegeven (1828, 8 dln).
Zie zijn „Life", beschreven door zijn zoon
(1833, 2 dln).
Roscoe (HENRI ENFIELD), gab. 7 Jan. 1833
to London, studeerde daar en to Heidelberg
in d. scheikunde, werd hoogl. a. Owens College
to Manchester (1858) en fellow der Royal Society (1863). Hij schreef o. a. „Lessons in elementary chemistry", „Treatise on chemistry"
on „Lectures on spectrum analysis' on werd
in 1884 tot ridder verheven.
Roscommon, een gnat's. in Ierland, prow.
Connaught, met een oppervl. v. 44 vk. mUlen
en 114 000 inw. Voor 't grootste deel is 't vlak:
hier en daar treft men uitgestrekte moerassen a., maar ook vruchtbaar bouwland
en voortreffelijke weiden. d. Grootste rivier
is d. bevaarbare en vischrijke Shannon, die
verscheidene meren vormt en door haar overstroomingen veal schade aanricht. Een zUrivier
v. daze is d. Suck. d. Bewoners houden zich
bezig met veeteelt en landbouw. d. Hoofdstad
is Roscommon met een slot, dat in 1268 gebouwd is en d. ruIne vormt v. een Dominicanerklooster ; verder heeft men er eon fraaie
Anglicaansche kerk on 2000 inw.
Rose (HEINRICH), gab. 6 Aug. 1'795 to Berlijn
en daar 27 Jan. 1864 overl. Hij studeerde in
d. scheikunde to Berlijn, to Stockholm (onder
BERZELIUS) en to Kiel en werd in 1823 buitengewoon on in 1835 gewoon hoogl. to Berlin.
HU schreef o. a. „Ausfiihrliches Handbuch
der analytischen Chemie" (1851).
Rose ((immix), een broader v. d. voorg.,
gab. 10 Maart 1798 to Berlin on daar 15 Juli
1873 overl. Na a. d. oorlog v.1815 deelgenomen

to hebben, studeerde hij to KOnigshutte (in
Silezie) in d. mijnwetenschap en to BerlUrt
en to Stockholm (onder Berzelius) in d. scheikunde, mineralogie en geologie. Na een reis
door Frankrijk on Groot-Britanniii werd hiJ
in 1826 buitengewoon hoogl. to Berlijn. In
1829 volbracht hij met Alex. v. Humboldt.
een reis in Siberia on in 1839 word hij gewoon
hoogl. to BerlUn. In 1856 benoernde men hem
tevens tot directeur v. 't mineralogisch museum aldaar. Hij heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt voor d. geologie, ten behoove
v. welk vak hij vele reizen ondernam. Hij
schreef o. a.: „Elements der Krystallographie '
(1833), „Reise nach dem Ural, dem Altai und
dem Kaspischen Moore" (1837—'42,2 dln), „Das
Krystallochemische Mineralsystem" (1852) en
„Lieber die Krystallisation der Diamanten"
(1877).
Rosebery

(ARCHIBALD PHILIPP PRIMROSE,

graaf VAN), een Engelsch staatsman, gab. 7
Mei 1847. In 1868 volgde hij zijn grootvader
in d. pairswaardigheid op; in 1878 werd hij
rector v. d. universiteit to Aberdeen en in 1880
to Edinburgh ; v. 1881—'83 was hij onderstaatssecretaris v. Buitenlandsche zaken. Hij was
sedert 1878 gehuwd met d. dochtor v. d..
Israeliet Meyer von Rothschild, die hem in
't bezit v. eon groot vermogen bracht en in
1890 overl. Sedert 1892 is ROSBBERY wederom
staatssecretaris in 't ministerie v. Buiteni.
zaken.
Rosecrans (WILLIAM STARKE), een NoordAmerikaansch generaal, gab. 6 Nov. 1819 in
Delaware County in d. staat Ohio. Aanvankelijk genie-officier on daarna civiel-ingenieur,
voerde hij in d. burgeroorlog sedert Oct. 1862'
met goad gevolg 't bevel over d. Westirrnee
en behaalde hij een overwinning op d. geconfedereerden bij Murfreesborough (3 Jan. 1863),
doch 20 Sept. v. dat jaar werd hij met d.
zijnen bij d. Chicamanga Creek geheel verslagen en tot d. terugtocht gedwongen.
Rosecroix of Roseirruisers. In 1614
verscheen to Cassel een book, getiteld „Fama.
fraternitatis Rosae Crucis, oder Entdeckung
der Bruderschaft des loblichen Ordens des.
Rosenkreutzes" enz., dat al spoedig een menigteuitgaven beleeftlis. 't Bevatte dan ook iets,dat.
zoowel in als buiten Duitschland een verbazende opspraak verwekte: 't bestaan nl.
eener geheime broederschap, welkor oorsprong,
opklimmende tot vele eeuwen v6Or Christus„
moest gezocht worden in aloude Egyptische
on Aziatische geheimenissen, door d. Tempelieren n. Europa overgebracht, bij d. vernietiging dier orde in 't begin der 14e eeuw bijna,
voor zoover ons werelddeel aangaat, verloren
gegaan, doch een eeuw later opnieuw
Palestina overgeplant door een Spaanscben
monnik, CHRISTIAAN DE ROSA CRIME genaamd,
die d. leerstellingen der vereeniging kenbaar
maakte a. hen, die zich in doze geheimebroederschap listen opnemen, ten einde d.
steen der wtjzen to helpen ontdekken. d.
maatschaiiptj to verbeteren, 't Christendom
to zuiveren enz. Niemand betwUfelde in
eerst d. juistheid der berichten, waardoor 't
bestaan eener tot dusver geheel onbekende
geheime orde a. 't licht werd gebracht, een
orde, die haar naam ontleende a. bovengenoemden overplanter der Oostersche geheime
nissen op Europeeschen bodem. Doc!) later
is over d. oorsprong v. d. naam een ander
licht opgegaan, daar men dien afleidde v. die
alchemistische en theosophische onderzoekingen, welke bekend zljn onder d. naam
't zoeken maar d. Steen der wtjzen. Hoewel
.
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d. roos v. oudsher bekend was als 't zinne-

beeld der stilzwijgendheid, heeft deze bloem
toch geen betrekking op d. naam Rosecroix;
veeleer moot deze worden afgeleid v. d. Latijnsche woorden ros (dauw) en crux (kruis). d.
Middeleeuwsche alchimisten nl. schreven a.
d. dauw d. kracht ter oplossing v.'t goud toe,
terwij1 't teeken des kruises (1) d. letters
LVX uitdrukte, zoodat 't geheele woord wellicht een samenstelling is v. dauw en licht
en een Rosecroix iemand, die door middel v.
d. dauw „'t licht", m. a. w. d. „steen dor
wijzen", zoekt.
Dat zich op vermelde wijze deze geheime
broederschap uit oude Oostersche mysterien
ontwikkeld en hoe dan ook over 't Westen
verspreid zal hebben, is intusschen later gebleken een groote vergissing to zijn. Zekere
Johann Valentin Andreae (zie Andreae), een
vernuftig en godvruchtig man, was d. schrUver
der veel besproken „Fama fraternitatis", doch
niet (gelijk sommigen hem toedichtten) om
't publiek door een grove mystificatie om d.
tuin to leiden. Hij stelde d. zaak alleen als
werkelijk bestaande voor, ten einde onderwerpen ter sprake te brengen, die bij vele
overdreven voorstellingen en ijdele droomerijen zeer belangrijk zijn en tevens om d.
dwaasheden der theosophie en dergelijke
pseudo-wetenschappen in 't licht to stollen.
flat d. vermeende ontdekking groote opspraak
verwekte, is reeds met een woord gezegd en
blijkt ook uit d. vele geschriften, bij die
gelegenheid in 't licht gegeven, v. welke er
eenige worden vermeld bij Ypey, ,.Kerk.
Gesch. der achttiende eeuw", X, waar men
tevens een uitvoerig bericht nopens d. Rosecroix aantreft. Trouwens, indien al d. „Fama
iraternitatis" niet als eigenlijke geschiedenis,
maar als allegorische inkleeding is op to vatten,
zoo is 't toch vrij zeker, dat, gelijk in d.
„Navorscher" is opgemerkt, „d. orde werkelijk
ontstond door a. haar bestaan to gelooven"
(zie Sprengel, „Versuch einer Geschichte der
Artzneykunde", III). In hoever deze Rosecroix
in verband hebben gestaan met een andere
orde v. dien naam, welke zich die der ware
Rosekruisers noemde en to 's-Gravenhage in
of omstreeks 1622 moat zijn ontstaan on vele
vertakkingen had (zie Nicolai, „Versuch fiber
die Beschuldigungen, welche dem Tempelherren-Orden gemacht worden, u. s. w." I.),
valt moeielijk to zeggen. d. Laatst aangeduiden
schijnen meer een chemisch en physisch dan
een theosophisch-mystiek doel gehad te hebben.
Ook nog later, in 1772, ontstond in Duitschland een nieuwe orde v. Rosekruisers, gesticht
door een bedrieger, met name Schrepfer, die
voorgaf v. onbekende oversten last to hebben
tot 't stichten v. alchimistische, magische on
theosophische vereenigingen, in 't kleed des
geheims gehuld. 's Mans doel schijnt geweest
to zijn, door 't opwekken v. d. geest v. indiflerentisme, 't romanisme in d. hand to werken
(Buhle, „Ueber Ursprung und Schicksale des
Ordens der Rozenkreutzer", 1803).
Van al die ten deele dwaze, ten deele bedriegelijke Rosecroix moat onderscheiden worden
een der hoogere graden v. d. orde der vrtjmetselaren, die denzelfden naam draagt, maar
or in wezen geheel v. onderscheiden is, gelijk
dan ook die naam daar een geheel anderen
zin heeft. Zie overigens dr. Kloss, „Bibliographie der Freirnaurerey'' en over d. Rosecroix in 't algemeen d. aldaar aangehaalde
schrijvers, alsmede in Aschbach, „Kirch. Lex."
't woord Fraternitas.
Rosegger (PETRI KETTENFEIER), een popu-
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lair Oostenrijksch novellist en dichter in dlandtaal, geb. 31 Juli 1843 to Alpl bij Krieglach in Stiermarken, redacteur v. 't in 1876
door hem opgerichte maandblad „Heimgarten". Hij schreef een groot aantal levendige.
vroolijke vertellingen on schetsen uit 't yolksleven, o. a- „Geschichten aus Steiermark"
(1871), In der Einode" (1873), „Die Schriften
des Waldschulmeisters" (1875, 7e dr. 1886),
„Sonderlinge aus dem Volk der Alpen" (1875),
„Das Volksleben in Steiermark" (6e dr. 1888),
„Waldheimat" (1873—'84), „Bergpredigten"
(1885) on „Der Schelm aus den Alpen" (1890);
voorts d. roman „Der Gottsucher" (1882), vale
gedich ten in Stiermarkensch dialect (o. a.
„Zither und Hackbrett" 3e dr. 1884 on „Tannen
harz und Fichtennadeln" 2e dr. 1881) „Gedichte" (1891) en „Erinnerungen an Robert
Hamerling'' (1891).
Rosellini (IPP0LIT0), een Ital. orientalist
en archaeoloog, geb. 13 Aug. 1800 to Pisa,
waar hij sedert 1824 hoogl. in d. Oostersche
talen was on 4 Juni 1843 overl. Zijn voorn.
werk, getiteld „I monumenti dell' Egitto"
(9 dln, 1832—'41), is d. vrucht v. een reis, die
hij a. 't hoofd caner Toscaansche expeditie on
in gezelschap v. een Fransche onder Chan:1pollion n. Egypte maakte.
Resel von Rosenhof (AUGUST JOHANN),
een Duitsch insectenkenner en miniatuurschilder, 30 Mrt 1705 to Augustenburg, bij
Arnstadt, geb. Hij stamde af v. een adelltjk
geslacht, dat ten tijde der hervorming met
achterlating v. alle goederen n. Neurenberg
d. wtjk genomen had. Zijn vader was graveur
on glasschrtiver, zijn grootvader schilder. Hij
verloor zijn vader, toen hij 13 jaar oud was,
on ward ten gevolge daarvan op kosten der
vorstin v. Arnstadt-Schwarzenburg, die horn
ten doop gehouden had, onder wez en. Zijn oom,
die een dierenschilder was, gar hem onderwils in d. kunst. In 1725 vertrok hU n. Neurenberg, om zich daar verder onder Proysler tebekwamen; doch 't duurde niet lang, of hi.)
wUdde zich geheel a. 't graveeren on miniatuurschilderen, waarschtjnlijk om 't grootere gel deltjke voordeel. Spoedig had hij geld genoe&
bijeen om een reis n. Denemarken to ondernemen, waar hij a. 't hof v. d. kroonprinseen aantal portretten schilderde. Twee jaar
later vertrok hij v. daar n. Hamburg, waar men
hem 't werk v. Merian (zie Merian) vertoonde,
dat zoo'n sterken indruk op hem rnaakte,
dat hij v. nu af besloot, zelf insecten in hun
ontw ikkeling na to gaan en al hun toestanden
af to beelden. Hij keerde n. Neurenberg terug,
trad daar in 't huwelijk en wijdde een goed
deel v. zUn tjjd a. d. entomologic. Een gevolg
daarvan was, dat hij in 1740 d. eerste plaat
als prospectus uitgaf v. zijn beroemd geworden
werk „Insecten-Belustigungen", later door
zijn schoonzoon Kleemann voltooid en ook
in 't Nederlandsch vertaald. 't Eerste deel v.
dat uitmuntend werk bevat alleen „Lepidoptera", d. drie volgende ook insecten v. andero
orden, zelfs polypen on ringwormen. Spoedig
voelde hij zich ook door 't beoefenen der
natuurlijke historie v. kikvorschen aangetrok ken, om d. Duitsche soorten daarvan in
een groot prachtwerk met keurige, gekleurde
platen to behandelen („Historia naturalis Ranarum nostratium", 1758).
R6SEL overl. 27 Mrt 1759. ZUn levensbeschrijving vindt men voor 't 4e deel v. bovengenoemde „Insecten-Belustigungen" (1761).
Rosen (FRIEDRICH AUGUST), 0011 Duitschorientalist, geb. 2 Sept. 1805 to Hannover, v.
1827—'31 hoogl. a. d. universiteit to London
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en over!. aldaar 12 Sept. 1837. HU heeft
zich vooral voor d. Indische en Syrische
letterkunde verdienstelijk gemaakt. — ZUn
brooder GEORG ROSEN, orientalist en geschiedkundige, geb. 21 Sept. 1821 to Detmold, was
sedert 1844 tolk bij 't Pruisische gezantschap
to Constantinopel, v. 1852—'67 Pruisisch consul
to Jeruzalem en v. 1867—'75 consul to Belgrado
en woonde sedert to Detmold, waar hij 26 Oct.
1891 overt. Van zijn werken noemen we
„Ueber die Sprache der Lazen" (1844), „Geschichte der Ttirkei von 1826—'56" (2 dln,
1866—'67), „Die Balkanheiducken" (1877) en

„Bulgariscbe Volksdichtungen" (1879).
Rosen (JOHANN GE04,61 OTTO, graaf vox),
een Zweedsch schilder, geb. 13 Febr. 1843 to
Parijs als zoon v. een Zweedsch overste. Na
zijn opleiding a. d. academie to Stockholm en
d. schilderschool te Weimar ontvangen to
hebben, maakte htj verscheidene reizen door
Europa en ook n. 't Oosten. Sedert 1866 in
Stockholm woonachtig, werd hij bier directour der schilderacademie. Zijn schilderingen,
waarvoor hij d. stof meerendeels a. d. Zweedsche geschiedenis ontleende, onderscheiden
zich door een krachtig koloriet; ook schil-der& hij genrestukken on portretten on beoefende hij d. graveerkunst. Als zijn voorn.
work noemen we „Koning Erik XIV tuns.
zUn gemalin Katharina on zijn raadsman
-Goren Persson" (nationaalmuseum te Stockholm).
Rosen (Jumus), eigenl. NIKOLAUS DUSSEK,
een vruchtbaar klucht- en blijspeldichter, geb.
8 Oct. 1833 to Praag, sedert 1889 regisseur v.
d. Thalia-schouwburg to Hamburg, overl.
4 Jan. 1892 to Gorz. Van zijn talrijke kluchten en blijspelen, die dikwijls vol luim on
boort, doch overigens v. niet zeer veel waarde
zijn, noemen we slechts: „Konvenienz und
Liebe", „Kanonenflutter", „Zitronen", „O, diese
Manner" en „Das Schwert des Damokles".
Zijn „Gesammelte dramatischen Werke" warden in 15 dln uitgeg. (1870—'90).
Rosenberg (ADoLF), een Duitsch schrijver
over kunst, geb. 30 Jan.1850 to Bromberg; hij
-vestigde zich to BerlUn en schreef o. a. „Die
,

Berliner Malerschule" (1879), „Rubensbnefe"
(1881), „Die Munchener Malerschule" (1887),
„Geschichte der modernen Kunst" (3 dln,1888)
en, met Licht, „Die Architektur Berlins"
(1887) en „Die Architektut Deutschlands"
(1879).
Rosendaal, Zie Rozendaal.
Rosengarten (ALBERT), een Duitsch bouwkundige, geb. in 1809 to Cassel, bezocht Itali6,
vestigde zich to Hamburg en over!. in Aug.
1893 to Wiesbaden. In Hamburg zUn verscheidene gebouwen volgens zUn plan en
onder zUn leiding opgericht. Van zUn werken
over d. bouwkunst noemen we bier „Architektonische Mitteilungen 'Libor Italien" (1847
t. '50), „Architekturbilder aus Paris und London" (1860) en „Die architektonische Stilarten"
(1874, 8e dr.).
Rosenkilde (ADOLF MARIUS), een Deensch
humorist on tooneelspeler, geb. 16 Febr. 1816
te Kopenhagen, waar hij sedert 1865 a. d.
koninklijken schouwburg verbonden was on
14 Oct. 1882 over!. Als schrUver heeft htj zich
bekend gemaakt door een bundel novellen en
schetsen, getiteld ,,Anders TikjOb en jydsk
Pegns Reiseerindnnger" („Reisindrukken v.
een Jutlandsch koster", 1861, lle dr. 1885) en.
't humoristische geschrift „Mettem Saisonerma" („Tuss. d. seizoenen" 1872).
Rosenkranz
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(JOHANN KARL FRIEDRICH),

een Duitsch letterkundige on een der voorn.

beoefenaars der wUsbegeerte v. Hegel, geb.
23 Apr. 1805 to Maagdenburg, sedert 1833
hoogl. to Koningsbergen, over!. 14 Juni 1879
aldaar. Van zUn talrUke wUsgeerige geschrif-

ten noemen we hier „Psychologie" (3e dr.,
1863), „Kritische Erlauterungen des Hegelschen Systems" (1840), „Geschichte der Kantschen Philosophie" (1838—'40), pAesthetik des
Haszlichen" (1853), „Metaphysik" (1858), „Diderots Leben und Werke': (1866), „Hegels
Leben" (1844) en „Neue Studien" (4 dln,
1875—'78). Voorts schreef hij „Handbuch einer
allgemeinen Geschichte der Poesie" (3 dln,
1832—'33), „Goethe und some Werke" (2e dr.,
1856) en „Die Poesie und ihre Geschichte"
(1855). Over hem schreef Quabicker (1879).
Rosenniiiller (JOHANN CHRISTIAN), geb.
15 Mei 1771 to Heszberg (bij Hildburghausen)
en over!. to Leipzig 22 Febr. 1820. Hij studeerde in d. geneeskunde to Leipzig on to
Erlangen en werd in 1794 prosector en in 1800
hoogl. in d. anatomie to Leipzig. nil schreef
o. a. „Beitrage zur Zergliederungskunst" (1800,
2 dln), „Chirurgisch-anatomische Abbildungen"
(1804—'12, 3 dln) en „Handbuch der Anatomie"
(1801).
Rosenz226//er (JOHANN GEORG), een

Duitsch

godgeleerde, geb. 18 Dec.1736 to Ummerstadt,
in Saksen-Hildburghausen, en over!. 14 Mrt
1815 te Leipzig. Eerst eenige jaren huisonderwijzer, was hij later predikant, achtereenvolgens to Hildburghausen (1767), Hessberg (1768)
en Konigsberg in Franken (1772). In 1775
werd hij hoogl. in d. godgeleerdheid to Erlangen, in 1783 to Giessen en in 1785 to Leipzig,
waar hij ook superintendent was. Van zijn
talrijke werken noemen wij slechts zijn
„Historia interpretationis librorum sacrorum
in ecclesia Christiana" (1795-1814, 5 dln), zijn
„Scholia in N. T." (1815-1831, 6 dln), zijn
„Betrachtungen fiber die vornehmsten Wahrheiten der Religion" (1801, 4 dln), door prof.
Clarissa in 't Nederlandsch vertaald (under d.
titel „Christelijk huis- en handbook" 1806), en
zijn „Handbuch eines allgemein fasslichen
Unterrichts in der Christlichen Glaubens• und
Sittenlehre" (1818, 2 dln) ; voorts zUn „Beytrage zur Homilitik'' (1814) on „Predigten"
(1811-1813, 3 dln), zijn „Pastoral-Anweisung"
(1788) en „Anleitung fur angehende Geistlichen"
(1792). Ook voor d. jeugd schreef hit een
menigte werkjes, waarvan vele ook ten onzent

door vertalingen bekend zijn.
ROSen.lnaller

(ERNST FRIEDRICH KARL),

een zoon v. bovengenoemde, geb. to Hessberg,
in Saksen-Hildburghausen. HU werd in 1795
buitengewoon on in 1813 gewoon hoogl. der
Oostersche talon to Leipzig, waar htj 17 Sept.
1835 over!. HU schreef o. a. d. volgende werken:
„Das alto und neue Morgenland, oder Erlauterungen der Heiligen Schrift" (1818-1820, 6 dln),
waarvan Cramer von Baumgarten in 1823 to
Groningen een Nederl. vertaling gegeven heeft
onder d. titel „d. Oosterlingen v. vroegeren
en lateren tUd, of ophelderingen der H. Schrift
uit d. natuurlUke gesteldheid, d. overleveringen, zeden en gewoonten v. 't Oosten", „Handbuch der Biblischen Alterthumskunde" (1823
t. 1831, 4 din) en „Scholia in V. T."(1788-1835,
11 dln), zUn hoofdwerk.
Rosenstein (SAMUEL SIEGMUND), geb. in
1832 to BerlUn, waar hij in d. genees- en natuurkunde studeerde en in 1854 tot doctor bevorderd werd na verdediging eener dissertatie „De
cyclopia inter animalia observata". Van 1856
tot 1858 was 14 adsistent v. Wagner to Dantzig,
daarna werd hU arts to BerlUn en vervolgens
privaat-docent a. d. universiteit aldaar en in
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1865 benoemde men hem tot hoogl. a. d. univer-

siteit te Groningen, welk ambt hij in 1872 verwisselde met dat v. hoogl. in d. geneeskunde
te Leiden. In 1882 wees hij een beroep n.
Amsterdam v. d. hand. Behalve „Die Pathologie und Therapie der Nierenkrankheiten"
(1863—'86) schreef hij vele art. voor wetenschappelijke tijdschriften, o. a. voor „Virchows
Archiv" en „Kiln. Archiv. fUr die Medicin".
Rosenthal (rsrpoR), geb. 16 Juli 1836 to
Labischm (in 't district Bromberg), studeerde in
d. geneeskunde te Berlijn, werd daar privaatdocent en in 1867 buitengewoon hoogl. en is
sedert 1872 gewoon hoogl. in d. physiologie
to Erlangen. Hij schreef o. a. „Elektricitatslehre
fur Mediziner" (1862), „Die Athembewegungen"
(1862) en „ Al lgemeine Physiologie der Muskeln
und Nerven" (1871) en is redacteur v. 't „Centralblatt fur die mediz. Wissenschaften".
Rosenthal-Bonin (uuGo
vox), een
Duitsch romanschrijver, geb. 14 Oct. 1840 to
Berlijn, eerst redacteur v. „Lieber Land und
Meer" en sedert 1889 v. „Vom Fels zum Meer".
Hij schreef novellen, o. a. „Unterirdisch Feuer",
en romans, o. a. „Der Bernsteinsucher" (1888',
,,Die Donna Anna" (1880), „Das Gold des Orion"
(1882) en „Die Tochter des Kapitans" (1888).
Rosette (Arabisch Raschid) is d. versterkte
hoofdstad v. 't gelijknamige gouvernement in
Beneden-Egypte, a. d. westelijken hoofdarm v.
d. Nijl, 15 KM. v. d. Middell. Zee verwijderd. Zij
is door een spoorweg met Alexandria verbonden en heeft verscheidene moskeeen en kerken
en ongeveer 17 000 inw. In d. Middeleeuwen
was Rosette v. groot belang voor d. handel,
die echter snel in bloei verminderde na d.
verbetering v. d. haven v. Alexandria en 't
graven v. 't Mahmudiekanaal. In 1799 werd
bier, in 't fort Julienne, 't vermaarde opschrift
v. Rosette gevonden.
Rosevelt

(JOHANNES FRANgOIS ADRIAAN

geb. 7 Sept. 1824 to Hattem,
waar zijn vader ontvanger was, en overl.
20 Oct. 1891 to Paramaribo als ondervoorzitter der Koloniale staten v. Suriname. Op
zijn 19e jaar in d. luting gevallen, trok htj als
soldaat n. West-India, doch reeds kort nadat
htj hier voet a. land gezet had, bleek, dat hij
wel niet lang in oen ondergeschikte positie
zou blijven. Trouw zijn dienstplicht vervullende, studeerde VAN ROSEVELT ijverig en
klom hij achtereenvolgens tot d. rangen v.
korporaal. sergeant en officier op. In hoogeren
rang geplaatst, gebruikte hij z(jn vrijen tijd
om land en yolk v. Suriname beter to leeren
kennen; hij doorreisde d. kolonie in verschiti.
richtingen on ontwierp eindelijk een groote
kaart v. Suriname, die later v. groote waarde
bleek to zijn. Hoezeer zUn kennis v. Guyana
gewaardeerd en zijn waarheidsliefde op prijs
werd gesteld, bleek nog een jaar vOOr zijn
dood, toen VAN ROSEVELT bij d. gerezen grensquaestie tuss. Frankrijk on Nederland over
Fransch on Nederl. Guyana in d. commissie
tot regeling dier zaak (zie Lawa) benoemd
werd. Na ongeveer 15-jarigen militairen dienst
werd VAN ROSEVELT achtereenvolgens districtsommissaris in d. dictricten Saramacca on
Beneden-Commewijne, terwijl hij zich weldra
geroepen zag tot d. belangrijken post v. agentgeneraal voor d. koelie-immigra•ie. Ook in
daze aangelegenheid, na d. afschaffing der
slavernij in West-Indio v. zoo groot gewicht,
heeft htj zich groote verdiensten verworven.
d. Wipe, waarop VAN ROSEVELT zich V. zip
plichten jegens planters en werklieden kweet,
maakte hem btj beiden algemeen geacht en
groot was d. roep ztjner onpartijdigheid en
CATEAU VAN),
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rechtvaardigheid. 48 Jaar is hij in West-Indischen dienst gebleven; telkens als htj eraan
dacht zijn ambt neer to leggen on een welverdiende rust to nemen, ontstonden er
nieuwe redenen, die zijn aanblijven voor nog
eenigen tijd wenschelijk maakten. En alttjd
bleef htj werken, getrouw a. 'tgeen men
hem had opgedragen, totdat d. dood hem onverwacht wegnam.
Rosinante of .Rossinante (v. 't Fransche rosse, Duitsch ros, en ante, voorheen),
naam voor een slecht paard, magere knot;
inzonderheid voor 't armzalig rijpaard v. Don
Quixote (zie Cervantes).
Rosini (GIOVANNI), een Ital. dichter en
romanschrijver, geb. 24 Juni 1776 to Lucignano, sedert 1804 hoogl. in d. Ital. letterkunde
to Pisa, waar hij 16 Mei 1855 overl. Als dramaticus en schrijver over kunst is hij v. weinig belang, doch htj heeft verscheidene lezenswaardige romans geschreven, waarvan wij
noemen „La signora di Monza" (3 din, 1829),
„Luisa Strozzi" (1835) on „Tigolino" (1843).
Floskoff(GEomi GUSTAV), een Protestantsch
theoloog, geb. 30 Aug. 1814 to Presburg, v.
1850—'84 hoogl. a. d. Evangelische faculteit
to Weenen, overl. 20 Oct. 1889 to Oberftreffen
btj Aussee. Van zijn werken noemen we als
d. voorn. „Simsonfrage und Heraklesmythus"
(1860), „Geschichte des Teufels'' (2 din, 1869)
en ,Religionswesen der rohesten NaturvOlker"
(1880).
Roskolniken, Zie Raskolniken.
Roslin (ALEXANDER), een Zweedsch portreten genreschilder, geb. in 1727 en overl. in 1793.
Hij ontving zijn opleiding to Par -- en genoot
al spoedig een groot aanzien. d. Koning v.
Zweden schonk hem in 1772 d. Wasaorde; hij
was lid v. d. raad der Partjsche academie en
lid v. die to s. Petersburg, waar hij eenige
jaren vertoefde en door ztjn portretten grooten btjval verwierf. Hij schilderde o. a. d.
portretten v. keizerin Catharina II, v. d. grootvorst Paul en v. diens gemalin on later dat v.
Gustaaf III, terwijl hij steeds bijzondere zorg
a. d. uitvoerige schildering v. d. prachtigen
vorstentooi besteedde. In d. galerij v. Versailles worden onderscheidene portretten v.
hem aangetroffen, die meerendeels door gravures v. Carmona, Lempereur, DaullO e. a.
bekend zijn.
Rosmade (51. P.), zie Masdorp.
Rosmalen, een gemeente in d. Nederl.
prow. Noord-Brabant, 1 uur t. N.-0. v. 's-Hertogenbosch, met 3000 inw., eenige buitenplaatsen en wat fabrieknijverheid. Landbouw
is echter 't hoofdmiddel v. bestaan.
Rosmarijn (Rosmarinus officinalis). Daze
alttjd groene heester groeit Tangs d. kusten
der Middell. Zee op rotsachtige, zonnige hoblingen bij menigte in 't wild. Hij behoort -tot
d. natuurl. tam. der Lipbloemigen (Labiatae) en
volgens 't stelsel v. Linnaeus tot d. le orde
der 2e klasse (Diandria Monogynia). d. Ongesteelde, lunvormige bladeren zijn a. d. rand
omgekruld; d. ondervlakte is met een wit
vilt overtogen. d. Bloemen zijn bleek blauw
en tot losse trossen vereenigd. In d. geneeskunde worden d. bloeiende toppen gebezigd.
Ztj hebben een sterken, bijzonderen reuk on
een heeten, bitteren smaak, afhankelijk v. d.
aetherische olio, welke zij bevatten. d. Door
uitpersing verkregen olio wordt uitwendig
aangewend als eon zacht prikkelend middel
in vereeniging met andere vette zelfstandigheden, zelden inwendig. d. Spiritus Rorismarini
wordt mode slechts uitwendig aangewend.
Rosmini-Serbati

(ANTONIO), een Ita-
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liaansch philosoof en geestelOke, geb. 25 Mrt
1797 to Roveredo in 1848 was hij korten ttjd
minister v. Onderwtjs in d. Kerkeltiken Staat;
hij verwtjderde zich bij 't uitbarsten v. d.
omwenteling to Rome echter v. 't staatkundig
tooneel en overl. 1 Juli 1855 to Strefa a. 't
Lago Maggiore. HU is d. vertegenwoordiger
v. 't wijsgeerig idealisms in Italid, dat zich
nauw bij d. begrippen v. Descartes en Schlegel
aansluit en tevens met d. leer der kerk in
overeenstemming tracht te zijn. Rosmini
Serbati is d. stichter v. d. geestelijke congregate „Instituto della Carita". Zijn voorn. werken zijn u Saggio sull' origine delle idee" (6e
dr. 1876) en „Filosofia del diritto" (1839—'41).
Zijn „Opere postume" werden in 5 din uitgegeven (1859—'74). Over hem schreven Werner
(1884), Paoli (1880—'84), Lockhart (2e dr. 1891),
Kraus (in d. „Deutsche Rundschau", 1888) e. a.
Rosny (LEON DE), eon Fransch orientalist
en ethnograaf, geb. 5 Aug. 18,37 to Loos in
't depart. Nord, sedert 1868 hoogi. a. d. school
voor levende Oostersche talon te Parijs. Hij
heeft een reeks werken over Japan en China
in 't licht gegeven, o. a. „Etudes asfatiques"
(1864), „Les peuples orientaux connus des
anciens Chinois" (1880), „Les populations danubiennes" (1882—'85) en „Le pays des dix milles
lacs" (1887).
Ross (Sir JOHN), een beroemd zeevaarder,
24 Juni 1777 in Schotland geb.Negenjaar oud,
trad hij in dienst bij d. Engelsche marine on
deed hij zich al spoedig als een bekwaam
en on verschrokken zeeman kennen. Van
rang tot rang opgeklommen, ward hem in
1818, in zijn waardigheid v. kapitein ter zee,
't bevel opgedragen over twee schepen, d.
„Isabelle" en d. „Alexander", met d. last to
trachten d. noordwesteltjke doorvaart to yinden. Zijn pogingen bleven vruchteloos on nog
in 'tzelfde jaar moest hij n. Engeland terugkeeren. In 1829 word hem andermaal 't bevel
opgedragen over een expeditie naar d.Noordpoolstreken. 't Verhaal van dien tocht, die
vier jaar duurde en waarop hij met groote
moeieltjltheden to worstelen had, heeft hij te
book gesteld in gin „Narrative of a second
voyage in search of a North-West-passage"
(1834). Tot consul to Stockholm benoemd,
ondernam hij vandaar, in 1846, d. overtocht
n. Engeland in een kleine boot met slechts
den varensgezel bij zich. Toen sir John Franklin (zie dat art.) on zijn tochtgenooten geen
berichten moor v. zich lieten hooren on d.
ingestelde nasporingen vruchteloos bleven,
hood R088 in 1850 opnieuw ztjn diensten a. d.
Engelsche admiraliteit aan. 23 Mei v. dat jaar
vertrok hij v. Engeland, a. boord v. d. „Felix"
en vergezeld door d. „Mary", on hij bereikte in
Sept. d. a. v. 't Wellington-kanaal; doch, daar
hij wegens 't vele ijs gem kans zag genoemd
kanaal op to varen, moest hij, na in Assistance-baai overwinterd to hebben, d. terugreis
aannemen. d. Eenige vruchten v. dien tocht
zijn geweest, dat d. geruchten, welke toen
reeds in omloop waren omtrent 't vermoorden v. Franklin door d. Eskimo's, moor en
rneer bevestigd werden. Inmiddels over!. ROSS,
tot schout•bij-nacht bevorderd, in 't begin v.
Sept. 1856.
Ross (Sir JAMES CLARK), made een beroemd
zeeman en neef v. d. vorige, ward 15 Apr.
1800 to London gob., trad eveneens op zeer
jeugdigen leefttjd in zeedienst on vergezelde
v. 1819—'25 Sir Edw. Parry op z(jn 3 tochten
n. d. Noordpool, geltjk hij v. 1829—'33 On
bovengenoemden oom als ondercommandant
vergezelde. In 1838 nam htj deel a. d. v.
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regeeringswege gedane opmeting v. GrootBritanniS en Ierland, terwij1 hij in 't volgend
jaar 't opperbevel aanvaardde over d. door
d. regeering uitgeruste expeditie n. d. Zuidpool
met d. beide schepen „Erebus" en „Terror".
d. Belangrtike waarnemingen en resultaten
v. dien tocht werden door hem neergelegd in
gin „Voyage of discovery and research in the
Southern and Antarctic Seas" (2 din, 1846).
In 1848 ondernam ROSS met d. „Entreprise
en „Investigator" een tocht n. 't Noorden ter opsporing v. d. verloren Franklin-expeditie; hij
overwinterde bij doze gelegenheid in Leopoldshaven, keerde na veel zoekens vruchteloos
terug en overl. 3 Apr. 1862 te Aylesbury.
Rossano, een stad in d. Ital. prov. Cosenza, a. d. golf v. Tarente gelegen; zij is d.
zetel v. eon bisschop on heeft een fraaie kathedraal, een kasteel en 15 000 inw., die veel
doen a. ztjdespinnerij, olie- en saffraanbouw.
Rossbach of Roszbach, een Pruisisch
dorp, in 't regeeringsdistrict Merseburg tuss.
Weiszenfels en Merseburg gelegen, met circa.
500 inw. 5 Nov. 1757 behaalde Frederik II
met 22 000 man hier een beslissende overwinning op 64 000 man Franschen en rijkstroepen
onder Soubise en d. prins v. Hildburghausen.
't Was vooral Seidlitz, die met zijn ruitertj
d. overwinning besliste. d. Geslagenen verloren 53 vuurmonden, 22 vaandels, 1000 dooden, 2000 gekwetsten en meer dan 5000 gevangenen, onder wie 8 generaals en 300 ofticieren. d. Nederlaag bij Rossbach berokkende
d. Franschen eon schande, die lang ten spreekwoord gebleven is.
Rosse (WILLIAM PARSONS, graaf v.), gob.
17 Juni 1800 bij Parsonstown (in Ierland) on
over!. to Monkstown 1 Nov. 1867, studeerde
to Dublin on to Oxford en word een uitstekend
sterrenkundige. Van 1821 tot 1824 was hij lid
v. 't parlement en in 1826 richtte hij op zip
landgoed Parsonstown een observatorium op.
Ook deed hij veel voor d. lagere volksklassein Ierland. Hij schreef o a. „Letters on the
state of Ireland" (1847) en ward voorzitter v.
d. Royal Society.
Rosseels (EMMANUEL), een Vlaamsch letterkundige en tooneeldichter, geb. 11 Juli 1818
to Antwerpen, waar zijn wader bontwerker
was. Eerst made in 't vaderlijk bedrUf werkzaam, word hij later makelaar in effecten,
doch hij bleef to alien tijde met hart en ziel d.
Vlaamsche letteren en d. „Vlaamsche beweging" toegedaan. In 1876 ward hij benoemd
tot administrateur v. 't museum PlantijnMoretus. Van Ain talrijke werken noemen
w(j „Het dorpsmeisje", bltjspel met zang (1841),
„d. Witte lijkbidder", id. (1842), „Alfried en
Karolina of d. stemme des bloods", drama
in 2 bedrtiven (1842), „Gedichten v. Bellamy,.
met een levensschets v. d. dichter en inleiding" (1844), „Richilde", eon bekroond geschiedkundig drama (1847), „d. Koning of zijn broer",
blijspel met zang (1849), „Laster en Onschuld",
drama in 5 bedrtiven (1851), „Theodoor v.Rijswilck, of Schuw d. plaetsen waar d. plagen
vallen", blijspel (1862), „d. Duivenmelker",
psmeeting", blijspel
volksdrama (1854), „d. Dor
(1857), „Twee baronnen als 't u blieft", bltispel
(1859), „Eon diet in huts", blijspel (1861), „Tweezusters", blijspel (1861), „Rosalinde", tooneelspel in 3 bedrijven (1861), „Liberael en Katholiek", blijspel (1861), „Francis Alard", historisch verhaal uit d. tjjd der hervorming (1874),
„Dramatische werken" (5 dln, 1879) en „I Huis
v. Christoffel Plantiln" (1886).
140138e0uw-Sainv-Hilaire
FRANVIS ACHILLE), een

(EUGENE

Fransch schrtjver,
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geb. 30 Juni 1805 to Parijs, sedert 1856 gerui-

221

men tijd hoogi. in d. oude geschiedenis a. d.
faculte des lettres aldaar en sedert 1872 lid
der Academie. Hij o verl. 29 Jan. 1889 en schreef
-o. a. „Rienzi et les Colonna" (geschiedkundige
roman, 5 dln, 1825), „Histoire d'Espagne" (14
din, 1844—'79) en „Disgrace de la princesse des
Ursins" (1874).
Rosselli (MATTED) een beroemd schilder
v. Florence, werd in 1578 geb. en door Pagani
-en Passignano in d. kunst onderwezen. Hij
volgde die meesters echter niet na, doch stu-deerde vlijtig naar d. werken der oudere schil, ders to Florence en te Rome. Tot degolijk
kunstenaar gevormd, werkte hij veel a. d.
hoven v. Modena en Florence. Bijzonderen
bijval verwierven zijn muurschilderingen, die
buitengewoon frisch v. koloriet zijn. In 't
vorstelijk lusthuis to Poggio Imperiale schilderde hij een plafond met tafereelen uit d.
geschiedenis der Medici. d. Koning v. Napels
bezat v. ROSSELLI een voortreffelijke schilderij,
„'t Huwelijk v. Jozef en Maria" voorstellende.
Ook in 't Louvre heeft men twee fraaie werken v. dezen meester; 't eene stelt voor
,,Jezus op d. schoot v. Jozef zittende, door kinderen omringd, die hem bloemen brengen";
't andere „Davids zegepraal over Goliath".
ROSSELLI vormde een goede school en was
.een even welwillend als verstandig meester.
Tot zijn leerlingen behooren Baldessare Fran,ceschini, Cosimo Uvelli en Francesco Furini.
Hij overl. in 1650. Verlet graveerde naar hem
„Hagar in d. woestijn", Gregori „d. Drie
jongelingen in d. gloeienden oven", Eredi,
Probst en J. Callot eenige andere prenten.
Rosselli (coslMo), een Italiaansch schilder
uit d. 15e eeuw, onitrent wiens leven en werken weinig met zekerheid bekend is, doch v.
wien men in verschill. steden v. ons wereld{tool, vooral in Italie, kostbare stukken aantreft. d. Voorn. daarvan zijn „d. Ondergang v.
Pharao in d. Roode Zee", „d. Prediking v.
-Jezus a. d. zee v. Tiberias" en „'t Avondmaal", alle in d. kapel v. Sixtus IV te Rome,
alsmede een „Graflegging", een „Madonna" en
eon groot altaarstuk, „d. Heilige rnaagd door
-engelen omringd", to Berlijn.
Rossellino (BERNARDO en ANTONIO), twee
beroemde Florentijnsche kunstenaars, omstr.
1425 geb. BERNARDO muntte uit als beeldhouwer en architect en werd in beide vakken
door Donacello onderwezen. 'zijn beeldhouwwerk was o. a. 't monument voor d. in 1445
overleden geschiedschrijver Lionardo Bruni,
dat v. Beata Villena in Sta Maria Novella
(in 1451 vervaardigd) en dat v. d. beroemden
rechtsgeleerde Filippo Lazari, in 1464 in s.
Domenico to Pistoja opgericht, waarvan o. a.
't relief met d. perspectivische voorstelling
.eener gehoorzaal zeer opmerkelijk is. Overal
heerscht een zachte, bijna weeke bekoorlijkheid in dezen arbeid. Van zijn werkzaamheid als architect vermeldt Vasari, dat hij d.
beste navolger v. Brunelleschi was. Paus
Nicolaas V (1447-1453) bezigde hem om zijn
veel omvattende plannen tot verfraaiing v.
Rome en uitbreiding v. 't Vaticaan ten uitvoer to leggen. d. Plannen waren alle gereed
en goedgekeurd en 't werk was reeds aangevangen, toen d. paus overl. Ook 't plan,
door Bernardo geleverd voor d. s. Pieterskerk,
bleef daardoor onuitgevoerd on was zelfs ten
tijde v. Vasari niet meer to vinden. Intusschen
somt daze schrijver eon aantal belangrijke
bouwwerken op, die Bernardo ROSSELLINO to
Rome of in andere steden v. 't pauselijk gebled tot stand bracht.
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ANTONIO ROSSELLINO, vaak ROSSELLINO DE L
PROCONSULO genoemd (omdat zijn werkplaats

to Florence op 't piein v. dien naam was gelegen), was een leerling v. Donatello. Vasari
roemt onder zijn werken bovenal een zeer
sierlijke en uitvoerig bewerkte marmeren
fontein op d. tweede binnenplaats v. 't paleis
Medici, welke fontein thans echter verdwenen
is. In d. kerk Sta Croce vervaardigde hij 't
monument v. Francesco Nori, dat, evenals
't monument v. d. kardinaal v. Portugal in
S. Miniato a Monte, zich nog in goeden staat
bevindt. 't Beeldhouwwerk der liggende figuren v. d. kardinaal, v. d. genien er =been
en v. d. Madonna in d. boog er boven worden
zeer geroemd. 't Monument dagteekent waar schijnlijk v. 1466 en word door d. hertog v.
Amalfi, noel v. Pius II, zoo bewonderd, dat
hij er een dergelijk voor zijn gemalin deed
oprichten te Napels. In d. kerk Sta Maria del
Monte Oliveto aldaar vindt men v. ROSSELLINO
ook nog een relief, ,,d. Geboorte v. Christus"
voorstellende, dat eens d. hooge ingenomenheid v. Michael Angelo verwierf. In d. corridor
der moderne beeldhouwkunst der galerij to
Florence vindt men v. ROSSELLINO een buste
v. d. ouden Matteo Palmieri en een road
relief, d. Madonna voorstellende, 't kind aanbiddende. ANTONIO ROSSELLINO overleed omstreeks 1470.
Rosselly Lopez (CA YETANO), een Spaansch
schrijver, geb. in 1817 to Aravaca in d. prov.
Madrid. Hij was geruimen tijd directeur-generaal v. 't openbaar onderwtjs, werd in 1880
directeur der Nationale Bibliotheek en overl.
26 Mrt 1883 to Madrid. Hij is vooral bekend
door zijn talrijke geschiedkundige on bibliographische werken; zoo zette hij d. „Historia
de Espana" v. Mariana en Miriana voort en
gaf hij een reeks deelen v. d. „Bibliotheca de
autores esparioles" met levensbeschrijvingen
on verklaringen uit.
Rossen2 (MA ARTEN VAN), een be faamd
krijgsoverste uit d. tijd v. Karel V, to Bommel
geb. In 1518 benoemde hertog Karel v. Gelder
hem tot zijn stadhouder in Friesland, waar
hij dapper streed; maar d. knevelarijen der
Gelderschen in dat gewest niet kunnende
verdragen, deed hij vrijwillig afstand v. zijn
stadhouderschap. Naderhand werd hij gouverneur v. 't sticht v. Utrecht en tevens maarschalk. In 1528 ondernam hij een stouten tocht
n. Holland; met 7 vendelS, samen 2003 man
voetvolk en ruiterij, rukte hij onder Oostenrilksche banier in 't begin v. Mei voorbij
Montfoort en Woerderr langs d. Rijnkant naar
d. Haag. d. Bezetting v. Leiden liet zich misleiden en hem voorbijtrekken tot Voorschoten,
waar hij eenige liuizen in brand stak. Toen
hij voorbij Rijswijk on door 't Haagsche bosch
getrokken was, liet v. ROSSEM d. Geldersche
vaandels ontrollen on viel hij onder 't woest
geschreeuw Gelder! Gelder! op d. Haag aan.
Hier was d. ontsteltenis zoo groot, dat men
nauwelijks d. tijd had iets to bergen. 't Hof
werd door d. Gelderschen ingenomen, maar
niet geplunderd. Vele andere woningen echter
werden verwoest on geplunderd en d. overige
met 20 000 gulden vrijgekocht, waarna d. Gelderschen, met riiken buit beladen on langs
hun weg alles brandschattende, n. Utrecht
terugkeerden. In 1542 deed v. ROSSEM een inval
in Antwerpen. Hij plunderde vele dorpen in
d. Meierij en nam 't kasteel v. Hoogstraten bij
verdrag, terwtjl hij d. prins v. Oranje, die tegen
hem oprukte, bij Hoogstraten in een hinderlaag lokte en tot d. aftocht n. Antwerpen
dwong. VAN ROSSEM volgde hem onmiddellijk
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en eischte d. stad op. Deze opeisching werd op
hoogen toon afgewezen en, daar v. ROSSEM
geen geschut bij zich had, trok hij na eenigen
tUd af. Nog eenige dagen liepen d. Gelderschen Brabant of en hieven ztj adorn brandschattingen; doch in Leuven werden ztj zoo
srnstig afgewezen, dat ztj n. Luxemburg
trokken en zich daar met 't Fransche leger
vereenigden. Gedurende d. oorlog v. Willem,
hertog v. Kloef en Gunk, tegen Karel V onderscheidde v. ROSSEM zich door talrijke stouts
ondernemingen. Nog in 1542 dreigde hij Holland met een nieuwen inval, waarvan vele
steden zich vrUkochten. In 't volgend jaar
vial hij in Luxemburg en verbrandde hij daar
eenige dorpen; maar, bij gebrek a. betaling,
verliep zijn yolk en kon hij niets meer uitrichten.
3 Juli 1543 verzamelde v. ROSSEM 25 vendels
voetknechten en 1200 ruiters, waarmee hij n.
Amersfoort optrok ; hoewel hij weinig geschut
had en d. burgerij in 't eerst een krachtigen
tegenstand bood, gelukte 't hem die plaats d.
6en bij capitulatie in to nemen. In dezelfde
maand trok htj andermaal naar d. Meierij v.
's-Hertogenbosch, die op vreeselijke wijze werd
uitgeplunderd en verwoest.
Intusschen rukte Karel V met een leger v.
36 000 voetknechten en 8000 ruiters n. Gelderland op. Hertog Willem voelde zich niet
stark genoeg om d. keizer to weerstaan, onderwierp zich en stond Gelderland af. VAN
ROSSEM ging toen in dienst v. d. keizer over,
wien htj vele jaren gewichtige diensten bewees, waarvan 't verhaal buiten. ons bestek
ligt. In 1551 werd hij n. Mechelen gezonden,
om aldaar troepen to verzamelen, en, terwijl
Hendrik II 't volgend jaar een inval in Luxemburg deed, waarvan v. ROSSEM tot gouverneur
benoemd was, deed doze een inval in Champagne on Lotharingen, waar zijn troepen
verschrikkelUk huis hielden. In 1555, terwijl
't keizerlUke leger tegenover d. Franschen
bU Givet gelegerd was, werd 't door d. pest
aangetast. VAN ROSSEM werd eveneens door
daze ziekte besmet on het zich n. Antwerpen
vervoeren, waar hij in 'tzelfde jaar overleed.
Ross en Cromarty, een graafs. in 't
N. v. Schotland tuss. d. graafschappen Sutherland en Inverness en d. zee. In 't 0. wordt
't bespoeld door d. Cromarty- en Dornochfirth en in 't W. dringt d. zee met d. Loch Greinord, Loch Ewe,-Loch Torridon e. a. diep in
't land. 't Geheele grants., waartoe ook 't
noordelijke deel der Hebriden en 't eil. Lewis
behoort, heeft een oppervl. v. 148 vk. mUlen
met 77 800 inw. 't Grootste gedeelte wordt
ingenomen door uitloopers v. 't Grampiangeb.,
die in d. Ben Vaish tot 1300 M.stUgen.Groote
en kleine meren en talrUke rivieren besproeien 't land. 't Klimaat is ruw; slechts
op sommige plaatsen a. d. rivieren v. 't 0. is
d. bodem geschikt voor d. verbouw v. haver,
aardappelen en vlas. Op d. uitgestrekte weiden treft men een menigte schapen, paarden
en runderen aan; d. bosschen leveren veel
hout en dienen tot woonplaats a. talrUk wild.
Op d. eilanden nestelen tallooze zeevogels,
terwijl d. see zeer vischrijk is. d. Inw. bonden zich dan ook behalve met een weinig
landbouw bezig met veeteelt, vogelvangst en
visschertj. d. Grootste stad is Stornoway .op 't
ail. Lewis met ongev. 2500 law.; dan volgt op
't wasteland Dingwal met ongev. 2000 inw.;
Cromarty (1500 inw.), op een rots a. d. golf v.
Cromarty gelegen, heeft een goede haven,
scheepstimmerwerven on magazUnen voor
,visch, gezouten on gerookt Vleesch.

een Italiaansch dichter, geb. 1 Mrt 1783 to Vasto, in 't Napelsche..
HU werd beambte a. 't museum to Napels en
onderscheidde zich allengs, vooral sedert 1820,
door ztjn revolutionnaire. gedichten. In 1821
vluchtte htj n. Malta en vandaar ging hij n.
Londen, waar hij 26 Apr. 1854 overl. Behal ve
ztjn gedichten, die o. a. door Carducci (1861)
zijn uitgegeven, heeft sossErri verhandelingen over d. mysterien der Platonische liefde
v. d. Middeleeuwen en over Dante's Goddelijke
Comedie in 't licht gegeven. — Zijn zoon
DANTE GABRIEL ROSSETTI, een dichter en schilder, geb. 12 Mei 1828 to Londen, leverde reeds
als leerling v. 't Kings College aldaar illustraties voor Tennysons gedichten en maakte
zich ook later als schilder bekend. Later
wijdde hij zich meer a. letterkundigen arbeid
en schreef hij o. a. over d. antieke Italiaansche dichters, o. a. over Dante; ook heeft
ROSSETTI self balladen, sonnetten enz. gedicht. Htj overl. 9 Apr. 1882 to Birchington,
bij Margate. Zijn leven beschreven William
Sharpe (1883) en Knight (1887). — Zijn zuster.
CHRISTINA GEORGINA ROSSETTI, geb. 5 Dec. 1830
to London, maakte zich als dichteres o. a.
door d. volgende gedichten bekend :GoblinMarket and other Poems" (1862), „The Prince's
Progress and other Poems" (1866), „Singsong"
(1872) en „A pageant and other Poems" (1881);
voorts schreef ztj in proza: „Commonplaceand other stories" (1870) en Speaking likenesses" (1874). Verscheidene "Barer lyrische
gedichten ztjn op muziek gezet. — Haar broeder WILLIAM ROSSETTI, geb. in 1829, maakte
zich als criticus bekend en schreef o. a.
„Lives of famous Poets" (1878), „Live of John
Keats" (1887) en „Shelley's A donais, with
Notes" (1891).
Rossi is d. naam, door een aantal kunstenaars gevoerd, v. wie d. voorn. zijn:
ROSSI (ANGELO DE), een Genueesch leerling
v. Parodi, die to Venetig en to Rome heeft
gewerkt, waar hij veel roem verwierf, o. a.
door zijn geestige caricaturen. Door kardinaal
Ottoboni beschermd, vervaardigde hij op last
v. dozen 't monument voor pans Alexander
VIII, waarvan Lodewijk XIV een afgietsel
liet maken voor d. Fransche academie. Met
een basreli6f, „Nebucadnezar" voorstellende,
die d. drie jongelingen in d. gloeienden oven •
doet werpen, verwierf ROSSI d. prijs en 't lidmaatschap der academie v. S. Luca. Hi overl.
to Rome in 1715, op 44-jarigen leeftUd.
beeldhouwer, ontving to
ROSSI (CARLO),
Venetia' zijn eerste onderricht, zette daarna
zijn studift to Rome voort en kwam vervolgens to London, waar htj zich d. naam
verwierf v. een der baste beeldhouwers v.
ztjn tijd. In 1785 won htj d. eersten prtjs der
koninklUke academie to Londen met een hasrelief; later (in 1814) vervaardigde htj 't gedenkteeken voor lord Cornwallis in d. s. Paulskerk en in 1820 begon hij a. 't kolossale
ruiterstandbeeld v. Washington. Aan deze
beide groote werken sluiten zich een aantal
kleinere a.: monumenten, enkele figuren,
groepen en portretbusten. d. Leden der aanzienlijkste Engelsche geslachten begunstigden
hem; zUn op vatting was zeer natuurltjk en
herinnerde a. d. edelen eenvoud der antieken.
HU overl. in 1839 op 77-jarigen leeftijd; d.
Engelsche academie verloor in hem een barer
ljverigste on waardigste laden.
Rossetti

(GABRIELE),

ROSSI (FRANCESCO), 00k CECCHINO De SA LVIAT/

genaamd, werd in 1510 to Florence geb., leerde
d. schilderkunst beoefenen onder A. del Sarto
en knoopte bij dien meester een duurzame
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vriendschap a. met zijn medeleerling Vasari.
Later werkten beide kunstenaars nog een tijd
lang onder Bandinelli; maar ztj volgden, als
bijna alle jongere kunstenaars v. dien tijd,
Michael Angelo na. Evenals zijn tijdgenooten
gaf Salviati niet veel meer dan tamelijk gemaniereerde, enkel op 't toonen v. technische
vaardigheid gemunte fresco's. In zijn ezelschilderijen was hij, wannoer hij 't pronken
met louter techniek ter zijde kon stellen, weer
degelijk kunstenaar. Zijn waste teekening en
zijn zin voor waarheid en natuur werken
daarin tot zijn grooten room zichtbaar. Door
d. familie Salviati beschermd (a. wie hij
zijn bijnaam ontleende), werd ROSSI met
menige belangrijke bestelling vereerd. In 't
Palazzo Vecchio to Florence en 't paleis Pamfili
te Rome vond hij ruimschoots gelegenheid om
zijn zucht voor groote schilderwerken bot to
vieren. Te Venetie en to Parijs, waar hij zich
niet best kon verstaan met Primaticcio, vond
ROSSI niet wat hij er zocht; daarentegen
genoot hij to Rome d. machtige bescherming v. Pius IV. Onderscheidene werken
v. dozen kunstenaar zijn gegraveerd; hij
overl. in 1563.
Rossi (PELLEGRINO), een Italiaansch staatsman, 13 Juli 1787 to Carrara geb. en 15 Nov.
1848 to Rome overl. Hij studeerde a. d. hoogescholen to Pisa on Bologna in d. rechten en
promoveerde in die faculteit reeds op zijn 19e
jaar. Achtereenvolgens werd hij griftier bij
't hof, advocaat, !eeraar in 't burgerlijke recht
a. 't lyceum en professor a. d. hoogeschool
to Bologna. Al die betrokkingen nam hij waar
tijdens d. Fransche heerschappij in Italie, bij
walker val hij deelnam a. d. poging v. Murat
om zijn koninkrijk to heroveren. d. Mislukking daarvan dwong hem echter d. wijk to
nemen n. Geneve (1816). Daar legde hij zich
toe op vreemde talon, staathuishoudkunde en
geschiedenis; hij gaf Italiaansche vertalingen
v. Byrons gedichten uit, maar wierp zich vervolgens moor op wetenschappelijk gebied on
schreef in 1819 een leerboek over Romeinsch
recht, dat hem een professoraat to Geneve
bezorgde. Zijn aanzien steeg er zoo hoog, dat
htj, hoewel een vreemdeling erg katholiek,
in 't protestantsche kanton. tot lid v. d. wetgevenden raad gekozen werd. Toen Rossi na
1830 onder d. gecommitteerden werd gekozen,
die met een herziening der algemeene Zwitsersche bondsconstitutie belast waren, nam
hij zoo'n groot aandeel in die hervorming,
dat 't ontwerp der commissie naar zijn naam
genoemd werd. Ook als geleerde was hij
inmiddels algemeen bekend geworden door d.
uitgave v. zijn „Trait() du droit penal", in 1828
verschenen. Bij d. dood v. d. grooten staathuishoudkundige Say werd ROSSI door Guizot,
toen minister v. onderwijs in Frankrijk, tot
hoogl. a. 't College de France benoemd (1833).
d. Revolutionnaire partij was met die benoeming niet ingenomen on veroorzaakte stoornis
bij d. opening zUner lessen, die hij echter
weldra kon aanvangen on onder veel bijval
voortzette. lriij onderwees niet alleen staathuishoudkunde maar ook staatsrecht on gaf
d. bewerking der gegeven lessen later uit
(„Cours de droit constitutionnel" 1835—'36,
„Cours d'Economie politique" 1836—'37). In
1838 word ROSSI genaturaliseord en door koning
Louis Philippe tot pair verheven; twee jaar
later nam hij in d. plaats v. M. Chevalier
zitting in d. koninklijken raad voor openbaar
onderwijs. Zijn Italiaansche afkomst deed op
hem d. keus der regeering vallen, om in 1845
ale bmtengewoon gezant n. Rome gezonden
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to worden, ten einde daar bij paus Gregoriu%
XVI d. opheffing der Jezuleten-orde to
verzoeken. Die poging mislukte; maar gedurende ROSSI'S verblijf to Rome overl. d.
paus en toen slaagde hij erin, Pius IX ten
gunste eener hervorming in d. Kerkelijken
Staat en Italie to sternmen; maar d. Februarirevolutie (1848) deed al die plannen schipbreuk
lijden. ROSSI hield natuurlijk op afgezant v.
d. Fransche regeering to zijn ; d. revolutionnaire partU stak ook to Rome 't hoofd op,
d. paus werd huiverig voor hervormingen,
maar ROSSI trachtte nog alles a. to wenden
om een verzoening tuss. d. Italiaansche partijen tot stand to brengen, toen hij 15 Nov.
v. dat jaar door een ultra-revolutionnair vermoord werd.
Rossi (ERNESTO), een Italiaansch tooneelspeler en dramatisch dichter. geb. in 1829 to
Livorno. Reeds in 1846 trad hij to Genua op
't tooneel op; vervolgens speelde hij to Milaan
en Turijn, in 1855 met Ristori to Parijs en
sedert in d. voorn. steden, zoowel v. Europa
als v. Amerika. Hij munt vooral uit in d.
tragische heldenrollen (Othello, Hamlet, Kean
enz.). Ook schreef ROSSI zelf eenige drama's,
alsmede „Shakespearestudies" on een autobiographie (3 dln, 1887—'89).
Rossi (GIOVANNI BATISTA DE), een Italiaansch oudheidkundige, geb. 23 Febr. 1822 te
Rome, waar htj thans hoogl. en president der
archaeologische academie is. Zeer verdienstelijk heeft hij zich gemaakt door zijn „Inscriptiones christianae urbis Romae VII saeculo antiquiores" (1857 e. v.) en door zijn
onderzoekingen v. d. Romeinsche catacomben,
in 't bijzonder door d. ontdekking v. d. Calixtus-Catacomben, waarover hij 't work
„Roma sotterranea cristiana" (4 dln,1864—'71)
schreef.
Flossing (JOH. HERMAN), een Nederl. letterkundige on tooneelcriticus. geb. 16 Febr.
1847 to Amsterdam. Aanvankelijk bij 't onderwijs werkzaam, wijdde hij zich later uitsluitend a. d. letteren on 't tooneel. Hij schreef
o. a. „Geschiedenis der stichting en feestelijke
opening v. d. schouwburg op 't Leidsche
plain to Amsterdam" (1874), „Eduard Bamberg, een levensschets" (1887) on „Galleotto",
een Nederl. bewerking v. eon Spaansch drama
(1888); voorts tooneelcritieken in 't „Nieuws
v. d. Dag" e. a. bladen.
Rossini (GIOACHIMO ANTONIO), een beroemd
componist v. d. nieuwere Italiaansche opera,
geb. 29 Febr. 1792 to Pesaro. Hij ontving Ain
muzikale opleiding to Bologna on reeds in
1810 werd zijn eerste opera to Venetie opgevoerd ; doze werd weldra door verscheidene
andere, o. a. door „Tancredi" (1813), gevolgd en
in 1816 vond zijn „Barbiere di Siviglia", d. beste
v. alle comische Italiaansche opera's, to Rome
uitbundigen bijval. .Van 1815— 23 was hij als
componist a. d. opera to Napels verbonden,
'tgeen horn een jaarlijksch inkomen v. 12 000
lire opleverde, dock, toen in laatstgenoemd
jaar zijn „Semiramis" in Venetie niet zeer
gunstig werd opgenomen, begaf hij zich n.
London ; hij verdiende daar gedurende d. 5
maanden, die htj er vertoefde, met 't geven v.
concerten on privaatlessen veel geld on vertrok
daarna n. Parijs, waar hij directeur der Italiaansche opera werd. Doze betrekking verwisselde ROSSINI echter weldra met die v. intendant-generaal der koninkl. muziekschool,
welke hij tot d. omwenteling behield. In 1836
vertrok hij weer n. Italie; hij vestigde zich eerst
to Milaan, daarna op an villa to Bologna en in
1848 to Florence. In 1853 ging hij andermaal
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n. Parijs en hij overl. er 13 Nov. 1868. Van
zUn opera's noemen we voorts „Othello" (1816),
„Mozes in Egypte" (1818), „Asschepoester"
41817) en ztjn laatste werk voor 't tooneel,
tevens zijn beste op 't gebied der groote opera,
Guillaume Tell" (1829); voorts componeerde
iij een „Stabat-mater", een Tantum ergo, een
mis, een hymne, koorgezangen, enz. Ztjn leven
beschreven o. a. Anezedo (1865), Pougin (1870),
Zanolini (1875) en Sittard (1882).
Rosso antico (v. 't Lat. russus, rood) is
•eigenlijk ouderwetsch of antiek rood, maar
wordt in 't spraakgebruik gebezigd voor rood• chtig marmer, dat veel tin ItaliO gevonden
wordt.
Rossum, ook Rossem, een gemeente in d.
Nederl. prov. Gelderland, a. d. linker Waal()ever, een uur t. 0. v. Zalt-Bommel, met
circa 1200 inw., die v. d. landbouw leven.Vroeger was 't een heerlijkheid, waaruit o. a. ook
d. befaamde Geldersche veldheer Maarten v.
Rossem stamde.
Rost (ALEXANDER), een populair Duitsch
-dramatisch dichter, geb. 22 Mrt 1816 to Weimar, overl. 15 Mei 1875 aldaar. Hij schreef
o. a. d. drama's „Kaiser Rudolf in Worms",
,,Friedrich mit der gebissenen Wange", „Ludwig der Eiserne", „Das Regiment Madlo",
,,Berthold Schwarz", „Der unglaubige Thomas" en „Bothwell", alsmede d. door Karl
•Gotze gecomponeerde opera „Der Held des
Nordens".
Rostock, d. grootste stad v. 't groothertogdom Mecklenburg-Schwerin met 44 500 inw.
Zij is gelegen a. d. linkeroever v. d.Warnow,
en a. verscheidene spoorwegen en bestaat uit
d. Oud-, d. Middel- en d. Nieuwstad, benevens
uit eon aantal voorsteden. Merkwaardige gebouwen zUn: d. schouwburg, een krankzinnigengesticht, een universiteit, 't Gothische
raadhuis uit d. 14e eeuw en verscheidene fraaie
kerken, waarvan d. voorn. zijn : d. Marienkerk,
uit d. 15e eeuw, v. Gothische bouworde, met
It graf v. onzen Hugo de Groot, die in
1645 to Rostock overl,, d. Peterskerk met
.d. grootsten toren v. Mecklenburg (125 M.) en
d. Nicolaikerk met een kunstig gesneden
altaar. Van d. pleinen onderscheidt zich
vooral 't Bliicherplein met een koperen stand• eeld v. d. hier geboren rnaarschalk
vervaardigd door Schadow. d. Industrie v.
Rostock bestaat uit d. vervaardiging v.
katoenen stollen, stroohoeden, tapUten en
speelkaarten, tjzergieterlj, machine- on scheepsbou w ; voorts doet men er a. vischvangst. Men
heeft er een beurs en druk bezochte markten. —
Rostock, een oude Wendische stad, ontving in
d. lle eeuw v. Gottschalk, vorst der Obotriten,
stedelijke rechten, was lid der Hansa, onderwierp zich in 1314 a. Mecklenburg on kwam
in 1695 a. Mecklenburg-Schwerin. In 1712 word
It door d. Zweden veroVerd, in 1715 door d.
Denen on in 1716 door d. Russen bezet.
Rostoptsjin (FEDOR, graaf), een Russ. generaal, in 1765 uit een oud adellUk geslacht geb.
Reeds vroeg ward htj luitenant bij d. keizerlUke
garde en, begunstigd door d. graven Rumjanzow, word hij zoo bemind hij keizer Paul
I, dat doze hem in korten tUd achtereenvolgens tot generaal, opperhofmaarschalk en
minister v. buitenlandsche zaken benoemde,
terwijl hij hem in 1799 tot rijksgraaf verhief.
Toen hij echter d. voorgenomen alliantie met
Frankrijk atkeurde, geraakte hij bij d. vorst
in ongenade en moest hij 't hof verlaten.
Onder keizer Alexander trad hij weer in
dienst; hij had echter ztjn aanzien verloren, tot-dat hU even voor 't uitbreken v. d. oorlog v.

ROS.

1812 d. hoogst gewichtige betrekking v. militair gouverneur v. Moskou kreeg. 't Is met
zeker, dat hij d. brand dozer stad stelselmatig
heeft voorbereid; hijzelf ontkent dit in zijn
,,Verite ear l'incendie de Moscou" (1824); maar
wel zeker is 't, dat hij zijn landgoed bij Moskou list afbranden en d. vernieling der magazijnen to Moskou voorbereidde, zoodat hij
door zUn voorbeeld in elk geval d. man was,
die aanleiding gaf tot d. voor d. Franschen
zoo noodlottigen brand. In 1814 legde hij zijn betrekking neer; hij was bij 't congres v. Weenen
tegenwoordig on reisde na dien tijd zeer veel.
In 1817 bezocht hij Karlsbad en daarna hield
htj zich verscheidene jaren to Par(js op. In 1825
keerde hij naar zijn vaderland terug, waar
hij 't volgend jaar to Moskou stierf. HU liet
d. naam na v. een beminnenswaardig, beschaafd on geestvol man. Zip volledige werken, in d. Russische en Fransche taal, warden
in 18-53 door Smirdin to s. Petersburg uitgeg.
Rostow, d. naam v. twee Russische steden. — Rostow, gelegen in 't gouvernement
Jaroslaw a. 't Neromeer en a. d. spoorw.
Moskou—Jaroslaw, is een oude stad met
ongev. 17 500 inw., die levendigen handel
drijven. — Rostow, in 't gouv. Jekaterinoslaw
a. d. rechteroever v. d. Don en a. verscheidene
spoorwegen. Men heeft er verscheidene kerken
on scholen, een bloeiende industrie en levendigen handel, een ruime haven en ongev.
67 000 inw.
Rostra noemde men in 't oude Rome 't
spreekgestoelte op d. markt, waarop d. Romeinsche redenaars hun voordrachten tot 't
yolk hielden. 't Ontleende dozen naam a. veroverde scheepsnebben, waarmede d. Romeinen,
na d. eersten gewonnen zeeslag op d. Carthagers, tot aandenken a. doze nauwelUks verwachte zege, voortaan 't redenaarsgestoelte
versierden, 'twelk tot dien tUd Suggestus genoemd word. — Pro rostris wil zeggen: v. 't
spreekgestoelte, d. i. in 't openbaar spreken.
Roszbach, Zie Rossbach.
Roszmann (wILHELm), een Duitsch archaeoloog, gob. 29 Mei 1832 to Seesen, in
Brunswijk; ale gouverneur v. d. erfprins v.
Meiningen bezocht hij Napels, Sicilia en Rome
on maakte h j een reis n. 't Oosten. Vervolgens word hij to Dresden secretaris v. d.
kunstacademie, nadat hij to voren achtereenvolgens hoogl. in d. kunstgeschiedenis to
Weimar on to Diisseldorf was geweest, en hij
overl. 6 Febr. 1885. Zjjn voorn. work, „Vom
Gestade der Kyklopen und Sirenen", is een
beschrUving v. Zuid-Italie (2e dr., 1880). Van
zjjn overige werken noemen we nog „Eine
protestantisehe Ostern-andacht in s. Peter zu
Rom" (2e dr., 1872) on „Gastfahrten" (1880)
Roszn2iiszler (EMIL ADOLF), geb. 3 Mrt
1806 to Leipzig, waar hij 8 Apr. 1867 overl.
studeerde in zUn geboorteplaats, eerst in d.
godgeleerdheid en daarna in d. wis- en natuurkunde, ward in 1827 leeraar to Weida en zag
zich in 1830 tot hoogl. in d. natuurlijke
historie benoemd a. d. bosch- on landbouwacademie to Tharand (14 Dresden). HU word.
in 1848 afgevaardigde v. 't Duitsche Parlement, waar htJ zich bU d. linkerzUde voegde:
in 1860 v. hoogverraad beschuldigd, ward hij
v. zijn ambt °Mast. HU schreef o. a. „Ikonographie der europaischen Land- und Stszwassermollusken" (1835—'62, 3 dln), „Das
Wichtigste vom innem Bau und Leben der
Gewachse" (1843), „Anleitung zum Studium
der Thierwelt" (1847—'56), „Beitrage zur Versteinerungskunde" (1848), „Der Mensch im
Spiegel der Natur" (1850—'57, 5 dln), „Popular°
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Vorlesungen aus dem Gebiete der Natur"
41852, 2 din), „Reiseerinnerungen aus Spanien"
41854), „Die vier Jahreszeiten" (1855), „Flora
im Winterkleide" (2e dr., 1856), „Die Geschichte der Erde" (1856), „Das SilszwasserAquarium" (1857), „Der Wald" (1863), „Die
Thiere des Waldes" (1863—'67) en „Fur freie
Stunden" (1868). Met O. Ule richtte bij 't tijdschrift „Die Natur" op en hij was tevens
redacteur v. „A us der Heimath". RUSZ gaf in
1874 v. hem uit „Mein Leben und Streben im
Verkehr mit der Natur" (1874).
Rosztrappe is d. naam v. een schilderachtigen, veel bezochten granietklomp in 't
Harzgebergte, nabij 't liefelijke Thale in d.
Pruis. prov. Saksen, gelegen a. d. linkeroever
v. d. Bode, boven welks waterspiegel hij zich
ruim 200 M. veriieft. d. Rots heeft haar naam
te danken a. een holte op haar top, die volgens
-d. sage ontstond door dat 't paard (ros) v.
.een princes, door d. reus Bodo vervolgd, bier
v. daze hoogte n. beneden sprong. Tegenover
-d. Rosztrappe, a. d. andere zijde v.'t Bodedal,
verheft zich d. niet minder bekende Hexentanzplatz.
Roszwitha, Zie Hroswitha.
Rot, Zie Rat!
Rot, d. manschappen, die in d. normaalstelling eener afdeeling achter elk. staan; een
rot bevat zooveel man als d. opstelling gelederen. Blind rot wordt een onvoltallig rot
genoemd. Bij d. tweegelederen-stelling ontstaat een blind rot, als 't peloton een oneven
aantal manschappen bevat; bij d. driegelederen-stelling, als 't aantal manschappen niet
door 3 deelbaar is.
Rota (mARTINo), een Ital. teekenaar en
graveur uit d. 16e eeuw, bijna alleen door
zijn prenten bekend. Geboorte- en sterfjaar zijn
•onbekend. Hij bracht d. meesten tijd to Venetie door. Zijn meesterstuk is d. gravure naar
Michael Angelo's „Laatste oordeel", dat hem
-een plaats doet innemen onder d. uitstekendste graveurs ztjner eeuw. Ook in portretten
muntte hij uit. Eenige daarvan zijn behandeld
met bewonderenswaardige fijnheid; vooral
verdienen zijn portretten v. Ferdinand I,
Rudolf II en Albertus a Lasko hoogen lof.
Rotanes is een ster v. d. grootte 3 It 4
in 't sterrenbeeld d. Dolfijn, door Bayer met
aangeduid. Rechte klimming: 307° 31'.
Noorder-declinatie: 14° 3'.
Rotatie beteekent draaiing of omwenteling
v. een stoffelijk punt, een stel stoffelijke
punten of een lichaam om een as, waarbij
(tat punt of elk der punten v. 't stel of v. 't
lichaam een cirkel of een boog v. een cirkel
beschrijft, die tot middelpunt heeft 't snijpunt
dier as met een plat vlak, door 't punt loodrecht op d. as gebracht, en tot straal d.
afstand v. dat punt tot d. as. d. Hoek, dien
d. straal v. 't punt beschrijft, heat draaiingsda
d.
hoek. Noemen wij dozen a, dan is
hoeksnelheid v. 't punt; daze is voor alle punten v. 't stel of v. 't lichaam dezelfde.
Verandert d. hoeksnelheid niet met d. tijd,
clan verandert d. draaiingshoek evenredig met
d. tijd en noemt men d. draaiing eenparig.
d. Snelheid v, 't punt is gelijk a. d. hooksnelheid maal d. straal v. d. doorloopen boog.
d. Beweging v. elk lichaam of v. elk stel
punten is to beschouwen als een opeenvolging
v. draaiingen met oneindig kleine draaiingshoeken om d. beschrijvende lijnen v. een
regelvlak (d. i. een vlak. dat gevormd wordt
door d. beweging v. een rechts lijn, cylinder,
VIII.
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kegel, eenbladige hyperbolo'ide, hyperbolische
paraboloids, conolden, cylindroiden e. a.)
elke draaiing gevolgd door een translatiebeweging v. 't lichaam of v. 't stet punten
in d. richting der draaiingsas. Doze translatiebewegingen vallen soms weg en dan is 't
regelvlak steeds een kegel of een cylinder on
d. beweging dus een opeenvolging v. draaiingen
met oneindig kleine draaiingsnoeken om d.
beschrijvende lijnen v. dien kegel of v. dien
cylinder; d. beweging is dan ook op to vasten
als 't rollen v. een met 't lichaam of met
't stel punten vasten kegel of vasten cylinder
over een in d. ruimte vasten kegel of vasten
cylinder.
Een draaiing om den vaste as, verbonden
met een translatie (verschuiving) in d. richting
dier as, heat een schroefbeweging. Bij een
oneindig kleine schroefbeweging zijn d.
draaiingshoek en d. verschuiving oneindig
klein. Wij kunnen nu ook zeggen: d. beweging v. elk lichaam of v. elk stel punten is
to beschou wen als een opeenvolging v. een
oneindig aantal oneindig kleine schroefbewegingen om d. beschrijvende lijnen v. een vast
regelvlak. Zie verder d. leerboeken over mechanica, o. a. W. Schell, „Theorie der Bewegung
und der Krafte".
d. Rotatie is bij projectielen, zoo lang zij
niet geregeld wordt, een oorzaak v. misschoten.
Bij gladde loopen wordt zij geregeld door 't
equilibreeren der projectielen en door hun
plaatsing in d. ziel. Bij getrokken loopen
wordt zij daardoor geregeld, dat d. trekken
't projectiel dwingen tot 't zich bewegen om
zijn lengte-as (die met d. as der ziel most
samenvallen); die soort v. regeling is bijzonder
gunstig bij 't gebruik v. vorlengde projectielen
en een wijze v. laden, die hun misvorming
belet. lntusschen heeft elk projectiel, uit een
getrokken geweer getrokken, een, hoewel
betrekkelijk geringe afwijking uit 't schootsvlak, die alleen aoor d. trekken ontstaat. Is
't geweer rechts getrokken, dan is d. afwijking
rechts, is 't links getrokken, dan is zij links.
Men noemt daze afwijking derivatie; zij ontstaat, omdat d. zwaartekracht on d. tegenstand der lucht verschillende aangrrnoingspunten
op 't projectiel hebben; hierdoor wordt eene
wenteling veroorzaakt, welke, in vereeniging
met d. door d. trekken te weeg gebrachte, d.
punt v. 't projectiel zijdelings doet afwijken.
tlierin wordt dikwijls voorzien door d. inrichting der vizieren en opzetten.
Roten of rotten is een bewerking, die
d. vlashalmen ondergaan en die ten doel heeft
d. bastvezels to scheiden v. elk. en v. d.
stengel. d. Samenhang tuss. d. deelen v. d.
halmen moat dus door 't roten verbroken
worden; er hebben chemische veranderingen
plaats en sommige stollen worden opgelost.
Dit geschiedt hooldzakeltjk door d. inwerking
v. lucht on water en men onderscheidt daarom
10. 't roten in d. lucht (dauwroting), 2°. d.
watorroting (in stilstaand of in stroomend
water en 3°. d. warm waterroting ( Amerikaansche of Sehenksche methode, die meer en
meer d. andere methoden verdringt).
Rotgans (LucAs), een Nederl. dichter, in
Oct. 1645 to Amsterdam gab. Reeds vroeg
openbaarde zich zijn zucht voor letteren en
dichtkunst, waaraan hij bij 't bezit v. eon
aanzienlijk vermogen naar wensch kon voldoen. 't Grootste gedeelte v. zijn le ven bracht hij
door op 't v. zijn grootmoeder geCrfde buitengood Kromwijk, tuss. Maarsen en Breukelen,
waar hij 3 Nov. 1710 a. d. kinderziekte overt.
In d. jaren 1672—'74 had hij uit vaderlands15
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liefde dienst genomen en na 't sluiten v. d.
vrede bezocht hij Parijs. Zijn voorn. dichtwerk is „Willem d. derde" (1698-1700, 2 dln
met platen v. RomUn de Hooghe), een epos,
waarin men bij een doorgaans zuivere versificatie een aantal schoone plaatsen vol kracht
en vuur aantreft, maar dat tevens vele
zwakke plaatsen bevat en overladen is met
Grieksch-Romeinsche mythologic. Geestig,
maar plat is zijn „Boerenkermis" (1708, dikwijls herdrukt); niet ongelukkig zijn vele
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plaatsen in 's mans overige „Gedichten" (1691),
terwijl zijn treurspelen „Eneas en Turnus"
(1703) en „Sulla" (1711) menigmaal vertoond
zijn en volgens Siegenbeek („Geschiedenis der
Nederl. Letterkunde") tot d. deftigste treurspelen in onze taal behooren, schoon 't oordeel v. van Effen, die ze tot d. bests onzer
letterkunde rekende (v. Kampen, „Geschiedenis der lett. en wetensch. in d. Nederl. 1,3731,
zeer zeker overdreven is. — Zie verder over
hem d. voorrede v. Halma voor zijn „Poezij
v. verscheidene Mengelstoffen" (1735).
Rotgans (Anser Bernicla Ill.). d. Rotgans
behoort tot d. familie der eendachtige vogels
in d. orde der zwemvogels. Zij is veel kleiner
dan d. grauwe of d. wilde gans en niet veel
grooter dan onze gewone wilde eend. Haar
kop on hall zijn zwart; op d. laatste ziet
men a. beide zijden een plek v. witgestreepte
veeren. Haar snavel is zwart, kort en stomp;
haar oogen zijn klein en donkerbruin. d.
Veeren v. d. rug on d. dekveeren der vleugels
zijn grijs, d. veeren v. d. borst en d. voorbuik
meer grauwachtig grij3, met smalle lichtere
randen, en die v. d. achterbuik wit, evenals
d. dekveeren v. d. staart. 't Overige is zwart,
evenals d. pooten.
's Winters treft men dozen vogel a. onze
stranden a., waar hij dikwijls tot in Mei vertoeft. 's Zomers kan men hem in d. noordelijkste landen v. Europa, Azie en Amerika
vinden, doch alleen op zeer hooge breedte,
want zelfs op IJsland en in Zweden schijnt
hij niet to erooden. Zijn voedsel bestaat uit
zeeplanten en kleine zeedieren.

Roth (JUSTUS LUDWIG ADOLF), geb. 15 Sept.
1818 to Hamburg, was eerst apotheker to
Hamburg, legde zich daarna voornamelijk op
d. mineralogie on geologie toe en word in
'1867 lid der Academie v. Wetenschappen on
hoogl. in d. geologie to Berlijn, vraar hij
1 April 1892 overl. Hij schreef o. a. „Die Kugelformen im Mineralreich" (1844), „Der Vesuv
und die Umgebung von Neapel" (1857)„Die
Gesteinsanalysen" (1861), „Beitrage zur Petrographic der plutonischen Gesteine" (1870—'74),
„Heber die Lehre vom Metamorphismus" (1871),
„Studien am Monte Somma" (1877) en „Allgemeine chemische Geologic" (1879 en volg.
jaren).
Roth (RuDoLF), eon verdienstelUk Duitsch
beoefenaar v. 't Sanskriet, geb. 3 Apr. 1821 to
Stuttgart, sedert 1848 professor on sedert 1856
tevens opperbibliothecaris to Tubingen. Zijn
voorn. werk is 't „Sanskritworterbuch", dat
hij met BOhtlingk . bewerkte (7 dln, 1853-15).
Roth (WILHELM AUGUST), geb. 29 Jan. 1833

to Lubden (in d. Nieder-Lausitz), studeerde to
BerlUn in d. geneeskunde, werd officier v.
gezondheid on werd in 1873 tot hoogl. a. d.
polytechnische school to Dresden benoemd,
waar hij 12 Juni 1892 overl. Hij schreef o. a.
„Militararztliche Studien" (1867—'68, 2 din).

„Grundrisz der physiologische Anatomie"
41872, 2e dr.) en „Handbuch der Militargesundleitspflege" (1872—'77, 3 dln).
Rothan (GEORGE), eon Fransch diplomaat,
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geb. in 1822 to Straatsburg. In 1849 kwam hij
als gezantschapssecretaris to Frankfort a. M.,
in 1852 to Berlijn en in 1861 to Brussel en in
1870 als gevolmachtigde to Florence. Hij overl.
30 Jan. 1890 to Pallanza. Van zijn werken
noemen we „La politique francaise on 1866"
(1879), „L'affaire du Luxembourg" (1882), „La
Prusse et son roi pendant la guerre de Crimde" (18)on„L'Eurpetlavmndsco
empire" (1890).
Rothe (RICHARD), een verdienstelijk Prote-

stantsch theoloog, geb. 28 Jan. 1799 to Posen;
hij werd in 1837 hoogl. te Heidelberg, in 1849
to Bonn en in 1854 wederom to Heidelberg,
waar hij 21 Aug. 1867 over!. 4n theosophisch
systeem heeft hij vooral ontwikkeld in zijn
voorn. werk, „Theologische Ethik" (3 dln, 2e
dr., 4 dln, 1867—'70). Belangrtjk is ook zijn
verhandeling „Zur Dogmatik" (1863 on 1869)
Uit 's mans nagelaten geschriften zijn uitgegeven „Dogmatik" (2 din, 1870), „Nachgelassene Predigten" (3 dln, 1868—'69), „Vorlesungen fiber Kirchengeschichte" (2 dln,.
1875—'76), „Gesammelte Vortrage und Abhandlungen aus seinen letzten Lebensjahren"
(1886). — Zie Nippold, „Richard Rothe" (2 din,.
1873—'74).
Rothenburg(ADELHEID VON), een DuitscheschrUfster, geb. 4 Apr. 1837 to Krumkavel, in

d. Neumark, en overl. 29 Jan. 1891 to Baden-Baden. Van haar zelve heette zij Von Zastrow, doch zij trad in 1860 in 't huwelijk met d.
kapitein von Rothenburg, met wien zij in
verschill. garnizoensplaatsen woonde, o. a. teDarmstadt. Zij schreef verhalen en novellen,
o. a. „Katherine aus Angerbach" (1878) on
„Aus dem Tagebuch einer Haushalterin" (1879),.
benevens d. roman „Verworrenes Garn" (1883).
Rotherham, een fabriekstad in 't N.-0. v._
Engeland, graafs. York, a. d. samenvloeiingv. d. Rother en d. Don, t. N.-0. v. Sheffield
gelegen, met 42 000 inw. en een oud slot.
Rothschild, 't grootste on rijkste aller
bankiershuizen, opgericht door MAYER ANSELM
ROTHSCHILD. Daze, in 1743 to Frankfort a. d._
Main geb. als zoon v. een Israelietisch handelsman, bezocht aanvankelijk d. theologische
school to Ffirth, om er tot rabbtjn to worden,
opgeleid, doch in 1770 richtte hij to Frankfort
een wisselkantoor op, dat allengs door zija

vlUt en degelijkheid zeer in bloei toenam. Hij
werd in 1801 hoofdagent v. d. keurvorst
Hessen, Wilhelm I, en, toen daze in 1806 voor
d. naderende Franschen d. wijk nam,belastte.
hij ROTHSCHILD met d. zorg voor zijn vermogen.
Hij overl. 19 Sept. 1812 to Frankfort, waarna
zijn vijf zoons gezamenlijk d. leiding v. 't
bankiershuis op zich narnen, dat reeds toen en
meer nog later grooten invloed op d. geldmiddelen on d. staatkunde v. Europa uitoefende.
Die vijf zoons waren: 1. ANSELM MAYER, vrUheer
vox ROTHSCHILD, geb. 12 Juni 1773 to Frankfort.
a. d. Main. Hij werd chef v. 't aldaar gevestigde
bankiershuis, bekend onder d. naam „Mayer
Anselm von Rothschild und Sane" on zag zich
in 1815 door d. OostenrUksche regeering in d..
adelstand on in 1822 met al zijn brooders in d..
vrUheerlUken stand opgenomen. Hij overl. kinderloos 6 Dec. 1855 te Frankfort en werd
chef v. zijn zaak opgevolgd door zUn neer MAYER

KARL VON ROTHSCHILD, d. oudsten zoon V. vrjhoer Karl Mayer von Rothschild, die, 5 Aug.
1820 to Frankfort a. d. Main geb., in 1866 lid
v. d. RUksdag v. d. Noord-Duitschen Bond en
vervolgens voor levenslang lid v. 't PruisischeHeerenhuis werd en 16 Oct. 1886 overl. —

2. SALOMON MAYER, vrUbeer VON ROTHSCHILD,
geb. 9 Sept. 1774 to Frankfort a. d. Main,.
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overl. 27 Juli 1855 als chef v. 't bankiershuis
te Weenen, a. 't hoofd waarvan thans zijn
kleinzoon ALBERT VON ROTHSCHILD staat (geb.
29 Oct. 1844). — 3. NATHAN MAYER, vrijheer
vox ROTHSCHILD, geb. 16 Sept. 1777 to Frankfort a. d. Main; hij richtte in 1798 een zaak
to Manchester op, die hij in 1803 n. London
verplaatste, on overl. 18 Juli 1836 to Frankfort.
Van dit bankiershuis is zijn kleinzoon LORD
NATHANIEL VON ROTHSCHILD, geb. 8 Nov. 1840,
chef. — 4. KARL MAYER, vrijheer VON ROTHSCHILD, geb. 24 Apr. 1788 to Frankfort a. d.
Main, werd chef v. 't in Napels opgerichte
huis, leefde echter meestal in Frankfort en
overl. er 10 Mrt 1855. — 5. ,T AKOB, vrdheer VON
ROTHSCHILD, geb. 19 Mei 1792 to Frankfort a.
d. Main, richtte in 1812 't bankiershuis „Gebrader Rothschild" to Partjs op en overl. er
15 Nov. 1868. Van zijn vier zoons volgde hem
als chef baron ALFONS VON ROTHSCHILD, geb.
1 Febr. 1827, op. — Zie „Das Haus Rothschild,
seine Geschichte und seine Geschaften" (2 dln,
1857), on Reeves, The Rothschilds" (1887).
Roth von Schreckenstein

(KARL HEIN-

RICH, vrijheer), een Duitsch geschiedschrdver,
gob. 31 Oct. 1823 to Donaueschingen, v.
1868—'85 directeur v. 't Badensche archief to
Karlsruhe. Zijn voorn. werken zijn „Ritterwurde und Ritterstand" (1887) on „Der Freiherrentitel einst und jetzt" (1889).
Rotscher (HEINRICH THEODOR), een Duitsch
dramaturg, geb. 10 Sept. 1803 to Attittenwalde,
in Brandenburg. Aanvankelijk leeraar a. 't
gymnasium to Bromberg, was hij v. 1845—'51
criticus v. d. „Spenersche Zeitung" to Berltjn,
waar hij 9 Apr. 1871 overl. Hij schreef „Abhandlungen zur Philosophie der Kunst" (5
dln, 1837—'47), „Die Kunst der dramatischen
Darstellung" (3 dln, 2e dr. 1861), „Dramaturgische Abhandlungen und Kritiken" (1859),
„Shakespeare in seinen hOchsten Charaktergebilden" (1864), „Entwickelung dramatischer
Charaktere aus Lessings, Schillers und Goethes
Werken" (1869).
Rotsen, Zie Gesteenten.
Rottboll (CHRISTEN FRtis), een bekend
Deensch kruidkundige uit d. 18e eeuw,
wiens naam in d. wetenschap, behalve door
zijn geschriften, in 't plantengesl. Rottboellia
v. Robert Brown blijft le-von, naar welk geslacht d. afdeeling der Rottboellieae onder d.
Grassen (Gramineae) genoemd is. In 1727 geb.,
maakte ROTTBOLL zich als hoogl. in d. botanie
to Kopenhagen door verschill. geschriften bekend; hij overl. in 1797. Wij vermelden zijn
work „Descriptiones et icones rariorum et pro
maxima parte novarum plantarum", dat met
21 platen in 1773 to Kopenhagen 't licht zag,
en d. „Descriptiones rariorum plantarum (Surinamensium)" cot. (1776, ook met platen).

Rotteck

(KARL WENZESLAUS RODECKER

vox), een Duitsch rechtsgeleerde, geschiedschrijver en liberaal staatsman, geb. 18 Juli
1775 to Freiburg im Br., waar hij in 1798
hoogl. werd. Van 1819—'25 was hij lid v.
d. Eerste Kamer v. Baden en sedert 1831 v.
d. Tweeds Kamer; in beide lichamen trad hij
met Welcker als warm voorstander v. d.
liberale denkbeelden op. Hij o verl. 26 Nov.
1840 to Freiburg, nadat hij in 1832 zijn hoogleeraarsambt had neergelegd. Zijn voorn. werken zijn „Allgemeine Weltgeschichte" (9 dln,
1813—'27, 25e dr., 11 dln, 1866—'67) en „Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften" (4 dln, 1829—'35). Zie Rope! „Karl
Wenzeslaus von Rotteck" (1883).
Rotten Boroughs (rotte vlekken, doode
isteden) nosmt men in Engeland die vervallen
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plaatsen, welke in vroegere jaren, bij een
thans verouderd kiesstelsel, 't recht bezaten
afgevaardigden naar 't Parlement to zenden.
In 1832 werd daaraan een eind gemaakt.
.Rottenhammer (JOHANN), een Duitsch
historieschilder, in 1564 to MUnchen geb. on
daar door Hans Tonnauer onderwezen. Kort
na 1582 begat htj zich n. Italie en bestudeerde
hij to Venetie, waar Tintoretto leefde, vlijtig d.
werken v. dozen meester, zooals o. a. blijkt
uit een zijner beste werken in 't museum v.
't Louvre to Parijs, dat geheel in d. helderen,
warmen toon v. Robusti geschilderd is. In
'tzelfde museum is v. hem ook een „Kruisdraging", die echter niet in vergelijking komt
met d. andere schilderij. Verder vertoefde
ROTTENHAMMER ook eenigen tijd te Rome; hij
keerde echter n. Venetie terug, waar hij een
aantal kleine schilderijen op koper vervaardigde. Tot zijn grootere werken, daar geschilderd, behoort d. „Aankondiging aan Maria'
in d. kerk v. s. Bartholomeus; een andere
kerkelijke schilderij is „d. Heilige Fabronia".
Keizer Rudolf II bezat in zijn collectie te
Praag verscheidene V. ROTTENHAMMER'S bests
stukken. „d. Heilige Familie, in een landschap
en omgeven door een bloemkrans" (welke
schilderij zich in d. collectie Staffordshouse to
Londen bevindt) is 't fijnste en bevalligste
miniatuur in olieverf, dat men zien kan; d.
bloemen zijn v. pater Seeghers. d. Schildertjen
v. ROTTENHAMMER, die vroeger in d. verzameling to Praag waren, zijn waarschijnlijk
dezelfde, die thans in d. K. K. galerij to Weenen gevonden worden. Daartoe behooren een
,Vlucht naar Egypte", waarvan 't landschap
door Vinckebooms, en „d. Vier elementen",
waarvan dit door J. Breughel geschilderd is;
zi,j dagteekenen v. 1604; voorts„'t Laatste oordeel", d. hemelvaart der zaligen en d.
val der zondaars; „d. Kindermoord v. Bethlehem"; „d. Opwekking v. Lazarus" en „d.
Strijd der Centauren en Lapithen, btj d.
bruiloft v. Pirithous". Een v. d. rijkste en
fraaiste composition, door ROTTENHAMMER voor
keizer Rudolf geschilderd, stelde een „Godenmaal" voor, met dienende nymphen en goniussen.
d. Meeste werken v. ROTTENHAMMER waren
verspreid in Beieren, d. Palts en Zwaben, daar
hij zich na zijn huweltjk eerst to Miinchen en
later to Augsburg vestigde. d. Keurvorst v.
d. Palts was een v. zijn bijzondere beschermers; hij betaa]de hem o. a. voor een „Bruiloft
v. Kana" 3000 gulden. In d. Pinakotheek to
Miinchen vindt men 11 schilderijen v. ROTTENHAMMER'S hand, onder welke een vrij groote,
„d. H. Maagd a. s. Augustinus verschijnende"
voorstellende; d. overige zijn kleiner en op
koper geschilderd en hebben betrekking op
bijbelsche of my thologische onderwerpen. Te
Augsburg vindt men zijn work in meer dan
een kerk.
ROTTENHAMMER overl. to Augsburg in 1623.
Zijn portret is door L. Kilian naar 't leven
geteekend en in 1626 gegraveerd.
Rotterdam, een le vendige handelsstad in
d. Nederl. prov. Zuid-Hollland, a. d. vereeniging v. d. Rotte en d. Nieuwe Maas, met
ruim 210 000 inw. (1891; tegen 130 000 in 1875,
90 000 in 1850, 70 000 in 1830 en 50 000 in 1810).
Vroeger strekte d. stad zich alleen a. d.
noordzijde v. d. Maas uit, maar thans, vooral
sedert Fijenoord bij d. gemeente is getrokken,
ook op d. zuidelijken oever der rivier. Sedert
1890 is ook 't westwaarts v. d. stad gelegen
Delftshaven met Rotterdam tot Oen geheel
vereenigd, terwijl dit eerlang ook wel raw,
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t naburige Kralingen geschieden zal. Fraaie
leaden, als d. Boompjes, 't Haringvliet, d.
Nieuwe- en Oude-haven, d. Leuve- en Wijnhaven, d. Willems•, Wester- en Oosterkaden,
leggen getuigenis of v. d. bloei der Maasen Rottestad ; eveneens d. Coolsche en Goudache Vest, d. Glas- en Bierhaven, d. Schiekade, d. Delftsche vaart, d. Westerstraat,
d. Hoogstraat, d. Blaak, d. Westenwagen-
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straat, d. Oppert, d. Korte Hoogstraat, d.
Kruiskade enz. Fraaie pleinen zijn in Rotterdam d. Groote Markt, 't Groote kerkplein, d.
Nieuwe Markt, d. Kaasmarkt, 't Beursplein,
't Van Hogendorpsplein en 't Weenaplein,
terwijl d. Oude- en Nieuwe Plantage, 't Park
en d. Singels aangename wandelplaatsen aanbieden. Boven d. andere gebouwen der stad
uit vertoont zich d. stompe, vroeger v. een
spits voorziene toren der Groote- of s.Laurenskerk, waarin men sierlijke tomben of
grafteekenen vindt v. d. 17e eeuwsche zeehelden Jan d. Liefde, Johan v. Brakel, Aert en
Jan v. Nes, Egb. Meeuwsz. Kortenaar, Witte
Cornelisz. de With en Mooi Lambert met zijn
vrouw Neeltje A erts, ten deele Rotterdammers v. geboorte, evenals Erasmus, Huib. 1
Duifhuis, Antonius Hambroek, Gijsbert Karel
v. Hogendorp, Joh. Hendr. v. d. Palm en Hendr.
Fred. Tollens, voor welke mannen (nl. voor
Erasmus, v. Hogendorp en Tollens) Rotterdam eveneens zijn monumenten heeft. Onder
d. talrijke bruggen der stad verdienen bovenal
d. Koningsbrug over d. Oude Haven, d. bruggen op Fijenoord en d. spoorwegbrug over d.
Maas vermelding, terwijl tot d. merkwaardige
gebouwen behooren: 't Museum Boymans (in
1863 door een zwaren brand geteisterd), 't
Stadhuis, d. Beurs, d. Delftsche poort, d.
Groote kerk. 't Zeemanshuis, 't Post- en telegraafkantoor, 't Yachtclubgebouw met zijn
Maritiem museum, 't Societeitsgebouw v. d.
in 1856 opgerichte Diergaarde, 't Ziekenhuis,
't in 1853 gestichte Doofstommeninstituut,
d. Academie v. Beeldende kunsten en technisate wetenschappen, 't in 1883 verrezen museum voor Land- en Volkenkunde en 't Erasmiaansch gymnasium.
d. Bloei v. Rotterdam berust op d. uitgestrekten handel, die vooral stark op Engeland,
d. Rijnstreek, Oost-Indic, Noord-Amerika, Rusland, Frankrijk, Spanje en Afrika gedreven
wordt. Inzonderheid is zij sedert d. doorgraving v. d. Hoek v. Holland, ten behoove v. d.
Nieuwen Waterweg v. Rotterdam naar zee, een
stad v. handel en scheepvaart bij uitnemendheid geworden. Langs dozen Waterweg, in
1866 begonnen en in 1873 voltooid, voeren in
1890 ruim 4800 schepen, met een inhoud v.
meer dan 3 millioen ton, naar zee, terwijl
nagenoeg evenveel uit zee naar binnen kwamen. Met dozen alttjd open waterweg schenken d. Noord, d. Merwede, d. Waal en d. Rijn a.
Rotterdam belangrijke natuurlijke voordeelen
boven Amsterdam, dat zijn Noordzee- of IJkanaal bij strengen worst voor d. scheepvaart
gesloten ziet. Wat d. nUverheid v. Rotterdam
betreft, daze is niet zoo aanzien1ijk als haar
handel; Fijenoord echter heeft een fabriek v.
stoomschepen, waar 1600 a 1800 werklieden
arbeiden. Verder vindt men er korenbrandertjen, bierbrouwerijen, disteleerdertjen, sulkerraftinaderijen, meubelfabrieken enz. v. veal
beteekenis.
d. Eigenl. welvaart v. Rotterdam dagteekent v. d. 16e eeuw. Reeds in 1580 ward zij
gerangschikt onder d. groote steden v. Holland, terwijl haar vroedschap toen op een getal v. 32 leden moest gebracht worden. Als

oorsprong der stad vindt men vermeld een
buurt a. d. uitmonding der Rotte in d. Maas,
die onder d. bescherming der kasteelen Weena
on Bulgerstein ontstaan was. In d. 13e eeuw

warden om daze plaats muren gebouwd, terwig in 1299 graaf Jan I „d. goeden luyden v.
Rotterdam" vrijheid v. tollen en vele andere
privileges schonk. Nieuwe handvesten ver-

leende Willem IV in 1340, waarna d. koopstad weldra reeds ten vierde male moest

worden uitgelegd. Een 5e en 6e uitleg volgden,
terwijl in 1589 door aankoop Fijenoord a. 't
gebied der Rottestad ward toegevoegd. Tijdens
d. 80-jarigen oorlog had Rotterdam bij herhaling veel to lijden, doch glansrtjk verhief
zij telkens weer haar hoofd, dank zU d. visschertj en handel; ook d. laken- en andere
fabrieken bloeiden meer dan ooit to voren.
In 1665 beliep 't aantal inw. v. Rotterdam
50000. Minder roemrUke historische herinneringen d. onlusten v. Juni on Juli 1672,
d. oproeren in Sept. on Oct. 1690, d. wijnkoopersbeweging v. Oct. 1751, d. water vloed v.
Nov. 1775 en d. oproerige tooneelen v.d.jaren
1783, '84 en '86. 31 Mei 1847 had d. opening v.
d. spoorweg Rotterdam —'s-Gravenhage plaats,
20 Juli 1854 volgde die v. d. lijn n. Gouda,
1 Nov. 1872 die v. Rotterdam n. Dordrecht,
terwijl in Mrt 1873 d. eerste Oost-Indievaarder door d. Nieuwen Waterweg naar zee
kwam.
Rotterdam

(JAN BAPTIST ANTOON VAN),

een Vlaamsch letterkundige, 28 Mrt 1825 to
Antwerpen gab. en 4 Aug. 1877 to Mechelen
overl. Ofschoon handelsman v. beroep, schreef
hij een aantal novellen e. a. werkjes, waarvan wij noemen: „Twee vrienden" (1815), „d.
Oude on jonge wolven" (1818), „Kinderen on
kinderspelen" (1855), „Twee brave kinderen
en een boosaardig mensch' (1855), „d. Dochter des visschers" (1855), ;,Leopold d. Eerste"
(1856), „Leven" (1857), „Schoone Martha" (1857),
„d. Smokkelaars" (1857), „d. Reizende Engelschen" (1858), „Brooders en Zusters" (1861) en
„Oude vrienden" (1865).
Rotterdamsche Waterweg,
Zie Rotterda m,.
Rotti (Rotel), een der Kleine Soenda-ail.
in Nederl. IndiO, t. Z.-W. v. Timor, met een
oppervl. v. circa 30- vierk. mijlen on een bevolking v. 75 000 zielen, tot 't Maleische ras behoorende. 't Behoort tot d. residentie Timor.

Rotting. d. Slanke, buigzame stengels v.
verschill. palmsoorten, voornamelUk v. Calamus Draco on C. .Rotang , komen in bossen
gebonden in d. handel voor als rotting. Zij
worden tot velerlei doeleinden, maar vooral
voor vlechtwerk gebezigd.
Rottmann (KARL), een v. d. baste Duitsche
landschapschilders der 19e eeuw, in 1798 bij
Heidelberg gab. en door zijn vader in d.

kunst onderwezen. Reeds ale knaap vervaardigde hij fraaie aquarellen, waaronder uitmuntte een gezicht op 't slot to Heidelberg

bij zonsondergang. Vervolgens maakte hij een
aantal landschapstudien langs d. Rijn en d.
Moezel. HU vestigde zich in 1822 to Miinchen,
waar hij d. ateliers der baste meesters bezocht.
In d. zomer v. 1823 reisde hij in 't Beiersche
hoogland, waaraan al spoedig een schildertj
Naar ontstaan to danken had, die geheel
afweek v. d. conventioneele landschapschilderkunst dier dagen. Zijn opvatting was dichterlUk, maar zljn voorstelling tevens geheel a.
d. natuur ontleend; hij stoffeerde met slechts
weinige figuren; 't algemeene, d. totaalindruk,
ging hem meer ter harts dan d. zorgvuldige
uitwerking v. details. Eerst later legde hij
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zich meer op dat laatste en op levendiger
behandelde voorgronden toe. Zijn eerste schildertien stellen meerendeels grootsche bergtooneelen, uitgestrekte meren en onafzienbare
vergezichten voor. Hij schilderde d. schemering
in 't gebergte, terwijl d. zon reeds d. toppen
v. d. sneeu w bergen kleurt, of rotsachtige meeroevers, waar zich 't maanlicht in 't diepe
water spiegelt, enz.
In 1826 begaf ROTTMANN zich n. Italie en
schilderde hij o. a. op Sicilie voor koning Lode-

wijk I v. Beieren een gezicht op Palermo. Bij
deze gelegenheid verzamelde hij tevens een
schat v. studien, waarvan hij gedeeltelijk later
schilderijen in olieverf maakte. Daartoe behooren een gezicht in d. Romeinsche Campagna en een ander op 't Colosseum. Een
schitterend succes behaalde 14 in 1829 met
zijn toen voltooide schilderij, Palermo voorstellende, v. 't klooster Sta Maria e Giesu
gezien. Koning Lodewijk droeg hem toen op, d.
arcaden v. d. koninklijken hoftuin te Munchen
te versieren met een reeks v. 28 Italiaansche
landschappen in fresco, welke later door ROTTMANN zelf ook op 't doek geschilderd werden.
Na d. voltooiing dier fresco's ging ROTTMANN
op verzoek v. koning Lodewijk in 1834 n.
Griekenland, om er teekeningen v. landschappen te maken, welke dienen zouden ter
vervaardiging v. fresco's voor d. noordelijka
arcaden. Van 't laatste plan zag men echter
at en d. voorstellingen werden geschilderd op
platen v. cement, die later in d. muur werden
bevestigd.

ROTTMANN Oven'. te Munchen, 7 Juli 1850;
rinds 1841 was hij koninklijk hofschilder en
ridder der orde v. verdiensten.
Rottum of Ftottumeroog, een der Nederlandsche Wadden-eilanden, t. N. v. d. prov.
Groningen gelegen en tot d. gemeente Warfum
behoorende. 't Heeft ruim een uur in omvang
en wordt door duinen tegen hooge vloeden
beschermd. Tot in d. 17e eeuw had 't eiland
een vrtj talrijke bevolking, zoodat er minstens
een onderwijzer der jeugd zijn werk vond;
maar sedert meer dan 100 Saar wordt 't thans
alleen door een strandvoogd met zijn gezin
bewoond. Men vindt er veel wilde kontjnen,
eenden e. a. gevogelte. d. Boomgroei bepaalt
er zich tot enkele kleine wilgen. Des zomers
wordt 't eiland nu en dan door enkele bewoners der stad of prov. Groningen bezocht. —
Een dorp Rottum heeft men in d. prov. Groningen, onder d. gemeente Kantens, met circa

300 inw. In vroegere eeuwen stond hier een
klooster.
Rottweil, een kielne, oude stad met circa
6000 inw. in d. Schwarzwaldkreits v. 't koninkrtjk Wurtemberg, a. d. linkeroever v. d. Neckar;
vroeger was 't een vrije rijksstad en d. zetel
v. een keizerltjk gerechtshof.
Men meent, dat bier d. Romeinsche Arae
Flaviae zouden geweest zijn, waarvoor pleiten
d. talrijke oudheden, in d. omstreken v. Rottweil opgedolven, onder welke bijzonder uitmunt een beroemde mozalek, wier midden d.
dichter Orpheus en wier randversiering allerlei
dierenjachten voorstellen, met wagenwedrennen en gladiatoren-gevechten.
Rotunda of Rotonde is d. naam, waar-

mee men ieder gebouw bestempelt, dat met
een dak gedekt en uitwendig zoowel als inwendig rond is, gelijk vele tempels der Ouden
en verscheiderie nieuwere gebouwen. Als voorbeelden kan men noemen 't Pantheon te
Rome, 't praalgraf v. Theodorik d. Groote te
Ravenna, d. Korenbeurs te Parijs en the Radcliffe Library te Oxford.
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Rouaan (Fransch Rouen), d. hoofdst. v. 't
Fransche depart. Seine-Inferieure (112 200 inw.),
op d. rechteroever v. d. Seine en a. verscheidene spoorwegen gelegen ; zij is d. zetel v. een
aartsbisschop en heeft talrijke wetenschappelijke inrichtingen, o. a. een academie voor
wetenschappen, een theologische faculteit, een
voorbereidende school voor genees- en artsenijkunde, een bibliotheek en een museum
v. naturalien en antiquiteiten. Van d. Seine
uit heeft men een prachtig gezicht op d. stad;
d. donkere, nauwe straten met d. ouderwetsche huizen zijn bij 't verbouwen der stad
meerendeels verdwenen. 't Grootste sieraad
v. Rouaan is d. in Gothischen stijl gebouwde
kathedraal (150 M. hoog); zij werd onder
Philips II Augustus in 't begin der 13e eeuw
gebouwd, maar pas in d. 16e eeuw voltooid
en bevat talrijke fraaie grafmonumenten, o. a.
dat v. Louis de Brezo, door zijn gemalin
Diana v. Poitiers opgericht. Andere Gothische bouw werken in deze stad zijn: d. kerk
s. Quen (87 51.), v. 1318—'19 gebouwd, 't paleis
v. justitie en 't groote HOtel-Dieu. Belangrijke gebouwen zijn verder 't aartsbisschoppelijk paleis, 't raadhuis, d. beurs en d.
schouw burg. Aan gedenkteekenen bezit d.
stad een standbeeld v. Jeanne d'Arc, die bier
in 1431 verbrand werd, bene yens een beeldzuil voor d. hier geboren Corneille. — Rouaan
is 't middelpunt v. d. fabricage der katoenen
stollen, die naar haar „rouenneries" genoemd
worden; bovendien vervaardigt men er Uzeren blik waren, wollen, zijden en linnen stoffen, zeep, leder ; papier enz. Door haar gunstige ligging a. d. mond v. d. Seine, die 14
vloed voor zeeschepen bevalrbaar is tot a.
d. stad, en door d. nabijheid v. Parijs is
Rouaan een zeer belangrijke handelsplaats. —
Als Rotomagus was Rouaan d. hoofdstad v.

d. Velocassiers en onder Constantijn d. hoofdstad v. d. Provincia Lugdunenss. In 811 werd
zij door d. Noormannen verwoest, die er zich
in 859 voor goed vestigden. Sedert 912 was zij
d. hoofdstad v. Normandie; zij kwam evenals
deze prov. zelf in 1066 onder Engelsche heerschappij, maar werd in 1201 door Filips
August v. Frankrijk veroverd. Daarna werd
zij in 1419 nogmaals Engelsch en in 1449 weer
Fransch.
Roubaix, een belangrijke fabriekstad in
't Fransche depart. Nord (arrond. Lille), a. 't
Lamarcqkanaal en a. d. spoorw. Lille-Courtray ;
men heeft er verscheidene kerkon en scholen,
een schouwburg, talrijke fabrieken en ongev.
105 200 inw.
Roués (v. 't Fransche werkwoord rouer,
dat radbraken beteekent; dus letterlijk een
geradbraakte) was d. naam, waarmee d. regent
v. Frankrijk (18de eeuw) zijn makkers, d. gezellen zijner uitspattingen, bestempelde. In
't algemeen verstaat men er onder lieden v.
aanzien, doch v. bedorven zeden, die hun
lichtzinnig gedrag onder een masker v. uitwendige beschaving bedekken; ook wellustelingen, vrouwenverleiders.
Rouge (OLIVIER CHARLES CAMILLE EMANITEL,
vicomte DE), een Fransch egyptoloog, geb.

11 Apr. 1811 te Parijs, waar hij in 1849 conservator v. 't Egyptisch museum, in 1853 beambte bij 't ministerie en in 18-9 hoogl. a.
't College de France werd; hij overl. 31 Dec.
1872 op zijn kasteel Bois-Dauphin. ZIP voorn.
werken zijn „Chrestomathie Ogyptienne" (1867
t. '76), „Inscriptions hieroglyphiques copiees
en Egypte" (4 dln, 1877—'79) en „Inscription%
et notices recueillies a Edfou" (2 din, 1880).
Rouge et noir, een hazardspel, dat met
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6 whistspellen (312 kaarten) door een bankier
en een onbepaald aantal pointeurs op een
tafel, die in een rood en een zwart veld verdeeld is, wordt gespeeld. d. Bankier legt twee
rijen kaarten, een voor Rouge, een voor Noir,
en 't getal oogen voor iedere rij mag niet
minder dan 30 en niet meer dan 40 bedragen.
d. Kleur, welker rij 't dichtst bij 40 komt,
wint het spel.
Rouget de l'Isle (JosePH), d. dichter en
componist v. d. bekende marsch „la Marseillaise", werd 10 Mei 1760 to Lons-le-Saulnier
gab. Hij was ttjdens d. omwenteling in 1789
als officier der genie te Straatsburg in garnizoen. Drie jaar later werd d. oorlog a. Duitschland verklaard en moest een bataljon vrijwilligers vandaar n. 't tooneel des oorlogs
vertrekken. 't Was voor hen, dat ROUGET op
aanzoek v. d. maire v. Straatsburg, Dietrich,
in d. nacht v. 24 op 25 Apr.1791, een nieuwen
marsch componeerde. Hij noemde dien „Chant
de guerre de Panne() du Rhin". Er was zooveel entrain in, dat op d. dag, voor d. uittocht
bepaald (toen men dat lied reeds een paar
malen op d. markt had hooren uitvoeren), niet
600 maar 900 vrtjwilligers uittogen. En zoodanig was d. werking overal, waar men dien
marsch hoorde; ja, sommigen beweren, dat
d. Marseillaise meer dan 100 000 vrijwilligers
onder d. wapens heeft gebracht. d. Naam
Marseillaise heeft 't lied a. d. omstandigheid
te danken, dat 't Marseil]aansche korps v.
Barbaroux haar 't eerst to Parijs heeft laten
hooren.
Ondertusschen weigerde ROUGET DE L'ISLE
10 Aug. 1792 d. eed of to leggen, als strijdig
met d. eed, door hem in 1789 gezworen; derhalve kreeg hij zijn ontslag. Zelfs werd hij
door 't Schrikbewind in d. gevangenis geworpen, waaruit d. voorvallen v. d. 9den Thermidor horn redden. Hij nam weer dienst on
onderscheidde zich o. a. to Quiberon, doch
schijnt toch spoedig daarna zijn ontslag to
hebben gevraagd, waarna hij als vergeten
burger to Parijs woonde. d. Republiek en d.
keizer zagen niet naar horn om ; eerst d.
regeering v. Louis-Philippe schonk hem d.
ridderorde v. 't legioen v. eer en een pensioen
v. 1200 frs. Zijn laatste levensjaren bracht hij
te Choisi-le-Roi door, waar htj 27 Juni 1836
overl. Bij zijn begrafenis werd, als sprekende
lofrede, door allo aanwezigen d. Marseillaise
aangeh even.
Rouher (zuGENE), een Fransch staatsman,
gab. 30 Nov. 1814 to Riom, waar hij aanvankelijk advocaat was. In 1848 word hij lid v.
d. Nationale Vergadering,. v. 1849—'52 was hij
minister v. Justitie - en in 1852 werd hij vicepresident v. d. staatsraad en voorzitter v. d.
afdeeling voor wetgeving. In 1855 met d. portefeuille v. Handel, Landbouw en Openbare
werken belast, sloot hij in 1860 als zoodanig
in overeenstemming met 't vrijhandelstelsel
v. Napoleon III 't bekende handelsverdrag
met Engeland en vervolgens soortgeltike
tractaten met Belgie, Italia en Duitschland.
Van 1863—'69 was hij minister-president en
hij oefende zulk een grooten invloed op Napoleon uit, dat men hem wel d. vice-keizer
noemde. Van 1869 tot a. d. val v. 't keizerrijk was 14 president v. d. senaat en vervolgens stond hij v. 1872—'76 in d. Nationale vergadering a. 't hoofd der Bonapartisten. ROUHER
overl. 3 Febr. 1884 to Parijs.
Rouladen gin in d. muziek, met name
tn d. vocals, die korte, op- of afloopende
reeksen v. noten, welke tuss. d. wezenitjk tot
't stuk behoorende noten ter versiering wor-

den aangebracht. Om dat gepast to doen,
wordt veal kunstsmaak gevorderd, meer nog
dan heerschappjj over d. stem tot d. uitvoering ; trouwens een smakeloos vermenigvuldigen dier rollende akkoorden kan wel d.
onkundigen verblinden; maar 't is beneden
d. waarde der eigenitike kunst, tot zulke
hulpmiddelen d. toevlucht to nemen. Spaarzaam aangebracht, alleen daar, waar d.levendigheid des gevoels in 't stuk zulks meebrengt, en dan ook met groote juistheid
uitgevoerd, doen ziJ een treffende uitwerking.
Roulette (v. 't Fr. rouler, rollen) is d.
naam v. een hazardspel, waarbij men een
ivoren balletje in d. rand v. een ronddraaienden on in vakjes afgedeelden schijf laat rondloopen.
Roumanille (Jost), een nieuw-Provencaalsch dichter, gab. 8 Aug. 1818 to s.Reray
(dep. der RhOnemondingen), sedert 1847 boekhandelaar te Avignon, over'. in Mei 1891 aldaar.
Hij heeft zich zeer verdiensteltjk gemaakt
voor d. ontwikkeling der nieuw-Provencaalsche literatuur en gal sedert 1859 d.„Armana
prouvencau", 't orgaan der zoogen. „Felibres",
uit (een vereeniging v. Zuid-Fransche geleerden en schrtjvers, die d. herleving v. d. OudProvencaalsche taal on d. ontwikkeling eener
national() Zuid-Fransche literatuur beoogen).
Rousseau (JEAN BAPTISTE), een zeer middelmatig Fransch lierdichter, 6 Apr. 1670 to
Parijs gab. Hij was d. zoon v. een schoenmaker, doch, na in 't gevolg v. aanzienitjke personen eenige buitenlandsche reizen gedaan to
hebben, bekwam hij een betrekking bij 't
financie-wezen to Parijs ; hij geraakte echter in
moeilijkheden wegens verdenking v. hooggeplaatste personeu in een gedicht to hebben
beleedigd. Hij nam d. wijk n. Zwitserland,
bracht eenigen tijd to Weenen door, doch
woonde d. laatste jaren ztjns levens to Brussel en to Genette, waar hij 17 Mrt 1741 overl.
Zijn „Oeuvres" heeft hij bijeenverzameld uitgegeven (1712); d. volledigste uitgave zijner
gedichten is echter die v. Amar-Durivier
(1820, 5 dln).
Rousseau

(JEAN BAPTISTE LOUIS XA VIER),

een Fransch schrtjver, in December 1780 in
d. diligence (le coolie) v. Auxerre gab. on bij
d. aankomst to Parijs gedoopt. Zijn vader,
Jean Francois Xavier Rousseau, een handelaar in juweelen, stierf als consul v. d. Fransche regeering in d. Levant en was d. oom
v. d. beroemden Jean Jacques Rousseau. JEAN
BAPTISTE, na consul to Bassora on secretaris
der ambassade to Teheran geweest te zijn,
bekleedde denzelfden Most to Bagdad en to
Aleppo. Men heeft v. hem verscheidene belangrjjke werken over d. aardrijkskunde, o. a.
„Description du Pachalik de Bagdad" (1809),
„Notice historique sur la Perse ancienne et
moderne" (1818) en „Carte des Pachaliks de
Bagdad, Orsa et Haleb". Ook had WO 't voornemen opgevat, een book in 't licht to geven,
getiteld „Encyclopedie orientale, ou Dictionnaire universal, historique, mythologique,
gdographique at litteraire des divers peuples
et pays, Cant anciens qua modernes, de 1'Asie
at de l'Afrique", voor welke onderneming hij
een menigte bouwstoffen verzameld had, toen
d. dood hem in 1831 wegnam. Zijn vader heeft
mede eenige „Memoires" in 't licht gegeven,
o. a. „Sur le commerce du golfe Persique et de
Bassora", „Sur la poste de cette vine en „Sur
sa prise par les Persans".
Rousseau (JEAN JACQUES), d. beroemde
wtjsgeer en schrtjver, werd in 1712 te Geneve
geb. en was reeds in zijn vroege jeugd zeer
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weetgierig; hij las zonder veel toezicht of leiding een menigte romans en geschiedenissen,
waaronder vooral d. „Levens v. Plutarchus"
hem aantrokken; ook hield hij zich met muziek en met d. graveerkunst bezig.
ROUSSEAU liep al vroeg uit 't ouderlijk huis
en zijn geboortestad weg, om vrij v. alien
dwang te zijn, en zwierf een tijdlang in
Savoye rond, totdat d. nood hem dwong,
voor zijn levensonderhoud tot d. Roomsche
kerk over te gaan. Doch weldra ontsnapte
hij weer uit 't klooster, waarin men hem
opgenomen had, daar zijn onrustige geest a.
geen band of regel zich gewennen kon. Na
seen oponthoud in verschill. plaatsen v. Savoye en Frankrijk, waar hij met behulp zijner
muzikale bekwaamheden kommerlijk rondkwam en zijn beschermster, mevrouw de
Warens, ondankbaar behandelde, werd hij in
1742 als secretaris bij d. Franschen gezant te
Venetia aangesteld; maar na anderhalf jaar
nam hij weder zijn ontslag en ging hij n.
Parijs, waar hij met 't afschrijven v. muziek
zijn kost verdiende; inmiddels hield hij zich
met wijsgeerige studien bezig, doordat hij in
aanraking kwam met d. leerlingen v. Voltaire en d. Encyclopedisten Diderot en d'A.lern
bert. In 1750 kreeg hij eindelijk door zijn
eerste wijsgeerig work een groote beroemdheid. d. Academie v. Dyon had als prijsvraag
uitgeschreven: of d. wetenschappen en kunsten meegewerkt hebben tot verbetering der
zeden. ROUSSEAU beantwoordde die vraag
ontkennend en poogde aan te toonen, dat
-deze integendeel, gelijk d. beschaving in 't
algemeen, verderfelijk op 't menschdom hadden gewerkt. Dit paradoxe antwoord werd
door d. academie bekroond. Weldra kwam
-eon aantal schrijvers er tegen op; in Spanje
bemoeide zelfs 't hof en d. inquisitie zich
met deze zaak.
d. Naam v. ROUSSEAU als schrijver was
hierdoor gevestigd; had hij er maar een goed
gebruik van willen maken! Doch zijn prikkelbare gemoedsgesteldheid, met een neiging
tot een zonderlinge en ongebonden levenswijs, vooral ook zijn betrekking tot een
vrouw als Therese Levasseur, gepaard a. eon
groote mate ijdelheid en eigenwaan, verbitterden hem 't leven en maakten hem v. d.
goedwilligsten en gevoelvolsten mensch tot
,een eigenzinnig menschenhater, die zich verbeeldde, dat d. geheele wereld tegen hem
samenspande. Hierdoor geraakte hij met zijn
trouwste vrienden en vereerders in spanning
43n berokkende hij zich vele vijanden. Zijn
ijdelheid werd niet weinig gestreeld door d.
verbazenden bijval, dien zijn „Nouvelle Helolse" verwierf, vooral v. d. kant v. 't vrouwelijk geslacht. Zonder ons in bijzonderheden
over zijn voortbrengselen in d. vakken v.
muziek, dichtkunst en plantkunde in te laten,
merken wij slechts op, dat ROUSSEAU na zijn
ongelukkigen twist met Hume, waarin 't
ongelijk geheel a. zijn zijde was, te Geneve
weer tot d. Hervormden godsdienst terugkeerde en in zijn burgerrecht werd hersteld.
Eindelijk, na veel omzwerven, vervolgingen
en lijden, waartoe hij meestal zelf aanleiding
gaf, overl. hij te Ermenonville bij Parijs, in
1778. niet zonder verdenking v. zelfmoord, en
word hij op 't buitengoed aldaar begraven.
d. Wijsbegeerte v. ROUSSEAU is meer een
voortbrengsel v. 't gevoel en d. verbeeldingskracht dan v. d. wijsgeerige rede. Daardoor
zijn zijn meeste geschriften een zeldzame verrnenging v. oorspronkelijke, doch niet genoeg
overwogene gedachten met half ware of ge-
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heel onware meeningen, die nochtans door
hun schitterende welsprekendheid een wegslependen invloed uitoefenden. Buiten zijn
reeds genoemd prtjsschrift behooren hiertoe
d. volgende: „Discours sur l'origine et les fondements de l'inegalite parmi les hommes"
(1755), een werkje, dat nog meer opzien verwekte dan zijn prijsverhandeling. ROUSSEAU
beweerde daarin, dat geestontwikkeling en
beschaving, zooals deze zich in d. maatschappij vertoonen, een tegennatuurlijken
toestand doen ontstaan en daarom d. bron
zijn v. ongeluk en ellende. Wil d. mensch
weer waarlijk gelukkig worden, dan moat h ij
tot d. wildernis en tot zijn oorspronkelijken,
eenvoudigen natuurstaat terugkeeren; alleen
daar kan hij weer 't geluk deelachtig worden,
dat hij door een onnatuurlijke beschaving
verloren heeft. Voltaire, met wien ROUSSEAU
eerst in vriendschappelijke betrekking stond,
doch later in vijandschap leefde, schreef hem
spottend daarover: „Ik heb wel door d.lezing
v. uw boek mij d. lust voelen bekruipen, op
handen en voeten to gaan loopen, doch ik
ben to oud hiervoor en moet dus die natuurltjkheid overlaten a. anderen. die zulks waardiger zijn dan ik en gij zelf". Daze bitterzoete
aanmerking was weinig geschikt om ROUSSEAU in een goede luim te brengen. Een
ander werk, „Du Contrat Social ou principes
de droit politique" (1763), waarin ROUSSEAU
't staatsrecht uit een zoogen. maatschappelijk
verdrag afleidde en waarin d. vrijzinnigste
staatkundige gevoelens verkondigd werden,
heeft met 't vorige ten gevolge gehad, dat
men hem als een der oorzaken v. d. Fransche
omwenteling heeft aangezien. Doch ook. indien
ROUSSEAU nog veel meer zulke boeken geschreven had, zou d. omwenteling toch geen
voortgang gehad hebben, indien niet veel
dieper liggende oorzaken, welke 't bier d.
plaats niet is te vermelden, deze hadden voorbereid. Echter waren d. hevigste voorstanders
en leiders der omwenteling vurige vereerders
V. ROUSSEAU; in 1794 lieten zij zijn gebeente
naar 't Pantheon overbrengen en 't „Contrat
Social" beschouwden zij_ als 't evangelie der
vrijheid. — Door zijn „Emile, ou sur !'education" (1762, 4 din) wilde ROUSSEAU, zooals hij
zelf in 1767 a. zijn beschermster (d. gemalin
v. d. maarschalk Luxembourg) verklaarde,
weder goed maken, wat hij tegen d. natuur
misdaan had, door d. vijf kinderen, die hij bij
zijn huishoudster (later zijn vrouw) verwekt
had, in 't vondelingshuis te bezorgen. Dit geschrift gaf veel ontevredenheid, want niet
alleen werd daarin d. meer natuurlijke opvoeding der kinderen (zooals bijv. 't zoogen door
d. moeders zelve, dat desttjds in Frankrijk
meestal niet geschiedde) zeer ernstig aangeprezen, maar vooral mishaagden d. godsdienstige grondstellingen, die hij erin verkondigde,
a. d. geestelijk held, omdat ROUSSEAU daarin
te weinig waarde a. d. positieve leerstukken
hechtte en beweerde, dat d. menschen meer
naar hun daden dan naar hun geloof zouden
geoordeeld worden. Dit klonk toenmaals voor
velen nog als een verregaand rationalisme en
gold als een ergerlijke, strafwaardige ketterij.
't Parlement v. Parijs ging in zijn geloofstjver
zoo ver, dat 't d. „Emile" door beulshanden
liet verscheuren en verbranden en d. schrijver
v. 't boek tot gevangenschap veroordeelde. d.
Aartsbisschop v. Parijs vervolgde hem met
een herderlijken brief, waarin hij hem een
godloochenaar (athee) noemde. ROUSSEAU zocht
een toevlucht in zijn vaderstad, doch word
ook daar verstooten, terwijl zijn „Emile" er
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een gelijk lot ondervond als to Parijs. Te
Neuchatel vond hij eenigen tijd onder d.
hoede v. Frederik II een veilige rustplaats;
daar schreef hij, terwijl men to Geneve v. d.
kansel tegen horn uitvoer, zijn „Lettres &rites
de la montagne" (1764), waarin hij zich zocht
to rechtvaardigen en d. onrechtmatigheid der
handelwijs zUner tegenstanders zocht aan
to toonen. Daze brieven on die a. d. aartsbisschop v. Parijs, met zijn „DicLionnaire physique portatif", waarin men eveneens allerlei
ketterijen meende to vinden, werden to Parijs
tot een gelijk lot als d. „Emile" veroordeeld.
Later schaamde men zich in zijn geboortestad over d. vervolgingen, waaraan men d.
beroemden „wijsgeer v. Geneve" had blootgestel d.
ROUSSEAU'S „Oeuvres completes" verschenen
voor 't eerst in 1782, in 17 din; later zijn zij
zeer dikwijls en in verschill. Lander. uitgegeven. Men vindt er ook zijn „Confessions"
in, die, met eon schUnbaar groote oprechtheid geschreven, 's mans karakter vrij getrouw weer geven on ook in andere opzichten
merkwaardig zijn. In lateren tijd zijn er nog
verscheidene briefwisselingen en nagelaten
onuitgegeven stukken v. ROUSSEAU in 't Licht
verschenen, o. a. „Lettres inklites de Jean
Jacques Rousseau a Marc Michel Rey publiees
par J. Bosscha" (1858) en „Oeuvres et correspondance inedites de J. J. Rousseau, publiees
par M. G. Streckeisen-Moulton" (1861). Zie
verder Musset-Pathay, „Histoire de la vie et
des oeuvres de J. J. R." (1821, 2 din), Servau,
„Reflexions sur les confessions de J. J. Rousseau et sur le caractere et le genie de cat
ecrivain etc." (1783), en Moreau, „Jean Jacques
Rousseau et le siècle philosophe" (1870).
Rousseau (JEAN), een Belgisch schrUver
over kunst, geb. 5 Aug. 1829 to Marche, in
Luxemburg, professor a. d. kunstacademie to
Antwerpen. Behalve verscheidene bijdragen
voor tUdschriften, schreef hij o. a. „Les maitres
italiens" (1877), „L'Espagne monumentale"
(1878), „Types grecs et types modernes compares" (1880), „Hans Holbein" (1885), alsmede
zedenkundige e. a. geschriften.
Rousseau (THEODORE), een Fransch landschapschilder, geb. 15 Apr. 1812 to Parijs.Met
Cabat, Daubigny e. a. is hij d. stichter v.
't zoogen. „Paysage intime", dat hij, vooral
wat Licht- en luchteffect betreft, meesterlijk
behandelde. Een zdner fraaiste doeken is 't
.,Bosch v. Fontainebleau bij zonsopgang" (in
't Luxembourg). ROUSSEAU overt. 22 Dec. 1867
to Barbizon, bij Fontainebleau. — Zijn broader,
PHILIPPE ROUSSEAU, geb. in 1808 to Parijs,
over]. 5 Dec. 1887 aldaar, schilderde in d.
beginne eveneens landschappen, doch later
weer stillevens en vooral tafereelen uit d.
dierenwereld.
Rousselaere, een stad in d. Belgische
prov. West-Vlaanderen, t. N.-W. v. Courtray,
met 20500 inw., die hun bestaan vinden in d.
vervaardiging v. katoenen stoffen en leant en
in cichorei-, vias- e. a. industrie. 13 Juli 1794
had bier een slag plaats tuss. d. Franschen
onder Pichegru en Macdonald en d. Oostenrijkers onder Clerfait.
Rousset (CAMILLE FELIX MICHEL), een
Fransch geschiedschrijver, geb. 15 Febr. 1821
to Parijs. HU ward in 1845 professor to Parijs,
was v. 1864—'76 historograaf en archivaris
v. 't ministerie v. Oorlog en over]. 19 Oct.
1892 to Parijs. Van zijn werken noemen we
„Histoire de Louvois" (4 din, 6e dr.1879), „Les
volontaires de 1791—'94" (4e dr.1882), „Histoire
de la guerre de Crimee" (1877), „La Conquote
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d'Alger" (1880) on „Les commencements d'una.
conquete" (2 din, 1887).
Roussillon was vroeger een eigen graafs.
on provincie v. Frankrijk, begrensd t. N. door
Languedoc, t. 0. door d. Middell. Zee, t. Z. door
d. Pyreneen on t. W. door 't graafs. Foix.
Tegenwoordig maakt die landstreek 't depart.
der Pyreneen uit, dat Perpignan tot hoofdstad
heeft. In overoude tijden was 't land door d.
Sardonen be woond en had 't tot hoofdstad
Ruscino, a. d. rivier Ruscino gelegen, ter plaatse
waar nu la Tour de Roussillon staat. Onder
d. Romeinen behoorde daze landstreek tot d.
provincie Gallia Narbonnensis ; zij kwam later
onder 't beheer der West-Gothen on ward in 720
door d. Saracenen uit Spanje overstroomd en
in 759 door d. Franken onder Pepijn d. Korte
veroverd, die haar bij Aquitanie indeelde.
Sedert Karel d. Groote ward 't land onder d.
naam 't „Ruscijnsche" of „Eleensche land" (naar
d. stad Elena, nu Elne) door graven bestuurd,
die zich onder Karel d. Eenvoudige onafhankelUk verklaarden. d. Laatste dezer graven,
Gerard II, vermaakte zijn land in 1172 a.
koning Alphonsus II v. Aragon. Jan II v.
Aragon verpandde in 1462 Roussillon met 't
naburige graafs. Cerdagne a. Lodewijk XI v.
Frankrijk en eerst in 1493 gaf Karel VIII 't a_
Ferdinand II v. Aragon terug. In 1642 ward
Roussillon echter weer door Lodewijk XIII veroverd en bij d. Pyreneeschen vrede v. 1659 ward
't met eenige aangrenzende landstreken voor
altild a. Frankrijk afgestaan. Sedert eeuwen
is Roussillon bekend om d. uitnemende wijnen, die daar geteeld worden; d. baste soorten
ter verzending zijn die v. Baix, Tormilla,
Saltes, Rivesaltes, Spira, Callioure, Bagnols,
s. Andre e. a. d. Roode soorten zijn dik, gedekt, v. een schoone kleur en voornamelijk
tot 't versnijden en verbeteren v. andere wijnen bruikbaar. d. Gre'nache is een bijzondere
soort wijn, die eerst donkerrood is en op,
Alicantwijn gelijkt, doch met d. jaren zijn
kleur verliest en in 't 6e of 7e jaar veel overeenkomst heeft met d. beroemden kaapwijn.
Onder d. witte RoussillonwUnen is d. Maccabees
d. aangenaamste en kostbaarste.
Rouvier(mAURICE), een Fransch staatsman,
geb. 17 Apr. 1842 to Aix (depart. der RhOnemondingen). Aanvankelijk advocaat to Marseille, ward hij in 1871 lid v. d. Kamer v.
Afgevaardigden, waar hij zich bij d. uiterste
linkerzUde aansloot. Van 14 Nov. 1881-26
Jan. 1882 was hij onder Gambetta en v. 13•
Oct. 1884-30 Mrt 1885 onder Ferry minister
v. Handel; v. 3 Mei-19 Nov. 1887 was htj
minister-president on minister v. Financien,
posterijen on telegraphic en v. 1889—'92 was
hij onder Tirard nogmaals minister v.
Financien.
Roux (MARL), een Duitsch schilder, geb.
15Aug. 1826 to Heidelberg als noon v. 4,
schilder Jakob Wilhelm Roux (over]. 1831).
Na zijn opleiding to DUsseldorf, Munchen on
Parijs ontvangen to hebben, ward htj leeraar
a. d. kunstschool to Karlsruhe; hij vertrok in
1868 n. MUnchen on ward in 1882 directeur v.
d. galerU to Mannheim. Zijn schilderUen, die
door een fraai koloriet uitmunten, zijn meerendeels tafereelen uit 't dierenleven en idyllen
(„Dorothea", „Hooioogst").
Roveredo (Duitsch Rovereit), een stad in
't Z. v. Tyrol, dichtbij d.uitmonding v. d. Lone
in d. Etsch of Adige en a. d. spoorweg v.
Bozen n. Verona. Men heeft er verscheidene
kerken, een academie on andere inrichtingen
v. onderwijs, een Engelsch klooster voor
adellUke jonge dames, een schouwburg, nog

ROV.

233

twee kloosters en 9050 inw., die zich voornamelijk bezighouden met ztjdeteelt, spinnerij en weverij en d. vervaardiging v. papieren lederwaren. d. Omstreken, vooral Isere,
zijn bekend wegens hun uitmuntenden, donkerrooden
Rovers (JACQUES A DOLPHE CHARLES), een
Nederl. geschied- en oudheidkundige, gab. 22
Juli 1803 to Dordrecht en overl. 5 Juli 1874
to Utrecht. Na a. d. Latijnsche school v.
laatstgen. stad zijn opleiding tot d. academische lessen ontvangen to hebben, studeerde
ROVERS V. 1820—'26 a. d. Utrechtsche hoogeschool in d. letteren on rechten. In eerstgenoemde faculteit promoveerde hij in 1824 op
een dissertatie „De censorum apud Itomanos
auctoritate et existimatione ex veterum rerum
publicarum conditions explicanda", in d. laatstgenoemde twee jaar later, na verdediging
eener „Commentatio juridica in Ciceronis orationem pro Q. Roscio Comoedo". Van ROVERS'
meer dan gewone studielust on tjver getuigen
d. beide met goud bekroonde antwoorden op
twee academische prijsvragen: d. eene (in
1821 ultgeschreven) op Socrates' invloed op d.
Grieksche wtjsl, egeerte betrekking hebbende,
d. andere (1822) over d. verdiensten v. Herodotus als geschiedschrijver handelende. Nauwelijks na 't verlaten v. d. academische lessen,
werd d. jeugdige geleerde nog in 't zeltde
jaar tot buitengewoon hoogl. in d. letteren a.
't athenaeum to Franeker benoemd (1826) en,
toen in 1843 daze inrichting v. Hooger onderwijs werd opgeheven, zag ROVERS zich in d.
pleats v. prof. Leiiting tot hoogl. a. d. Groningsche hoogeschool beroepen, walks betrekking hij 14 Sept. 1843 aanvaardde met een
rede „De dubitandi prudentia, antiquitatis
interpreti in primis commendanda". Na hier
eenige jaren werkzaam geweest to zijn,
ward ROVERS in 1855 hoogl. to Utrecht, bij d.
aanvaarding v. walk ambt hij sprak „De
historiologia aetati nostrae plurimi facienda".
Gedurende 18 jaar is d. bescheiden, maar
degelijke man een sieraad v. d. Utrechtsche
hoogeschool gebleven, totdat hij op 70-jarigen
leeitijd zijn professoraat neerlegde. Uitmuntend als mensch en geleerde, onderscheidde
zich ROVERS door een uitgebreide kennis,
door trouwe plichtsbetrachting en door een
hartelijke liefde voor zijn leerlingen. Als zijn
grootste leermeesters on voorgangers op 't
gebied v. wetenschap en studie vereerde
hij inzonderheid zijn oom Ph. W. v. Heusde
(dien hij gehuldigd heeft in zijn „Memoria
Heusdii", 1841), A. H. L. Heeren, Leop. von
Ranks en B. G. Niebuhr. Men zie uitvoeriger
over hem: Dr. J. A. Wijnne, „Levensschets
v. Mr. J. A. C. Rovers", een voordracht, gehouden 25 Sept. 1874 ter opening der academische lessen.
Rovigno, een stad in Istria a. d. Adriatische Zee, a. d. westzijde v.'t Istrische schiereiland gelegen; zij is 't eindstation v. d.
spoorweg Canfwaro-Rovigno, heeft een fraaien
dom, twee havens met scheepstimmerwerven
en 10 000 inw , die veel doen a. oltjven- en
wijnbouw, a. vischvangst enz.
Rovigo, een Ital. prov. in Venetia, voor
't grootste gedeelte tuss. d. Etsch en d. Po
gelegen. Zij vormt een vlakte, die near d. zeekant flauw afhelt en waarop zich hier en
daar uitgestrekte moerassen bevinden. In haar
geheele lengte wordt daze prov. besproeid
door d. Adigetto, een zijtak v. d. Etsch, en
door 't kanaal v. Bianco. Toch heerscht er
gebrek a. water, terwijl 't kliniaat zeer
ongezond is. d. Oppervl. is 36 vk. mijlen
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groot; 't aantal inw. bedraagt 240 000, die zich
hoordzakehjk bezighouden met moerbezi6nen zijdeteelt. d. Voorn. voortbrengselen zijn
mais, rijst, green en wijn. — d. Hooldstad, ook
Rovigo, a. d. Adigetto en a. d. spoorwegen
Padua.Ferrara, Verona Rovigo on Rovigo- Adria,
gelegen, is d. zetel v. een bisschop en heeft een
fraaien dom, een koepelkerk (d. Madonna del
Soccot so v. 1594) met een klokketoren, een
academie voor wetenschappen on kunsten,
een bisschoppelijk seminarium, een schildertjenverzameling, twee schouwburgen, een
bibliotheek v. 80 000 deelen enz. on 7300 inw.
Naar Rovigo voerde generaal Savary d. titel
hertog v. Rovigo.
Rowe (NicoLAAs), een Engelsch tooneeldichter, in 1673 to Berkfort in Bedfordshire
gab. Hij studeerde overeenkomstig d. wensch
ztjns vaders eerst in d. geneeskunde, rimer
wijdde zich later a. d. rechtswetenschap. Toen
hij eenige treurspelen in 't licht had gegeven,
werd zijn naam zoo bekend, dat hij uiet alleen
„poet laureate" werd, maar ook zeer winstgevende ambten bek wam. Hij overl. in 1718.
Ztjn vermaardste stukken zijn: The ambitious stepmother", „Tamerlane", The fair penitent", „Jane Shore", „Lady Jane Grey" en
The royal convert".
Rowley-Regis, een stad in 't Engelsche
greats. Stafford, t. W. v. Birmingham gelegen,
met 31 000 inw., die meerendeels werkzaam
zijn in kolengroeven, ijzer- en geweerfabrieken.
Roxane, volgens d. overlevering d. schoonste vrouw v. hear tijd, was d. dochter v.
Oxyartes, onderkoning v. Bactrie en werd d.
gemalin v. Alexander d. Groote, die haar bij,
zijn overlijden kinderloos achterliet. Hij bevel,
dat, zoo hij kwam te overlijdon en zijn gemalin wellicht nog een zoon mocht baren, dew
met Aridaeus, schoonzoon v. koning Philippus, 't rijk gemeenschappelijk regeeren zou..
ROXANE baarde een zoon, noemde dien Alexander en vertrok met hem n. Macedonia, wear
toen Perdiccas, een der veldoversten v.
Alexander, 't bewind voerde. Daze, weinig gonegen daarvan afstand to doen, list moeder
on zoon beiden vermoorden. Daze geschiedenis
leverde 't onderwerp voor een treurspel, dat
onder d. naam Desmarest de Saint-Sorlin,
als dichter, gedrukt is, dock dat men met
groote waarschijnlijkheid a. d. pen v. d. kardinaal de Richelieu toeschrijft.
Roxburgh (wILLiAm), een beroemd Engelsch natuuronderzoeker, gab. in 1759 to Underwood in Schotland. Na zich onder d. leiding v. dr. Hope, hoogl. te Edinburgh, op d.
botanie to hebben toegelegd, trad ROXBURGH
reeds op jeugdigen leeftijd to Madras als chirurgijn in dienst bij d. Engelsche Oost-Indische Compagnie (lente v. 1766). In d. eersten
tijd v. zijn loopbaan woonde hij vooral in d.
nabijheid v. Samulcottah, waar hij ruimschoots
in d. gelegenheid was, d. vegetatie v. 't naburige Circar-gebergte to onderzoeken. In
Oost-IndiC legde ROXBURGH, vooral na zijn
kennismaking met J. G. Konig (zie dat art.),
zich nog meer op d. plantkunde toe. Eon
zijner vurigste wenschen werd vervuld, toen
d. O. Ind. Compagnie hem in 1793 't opzicht
toevertrouwde over d. prachtigen botanischen
tuin to Calcutta, onlangs door haar gesticht.
In daze en andere betrekkingen kweet hij
zich uitnemend v. d. hem opgedragen taak
en d. tuin to Calcutta had zijn rtjkdom voor
een goed deel a. ROXBURGH'S ijverige bemoeiingen to danken. Tot 1814 bleef ROXBU RGH
to Calcutta; toen dwong hem d. slechte toe-

stand zijner gezondheid n. Engeland terug to
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gaan, waar hij hoopte zijn „Flora indica" met
behulp v. R. Brown nog te kunnen laten
drukken. Die ver wachting werd niet vervuld,
daar hij spoedig na zijn aankomst te Edinburgh overt.
Als d. voorn. werken v. ROXBURGH dienen
vermeld „Plants of the coast of Coromandel",
een prachtwerk, dat v. 1795-1819 op kosteii
der 0. Ind. Compagnie to Londen 't licht zag,
„Hortus Bengalensis" (1814) en „Flora Indica,
or descriptions of Indian plants" (2 dln,
1820—'24). Nog vele andere geschriften zagen
echter v. zijn hand 't licht.
Roxburgh of Teviotdale, een graafs. in 't Z.
v. Schotland, tuss. d. graafs. Berwick, Selkirk,
Dumfries en North-England gelegen. 't Omvat
't middelste gedeelte v. 't dal v. d. Tweed,
d. noordeltjke belling v. 't Cheviotgebergte
(dat bier d. grens vormt tuss. Engeland en
Schotland) en een deel v. 't dal v. d. Liddis en
heeft een oppervl. v. 31 vk. mijlen en 54 000 inw.
d. Tweed doorstroonit 't graafs. in 't N. ; 't
gebied v. haar zijrivier Teviot vormt 't midden
en Z. v. 't graafschap. d. Dalen v. daze twee
rivieren bestaan uit vruchtbaar bouwland,
terwijl d. gebergten in 't Z. met hun ruw
klimaat arm zijn a. natuurproducten. d. Bewoners houden zich, behalve met landbouw
en veeteelt, nog bezig met d. ontginning v.
steenkolen en industrie; d. handel is v. weinig
belang. d Hoofdstad is Jedburgh.
Roy (JEAN BAPTIST LE), een Belgisch landschapschilder, 23 Mrt 17:59 te Brussel geb.
Hij vormde zich, zonder d. leiding eens meesters, enkel door volhardende studie naar
d. natuur, tot een verdienstelijk navolger
v. 't genre v. Paulus Potter. Zijn composities
zijn meestal zeer goad, zijn koloriet is nitmuntend. Hij liet bij zijn overlijden, 7 Jan.
een rijken schat v. studi8n naar d.
natuur na, die in d. loop v. dat jaar in 't
openbaar warden verkocht. Zijn leerlingen
waren talrijk.
Roy (JULIEN LE), een Fransch teekenaar
en architect, uit d. tweede helft der 18e
eeuw. Hij reisde n. Griekenland, om aldaar
d. oude monumenten nauwkeuriger to teekenen dan tot op dien tijd geschied was. d.
Vrucht dier reis was een werk, getiteld „Les
ruines des plus beaux monumens de la Grace,
considOrees du cote de l'architecture" (1750).
Enkele teekeningen v. zijn hand ztjn afzonderItjk gegraveerd door H. Robert, Weisbrod e. a.
Hij overt. omstr. 1780.
Roy . (JULIEN DAVID LE), zoon V. d. voorg.,
bestudeerde naar voorbeeld zijns waders d.
classieke Oudheid. Hij was een geleerd man
en verkreeg om ztjn werken over d. bouwkunst der Ouden d. titel historiograaf der
Parijsche academie. Men heeft-v. hem „Histoire
de la disposition et des formes que les Chretiens ont donnees a leurs temples" (1764),
,Observations our les edifices des anciens
peuples" (1767), „La marine des anciens
euples" (1767), „Les navires des anciens"
(1783), „Recherches sun les vaisseaux longs
des anciens" (1785) e. a. werken. Hij overt. in

ji

1803 in d. ouderdom v. 80 jaren. d. Invloed,
dien hij op zijn talrUke leerlingen uitoefende,
beeft veel bijgedragen tot verbetering v. d.
smaak in d. bouwkunst.
Royce (AEGIDIUS DE), een Franschman v.
afkomst, was geestelUke in d. abdU v. Duins,
bij Brugge, waar hij een werk heeft samengesteld onder d. titel „Annales Belgici", loopende .v. 792-1463. Dit werk, benevens een
vervolg daarop, vervaardigd door Adrianus
de Budt on loopende tot 1476, werd door Fr.
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Sweertius in d. abdij v. Duins gevonden on

in 1620 uitgegeven in zijn „Rerum Belgicarum
Annales". DE NOVA, die in 1478 overt., zegt in
ztjn voorrede, dat Brando Joannis, een geleerd geesteltjke uit dezelfde abdij, een groot
werk geschreven had in drie dikke deelen,
getiteld „Chronodromon". Dit werk erkent hij
verkort to hebben. 't Overige tot 1463 heeft
LW op verzoek v. Humbert, abt der CisterciOncers, er bijgevoegd.

Royaards (HERMAN JOHAN), een Nederl.
godgeleerde, geb. 3 Oct. 1794 to Utrecht en
overt. 2 Jan. 1854 aldaar als hoogl. in d.
kerkgeschiedenis a. d. Utrechtsche hoogeschool. HO schreef, met zijn vriend N.C.Kist,
,'t Archief voor Kerkelijke geschiedenis, inzonClerheid in Nederland"; verder „Proeve over
d. geest en 't belang v. 't boek Daniel" (1822,
door 't Haagsch genootschap met goud bebekroond), „Redevoering over d. invloed der
Nederl. vrouw op d. handhaving en wijziging
v. 't volkskarakter" (1828), „Hedendaagsch
kerkrecht bij d. Hervormden in Nederland"
(2 dln, 1834—'37), „'t Haagsch Genootschap tot
verdediging v. d. Christelijken godsdienst"
(1835), „Twee voorlezingen over Ph. W. Van
Heusde als geschiedkundige en als paedagoog"
(1840) en „Geschiedenis der invoering en vestiging v. 't Christendom in Nederland" (1842).
Royal Society (d. i. koninkltike vereeniging) is d. naam v. een zeer verdiensteltjk
Engelsch genootschap, dat d. be vordering v.
d. wetenschap, vooral v. d. wis-, natuur- on
sterrenkunde ten doel heeft. 't NiTerd in 1651
to Oxford gesticht, verplaatste in 1658 ztjn
zetel n. Londen on werd in 1660 door koning
Karel II tot een openbaar koninklijk genootschap verheven. 't Bestuur wordt gevormd
door een president, twee secretarissen on 20
der laden. d. Geschriften der vereeniging
worden uitgegeven onder d. titel „Philosophical Transactions".
Roy-Beaulieu, Zie Leroy-Beaulieu.
Royer (cLEmEricE), een Fransche schrtjfster,
geb. 21 Apr. 1830 te Nantes; na eenigen tijd
in Engeland vertoefd to hebben, vestigde zij
zich to Lausanne on zij schreef: „La theorie
de l'impOt ou la dime sociale" (2 dln, 1863),
„L'origine de l'homme et des societes" (1869),
„Le bien et la loi morale" (1881), alsmede
romans.
.RoyerCollard(PIERRE PAUL), een Fransch
wtjsgeer on staatsman, geb. in 1768 en over!.
in 1845, was voor d. groote omwenteling advocaat bij 't parlement v. Parijs. Tijdens d.
revolutie was hij lid v. d. gemeenteraad (consell municipal) en -v. d. raad v. 500. Daar hij
d. grondstellingen der vrtjheid met groote
gematigdheid voorstond en d. gewelddadige
maatregelen v. 't Jacobinisme verafschuwde,
Teed hij menige vervolging, waarom hij zich

in d. eenzaamheid terugtrok, troost zoekende
in wUsgeerige bespiegelingen. In 1811 werd
hij deken v. d. faculteit der „Belles Lettres"
en hoogl. iri d. philosophie a. d. normaalschool
to Parijs. Onder d. Bourbons behoorde ROYER
COLLARD als afgevaardigde tot d. gematigde
oppositie.
Rozekruisers of Rosekruisers, Zie
Rosecroix.

Rozenbokje ('t) G4romia moschata
beboort tot d. fam. der cerambycidae of boktorren in d. orde der schildvleugelige insecten
(coleoptera). 't Hoeft zijn naam niet to darken
a. d. gewoonte zich in ontloken rozen op to

houden, gelUk d. gouden en d. zwart en geel
gestreepte tor, maar aan een eigenaardigen
sterken geur, die eenigszins naar dien v. rozea
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zweemt. Men treft dit diertje meestal op
wilgenstammen aan; 't is 2 of 2'/ 2 cM. groot;
't , heeft een verticalen kop met lange sprieten,
die bij 't wijfje zoo lang zijn als 't lichaam en
bij 't mannetje veel langer, een min of meer
platgedrukt, doch knobbelig en a. d. zijden v.
een stomp doorntje voorzien borststuk en
lange, weinig harde, v. drie richeltjes voorziene dekschilden. d. Pooten zijn vrij lang en
d. dtjen in 't midden verdikt.
Rozenburg, een eiland en gemeente in d.
Nederl. prov. Zuid-Holland, t. Z. v. Maassluis,
met circa 1800 inw.
Rozendaal, ook Roozendaal en Rozendaal,,
een gemeente in d. Nederl. prov. Gelderland,
bij Velp en ruim een uur v. Arnhem, met
slechts 500 a 600 inw., doch beroemd om haar
schoone natuur. Op 't kerkhof v. Rozendaal
vindt men d. graven v. d. dichters De Genestet,
Ter Haar en Hofdijk (zie die art.).
Rozendaal en Nispen, een gemeente
in d. Ned. prov. Noord-Brabant, a. d. Pozendaalschen Vliet en a. d. spoorweg v. Bergenop-Zoom n. Breda en v. Antwerpen n. d.
1111oerdijk, met circa 12 000 inw., die hun bestaan
vinden in landbouw, handel on nijverheid.
Rozenkrans heet in d. R.-Kath. kerk dat
snoer met kogeltjes v. verschill. grootte,
'twelk dient tot 't attellen der gebeden. Zulke
snoeren, uit 't Oosten afkomstig, dienen ook
elders, bij v. bij d. Brahmanen en d. Mohammedanen, tot 't aftellen der gebeden. Ofschoon
men er in d. Christelijke kerk reeds in d. 6e
eeuw sporen v. aantrett, is Loch d. eigenlijke
rozenkrans eerst in d. eerste helft der 13e
eeuw ingevoerd en wel door Domenico Guzman, d. stichter v. d. orde der Dominicanen.
d. Rozenkrans bestaat uit vijftien maal tien
kleine kogeltjes, waarop telkenmale een
groote volgt; bij d. kleine wordt 't „Ave
Maria", bij 't groote 't „Onze Vader" gebeden.
't Rozenkransgebed wordt gesplitst in drie
afdeelingen, elk v. vijf tientjes. Zulk een afdeeling wordt„rozenhoedje" geheeten en onderscheiden door d. titel „blijdegeheimen", ,,droeve
geheimen" en „glorierijke geheimen".
Rozenkwarts, Zie Kwarts.
Rozenobel, ook _Eduardnobel, Eduardeus,
Rosatus nobilis en Noble a la Rose geheeten,
is een Engelsche gouden munt, welke Eduard
III v. 1343—'77 liet slaan. Op d. voorzijde ziet
men een schip, met een roos op d. zijde.
Daarin staat of zit d. koning, die in d. rechterhand een zwaard en in d. linker een wapenschild houdt. Omschrift: „Edward. D. Gr.
R. Angl. Z. Franc. Dns ib.". Keerzijde: een
achtbladerige roos, waarin 4 gekroonde
leeuwen en in 't midden een ster; omschrift: „J. H. S. (Jezus) Aut. Transiens per
Medium Illorum Ibat". 't Goud is 23 karaten
10 grein fijn; 30 314 stukken gingen in een
Keulsche mark, zoodat d. tegenwoordige
waarde nagenoeg f 11,60 Nederl. zou zijn. d.
Uitlegging v. 't omschrift „Jezus autem" enz.
heeft a. d. muntkenners veel rnoeite veroorzaakt.
Rozenolie wordt verkregen door bloembladen v. verschill. aangenaam en stark
riekende soorten v. rozen met water to distilleeren. 't Water, bij d. distillatie verzameld
en met rozenolie bezwangerd, wordt opnieuw
met versche rozenbladeren overgehaald en dit
zoo dikwerf herhaald, dat zich a. d. oppervlakte v. 't water na bekoeling een vlies
vormt, dat verzameld en, door smelting v.
't daarin bevatte water ontdaan, d. rozenolie
v. d. handel levert. 't Is een gale (of geelachtig
groene) boterachtige massa, die 't soort. gew.
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0,87 a 0,89 heeft en uit een vloeibare, zuurstof
bevattende olie on een kristalltjne koolwaterstof bestaat. d. Aangename reuk der rozenolie schijnt veroorzaakt to worden door d.
zuurstofhoudende olie, die waarschijnlijk uit
genoemd kristallijn lichaam ontstaat door
opname v. zuurstof. Behalve deze lichamen
komen in d. rozenolie zonder twijfel harsen
voor. Rozenolie wordt bereid in Oost-Indie,
China, Perzie, Turkije en 't zuiden v. Frankrijk.
12 a 25 KG. rozen leveren ongeveer 0,5 a 1
DG. olie; dikwijls wordt zij echter vervalscht.
Rozijnen, Zie Wijnstoic.
Rshew, een stad in 't Russ. gouvernement
Twer, a. d. hier bevaarbaar wordende Wolga
en a. d. spoorweg Ostaschkowa-Rshew, met
vele kerken, levendigen handel en 36 000 inw.
Ruardi (JOHANNES), een Nederl. geleerde,
in 1745 to Leeuwarden geb. Hij was eerst
hoogl. in d. geschiedenis, welsprekendheid on
Grieksche taal to Deventer (1771), later in d.
Grieksche en Latijnsche letterkunde, Grieksche oudheden en welsprekendheid to Groningen (1781). Behalve enkele Latijnsche gedichten, waaronder een ter gelegenheid v. 't
tweehonderdjarig bestaan der hoogeschool to
Groningen, heeft hij weinig vruchten v. zijn
geleerdheid on zijn bevalligen smaak in 't
licht gegeven, maar wel vele voortreffelijke
leerlingen gevormd. Hij overl. op een buitengoed bij Groningen, 25 Juni 1815.
Rubattino (RAFFAELE), een aanzienlijk
Italiaansch scheepsreeder, geb. to Genua in
1810 on overl. op zijn villa in d. nabijheid dier
stad 1 Nov. 1881. Hij riep meer dan een stoornvaartmaatschappij in 't 'even tues. Italie,
Tunis e. a. landen v. Noord-Afrika, vervolgens
ook een lijn v. Genua op Suez, Assab, Calcutta en Singapore. d. Italiaansche kolonie
a. d. Assabbaai was jaren lang een bezitting
V. RUBATTINO, tot 1880, toen d. Ital. regeering
haar in bezit nam. Korten tijd was RUBATTINO
ook lid v. 't Ital. parlement, waar hij tot d.
linkerzijde behoorde.
Ruben, d. „zie! een zoon", was d. naam,
dien naar 't btjbelsche verhaal (Gen. XXIX : 32)
Lea gaf a. d. eerstgeborene, dien zij a.
Jacob schonk. RUBEN echter verbeurde zijn
recht v. eerstgeboorte door misdadigen omgang met Bilha, zijns vaders bijwijf (Gen.
XXXV : 22). In d. latere geschiedenis zijner
famine is hij alleen bekend als degene, die 't
ombrengen v. Jozef afraadde (G-en.XXXVII: 21,
22). Zijn nakomelingen maakten een niet talrijken stam uit en hadden hun erfdeel in 't
zuidelijkst gedeelte v. 't Overjordaansche, t.
O. v. d. Doode Zee.
Ruben (CHRISTIAN), een Duitsch schilder,
in 1805 to Trier geb. Opgeleid to Dusseldorf,
vooral onder d. leiding v. Cornelius, ward hij
in 1841 directeur v. d. schilderacademie to
Praag, waar hij o. a. ook 't Belvedere met
muurschilderingen versierde. Van 1852—'72
was hij directeur v. d. academie te Weenen
on hij overl. aldaar 9 Juli 1875. Een zijner bekendste stukken is: „Columbus, een nieuwe
wereld ontdekkende".
Rubens (PETRUS PAULUS), een beroemd
Zuid-Nederlandsch schilder, 29 Juni 1577 to
Siegen, in Hessen-Nassau, geb. Zijn vader was
oorspronkelijk in Antwerpen woonachtig,
waar hij 't ambt v. raadsheer bekleedde, maar
ten gevolge v. d. bestaande onlusten was deze
in 1568 n. Duitschland uitgeweken. Na zijn
dood alhier (te Keulen in 1587) begaf d.
weduwe zich met haar beide zonen n. Antwerpen terug; zij vestigde zich hier andermaal metterwoon on wist haar zoon Petrus
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Paulus als page 14 d. weduwe v. d. graaf
geplaatst to krtjgen. Weldra
echter werd bepaald, dat d. knaap zich a. d.
studie der rechten zou wilden. In zijn vrije
uren beoefende hij d. teekenkunst en wel
met zoovael vrucht en ijver, dat hij vurig
verlangde schilder to worden. Zijn eerste
leermeester was Theodoor Verhaegt, een landschapschilder; vervolgens kwam hij btj Adam
van Oort, die als kolorist veel naam had, en
daarna bij Otto van Veen, een hoogst beschaafd kunstenaar, die hem in 1600 aanried,
een reis n. Italie to ondernemen.
RUBENS was voor die reis ter dege voorbereid; hij kende d. classieke oudheid, sprak
vloeiend Latijn en was door zijn leermeesters
doordrongen v. liefde en zin voor d. natuur.
Van Oort had hem tot kolorist gevormd,
0. van Veen hem in d. anatomie, perspectief
en compositie ingewijd. Reeds voor zijn vertrek had hij dan ook v. een en ander in enkele
schilderijen goede proeven afgelegd. 9 Mei
1600 reisde hij n. Venetia en vervolgens n.
Mantua, waar hij bij d. hertog als hofschilder
in dienst trad en d. werken v. Giulio Romano
bestudeerde. Tegen 't einde v. 1601 begaf
RUBENS zich n. Rome, waar hij slechts kort
vertoefde, en vervolgens weder n. V enetie,
waar hij met ijver d. werken v. Titiaan en
Paolo Veronese bestudeerde. Drie schilderijen,
door hem voor d. Jezuletenkerk to Mantua
geschilderd, getuigen v. d. vruchten dier
studio. 't Was naar aanleiding v. deze
schilderijen, dat d. hertog v. Mantua a.
RUBENS
opdroeg, onderscheidene beroemde
schildertjen to Rome to kopieeren, tevens
schilderde hij er in sommige kerken eigene
composition. In 1605 word hij door d. hertog
n. Mantua teruggeroepen, om in diens naam
a. d. koning v. Spanje een prachtige koets
met zes paarden over to brengen. RUBENS
vond to Madrid d. meest eervolle ontvangst
en schilderde er 't portret v. Philips III en
onderscheidene grooten.
Te Mantua teruggekeerd, werd RUBENS andermaal door d. hertog n. Rome gezonden,
waar hij zijn broader Philip ontmoette en
gezamenlijk met dozen d. Romeinsche oudheden bestudeerde. In 1608 gaf Philip Rubens
een work daarover uit, waarvoor d. platen
door zijn broader geteekend waren. Van Rome
n. Genua gereisd, schilderde deze daar o. a.
voor d. kerk der Jezuleten „d. Besnijdenis" en
„s. Ignatius, d. bezetenen genezende". Voorts
maakte hij or teekeningen v. d. voorn. paleizen en kerken, waarvan hij in 1622 in Antwerpen een plaatwerk uitgaf. Door 't bericht
der ernstige ziekte v. zijn moeder n. Antwerpen teruggeroepen, mocht hij er deze niet
meer levend aantreffen, daar zij d. 9 Oct. 1606
overl. Diep geschokt, bracht RUMENS nu eenige
maanden in afzondering door; toch wilde hij
n. Mantua terugkeeren, welks hertog hem d.
schoonste aanbiedingen deed; maar to Brussel d. aartshertog en zijn gemalin ontmoet
hebbende, werd hij door dozen zoo dringend
gebeden a. hun hof to blijven, dat \htj ten
slotte toegaf, onder voorwaarde dat zijn titel
v. hofschilder hem niet beletten zou, zijn
verblijf in Antwerpen to houden. In 1609, toen
't twaalfjarig bestand tuss. d. Noord-Nederlandsche provincial en Spanje gesloten word,
schenen rust on vrede een schoone toekomst
a. d. kunst to voorspellen. RUBENS bouwde
zich to Antwerpen een huis in Italiaanschen
sttjl, met een rotonde in d. tuin, waar htj d.
uitnemendste der door hem bUeengebrachte
kunstachatten plaatste. In tzelfdejaar huwde
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hij met Elisabeth Brandt, die hem in 1614 een
zoon schonk, die, door d. aartshertog Albert
ten doop gehouden, diens naam ontving.
Aldus gelukkig on rustig levende, ontwikkelde
RUBENS die verbazende werkzaamheid, gepaard a. een buitengewone gemakkeltjkheid
v. penseel, waaraan men 't groote aantal
ztjner werken to danken heeft. Tot d. eerste
doeken, door RUBENS na zijn terugkeer uit
Italie geschilderd, behooren „d. Vier Kerkvaders", welke hij voor d. kerk der Dominicanen to Antwerpen maakte en waarin d.
invloed der Italiaansche meesters nog zichtbaar is. Belangrijk voor deze periode zijner
ontwikkeling zijn ook d. portretten v. horn
en zijn vrouw in d. Pinacotheek to Munchen..
Een v. zijn volgende kunstwerken is d.
neming v. 't kruis", door RUBENS voor 't boogschuttersgilde to Antwerpen geschilderd,
waaromtrent 't contract in 1611 werd gesloten en waarvan d. quitantie der hoofdsom
(9000 pond) v. 1621 dagteekent. d. Patroon
der boogschutters was s. Christophorus (Christusdrager). RUBENS stelde in die beroemde
schildertj een aantal dragers v. Christus voor
en, toen eenige boogschutters die verklaring
niet begrepen, schilderde hij buiten op d.
deuren v. 't altaarstuk (triptychon) nog een
kolossalen Christophorus. Op d. binnenzijde
der deuren schilderde hij d. „Aankondiging a.
Maria" en d. „Voorstelling in d. tempel". Door
deze e. a. werken was d. roam v. RUBENS.
reeds zoo verbreid, dat Maria de Medicis 't
door haar gebouwde paleis Luxembourg to
Parijs niet beter wist to doen opluisteren dan
door werken v. RUBENS. Daarom riep zij hem
in 1620 n. Parijs en droeg zij hem op in 21
tafereelen d. voorn. feiten uit haar leven
voor to stollen. RUBENS schilderde dadelijk d.
schetsen to Parijs, benevens d. portretten der
koningin on v. haar ouders. Hoe vlug RUBENS
werken mocht, 't was hem niet mogeltjk dozee. a. omvangrijke bestellingen geheel met
eigen hand ten uitvoer to brengen, zoodat hij
zijn leerlingen als helpers betigde. In Mrt 1625.
begaf hij zich met d. schildertjen der eerste
galerij n. Parijs en hij vervaardigde aldaar
nog twee andere. Ofschoon d. koningin hem.
gaarne zag werken en zeer met hem ingenomen was, ging d. betaling traag on ondervond d. kunstenaar bovendien nog menige
onaangenaamheid btj dozen arbeid. d. Tweeds
galerij, a. d. daden v. Hendrik IV gewijd,
werd nochtans door hem ondernomen, maar
ingevolge d. vervadering der koningin-moeder uit Frankrtjk niet geheel voltooid. Dozetafereelen zijn zoowel onderling als in d.
afzonderlijke deelen zeer verschillend v.
kunstwaarde, al naar gelang RUBENS zelf of
ztjn leerlingen er aan gewerkt hebben. Ook
is d. vermenging v. 't portretmatige in d.
voorstelling v. historische personen met 't
phantastische der a. hen verbonden karakters
uit d. oude mythologie vaak zeer gezocht en
onnatuurlijk.
Tijdens zijn verblijf to Parijs leerde RUBENS
d. hertog v. Buckingham kennen, wiens portret
141 schilderde on met wien htj onderhandelingen aanknoopte over d. verkoop ztiner
schoone kunstverzameling, die voornamelUk
afkomstig was v. d. hertog v. Aerschot,
waarin d. antieke busten v. Cicero, Seneca en
Chrysippus voorkwamen on waarvoor d. hertog
100 000 gulden betaalde. RUBENS begon onmiddelltjk daarna wederom eon verzameling a. to
leggen, die weldra opnieuw een Europeeschen
naam verkreeg.
Thans zien wij ST/BENS ook op 't gebied der
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diplomatie verschijnen. In 1628 werd bij door
d. aartshertog en d. infante n. Spanje gezonden,
om d. koning voor te lichten ten aanzien v.
d. financieele moeilijkheden en d. toenemende
ontevredenheid des yolks in d. Zuidelijke
Nederlanden. Ofsclioon RUBENS 't vertrouwen
des konings won, mislukten echter d. door hem
gevoerde vredesonderhandelingen met Engeland. Gedurende zijn verbltjf te Madrid voerde
RUBENS tevens belangrijke schilderwerken uit,
die in hooge mate d. goedkeuring des konings
wegdroegen, wiens geheele familie en wiens
eigen ruiterportret door hem werden geschilderd. Philips IV overlaadde hem met eerbewijzen; 't geld was echter zoo schaars a.
't Spaansche hof, dat hij zijn rein zelf moest
bekostigen.
Tegen 't einde v.1629 werd RUBENS op verzoek
des konings door d. infante n. Engeland gezonden, om er wader over d. vrede te onderhandelen. Hij was een welkom gezant bij koning
Karel I, die en zijn kunst en zijn innetnende
persoonlijkheid hoog waardeerde. d. Onderhandelingen duurden echter zeer lang, zoodat
RUBENS tijd genoeg vond om verscheidene werken to vervaardigen, o. a. voor d. koning een
„s. George met d. draak", waarbij hij d. gelegenheid vond om d. beeltenissen des konings en
der koningin to schilderen; voor d. graaf v.
Arundel schilderde hij een „Hemelvaart v.
Maria" en waarschijnlijk ook d. schetsen voor
negen tafereelen in 't plafond der audientiezaal in White-Hall. Doze tafereelen hebben
boven 'tgeen d. allegorieen v. RUBENS koud en
gezocht maakt, ook nog 't nadeel v. overlading
-en plompheid in d. figuren; daarbij hebben ze
veel geleden onder vier herhaalde restauratien.
In 1630 werd RUBENS door d. koning tot ridder
verheven en met een kostbaren degen begiftigd.
'Toon d. voorloopige vredesbepalingen waren goteekend, ontving RUBENS als afscheidsgeschenk
-een kostbaar zilveren servies en 't portret
des konings a. een gouden ketting, die trouw
door hem gedragen werd. d. Betaling v.'tgeen
hij geschilderd had bleef echter zeer lang uit.
*To Madrid werd hij bij zijn aankomst mode,
als gelukkig onderhandelaar, door d. koning
met eerbewijzen en geschenken begiftigd en
ontving hij voor ztjn oudsten zoon d. aanstelling als secretaris bij d. geheimen raad.
Moge dus zijn werkzaarnheid als diplomaat
op velerlei wijze al zijn opgesierd en vergroot,
toch valt 't niet te ontkennen, dat zij vrij
belangrijk is geweest.
Te Madrid schilderde RUBENS nog d.portretten
des konings en v. onderscheidene aanzienlijken, benevens eenige schildertjen,terwtjl hij
d. niaat nam voor d. voorstellingen uit d.
metamorphosen v. Ovidius, welke hij, te Antwerpen teruggekeerd, voor 't paleis Torrede
la Parada vervaardigde.
Daar hij in 1628 zijn eerste vrouw had verloren, hertrouwde RUBENS in 1630 met Helena
Forman, een 16-jarig meisje v. buitengewono
schoonheid en lieftalligheid. Zij diende hem
meermalen tot model en men herkent haar
portret in een aantal historische voorstellingen
des kunstenaars. Tot 't gebied der sprookjes
behoort overigens al wat omtrent 't eerste
huwelijk v. RUBENS gezegd is, zijn afkeer v. zijn
eerste vrouw, haar ontrouw enz.
In d. latere jaren v. RUBENS' werkzaarnheid
vermeerderden d. bestellingen, hem door d.
grootste vorsten v. Europa gedaan, zoozeer,
dat hij in d. meeste gevallen alleen d. schetsen
kon maken en d. uitvoeringen in 't groot a.
ztjn leerlingen moest overlaten. Mannen als
v. Dijck, Soutman, v. Hoeck, Diepenbeek en v.
,
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Thulden schilderden dan d. figuren. Wildens
en v. Uden 't landschap, Snijders d. dieren, enz.
RUBENS leefde om zoo to zeggen alleen voor
zijn studien, zijn vrienden on ztjn kunst, bij
afwisseling in d. stad of op zijn landgoed
„Steen". Door herhaalde aanvallen v. jicht
was hij sedert 163.5 meermalen genoodzaakt,
werken v. grooteren omvang to laten varen
en zich tot kleine ezelschildertjen, meestal
landschappen, to bepalen. Een v. ztjn laatste
schilderijen was d. beroemde „Kruisiging
v. Petrus", welke hij voor d. kerk v. dien
Heilige to Keulen schilderde on die door hem
zelf voor een v. zijn best() werken werd gehouden.
In zijn laatste levensjaren werd RIJBENS zwaar
bezocht door aanvallen v. ztjn ziekte, die horn
echter zijn opgeruimdheid en helderheid v.
genet niet benamen. 30 Mei 1640 bezweek hij
a. zijn lijden. Zijn begrafenis was prachtig
een kroon werd voor zijn doodsbaar uitgedragon, om hem als d. vorst der schilders nog
na zijn dood te huldigen. d. Kapel in d. s .
Jakobskerk to Antwerpen, waar zijn gebeente
rust, is versierd met een buitengemeen fraai
werk v. zip' hand. 't Stelt d. H. Maagd voor
met 't kind, door Sta Bonaventura en drie
vrouwen vereerd. Onder dozen zijn d. twee
vrouwen v. RUBENS; hij zelf heeft zich voorgesteld als s. Joris; op d. voorgrond bovindt
zich s. Hieronymus met d. leeuw. Een eonvoudige marmeren plaat bevat een Latijnsch
grafschrif't, waarin zijn verdiensten als geleerde, schilder on staatsman worden herdacht.
RUBENS liet een groot vermogen na, ofschoon
hij zich bij zijn leven vaak beklaagde over d.
moeilijkheid om zijn werk v. vorsten en
koningen betaald to krijgen. Neumayer geeft
in zijn reisverhaal (1620) als ooggetuige eenige
bijzonderheden op nopens d. geldelijke verdiensten v. d. kunstenaar en berekent, dat
hij ongeveer 100 gulden daags met schilderen
moest verdienen. Zijn nalatenschap was dan
ook zeer aanzienitjk; d. verkoop zijner kunstverzameling bracht mode een groote som op.
d. Oordeelvellingen over RUBENS als kunstenaar loopen zeer uiteen; zij zijn zoowel vol
uitbundigen lof als vol overdreven berisping.
Sommigen veroordeelen zijn naturalistischzinnelijke richting, anderen scheppen behagen
in die volheid v. leven on natuur. Sandrart
in ztjn „Academie" en Basan in d. voorrede
v. zijn „Catalogue des estampes gravees d'
apres P. P. Rubens" waren d. eersten, die
goede levensberichten omtrent dozen meester
gaven. Ook onze Campo Weyerman heeft in
1774 een Levensbeschrijving van P. P.
Rubens enz., verrijkt met vele bijzonderheden"
uitgegeven.
Een Dieu w licbt werd in onzen tijd door d.
geschrilten, vooral v. Belgisehe historici, over
't leven v. RUBENS verspreid. d. Luisterrijke
feesten, in 1840 to Antwerpen gevierd, bij gelegenheid der onthulling v. RUBENS' standbeeld,
gaven nieuw voedsel a. d. geestdrift voor d.
grooten meester. Wij vermelden bier: „Des
voyages pittoresques de P. P. Rubens, depuis
1600 jusque on 1633 redigees sur le Msc. de la
Bibliotheque de Bourgogne, par J. F. Boussard" (1840) on d. „Lettres inedits de P. P.
Rubens, publies par E. Gachet" (1840). Zie
verder: Max Rooses, „Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool" (1879), en „Petrus
Paulus Rubens on Balthasar Moretus" door
denzelfden schrijver (1834).
Geen wonder, dat een kunstenaar v. zulke
rijke en eigenaardige gaven een aantal leerlingen vormde, die zijn opvatting, zijn techniek
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en ztjn koloriet deden voortleven. Wij noemen
slechts A. v. Dijck, Jacob Jordaans, C. de
Crayer, Th. v. Tulken, M. Pepyn, A. Diepenbeek, C. Schut en E. Quellinus; als dier- en
jachtenschilders treden in ztjn voetstappen
F. SnOdors, P. en S. de Vos en J. Fyt; als
schilder v. genre- en herbergtooneelen D.
Teniers en als landschapschilder Uden.
Evenals andere groote schilders was auBENs
ook architect; naar zijn teekeningen werden
ztjn eigen huis, d. kerk en 't klooster der
Jezuleten te Antwerpen enz, gebouwd. Hij
deelde echter in deze kunst den zonderlingen,
overladen smaak v. zijn ttjd. Om zijn voorn.
werken op waardige wijze algemeen bekend
te maken, deed hij eon aantal v. d. bekwaamste
graveurs onder zijn oogen werken. Hij zelf
vormde goede graveurs en houtsntjders en
hield hen voor zijn eigen rekening bezig met
Prenten naar zijn werken to maken.
Rubezahl, een berggeest in 't Reuzengebergte, die naar 't volksgeloof der oude Duit.schers 't vermogen bezat allerlei gedaanten
a. to nemen en d. menschen te kwellen of
Al 1, k kig to maken.
Rubico was d. naam v. een klein riviertje in N.-0.-Italie, dat zich in d. Adriatische
Zee ontlastte on d. grans vormde tuss.eigenlijk Italie („Italia Propria") en d. Povlakte,
die ,,Gallia Cisalpina" of „togata" heette. Toen
Caesar in Januari v. 't jaar 49 v. Chr. met
zijn 13e legioen dit riviertje overtrok, ward
hij door die daad een vijand v. d. Romeinschen staat en d. oorzaak v. d. burgeroorlog,
waarop ook zijn gezegde bij 't overtrekken
slaat: „alea jacta est", d. teerling is geworpen. Men heeft erover getwist, welk riviertje
d. Rubico was; d. kaart v. Peutinger (zie
dat art.) zegt d. tegenwoordige Pisatello, t. Z.
v. d. stad Cessna ontspringend en elf 'Ital.
mijlen t. N. v. Rimini (Ariminum) in zee
vallend; dit was ook d. meening v. d'Anville.
Een pauselijk decreet v. 1756 stelde vast, dat
d. Rubico gezocht moest worden in 't riviertje
Lusa, dat ongeveer 100 passen zuidelljker zijn
uitmonding heeft. Waarschijnlijker echter is

d. meening v. hen, die d. tegenwoordige
('t riviertje) voor d. Rubico v. Caesar

minico

houden.

Rubidium (Rb; atoomgew. = 85,2) behoort
tot d. alkalimetalen. 't Werd met caesium in
1860 door BUNSEN en KIRCHHOFF door middel
v. d. spectraalanalyse ontdekt. Ofschoon rubidium en caesium slechts in kleine hoeveelheden voorkomen, zijn ztj toch in 'd. natuur
zeer verbreid en vergezellen zij 't kalium in
vele minerale wateren en in plantenasch. 't
Mineraal lepidolieth bevat 0,57 pct rubidium.
't Spectrum v. 't rubidium ond4rscheidt zich
door twee naast elk. liggende roode on twee
violette Wen; d. naam v. 't metaal is ontleend a. deze eigenschap (rubidus = donker
rood). Met platinachloride vormen rubidium
en caesium dubbelchloriden (biljv.PtC14.2Rb C1),
die nog moeilijker oplosbaar ztjn dan 't kaliumplatinachloride en daarom dienen voor d.
scheiding v. deze elementen v. kalium. In
vrijen toestand kunnen zu verkregen worden
door ontleding der gesmolten chloriden door
middel v. d. galvanischen stroom. - Rubidium
wordt ook door gloeiing v. 't carbonaat met
kool verkregen; 't is zilverwit v. kleur, maar
zun damp is groenachtig blauw. Caesium
is slechts als een legeering met kwikzilver
verkregen.
Rubini (GIOVANNI BATISTA), een beroemd
Ital. tenorzanger, geb. in 1796 te Romano, blj
Bergamo. Hij trad in 1814 voor 't eeret to
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Pavia met veel succes op, ward in 1816 to
Napels aangesteld, oogstte daarna warmen
bijval to Pat*, waar men hem le Roi des

Tenors noemde, en vertoefde v. 1826 -'31
wederom to Napels. Daarna bezocht RUBINI
London, Parijs, Berl(n en s. Petersburg en in

1845 keerde hij met een aanzienitjk fortuin
n. Italie terug, waar hij 2 Mrt 1854 op zijn
goad bij Bergamo overl.
Rubinstein (ANTON GREGOR), een beroemd
klaviervirtuoos en componist v. Israelietische
afkomst, geb. 28 Nov. 1830 to Wechwotynez,
bij Jassy. Reeds v. 1840—'43 maakte hij met
zijn leermeester Villoing groote concertreizen
on in 1844 ward hij met zijn brooder Nicolaas
leerling v. Dehn to Berlijn, doch ten gevolge
v. d. onlusten v. 1848 keerde hu n. zijn vaderland terug en vestigde hij zich to s. Petersburg, waar hij verscheidene Russische opera's
componeerde. Van 1854—'58 maakte RUBINSTEIN wederom concertreizen on vervolgens
ward hij in s. Petersburg hofpianist en concertdirecteur en stichtte hij in 1862 in Ruslands hoofdstad 't concervatoire, waarvan hij
zelf tot 1867 directeur was. In laatstgenoemd
jam legde d. groote musicus doze betrekkingen echter neder,om zich geheel a. ztjn concertreizen to wijden. Zoo bezocht hij dan achtereenvolgens alle voorname steden v. Europa en .
Amerika on behaalde hij met zijn verrukkelijk schoon spel groote triornfen. In 1887 ward
hij wederom directeur v. 't conservatorium
to s. Petersburg. Van RUBINSTEIN'S zeer talrijke composities noemen wij d. opera's ,Die
Kinder der Heide" (1861), „Lalla Rookh" (1863),
„Der Damon" (1875), „Die Makkabaer" (1875),
„Nero" (1879) en „Sulamith" (1883) on d. oratories
„Der Turm zu Babel" (1872), „Das verlorene
Paradies" (1876) on „Moses" (1885); voorts,
componeerde hij symphonieen, ouvertures,
sonatas, strijkkwartetten on liederen, die zeer
gezocht zijn. Zijn leven beschreef Mc Arthur
(1889) on onze landgenoot Anton van Halten
(1886). — ZUn broader NICOLAAS RUBINSTEIN,
geb. in 183.5 to Moskou, overl. in 1881 to
Parijs, was v. 1864 tot a. zijn dood directeur
v. 't door hem mee opgerichte conservatoire
to Moskou, doch is als componist weinig
bekend.

Rucba is een star v. d. 3e grootte in 't
sterrenbeeld Cassiopeia, door Bayer meta aangeduid. Rechte klimming: 18. 51'. Noorderdeclinatie: 59° 24'.
Ruccabah is d. arabische naam v. d.
noordpoolster.
Ruccellai (BERNARDO), in 't Lattjn ORICELLARIIIS genoemd, geb. to Florence in 1449,
was gezant to Genus, te Napels on a. 't Fransche hof. Hij heeft zich voornameltjk bekend
gemaakt doordat hu, na d. dood v. Laurens
de Medicis, d. beschermheer ward v. kunsten
en wetenschappen en meer in 't btjzonder der
Neoplatonische wtjsgeeren, voor wie bu een
prachtig paleis stichtte, omgeven door ruime,
fraai aangelegde tuinen, die nu nog d. naam
Orti Oricellarli dragon. HV overl. te Florence,
7 Oct. 1514, en ward begraven in d. kerk Sta
Maria Nova, welke hiij. en an vader gesticht
hadden. Als schrilver Is hu bekend door drie
werken: 't eerste, „De urbe Roma", word 't
eerst in d. 18e eeuw gedrukt in d. „Rerum
Italicarum Scriptores Florentini", 't tweeds
handelde „De bello Italico" (1724) on 't derde
was een klein goschrift over d. Romeinsche
magistratuur (1752). Din vierde zoon,
Ruccellai (GiovArrsi), een Ital. dichter, 20
Oct. 1476 to Florence geb., deelde in d. ver.
banning der Medic's, a. wie gin geslacht ver.
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want was. Met hen werd hij in 1515 teruggeroepen, toen zijn neef Leo X paus werd. Hij
ging daarop tot d. geestelijken stand over en
volgde d. paus n. Bologna, waar deze voornemens was 't concordaat met Frans I v.
Frankrijk te sluiten. Daar gat hij a. 't pauseltjke hof een schoon feest, opgeluisterd door
't vertoonen v. twee treurspelen (d. eerstelingen v. 't nieuwere tooneel), „Sophoniste" v.
Trissino en „Rosamunda", waarvan hij zelf
d. dichter was. Kort daarop trok hij als nuntius n. Frankrijk, waar d. koning hem veel
welwillendheid betoonde; vandaar teruggeroepen, keerde hij op 't vernemen v. d. dood
des pausen niet n. Rome terug, maar ging hij
n. Florence. Clemens VII benoemde hem later
tot apostolisch protonotarius en gouverneur
v. 't kasteel San Angelo, in welke betrekking
hij in 1525 overl. RUCCELLAI'S treurspel „Rosarnunda", 't eerst in 1525 gedrukt, werd vaak
lierdrukt; een andere tragoedie v. hem, „Orestes", werd pas in 1723 door Maffei a. 't licht
gebracht. Meer bekend is zijn gedicht in rijmelooze verzen (versi sciolti) over d. bijenteelt
„Le api" (1539). Een volledige uitgaaf v. RUCCELLAI'S werken verscheen te Praag in 1775.
Ruchelingen (L. VAN), Zie
Ruchonnet (Louts), een Zwitsersch staatsman, geb. 18 Apr. 1834 in Engeland. Hij
vestigde zich als advocaat te Lausanne, sloot
zich bij d. radicaal-democratische partij aan,
betrad in 1863 als lid v. d. Grooten Raad v.
Waadtland d. politieke loopbaan, was in 1869
en in 1875 president v. d. Staatsraad en werd
in 1883 president v. 't Zwitsersche Eedgenootschap, wat hij tot 1884 bleef. In 1889 werd hij
vice-president en in 1890 andermaal president
v. 't Eedgenootschap.
Ruckert (FRIEDRICH), een bekend Duitsch
dichter en philoloog, geb. 16 Mei 1788 te
Schweinfurt. Hij vestigde zich in 1811 metterwoon te Jena, welke stad htj echter weldra
weer verliet; v. 1816—'17 was hij werkzaam
a. d. redactie v. 't „Stuttgarter Morgenblatt"
en in 1818 vertoefde hij eenigen tijd te Rome,
waarna hij zich te Coburg vestigde. In 1826
werd hij hoogl. in d. Oostersche talen te
Erlangen; v. 1841—'19 was hij geheim regeeringsraad en prof. to Breslau. Htj overl. 31 Jan.
1866 te Neuses, bij Coburg. Onder 't pseudoniem FREIMUND REIMAR schreef hij zijn „Deutsche Gedichte" (1814) alsmede d. politieke
comedie „Napoleon" (1816); daarna onder zijn
eigen naam „d. Kranz der Zeit" (1817), „Moderfrilhling" en „d. Oestliche Rosen" (1822) Met
zijn „Verwandlungen des Abu Seid" (5e dr.,
1875), d. bewerking v. „Nal und Damajanti"
(5e dr. 1874) en d. uitgave v. d. „Schiking,
chinesisches Liederbuch" (1833) betrad RUCKERT
een gebied, waarop zich zijn kennis als orientalist en zijn dichterlijk talent tot 't voortbiengen v. een schoon geheel konden vereenigen. Voorts gaf htj in 't licht: „Gesammelte Gedichte" (6 dln, 1834, een bloemlezing,
22e dr. 1886), 't leerdicht „Die Weisheit der
Brahmanen" (9e dr. 1875), „Morgenlandische
Sagen und Geschichten" (1837), „Brahmanische
Erzahlungen" (1839), 't heldendicht „Rostem
und Suhrab" (1846) en „Hamasa" (1846). Zijn
drama's „Saul und David" (1843), „Herodes
der Grosze" (1844), „Kaiser Heinrich IV" (1845)
en „Cristoforo Colombo" (1845) vonden weinig
bijval. Uit RUCKERT'S nagelaten geschriften
werden nog uitgegeven „Kindertotenlieder"
(1872, nieuwe uitgave onder d. titel „Leid und
Lied", 1882), „Lieder und Sprilche" (1866),
,,Gedichte" (1877), „Saadis Bostan" (vertaald

in 1882) en een vertaling v. d. Koran. Zijn
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gezamenlijke werken verschenen in 1882 in
12 dln. Zie d. biographie v. Beyer (1868) en
Fortlage, „Riickert und seine Werke" (1867). —
Zijn zoon HEINRICH RUCKERT, geb. 14 Febr.
1823 te Coburg, overl. 17 Sept. 1875 als hoogl.
te Breslau, maakte zich als germanist en
geschiedschrijver bekend, o. a. door d. werken
„Annalen der deutschen Geschichte" (3 dln,
2e dr. 1861), „Geschichte des Mittelalters"
(1852), „Deutsche Litteraturgeschichte in der
Zeit des Uebergangs aus dem Heidentum in
das Christentuni" (2 dln, 1853) en „Geschichte
der neuhochdeutschen Schriftsprache" (1875).
Rudbeck (oLAus of oLoF), een Z weedsch
geleerde, in 1630 te Westeras (in Zweden) geb.,
waar zijn vader bisschop was. Al vroeg
toonde hij een meer dan gewonen aanleg;
hij leerde zonder meester teekenen en muziek,
werktuigkunde enz. en maakte reeds op zijn
tiende jaar een houten klokje. Hij studeerde
in d. letteren, oudheidkunde en geneeskunde
en maakte zich reeds op zijn 21e jaar beroemd door d. ontdekking v. d. v asa lymphatics, waarover hij in 1653 een dissertatie
schreef. Koningin Christina schonk hem geld
voor een wetenschappelijks reis, op welke
hij d. voorn. hoogescholen v. Duitschland
en Holland bezocht en langen tijd te Leiden
vertoefde, om er d. natuurlijke historie te
bestudeeren. Naar Upsala teruggekeerd, legde
hij daar op eigen kosten een botanischen
tuin aan, die later door Linnaeus vergroot
werd. Kort daarop werd hij tot hoogl. in d.
botanie en anatomie benoemd en later tot

curator der universiteit. In weerwil v. zijn
veelvuldige bezigheden en colleges in andere
vakken, beoefende hij ook d. oudheden v.
Zweden en daarover schreef hij een werk,
dat bij hem a. huis gedrukt werd. Daarvan
waren reeds drie deelen gedrukt en 't vierde
was onder handen, toen een groote brand
(Apr. 1702) alles vernielde. Deze ramp had
ten gevolge, dat hij 7 Sept. v. 'tzelfde jaar
overl. Men heeft v. hem d. volgende werken:
„Exercitatio anatomica exhibens ductus novos
hepaticos aquosos" etc. (1654), „Catalogue plantarum horti academici Upsaliensis" (1658) en
„Atlantica, sive Manheim, vera Japheti posterorum seder et patria" (1675 met Atlas).
Zijn zoon,
Rudbeck (oLoF), geb. in 1660, volgde hem
op als hoogl. te Upsala en heeft zich mede
bekend gernaakt ale polyhistor door d. uitgaven v. werken over allerlei vakken. Zijn

„Lexicon harmonicum", bestemd om d. analogie en afkomst v. alle talon to bewijzen,
werd mode in genoemden brand v. Upsala
vernield. Hij liet bij zijn dood 12 dln in fol.
met teekeningen v. planten na, alsmede „Nova
Samoland, sive Laponia illustrata", „Campi
Elysii" (1701), „Specimen usus linguae Gothicae
in eruendis", „Thesauri linguarum prodromus" e. a. werken. Linnaeus heeft naar hem
een Noord-Amerikaansch plantengesl., behoorende tot d. fam. der schermbloemigen, 1?ud
beckia genoemd.

een stadje in d. Pruisische
proy. Hessen-Nassau en 't regeoringsdistr.
Wiesbaden, a. d. rechteroever v. d. Rijn, a.
d. spoorweg Frankfurt a.M —Niederlahnstein —
Niedkwald.
Lollar en a. d. tandradbaan n.
d. Stad is beroemd wegens haar prachtige
wijngaarden, die een uitgestrektheid hebben
v. 200 HA.; zij telt 4300 inw. (meerendeels
R.-Kath.). In d. nabtjheid vindt men ruinen v.
verscheidene burchten (Niederburg of BrOmserburg, Boosenburg en Rossel).
Rudimenta, rudimentert (v. 't Lat. rudis,
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ruw) bet. eerste gronden, inzonderheid v. 't
onderwijs, ook spraakkimst, of boek, dat d.
eerste gronden der taal bevat.
Riiding er (NicoLAAs), geb. 25 Mrt 1&32
to BOdesheim, in Rijn-Hessen, studeerde to
Heidelberg en to Gieszen in d. natuur- en geneeskundige wetenschappen en werd in 1855
prosector, in 1870 buitengewoon en in 1880
gewoon hoogl. in d. anatomie to Munchen.
Hij schreef o. a. „Die Gelenknerven des menschlichen KOrpers" (1857), „Veber die Verbreitung
des Sympathicus in der animalen Rohre, den
RUckenrnark and Gehirn" (1863), „Die Anatomise des peripherischen Nervensystems" (2e dr..
1872), „Atlas des menschlichen GehOrorgans"
41867—'70), „Topographisch-chirurgische Anatomie des Menschen" (1870—'78), „Ueber die
willkOrlichen Verunstaltungen des menschlichen Korpers" (1875) en „Zur Anatomie der
Prostate" (1883).
Rudini (ANTONIO STARA BBA, marchese Di),
een Ital. staatsman, geb. in 1839 to Palermo.
Als burgemeester dozer stad onderscheidde
hij zich bij 't straatoproer in 1866 door zijn
-onverschrokkenheid en krachtig optreden,
zijn toen afgebrand paleis werd op staatskosten weder opgebouwd en hij zag zich tot
prefect v. Palermo on kort daarna v. Napels
aangesteld. Van 22 Oct. tot 14 Dec. 1869 was
hij in 't kabinet Menabrea minister v. Binnenlandsche zaken en vervolgens steeg hij
als liberaal afgevaardigde nog meer in aanzien. Na d. val v. Crispi trad hij 9 Febr. 1891
a. 't hoofd v. een coalitie-ministerie op en als
zoodanig sloeg hij a. d. verwachtingen der
Franschgezinden d. bodem in door in Juni 1891
't drievoudig verbond tuss. Italie, Duitschland
en Oostenrijk to vernieuwen.
Rudis indigestaque moles (Lat), een
ruwe, ongeordende klomp, ontleend a. Ovid.
Metamorph. I. 7: Ante mare et terras et quod
tegit omnia, coelum, Unus erat toto naturae
vultus in orbe, quem dixere chaos : rudis indigestaque moles. (V OOr d. zee en 't land en wat

alles overdekt, d. hemel, was er overal in d.
natuur slechts eon voorkomen, 'twelk men d.
chaos noemde : een nog woeste, ongeordende
klomp).
Rudolf (FRANZ KARL JOSEPH), aartshertog
en kroonprins v. Oostenrijk, geb. 21 Aug.
1858 to Laxenburg, d. eenige zoon v. keizer
Franz Joseph, sedert 1881 gehuwd met prinses Stephanie v. Belgic, die hem in 1883 een
dochter Elisabeth, schonk. In 1883 luitenantveldmaarschalk en vice-admiraal geworden,
maakte LW 30 Jan. 1889 op zijn jachtslot
Meyerling een eind a. zijn leven. Ook als
schrijver, o. a. op ornithologisch gebied, heeft
kroonprins RUDOLF zich bekend gemaakt. Hij
schreef o. a. „Funfzehn Tage auf der Donau"
0878), „Gesammelte ornithologische Beobachtungen" (1881) en „Eine Orientreise" (1882).
Rudolf I, keizer v. Duitschland en d.
grondlegger v. d. Oostenrijkschen staat, was
d. zoon v. Albrecht IV, graaf v. Habsburg,
en werd 1 Mei 1218 geb. Na zich reeds in ztjn
jeugd door dapperheid to hebben onderscheiden, volgde hij ztjn vader in d. regeering op on
breidde htj zoowel door verschill. wapenfeiten
als door zijn huwelijk met Geertruida,gravin
v. Homburg, zijn macht, vooral in 't tegenwoordige Zwitserland, dermate uit, dat htj
een der machtigste vorsten v. ztjn tijd was,
toen men hem in 1273 d. keizerlijke waardigheid opdroeg. Ook later nog maakte hij zich
beroemd door zijn dapperheid, eerlijkheid on
krtjgsbeleid. Een menigte roofkasteelen warden door hem ingenomen on verwoest on ter-
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wijl hij 't keizerltjk gezag naar buiten wilt
to down stijgen, versterkte hij d. innerlijke
kracht v. 't rijk door 't handhaven v. d.rechten der keurvorsten en 't uitbreiden v. hun
invloed op d. algemeene zaken. Hij overl. op
rein to Germersheim, bij Spiers, 30 Sept. 1291.
Ztin leven is beschreven door Lichnowsky
(1836) en Schonhuth (1843, 2 dh2).
Rudolf II, keizer v. Duitschland, geb. 18
Juli 1552 to Weenen, was een zoon v. Maximiliaan II, dien hij 12 Oct. 1576 opvolgde. In
Spanje door d. Jezuleten opgevoed, begunstigde hij in 't oogvallend d. katholieke partij
in Duitschland, ten nadeele v. d. Protestanten.
d. Krachtige tegenstand v. dezen bracht d.
zwakken keizer meernialen in groote moeielijkheden, met name in Bohemen, waar hem
d. zoogenoemde „majesteitsbrief" werd afgedwongen, waarin d. rechten on vrtjbeden der
Protestanten erkend werden. Zijn aanzien
verminderde alras zoodanig, dat hij, v. al zijn
erflanden beroofd, a. d. k eurvorsten ondersteuning vragen moest. Hij overl. 20 Jan.1612
on werd opgevolgd door zijn broader Matthias.
d. „Geschichte Oestreichs" onder zijn regeering
is beschreven door Kurz (1821). Groot was d.
belangstelling v. keizer RUDOLF II in sterrenkundige studien, waarom hij geleerden als
Kepler on Tycho Brahe vorsteltjk a. zijn hof
ontving. Ook voor astrologic, alchimie on
paardenstoetertjen toonde hij groote liefde to
bozitten.
Rudolfsche of Rudolfiaansche tafels.
Daze naam werd ter sere v. keizer Rudolf II
door Keppler gegeven a. sterrenkundige tafels,
welker vervaardiging door Tycho Brahe aangevangen on door Keppler voltooid werd. d.
Laatstgenoemde gaf ze in 1627 to Ulm in 't
licht. Daze tafels, bij d. tegenwoordigen stand
der wetenschap V. weinig nut moor. hebben
volgens Lalande gedurende een eeuw d. grondslag v. alle sterrenkundige berekeningen uitgemaakt.
Rudolf v. Zwaben, door d. Duitsche
rijksvorsten in 1077 tot keizer verkozen, was
een zoon v. graaf Kuno v. Rheinfelden. Hij
had zijn verheffing voor een goad deal to
danken a. 't verzet v. Hendrik IV tegen d.
pauselijken stool; doch al d. ondersteuning v.
d. zijde der Kath. kerk kon hem niet vrtjwaren tegen aanhoudende oorlogen, ten doel
hebbende zich tegenover ztjn tegenstander to
handhaven. Hij behaalde meermalen d. overwinning in die gevechten, doch overl. daags
na eon zegepraal bij Merseburg, 15 Oct. 1080.
In 't gewoel v. d. slag was hem — men meant
door d. beroemden kruisvaarder Gottfried v.
Bouillon — d. rechterhand afgehouwen, welke
hij nog in d. weinige uren voor zijn dood a.
d. aanwezigen zou getoond hebben, met betuiging v. berouw over 't verzet tegen ztjn
wettigen keizer.
Rudolphi (RA RE ASMUND), een natuuronderzoeker on physioloog, 14 Juni 1771 to
Stockholm geb. d. Dood v. zijn vader, die

prodikant was; Het 't huisgezin in schier behoeftige omstandigheden; evenwel kon men
KARL 't gymnasium to Straalsond laten bezoeken on door bemiddeling v. anderen viol.
hem 't voorrecht ten deal, v. 1790 of in d. geneeskunde to Greifswald to studeeren, waar
htj in d. geleerden Weigel een vaderlijken
vriend vond. Door dezen werd hij in alle
onderdeelen der natuurlUke historie ingewl,jd;
botanie en zoOlogie, met d. ontleedkunde v.
dieren en planter), waren voornameltjk d.
studiOn, die hem aantrokken; zijn vorderingen

in daze wetenschappen waren zoo buitenge-
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woon, dat d. regeering hem, nadat hij nog
~en semester in Berl~l11 had vertoefd, tot
hoogleeraar a. d. academie te Greifswald aan·
stelde. d. Zweedsche regeering, voornemens
.een sehool voor veeartsenijkunde in Pomme·
ren óp te rIchten, sloeg d. oogen op RUDOLPHJ,
verst.rekte hem gelden voor een wetenschap.
'pel jjke reis door Holland, Duitschland en
Frankrijk en benoemde hem daarna tot direc·
teur der nieuwe instelling. HU deed deze reis
v. 1801 tot 1803 en gat' daarop zijn op dezen
tocht verzamelde "Bemerkungen aus der
Naturgeschichta, Medicin und 1'hierarznei·
kunde" in 2 dIn te Berlijn (1804 en '5) uit. In
1~08 w&rd hij gewoon hoogl~eraar in d. ge·
-lleeskunde te Greifswald. 't Was toen, dat bij
in 't licht gaf zijn "Entozoa. s. vermium intes~
tinalium historia naturalïs" (Amsterdam 3 dIn,
]808-1810), een classiek werk, waaraan hij
vO<Jrnamelijk zijn groote beroenldbeid te dan·
ken heeft; later gaf hij er een uittreksel v.
uit, onder d. titel "Entozoorum synopsis"
(Berlijn 1819). In 1810 werd hij hoogleeraar in
d. ontleedkunde te Berlijn, waar hij een mu·
seum voor anatomie en zoötonlie stichtte en
onvermoeid voor ontleedkunde en physlologie
werkzaam was. Zeven jaren daarna maakte
hij een reis n. Italië: in 1820 verkocht hij a.
(j. keizer v. Oostenrijk zijn verzameling v.
ingewands\vormen, toen d. volledigste,· die
'bestond. Later trok hij zich uit 't woelige
leven en d. omgang met geleex:den terug en
ging hij gebukt onder 't lijden a. een lever·
ziekte, waaraan hij 29 November 1832 bet
~zweek.

Behalve d. reeds genoemdE; werken schreef
RUDOLPHI nog een "Grundriss der Physiologie"
(3 dIn, Berlijn 1823-1828), die echter on'l'ol·
tooid gebleven is, "Anatomie der Pflanzen"
{Berlijn 1807), "Beiträge zurAnthropologie und
.aUgemeinen Naturgeschicbte" (Berlijn 1812)
.en vele opstellen in tijdschriften. voorname·
lijk in d. "Denkscbriften der Akademie der
Wissenschaften" V. 1816-1828.
Hudolstadt, d. hoofdstad v. 't vorsten·
.<fom Schwarzburg-Rudolatadt~ a. d. linker·
-oever v. d. SaaIe en a. d. spoorweg Groszhe·
rîngen-Saalfeld gelegen. Men heeft er 4 ker·
ken, 2 kasteelen Ct residentiesjot Heidecksburg, dat door pracbtige bosschen en tuinen
-omgeven is en zich op een hoogte v. 60 M.
boven d. stad verbeft, en d. Ludwigsburg),
~en gymnasium, een seminari~m,een schouw·
burg, baden en ongev. 11·4:00 Inw.
RudoZ'ff' (ERNST FR. J.)~ een Duitsch toon·
kunstenaar, in 1840 te Berlijn geb. Hij ontving
tzijn opleiding a. 't conservatorium te Leipzig
·-en werd Ï11 1865 leeraar a. 't conservatorium
te Keulen en in 1869 a. d. koninklijke academie
te Berlijn. Hij volgde in 1880 Max Brucll op
.als directeur v. Stern's zangvereeniging e'n
componeerde ook eenige klavierslukke-n, koor·
werken en liederen.
Hue (i?IETERDELA)~ een Nederl. geleerde,
gaf in 1734 zijn "Geletterd Zeeland" uit, ver·
·-deeld in 3 af'deelingen, handelende over d.
~ehrijvers, geleerden enkunstenaars~ uit die
provo geboortig, met bijgevoegd levensverbaal
-der voornaamsten onder ben. Hierop volgde
2 jaar later 't ,.Staatkundig en heldhaftig
.Zeeland", verdeeld in 2 afdeelingen, waarin
bij 't leven der vermaardste Zeeuwsche staats·
lieden en krijgshelden besehrijft. Zelden matigt
-deze schrijver zich een oordeel over zijn hel·
-den aan; hij vermeldt slechts hun levensloop
~n d. loI, hun door anderen toegekend. Hierin
-echter lègt bij zeer veel belezenheid, vlijt en
rkennis a. d. dag en nauwelijks is er een be·
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roemde Zeeuw a. zijn nauwkeurigb.eid ontsnapt. Omtrent d. ongelukkige onl:standigbe.
den v. dezen man, die op weinig gevorderden
leertijd krankzinnig werd, zie nlen een stuk
v.·· N.C. Lanlbrechtsen in d. werken v. 't
ï~2]~uwsch Genootschap der Wetenschappen",
Rü:L'er (PHILIP BARTHOL01rlÉ), een Be'gisch
pianist en componist, in 1844 te Luik geb., a. 't
conservatorium V. welke stad hU ook ziju
opleiding ontving. Hij werd e.erst muziekdirecteur te Essen en later a. Kullak's tonser·
vatoriulll te Berlijn, doch sedert l~lis hij
leeraar voor klavier· ~n partituurspel a. 't
conservatorium v. Scbarwenka aldaar.
Hu:L'flni (GIQ,VANNI DOMENICO), een schrijver
en staatsman, geb. in Sept. lö07 te Genua.
Wegens de&lneming. a. d. samenzwering der
Carbonari nloest hij in 1833 italië verlaten;
hij ging in 1836 n. Londen en in 1~42 n. Parijs,
keerde in '48 n. Piemont terug, was sedert
1849 eenigen tUd Sardinisch gezant te Parijs
en vertrok daarna weer n. Engeland. Hier
schreef' hij een aantal romans in d. Engelseho
taal, waarvan we noemen "Doctor Antonio"
(185ö), "The Paragreens" (18513), "Lavinia" (1860 1,
"A quiet n.ook in the Jura" (1867) en "Carlino".
RUFFINI over!. 3 Nov. 1881 te Taglia a. d. Ri·
viera di Ponente, werwaarts hij zich in 1878
begeven had.
Ruil"o (FABRICIO), een Italiaan, sedert 1794kardinaal. 6eb. 16 Sept. 1744 te Napels. Hij ver·
wekte in 1799 d. Calabrischen opstand, die d. val
der Parthenopeïsche republiek ten gevolge had,
en overJ. 13 Dec. 1827 als staatsraad te Rome.-LODOVICO RUFFO·SCILLA, sedert 1S(1)ca,rdinaaI,
geb. 25 Aug. 1750 te Sant' Onofrio in Calabrië.
Hij werd aartsbisschop v. Napels, was d.aanvoerder v. d. Katb. partij der reactie onder
d. regeering v. koning Ferdinand I en overl.
17 Nov. 1832 te Rome. - FELIO I .. ODOVICO
RUFFO·SCILLA, g.eb. 6 Apr. 1840, werd pauselijk
nuntius, in 1877 aartsbisschop v. Chieti en in
1890 kardinaal. Van 1887-'89 wa'3-hU pauselijk
nuntius te München.
Rug is dat gedeelte des lichaams, 't welk
d. achterwand der borstholte uitmaakt. d.
Beenige grondslag v. d. rug wordt gevormd
dOt)r een gedeelte V. d. wervelkolom, bestaande
uit twaa1t' wervels. Deze wervels zijn zoo op
elk. geplaatst, dat zij een beperkte beweging
in alle richtingen gedoogen en gezamenlijk eeu
kromme 1ijn vormen, wier holle kant naar 't
midden der borstzijde is gekeerd en wier bolle
kantd.achterwand v. d. rug helpt vormen.
Aan beide zijden v. d. ruggewervels zitten
plat tegen d. ribben a. d. schouderbladen,
die, 8chuinstaande driehoeken vormende,
door' veel tusschenliggend spierweefsel bedekt
en onlvat door sterke peesvliezen, een vrij
ge1l1kmatig ronde oppervlakte vertoonen.
welke daarenboven voorzien is V. een vetlaag,
die a.'t geheel een gelijkluatigen, eenigszins
bollen vorm geeft. In d. rug bevinden zich d.
sterkste spi~re.n; d. driehoekige en d. vIerhoekige (trapezoideus) spier hechten zich a. d.
ruggewervels en a. d. schouderbladen en
maken d. rechten stand v. 't lichaanl mogu·
lijk of richten 't gebog€Jn lichaam weer op.
DikwUIs wordt in 't dagel\jksch leven d. ge·
heele achterwand v. 't lichaam rug genoemd;
dit is onjuist, daar d. achterzijd& v. d. stroek,
waar d. zeven halswervels worden gevonden,
d. naam Hek draagt en d. achterzijde tllS9.
ru~gewervels en bekkenworvels dien v. lendenen.
Rugby, een stad in 't Engelsche graaf~..
Warwick, .t. O.·Z.~O. v. Binningham, a._d.
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Avon, met 11260 inw. (1891), een doofstom.
meninstituut, en een beroemde latijnsche
school, reeds in 1567 door koningin Elizabeth
gesticht.
Huge (ARNOLD), een verdienstelijk Duitsch
pbilosoof en aanhanger v. d. wijsbegeerte v.
Hegel, tevens bekend als schrij ver, staats·
Dlan en dichter, geb. 13 Sept. 1802 te Bergen
op 't eiland Rügen. Nadat bij wegens deel·
neming a. d. zoogen. Burschenschaften vijf
jaar te Kolberg gevangen gezeten en daar
o. a. 't treurspel "SchilI und, die Seinenu
(1830) geschreven had, vestigde hij zich in
1832 to Halle, waar hij met Echtermeyer d.
,~Hallische Jahrbücher" (1838-'41) oprichtte,
'aie hij sedert 1841 in Dresden als "Deutsche
Jahrbücher" voortzette. In 1842 werd d.' uit·
gave v. dit blad echter verboden ten gevolge
v. d. polemiek. Na vervolgens eerst te Parijs
en daarna in Zwitserland te hebben vertoefd,
richtte hij in 1847 te Leipzig een uitgeverszaak op en deed hij sedert 1848 een politieke
courant, "Die Reform", aanvankelijk te Leip.
,zig, daarna te Berlijn verschijnen. In 't~'rank·
forter Parlement behoorde RUGE tot d. uiterste
Jinker zijde, doch weldra legde hij zijn man·
daat neer. Als democraat nam hij a. d. beo
weging v. 1849 deel en in 1850 moest hij d.
wijk nemen D. Londen; vandaar vertrok bij
n. Brighton, waar hij 31 Dec. 1880 over!. Van
zijn geschriften noemen wij nog: "Vorschule
zur Aesthetik" (1837), "Zwei Jahre in Paris"
(2 dIn, 1846), "Revolutionsnovellen" (2 dIn,
1850), "Aus früherer Zeit" (4 dIn, 1862-67) en
"Wanderbuch" (1875). RUG E'S "Briefwechsel
und Tage,bücher" (2 dIn, 1886) gaf Nerrlich uit.
Huge (SOPHUS), een verdienstelijk Duitsch
,geograaf, geb. 25 Mrt 1831 te Dorum,bij Bre·
merbaven, en sedert 1874 hoogl. a. d. poly.
technische school te Dresden.' Hij maakte
zich vooral verdienstelijk door d. uitgave v.
Peschels "Geschichte der Erdkunde" en door
't sehrijven v. "Geschichte des Zeitalters der
Entdeckungen"
(1881-'83), "Abhandlungen
und Vorträge zur Geschichte der Erdkunde"
(1888), "Die Entwickelung der Kartographie
von Amerika" (1892), "Christoforus Columbus"
(1892) e. a. werken.
Hügen, een Duitsch eiland in d. Oostzee,
gelegen voor d. kust v. d. Pruis. provo Porno
meren, waarvan 't door d.slechts 2 KM. breede
Strelasond of Bodden gescheiden is. 't Vormt
met eenige kleine eilandjes d. kreits Rügen
v. 't Pruisische regeerings·district Straalsund
en heeft als zoodanig een oppervl. v. 171.'~ vk.
mijlen en 45190 inw. (1891). d. Kusten v. 't eiland
zijn zeer geleed; talrijke bochten dringen diep
,en minder diep landwaarts in en vormen zoo
a. alle kanten schiereilandjes, ,.,aarvan d.
voorn. zijn Zudar in 't Z., Mönchgut in 't Z.·O.,
Jasmund in 't O. en Wittow in 't N. d. Kern
v. 't eiland is in 't W. vrij vlak en stijgt naar
't O. langzaalD op; hier verheft zich d. Rugard
bij Bergen tot 91 M. en d. boschrijke berggroep
v. d. Granitz t0t 100 M. Op 't schiereilandje
MÖDChgut vinden we d. ThieszowerHövd of
't zuidelijke Pebrd end. Göhrensche Hövd
of 't noordelijke Pehrd, twee op een paarden.
rug gelijkende steenruggen. 't Schiereilandje
Jasmund hangt door een landengte met d.
kern v. Rügen samen en bestaat in 't' N. en
O. uit krijtbergen, die vuursteenlagen bevatten
en steil n. zee afhellen; beroemd is 't groot.
sche' voorgebergte, d. zoogen. Stubbenkammer
(T. 't Slavische stopien, d. i. kamer, en kamen,
d. i. rots). d. Groote Stubbenkammer bereikt
jn d. Königsstuhl een hoogte v. 133 M., d.
Kleine Stubbenkammer is minder hoog, doch
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valt nog steil,er in zee af. Landwaarts in ligt.
d. Stubbenitz of ,Stubbnitz, -een prachtig
-beukenwoud en 't Borg· of Zwarte Meer, ook.
Herthameergeheeten. Aan dit meer verheft
-zich op 159 M. hoogte een muur v. 300 M•.
omvang, die beschouwd wordt als overblijfsel
v. d. Hertbaburg, doch waarschijnlijk een
Slavische tempelmuur uit 't laatste heidendom, is. 't Schiereilandje Wittow is d. korenschuur v. Rügen; op 't uit krijtrotsen beo
staande voorgebergte Arkona staat een
vuurtoren. d. Bodem i8 over 't algemeen
-vruchtbaar; d. bevolking, vooral op Mönch·
gut, heeft nog haar aloude zeden en gewoonten,.
taal en kleederdracht bewaard. d. Hoofdstad
v. 't eiland is Bergen. d. Inw. doen voorala..
Iandbo~ w, veeteelt en vischvangst (haring·
vangst). Om 't vele natuurschoon wordt Rügen
jaarlijks door zeer veel vreemdelingen beo
zocht. .:- In d.' oudste tijden door Germa-nen
bevolkt, werd Rügen tijdens d. volksverhuizingdoor d. Slavische Roejanen overweldigd en.
d. vorsten v. dien stam gingen lang d. in voe·
ring v. 't Christendom tegen. Eerst nadat d.
Denenkoning Waldemar I, die 't eiland onder
Denemarkens heerschappij bracht, d. laatst~
geheiligde plaats der heidenen. Arkona, ver·
woest· had, werd 't Christendom er ondervorst Jaronlar (overl. in 1218) ingevoerd. In,d•.
13e eeuw wierpen d. b~wonors 't Deenschejuk af en Witzlaw III kreeg 't eiland in 1282
v. keizer Rudolf in leen. Bij 't uitsterven v..
d. laatsten inheemschen vorst kwam Rügen
in 1478 a. Voor·Pommeren en voortaan deelde.
't in d. lotgevallen v. dit land, totdat 't in
1648 a. Zweden en in 1815 a. Pruisen kwam. Zie Baier, "Die Insel Rügen nach ihrer
archäologischen Bedeutung" (1886), en d. reis..
handboeken v. Edwin Müller (12e dr. 1884),.
Dunker (1887) en Gustav Müller (1887).
Hugendas (GEORG PHILIP), een Duitsen
veldslagenschilder, geb. in 1666 te Augsburg..
Zijn vader, een horlogemaker, wilde hem
in zijn bedrijf opleiden, maar d. aanleg en
liefde voor, d. kunst dreven RUGENDAS tot d.
studie der teeken· en graveerkunst. Later
verwisselde hij d. graveerstift met 't penseel
en kwam hij onder d. leiding V. d. historie·
schilder Isais ~'isches te Augsburg. d. Wer·
ken V. Bourguignon, Lembke en d. beroemden
Florentijner Tempesta werden zijn gelief·
koosde voorbeelden. Door een ongemak a.
zijn rechterhand daartoe genoodzaakt,oefend&
RUGENDAS zich in, 't schilderen met d. lino
kerhand. In d. gelegenheid gesteld om tereizen," begaf hij zich n. Weenen, waar hij
twee jaar vertoefde en 't gebruik v. zijn
rechterhand terugkreeg. Thans voldeed hij
ook a. zijn verlangen Italië te bezoeken
en in 1692 kwam hij te Venetië, waar hij in d..
beroemden historieschilder Molinaro aen goe·
den raadsman vond. Te Rome studeerde hij,
naar d. werken der beroemdste meesters en
oefende hij zich tegelijk in 't schilderen v. gevechten, waarnaar hij d. bijnaam "schild'"
ontving. Door d. dood zijns vaders genood.
zaakt n. Augsburg terug te keeren, genoot
hij daar in 1695 een eervolle ontvangst. HiJ
trad in 't huwelijk, doch had met zooveel
tegenspoed te worstelen, dat hij behoeftig
werd, en d. graveerstift weer ter hand moest
nemen. Hij maakte nu een aantal zwart&kunstprenten, ruitorgevechten, jachten en
veldslagen voorstellende, die algemeene beo
wondering verwierven. In 1710 werd RUGEN·
DAS tot directeur der teekenacademie z-jjner
geboorteplaats benoemd en hU over!. 10 Sept..
1745. J. C. Fürsli schreef zijn, biographie in
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1768. — Ook d. kleinzoon v. bovengenoemde,
JOHAN LORENZ RUGENDAS, geb. to Augsburg
in 1775 en overl. als hoogl. en directeur der
school v. schoone kunsten aldaar in 1826, was
een bekwaam schilder v. veldslagen, terwijl
diens zoon, MORITZ RUGENDAS, geb. to Augsburg in 1802 on overl. to Weilheim in 1858,
een verdienstelijk dierenschilder was, die veal
in Zuid-Amerika reisde on vandaar fraaie
doeken medebracht.

Ruggegraat, Zie Wervelkolom.
Ruggemerg (medulla spinalis) wordt d.
strong v. zenuwzelfstandigheid genoernd,
wolke zich v. d. kleine hersenen naar't einde
der wervelkolom begeeft on in d. holte v. 't
wervelkanaal is opgesloten. Doze strong heeft
een rolronden, eenigszins platgedrukten vorm
on is op die plaatsen, waar sterkere zenuwvlechten daaruit ontstaan, bijv. op d. hoogte
der okselvlecht en der lendenvlecht, eenigszins dikker on op andere plaatsen eenigszins
dunner; 't ruggemerg is ongeveer 1 cM. dik,
terwie 't op d. hoogte v. 't heiligbeen in een
dunne, bandvormige vezel eindigt (paardenstaart, cauda equina), welke tot a. 't einde v.
't wervelkanaal loopt. d. Geheele strong bestaat uit schors- en mergzelfstandigheid;
eerstgenoemde is wit en bestaat uit naast
elk. liggende, fijne zenuvvvezels; d. mergzelfstandigheid is grauw on komt in kleur en
aard overeen met d. grauwe hersenzelfstandigheid, grootendeels bestaande uit knoopen
(ganglia), doortrokken met fijne grauwe vezels.
't Ruggemerg is omgeven door drie vliezen,
d. voortzettingen der hersenvliezen. 't Is d.
verzamelplaats der zenuwen, die naar d. romp

en d. ledematen loopen on daar beweging en
gevoel beheerschon, d. op d. huid ontvangen
indrukken naar d. hersenen geleiden en d.
wilskracht dozer op d. spieren overdragen. d.
Voorste wortels bevatten d. gevoelszenuwen,
't Ruggemerg wordt als zenuwmiddelpunt
beschouwd, omdat 't 't vereenigingspunt is der
verschill. zenuwen v. d. romp en d. ledematen;
't is niet vatbaar voor bewustzijn. Er zijn
evenwel bewegingen, die door d. ruggemergszenuwen zonder tusschenkomst der hersenen
worden verwekt, nl. d. zoogenoemde reactieverschijnselen, na dadelijke prikkeling op d.

beweegzenuwstammen in of buiten 't ruggemerg of na prikkeling der gevoelszenuwen.
't Duidelijkste ziet men doze reactieverschijnselen bij onthoofde kikvorschen.
Rugiers, een Germaansche volksstam, door
Tacitus vermeld als in d. nabijheid der Oostzee wonende en gevvapend met ronde schilden en korte zwaarden. Ook spreekt hij v.
hun ondergeschiktheid a. hun koningen („De
mor. Germ." 43). Waarschijnlijk is d. naam v.
't eiland RUgen afkomstig v. d. hunnen. Ook
in lateren tijd treden d. Rugiers in d. geschiedenis op en wel, na d. val v. 't rijk der Hunnen, in 't tegenwoordige Oostenrijk, waar
Odoacer, die zelf een Bugler genoemd wordt,
in of omstr. 't jaar 487 hun koning Fava onttroonde. Een gedeelte v. hen smolt ineen met
d. Herulen e. a. stammen en een ander gedeelte nam deel a. d. tocht der Oost-Gothen

n. Italie, maar ward door daze bondgenooten langzamerhand v. alle zelfstandigheid beroofd, zoodat d. Rugiers nog vOOr 't eind der
6e eeuw geheel uit d. geschiedenis verdwenen
waren.
Ruhl

(JOHANN CHRISTIAN), eon Duitsch
beeldbouwer, in 1764 to Kassel geb. on door

d. hofbeeldhouwer Johann August Nahl in d.
kunst onderwezen. In 1787 begaf hij zich op
kosten v. d. keurvorst v. Hessen Wilhelm I
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n. Parijs; hij vertoefde daar een jaar en ging
vervolgens n. Italie, waar hij d. antieken bestudeerde. Op die reis leerde hij Goethe kennen, die met onderscheiding v. hem spreekt,
on ook d. hoogl. Moritz. In zijn vaderstad
teruggekeerd, ward hem 't beeldhouwwerk
op 't slot Wilhelmshohe opgedragen, v. welk
work hij zich met veel bUval kweet. Ook d.
nieuwen koning v. Westphalen, JerOme Bonaparte, wijdde hij zijn diensten on door dozen
ward hij in 1808 tot beeldhouwer v. zijn hof
benoemd, ter ✓itjl hij ook 't oppertoezicht had
over d. versiering der door d. bouwmeester
Grandjean de Montigni opgerichte gebouwen.
Hij vervaardigde meer dan eons 't borstbeeld
des konings, sneed dat ook voor d. nieuwe
munt en vervaardigde op last v. denzelfden
vorst een „Bacchus" in marmer. d. Paleizen
in Hessen en d. zalen der bibliotheek to Gottingen warden met menigen arbeid v. RUHL
versierd. d. Universiteit to Gottingen verleende hem 5 Oct. 1829 't eere-diploma v.
doctor in d. wijsbegeerte. RUHL vormde onderstheidene leerlingen, onder wie d. beroemde
Rauch, en overl. in 1842. — Ook zijn zonen
SIGMUND LUDWIG, en JULIUS EUGEN RUHL zijn
eervol in d. Duitsche kunstwereld bekend, d.
eerste als directeur der galerij en bibliotheek
to Kassel, d. andere als keurvorstelijk-Hessisch bouwmeester.
Ruhla, een marktvlek in 't Thilringer
woud, gelegen t. N.-W. v. d. Inselsberg, in 't
nauwe dal v. d. Erbstrom, die d. plaats in
tweeen verdeelt; 't grootere oostel. deel, met
2800 inw., behoort tot Gotha,'t kleinere westel.
deel, met 2200 inw., tot Weimar. leder deel
heeft zip eigen bestuur. In 't Weimarsche
deel, is een groothertogelijk jachtslot en een
Uzerhoudende minerale bron. 't Tot Gotha
behoorend deel heeft een industrieschool.
Ruhla en d. omstreken vervaardigen tabaksen sigarenpUpen, vooral v. barnsteen, alsnaeth?
snuistertjen v. barnsteen en hoorn.
Ruble von Lilienstern

(JOHANN JAKOB

OTTO AUGUST), een Pruisisch generaal en
schrijver, 16 Apr. 1780 to Berlijn geb.; hij
begon zijn loopbaan in 1798, in 't toenmalige

garde-regiment, ward in 1804 toegevoegd a. d.
generalen staf en woonde d. veldtocht v.1806
in 't hoofdkwartier v. d. prins Hohenlohe bij.
In 1807 nam hij zijn ontslag als tweeden
luitenant ; hij ging in Weimarschen dienst over
en ward majoor en gouverneur v. hertog Bern-

hard v. Saksen-Weimar. Daarna wijdde hij
zich a. uitgebreide letterkundige werkzaam-

heden. Zijn eerste belangrijk geschrift was:
„Berichte eines Augenzeugen von dem Feldzuge des Fiirsten zu Hohenlohe-Ingelfingen
im Sept. and Oct. 1806" (2 dln, 1807—'09).
Sedert 1808 was hij redacteur v. 't door hem
opgerichte staat- en krijgskundig tijdschrift
„Pallas". Toen hertog Bernhard in 1809 d.
veldtocht tegen Oostenrijk meemaakte, begeleidde RUBLE hem; hij beschreef dien veld-

tocht in zijn „Boise eines Malers mit der
Armee im Jahre 1809" (3 dln, 1809—'11). Toen
zijn leerling in 1811 een reis n. Italie en
Frankrijk ondernam, scheidde RUBLE zich v.
hem en kreeg hij zijn ontslag als kolonel,
waarop hij zich op een buitengoed bij Pillnitz
vestigde en daar verder voor d. wetenschap
leefde. Na Napoleon's terugkeer trad RUBLE

weer als majoor in Pruisischen dienst en
ward hij aangesteld bij d. generalen staf v. Bliicher , waar hij ook met Gneisenau en Scharnhorst in nauwere betrekking kwam.
Na d. vrede v. 1814 ging RUBLE als kolonel
n. Berlijn om werkzaam to zijn a. 't minis-
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terie v. oorlog; in 1820 ward hij generaalmajoor, in 1821 chef v. d. generalen star, in
1826 directeur v. d. commissie voor 't militair onderwUs en in 1827 ook v. d. commissie
voor 't militaire onderwijs a. d. algemeene
krtjgsschool, terwijl 14 in 1835 tot luitenantgeneraal en in 1837 tot directeur der algemeene krUgsschool werd benoemd. Hij overt.
1 Juli 1847 te Salzburg.
Behalve d. reeds genoemde werken schreef
hij nog: „Hieroglyphen oder Blicke aus dem
Gebiete der Wissenschaft in die Geschichte
des Tages mit einer Weltkarte" (1808—'09);
„Deutsche Volksbewaffnung" (1815); „Handbuch fur den Offizier zur Belehrung im Frieden und zum Gebrauch im Felde" (2 din, 1817);
„Zur Geschichte der Pelasger und Etrurier"
(1831); „Universalhistorischer Atlas" (1827 vlg.);
„Ueber Sein, Werden und Nichts" (18:33); „Historiogram m des preusz. Staates von 1820—'30"
(1835); „Historiographische Skizze des preusz.
Staates' (1837); „Rudiments der Hydrognosie"
(1839); „Vaterlandische Geschichte von der
frilhesten Zeit bis an das Ende des 13ten
Jahrh." (1840), benevens een menigte uitmuntende kaarten en vlugschriften.
Ruhmkorff, Zie Inductiestroom.
Ruhmohr, 'Lie Rumohr.
.Ruhnkenius (DA yip), een uitnemend
kenner der Grieksche en Latijnsche talon en
smaakvol geleerde, geb. 2 Jan. 1723 te Stolpe.
in Pommeren. Hij studeerde eerst te Wittenberg en vervolgens onder d. grooten Hemsterhuis (wiens lofrede hij later schreef) to Leiden,
waar hij, na 't bezoeken v. eenige buitenlandsche bibliotheken, op aanbeveling v. zijn
genoemden leermeester tot lector in 't Grieksch
werd aangesteld (1757), terwijl hij na d. dood
v. Oudendorp (1761) met 't hoogleeraarsambt
in de welsprekendheid, geschiedenis en classieke oudheid bekleed werd. Hij overt. te
Leiden, 14 Mei 17R. Van zijn talrijke geschriften noemen wij : „Epistolae criticae" (1749—'51,
2 dln), „Elogium Hemsterhusii" (1768), „Opuscola oratoria, philosophica,critica",„Epistolae
ad diversos", „Lectiones academicae in antiquitates Romanas"..,Dictata in Terentii comoedias", „Dictata in Suetonium" en „Dictata in
Ovidii Heroidas", d laatste na 's mans dood
uitgegeven door Bergman, Geel, Rink e a.
Bovendien bezorgdo RUBNICENIIIS verschill.
uitgaven v. classieke schrijvers.
Zie Wyttenbach, „Vita Ruhnkenii" (1799), en
Rink, „Hemsterhuis und Ruhnkenius" (1801).
Ruhr (d.), een rechter zUrivier v. d. Rijn,
232 KM. lang. Zij ontspringt 130 Winterberg,
in Westphalen, stroomt eerst n. 't W., bereikt
na een zeer kronkelenden loop bp lIfillheim
d. vlakte en valt bij Ruhrort in d. Rijn. Bij
Witten wordt d. Ruhr bevaarbaar; v. 1841 t.
'44 werd zij door een kanaal met Duisburg
in verbinding gesteld, nadat v.1828—'30reeds
een verbinding tot stand was gebracht tuss.
d. Rijn en Duisburg (Duisburger of Rijn-Ruhrkanaal). d. Voorn. zUrivieren v. d. Ruhr
zUn: d. MOhne, Elpe, Valme en Lenne.
Ruhrort, een stad in d. Pruis. RUnprov.,
regeeringsdistr. Dusseldorf, nabij d. samenvloeiing V. Ruhr en Rijn. Men heeft er een
goede rivierhaven, scheepstimmerwerven en
11200 inw. In d. nabtjheid zUn rUke steenkolengroeven en UzersmelterUen.
Ruimte en Tijd zUn naast stof d. begtippen, v. welke geen bepalingen to geven
zUn. Orn een grootheid to kunnen definieeren
moot men haar kunnen terngbrengen tot een
andere grootheid. Met d. grootheden ruimte,
tijd en stof is dat niet mogelUk. Van d.
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ruimte kunnen wij d. volgende eigenschappen:
1°. strekt zU zich in elks richting uit, welke
richting steeds bepaald is door 3 onderling
loodrechte richtingen (lengte, breedte, hoogte);
of m. a. w. zU heeft 3 afmetingen.
20. is zU onbegrensd.
30, is zU onalgebroken.
Van d. tiid geldt ook 't onder 20. on 3°. gezegde, niet onder 10. vermelde.
Alle eenheden zUn terug to brengen tot 3
grond-eenheden, nl. die v. lengte, tijd en massa.
d. Vlakteeenheid is dan 't vierkant on d.
ruimteAenheid d. derde macht v. d. lengteeenheid.
Ruinen, Zie Paard.
Ruinen, vroeger Runen, een gemeente in
d. Nederl. prov. Drente, 1 3;4 uur t. N.-W. v.
Hoogeveen, met 3300 inw., die voornamelUk v.
d. landbouw leven. Er zijn belangrijke veemarkten.
Ruinerwold, een gemeente in d. Nederl.
prov. Drente, 1 uur t. N.-0. v. Meppel, met
2300 iuw die in landbouw en veeteelt hun
bestaan vinden.
Ruisdael, Zie Ruysdael.
Ruit, Zie Parallelogram.
Ruitachtige planten (Rutaceae). d. Tot
deze familio behoorende planten zijn overblUvende kruiden of heesters met afwisselende
of tegenovergestelde, gave of ingesnedene,
klierachtig gestippelde bladeren. d. Tuil- of
trosvormige bloemen zijn a. d. uiteinden der
takken bUeengeplaatst. Zij hebben een 4--5deeligen kelk, terwijl d. bloembladen, 4-5 in
getal, genageld en met d. meeldraden om een
klierachtige, onderstandige schtjf geplaatst
zUn. 't Aantal der mw-Adraden bedraagt 4-5
of 4-10. Een klierachtige schUf omgeeft d.
voet v,. 't vruchtbeginsel, dat uit 3-5 min of
meet met elk. vergroeide vruchtbladen bestaat
en 2-5-hokkig is; d. stijltjes zUn v. onderen
dikwerf vrij en naar boven met elk. vergroeid;
d. sternpel is 3-5-hoekig en gesleufd. d. Leerachtige doosvrucht springt met kleppen open;
d. zaden komen ten getale v. eenige weinige
in d. hokjes voor.
d. Ruitachtige planten behloren alle in d.
nude wereld to huis en wet in d. gematigde
streken v. 't noordel Uke ha 'frond; vooral langs
d. kusten der Middell. Zee komen zU veelvuldig voor, terwijl haar aantal n. d. polen en
d. evenaar zeer vermindert. Zij danken haar
prikkelende eigenschappen a. een bitters stoic
een scherpe bars en een aetherische olio, die
in d. kliertjes barer kruidachtige deelen vervat zUn.
Tot 't geslacht Ruta, waarnaar d. fam. der
ruitachtige planten genoemd is, behoort d.
welbekende wfinruit (Ruta graveolens L,).
.Ruitensehild Osmium), eon Nederl. godgeleerde, in 1802 to Leeuwarden geb., studeerde en promoveerde to Leiden in d. theologie en werd achtereenvolgens predikant to
Voorhout, Zutfen on 's-Gravenhage, in welke
laatste plaats hij tevens hofprediker was. Hij
overt. 6 Dec. 1877.
RuiteriJ of Cavalerie. Dit wapen, naar
zijn getalsterkte in d. Europeesche lagers 't
tweede in rang, is bestemd om door snelheid
on stoutheid v. aanval een groote uitwerking
to weeg to brengen. ZUn handelingen kunnen
ochter door eon geringe terreinhindernis en
door onbeduidende omstandigheden belemmerd worden. d. Aanvoering v. d. ruiterU in
't gevecht eischt veal beleid. Haar worming
en oefeniug kosten veal tijd en geld; ook is
zU niet in staat langdurige vermoeienissen en
ontberingen to verduren.

RUT.
d. Ruiterij wordt in verschill. soorten verdeeld ; zoo spreekt men v. lichte-, linie- en
zware- of reserve-ruiterij. d. Zware ruiterij is
hoofdzakelijk bestemd voor -'t gevecht in
mass:, om d. vijandeltjke slaglinie te doorbreken en 't gevecht te beslissen. d. Lichte
ruiterij moet 't oog on 't oor des legers zijn;
zij is meer in 't bijzonder bestemd voor 't verspreide gevecht en d. voorpostendienst. d.
Linie-cavalerie eindelijk moet als zware en als
lichte ruiterij kunnen gebezigd worden. d.
Ruiterij wordt bij d. meeste legers ingedeeld
in regimenten, die elk een zeker aantal eskadrons bevatten; 2 of 3 regimenten, vereenigd,
maken een brigade uit; 2 tot 3 brigaden een
divisie, waarbtj dan gewoonlijk 1 of2rijdende
batterijen worden gevoegd. Als d. ruiterij zeer
sterk is, worden gewoonlijk 2 of 3 divisin
tot een cavalerie-korps vereenigd.
d. Oudste geschiedenis der ruiterij schijnt
- tot d. Egyptenaren op te klimmen; daarna
verschijnt zij in 't Assyrischo rijk en vandaar
overal in Azie; bij d. Israelieten komt zij onder
Salomo voor en in PerziE) onder Darius en
Xerxes. d. Grieken hadden geen eigenlUke
ruiterij voor d. Peloponesischen oorlog, toen
atj door Epaminondas aanzienitjk werd uitgebreid. Haar hoogsten bloei bereikte zij hier
onder Alexander d. Groote. d. Grieksche ruiters
(cataphracten) vormden een zware ruiterij, geharnast en gewapend met een lans, daarbij
hadden zij lichte ruiters, boogschutters to
paard, die in vreemde landen geworven werden.
d. Romeinsche ruiters (equites), die bij d.
legioenen gevoegd waren, vormden meer een
lichte ruiterij; deze streed meestal to voet en
kan dus als een soort dragonders beschouwd
worden. Eerst tijdens d. tweeden Punischen
oorlog nam zij d. zware wapenrusting a. en
v. toen af streed ztj to paard. Reeds 100j. v. Chr.
verdwijnt d. nationale ruiterij geheel uit d.
Romeinsche legers en maakt zij plaats voor
die der bondgenooten of wordt zij in vreemde
landen geworven.
d. Ontwikkeling v. d. ridderstand in Europa
vormt een belangrtjk tUdperk in d. geschiedenis
der ruiterij. In alle landen v. Europa vormden
d. ridders een zware cavalerie, die intusschen
begeleid werd door een lichte, gevormd uit
't gevolg en des to talrijker, hoe rtjker d.
ado), die 't lager vormde, was. d. Zware
miter word bij d. Franschen homme d'armes on
htj d. Italianen cavaliere di corredo genoemd.
Hij was, evenals zijn paard, geharnast en
voerde als hoofdwapen een lans v. circa 6 M.
lengte, a. 't benedeneinde sterk en zwaar,
die met een hand behandeld moest worden.
d. Lichte ruiterij was zeer verschillend ingericht; zij bestond bij d. Franschen of Engr31schen hoofdzakelijk uit boogschutters. Uit
deze ridderschap ontstonden in Frankrijk d.
ordonnanscompagnieen (zie Ordonnanscompagnieen). d. Verdere ontwikkeling der vuurwapens on d. tooneming v. 't voetvolk vernietigden ook die installing.
In Duitschland onderscheidde men in d. eerste
helft der 16e eeuw drie soorten v. ruiterij: d.
kurassiers, d. speerruiters on d. schutters to
paard (d. laatste ook „zwarte ruiters" on door
d. Franschen „reitres" genoemd). d. Kurassier
on d. speerruiter voerden d. lans; d. eorste
was met zijn paard v. een volledige wapenrusting voorzien; d. tweeds was slechts gedeeltelijk en zijn paard in 't geheel niet geharnast; d. schutter had in 't geheel geen
of slechts een lichte wapenrusting, eon stormhoed, een vuurroer (karabijn) v. matige lengte
en een korte spear. In 't begin der 16e eeuw
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namen d. Franschen Albaneezen als lichte
ruiterij in dienst; d. boogschutters konden door
d. invoering der vuurwapens hun dienst niet
moor vervullen on werden dan ook door
Frans I in chevaux-legers veranderd. Deze
lichte cavalerie stond in uitrusting en wapening nagenoeg geltjk met d. Duitsche speerruiters.
In d. laatste helft der 16e eeuw werden
algemeen d. vuurwapens bij d. ruiterij ingev oerd; alle lansruiters werden v. pistolen
voorzien. In 't midden dier eeuw richtten d.
Franschen in hun Italiaansche oorlogen haakbusschutters (arquebusiers) to paard op, met
haakbussen gewapend; ztj noemden ze dragonders on bestemden ze hoofdzakelijk voor 't
gevecht to voet. Alva voerde in 1567 eenige
compagnieen v. zulk krijgsvolk naar d.Nederlanden mede en in d. Fransche godsdienstoorlogen vertoonden zich verschill. miterafdeelingen v. dien aard, onder d. benamingen
argoulets, bandouliers, e. a. d. Lans begon nu
als wapen langzamerhand to verdwijuen; in
d. Nederlanden 't eerst, omdat 't doorsneden
terrein alhier een voordeelig gebruik der
speerruiters meestal onmogeltjk maakte. d.
Ruiterij, die tot hiertoe algemeen v. landen
voorzien was, scheidde zich in twee gedeelten,
waarvan 't eene d. lans behield on d. naam
lansruiters, lanciers, bleef voeren, terwt11 't
andere, met een degen en twee pistolen gewapend, v. nu af kurassiers genoemd werd.
Deze kurassiers, wel to onderschoiden v. d.
vroegere kurassiers der Duitschers, werden
in 't begin der 17e eeuw doorgaans als zware
ruiterij beschouwd. Prins Maurits schafte in
d. Nederlanden d. lansruiters geheel af. zoodat
hem alleen kurassiers overbleven. IZelfde
had later in Zweden en vervolgens bij alle
andere legers plaats, zoodat d. Jails tijdens
d. 30-jarigen oorlog geheel verdween.
In 't begin der 17e oeuw kwamen nu nog
bij deze soorten v. ruiters d. haakbusschutters
to paard, ook roerruiters, karabiniers of
bandelierruiters genoemd. Hiertoe behooren
ook d. Croaten, die in d. 30-jarigen oorlog in
d. keizerlijke legers verschenen. Ouitrent
dozen tijd schaften ztj 't strtjden to voet
geheel af; dit werd nu geheel a. d. zoogenoemde dragonders overgelaten. Na d.
30-jarigen oorlog werd d. zaak bij d. meeste
mogendheden nog eenvoudiger. Als men d.
schutters en d. dragonders uitzondert, dan
bestond er slechts een soort ruiterij, nl. d.
kurassiers. Wel onderscheidde men ze hier
en daar naar d. zwaarte der wapenrusting
nog in zware en lichte; maar dit onderscheid
ging hoe langer hoe meer verloren, daar beide
soorten door 't afschalTen v. 't eene stuk na
't andere meer gelijk werden. Aileen behielden
zij d. helm zonder vizier, die in 't begin der
18e eeuw nog grootendeels door d. hoed vervangen word, 't stalen kuras, meestal alleen
't borststuk, on d. kaplaarzen. Als men in dien
tijd v. regitnenten cavalerie spreekt, dan zijn
't d. bovengenoemde ruiters of kurassiers.
Daarnaast heeft men d. dragonders, die tot
in d. 18e eeuw 't geweer nog steeds over d.
schouder dragon en langzamerhand 't strijden
to voet nalaten, terwijl 't geweer steeds lichter
on korter wordt en eindeltjk geheel verdwijnt.
Verder had men nog d. karabiniers of opvolgers der oude haakbusschutters.
Behalve 't verdwijnen der wapenrustingen
waren er nog andere redenen, die 't oorspronkelijke onderscheid in d. soorten v. ruiterij
deden opheffen. Daartoe hehoort, dat men d.
eigenlijke ruiterij ook lange vuurwapenen gaf,
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en, als nu d. dragonders en karabiniers nog
zoo veel gedeelten v. hun wapenrusting behouden hadden als deze oorspronkeltjk zware
cavalerie, dan onderscheidden ztj zich bijna
in 't geheel niet meer v. haar. Dear d. dragonders meer uitsluitend te paard streden,
namen ztj zelfs d. kaplaarzen der zware ruiterij
aan en men moist nu niet meer, of men ze tot
d. aware dan wel tot d. lichte ruiterij moest
rekenen. Vandaar dat nog heden d. dragonders in 't eene leeer tot d. zware, in 't andere
tot d. lichte ruiterij gerekend worden.
Door d. algemeene invoering der huzaren,
die door d. Oortenrijkers in 't laatst der 17e
eeuw te velde werden gebracht, werden d.
dragonders als lichte ruitertj geheel verdrongen. Ook d. Franschen richtten reeds in
1692 huzaren op, welk voorbeeld bij d. meeste
overige legers gevolgd word.
Bij d. Slavische volken was d, lans als
wapen der ruiterij behouden. Toen d. Europeesche legers in d. Silezische oorlogen met
die volken in aanraking kwamen, werd ook
d. lane weer bij hen aangenomen. Die lansruiters kregen in Duitschland en Rusland d.
naam uhianen, in Frankrijk en Engeland dien
V. lanciers.
Van toen of hadden geen groote veranderingen in d. ruiterij plaats. Tegenwoordig
heeft men er eon aantal soorten, o. a.: kurassiers, grenadiers to paard, karabiniers, uhianen
of lanciers, huzaren, jagers to paard, dragonders on guides; sommige dier soorten worden in 't eene leger als zware on in 't andere
als lichte ruiterij beschouwd. zoodat d. benamingen dragonder, lancier on huzaar volstrekt
geen vaste indeeling in bepaalde hoofdsoorten aanduiden.
Ruiz (mPoLrro), een verdiensteltjk Spaansch
plantkundige, a. d. koninklijken tuin te Madrid geplaatst. HU is vooral bekend door d.
reis, die hij als chef der expedite in 't laatst
der 18e eeuw door Peru, Chili e. a. streken
v. Zuid-Amerika deed. 't Was op last der
Spaansche regeering, dat hij zich in 1777
met zijn landgenoot, wiens naam door ieder
plantkundige in een adorn met d.ztinen wordt
genoemd, nl. Jozef Pavon, naar Peru begat
Bij hen sloten zich aan Dombey, Warts v. d.
koning v. Frankrijk, benevens twee teekenaars en schilders. 't Hoofddoel hunner reis
was onderzoek to doen near d. boomen, die
d. heilzamen kina-bdst leveren, en naar al
wat daarmee in verband staat. Tot dat einde
bezochten zij o. a. d. schoone dalen v. Tarma,
Xauxa on Huamalies en bepaalden ztj in 1779
d. karakters der Noord-Peruaansche Cinchonasoorten. Dombey werd in 1784 om gezondheidsredenen genoodzaakt n. Europa terug to keeren, auiz on Pavon bleven tot 1788 hun navorschingen in Peru voortzetten. Toen ook
ztj eindelijk d. terugreis n. Europa aanvaardden, droegen zJ d. voortzetting der door hen
begonnen nasporingen a. hun leerling I. Tafalla
op, die zich made ijverig v. gin task kweet.
RUIZ en Pavon maakten d. resultaten bunnor reizon in meer dan een wetenschappelljk
work bekend, waardocr EV in en buiten d. botanische wereld een grooten naam verwierven.
Van hun geschriften vermelden w44 „Florae
Peruvianae et Chilensis prodromus" (1794),
„Systema vegetabilium Florae Peruvianae
ct Chilensis" (1798) on ,,Flora Peruviana
et Chilensis" (1798-1802). Bovendien schreef
RUIZ 't belangrijke book „Quinologia, o tratado del arbol de la Quina o Cascarilla"
(1792), waarin hij d. door hem ontdekte on
beschreven soorten v. Cinchona en aanver-
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wante geslachten, die echte en valsche kinabasten leveren, behandelt, alsmede „Supplemento a la Quinologia" (1801) en „Epistola ad
clar. virum A.' L. Jussieum" (1801), -waarin hij
antwoordt op d. door dozen plantkundige gemaakte bedenkingen ten aanzien der in d.
Flora Peruviana vastgestelde plantengeslachten.
Rule Britannia („Heersch Britannie"), d.
aanvangswoorden v. eon Engelsch volkslied,
door Thomson gedicht on door Arne op
muziek gezet. 't VerheerlUkt d. aloude Britache vrtjheid en kent a. Britannie d. heerschapptj der zee toe. Vooral zingt d. Engelache marine uit voile borst:
„Rule Britannia ! Britannia rules the waves,
Britons never shall be slaves!"
nu/I:dares (CLAUDE CARLOMAN DE), een
Fransch geschiedschrtjver, in 1736 te Bondy,
btj Partjs, gob. Na eenige jaren in d. krUgsdienst
to hebben doorgebracht, werd hij secretaris
v. d. Franschen gezant Breteuil btj 't Russische hot en hij beyond zich ale zoodanig to
s. Petersburg, toen d. omwenteling plaats
grasp, welke Catharina op d. Russischen troon
plaatste. Na zich ook nog a. eenige andere
hoven te hebben opgehouden, volgde hij d.
maarschalk Richelieu n. Guyenne on opende
hij zijn letterkundige loopbaan met 't schrijven
eener „Epitre sur les disputes", die Voltaire
d. eer der opneming in ztjn philosophisch
woordenboek waardig keurde. Ztjn geschiedenis der boven vermelde omwenteling in
Rusland bestond jaren lang slechts in afschriften, daar keizerin Catharina geen beloften of
bedreigingen spaarde, om er d. uitgave v. to
voorkomen; 't boek verscheen in 1797 onder
d. titel „Histoire ou anecdotes sur la revolution de Russie en Pannee 1762 -' en werd
sedert meermalen herdrukt. Inmiddels was
RULHIERES uit Guyenne n. Panic teruggekeerd,
waar hij een begunstiger vond in Lodewijk
XVIII, toen nog prins onder d. titel „Monsieur". Doze stelde hem tot ztjn secretaris a.
en bewerkte later zijn benoeming tot „ecrivain
politique" bij 't ministerie v. buitenlandsche
zaken. Door een „Rapport sur l'etat des
Protestants" maakte htJ zich zooveel v4janden,
dat hij 't noodig achtte aclaircissements
historiques sur les causes de la revocation
de l'edit de Nantes" to schrijven (1788, 2 dln).
Sort to voren had hij eon reis n. Polen gedaan,
ten einde zich in staat to stollen tot% opstellen zijner „Histoire de l'anarchie de la Pologne
et du demembrement de cotta republique'', die
eerst na d. dood des schrijvers door Daunou
werd uitgegeven (1807, 4 dln). BD 't uitbarsten
der omwenteling v. 1789 begaf hiJ zich n.
Versailles en maakte hij terstond een begin
met 't verzamelen v. allerlei aanteekeningen,
vlugschriften one., tot die gebeurtenis en haar
gevolgen in betrekking staande, maar weldra
overl. hit 30 Jan. 1791. BuLadass, die sedert
1787 lid der Fransche acadernie was, heeft
zich ook als dichter naam gemaakt.
Rum. BO d. afscheiding v. rietsuiker nit
suikerriet, verkrUgt men als nevenproduct
melasse of siroop, waarvan 't hoofdbestanddeel
glucose is. Doze glucose, door gisting in alcohol
en koolzuur omgezet, is d. hoofdbron veer d.
alcohol, voorhanden in d. vloeistof, in d. handel
bekend onder d. naam rum. d. Aangename reuk
en smaak v. d. rum, 't zoogen. aroma, worden
evenwel door eenige kunstgrepen verkregen.
In d. regel volgt men ter rumbereiding dozen
weg: d. melasse wordt met water verdund
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en daarbij wordt een hoeveelheid v.'t schuim,

gevormd bij d. bewerking V. 't rietsap, gevoegd ;
.somwijlen wordt er daarenboven rietsuiker
bijgedaan en sap v. rietafval of v. riet. Bij d.
wordt gist gedaan om
, opiossing (stijlvocht) •
d. suiker in alcohol om te zetten en 't verkregen alcoholische vocht wordt daarna veelal
a. een tweemalige overhaling onderworpen.
Tweede distillaat vormt dan d. rum. 't
Defecatie-schuim, dat zich kenmerkt door een
groot gehalte a. eiwitstoflen, uit 't rietsap
verkregen en bij d. rumbereiding aangewend,
schtjnt veel tot 't aroma bij te dragen. 't Aroma
v. d. rum bestaat vooral uit boterzuren aeth yl_aether. Waarschijnlijk regelt genoemd schuim
d. gisting zoodanig, dat een deel der suiker in
boterzuur wordt omgezet, welk boterzuur,
inwerkende op d. alcohol, met dozen d. genoemden aethyl-aether vormt. Rum bevat in d.
regel ongeveer 50 pCt. alcohol.
Ter bereiding v. kunstmatigen rum bezigt
men veelal een beste brandewijnsoort, met of
zonder btjvoeging eener hoeveelheid uitmuntendon rum (bijv. Jamaica-rum); men voegt
hierbtj wat aethylaether v. boterzuur en wat
-eikenschors-extract om d. kleur v. echten rum
na te bootsen. d. Meeste rum komt uit WestIndi6 (Jamaica), Guyana, Brazilie en Oost-India.
Ruma is een star v. d. 3e grootte in 't
sterrenbeeld Bootes, door Bayer met e aangeduid. Rechte klimming: 206'46 . . Noorderdeclinatie: 19 0 12'.
Rumburg, een nijvere stad in 't N. v.
Bohemen nabij d. Saksische grens met 10 200
inw. (1890) en linnenindustrie.
Fiumelie, Zie Roemelie.
Rumenen en RumeniO, Zie Roemenen
Roemenie.

Rumford (BENJAMIN THOMPSON), eon beroemd philantroop en natuurkundige, geb.
to Woburn, in Nieuw-Engeland, in 1752 en
overl. te Auteuil, nabij Parijs, 21 Aug. 1814.
Htj had geheel zich zelf gevormd, was eerst
onderwtlzer en later soldaat en verwierf zich
door zijn kunde, mood en braafheid 't vertrouwen en d. achting zijner superieuren.
Later ontving hij een betrekking a. 't
ministerie v. oorlog.
Zijn grooten roam verwierf RUMFORD door
zijn oeconomische verbeteringsplannen ter
wering v. 't pauperisme. Zoo bracht hij in
Beieren d. afschaffing der bedelarij tot stand,
alstnede d. oprichting v. fabrieken voor werkloozen, d. verbouwing v. aardappelen en d.
invoering v. spaarovens. Zijn armensoep, gekookt uit beenderen, blood en andere goedkoope voedende bestanddeelen, wordt nog
d. „Rumfordsche soep" genoemd. — Zijn leven
was vol wisselvalligheden; tweemaal was hij
gehuwd; zijn eerste vrouw, v. rijke familie,
werd kort na haar huwelijk arm door d. verwikkeling harer betrekkingen in d. vrijheidsoorlog en overl. in 't kraambed; zijn tweede
vrouw was d. weduwe v. d. beroemden
natuurkundige Lavoisier; v. daze scheidde hij
kort na 't huwelijk. Zijn laatste levensjaren
bracht RUMFORD onder 't genot eener jaarwedde
v. d. keurvorst v. Beieren to Auteuil door.
Als zijn beroemdste werk noemen wij „Essais
politiques, economiques et philosophiques"
(1799-1806, 4 dln), dat ook in 't Duitsch en
Engelsch vertaald is.
Rummelsburg, een voorstad v. Berltjn
in d. Pruis. prov. Brandenburg, a. een meer,
dat Berltin v. ijs voorziet, met een groot
weeshuis v. d. stad Berlijn, een pomp- en filtreerinrichting voor d. Berlijnsche waterwerken, een verbeteringshuis en een strafkolonie.
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LUDWIG FELIX VON), een Duitsch schrtjver en
kunstkenner, 6 Jan. 1785 bij Dresden geb.Ztjn
opvoeding werd zeer verwaarloosd ; slechts
bij tusschenpoozen studeerde hij to Gottingen,
doch daar ontwaakte bij hem een kunstzin,
die hem als aangeboren was. Te Dresden,
waar hij met L. Tieck nauwe vriendschap
sloot, ging hij tot d. Roomsche kerk over. Na
d. dood zijns vaders in 1804 reisde hij n.
Italie, waarheen hij later (1816—'22 en 1828)
nog twee reizen maakte. Hij gaf daarover
een werk uit, getiteld „Drei Reisen nach
Italian" (1832). Overigens leefde htj to Dresden,
to Kopenhagen, waar hij kamerheer des
konings werd, en to Lubeck, in welke stad
zijn bibliotheek en rijke kunstverzamelingen bewaarde. Hij overl. op reis 25 Juli
1843 te Dresden. Men heeft v. hem d. volgende
werken: „Italienische Forschungen" (3 dln,
1827—'31), bevattende d. geschiedenis der
schilderkunst; „Geschichte der Ken. Kupferstichtsammlung zu Kopenhagen" (1835); „Hans
Holbein der jungere in seinem Verhaltniss
zutn deutschen Formschnittwesen" (1836); „Zur
Opeschichte und Theorie der Formschneidekunst" (1837); „Untersuchung der Griinde fur
die Annahme, das Maso di Finiguerra Erfinder
des Handgriffs sei, gestochene Metallplatten
auf genetztes Papier abzudrucken" (1811);
„Geist der Kochkunst" (1828), een boek in d.
smaak v. dien v. Grimand de la Reyniere;
„Deutsche Denkwurdigkeiten", een roman in
4 dln (1832) e. a. romans, alsmede gedichten.
Zie verder over hem: Schultz, „Karl Fried.
von Rumohr, sein Leben und seine Schriften" (1814).
Rump of Rumphius (GEORG EBERHARD)
werd in 1626 to Solm geb. Nadat hij zijn
studien to Hanau, waar zijn vader woonde,
had volbracht, begaf hij zich n. Portugal, waar
hij zich drie jaar bezighield met nasporingen
v. allerlei aard, doch meer in 't bijzonder met
die, welke op d. natuurlijke historie betrekking
hadden. Uit Portugal teruggekeerd, trad htj
in dienst der Neder1.0ost-Indische Compagnie
en werd hij ter belooning v. zijn Over en kunde
tot consul to Amboina benoemd. Terwij1 htj
daze betrekking met nauwgezetheid waarnam,
verzamelde hij zich tevens d. noodige bouwstoffen voor 't schrijv en v. een geschiedenis
omtrent d. vestiging der Hollanders op Amboina on nabijgelegen eilanden. Hij droeg daze
geschiedenis op . d. directeuren der OostIndische Compagie. Redenen v. staatkundigen
aard stonden 't drukken v. 't door hem
geschreven boek in d. wag; een kopie ervan
wordt echter in d. archieven der Compagnie
to Amsterdam bewaard. RUMP hield zich
bovenal met d. natuurlijke historie bezig.
Onverrnoeid in zijn nasporingen, vervaa•digde
hij afbeeldingen v. d. merkwaardigste voortbrengselen, die onder zijn bereik kwamen,
on wilde htj met d. resultaten zijner studio n.
Europa terugkeeren; doch ten gevolge v. vermoeienissen on v. 't klimaat werd hij lijdende
a. d. zoogenoemde zwarte staar (1669). Voor
altild v. 't gezicht beroofd, deerde 't RUMP
weinig, waar htj zijn overig Leven verder
sleet. Hij bleef op Amboina. Waren d. threetours der Oost-Indische Compagnie hem niet
behulpzaam geweest door hem een of twee
schrijvers of to staan, a. wie 't opgedragen
was zijn aanteekeningen tot een ordslijk
geheel to verzamelen, dan zou eon schat v.
ervaring to niet gegaan zijn. Bovendien ving
RUMP door tusschenkomst dozer schrijvers een
uitgebreide briefwisseling a. met vele geleer-
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eenlgermate langwerpige vierkante uier, metten, die zich in Inditi ophielden. Michelvier recht neerhangende, witte spenen, een
Bernard Valenttin heeft daze briefwisseling
weinig ver near achteren geplaatst, een koe
verzameld en uitgegeven onder d. titel „India
bovendien
btj uitstek versieren on d. grootte
RUMPHIII8,
die
in
1693
litterata". Na d. good v.
der melkaders, die v. d. navel tot d. uier zeer
voorviel, ward zijn work uitgegeven door Jan
zichtbaar loopen, benevens 't welgezonken
Burmann, die 't tevens mot veel noten verdat een grootere hoeveelheid voedsel
rOkte; 't draagt tot titel „G. E. Rumphii Herdoet gebruiken, een langere herkauwing toebarium Am boinense plurimas complectens
arbores, fructices, herbas etc, quae in A M boina laat en een betere spijsvertering ten gevolge
etc. reperiuntur etc." (1741—'55).'t „Herbarium
heeft, kenmerken eener veelmelkgevende koe
Amboinense" is gedrukt in twee kolommen,
opleveren.
Men kan d. rassen tot drie afdeelingen
waarvan d. eene d. oorspronkelijke Hollandterugbrengen, naar d. geaardheid der landen,
eche tekst, d. tweede d. Latijnsche vertaling
die zij bewonen. Die v. d. lags landen Ain v.
bevat. leder° afteelding gaat vergezeld v. een
btjzonder zwaren lichaamsbouw; zij hebben.
beschrtjving. Voor alle ward door hem een
een langen, smallen kop, korte en niet wild
vaste methode gevolgd, ontleend a. Fuchs.
uitstaande horens, een langen, dunnen hals,
Nadat in d. eerste plaats met groote nauween breed kruis, uitpuilende heupen, fi ine pookeurigheid die namen der planten zijn opgeten en een langen, diep ingezetten staart. d.
teekend, welke to zijner kennis kwamen,
Kleur is meestal wit en zwart boat, minder
volgt d. botanische beschrOving on bespreekt
rood. d. Koeien leveren .veel melk: d. ossen
litj d. bloeitijd, d. groeiplaats, 't nut en d. kweezijn weinig geschikt om to trekken, doch uitking. Ook is v. RUMP afkomstig d. „Amboinmuntend om vet gemest te worden. Daartoe
eche Rariteitkamer", een werk, v. veel minder
behooren d. rassen uit Holland, Friesland,
belang en versierd met 60 platen (schelpen en
Oldenburg, Oderbruch, Dantzig, Brabant,
schaaldieren tot onderwerp hebbende).
Vlaanderen, Limburg en Jutland. d. Rassen
Runcorn, een stad in 't Engelsche graafs.
der
bergachtige landen hebben een korten„
Chester, a. d. linkeroever v. d. Mersey, t.
breeden kop, een breeden niuil, wtjd uitstaande0. v. Liverpool, met 20 000 inw (1891), die a.
horens on een dikken, korten hals, zijn in alias
scheepvaart, scheepsbouw en handel in zout
gedrongener, hebben ook ruwe haren en zijn
en aardewerkwaren doen.
rood of roodbont. Hiertoe behooren d. ZwitRund, Rundvee. 't Rund (Bos L.) behoort in d, onderorde der herkauwende zoog- i sersche, Tiroler, Freiburger e. a. rassen. Tuss.
doze en d. vorige staan nu een menigte rasdieren (zie Herkauwende dieren) tot d. fam.
son n,
der holhoornigen (cavicornia), 'tgeen beteekent,
i die een derde afdeeling uitmaken,doch
geene vaste kenmerken hebben.
dat zijn horens uit een beenige kern bestaan,
overtrokken met een hoornigen koker. 't Zoo
't Rund is op zijn 4e of 5e jaar volwassen en
kan een ouderdom v. 20 en eenige jaren moor
nuttige rund leeft onder ails luchtstreken,
bereiken. In 't eerste jaar noemt men 't rund
waar gras, dat gin gewoon voedsel is, groeit.
Ons Europeesch rund stamt of v. d. oeros,
/calf; in 't tweede jaar hokkeling; vervolgens
noemt men 't Vrouwelijke dier, dat nog niet
die vooral in 't diluviale tijdperk voorkwam
en in 't begin der 18e eeuw uitgeroeid ward,
gekalfd heeft, vaars, daarna koe; 't mannetje
niet to verwarren met 't in dit woordenboek
beet stier of bul, en, wanneer 't gesneden is, os.
Tot 't aankweeken v. een ode/ ras v. rundonder d. naam oeros beschreven dier. Luchtvee komt 't voornameltjk op d. deugd v. d.
streek, voedsel, behandeling en kruising hobspringstier aan, die voor 't ras en d. ouderben een groote verscheidenheid v. rassen onder
dom der koeien geschikt an en over 't alge't tamme rund doen ontstaan. In Zwitsermeen zich onderscheiden moat door een korland, Denemarken, Hongarije, Polen, Engeten, dikken kop met veel wit Naar, heldere
land, Holstein, Oost-Friesland, Friesland, Grooogen, een breed voorhoofd, lange, fijne, geedningen an Holland vindt men 't 't meest gezochte en beste v. Europa; ons vaderland,
staande hoornen, een sterken on vleezigen
uithoofde v. gin grazige weiden zoo zeer
hals, een breede borst, .sterke schouders,
zware, vleezige lendenen, zware achterpooten
voor daze veeteelt geschikt, bezat reeds zeer
vroeg een uitnemend ras, dat zich, doch btj
en een lessen, moodigen gang on fiat voor
atwisseling en met verscheidenheid, tot in
't derde jaar tot 't bespringen moat worden
toegelaten. In Engeland legt men zich bijdozen tijd heeft staande gehouden. Voor 't
zonder op 't aanfokken v. voortreffel(jke
oude Friesche ras Weld men in 't midden der
18e eeuw koeien v. 1,4 M. lengte, met korten
springstieren toe en heeft men 't met doze
hals, gezonken borst, gesloten schoft en bree
tot een hooge volkomenheid gebracht; ook
in ons vaderland moedigt men door d.
den rug, plat over 't kruis, aangevuld of gezonken v. lichaam, met fljne schenkels en
jaarlUksche keuring, 't uitloven v. premien
horens, recht op 1. pooten en met rood en
en 't aanleggen v. een rundvee-stamboek d.
aanfokking v. goad rundvee aan. Gewoonitjk
roodbont hear; doch over 't algemeen kan
bepaalt men d. ouderdom v. 't rund naar
men voor een schoon ras v. rundvee houden
d. kerven of ringen op d. hoornen, doch
een ras, dat v. achteren, langs d. ztjden gemen, v. boven tot btjna a. d. hakken toe recht
zekerder kan men dien naar d. tanden opis, niet op al te hooge, maar op rechte, welmaken. d. Koeien worden doorgaans in Juni
gespierde pooten staat, sterke zware kniegn,
of Juli tochtig en brengen na eon dracht v.
280 dagen (of omtrent 9 maanden) in Mrt
breede waaien, groote voeten, een langen,
of Apr. d. kalveren voort, juist in d. tijd,
hjnen staart en een groote witte pluim heeft,
dat d. lente daar is on 't voedzame gras zich
dicht is v., leden met matig vleesch, plat v.
ontwikkelt. In d. huiselUken staat handelt
staartbeen, fijn v. heupen, rond en lang v.
ribbon, breed en diep v. borst en welgezonmen echter wel eons tegen daze orde, door d.
koeien op andere Wen te deen bespringen.
ken v. Itif en voorts v. een breeden, rechten
en a. weersztjden welgevulden, sterkgespierWanneer men d. otter btj d. koe niet toelaat,
voordat ztj ruim 2 jaar oud is, wordt zij aanden rug, een korten, dikken hals, luchtig gemerkeltjk zwaarder dan wanneer dit met
bogene, fljne, witte hoornen en v. sterke,
1 ,4 jaar of daarornstreeks geschiedt.
recht afstaande ooren a. een eenigszins Ingebogen kop voorzien is, terwUl eon groote en
d. Koe brengt gewoonitjk den, zeldzaam
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twee en nog minder drie, kalveren ter wereld.
Brengt ztj twee kalveren voort en is v. deze
kalveren 't een een bul en 't andere een kuiskalf, dan is 't laatste onvruchtbaar en wordt
dit kween genoemd. d. Verlossing geschiedt
meestal door eigen krachten, maar men most
erbij tegenwoordig zijn, d. arbeid nooit aanzetten of d. verlossing ontijdig verhaasten,
omdat men daardoor 't dier niet slechts doet
Alden, maar ook vele nadeelige gevolgen veroorzaakt. Na d. verlossing wordt a. d. koe
eenig versterkend voedsel toegediend, bijv.
melk met roggemeel en eieren, bier met
eieren, lijnzaad of raapkoeken, benevens goed
hooi enz.; doch door haar eigen melk of d.
biest to laten drinken, veroorzaakt men wel
eens, dat d. koe zich zelf zuigt. Men kan niet
ontkennen, dat d. moedermelk voor 't half 't
natuurlijkste en voordeeligste voedsel is en
dat 't zuigen der moeder d. voorkeur verdient, doch 't huishoudelijk voordeel strijdt
hiertegen en men neemt terstond 't kalf v. d.
koe weg, plaatst 't in een afgezonderd hok
op droog stroo, geeft 't een weinig zout, wrtjft
daarmee tamelijk stark d. tong en d. mond.
strijkt 't slijm af, doet dit bij 't drinken in
een emmer, dat men a. d. koe geeft, en maakt
voorts 't kalf, door wrijving met stroo over
't geheele ltjf, v. onder tot boven geheel
schoon en 't haar los. Na verloop v. 6 of 8
uur geeft men 't kalf d. eerste biest v. zijn
moeder, met water verdund, waarmee men
3 maal daags eenige dagen aanhoudt en
waaromtrent geen verkeerde spaarzaamheid
moot plaats hebben. Voorts geeft men a. d.
kalveren, gedurende 2 of 3 weken, melk, zooals die v. d. koeien komt, met ', 14 water, en
men gaat zoo allengskens tot gekarnde melk
over, terwtjl zij ook hooi beginnen to eten.
Omtrent 10 weken oud, kan men d. kalveren
in 't land brengen, onder toediening v. afgeroomde melk, karnemelk of hui, totdat 't
nagras komt, wanneer zij a. hun vorig voedsel kunnen worden ontwend. Wil men d. kalveren vetmesten, dan worden zij in zeer enge,
donkere hokken opgesloten, driemaal daags
met warme, onvervalschte melk gevoederd
en zoo in weinige weken tot een aanmerkelijke zwaarte en vetheid gebracht. Bulkalveren, waarvan slechts weinige tot d. voortteling worden aangehouden, worden op verschill. ouderdom, naar 't gebruik, dat men
van hen wil maken, gesneden. Moeten zij als
ossen worden vetgeweid, dan geschiedt zulks
'c best eenige dagen na d. geboorte, waardoor
zij een malsch en smakeltih vleesch opleveren.
Wil men echter d. bulkalveren tot trekossen
opleiden, dan is 't best, hun v. 't voorttelingsvermogen to berooven, wanneer zij
omtrent bronstig worden, op welken tijd zij d.
vollen wasdom en alle spierkracht genoegzaam
verkregen hebben; doch zij worden eerst op
hun derde of vierde jaar a. d. arbeid gewend.
d. Koe wordt na d. verlossing, gedurende
eenige dagen, 3 maal daags gemolken, 'tgeen
vervolgens tweemaal geschiedt. Men moet
haar altijd schoon uitmelken, want dikwijls
veroorzaken slappe melkers, dat d. koeien
taai in 't melken worden on telkens minder
geven, terwtjl bovendien d. ondervinding leert,
dat d. 't laatst uitgemolken melk veol moor
room dan d. 't eerst gemolkene oplevert; d.
morgenmelk geeft meer room dan d. avondmelk. Zooveel verschil er in 't ras v. 't rund,
zijn gewicht of zijn grootte is, zooveel heeft
er ook in 't melkgeven plaats. Hoowel d.
bests rnelkgeefsters, overeenkomstig d. voordeelen daarvan, altijd moeten gekozen worden,
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moot men nochtans met d. aard v. d. growl
en 't gegeven voedsel to rade gaan en 't is
voordeelig, dat men 't vee v. mindere naar
betere weiden overbrengt, daar 't tegendeel
een nadeelige uitwerking heeft. d. Stalvoedering v. 't rund bepaalt zich bij hooi, kiaver,
esparcette, spurrie, mangelwortels, gels wortelen, alsmede bij boonen, wikken, koolplanten, aardappelen, knollen en cichorei. Zij is v.
Duitschen oorsprong, bijzonder in Engeland
algemeen en in vele andere landen, ook in
onze zuidoostelijke pro vinci6n, ingevoerd,
doch stemt weinig met d. uitmuntende weiden in 't noordelijk gedeelte onzes vaderlandsovereen. Men onderscheidt d. stalvoedering
in geheele on halve, v. welke d. laatstemeestal boven d. eerste in landen. waar dozemanier v. voederen in gebruik is, verkozen
wordt. Bij d. winterstalvoedering is 't toe-voeren met voedergewassen, lijn- en raapkoeken zeer nuttig, doch men moet hierbtj naar
d. bedoeling v. melkgeving on vetwording tewerk gaan.
Gelijk alle door d. mensch tarn gemaakte
en a. d. natuurlijke levenswtjs onttrokken
dieren, heeft ook 't rund met een zeer groot.
aantal ziekten to kampen. Behalve d.uitwen-dige gebreken in d. mond, d. oogen en d.
ooren, 't afstooten der horens, d. kniezwarn,
d. mok, 't klauwzeer, gezwellen, schurft, zeere
sponen on pokken, vindt 't rund zijn gevaarlijkste ziekten onder d. inwendige (tongblaar,
miltvuur, longziekten, runderpest e. a.).
Runeberg (JOHANN LUDWIG), een begaafd
Zweedsch-Finsch dichter, geb. 5 Febr. 1804 teJacobstadt, in Finland, overl. 6 Mei 1877 to
Borga als prof. in d. Grieksche on Latijnschetaal. HU schreef idyllen, romancen en balladon. Uri eerste groote gedicht, „Grafven
Perrho" (1831), ward door d. Zweedsche Academic bekroond, terwtjl zijn voorn. work,.
„Fanrik Stals Sagner" („Vaandrig Stahl's vertellingen"), hem weldra tot d. 't meest gevierden dichter in Finland on Zweden rnaakte. Zija
gezamenl. werken werden o. a. in 1873—'74
uitgeg. Ztjn Leven beschreef Peschier (1881).
Runenschrift is d. naam der letter- of
schrtifteekens v. d. oude Germanon. Daar zip
alleen a. d. priesters bekend waren en tot d..
geheimenissen v. d. godsdienst behoorden,
ontvingen zij d. naam Runen (v. Runa, geheimenis, verborgenheid). d. Gedaante der Runische letterteekens verraadt eenige overeenkomst met d. oudste vormen v. 't GriekschPhoenicische alphabet; doch geheel onbekend
is 't. hoe die samenhang of overeenkornst teverklaren is. 't Oudste Runische letterstelsel
telde slechts 15 teekens, overeenkomende met
d. letters f, a, tit, o, r, k, h, n, i , a, s, t,b,l,nt ;doch later werden er v. tijd tot tijd (met namedoor d. Scandinaviers, Angelsaksen on Gothen) meer letters btjgevoegd, zoodat hun
aantal tot 31 klom. Toen d. Gothische bisschop Ultilas zijn taal tot schrWtaal verhier
on met name ook voor gin btjbel vertaling een nieuw alphabet btjeenbracht, bezigde hij
daartoe ten deele d. Runische, ten deele ctGrieksche letterteekens, doch verder deed d..
invoering v. 't Christendom in Germaansch
Europa 't Latijn als schrijftaal d. plaats der
vroegere talon innemen on dit bracht mede,
dat d. Runische lettarteekens door d. Romeinsche verdrongen werden en alleen in gebruik
bleven, met of zonder wtjzigingen, ter aanduiding v. die kianken in d. landtaal, voor
welke d. LatUnsche geen letterteekens bezat.
Overigens is 't nog onzeker, of bij d. oudeGermanen d. karakters, onder d. naam Runett
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bekend, wel oorspronkeltjk letterteekens waren; veal overeenkomst hadden ztj met die
op houtjes gesneden figuren, waarvan reeds
Tacitus- melding maakt („De Mor. Germ. c. X"),
als door d. priesters der Germaansche stammen gebezigd bij 't voorspellen. Althans,
waar men ze aantreft op wapens, drinkhorens e. a. voorwerpen, schijnen zij niet
altijd als eigenlijke opschriften voor to
komen, maar ook (en misschien voornamelijk) als een soort v. heilige teekens. Vele
zulke voorwerpen met runenschrift heeft men
gevonden, meerendeels in Scandinavig, doch
-ook in Engeland. 't Eerst gevondene, althans
't eerst bewaarde voorwerp v. dien aard was
en gouden drinkhoren, die in 1734 bij Tondern in Sleeswijk is opgegraven en een der
sieraden. v. 't museum to Kopenhagen heeft
uitgemaakt. Zie uitvoeriger Thorwald Legis,
„Die Runen und ihre Denkmaler" (1829), Sparschuh, „Keltische Studien" (1848), Grimm,
„Ueber Deutsche Runen" (1821) on „Zur Literatur der Runen" (1828), en von Schrtiter, „Finnische Runen" (1834).
Runensteenen noemt men die behouwen
of vaak ook onbehouwen granietblokken der
nude Noordsche volken, welke tot grafsteenen,
grensscheidingen enz. dienden en v. ingebeitelde letters, runen genaamd, voorzien zijn.
Men vindt ze in groote menigte, zoowel in
Sleeswtjk-Holstein en in Denemarken ale in
Zweden, Noorwegen, IJsland en Groenland.
Rupel (d.), een riviertje in d. Belgische
prov. Antwerpen, gevormd door d. vereeniging der Senne, Dille, Groote en Kleine Nethe.
Na een korten loop valt 't tegenover Rupelmonde in d. Schelde.
Rupelmonde, een Belgische stad in d.
prov. Oost-Vlaanderen a. d. linkeroever v. d.
Scheldc,tegenover d. plaats, waardeze d. Rupel
opneemt. Ztj heeft steen- en pannenbakkerijen.
looierijen, bleekerijen e. a. industrie, telt 8000
inw. en isi d. geboorteplaats v. d. beroemden
aardrijkskundige Gerard Mercator, die er in
1512 geb. ward.
Rupp (JULIUS), een der stichters v. d. vrije
gemeenten, geb. 13 Aug. 1809 to Koningsbergen. Iltj ward in 1845 ten gevolge v. gin verzet tegen 't zoogen. Athanasiaansch symbolum v. zijn ambt als predikant ontzet on
stichtte vervolgens in 1846 met verscheidene
zijner vrienden on geestverwanten d. thans
nog bestaande vrtje gemeente to Koningsbergen,. in 1840, 1862 on 1863 was RUPP lid v. 't
Pruis. huis v. afgevaardigden en NJ overl.
11 Juli 1884 in zijn geboortestad. Behalve zijn
geschriften over „Gregors von Nyssa Leben
und Meinungen" (1834) en „Immanuel Kant"
(1857) schreef htj „Der Symbolzwang und die
protestantitiche Gewissens- und Lehrlreiheit"
(1843), „Von der Freiheit" (2 dln, 1856) en „Das
Sektenwesen und die Freie Gemeinde" (1859).
Ook gaf htj met andere„Die Freie evangelische Kirche” (1847), d. ' ,KOnigsberger Sonntagspost" (1856—'62) on d. „ReligiOse Reform"
(1867—'76), 't orgaan v. d. vrije gemeenten in
Duitschland, uit.
Ruppell

(WILHELM PETER EDUARD SIMON),

een verdienstelijk reiziger on natuuronderzoek-er, 20 Nov. 1794 to Frankfort a. d. Main
geb., waar zijn vader postdirocteur was; htj
bezocht eerst 't gymnasium, doch moest na
den dood zijner ouders, op verlangen v. ztjn
voogd, tot d. handelsstand overgaan.Meerderjalig geworden, ondernam MI in 1817 een reis,
eerst n. Rang en vandaar n. Egypte on Sinai,
wat aanleiding gaf tot 't schrtjven v. zijn
work „Fundgruben des Orients" (5 dln, 1818).
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Door daze reis tot ontdekkingstochten aangevuurd, trek hij eerst n. Genua on vervolgens
n. Pavia (1818—'21), om zich tot een reis n.
Afrika voor to bereiden. Van 1822—'27 doorreisde htj Nubia, Sennaar. Kordofan en Arable,
waarvan men d. resultaten vindt ztjn boek
„Reisen in Nubien, Kordofan und dem Petraeischen Arabien" (1829), alsmede in d. „Atlas
zur Reise hn nOrdlichen Afrika" (1826—'31) en
in eenige kleine opstellen.
Nadat hij in d. zomer v. 1829 zich eenigen
tijd to Leiden on in 't voorjaar v.1330 to Parijs
had opgehouden, stak hij in d. herfst v. dat
jaar v. Livorno weer n. Egypte over, om een
tweede reis to ondernemen; hij bereikte in
Febr. 1833 Gondar, een der steden v. A bessynie.
Vandaar met belangrijke verzamelingen teruggekeerd, gaf hij achtervolgens uit: „Neue
Wirbelthiere zur Fauna Abyssiniens gehOrig"
(1835—'40), „Reise in Abyssinian" (2 dln,
1838—'40) on „Systematische Uebersicht der
Vogel Nord- und Ost-Afrikas" (1845). Zijn geheele verzameling voorwerpen v. natuurlijke
historie schonk hij a. 't Senkenbergsche
Museum in zijn vaderstad on zijn verzameling
v. munten, handschriften on oudheden a. d.
bibliotheek aldaar. In 1826 ward hem door d.
academie to Giessen honoris causa 't diploma
v. doctor in d. geneeskunde geschonken.
Ruprecht, bijgen. BLEM (d. i. CLEMENS Of
d. GOEDIGE), keurvorst v. d. Palts en v. 1400 t.
1410 Duitsch tegenkoning v. Wenzel, geb. 5 Mei
1352. In 1398 zijn vader Ruprecht II als Ruprecht III opgevolgd zijnde in d. Palts, ward
14 in 1400 op d. koningsstoel to Rense door
d. geestelijke keurvorsten tot koning gekozen
in plaats v. Wenzel, die v. zijn waardigheid
ontzet ward verklaard; doch hij zag zich
slechts door een gedeelte der rijksstanden
erkend en moist zich slecht in zijn waardigheid to handhaven. overl. 18 Mei 1410 to
Oppenhei m.
Ruprecht (ROBERT), paltsgraaf, d. derde
zoon v. keurvorst Frederik V v. d. Palts en
Elizabeth v. Engeland, geb. 27 Dec. 1619 to
Praag. Hij streed in d. 30-jarigen oorlog tegen d.
keizerlijken, was v. 1638—'42 krijgsgevangene,
ging daarna n. Engeland naar zijn oom Karel I
en streed in d. Engelschen burgeroorlog tegen
d. parlementstroepen. In 1645 moest htj a. daze
Bristol overgeven, weshalve Karel hem 't
commando over d. koninklijke ruiterij ontnam.
In 'tzelfde jaar n. FrankrjJk gevlucht, keerde htj
btj d. restauratie der Stuarts n. Engeland terug,
streed in d. vierdaagschen zeeslag tegen de
Ruyter (1666) on in 1673 voerde hij als Engelsch
admiraal d. Engelsch-Fransche vloot tegen
Holland aan. HU overl. 29 Nov.1682 to London
als gouverneur v. Windsor.
.Rups.klaver (Medicago). Dit plantengesl.
behoort tot d. natuurl. fam. der vlinderbloemigen (Papilionaceae); 't kenmerkt zich door
een 5-tandigen of 5-spletigen kelk, een vlindervormige bloemkroon met een stomp°
kiel, tweebroederige meeldraden en drietallige bladeren, terwtjl d. bloemen tot korte
trossen vereenigd ztjn. d. Vruchten (en dit
onderscheidt d. rupsklaver vooral v. versante geslachten) liebben in d. regal niet d.
vorin v. gewone peulen, maar gin slakkenhuisvormig opgowonden on bltiven geheel
gesloten of openen zich alleen langs d. rugnaad. Hierop maakt d. zeisoormige rupsklaver
(M. falcata) een uitzondering, ofschoon d.
peulen een kromming vertoonen, die slechts
zelden wordt aangetroffen.
Zeven soorten, alle behoorende tot d. 5e
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worden bij ons in 't wild aangetroffen, te
weten: d. Lucerne, ook wel zaai-rupsklaver,
eeuwige, Fransche of paarsche klaver geheeten
(M. sativa), d. gele (M. media), d. zeisvormige
(M. falcata). d. hopklaver, ook wel gele keien
genoemd (M. lupulina), d. gevlekte (M. maculata),
d. kleine (M. minima) en d. getande (M. denticulala). Van deze soorten, die alle in Juni, Juli
of Aug. bloeien, zijn d. drie eerste overblijvend ;
d. vierde is tweejarig en d. drie laatste zijn
eOnjarig. Met uitzondering v. d. Lucerne, die
donker paarse of violet-kleurige bluemen
heeft, brengen alle gele bloemen voort. Als
voedergewassen zijn d. soorten v. rupsklaver
zeer gezocht.
d. Kenmerken, waardoor d. genoemde soorten v. elk. te onderscheiden zijn, zijn te vinden
in d. bladeren, maar vooral in d. vruchten;
-doze zijn gekromd of slakkenhuisvormig opgerold en in 't laatste geval moot men nagaan,
hoeveel windingen zij beschrijven en of die
windingen al of niet dicht tegen elk. zijn
aangedrukt; of zij in 't midden al of niet een
opening vertoonen; of zij met stekels bezet
of ongewapend zijn; of die stekels gesleufd
zijn of niet en of d. door d. sleuf gevormde
beenen beide uit d. rand der peulen zelve of
een v. beide uit d. vlakke zijde dozer laatste
oprijst; eindelijk, of d. vlakke zijde der peulen
al of niet geaderd is. Met betrekking tot d.
bladeren valt op te merken, dat deze langwerpig zijn bij d. Lucerne, gele en zeisvormige
rupsklaver en kort, soms wig vormig, btj d. hopklaver, d. gevlekte, kleine en getande rupsklaver.
Nog verdient vermelding, dat d. meeldraden
en d. stamper der Lucerne gedurende d. bloeitijd een groote mate v. prikkelbaarheid bezitten, zoodat zij bij aanraking met een schok
naar boven springen. 't Volgende schema
maakt d. herkenning der soorten v. rupsklaver gemakkelijk.
I. Peulen ongewapend.
A. Met verscheidene zaadkorrels.
a. peulen zeisvormig gekromd: M. falcata
(zeisvormige rupsklaver).
b. peulen halfcirkelvormig gekromd of
slakkenhuisvormig gewonden met een winding (stengel vast [niet hol]), bloemen niet
standvastig v. kleur: M. Media (gele rupsklaver).
c. peulen slakkenhuisvormig gewonden met
D 2 of 3 windingen: M. sativa (Lucerne).
B. Met een enkele zaadkorrel, peulen zwart,
gekromd, verheven geaderd: M. lupulina (Hopk I aver).
II. Peulen met stekels gewapend.
A. Steunblaadjes zeer oppervlakkig ingesneden (getand).
a. peulen tot eon kogelrond lichaampje slakkenhuisvormig opgerold, op d. platte ztjde
der windingen niet geaderd : M. minima
(kleine rupsklaver).
b. peulen tot een plat-kogelrond lichaampje
slakkenhuisvormig opgerold, op d. platte zijde
der windingen verheven geaderd: M. maculata
(gevlekte rupsklaver).
B. Steunblaadjes zeer diep ingesneden en in
fijne slippen verdeeld. Peulen met a. haar top
eenigszins omgekromde stekels: X11. denticulata
(getande rupsklaver).
RusRurik, d. vermoedelijke stichter
ache rijk, was een der Noorsche vorsten, wier
pulp door d. bewoners v. 't reeds bestaande
Novgorod tot d. bevrediging v. binnenlandache onlusten ward ingeroepen. Met zijn broeders Cinaf on Trovor gaf RURIK a. die roepstem gehoor. Men meent, dat d. burgers v.
Novgorod echter zoo naijverig waren op hun
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aloude vrijheden, dat geen der broeders zijn
verbltjf binnen d. stad mocht houden, maar
dat Ladoga a. RURIK en andere grensplaatsen
a. zijn broeders tot verblijf werden aangewezen. Zoo verdedigden zij 't gebied twee
jaar lang tegen buitenlandsche vijanden; na
dat tijdsverloop stierven Cinaf en Trovor,
waardoor die taak alleen a. RURIK ward nagelaten. Zijn gebied strekte zich toen uit v. d.
moron Onega, Ladoga on Peipus tot d.Wolga
en d. D wina. Niet langer tevreden met 't gezag, dat hem aanvankelijk ward toegekend,
schijnt hij dit allengs to hebben uitgebreid,
'tgeen in 865 aanleiding gaf tot een gevaarlijken
opstand, onder aanvoering v. Vadim, bijgen.
d. Dappere, die echter door RURIK met geweld
onderdrukt ward. Sedert dien tijd begon
laatstgen. d. steden on streken des rijks a.
vertrouwde vrienden in leen to geven en na
zijn gezag op die wijze meer bevestigd to hebben verliet hij Ladoga en koos hij Novgorod
tot residentie. Van dezen ttjd of schtint 't bestuur v. RURIK zoo drukkend geworden to
zijn, dat vele zijner stamgenooten d. wijk
namen, wat o. a verrneld wordt v. d. brooders Oskold on Dir, die d. grondslag v. een
ander rijk legden to Kiew. Volgens andere
verhalen echter heeft RURIK verder met zijn
naburen in vrede geleefd. Op een medaille
staat vermeld, dat hij uit 't land der Waregers
n. Novgorod geroepen ward on daar 17 jaar
geregeerd heett. HO stierf in 879 on ward opgevolgd door zijn zoon Igor, die slechts 14jaar
oud was on volgens d. beschikking v. RURIK
zelf onder d. voogdij v. Oleg, eon zijner bloodverwanten, ward gesteld. Tot 1508 heeft 't
huis RURIK over Rusland geregeerd; toen
stierf 't in inannelijke linie uit. Nog vindt
men echter in Rusland eenige geslachten, die
RURIK als hun stamvader beschouwen.
Ruse (HENDRIK), een Nederl. vestingbouwkundige, gab. 9 Apr.1624 to Ruinen, in Drente,
on overl. 4 Mrt 1679 to Sauwerd, in Friesland,
maakte in zijn jongelingsjaren verschill. oorlogen in Zuid-Europa mee on was later als
kapitein-ingenieur to Amsterdam werkzaam.
In 1659 ward hij door d. hertog v. BrunswUk
n. Luneburg geroepen om d. vestingwerken
v. Harburg to verbeteren on vervolgens die
v. Luneburg on GlUckstadt. Later trad hij in
dienst v. Denemarken, waar htj tot baron v.
Rusensteyn verheven ward on tot generaalmajoor bevorderd ward. Er bestaan enkele vestingbouwkundige werken v. zijn hand, die ook
in 't Engelsch en 't Duitsch vertaald zijn. — Zijn
broader ALBERT RUSE, gab. to Emmen,14 Nov.
1614, on overl. to Leiden in 1678, was eerst
boogl. to Amsterdam on vervolgens to Leiden.
Ruskin (JOHN), een verdienstelijk Engelsch
kunstcriticus, gab. 18 Febr. 1819 te London. HU
wijdde zich a. d. schilderkunst, was v. 1869—'79
prof. in d. schoone kunsten to Oxford on
vestigde zich later to Brantwood in d. ,Lake
country". Een museum, dat hij te Walkley nabtj
Sheffield stichtte, ward in 1890 n. Sheffield
verplaatst. RUSKIN heeft een aantal geschriften,
op 't gebied der kunstcritiek on d. theorie der
kunst, in 't licht gegeven. Als d. voorn. noemen wij: „Modern Painters" (5 dln, 3e dr.
1889), The stones of Venice" (3 dln, 1851—'53),
door d. schrijver zelf geillustreerd,,Lectures
on architecture and painting" (1854), „Elements
of Drawing" f1857), „Elements of Perspective"
(1859), „Aratra Pentelici", handelende over d.
beginselen der beeldhouwkunst (evenals „The
laws of Fesole" die d. teeken- en schilderkunst behandelt) on „Val d'Arno" (over d.
kunst in d. 13e eeuw in Florence en Pisa). Zia
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Cook „Studies on Ruskin" (1890) en d biographieiln v. Smart en Mather.
Rusland of 't .Rusaieche rijk (Russ.
Bossia, Rossiivkaia Imperia), een keizerrijk,
dat weer dan d. helft v. Europa benevens
geheel Noord-Azie en een groot deel v. MiddenAziO beslaat; 't is 't grootste rtjk der wereld
en heeft een oppervl. v. ruim 400 000 vk.
len of 22 400 000 KM', d. i. fauna v. al 't
land op aarde of ruim 1 ,24 v. d. geheele aardoppervlakte. Wat 't aantal inwoners betreft,
wordt 't echter door China en 't Britsche rtjk
(met d. kolonien) ver overtroffen. 't Strekt
zich uit v. 37° 10' (oase Merw) tot 78- 4' N.-Br.
(kaap Tsjeljoeskin) en v. 17. 50 (waar d.
Warthe d. Pruisische grens betreedt) tot
190° 16' 0.-L. v. Greenw. (Oostkaap a. d. Beringstraat) en grenst ten N. a. d. Noordelijke
IJszee, in 't 0. a. d. Grooten Oceaan, in 't Z.
a. 't Chineesc he rijk (Mandsjoertje, Mongolia,
Dsjoengarije, Oost-Toerkestan), d. khanaten
Bokhara en Khiwa, Afghanistan, Perzie, d.
Kaspische Zee, Aziatisch Turktje. d. Zwarte
Zee en Roemenie en in 't W. a. Roemenio, Oostenrtjk-Hongarije, 't Duitsche rijk, d. Oostzee,
Zweden on Noorwegen.
't Russische rijk wordt verdeeld in d. volgende hoofddeelen:
Europ. Rusland 98 400 vk. mijlen of 5 400000
KM2.
Siberia 223 600 vk. mtjlen of 12'500 000 KM 2.
Centraal-Azie 55 000 vk. mijlen of 3 300000
KM 2.

Kaukasus-landen 7 800 vk. mtjlen of 430 000
KM2.
d. Drie laatstgenoemde deelen vormen samen
't zoogen. Aziatisch Rusland; echter willen
d. Russische geographen v. geen scheiding
in een Europeesch en Aziatisch gedeelte
weten en spreken ztj slechts v. den Russisch
rijk (Rossiivkaia Imperia), 't machtigste dat
ooit bestond.
1. Europeesch Rusland (met Polen en Finland)
beslaat bijna 't geheele Oosten, d. romp v.
Europa, en heeft in 't W. en N. dezelfde grenzen als 't groote Russische rtjk. In 't 0. worden gewoonitjk 't Oeral-geb., d. Oeral rivier
en d. Kaspische Zee als d. grenzen tuss. dit
gedeelte en Aziatisch Rusland beschouwd,
maar in 't midden en zuiden v. d. Oeral loopt
d. grens t. 0. v. dit gebergte tot d. Tobol,
terwij1 zU een eind ten W. v. d. ri vier d.
Oeral blUft. In 't Z. wordt d. grens gevormd
door d. Manytsj (want 't Kaukasosgebied
wordt tot Azig gerekend), verder door d. zee
v. Azow, d. Zwarte Zee en Roemenig. Ofschoon Rusland a. vier zee8n grenst, is 't een
echte continentale staat; want d. Kaspische
Zee is een binnenzee, d. Zwarte Zee en d.
Zee v. Azov, en d. a. Rusland grenzende deelen "der Oostzee (d. Golf v. Riga, die v. Finland
en d. Bothnische Golf) gin d. 't meest landwaarts in gelegen deelen v. binnenzeeft on
d. Noordeltike IJszee is voor 't grootste deel
des jaars langs d. kusten met tis bedekt.
Met uitzondering v. d. noordkust v. 't schiereiland Kola is d. kust der IJszee vlak. In 't
0. sluiten d. eilanden- Waigatsj On NovaZembla d. Karische Zee v. d. IJszee af; d.
toegang tot d. eerstgenoemde zee wordt gevormd door straat Joegor en straat Waigatsj.
Tuss. d. sChiereilanden Kanin en Kola is d.
toegang tot d. diep in 't land dringende Witte
Zee met d. golven v. Dwina, Onega en Kandalaskja; d. kusten v. Finland zUn zeer rotsachtig; tallooze kleine eilandjes, scheren genaamd, liggen ervoor. Koerland, Wand en
Estland hebben vlakke kusten, met uitzon-
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daring v. 't gedeelte toss. Baltisch Port em
Reval; d. Bothnische Golf wordt afgesloten
door d. rotsachtige, steil uit zee oprijzendeAlands eilanden en d. golf v. Riga door d. eilanden Dago en Osel. d. Beide laatstgen. golven
aismede d. Golf v. Finland vriezen ieder jaar
toe; ook langs 't overige deel der Oostzeekust
is geregeld 's winters iJg to zien. In 't Z.
scheidt 't schiereiland d. Krim, dat door d.
smalle landengto v. Perekop met 't vasteland
samenhangt, d. zee v. Azow v. d. Zwarte
Zee; d. straat v. Kertsj verbindt beide zeeen.
d. Ondiepe Zee v. Azow heett vlakke kusten,
behalve in 't N.; ten W. v. d. Krim verhetren
zich d. Pontische steppen met steile kusten
ter hoogte v. 30 b, 50 M. uit d. Zwarte Zee,.
die hier strandmeren, limans, vormt; d.. zuidoostkust v. d. Krim is steil, evenzoo d. oostkust v. d. Zwarte Zee. d. Kaspische Zee, langswelke geen enkele goede haven, met uitzondering v. Bakoe, wordt gevonden, ligt met,
haar waterspiegel 26 M. beneden d. Zwarte
Zee. d. Grens tuss. Zweden en Rusland wordt,
gevormd door d. Tornearivier met d. Muonio
en die tuss. Pruisen en Rusland door d. Prosna,
terwijl op d. Oostenrijksche grens d. Weichsel
en d. Zbroecz stroomen en op d. Roemeensche
grens d. Proetn gevonden worth,.
Wat d. verticalen vorm betreft, bestaat
Europeesch Rusland voor verreweg 't grootste
gedeelte uit een wijduitgestrekte laagvlakte,
d. Oost-Europeesche en ook wel d. Sarmatische vlakte geheeten, die zich v. d. Noordelijke IJszee tot d. Zwarte zee en v. d..
Oeral tot over d. westelijke grenzen v. 't rijk
uitstrekt en door d. Groote Volkerenpoorttuss. d. zuidelijke uitloopers v. d. Oeral en d.
Kaspische Zee in 't Z.-0. met d. Siberische
laagvlakte en d. steppen v. Toeran sarnenhangt, terwijl ze door d. laagte tuss. 't zuidoosteltike deel der Karpaten en d. Zwarte
zee verbonden is met d. Roemeensche en door d. laagte tuss. 't noordeinde der Karpaten
en d. Oostzee met d. Germaansche vlakte.
Deze vlakte ligt gemiddeld 100-200 M. boven.
d. zeespiegel; slechts in d. landruggen bereikt
zij bier en daar een grootere hoogte. Tuss. d.
boven-Dwina en 't Wolgagebied strekt zich
als waterscheiding d. Noord-Russische landrug
uit. die in 't 0. d. Timanbergen (276 M.) langs.
d. linkeroever der Petsjora naar d. NoordelijkeIJszee zendt. d. Groote ruimte tuss. Dnjepr
on Wolga wordt ingenomen door 't Centrale
plateau, dat in 't N. in d. Waldai-hoogten
(Popo wa Gora of Popenberg) een hoogte v.
351 M. bereikt; langs d. rechteroever v. d.
Wolga v. Nis:nii-Nowgorod tot d. kniebocht
v. d. Don strekt zich dit plateau ale een
heuvelrug uit, die zich verder zuidwaarts in
d. Ergenibergen tot d. Manytsj•vlakte voortzet..
t. 0. v. d. Wolga strekt zich d. Obsjei-Syrt,
d. i. algemeene landhoogte, uit tot a. 't zuideinde v. d. Oeral; ten N.-W. v. 't Centrale
plateau vormt d. West•ussische landrug d.
waterscheiding Wass d. Dnjepr a. d. eene on
d. Njemen en Duna a. d. andere zUde. In 't Z.
verheft zich links v. d. Weichsel 't Poolsche
plateau in d. Lyssa-Gora tot een hoogte v.
611 M.; ten Z.-O. strekt zich als voortzetting
der Karpaten 't Volhynisch-podolisch granietplateau uit, waaraan 't plateau v. ZuidRusland grenst, dat, doorstroomd door Dniepr
en Donez, tot d. kniebocht v. d. Don reikt.
Tuss. d. Noord-Russischen landrug en 't Russische Centraal-plateau .strekt zich 't Wolgabekken uit; tuss. laatstgenoemd plateau, d.
West-Russische landhoogte en 't VolhynischPodolisch graniet-plateau 't gebied v. d. Pripet-
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moerassen. In 't N.-W. verheft zich 't Finsche
meren-plateau ter hoogte v. 160 M. Langs d.
Noordelijke IJszee strekken zich d. toendra's
uit, boomlooze tnossteppen. Daarop volgt d.
gordel der naaldbosschen, die meer zuidwaarts
vervangen worden door loofboomen, eiken,
olmen en linden. Dan volgt 't steppengebied,
een groot weiland, dat 's zomers dor en stoffig
is en door groote zwermen sprinkhanen wordt
bezocht, 's winters onder d. sneeuw begraven
ligt, maar in d. lente en d. herfst met een
groen grastapijt prijkt. 't Geheele noordwesten
wordt bedekt door een laag diluvium, v.
gletschers afkomstig, die tot Kiew reikt en
met meren, moerassen, venen en zwerfblokken
of erratische gesteenten bedekt is. Ten zuiden
v. een lijn over Kiew, Toela en Kazan bestaat
d. bodem uit d. zoogen. Zwarte aarde, een
grondsoort, die zeer rijk is a. humus, zoodat
d. geheele streek, waar ze voorkomt, een korenschuur des rijks mag heeten. Langs d. oostgrens strekt zich 't Oeral-gebergte uit, dat in
d. Tollpas een hoogte v. 1688 M. bereikt. In
't Z. v. d. Krim verheft zich 't 1519 M. hoogo
Jaila-gebergte.
d. Rivieren v. Rusland behooren tot 't gebied v. 5 zeeen. In d. Noordelijke IJszee monden uit d. Kern, Wyg, Onega, Dwina, Mesen
en Petsjora. d. Oostzee neemt d. Tornea, Ulea,
Kymtnene, Newa, Luga, Narowa, Pernau,Lijflandsche Aa, Duna, Koersche Aa, Njemen,
Weichsel en (door d. Oder) d. Warthe op.
Tot 't gebied v. d. Zwarte Zee behooren d.
Donau, d. Dnjestr, d. Boeg en d. Dnjepr; d.
Don mondt in d. Zee v. Azow uit. d. Kaspische
Zee neemt d. Wolga en d. Oeral op. d.Laatstgenoemde zijn binnenstroomen.
Eenige rivieren t. O. v. d. beneden-Wolga,
zooals bijy. d. groote en d. kleine Oesen, loopen uit in moerassen en kleine meren. d.
.0osteltjke Manytsj loopt dood in een steppe.
In 't voorjaar en d. herfst hebben d. rivieren
haar grootsten rijkdom a. water, in d. zomer
iondervindt d. scheepvaart dikwijls belemmering door d. lagen waterstand, 's winters is
zij maanden lang door 't ijs gestremd. d. Verschill. stroomgebieden naderen elk. op vele
plaatsen zeer dicht, wat, gevoegd bij d. geringe hoogte der waterscheidingen, 't aanleggen v. kanalen bevorderd heeft. d. Belangrijkste kanalen zijn die, welke d. Wolga met
d. Dwina en d. Newa en d. Dnjepr met d.
Njemen, d. Duna en d. Weichsel verbindee.
't Katharina-kanaal verbindt 't Kama- met 't
Wytsjegda-gebied en zoodoende ook d. Wolga
net d. Dwina. Van Rybinsk a. d. boven-Wolga
komt men deels door kanalen, deels door goeti
bevaarbare rivieren en meren n. d. Soechona
a. d. eene ztjde en voorbij 't Onega- en 't Ladoga•meer a. d. ander° zijde n. s. Petersburg.
Van Twer, nog verder d. Wolga op, vaart men
d. Twerza op tot 't Wisjni-Wolotsjok-kanaal,
dat n. 't gabled v. 't Ilmenmeer en verder
eveneens n. s. Petersburg leidt. d. Dnjepr is
door kanalen v. d. Beresina n. d. Duna en v.
d. Pripet n. d. Njemen v. grooter belang voor
't verkeer geworden; ook staat hij met d.
Weichsel en d. Boeg in verbinding. Tallooze
meren zijn over 't noordwesten des rijks
verspreid. d. Grootste en bekendste zijn: 't
Ladoga-meer, 't Onega-meer, 't Ilmen-meer,
't Peipus-meer en d. Finsche meren met bun
rotsachtige oevers, waaronder 't Saima-meer.
Ten N. en N.-W. v. d. Kaspische Zee liggen
omstr. 20o0 kleine zoutmeren. 't Elton-sneer
is voor d. zoutbereiding v. groot belang.
't Klimaat v. Rusland is als een gevolg der
verbazende uitgestrektheid in d. verschill.
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deelen zeer uiteenloopend, maar d. overgangen zijn geleidelijk. Over 't algemeen is d.
temperatuur lager dan op gelijke breedte in
West-Europa en in Rusland zelf neemt ze in
oostelijke richting voortdurend af. Charkow
ligt op dezelfde breedte als Mainz (50°) en heeft
een gem. jaarl. temperatuur v. 6' C.; Mainz
daarentegen v. 9° C. Vandaar dat d. isothermen in Rusland v. 't N.-W. n. 't Z.O.
- loopen.
d. Gem. jaarl. temperatuur bedraagt te Archangel 0,7', te s. Petersburg 3 in Moskou
4,5°, in Warschau 7°, in Poltawa 6-, in Cherson 9 en in Sebastopol 11°C. Gevoeglijk kan
men Brie klimaatgordels onderscheiden; 1')
d. noordelijke gordel v. 70--57° N. Br., die
een regenloozen winter met zeer lage temperatuur (tot —40° C.) heett; t. N. v. 65° blijft
d. grond steeds bevroren (grondijs), slechts d.
bovenste laag ontdooit in d. korten zomer en
doet hier en daar wat gran ontspruiten, ja
zelfs boomen groeien; 20 d. middelste gordel,
v. 57°-48 N.-Br. met lange, koude winters
en regen in alle jaargetijden; 3° d. zuideltjke
gordel v. 48 = — 44° N.-Br.; hier heerschen 's winters hevige sneeuwstorrnen en in d. regenarmen zotner hevige hitte en onweders zonder
regen. Astrakan heeft slechts 12 cM. regen.
Waar d. regen in alle jaargetijden ophoudt
begint d. steppe.
d. Meeste voortbrengselen uit 't delfstoffenrijk levert d. Oeral op. d. Bergwerken aldaar
brengen z 3 v. al 't ruwe ijzer op, dat Rusland
in d. schoot der aarde bevat; 't overige komt
uit Zuid- en Centraal.Rusland, Polen en Finland. d. Gouvernementen Moskou, Kaloega,
Toela en Rjasan leveren d. meeste steenkolen;
verder worden daze gevonden in d. Oeral, in
Polen en a. d. Donez. d. Meeste naphtha wordt
in Kaukasie gevonden, in mindere hoeveelheid
ook in Tante. Steenzout levert d. Oeral voornamelijk bij Jletzkaja t. Z. v. Orenburg, verder
wordt 't gevonden in d. gouvernementen Astrakan, Charkow en Jekatarinoslaw ; zeezout
wordt gewonnen uit d. limans langs d. Zwarte
Zee en d. zoutmeren bij Astrakan en in d. Krim;
bronzout in d. gouvernementen Jekatarinoslaw, Charkow, Nowgorod, Nisjnii-Nowgorod,
Perm, Wologda en Archangel. Goud, platina
en zilver vindt men in d. Oeral, 't eerste ook
in geringe hoeveelheid in Finland. Zink wordt
in Polen en Radom gevonden. d. Uitgestrekte
venen worden slechts hier en daar ontgonnen.
Bekende minerale bronnen zijn die v. Troizk,
in 't gouvernement Orenburg, d. staal- on
tyzerbronnen bij Lipezk, in 't gouvernement
Tambov, en d. zwavelbronnen bij Kemmern, in
Lijfland, Baldohn, in Koerland, en Sergiewsk,
in 't gouvernement Samara.
d. Landbouw trad in Rusland ten gevolge
v. d. opheffing der ltjfeigenschap door keizer
Alexander II een geheel nieuw tijdperk in.
d. Boeren verkregen daardoor voor 't eerst
persoonlijke vrijheid, benevens 't recht grondeigendom to verwerven. Ztj konden d. stukken bouwgrond, die hun waren toegewezen
om er 't vruchtgebrulk v. to genieten,
koopen en zoodoende vrije grondbezitters
worden. d. Regeering schoot hun daartoe
geld voor. Maar bij d. nieuwe regeling v.
zaken slopen velerlei misbruiken in 'en,
daar d. bekwaatnheid der Russische boeren
op landhuishoudkundig gebied niet groot is
en d. landbouw in alle streken geheel uit
roofbouw bestaat, verkeert hij er in een slechts
weinig bloeienden toestand. Een poging tot
verbetering ward in 1883 in 't werk gesteld
door d. oprichting v. d. Agrarische Bank, die
d. boeren, welke grondbezit willen verwerven,
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geld daarop voorschiet en hen, die uit een
dicht bevolkte naar een minder dicht bevolkte
streek met vruchtbaren grond willen verhuizen, daarin voorthelpt. Een andere hinderpaal voor d. vrije ontwikkeling v. d. landbouw
ligt in d. omstandigheid, dat in Groot-Rusland
0. grond om d. dorpen been niet 't btjzonder
eigendom v. verschill. boeren is, maar a. d.
geheele gemeente toebehoort en v. tijd tot ttjd
opnieuw wordt verdeeld. 15 pct der oppervl.
wordt ingenomen door bouwland, 7 pct ligt
braak, 12 pct is weiland, 40 pct bosch en 26 pct
bestaat uit woeste gronden. d. Landbouw is d.
voorn. bezigheid der bevolking en wordt tot
60. N.-Br. met goed gevolg uitgeoefend; intusschen komt hij ook op nog hoogere breedte
voor; tarwe wordt tot 62°, rogge tot 66. en
gerst zelfs tot d. 69sten breedtegraad verbouwd.
Rusland brengt veel meer koren voort dan
't zelf noodig heeft en voert dan ook groote
massa's uit. Bovenal wordt er veel haver,
gerst, rogge en boekweit verbouwd en in 't Z.
ook mail. Met d. verbouw v. aardappelen
gaan brandewljnstokertjen gepaard, vooral in
Lijfland en Estland. Vias wordt door 't geheele rijk verbouwd, in enkele streken slechts
voert men 't uit, voornamelijk in d. Oostzeeprovincies en Wit-Rusland; hennep leveren
Klein- en Wit-Rusland, suikerbieten worden
vooral in Polen verbouwd. In d. zuideltjke
streken groeit wijn, voornamelijk in Bessarabia, d. Krim, a. d. Kaspische Zee en in 't
gebied der Donsche Kozakken. In KleinRusland en Bessarabi6 wordt d. meeste en
beste tabak verbouwd. Meer dan d. helft v.
al d. bosschen worden gevonden in d. gouvernementen Archangel, Olonetz, Wologda en
Perm; 't zuiden is arm a. wouden. Behalve
hout leveren d. bosschen houtskool, teer,
potasch, enz. Door 't vernielen der bosschen
is groote schade aangericht, die men sedert
1870 door een zorgvuldiger bestuur der wouddistricten eenigermate tracht te herstellen.
d. Veeteelt heeft haar zetel in d. zuidelijke
landstreken, voornamelijk in d. steppen en d.
gouvernementen v. 't Midden en 't Westen.
d. Poolvolken fokken rendieren; in Tauriti en
't gebied condom Astrakan komt d. lcameel
voor. d. Groote wouden in 't N. ztjn rijk a.
pelsdieren (boron, wolven, dassen, lynxen,
vossen en eekhorens) en wild, dat in bevroren
toestand overal heen, vooral ook naar d. groote
steden, wordt verzonden. In d. bosschen v.
Lithauen en in d. Oostzee-provincies leeft d.
eland en in 't woud v. Bialowicza, in 't gouvernement Grodno, d. oeros. In d. westeltjke
gouvernementen is d. teelt v. gevogelte zeer
belangrijk ; in d. meeste woudstreken v. 't
noordoosten en oosten doet men nog a. d. teelt
v. woudbijen, terwtjl overigens d. bijenteelt
't belangrtjkst is in Klein-Rusland en Lithauen.
In d. Krim en 't gebied v. d. Kaukasus wordt
ztjdeteelt uitgeoefend. Van groot belang is in
Rusland d. visschertj; d. rivieren ztjn zeer
rijk a. visa], vooral in hun midden- en
benedenloop. Sedert mon inrichtingen voor
kunstmatige vischteelt in 't leven heeft geroepen, is d. visscherij aanmerkeltjk vooruitgegaan; d. voorn. inrichting v, dozen aard
is •wel die v. Nikolskoje, in 't gouvernement
Nowgorod. In d. rivieren, die in d. Kaspische
Zee uitloopen, wordt voornamelijk steur gevangen, v. belang ook voor d. kaviaar-bereiding. d. Zeevisscherij heeft niet veel te
beduiden, 't meest nog langs d. Zwarte Zee.
d. Russische industrie is vooral opgekomen
sedert d. tijd v. Peter d. Groote, die vreemde
handwerkslieden uit Duitschland, Frankrtjk
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on Holland naar zijn land deed overkomem
Dank ztj 't stelsel v. beschermende rechten,
dat met groote gestrengheid wordt toegepast,
heeft 't fabriekswezen zich in d. laatste 50
jaren bjjzonder snel in Rusland ontwikkeld,
vooral in Polen en d. gouvernementen Moskou, Wladimir, Nisjnii-Nowgorod, Toela en.
Kaloega, Charkow, Podoliti en Lijfland. d. Voornaamste takken v. nijverheid ztjn d. fabricage
v. katoenen, linnen, wollen en zijden stollen,
d. leerindustrie, drukkerijen, ververijen, glas-,
porselein-, suiker-, kaarsen- en papierfabricage.
d. Fabrieken voorzien echter veornamelijk in
d. binnenlandsche behoeften en d. uitvoer n.
Azig; met d. Europeesche industrie kunnen
zij nog niet wedijveren. d. Linnenfabricage
bloeit in d. gouvernementen Kostroina, Wladimir, Jaroslaw, s. Petersburg en Twer, verder
in Polen en Finland; 't fijnste laken komt uit
Moskou, best juchtleer uit Jaroslaw en Kostroma. Eigenaardig is d. aanzienitjke uitbreiding der huisindustrie over een groot deel v..
't platteland. Waar d. bevolking zoo dicht of
d. bodem zoo schraal is, dat d. boeren niet
v. d. opbrengst v. d. grond kunnen leven,
vervaardigen ze allerlei voorwerpen, niet op
bestelling v. klanten of voor d. plaats hunner
inwoning, maar v. d. groothandel, dus voor
d. een of andere zaak, die ze dan weder uitvoert. 't Meest vervaardigt d. bevolking op
't platte land linnen en katoenen stoffen, voorwerpen v. leer, hout, metaal en aardewerk,
hoeden, laarzen, jachtgereedschap en muziekinstrumenten.
d. Binnenlandsche handel v. Rusland heeft
met velerlei moeilijkheden te kampen. Wel is
waar wordt 't aanleggen v. kanalen door d.
gesteldheid v. d. bodem zeer in d. hand gewerkt, maar, evenals alle waterwegen in 't
binnenland, ze ztjn vaak maandenlang met tjs
bedekt. d. Verbazend groote afstanden en d.
schaarsche bevolking bemoeiltjken 't aanleggen v. verkeerswegen in Rusland al evenzeer
als in andere landen d. gesteldheid v. d.
bodem zulks vaak doet. In 't natte jaargettjde zijn d. wegen haast onbegaanbaar;
d. sneeuwbaan is v. groot belang voor 't verkeer. Ook 't .aanleggen v. spoorwegen ondervindt d. genoenide moeiltptheden; dikwijls ook
heeft men hierbjj meer 't oog gehad op mogelilke veldtochten dan op d. belangen v. bandel en ntjverheid; maar, d. omstandigheden
in aanmerking genomen, heeft Rusland in d.
laatsten tijd wat 't aanleggen v. spoorwegen
betreft zeer veel tot stand gebracht. 't Spoorwegnet had in 1890 een lengte v. 38 381 KM.,
hieronder begrepen d. Finsche ltjnen en d.
Trans-Kaspische ljn. d. Jaarmarkten hebben
in Rusland nog hun oorspronkelijke beteekenis; d. beroemdste mis is die v. Nisjnii-Nowgorod, dan volgt die v. Irbit; ook Charkow,
Poltawa, Koremaja, b Koersk, on Krolowez,
in 't gouvernement Tsjernigow, hebben beroemde missen. Vele kleine missen worden
in d. Oekraine gehouden; verder bebben verscheidene plaatsen geregelde markten voor
ruwe producten en voortbrengselen der inlandache ntjverheid. Moskou en s. Petersburg staan
als zoodanig bovenaan, daarna moeten Kazan,
Charkow en Warschau genoemd worden.
Voor d. buitenlandschen handel is d. Oostzee d. voorn. handelsweg; daarna komen d.
Zwarte Zee en d. Zee v. Azow,d. spoorwegen
n. d. naburige Europeesche rtjken, d. Witte
Zee en d. Kaspische Zee. Met deze wegen
vergeleken, ztjn d. overlandswegen n. d. Aziatische rijken en d. Stillen Oceaan v. weinig
beteekenis. In 't jaar 1889 ward er voor een
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waarde v. 766 mill. roebels uitgevoerd en
voor een waarde v. 437 mill. roebels ingevoerd, welke waarden over d. landen aldus
verdeeld waren (in roebels):

Invoer.
Duitschland
Groot-Britannia
Frankrijk
Oostenrijk-Hongarije...
Belgie
Nederland
Turkije
Itali8
Zweden en Noorwegen
Denemarken
Vereenigde Staten ... .

124,3 mill.
100,7
1 9,1 :7,
18,8 71
8,2
4,4 ::
7,1 „
7,6 /I
6,1 71
1 ,5 77
50,7 77

1 Uitvoer.
192,3 mill.
274,4
42,9 77
31
27
26,2 /7
47,8 11
18,7 /7
30,1 71
13,2 77
11,6 ft
1,5 !I

Aan d. Europeesche grenzen zijn d. voorn.
producten v. invoer: geweven stollen, metalen, levensmiddelen, steenkolen en huiden;
uitgevoerd worden voornamelijk koren en
meel, hout, vlas, pelterijen, spiritus, likeuren,
kaviaar en visch. Aan d. Aziatische grenzen
wordt thee ingevoerd, verder geweven stoffen, katoen, pelterijen en huiden. d. Handeis-.
vloot telde in 1887 2971 schepen, waaronder
357 stoomschepen.
d. Vroegere historische indeeling in Groot-,
Klein-, Wit- en Rood-Rusland is offici6e1 geheel afgeschaft; evenzoo d. oude provinciale
namen als Lithauen, Oekraine enz. 't Russische rijk wordt thans officiCel verdeeld in
77 gouvernementen of stadhouderschappen,
waarvan er 60 op Europeesch en 17 op Aziatisch Rusland vallen; d. namen, die zij dragen,
zijn meestal ontleend a. hun hoofdsteden. Bij
daze verdeeling heeft men minder gelet op d.
vlakteuitgebreidheid dan wel op 't aantal
inwoners, zoodat sommige gouvernementen
een buitengewoon grooten, andere een betrekkeltjk zeer geringen omvang hebben.
d. Slaven vormen 't hoofdbestanddeel v.
Ruslands bevolking, b/s v. al d. inw. behoort
tot dezen stam. Er zijn 34,4 mill. Groot-Russon, 14 mill. Klein-Russen en 3,6 mill. WitRussen. d. Bevolking v. Polen bestaat uit d.
R.-Kath. Polen; daze komen ook verspreid
voor in d. oude Poolsche provincies t. W. v.
d. Dnjepr tot d. Zwarte Zee. In 't Z. wonen
Servi6rs on Boelgaren, in Volhynie Tsjechen
(7800). Met d. Slaven verwant zijn d. Lithausche volken, voornamelijk d. R.-Kath. Lithauers (811 000) a. weersztjden v. d. Niemen on
in 't Z. v. Koerland en een stam dor Lithauers,
die als Sjmoeden of Samogiti8rs bekend is
(624 000), verder d. Letten, die voor 't grootste
deel d. Protestantschen godsdienst belijden
in 't N. v. Koerland en 't Z. v. Lijfland. d.
Duitschers, d. afstammelingen der vroegere
veroveraars, wonen voornamelijk in d. Oostzeeprovincies, waar zij d. bevolking der steden vormen, ter wtjl ook d. groote grondbezitters Duitschers zijn; echter hebben ze zich
in verscheidene andere deelen des rijks (vooral
onder Peter d. Groote en Catharina II) neergezet. In Zuid-Rusland, langs d. Zee v. Azow,
langs d. Wolga en in Kaukasie bestaan onderscheidene Duitsche landbouwkolonien. Ala
ambtenaren, officieren, geleerden, kooplieden,
onderwipers en handwerkslieden kan men d.
Duitschers in alle gouvernementen in d. groote
steden en vooral in s. Petersburg en Moskou
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vinden. d. Zweden (273 000) zijn nog stark
vertegenwoordigd in d. vo ormalige Zweedsche provincies Estland en Finland. In 't Z..
voornamelijk in Bessarabia, wonen 648 000
Roemeniers on 112 000 Zigeuners ; in d. havenplaatsen langs d. Zwarte Zee on in d. zooeven genoernde landen 77 000 Grieken on
34 000 Armeniers. In s. Petersburg wonen een
duizendtal Franschen. d. Joden (2,6 mill.) zijn
door 't geheele rijk verspreid, 't meest komen
ze in 't W. voor, in d. voormalige Poolsche
landen. Met hen verwant zijn d. KaraInen of
Karaiten in d. Krim. 't N. on O. des rijks
wordt bewoond door Mongoolsche volken, die
verdeeld worden in twee hoofdgroepen: d.
Finsche on d. Tataarsche volken. d. Finsche
groep bestaat uit, d. Baltische Finnen in 't W.
en d. Wolga.Finnen in 't O. Tot d. Baltische
Finnen behooren d. Kareliers (303 000) in 't O.
on d. eigenitjke Finnen (1 710 000) in 't Z.-W.
v. Finland, d. Tsjoeden (48 000) langs 't Ladogaen Onegameer, d. Esten (49 000) in Estland on
in 't N. v. Lijfland, d. Lijflanders (ongeveer
2500) in 't N. v. Koerland on d. Lappen op d.
grenzen v. Zweden en Noorwegen. Als WolgaFinnen beschouwt men d. Mordwinen (792 000)
a. beide zijden v. d. Wolga v. Nisjnii-Nowgorod
tot Saratow, d. Ts;eremissen a. weersztjden v.
d. kniebocht v. d. Wolga, d. Wotjaken tuss.
d. Kama en d. Wjatka, d. Permiers (67 000) en
Wogoelen (2000) in 't gouvernement Perm, d.
Syrjanen (85 000) on Samojeden (5000) in 't N.
des rijks. d. Tataarsche volken worden in
Europeesch Rusland vertegenwoordigd door
d. eigenlijke Tataren (1 213 000) in Kazan, d.
Krim on Lithauen, d. Basjkieren (757 000) a.
weerszijden v. d. Bjelaja en d. Mesjtsjeraken
(136 000), d. Tsjoewasjen (570 000) v. d. Soera
in 't W. tot d. Oeral in 't 0., d. Kalmukken
(107 000) en d. Kirgiezen (159 000).
Wat d. godsdienst betreft, d. Griekschorthodoxe kerk is d. staatskerk; zij telt
90 mill. belijders on wordt door verschill.
wetten boven d. andere godsdiensten gesteld.
Aan 't hoofd der Grieksch-orthodoxe kerk staat
d. heilige synode, in welke hooggeplaatste
geestelijken on ook wereldlijke grootwaardigheidsbekleeders zitting hebben. d. RoomschKatholieken worden voornamelijk gevonden
in 't voormalig koninkrijk Polen on d. gouvernementen Minsk en Wilna en Protestanten in
Finland, Estland, Lijfland on Koerland; Joden
zijn door 't gansche land verspreid. In 't Z.-0.
des rifts belijden ongeveer 2 mill. zielen.d.
Mohammedaanschen godsdienst, voornamelijk
d. Tataren en Basjkieren. Vele Tsjoewasjen en
d. meeste Samojeden zUn nog heidenen (260 000).
d. Wolga-Finnen zijn wel is waar voor 't uiterlijk tot d. Grieksch-Katholieken godsdienst
overgegaan, maar ze hebben nog vele oude
heidensche gebruiken bewaard.
d. Volksbeschaving staat in Rusland nog
op zeer lagen trap. In 1885 waren er in Rusland
37519 lagere scholen met 2 075 962 leerlingen,
onder wie slechts 524 605 meisjes. Verder
waren er 83 inriehtingen ter opleiding v. onderwijzers on onderwijzeressen, 214 gymnasia
en pro-gymnasia met 63 702 leerlingen, 19
kadettenscholen met 7150 leerlingen, 79 burgerscholen met 15 859 leerlingen en 163 scholen v. d. heilige synode met 28 236 leerlingen.
Sedert 1870 heeft men verscheidene inrichtingen geopend tot opleiding v. ingenieur btj d.
spoorwegen, terwijl in d. laatsten ttjd veel
zorg besteed wordt aan 't onderricht op d.
industriescholen; 40 zeevaartkundige scholen
tellen samen 2012 leerlingen. Voor d. ontwikkeling v. 't vrouwelijk geslacht dienen 208
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gymnasia voor meisjes met 64 624 leerlingen,
28 meisjesscholen met 7683 leerlingen en
47 synodiale scholen met 10181. leerlingen.
Universiteiten met 4 faculteiten ztjn er to
s. Petersburg, Moskou, Kiew, Charkow, Kazan,
Warschau, Odessa en Dorpat. d. Finlandsche
universiteit, waar d. lessen in 't Zweedsch
worden gegeven, is gevestigd to Helsingfors.
Aan d. Russische universiteiten ztjn een groot
.aantal vrouweltjke studenten. Verder moeten
genoemd worden d. beide historisch-philologische instituten to s. Petersburg en Njesjin in
't gouvernement Tsjernigow, waaraan professoren in d. oude talen, d. geschiedenis en d.
Russische taai opgeleid kunnen worden. Voor
41. staatskerk bestaan er 4 geesteltjke hoogescholen to s. Petersburg, Moskou, Kazan
-en Kiew. Verder telt Rusland een groot aantal inrichtingen, waar jongelui voor enkele
vakken kunnen worden opgeleid, bijv. voor
-Oostersche talen, rechtswetenschappen, d.
medicijnen, landhuishoudkunde, 't bosch wezen,
d. bergbouw en handel on nijverheid. In d.
groote .steden heelt men verschill. geleerde
genootschappen, waaronder d. academie v.
wetenschappen to s. Petersburg bovenaan
staat.
d. Russische staatsregeling is die v. een
absolute monarchie. Sedert 1762 is d. kroon
erfelijk, zoowel in manneltjke als in vrouwelijke linie, in 't huis Holstein-Gottorp. d. Keizer
of Czaar (sedert 13 Mrt 1881 Alexander III), die
d. titel „beheerscher aller Russen" voert, ver-eenigt in zijn persoon d. hoogste wetgevende,
uitvoerende en rechterlijke macht, die door
Been enkel recht v. d. ztjcle der onderdanen
wordt beperkt. Met Rusland is door een personeele unie verbonden 't groothertogdom
Finland. Hier, zoowel als in d.Oostzeeprovinbestaat een volksvertegenwoordiging. d.
Landdag in Finland, door d. grondwet v. 1772
in 't leven geroepen en sedert 1863 weer
geregeld werkzaam, bestaat uit 4 standen
geestelijkheid, burgers en boeren), terwtjl
d. landdagen der Oostzeeprovincies (Ltjfland,
Koerland en Estland) slechts uit laden der
ridderschap zijn samengesteld. 't Hoogste
staatslichaam in Rusland is d. RUksraad,
welks laden door d. keizer voor hun leven
worden benoemd en dat moot beraadslagen
ever alle to nemen maatregelen on besluiten,
voordat daze a. d. keizer worden voorgelegd.
(1. Senaat is 't opperste gerechtshof en moot
41. door d. keizer goedgekeurde wetten registreeren on openbaar maken.d.Heilige synode,
die in 1721 ward opgericht tot verbreiding
en bescherming der Grieksch-Katholieke kerk,
is d. hoogste geesteigke vergadering des Mks.
Aan 't hoofd v. d. verschill. takken v. bestuur staan d. ministers v. 't keizerlijk huis,
v. oorlog, v. buitenl. taken, v. onderwijs, v.
financien, v. d. rtjksdomeinen, v. handel en
verkeer en v. justitie. 't Bestuur v. Finland
is opgedragen a. d. Finschen senaat, die onder
.d. leiding v. een gouverneur-generaal, d. vertegenwoordiger des keizers, staat; in s. Petersburg heeft verder eon comite tot bevordering
v. d. belangen v. Finland an zetel; a. 't hoofd
ervan staat d. minister-secretaris voor Finland. Voor 't provinciale bestuur is 't rijk verdeeld
in gouvernementen en doze gin weer in kreitsen verdeeld. Aati 't hoofd v. eon gouvernement
staat eon gouverneur; verder worden er
kreits- en landdagen gehouden tot regaling en
behartiging der huishoudeltike aangelegenheden.
't Russische krtjgswezen is tegenwoordig in
.hooldzaak nog geregeld op d. voet, waarop
,

RUS.

Peter d. Groote 't heeft ingericht; Catharina
II, Paul I, Alexander 1 en Nicolaas I brachten wel eenige veranderingen erin to weeg,
vermeerderden 't aantal troepen en namen
daarbtj d. andere Europeesche staten tot voorbeeld. d. Fransch-Duitsche oorlog gaf d. stoot
tot 't invoeren v. d. algemeenen dienstplicht,
die bij d. wet v. 13 Jan. 1874 geregeld word.
d. Gewapende macht bestaat uit staande troepen on d. landweer; d. staande troepen worden verdeeld in land- en zeemacht. Naar 't
voorbeeld der Duitsche leger-organisatie bestaat d. landmacht uit 't leger en d. reserve;
verder uit kozakken en troepen, die uit vreemdelingen zijn samengesteld. Op 20-jarigen leeftijd gaat men onder dienst ; d. diensttijd duurt
15 jaar, 9 jaar bij 't leger en 6 btj d. reserve.
In Toerkestan en Oost-Siberie is d. diensttijd
korter. Alle geestel!jken zijn vrij v. dienstplicht. Voor jonge lieden uit d. beschaafden
stand bestaan bepalingen, overeenkomende
met die voor d. eenjarigen. vrtjwilligen dienst
in Duitschland. Jaarlijks worden er omstr.
230 000 recruten ingedeeld. d. Infanterie telt
thans 883 bataljons met 15673 ofticieren en
426 604 man; d. cavalerie bestaat uit 4 regimenten kurassiers en 52 regimenten dragonders, in 't geheel 344 eskadrons met 2186 aftcieren, 57 862 man on 50 730 paarden. d.
Veldartillerie heeft 96 zware, 182 lichte, 28
.rijdende en 15 bergbatterijen met 2048 officioren en 60 098 man. d. Vloot in d. Oost-Zeo
telde in 1889 222, die in d. Zwarte Zee 102, die
in d. Kaspische Zee 15 on die in Siberie 40
vaartuigen; d. bemanning bedroeg 3336 ofticieren en 27096 man. Een groot aantal inrichtingen tot opleiding v. officieren is door 't
gansche rijk verspreid; d. belangrijkste vestingen zijn : Kroonstad, Sweaborg, Dunaborg,
Denamilnde, Warschau, Nowogeorgiewsk,
Alexandropol, Kiew en Kertsj. Door d.
groote werkzaainheid, die Rusland tegenwoordig op militair gebied ontwikkelt, hebben er
voortdurend veranderingen plaats; een volledig overzicht hiervan kan men vinden in
't work v. d. overste Lebell to Berlijn „Jahresberichten fiber Veranderungen im Kriegswezen". d. Staatsschuld bedroeg op It eind v.
1:1.4 1581,6 millioen zilveren roebels on 2781,6
millioen papieren roebels : d. inkomsten bedroegen in 1890 947 869 289 roebels, d. uitgaven
887 457 282 roebels.
't Wapen v. Rusland is een zwarte adelaar
met twee koppen on rooden snavel en roode
pooten, waarboven een driedubbele kroon;
litj is omgeven met d. ketting v. d. orde v.
Andreas, houdt in d. rechterklauw d. gouden
schepter en in d. linker d. gouden rtiksappel;
op d. borst draagt hij 't Moskovische wapen
(ridder George, die d. draak doorboort) on op
d. vleugels in 8 schilden links d. wapens v.
Siberia, Kazan en Wladimir, rec1its die v.
Astrakan, Nowgorod en Kiew. d. L,andskleuren Ain zwart, oranje en wit; d. oorlogsvlag
is wit met blauwe diagonalen, d. handelsvlag
wit. blauw on rood. d. Hoold- en residentiestad v. 't rljk is s. Petersburg. — Over Europ.
Rusland hebben o. a. geschreven Von Baer,
Helmersen, Schrenk e. a. „Beitrage zur Kenntnis des russischen Reichs" (1839-1886,26 dln),
Wallace „Ruszland" (6e dr. 1880), Leroy-Beaulieu „Vampire des Tsars" (1881—'82), Roekoedny „Ruszland, Land und Leute" (1882),
Von Waldeck „Ruszland, Einrichtungen, Sitten und Gebrauche" (1882—'84) en von Bayer
„ReiseeindrOcke und Skizzen aus Ruszland"
(Stuttgart Mb), alsmede Badeker en Murray
in hun bekende reisgidsen.
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2. Aziatisch Rusland. Hieronder verstaat men
Kaukasie, Siberie en Centraal-Azig, een gebied,
dat met inbegrip v. d. Kaspische Zee 309 134
vk. mijlen, d. i. bijna 2/5 v. d. oppervl. v. AziC,
beslaat. Dit uitgestrekt gebied telt echter
.slechts 16 925 325 inw., d. i. ruim 50 op 1 vk.
mtjl. 't Wordt in 't N. begrensd door d. Noordelijke IJszee, in 't 0. door d. Beringstraat en
-deelen v. d. Grooten Oceaan (d. Beringzee,
d. zee v. Ochotsk en d. Japansche zee), in 't Z.
door Korea, China (Mandsjoerije, Mongolie,
Dsjoengarije, Oost-Toerkestan), d. khanaten v.
Bokhara en Khiwa, Afghanistan, Perzie en
Aziatisch Turkije en in 't W. door d. Zwarte
zee, d. zee v. Azov en Europeesch Rusland.
Dit groote gebied strekt zich uit tuss. 35 1/2 °
en 77° N.-B. en 48° 45' en 190° 0.-L. v. Greenw.
Voor Kaukasil kunnen wij verwijzen naar
't art. v. dien naam. Siberie, zoo genoemd naar
d. oude stad Sibir a. d. rechteroever v. d.
Irtisj niet ver v. Tobol, strekt zich uit v. d.
noordrand v. 't hoogland v. Midden-Azie en
d. Kirgiezensteppen in 't Z. tot d. NoordeltIke IJszee in 't N. en v. 't Oeral-gebergte in
It W. tot d. Grooten Oceaan in 't 0.; 't beslaat
een oppervl. v. 223 600 vk. mijlen met 4 313 680
inw. 't Eigenlijke Siberie (zonder TransBaikalie en d. Amoer-provincie) wordt verdeeld
in West- en Oost-Siberie, d. grens tuss. deze
beide deelen loopt ten W. v. d. Jenissel, v. d.
Tas-golf in 't N. tot d. Chineesche grens tuss.
d. Altai en 't Sajanisch gebergte in 't Z.
't Noordelijke deel v. Siberie wordt ingenomen door een laagvlakte, die zich tuss. 't
Oeral-gebergte en d. Jenissei zuidwaarts tot
d. 50en breedtegraad uitstrekt en ten 0. v. d.
Jenissei steeds smaller wordt; daar vormt
ztj een rotsachtig plateau, dat in 't Z. langzamerhand overgaat in d. randgeb. v. 't MiddenAziatische hoogland. In 't N. is d. laagvlakte
met toendra's bedekt; dan volgt naar't Z. een
breede woudgordel, die in 't Z.-W. overgaat in
J. steppe Baraba (tuss. d. boven-Ob en d.
Irtisj) en in d. Kirgiezensteppen. Als d.noordrand v. 't hoogland v. Midden-Azie verheft
zich ten 0. v. d. boven-Irtisj d. Altai met d.
Bjeloecha (3352 M.) en ten 0. v. d. bovenJenissel 't Sajanisch gebergte met d. Moenkoe
Sardik (3490 M.). Tuss. d. oostelijken oever v.
't Baikalmeer en d. Argoen strekt zich 't
ertsrtjke Daoerische of Transbaikalsche bergland uit, in welks midden zich v. 't Z.-W. n.
't N.-0. 't Jablonoi- of Appel-gebergte uitstrekt, welks noordvoet begrensd wordt door
't Witim-plateau en dat overgaat in 't Stanowoigebergte. Hieraan sluit zich in 't N. en N.-W.
't Aldau-plateau, d. oostelijke voortzetting v.
't Witim•plateau. In 't N.-0. reikt 't Stanowoigebergte, dat als een kustgebergte to beschouwen is, tot in d. nabtjheid v. d. pool-cirkel; in d. richting v. genoemden cirkel
loopen d. gebergten v. 't Tsjoektsjen-schiereil.
Een afzonderlijke berggroep vormt 't vulkanische, woest verbrokkelde gebergte v. 't
schiereil. Kamtsjatka, dat in d. vulkaan Klioetsjew een hoogte v. 4580 M. bereikt. d. Amoerprovincie wordt doorsneden door d. uitloopers
v. 't Chineesche Chingan-gebergte en v. d.
bergen v. Mandsjoerije ; in 't uiterste Z.-0. loopt
langs 't noordelijk gedeelte v. d. Japansche
zee 't Tataren-gebergte, ook wel Alpenland
v. Mandsjoerije of Sichota Alin geheeten.
Drie reusachtige stroomen voeren 't water
v. Siberie n. d. Noordelijke IJszee, d. Ob met
d. Irtisj, in welke links d. Isjim en d. Tobol
uitmonden, d. Jenissei met d. Boven-, Middenen Beneden-Toengoeska en d. Lena met d.
Aldau. d. Beneden-Toengoeska doorstroomt
VIII.

257

RUS.

als Angara 't Baikalmeer, dat ook d. Selenga
opneemt. Kleinere, maar toch altijd nog aanzienlijke rivieren, die tot 't gebied v. d. Noordelijke IJszee behooren, zijn d. Tas, d. Piasina,
d. Chatanga, d. Olenek, d. Kama, d. Indigirka en
d. Kolyma. Naar d. Grooten Oceaan stroomen
d. Anadyr en d. grensrivier d. Amoer, met nog
een ander° grensrivier, d. Oessoeri. d. Siberische rivieren zijn tot diep landwaarts in bevaarbaar en, daar d. stroomgebieden door lage
waterscheidingen zijn gescheiden, zou men
gemakkelijk een waterweg v. d. Oeral tot d.
Amoer kunnen tot stand brengen. Een begin
hiertoe is gemaakt door 't aanleggen v. 't
kanaal, dat uit 't gebied v. d. Ket, een rechter
zijtak v. d. Ob, n. 't gebied v. d. Jenissei voert.
Wat 't klimaat betreft, behoort 't grootste
deel v. Siberie tot d. koude luchtstreek. d.
Noordkusten zijn door 't ijs ingesloten, d.
bodem is tot diep onder d. grond bevroren
en ontdooit ook in zuidelijker gelegen streken
's zomers slechts weinige voeten diep. d.
Gerniddelde jaarlijksche temperatuur bedraagt
—16,7° C.; in Dec. daalt d. temperatuur soms
tot —63,2° C., in Aug. 1869 steeg zij echter
tot -1-30° C. 's Zomers komen dikwijls nachtvorsten voor. Hoe koud d. Siberische winter
ook is, d. korte zomer is vaak zeer warm;
vandaar dat d. boomgrens tot ver over d.
poolcirkel reikt. Barnoul, in d. Altai, dat op
dezelfde breedte ligt als Warschau, heeft een
gelijke zomertemperatuur, terwijl d. thermometer er 's winters tot —17° C. daalt en dan
to Warschau —3° C. aanwijst. d. Warme
zomer maakt d. zuideltjke helft met zijn heuvelen en zandgebergten en evenzoo d. rivierdalen geschikt voor d. landbouw.
Siberie is zeer rijk a. dellstoffen.In d. Oeral,
d. Altai en Trans-Baikalie, vindt men goud,
platina, zilver, lood, koper en ijzer. In 't gouvernement Tomsk, in 't kustgebied en op 't
eiland Sachalien bevat d. grond steenkolen.
In 't rotsgebergte Batoegol t. W. v. Irkoetsk
werd in 1847 door Alibert een laag voortretfelijk graphiet ontdekt, die voor Faber in Neurenberg ontgonnen werd, maar thans uitgeput is. Zoutmeren en zoutbronnen leveren
veel zout. d. Landbouw wordt 't meest in 't
Z.-W. tot 55° N.-Br. beoefend. d. Grens v. 't
koren ligt op ongeveer 61° N.-Br., in 't O.
echter op 51" N.-Br. Een aanzienlijke hoeveelheid koren wordt over d. Oeral uitgevoerd.
d. Veeteelt is v. zeer veel belang, maar hoel t
dikwijls to ltjden v. veeziekten en 't ruwe
weder. Paarden, rundvee, schapen en zwtjnen
worden voornamelijk gefokt, in 't N. ook rendieren en honden, die tot 't voorttrekken v.
sleden dienen. d. Jacht op pelsdieren levert
kostbaar sabelbont, hermelijn, zeeottervellen.
vossebont, wolfs- en berenvellen, enz.; vooral
t. 0. v. d. Lena zijn d. wouden rijk a. pelsdieren. Mammouthstanden en fossiel ivoor
worden gevonden a. d. Lena, langs d. Jenissei
en in Nieuw-Siberie. d. Rivieren zijn rtjk a.
visch. d. Ntjverheid is v. weinig belang; zij
bepaalt zich tot brandewijnstokertjen, leerlooiertjen en talkziederijen. d. Handel is ruilhandel, waarbij door d. Russen pelterijen
tegen tabak, metaalwaren enz. worden ingeruild. Btj d. handel met China, waarvoor
Kjachta d. hoofdzetel is, worden huiden,
wollen stoffen, metaalwaren, leer, enz. verruild tegen thee, ztjde, porselein en rabarber. d. Belangrijkste handelsweg is d. zoogen.
Siberische tract, die oorspronkelijk v. s. Petersburg uit, maar thans v. 't uiteinde v. d.
spoorw. in Tjoemen over Toboisk, Omsk en
Tomsk n. Irkoetsk en vandaar n. Kjachta en
17
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Ochotsk voert. 't Plan, dezen weg door een
spoorweg to vervangen, heeft kans op verwezenitjking. Deze Trans-Siberische spoorweg
moet v. Europa over Omsk, Tomsk, Irkoetsk
en Nertsjinsk loopen om verder aan to sluiten btj d. stoomvaart op d. Sjilka en d. Amoer
tot d. Grooten Oceaan; buitendien moet v.
d. Amoer d. Oessoeribaai naar Wladiwostok
leiden.
d. Bevolking v. Siberie bestaat voor ongeveer 2/3 (2,8 mill.) uit Russen en andere Slaven en uit Siberiers. d. Slaven zijn deels als
landverhuizers, deels als bannelingen in Siberia gekomen. Laatstgenoemden, die gewoonlijk door hun huisgezinnen vergezeld zijn, worden deels gedwongen zich als kolonisten to
vestigen ; deels worden ze als strafgevangenen
behandeld. d. Siberiers of Siberiaken ztjn uit
d. vermenging v. vrije kolonisten en bannelingen met d. inboorlingen voortgekomen. Verder woven er een klein aantal Duitschers,
Koreanen en Chineezen. d. Overige bevolking
bestaat uit visschers- en herdersvolken,
grootendeels v. Mongoolschen stam. Hiertoe
behooren ook d. Samojeden a. d. monden v.
Ob en Jenissei, ten Z. v. hen d. Ostjaken a.
d. Ob, d. Toengoezen v. d. Jenissei tot d. zee
v. Ochotsk, d. Lamoeten in d. Toendra's, d.
Jakoeten, Joekagieren en Tsjoeksjen a. d.
Lena en d. Noordelijke IJszee, d. Boeriaten a.
't Baikalmeer, d. Kalmukken in d. Altai d. Kirgiezen en Tataren in 't Z.-W. en d. Kamtsjadalen op Kamtsjatka en 't eiland Sachalien.
Drie millioen v. d. inw. zijn Christenen en wel
voornameltjk Grieksch-Katholieken; btj d. visschers- en herdersvolken heerscht nog 't Sjamanisme. BU sommigen wordt 't Mohammedanisme en 't Boeddlaisrne beleden. Sedert
1887 bezit Siberia een universiteit (in Tomsk).
In 1885 waren er in 't geheel 1 25 1 scholen
met 41 237 leerlingen, d. 1. nauwelijks 2 pct
der kinderen, die onderwtjs moeten ontvangen. Daaronder waren 3 gymnasia, 4 progymnasia, 3 burgerscholen en 9 geestelijke
scholen voor jongens,samen 3026 leerlingen tellende, en 29 meisjesscholen met 3589
leerlingen.
Administratief wordt Siberia verdeeld in •
4 gouvernementen en 4 provincies; 't eiland
Sachalien heeft een afzonderlijk bestuur. d.
Russische koopmansfamilie Stragonow, die
een grooten pelshandel dreef en ter weerszUden v. d. Oeral uitgestrekte goederen in
leen had, bewoog in 1555 d. Siborischen vorst
Jediger ertoe Czaar Johan IV als opperheer to
erkennen, zoodat d. beheerschers v. Rusland
zich sedert 1663 Czaar v. Siberia noemen. In
1579 trok d. kozakkenhoofdman Jermak over
d. Oeral ; daze overwon Koetsjoem, d. opvolger
v. Jediger, veroverde diens land en bood vervolgens 't veroverde gebied, waar hij zich
toch niet staande kon houden, a. Iwan d.
Verschrikkeltjke aan. Van toen of drongen d.
Russen snel oostwaarts voort, zoodat ze reeds
in 1633 Kamtsjatka hadden bereikt, dat echter
eerst in 1699 geheel werd veroverd; in 1646
vestigden ze zich a. 't Baikalmeer en in 1656
stichtten zij Nertsjinsk. Van 1852—'60 werd d.
A moer-provincie op China veroverd. In 1875
stood Japan a. Rusland d. alleenheerschapptj
over 't (Wand Sachalien of en kreeg 't daarvoor
d. Koerilen in d. plaats. Onder d. reizigers,
die zich verdienstelUk hebben gemaakt met
't doen v. navorschingen . omtrent Siberia's
grondgesteldheid, bewoners enz., noemen we
Wrangell, Ledeboer, Middendorf, Erman,
Alexander v. Humboldt; Schrenk en Radde;
-Teel ook is er in d. laatsten tijd gedaan door
,
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d. expedities v. Tsjekanowski, Brehm, Finsch
en graaf Waldburg-Zeil.
Centraal-Azii omvat d. Kirgiezensteppen,
't Transkaspische gebied en 't grootste gedeelte v. West-Toeran, een gebied, dat door
d. midden-Irtisj, Isjim en Tobol in 't N., door
d. noordrand v. 't hoogland v. Iran in 't Z.,
door d. Kaspische Zee in 't W. en door d.
Altai in 't 0. wordt begrensd; 't telt op een
oppervl. v. ruim 55 000 vk. mijlen 5 327 098 inw.
't Grootste deel v. Russisch Centraal-Azie
bestaat uit steppen en woestijnen. In 't
strekt zich d. Kirgiezen-steppe uit en in 't Z.
d. laagvlakte v. Toerkestan, die evenals d.
Kergiezensteppe bijna geheel on al zoutsteppe is en op enkele plaatsen een woestijnachtig karakter draagt. d. Roode woesttjn
tuss. Syr en Amoe en d. Zwarte woestijn met
d. Turkraenenwoestijn tuss. d. Amoe en d.
noordrand v. 't hoogland v. Iran moeten hier
genoemd worden. Tuss. d. Kaspische Zee en
't Aralmeer strekt zich 't 200 M. hooge plateau
v. Oest-Oert uit, langs welks zuidrand d..
Oesboi, d. oude bedding v. d. Amoe, loopt. In
't Z.•0. en 0. strekken zich d. uitloopers v.
d. Tien- Sjan en d. gebergten v. Dsjoengartje uit,
benevens d. ketens v d. Altai, langs welkszuidrand d. Terek-Daban-pas (3240 M.) naar
Oost-Toeran leidt. d. Rivieren v. Russisch Oentraal-Azie, uitgezonderd die v. 't noordelijk deel,
welke naar d. Ob stroomen, loopen dood in
oasen, woestijnen en steppen of vallen in d.
Kaspische Zee, 't Aral- en 't Balkasjmeer. d.
Kaspische Zee, wier spiegel 26 M. beneden die
der Zwarte Zee ligt en die met 3 bochten, d.
Mertwyi Koeltoek, d. golf v. Karaboega en d.
golf v. Oesoen Ada, in 't Transkaspische gebied
dringt, neemt in 't N.-0. d. Oeral en d. Emba en
in 't Z.-0. d. Atrek op. In 't ondiepe Aral-meer
monden d. Syr- en d. Amoe-Darja en naar 't
Balkasj-meer stroomen door 't Zevenstroomenland d. Ili, d. Karatal, d. Lepsa e. a. rivieren.
't Klimaat is een echt vastelandsklimaat, met
heete zomers en zulke koude winters, dat d.
meren maandenlang met Us bedekt ztjn. Tasjkend heeft een gemiddelde jaarl. temperatuur
v. 13° C. on Samarkand v. 15° C. In Jan.
heerscht to Tasjkend een gemiddelde temperatuur v. —1° C. en to Samarkand v. —2° C.; July
heeft in d. genoemde plaatsen een temperatuur
v. 27. en 28° C. Slechts daar, waar d. grond
kunstmatig besproeid wordt, kan htj in 't onderhoud der bewoners voorzien; onder Ruslands
heerschappil wordt meer en meer work v. d.
landbouw gemaakt; vooral wordt er in d.
laatsten ttjd veel katoen verbouwd. Ooft,
koren, rijst, tabak, paarden, kameelen en schapen ztjn d. voorn. voortbrengselen; ook wordt
er veel a. d. ztjdeteelt gedaan. d. Industrie,
die v. weinig beteekenis is, levert ztjden en
katoenen stollen, leer en tapijten. Tot voor
korten ttjd was d. handel uitsluitend karavaanhandel; door 't aanleggen v. d. Transkaspischen.
spoorweg is hem een nieuwen weg geopend,
die, in 1880 begonnen en in voltooid, zich
over een lengte v. 1064 K.M. v. Oesoen Ada
a. d. Kaspische Zee over Kissil Arwat, Merw
en Bokhara n. Samarkand uitstrekt.
d. Bewoners onderscheidt men in gezeten
volken en nomaden. Bovenaan staat een
Turksche stain, d. Osbegen, d. i. heeren, die
't Sunnitische Mohammedanisme beltjden en
zich voornameltjk met landbouw bezighouden.
't Tweede gezeten yolk zijn d. Tedsjiks, d.
oorspronkeltike bevolking der steden. In d.
steden treft men verder Perzen, Joden en
Arabieren aan. Onder d. nomadenvolken bewonen d. Tarkmenen d. steppen en woestij-
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nen tuss. d. Kaspische Zee en d. Amoe en d.
Kirgiezen d. steppen tuss. d. rivier d. Oeral
en d. Altai. Sedert 't land door d. Russen is
onderworpen, gewennen d. Turkmenen zich
meer en meer a. een gezeten leefwijze.
Administratief wordt Russisch CentraalAzi6 verdeeld in 't gouvernement der steppe
(Kirgiezensteppe) met d. provincies Oeralsk,
Toergai, Akmolinsk en Semipalatinsk, in 't
gouvernement Toerkestan met d. provincies
Semiretsjensk, Fergana, Samarkand en SyrDarja en d. Transkaspische prov. Laatstgenoemde behoort administratief tot 't gouvernement Kaukasi(j. Van 1820—'60 word d. Kirgiezensteppe a. d. Russische heerschappij
onderworpen ; Toerkestan word v. 1864—'77
veroverd, toen 't khanaat Khokand geheel
ten onder word gebracht en bij d. Russische
bezittingen ingelijfd, terwijl d. khanaten
Khiwa en Bokhara aanzienlijk verkleind
werden. 't Bezit v. 't Ili-gebied, dat gedurende
d. onlusten in China door d. Russen was bezet,
word in 1881 bij gelegenheid v. 't verdrag
over d. teruggave v. Kooldsja door d. Chineezen bekrachtigd. In 1884 word Merw ingenomen en daarrnede d. onderwerping der Turkmenen voltooid, waarop in 1885 't land v.
Moerghab, t. Z. v. Merw, in bezit ward genomen. Na gemeenschappelijke ontdekkingstochten v. Russen en Engelschen ward in 1885—'87
d. grens tuss. Russisch-Toerkestan en Afghanistan bij verdrag vastgesteld. — Tot d. literatuur over Aziatisch-Rusland behooren d.
werken: Wenjukew „Die russisch-asiatischen
Grenzlande" (1874); Roskosjny „Das asiatische
Ruszland" (1884); Landsdell „Russisch-Centralasien" (3 dln, 1885) en Moser „Durch Centralasien" (1888).
Geschiedenis. Volgens d. oudste geschiedkundige berichten word d. vlakte t. N. v. d.
Zwarte Zee bewoond door d. Scythen. In d.
5e -eeuw drongen d. Thracische Geten uit 't
W. tot d. Dnjestr door en 't overige land
word door d. Sarmaten beheerscht, met uitzondering v. 't Bosporaansche koninkrijk, dat
tot 63 v. Chr. a. weerszijden v. d. Bosporus
bestond. Slechts korten tijd bestond 't Bosporaansche koninkrijk v. Mithridates in d. Krim
(v. 70-63 v. Chr.). d. Heerschappij der Gothen
v. d. Don tot d. Donau word in 375 n. Chr.
door d. Hunnen omvergeworpen, ter wig na d.
aftocht v. dit yolk d. Slavische volksstammen
't juk moesten dragon, hun door Avaren,
Chasaren, Petsjenegen en Magyaren opgelegd.
't Noorden v. Rusland word sinds overoude
tijden bewoond door Lappen, Finnan, Esten
en Lijflanders. d. Naam Rusland is afkomstig
of v. eon Slavischen stam a. d. Dnjepr Of v.
een gebied in Zweden, vanwaar Noorsche
veroveraars over d. Oostzee 't land binnendrongen. d. Overlevering zegt, dat Rurik met
zijn beide brooders in 862 d. stichters werden
v. 't Russische rijk, dat hij v. Nowgorod uit
bestuurde en tot d. Newa, Mina en Oka uitbreidde. Zijn opvolgers maakten Kiew tot
hun residentie; een v. hen, Wladimir (980 t.
1015), liet zich in 988 doopen on voerde
met geweld 't Christendom in; langzamerhand word al 't land tot d. Noordel. IJszee
en 't Oeral-geb. in bezit genomen en werden er versterkte steden gebouwd (Moskou
1147); inwendig verzwakten twisten over d.
erfopvolging, familieveeten, opstanden, enz. d.
krachten v. 't rijk. Na d. nederlaag bij d.
Kalka in 1224 geraakten d. Russische grootvorsten onder d. heerschappij der Mongolen
en word Rusland een deel v. 't Kaptsjakische
Khanaat of d. Gouden Horde. Eerst Iwan III
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Wasiljewitsj (1462-1505), grootvorst v. Moskou, gelukte 't zich v. d. heerschappij der
Tataren to bevrijden, nadat hij in 1469 Kazan
en in 1478 Nowgorod had veroverd. Iiij verkreeg 't vorstendotn Twer, strekte zijn gebied
tot Lithauen uit, liet een strafwetboek samenstollen en riep vreeinde kunstenaars on handwerkslieden in 't land, ten einde zijn yolk to
beschaven. Na zijn huweltjk met Sophia, d.
nicht v. d. laatsten Byzantijnschen keizer,
noemde hij zich alleenheerscher aller Russen
en gaf zijn yolk hem d. bijnaam d. .Groote.
Zijn zoon Wasily IV (1505—'33) nam d. titel
Czaar aan (v. 't Lat. caesar), veroverde Plesko w
en ontnam d. Lithauers in 1514 Smolensk.
Iwan II (1534—'84) d. Wreede maakte Kazan
en Astrakan tot Russische provincies en
richtte een staand lager op, waarvan d. met
geweren gewapende schutters strelitzen werden genoemd. Zijn oorlogen met Polen on
Zweden waren niet gelukkig; daarentegen
begon hij d. onderwerping v. Siberia, die onder
zijn zoon Feodor (1584—'98) ward voltooid. Met
dozen zwakken vorst stierf 't huis Rurik in
mannelijke linie uit, daar zijn stief brooder
Dimitri in 1591 heimeltjk was vermoord. Zijn
zwager Boris Goedenow (1598-1605) besteeg
d. troon, maar, daar verscheidene bedriegers
zich voor d. vermoorden Dimitri uitgaven,
ontstonden hevige onlusten, die tot bloedige
gevechten aanleiding gaven, totdat men eindelijk d. zoon v. d. patriarch Michael Philaret,
Michael Romano w (1613-1645), op d. troon
verhief. Met- veel moeite gelukte 't dozen
vorst in zijn strijd tegen d. opstandelingen
d. overwinning to behalen; echter moest hij
a. Zweden Ingermanland en Kexholm on a.
Polon Smolensk afstaan. Met Engeland, Frankrijk on Nederland sloot hij handelsverdragen.
Zijn zoon Alexei Michailowitsj (1645—'76) gaf
't land in 1649 een nieuw wetboek, onderwierp
in 1654 d. Saporogische Kozakken en verkreeg
na eon oorlog met Polon in 1667 Smolensk,
Tsjernigow, Kiew on d. Oekraine. Geltjk hij
door een synode d. overmoed v. d. patriarch
v. Moskou liet bestralfen met v erbanning,
zoo vernielde zijn opvolger Feodor (1676—'82)
door 't verbranden der adellijke boeken (Rosradsboeken) 't voorrecht v. d. adel, d. hooge
betrekkingen to mogen bekleeden. Daar hij
goon erfgenamen naliet, word zijn stiefbroeder
Peter czaar (1682-1725). Nadat deze door
krachtig ingrijpende hervormingen Europeesche beschaving in Rusland ingevoerd,
gedurende d. Noorschen oorlog s. Petersburg
gesticht en zijn heerschappij tot d. Oostzee en
zuidwaarts door een oorlog met Perzie tot
d. zuidelijken oever d. Kaspische zee uitgebreid had, noemde hij zich keizer aller Russen. Zijn gemalin en opvolgster Catharina I
(1725—'27) liet d. regeering over a. d. alvermogenden vorst Menschikow en d. vicekanselier Ostermann, die zoogenaamd volgens
't testament der keizerin d. 12-jarigen kleinzoon v. Peter d. Groote Peter II Alexejewitsj
(1727—'30) op d. troon verhieven. Diens opvolgster, Anna Iwanowna (1730—'40), eon nicht v.
Peter d. Groote, keerde onder d. invloed v. haar
gunsteling Biron en d. veldmaarschalk
nich tot d. politiek v. Peter d. Groote terug.
Sedert d. Poolschen successie-oorlog kreeg
Rusland meer on meer invloed in Polen
on sedert d. oorlog met Turkije (1735—'39)
breidde 't zich meer en meer langs d. Zwarte
Zee uit. Na d. eOnjarige regearing v. Iwan
(1740—'41), voor wien zijn moeder, Anna v.
Brunswijk, 't regentschap voerde, k warn d.
dochter v. Peter d. Groote, Elizabeth, a..d.
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regeering (1741—'62), die in 1742 haar neef
Karel Peter Ulrich v. Holstein-Gottorp tot
haar opvolger benoemde. Door d. Zweedschen
oorlog (1741—'43) verkreeg zij Finland tot d.
rivier d. Kymene, terwijl Adolf Frederik v.
Holstein in Zweden ale troonopvolger werd
erkend. Door een verbond met Oostenrijk
wist zij in 1748 d. vrede v. Aken tot stand
te brengen; ook ondersteunde zij Maria Theresia in haar oorlog tegen Frederik d. Groote.
Peter III (1762) trok gedurende zijn korte
regeering partij voor Pruisen. Na zijn dood
wist zijn gemalln en opvolgster Catharina II
(1762—'96) door haar vele hervormingen,
schoon ze voor een deel slechts schijn waren,
zich d. naam te verwerven een groot voorstandster der beschaving to zijn. Bij d. verdeeling v. Polen in 1773, '93 en '95 verkreeg Rusland aanzienitjke landstreken. Door haar oorlogen met d. Turken won Catharina d. Krim
met 't daarbij behoorende land tot d. Dnjestr
en d. Koebaansche steppe. In 1795 vereenigde
zij Koerland met Rusland. Haar zoon Paul I
(1796-1801) sloot zich eerst a. bij d. coalitie
tegen Frankrijk, maar trok zich spoedig weder
v. dit verbond terug. Door d. verregaande
willekeur, waarmee hij tegen zijn onderdanen to work ging, werd hij 't slachtoffer
v. eon samenzwering. Zijn zoon Alexander I
(1801—'25) zorgde in alle opzichten voor 't
welzijn v. zijn yolk. In 1806 en later in 1806
t. '07 streed hij tegen Napoleon, maar werd hij
door dozen overwonnen; in 1808 verkreeg hij
v. Zweden Finland tot d. Tornea, in 1809 v.
Oostenrijk een deel v. Galicia en in 1812 v.
Turkije Bessarabia. In dit jaar brak opnieuw
d. oorlog met Napoleon uit; en na diens terugtocht uit Rusland in 1812 sloot d. Czaar met
d. overige groote mogendheden v. Europa een
coalitie tegen Frankrijk. Bij d. vrede v. Parijs
in 1814 bleef Rusland in bezit v. Polen. Alexander werd d. stichter v. 't Heilig Verbond
en bestreed met Metternich d. revolutionnairen
geest in Europa. Ofschoon d. lijfeigenschap in
Estland, Lijfland en Polen werd opgeheven
en Alexander menige nuttige instelling tot
stand bracht, verbitterde hij in d. laatste jaren
v. zijn regeering door d. strenge politieverordeningen, die hij invoerde, 't yolk zoo zeer,
dat er zich een wijd vertakte samenzwering
onder d. ofilcieren vormde, die een soort v.
republiek tot stand wildon brengen. B j d.
dood v. Alexander brak d. opstand uit, maar
zijn broer on opvolger Nicolaas I (1825—'55)
wist dien to bedwingen; hij regeerde met d.
uiterste gestrengheid en trachtte d. onbeperkte
vorstenmacht ook in 't buitenland to herstellen. Door d. oorlog met Perzig verkreeg hij in
1828 d. prov. Eriwan en Nachitsjewan en door d.
oorlog met Turkije in 1829 d. landstreken in
Kaukasig en d. ail. voor d. Donaumond. Polen werd na 't bedwingen v. een opstand in
1830 tot een Russische provincie gemaakt en
voor d. hulp, a. Turkije tegen Mehemed-Ali
verleend, verkreeg Rusland in 1833 d. verzekering, dat d. Dardanellen voor geen andere
vreemde schepen dan Russische geopend
zouden zijn. Een opstand der Polen in 1846
werd snel onderdrukt en d. revoluties in
Europa gedurende 't jaar '48 gaven hem gereede aanleiding tot 't uitbreiden v. ztjn invloed op d. Europeesche aangelegenheden.Gedurende d. Krimoorlog (18.53—'56) stierf Nicolaas. ZUn opvolger Alexander II, die als eon
mild, verlicht, vredelievend vorst bekend
stood, moest bij d. vrede v. Parijs d. onztjdigheid v. d. Zwarte zee erkennen on v. d. beschermheerschappij over d. Christenen in
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Turkije afzien. Sedert dien tijd wijdde hij zich
uitsluitend a. d. binnenlandsche aangelegenheden v. zijn rijk. Hi j verzachtte d. censuur
v. d. pers, bevorderde 't aanleggen v. spoorwegen, bevrUdde d. universiteiten v. drukkende
voorschriften en bepalingen, verwijderde oneerlUke beambten uit 's lands dienst en beyal
3 Mei 1861, dat ale boeren (23 millioen) na
verloop v. 2 jaar door afbetaling in 't bezit
zouden kunnen komen v. een klein stuk grond.
Ook a. Finland on Polen schonk 14 vele
voorrechten. Daar hij echter hiermede bun
dank niet kon verwerven (derde opstand in
Polen, 1862—'64) begon hij sedert 1864 een

waren veldtocht tegen alle niet-Russen, ten
einde daze meer en meer met d. Slavischon
stam to versmelten. In 1867 werd Russiscii
Noord-Amerika door d. Vereenigde Staten afgekocht; daarentegen verwierf Rusland in
Aziti v. China 't Amoergebied on in 1875 v.
Japan 't zuidelijk deel v. Sachalien, dat tegen
d. Koerielen word ingeruild. In Midden-Azie
drongen d. Russen in 1864 tot Issikoel door;
in 1865 werd Tasjkend on in 1866 Samarkand
ingelled; in 1873 moest d. Khan v. Khiwa ten
behoove v. Rusland afstand doen v. d. oostkust
v. d. Kaspische Zee en d. rechteroever v. d.
Amoe-Darj a, terwiji kort daarna d. beheerscher
v. Yarkand zich bij Rusland aansloot. Bij d.

strUd in Sleeswijk-Holstein (1864), gedurende d.
Oostenruksch-Pruisischen oorlog in 1866 en gedurende d. Fransch-Duitschen oorlog (1870—'71)
bleef Rusland onztjdig; d. driekeizersbond
tuss. keizer Wilhelm, Frans-Jozef on Alexander
in 1875 scheen een waarborg voor d. Europeeschen vrede, maar d. opstanden in Bosnia
en Herzegowina, door Rusland aangewakkerd,
on d. oorlogen v. Montenegro, Servie en Bootgarije tegen Turktje hadden d. RussischTurkschen oorlog ten gevolge (1877—'78), welke
met d. vrede v. San Stefano en 't verdrag v.
Berlijn eindigde. Rusland verkreeg Bessarabia,
benevens d. gebieden v. Kars, Batoem en
Ardahan. In 1880 werden d. Tekke Turkmenen
onderworpen. Ofschoon Alexander reeds in 1864
een volksvertegenwoordiging voor d. gouvernementen en kreitsen had ingesteld, weigerde
hij een algemeene volksvertegenwoordiging
voor 't geheele land tot stand to brengen. Dit
was een der hoofdoorzaken v. d. uitbreiding v.
't nihilisme, dat zich uitte in herhaalde moordaanslagen. Alexander II werd 13 Mrt 1881 door
't springen v. eon born, die men onder 't keizerlUk rijtuig had geworpen, gedood. ZUn zoon
Alexander III begunstigt wel is waar 't panslavisme en tracht d. Oostzee-provincies en
Polen met geweld geheel Russisch te maken,
maar zijn minister v. Giers, die sedert 1882
opnieuw a. 't hoofd v. 't ministerie v.buitenlandsche zaken staat, bracht nogmaals een
betere verstandhouding met Duitschland en
Oostenrijk tot stand. d. InlUving v. Merw en
d. twisten over d. grensscheiding met Afghanistan in 1884 en '85 veroorzaakten oneenigheid met Engeland, die echter werd bijgelegd
door een cornmissie tot regeling der grensscheiding bij Afghanistan. Desniettemin herhaalden zich d. oneenigheden in 1886. Wel is
waar deed Rusland bij een verdrag met Engeland in 't zelfde jaar afstand v. 't gebied, waarover d. strOd eigenlUk lisp, maar 't kreeg daarvoor in d. plaats een veel gunstiger gelegen
streek toss. d. Koesjk en d. Moerghab, terw ill
't zich later v. d. Afghaansche stad Kerki
meester maakte. In 1887 vormde or zich een
samenzwering onder d. militairen on spoedig
daarop een onder d. burgers, die ten doel
hadden d. keizer te dooden; doch ze werden
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beide bijttjds ontdekt. Op een rein naar ZuidRusland ontkwam d. keizerlijke familia btj
een spoorwegongeluk in d. nabijheid v. Borki
aan een groot gevaar. d. Verhouding v. Rusland tot Oostenrijk en Duitschland was ten
gevolge v. pan-slavistische woelingen zeer
gespannen, maar werd na bezoeken v. keizer
Alexander in Berlijn in 1887 en 1889 door
Bisrnarcks bemoeiingen weder beter. Daar
Rusland echter 't plan niet heeft zijn oogmerken omtront Turkije te laten varen en in
Boelgartje d. zaken op haar beloop te laten,
wordt d. Europeesche vrede of en toe nog
steeds bedreigd. Zie verder Karamsin „Geschichte Ruszlands" (10 din, 1819), Rambaud
„Geschichte Ruszlands" (1886) en Leroy-Beaulieu „L'empire des Tsars et les Russes" (ook in
't Duitseh vertaald, 1887—'90).
Russische Taal en Letterkunde. d. Russische
taal, een zuidoostelijke tak v. d. Slavischen
taalstam, wordt onderscheiden in twee dialecten: 't noordelijke of Groot-Russische en 't
zuidelijke of Klein-Russische dialect. Eerstgenoemde tongval, die zich met d. uitbreiding
v. 't Christendom en 't vergrooten der Russische macht tot ver over 't oorspronkelijk
Slavische gebied heeft uitgebreid, is d. eigenlijke schrijf- en spreektaal v. 't Russische
rijk. 't Thans algemeen gebruikte Russische
burgerlijk alphabet word in tegenstelling met
't kerkelijke v. Cyrill door Peter d. Groote
ingevoerd. Russische spraakkunsten schreven
Joel en Fuchs (1876), Golotusow en Pihlemann
(1876); woordenboeken Pawlowski (1875), LenstrOm (1871), Broch en Trey (1876).
d. Russische letterkunde sluit zich aan
bij d. kerkelijke Oud-Boelgaarsche literatuur.
Bij d. doop v. Wladimir (988) werd 't Our'.
Boelgaarsch tot d. taal der geestelijkheid en
der geleerden verheven; tot in d. 18e eeuw
beheerschte zij d. Russische letterkunde. Maar
reeds in d. heidensche Oudheid had d. Russische heldensage zich ontwikkeld, die thans
nog in volksliederen voortleeft. Nooit zijn die
sagen tot een afgerond en afgewerkt epos vereenigd geworden; zij getuigen v. een al te
weelderige phantasie en dragen eenigszins
't karakter v. sprookjes; eerst in 't begin dezer
eeuw is men begonnen met d. overblijfselen
dier volksgedichtcn te verzamelen. Ook treft
men nog sporen v. Byzantijnsche en Oostersche sagen en legenden, die door tusschenkomst der Boelgar en n. Rusland overkwamen,
in d. oude volkspoezie aan. Voor d. OudRussische taal v. 't meeste belang is 't Evangelie v. Ostromir; een ander belangrijk werk
uit d. ouden tijd is d. kroniek v. d. monnik
uit Kiew, Nestor, die haar tot 1110 bewerkte,
waarna ze door andere kroniekschrijvers
ward voortgezet. d. Heerschappij der Tataren
verhinderde d. vrije ontwikkeling der Russische letterkunde, totdat onder d. regeering
v. Iwan IV Wasiljewitsj d. letteren herleefden
en d. invloed der Poolsche beschaving in Rusland merkbaar werd. Toen 't land in 't begin
der 18e eeuw door Peter d. Groote wel is
waar zeer krachtdadig en vrij oppervlakkig
met d. Europeesche beschaving in aanraking
werd gebracht, brak men in d. letterkunde
geheel met 't oud-nationale en nam men d.
Fransche classieken tot voorbeeld. Vorst
Antiochus Kantemir (t 1744), die in Parijs
zijn opvoeding had genoten, was d. voorn.
vertegenwoordiger dezer richting. Ook Lomonossow (t 1768) dichtte naar Fransche voorbeelden zijn „Petriade", een lofzang op Peter
d. Groote; bovendien regelde htj d. Russische
spraakkunst en d. metriek naar Fransche en
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Duitsche voorbeelden. Na hem schreef Sumarokuw treurspelen, Cheraskow epische gedichten en Petrow satiren. Nog meer doordrongen v. d. Franschen geest werd d. Russische letterkunde tijdens d. regeering v.
Catharina II, een groot vereerster v. Voltaire
en Diderot. Zij zelf schreef blijspelen en vertellingen en werd verheerlijkt in een lofzang,
„Feliza", v. d. rijkbegaafden Dersha win (t 1816),
in wiens gedichten d. nationale trots in even
hooge mate ligt uitgedrukt als in d. nieuweren
tijd 't geval is in d. werken in Panslavistischen
geest. Als blijspeldichter onderscheidde zich
Denis v. Wisin (t 1792); als schrijver v. een
comisch epos Bogdanowitsj (t 1803); als
blijspeldichter en schrijver v. lyrische gedichten
Kapnist (t 1823). Karamsin putte weder uit d.
bron der volkspozie en wordt beschouwd
als d. voorlooper der Russische romantiek.
Zonder zich te sporen a. d. tegenkanting, die
hij v. Shisjkow en d. s. Petersburger letterkundigen ondervond, bracht hij, ondersteund
door zijn vrienden to Moskou, d. Russische
letterkunde tot nieuwen bloei door zijn „Russische geschiedenis" en zijn „Brieven v. een
Pussischen reiziger". Van minder beteekenis
zijn zijn gedichten. Krylow verwierf zich door
zijn blijspelen en vooral door zijn fabelen d.
room een waar volksdichter to zijn. Ongeveer
10 jaar na Karamsin trad Shukowskjj (t 1852)
op, die d. romantiek in engeren zin in Rusland
invoerde. Hij vertaalde Schillers „Jungfrau
v. Orleans", schreef in navolging v. Burger
balladen, die veel bijval vonden, on dichtte
verder nationale liederen (1812). Evenals hij
onder Duitschen invloed stond, stood zijn ttjdgenoot Batjoesjkow onder dien der Italiaansche on Spaansche poezie. In hun voetstappen
traden Sagoskin, Bestushew, Keslow, Gneditsj
en Merzljakow. Haar glanspunt bereikte d.
romantische richting in d. werken v. Pusjkin
(t 1837) en Lermontow Cr 1841), die niet alleen
't verleden des yolks wilden verheerlijken,
maar ook 't heden schilderden, schoon ze moor
afkeer en tegenzin voor d. bestaande toestanden koesterden dan er vreugde over gevoelden. Treurig is dan ook 't uiteinde v. d.
meeste vertegenwoordigers dozer richting, die
zich bij Pusjkin aansloten; Lermontow, Rylejew, Kolzow, Baratynskij, Poleshajew, Elizabeth Kulmann e. a. moesten hun leven in
ellende doorbrengen. Onder d. regeering v.
Nicolaas, die op 't gebied der dichtkunst
slechts gekunstelde lofliederen op 't verleden of oppervlakkige rijmelarijen over
algemeene onderwerpen duldde, ontwikkelden
zich verscheidene talenten; Koekoljnik, Benediktow on Sagoskin huldigden d. smaak
des keizers; Belinski (t 1848) daarentegen
streefde ernaar 't leven en zijn eigen ondervindingen naar aarheid weer to geven;
grooten btjval verwierf ook d. satirieke, geestige Gogol (t 1852) met zijn scherpe opmerkingsgave. d. Regeering sloeg ze echter alien
met wantrouwen gads, zelfs d. lyrische dichters Alibanow, Uljananow, Kolzow e. a. Vele
groote talenten, die zich niet ontzien wilden
met d. aanval to wagon, namen d. wijk naar 't
buitenland on vuurden vandaar uit hun yolk
tot oproer aan. Met bijzonder wantrouwen
werden d. Klein-Russische dichters door d.
regeering gadegeslagen, alleen reeds, omdat ze
in 't dialect v. hun land schreven. d. Stichter
v. een Klein-Russische letterkunde was Kotlarewskij, die in Poltawa een nationalen
schouwburg oprichtte. Pawlowski, Maximowitsj, Kwitka, Koelisj, d. geschiodschrtjver
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Hoofdvertegenwoordiger v. 't pessimistische
realisme in Rusland was d. uitstekende romanen novellenschrgver Turgenjew (t 1883), bij
wien d. eveneens zeer talentvolle dramaturg
Ostrowskij on d. romanschrgvers Danilojewskg
en Gontsjarow in d. schaduw moeten staan.
Terwijl verscheidene dichters, o. a. Alexei
Ronstantinowitsj Tolstoi, in d. geest v. Pusjkin schreven, sloten anderen zich aan bij 't
ruwste naturalisme, o. a. d. verbitterde, maar
rijk begaafde lyrische dichter Nekrassow
(t 1877), d. fanatieke Tsjernytsjewskij, d.
hartstochtelgke Pissemskij, d. pessimistische
Szaltykow en d. geestige romanschrijvers Dostojewskij (t 1881) en Leo Nikolajewitsj Tolstoi (geb. 1828). Terwill vele dichters d. bestaande toestanden als ellendig en onhoudbaar afschilderen, geven anderen, al vinden
zij ook minder bgval, vriendeltjke, dichterlijke
tafereeltjes, o. a. Maikow, Walujew en Fet.
Op wetenschappelijk gebied ontbreekt 't niet
a. groote, belangrgke werken, al werden deze
in d. beglnne ook geheel op Europeeschen
leest geschoeid. Karamsins werken gaven d.
stoot tot een nauwkeuriger navorschen der
geschiedkundige bronnen en 't beoefenen der
historische critiek; op dit gebied hebben zich
groote verdiensten verworven Stroew, Katsjenowski, Butkow, Pogodin, d. metropolitaan
Eugenius, Bantysj-Kamenski, Popow, Solowjew, d. veelzijdig en grondig ontwikkelde
Kostomarow, Korlf, Kunik, Samarin en K atkow ; Pypin schreef monographieen; Gretsj,
Miller, Lamanski en Weselowski schreven
letterkundige werken; op taalkundig gebied
onderscheidden zich Wostokow, Sreznewski,
Lavrowski en Potebnja; beoefenaars der Oostersche talon zijn Grigorjew, Harkaway en
Chwalson; oudheidkundigen Bodjanki, Kotlarewskij, Katkow en Uwarow; reisbeschrijvingen gaven Wensukow, Przewalskij, Semenow on Chanykow. Verder moeten nog d.
sterrenkundigen Struve, d. scheikundige
Mendelejew, d. mineraloog Kotsjarow, d.
kruidkundigc Bunge en d. heelkundige Pirogow genoemd worden. In d. geneeskunde
heeft zich Botkin een beroemden naam
verworven, evenals Pobjedonoscew en Kalatsjow in d. rechtswetenschappen; ook wordt
er in Rusland zeer veel op theologisch gebied geschreven; clod] zeer weinig op 't gebied der philosophic. Zie d. Geschiedenissen
der letterkunde v. Jordan, Galachow, Petrow,
Courriere, Haller en Reinholdt.
Russel (WILLIAM HOWARD), een Engelsch
dagbladschrijver, geb. 28 Mrt 1821 to Lilyvale,
bij Dublin, berichtgever v. d. „Times" in d.
Krimoorlog v. 1851-'55, v. 1857-'59 in India,
gedurende d. burgeroorlog v. 1861-'62 in
Noord-Amerika en v. 1870-'71 in 't hoofdkwartier v. d. Duitschen kroonprins: In 1876 vergezelde hij d. prins v. Wales n. India en in
1882 d. hertog v. Sutherland n. Noord-Amerika;
zgn krggs- en reisondervindingen heeft hg
o. a. beschreven in „Hesperothen or Notes
from the West" (1882) en „A visit to Chile
and the nitrate Fields of Tarapaca" (1890).
Russell, een oude, aanzienlgke Engelsche
familie. - SIR JOHN RUSSELL werd onder
Hendrik VIII tot groot-admiraal, baron (1539)
en geheimzegelbewaarder en in 1550 tot graaf
v. Bedfort verheven. Hg overl. 14 Mrt 1555.
d. derde zoon v. d. vUrden
—WIL IAMRUS EL ,
graaf v. Bedfort, geb. 29 Sept. 1639, bestreed
in 't Lagerhuis 't heruchte Cabalministerie
en d. R.-Kath. part V. d. hertog v. York
en droeg d. „Exclusion Bill" (acte v. uitsluiting) a. 't Hoogerhuis voor. d. Koning en zgn

broeder, d. hertog v. York, hierover zeer
verstoord, deden hem en andere leiders der
Whigpartij, o. a. Essex en Sidney, in hechtenis
semen, als schuldig a. 't zoogen. RyehousePlot (zie dat art.). RUSSELL werd wegens
hoogverraad 21 Juli 1683 terechtgesteld. Zie
Lord John Russell, „Life of William, Lord
Russell" (be dr. 1862). - Graaf JOHN RUSSELL,
d. derde zoon v. d. zesden hertog v. Bedfort,
eon beroemd Engelsch staatsman, geb. 18
Aug. 1792 to London, sedert 1813 lid v. 't
Lagerhuis, waar hij tot d. partij der Whigs
behoorde en met liver voor d. parlementaire
hervorming werkzaam was; in 1828 zag hij
pogingen ten deele bekroond door d. opheffing der Test-act on vervolgens wist hij
d. val v. d. hertog v. Wellington to bewerken.
Lord Grey werd met d. vorming v. eon nieuw
ministerie belast on JOHN RUSSELL werd algemeen betaalmeester; doch kreeg goon portefeuille. In 1831 wist hij in 't Lagerhuis d.
„Reformbill" door to drijven, die weldra ook
in 't Hoogerhuis word aangonomen. In 1835
werd hij in 't ministerie Melbourne staatssecretaris v. Binnenlandsche Zaken en als
zoodanig bracht hij hoogst belangrijke hervormingen tot stand; in 1839 werd hij staatssecretaris v. Kolonian, wat hij tot 1841 bleef;
door zijn beroemde brieven in d. „Edinburgh
Review" gaf hij een krachtigen stoot a. d.
opheffing der korentollen. Van 1846-'52 was
RUSSELL vervolgens premier v. 't Kabinet en
eerste lord v. d. schatkist on in 't daaropvolgende coalitie-ministerie v. Aberdeen werd
hij secretaris v. Buitenl. Zaken on weldra
ook voorzitter v. d. geheimen raad. Na in
1855 wederom korten tijd staatssecretaris v.
Kolonien to zijn geweest, werd htj - hij had
zich met zijn voormaligen tegenstander Palmerstone verzoend - in 't ministerie Palmerstone secretaris v. Buitenl Zaken en in 1861 zag
hij zich tot pair en graaf verheven, waarop
hij zitting nam in 't Hoogerhuis. Van 1865 -'66
was RUSSELL nogmaals minister-president,
doch met zijn nederlaag in d. toenmalige
reform-debatten was zijn politieke rol uitgespeeld. Wel bestreed hij nog in 1876 d.
Turkschgezinde Toryregeering, doch overigens
onderscheidde hij zich niet meer op staatkundig gebied. overl. 29 Mei 1878 to Pembroke-Lodge, bij Richmond. Ook als schrtjver
heeft RUSSELL zich bekend gemaakt. Hij
schreef o. a. een verhandeling over d. geschiedenis v. d. regeering v. Engeland (1821),
een levensbeschrgving v. zijn voorvader
WILLIAM RUSSELL, 't treurspel „Don Carlos"
(1823), alsmede „Memoirs of the affairs of
Europe from the peace of Utrecht" (3 dln,
1824-'32), „Recollections and suggestions,
1813-'73" (1875) en een biographic v. James
Fox (4 dln, 1859-'66).
Russisch Turksche oorlog. 1°. die v.
1828-'29. d. Oude vests tuss. Rusland en Turd. aangelegenheden op 't Balkanke
schiereiland had sedert 1820 door d. opstand
der Grieken tegen d. Porte opnieuw voedsel
ontvangen. TurkUe, bedreigd door d. Grieken,
die door Rusland en Frankrtjk werden ondersteund, en bovendien verzwakt door d. afschaffing der Janitsaren, draalde, niettegenstaande d. ondervonden nederlaag bg Navarino met 't aannemen der getroffen schikkingen ten opzichte der Grieken. Het schond
d. bepalingen v. d. vrede v. Boekarest, in 1812
met Rusland gesloten, en een proclamatie v.
d. sultan in Dec. 1827, die beleedigingen tegen
Rusland inhield, deed keizer Nicolaas I 14
Apr. 1828 d. oorlog a. Turkge verklaren. d.
-
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Eussen onder Wittgenstein bezetten•Moldavie
on Walachije, veroverden verscheidene vestingen, doch tastten 't Turksche leger btj
Sjoemla te vergeefs aan. In Azle drong Paskiewitsj door en deze veroverde daar d. sterke
vesting Erzeroem. Generaal Diebitsj, die Wittgenstein had vervangen, behaalde 11 Juni 1829
d. overwinning bij Koelewtsja, veroverde
30 Juni Silistria, trok d. Balkan over en
dwong door d. bezetting v. d. vestingen a. d.
golf v. Boergas en v. Adrianopel 20 Aug. tot
d. vrede v. Adrianopel (14 Sept. 1829). Turkije
moest hierbij a. Rusland verscheidene landstreken in d. Kaukasus met d. stad Achalzyk
en d. eilanden a. d. Donaumond afstaan,
oorlogskosten betalen, d. onafhankelijkheid
v. Griekenland erkennen, a. d. handelsschepen
v. alle mogendheden d. vrijen doortocht door
d. straat v. Constantinopel en d. Dardanellen
verzekeren en a. Moldavia en Walachije
meer privilegien verleenen. — 2 0. d. Oorlog
v. 1877—'78. d. Oostersche quaestie was door
d. oorlog, dien Servie in 1876 ter verkrijging v.
volkomen onafhankelijkheid tegen Turkije
begon, weder op 't tapijt gebracht. In weerwil v. d. ondersteuning v. Rusland warden
d. Serven herhaaldelijk verslagen en ter oplossing der verwarringen in 't Oosten belegden d. Europeesche mogendheden 23 Dec.1876
to Constantinopel een conferentie. Sultan
Abd-oel-Hamid II wees alle vorderingen dozer
,conferentie v. d. hand, o. a. d. vordering tot
hervorming in zijn christelijke provincien en
tot 't sluiten v. vrede met Montenegro.
Daarop verklaarde Rusland 24 Apr. 1877 d.
oorlog. Rurnenie had bij verdrag v. 16 Apr.
1877 a. d. Russische troepen d. doortocht toegezegd. 24 Apr. rukte Melikow met 't Russische leger v. d. Kaukasus Turksch-Armeniil
binnen; hij veroverde 17 Mei Ardaham, werd
echter door Moekthar-Pasja 25 Juni bij Zewin
verslagen en op Russisch gebied teruggedrongen. Weldra opnieuw versterkt, trok 't Russische leger onder grootvorst Michael weder
op en behaalde dit 14 Oct. a. d. Aladja-Dagh d.
overwinning; vervolgens bestormde 't Kars
en nam 't Erzeroem in. Met 't Donauleger
trok grootvorst Nicolaas begin Juli 1877 d.
Donau over; d. avant-garde onder Gurko nam
7 Juli Tirnova, ging 13 Juli over d. Balkan
en bestormde 19 Juli d. Sjipka•pas, terwijl 't
hoofdleger 16 Juli Nicopolis nam. Intusschen
had Osman Pasja d. vesting Plewna versterkt
en d. Russische aanvallen v. 19, 20 en 30 Juli
alsmede d. bestorming v. 11 en 12 Sept. afgeslagen. Mehemed Ali wierp d. Russische troepen uit Rumelie terug en eindelijk gelukte 't
d. to hulp gesnelden generaal Totleben Plewna
d. 10en Dec. to nemen. d. Balkan word wederom overschreden, Suleiman Pasja bij Philippopel verslagen, d. Turksche bezetting der
Sjibkapas gevangen genomen en 30 Jan.
Adrianopel bezet. 't Kwam tot een wapenstilstand en 3 Mrt 1878 tot d. vrede v. San
Stefano. d. Bepalingen v. dezen vrede warden
op aandrang v. Oostenrijk en Engeland op 't
Berlijner Congres ten gunste v. Turkije gewijzigd.
Rust. Een stoffelijk punt is in absolute
rust, als zijn absolute snelheid = 0 is, d. w. z.,
als 't gedurende opeenvolgende oogenblikken
d. zelfde plaats in d. ruimte blijft innemen.
Een stoffelijk punt is relatief in rust t. o. v.
een ander stoffelijk punt, als zijn relatieve
snelheid t. o. v. dit andere stoffelijke punt = 0
is, d. w. z., als 't dezelfde snelheid heeft als
dit andere stoffeltjke punt. Een lichaam is in
rust, als elk zijner punten in rust is. Ons is
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geen stoffelijk punt of lichaam bekend, dat in
absolute rust is.
Rust (JOHANN NEPOMUK), eon uitstekend
geneeskundige, 5 Apr. 1775 te Jauernik (in
Oostenrijksch Silezie) op 't slot Johannesberg
gab., waar zijn vader lid v. d. regeeringsraad
v. d. vorstbisschop was. Hij bezocht d. school
to Troppau on 't gymnasium te Weisswasser
on ging daarop in 't Oostenrijksche ingenieurskorps, dat hij evenw el in 1792 weer verliet,
om n. Weenen to gaan, waar hij aanvankelijk in d. philosophie, later in d. rechten en
ten slotte in d. geneeskunde studeerde. Van
1797 of hield hij zich op in Praag; hij kwam
als onderwijzer a. 't lyceum to 011miItz, waar
hij in 1802 't onderricht in d. ontleedkunde
op zich nam, en werd in 1803 tot hoogl. in d.
chirurgie to Krakau benoemd. Toen Oostenrijk in 1809 Krakau verloor, begaf RUST zich
naar Weenen, waar hij chirurg a.'t algemeene
ziekenhuis werd. Onaangenaamheden, in d.
dienst ,ondervonden, noopten hem tot 't verlaten v. d. Oostenrijkschen dienst en NI werd
in 1815 Pruisisch dirigeerend officier v. gezondheid en prof. Na d. veldtocht v. 1815
werd hem 't oppercommando over d. geneeskundige dienst v. 't derde legerkorps to Berlijn opgedragen en htj tevens benoemd tot
buitengewoon hoogl. in d. chirurgie en oogheelkunde a. d. chirurgische militaire academie en tot eersten chirurg en clinisch onderwijzer a. d. charitO ; daarop werd hij in 1818
buitengewoon hoogl. a. d. universiteit, in 1819
geheim oppermedicinaalraad en lid der geneeskundige afdeeling in 't ministerie, in 1822
inspecteur-generaal, in 1824 gewoon hoogl. der
geneeskundige faculteit, in 1829, met behoud
v. al zijn betrekkingen, president v. d. door
hem in 't leven geroepen commissie tot verbetering v. 't hospitaal- en ziekenwezen en
in 1837 werkelijke geheime oppermedicinaalraad. Later, bij d. troonsbestijging v. d.kroonprins v. Pruisen, wiens lijfarts hij reeds sedert
1828 was, werd hij ook Warts des konings.
Hij overl. 9 Oct. 1840.
Zijn voorn. geschriften zijn: „Helkologie,
oder fiber die Natur, Erkenntniss und Heilung
der Geschwilre" (1811, 2 dln), „Arthrokakologie, oder fiber die Verrenkungen durch inner°
Bedingungen" (1817), „Die agyptische AugenentzUndung" (1820), „lie Medicinalverfassung
Preussens" (1828), „Aufsatze und Abhandlungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie
und Staatsarzneikunde" (1834—'40, 3 dln) en
„Theoretisch-praktisches Handb. d. Chirurg."
(1830—'36, 17 din). Ook schreef hij vele verhandelingen in 't „Magazin f. d. gesammte
Heilkunde, mit besonderer Beziehung auf das
Militair-Sanitats-Wesen im kOnigl. Preuss.
Staate. herausgegeben von Joh. Nep. Rust"
(1816—'39, 41 dln).
Rust (wimist,m), een Duitsch toonkunstenaar, in 1822 to Dessau gab. on in 1892 to
Leipzig overl., waar hij sedert 1878 organist
a. d. Thomaskerk en leeraar a. 't conservatoire was. Hij gaf eenige klavierwerken in
't licht, waaronder d. werken v. Bach, on was
vroeger to Berlijn gevestigd.
Rustige (HEINRICH VON), een Duitsch
historie- en genreschilder, tevens dichter, gab.
12 Apr. 1810 te Werl. Hij ontving v.1828—'36
zijn opleiding te Dusseldorf onder Schadow
en, na vervolgens verscheidene studiereizen
to hebben gemaakt, was hij v. 1845—'87 professor a. d. kunstschool en inspecteur v. d.
staatsgalerij to Stuttgart. Van zijn schildeNen noernen wij als d. voorn. „Hertog Alva
in 't slot to Rudolstadt" (1861), „Vervoer v.
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't lUk v. Otto III n. Duitschland" en „Keizer
Frederik II en zijn hof to Palermo". HU
schreef ook „Lyrische Gedichte" (1845) alsmede verscheidene historische drama's.
.Riistovv (wiumm), een Duitsch schrUver
over militaire zaken, geb. 25 Mei 1821 to
Brandenburg, a. d. Havel. Als Pruisisch genieofficier werd hij in 1848 in Posen wegens zijn
geschrift „Der deutsche Militarstaat (3e dr.
1851) gevangen genomen, doch in 1850 ontvluchtte hU n. Ztirich. Sedert 1856 majoor bij
d. generalen staf der Eedgenooten, ging htj
in 1860 n. Italie; hij was onder Garibaldi
overste en chef v. d. generalen staf, besliste
1 Oct. a. d. Volturna d. slag en keerde na d.
val v. Capua (Nov. 1860) n. ZUrich terug, waar
hij 14 Aug. 1878 een eind a. zijn Leven maakte.
Behalve d. geschiedenis v. d. meeste nieuwere
oorlogen schreef hij „Heerwesen und Kriegfiihrung Julius Casars" (1856—'57), „Die Feldhernkunst des 19en Jahrhunderts" (1857, 2e
dr. 1867), „Geschichte der Infanterie" (2 din,
3e dr. 1884), „Militarisches Handworterbuch"
(3 din, 1859-1867), „Strategic und Taktik der
neuesten Zeit" (2 dln, 1873) en „Der Casarismus"
(1878).
Rusz (KARL), geb. 14 Nov. 1833 to Beldenburg, in West-Pruisen, studeerde achtereenvolgens in d. pharmacie en in d. natuurlijke
historie en vestigde zich to Berlijn. Hij schreef
o. a. „Naturwissenschaftliche Blicke ins tagliche Leben" (1865), In der freien Natur"
(1865—'68, 2 din), „Maine Freunde" (1866),
„Waarenkunde Mr die Frauenwelt" (1868,
3 din), „Natur• und Kulturbilder" (1868),
(1870), „Handbuch
fur Vogelliebhaber" (1870—'73, 2 din), „Deutsche
Heimatsbilder" (1872), „Durch Feld und Wald"
(1875), „Die fremdlandische StubenvOgel"
(1875—'80, 3 din), „Die Brieftaube" (1877) en
„Der Wellensittich" (1880). Bovendien is htj
redacteur v. „Die gefiederte Welt" en „Isis".
Rutgers (JoHAN), een Nederl. literator en
staatsman, geb. 28 Aug. 1589 to Dordrecht en
overl. 26 Oct. 1625 te 's-Gravenhage. Hij ontving
zijn opleiding v. d. beroemden G. J. Vossius,
destUds rector der LatUnsche scholen to Dordrecht, en bezocht vervolgens d. hoogescholen v. Leiden, Orleans, Blois en Parijs,
om zich in d. rechten to bekwamen. Nog geen
23 jaar oud, werd hij op voorspraak v. d.rUkskanselier Oxenstierna tot raadsheer v. d.koning
v. Zweden benoemd en later was 14 achtereenvolgens als gezant v. dozen staat werkzaam
in onze republiek, Bohemen, Denemarken,
Rusland en Polen. Als letterkundige is RUTGERS
bekend door een bundel mengelgeschriften
over d. Ouden („Variarum Lectionum Libri VI"),
eenige LatUnsche gedichten, door Nic. B einsius
bijeenverzameld, en „Lectiones Venusinae ad
Horatium", door Burman in 1699 in 't Licht
gezonden. Peerlkamp geeft RUTGERS d. niet
geringen lof, dat hem in zijn gedichten niets
hindert dan bun klein getal (Zie Peerlkamps
prUsverhandeling over hem).
Rutgers (ABRAHAM), een Nederl. godgeleerde, geb. 4 Sept. 1751 to Aalsmeer, waar zijn
vader predikant was, en overl. 21 Mei 1809 to
Haarlem, waar hijzelf 't predikambt bekleedde, geltjk hU dit vroeger gedaan 'had to
Hoorn, Oude Tonga, Oostzaan en Amersfoort.
Hij was lid der Commissie voor d. Evang.
Gezangen, waarvan hU er verscheidene gedicht
of gewUzigd heeft, en gaf tevens eenige leerredenen e. a. geschriften uit.
Rutgers (FREDERIK LODEWIJK), een Nederl.
godgeleerde, geb. to Breede, onder Warfum,
waar zijn vader predikant was. litj studeerde
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en promoveerde to Groningen in d. theologia
en word achtereenvolgens predikant to Soesterberg (1860), Eibergen (1865), Brummen (1867),
Vlissingen (1874) on 's-Hertogenbosch (1877),
terwijl hij sedert 1880 hoogleeraar a. d. Vrije
Universiteit to Amsterdam is. Van zijn geschriften noemen wij: „Vrije theologische
studie voorgestaan en verdedigd" (1878),
„Abrahams offerhande" (1879), „Acta v. d.
Nederl. synoden der 16e eeuw" (1889) en „d..
Rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken"
(1866).
Ruth, d. hoofdpersoon in 't naar haar genoemde bijbelboek, was volgens dat geschrift
een Moabitische, die na d. dood v. haar echtgenoot Machlon (een Bethlehemiet) met haar
schoonmoeder Naomi on ter liefde v. deze
n. Bethlehem trok, waar zij d. echtgenoot
werd v. een welgestelden landbouwer, Boas,
een bloedver want v. haar eersten man. ZU
was d. moeder v. Obed, d. grootvader v.
David, en 't is waarschUnlijk als een bijdrage
tot d. geschiedenis v. diens stamhuis, dat d.
geschiedenis v. RUTH bewaard is in een verhaal, dat zijn plaats in d. canon des O. V.,
ook wegens d. bevalligen verhaaltrant en d.
aanschouwelUke voorstelling der eenvoudige
landelijke zeden v. d. Richterentijd, ten voile
verdient. d. Schrijvor v. 't book RUTH is onbekend.
Ruthenium behoort tot d. lichte platinametalen en heeft 't soortel. gew. 12,26. In d.
scheikunde wordt 't voorgesteld door Ru en
zijn atoomgewicht bedraagt 103,6. 't Bezit
een staalgrauwe kleur en is hard, bros en
moeilijk smeltbaar (bij 1800° C. ongeveer). In
poedervorm wordt 't gemakkelijk bij gloeiing
a. d. lucht geoxydeerd. In zuren is 't onoplosbaar; door konings water wordt 't slechts
moeilijk aangegrepen. Met kaliumhydroxyde
en salpeter gesmolten. vormt 't 't kaliumzout
v. rutheniumzuur, Ru 04 K2. Verhit men ruthenium in chloorgas, dan ontstaat rutheniumdichloride (RuCL) als een zwart, in zuren onoplosbaar poeder. Een ander chloride (Ru2C16)
wordt door oplossing v. rutheniumhydroxyde,
Ru2(0B.)., in zoutzuur verkregen en vormt
een gale, kristallijne massa, die a. d. lucht vervloeit. Met chloorkalium on chloorammonium
vormt dit kristallijne dubbelchloriden, o. a.
Ru2 C1. 4 KCI. Een derde chloride, Ru C1 4, is
alleen in dubbelchloriden bekend. Er bestaan
drie zuurstofverbindingen (oxyden) v. ruthenium, nl. RuO, Ru, 0, en Ru03, die bij gloeiing
v. ruthenium a. d. lucht als een zwart, in
zuren onoplosbaar poeder ontstaan. d. Hydroxyden Ru, (OH)6 en Ru(OH)4 ontstaan door inwerking der alkalien op d. overeenkomstige
chloriden en zijn in zuren gemakkelUk oplosbaar. Rutheniumzuur (Ru04 113) is in vrilen
toestand niet bekend; 't kaliumzout wordt
door smelten v. ruthenium met kali en salpeter verkregen en lost in water met oranjegele kleur op. Leidt men door deze oplossing
chloorgas, dan scheidt zich Ru0 4 als een
goudgele, kristalltjne massa af. Doze massa
smelt bU 40° C., kookt bU ongeveer 100° en
vormt dan een gelen damp, wrens reuk op
dien v. stikstofdioxyde (NO.) gelUkt. Bij 108°
wordt Ru04 onder ontploffing ontleed. Ook
met water wordt 't ontleed en vormt 't
Ru, (OH)3 ; in geconcentreerd kaliloog lost 't op
tot Ru041Ca. Leidt men in deze oplossing
chloor, dan slaan groenzwarte kristalien v.
RuO4K neer.
Rutherglen, een stad in 't Schotsche
graafs. Lanark, a. d. Clyde, t. Z.-0. v. Glasgow
gelegen, met 13000 inw. (1891), die zich met
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weverij, katoenspinnerij en d. ontginning v.
jjzer en steenkolen bezighouden.
Ruthner (ANTON VON), een bekend Alpenreiziger, geb. 21 Sept. 1817 to Weenen, sedert
1875 advocaat to Salzburg. Hij heeft veel in
d. Alpen gereisd en een groot aantal toppen
beklommen; Min reizen heeft hij o. a. beschreven in „Die Alpenlander Oesterreichs und der
Schweiz" (1843), „Aus den Tauern" (1864) on
„Aus Tirol" (1869); ook gaf hij 't prachtwerk
„Das Kaisertum Oesterreich" in 't licht (1879).
Rutiel is een tetragonaal, isomorph met
tinsteen en zirkoon kristalliseerend, rood,
bruin, geel of zwart mineraal, dat iets harder
dan veldspaath is, 't soortel. gew. 4,2 a 4,3 heeft
en uit titaniumzuuranhydride (Ti 02) met wat
ijzeroxyde bestaat. 't Komt o. a. voor bij
Freiberg, in Beieren, Karinthie, Tirol, Stiermarken en Wallis, op d. s. Gotthard, bij
Limoges, in Zevenburgen, Noorwegen (Arendal), Spanje (Buitrago), d. Oeral, Brazilie (Minas
Geraks) en Georgia. ' t Vindt toepassing btj
d. porseleinververij voor d. bereiding v. een
gale verfstof.
Rutilicus is een ster v. d. grootto 2 a 3
in 't sterrenbeeld Hercules, door Bayer met fi
aangeduid. Rechte klimming : 245° 50'. Noorderdeclinatie: 21° 51'.
Rutilius Lupus (puBmus), een Romeinsch
taalkundige en rhetor, die waarschijnlijk onder
d. regeering v. Augustus on Tiberius leefde.
Hij schreef twee boeken „De figuris sententiarum et elocutionis", eigenlijk slechts een
compilatie of vertaling v. eon werk over
'tzelfde onderwerp v. d. Grieksclien rhetor
Gorgias, dat belangrijk is, omdat er een
aantal vertaalde plaatsen uit voor ons verloren Grieksche werken in voorkomen. David
Ruhnkenius heeft zijn work in 't licht gegeven (1768).
Rutland of Rutlandshire, 't kleinste
der graafsch. v. Engeland, met d. hoofdstad
Oakham. d. Geheele oppervl. bedraagt 7 vk.
raijlen, d. bevolking 21 000 inw. d. Hoofdbronnen v. bestaan voor d. inw. zijn d. landbouw
en d. veeteelt. d. Kaas, die Rutland oplevert,
is bekend onder d. naam Stiltonsche kaas en
is zeer gezocht; ook met d. schapen is dit
't geval. d. Luchtgesteldheid is aangenaam
en gezond. d. Hoofdstad ligt in een dal a. 't
Oakham-kanaal on a. d. spoorweg v. Peterborough n. Leicester. 't Aantal inw. bedraagt
11 000, die meerendeels in d. zijdenfabrieken
en steenkolenmijnen werkzaam zijn. In 't
zuidelijk deal v. 't graafs. ligt een klein,doch
fraai gebouwd stadje, Uppingham, met 2000
inw. en eenlevendig handelsverkeer; beroemd
zijn d. wedrennen, die daar gehouden worden. — Rutland is ook d. naam v. een stad
in d. Noord-Amerikaanschen bondstaat Vermont, in d. Green-Mountains, met leigroeven
in d. nabijheid, levendigen handel on 12200 inw.
Riitli of Grath, een bekende bergweide
in 't Zwitsersche kanton Uri, a. d. westelijken oever v. 't meer v. Lucern gelegen, een
good uur t. N.-W. v. Altorf. Hier ward volgens d. overlevering in d. nacht v. 7 op 8
Nov. 1307 't eedgenootschap v. Stauffacher,
Furst en Melchthal gesloten. d. Grath ward in
1858 door d. Zwitsersche regeering aangekocht on is thans een nationaal eigendom.
Ruurlo, een dorp on gemeente in d. Nederl.
prov. Gelderland, 2 uur t. Z. v. Lochem en a.
d. spoorweg v. Winterswtjk n. Zutfen, met
schoone omstreken on circa 2850 inw., die hun
hestaan vinden in landbouw, veeteelt on handel in hout en spek. 't Heeft een oud kasteel,
dat reeds in d. 14e eeuw ward vermeld.
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Ruvo de Puglia, 't oude Rubi, is een
Ital. stad in d. prov. Bari delli Puglia (Apuli6).
Ztj is beroemd om haar rljkkom a. oude, beschilderde vazen, meerendeels in oude grafsteden gevonden, en heeft een fraaien katliedraal, een gymnasium, een technische school
en ongeveer 18 000 inw.
Ruwen of Rouwen. Zie Kaarden.
Ruwiel, eon dorp on gemeente in d. Nederl.
prov. Utrecht, 3 uur t. N.-W. v. d. hoofdstad
der prov., met circa 500 inw.
Ruysbroek (JAN VAN), een voornaam
Vlaamsch bouwmeester uit d. 15e eeuw, die,
met nog twee andere kunstenaars, d. plannen
ontwierp v. on 't bestuur voerde over d.
bouw v. 't stadhuis to Brussel, een der fraaiste
Gothische gebouwen v. geheel Europa.'t Was
voornamelijk d. sierlijko toren, waarvan d. eer
a. RUYSBROEK toekomt. d. Eerste steen daarvan
ward gelegd in 1444 en in 1454 was hij voltooid.
.Ruysbroe.k (JOHANNES), wiens naam ook
geschreven wordt RUSBROCK, RUYSBROCH, RUSEBRUCH en ROSBEC, was eon .Middeleeuwsch
mysticus, in 1293 to Ruysbroek, bij Brussel,
geb. Hj ward op zijn 24e jaar priester on vicaris
bij d. Sta Gudula-kerk v. laatstgenoemde stad.
Na vele jaren in vrome oefening to hebben
doorgebracht, begaf hij zich op 60-jarigen
leefttjd als kloostergeesteltjke in 't klooster
Groenendaal, in 't bosch v. Soignies, waar hij
2 Dec. 1381 overl. Gelijk hij gedurende zijn
leven in betrekking stond Lot onderscheidene
mystici, met name Tauler on Goert Groote,
en grooten invloed uitoefende op d. bevordering v. een bespiegelend leven, ijverde
hij ook voor 't denkbeeld eener innerlijke
vereeniging met God, zelfs tegenover d. kerkleer aangaande d. goede werken, in zijn geschriften, die in handschrift in genuerad
klooster bewaard bleven on door zijn geestverwant Groote onder d. titel „Johannis
Ruisbrooci Libelli duo" enz. zijn uitgegeven.
Zie verder over hem Engelhardt, „Richard
von St. Victor und Johannes Ruysbroeck"
(1838), Paquot, „Bibl. Belg." dl 1 en d. aldaar
aangehaalde schrijvers, benevens Ullmann,
„Reformatoren vor die Reformation", II.
Ruysch (FREDERIK), een Nederl. geneesheer
on ontleedkundige, 23 Mrt 1638 to 's-Gravenhage geb. en 12 Febr. 1731 in Amsterdam gestorven. Hij bezocht d. hoogescholen v. Leiden on
Franeker on werd in laatstgenoemde stad tot
doctor in d. geneeskunde bevorderd. Hij vestigde zich in zijn geboortestad, waar hij zich
een grooten naam verwierf door d. ontdekking der klapvliezen in d. melk- on watervaten, waarover hij in 1665 een verhandeling
schreef, „dilucidatio valvularum in oasis
lymphaticis et lacteis" getiteld. Aan daze ontdekking had hij zijn benoeming tot hoogi. a.
't athenaeum to Amsterdam in 't volgend
jaar to danken; hij legde zich verder met
bijzonderen ijver op d. kunst toe, eaten
met gekleurde stof in to spuiten on bracht
daardoor menig duister punt a. 't licht; ook
verzamelde hij een uitgebreid museum v.
anatomische praeparaten v. allerlei aard,
vooral rijk a. vaatpraeparaten met zeer
kunstige inspuitingen. Dit museum ward door
Czaar Peter in 1698 voor d. universiteit to
s. Petersburg (voor f 30 000) v. RUYSCH gekocht.
Na dien verkoop begon RUYSCH, hoewel 70
jaar oud, nog d. aanleg v. een tweeds museum,
waarin d. praeparaten met evenveel kunst
en zorg waren behandeld; een gedeelte v. dit
tweede museum ward na zijn dood a. d. koning
v. Polen voor d. universiteit v. Wittenberg
verkocht (voor f 20 000).
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een beroemde Nederl.
Ruysch
ibloemen- en vruchtenschilderes, dochter v. d.
voorgaande, werd geb. in 1664 en overl. in
1750 te Amsterdam. Sedert 1693 was zU ge.huwd met Jurriaan Pool, portretscbilder to
Amsterdam, uit welk huwelUk tien kinderen
werden geb. d. HulseItke zorgen verhinderden
haar editor niet, vlijtig d. kunst to beoefenen.
In 1701 werd zU met haarechtgenoot ingeschrevon bij d. Haagsche schilderbroederschap,
waaraan zij een fraai bloemstuk schonk.
Haar buitengewoon talent werd ook in d.
vreemde op hoogen prijs gesteld, vooral door
keurvorst v. d. Palts, die haar in 1708 tot
hofschilderes benoemde en haar een zilveren
toilet (bestaande uit 28 stukken, geplaatst in
.een sierlijk koffertje), benevens nog zes zilveren kandelaars ten geschenke zond. Toen
20 in 1710 in persoon a. 't hof v. dien worst
kwam, vereerde deze haar een kostbaren
penning, dien zij a. een rood lint om d. hals
droeg. Ook later bleef zij in betrekking tot
d. keurvorst, die zelfs eenige v. haar bloemstukken a. d. groothertog v. Toscane ten
geschenke zond. Haar work behoort zoowel
door kracht en helderheid v. kleur als door
uitvoerigheid en breedheid v. penseel tot 't
baste wat d. Hollandsche stillevensschilders
hebben opgeleverd. Nog op hoogen ouderdom bleef zij haar kunst volmaken.
Ruysch (Jonkheer HENDRIK ALEXANDER),
een Nederl. zeeman, 7 Febr. 1767 to Zutfen
geb. Hij trad aanvankeltjk in dienst bij d.
landmacht, maar ging spoedig n. d. marine
over en woonde als adelborst op d. „Piet
Hein" d. zeeslag bij Doggersbank bij, waar
hem 't linkerkaakbeen verb/Veld werd. Tot
belooning kreeg hij d. titulairen rang v. luitenant-ter-zee, daar hij nog drie jaar te jong
was, om werkelUk tot dien rang to worden
benoemd. In 1782 maakte hij onder d. schoutbt-nacht v. Kinsbergen een kruistocht mede
in d. Noordzee on kreeg hij 't bevel een gemaakten prijs n. 't vaderland over to brengen. Na schipbreuk geleden en ongeloofelijke
gevaren getrotseerd to hebben, gelukte 't hem
eindelijk in Jutland a. wal to komen; tot belooning voor betoonde „volharding, kloekmoedigheid en beleid" ontving hU v. d. prins
v. Oranje een eeredegen met zilveren gevest.
In 1783 vertrok htj met 't eskader v. cornmandeur v. Braam n. Oost-India en daar
onderscheidde hij zich bij d. krUgstocht op 't
schiereiland Malakka, waar hU een landingsdivisie aanvoerde. BU zUn terugkomst in 't
vaderland werd hU luitenant-ter-zee effectief en
in 1787 ging htj als eerste officier op „d. Valk"
andermaal n. India. Naderhand maakte hU
nog een paar reizen in d. Middell. Zee en in
1793 werd hij bevorderd tot kapitein-luitenant.
In 1794 met d. verdediging v. eenige batterijen in 't land v. Kadzand belast, verliet hij
die niet dan na eon hardnekkigen strUd v.
uur en na alle stukken vernagold to hebben. Onder d. Bataafsche republiek voerde
RUYSCH 't bevel over d. fregatten ,Alarm" en
„Venus" en eindelijk over 't linieschip „d.
Gelijkheid", dat in 1797 bij 't eskader v. de
Winter behoorde en in d. noodlottigen zeeslag v. Kamperduin (11 Oct.) reddeloos geschoten werd, zoodat RUYSCH zich over moest
geven; nadat hij 128 man a. dooden on gekwetsten verloren had. Naar Engeland vervoerd, werd hU in 't laatst v. dat jaar op gin
woord v. eer ontslagen. Nog in dat zelfde
jaar werd hU, nadat h eervol v. alle verantwoording voor 't verlies v. zUn schip ontheven was, tot kapitein-ter-zee verheven en
,
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benoemd tot commandant v. 't linieschip „d.
Schrikverwekker". In 1803 n. Oost-India vertrokken, had hU 't ongeluk zUn schip btj d.
Agenta-eilanden to verliezen. Andermaal ter
verantwoording geroepen, werd hij weer
geheel vrUgesproken on spoedig daarna tot
ridder der orde v. d. Unie benoemd. Tot
eskader-brigadier benoemd, bleef hU lang chef
v. d. staf bU d. admiraal de Winter. Later
kreeg hU 't bevel over 't linieschip „Chattam"
en in 1808 werd hij benoemd tot schout-bijnacht en bevelhebber v. d. marine op d.
Zeeuwsche stroomen. Bij d. landing der Engel.schen in Zeeland voegde htj zich bij d. flotilla

in d. Krammer. Na d. aftocht der Engelschen
werd RUYSCH tot baron v. 't koninkrUk verheven en kreeg hU 't commandeurskruis v. d.
Unie. Bij d. inlijving v. Holland ging RUYSCH
in Franschen dienst over. HU werd eerst bevelhebber over d. tweede divisie der zeemacht
en later over 't centrum v. d. Scheldevloot, terwijl
geltjktijdig ridder v. 't legioen v. eer
werd. Na d. val v. 't keizerrijk keerde RUYSCH
in Nederlandschen dienst terug. Willem I
verhief hem in d. Nederlandschen adelstand
en schonk hem d. Willemsorde 3e klasse. Van
1820—'24 voerde hij 't bevel over een eskader
in d. Middell. Zee. In 1827 werd hij directeur
on commandant der marine in 't hoofddepartement v. d. Maas. In 1830 werd 14 tot viceadmiraal verheven, in welke betrekking hij
tot zijn dood (1839) werkzaam was.
Ruysch

(ARIE), een Nederl. tooneeldichter,

24 Febr. 1797 to Rotterdam geb. on overl.
25 Oct. 1871 to Vlissingen, waar ho wijnhandelaar en lid v. d. gemeenteraad was. Hij schreef
o. a. d. volgende stukken: „Moederliefde en
heldenmoed, of d. gevangenis op 't slot's-Gravenstein to Antwerpen" (1837), „Geregtigheid
en wraak, of d. vader regter over ztjnen
noon" (1838), „Albregt v. Beijeren of d. s. Mauritiusnacht" (1841), „'t Testament uit Amerika"
(1846), „d. Woes v. Brussel. Een episode uit
d. laatste drie dagen v. Alba's schrikbe wind"
(1848), „Acacia-looveren" (1850), „Zoo werd hij
rijk" (1853), „'t Bankbiljet v. duizend gulden"
(1858), „d. Hertog v. Alencon to Antwerpen,

of burgertrouw en verraad in 1683" (1863), „d.
Oom uit Oost-India of d. drie gekroonde artisjokken" (1865) on „'t Was waar een loods"
(1867).
Ruysdael (sALomoN), d. oudste der twee
Nederl. kunstenaars v. dien naam, werd in
1610 to Haarlem geb., waar zUn vader lljstenmaker on beeldhouwer was. Men houdt hem
meestal voor eon leerling v. Jan v. Goijen,
met wiens work 't zone wel eenige overeenkomst heeft. ZUn compositian, meestal gezichten op Hollandsche binnenwaters voorstellende, waarop weiden, huizen en boomen voorkomen, zUn echter minder gevarieerd. Ook in
d. behandeling v. 't geboomte is hij minder
krachtig. Zun koloriet is veel geelachtiger
dan dat v. zijn broader. Hij overl. in 1670.
Ruysdael (JAKoB), een beroemd Nederl.
landschapschilder, werd waarschUnlUk in 1625
geb. (vroeger meende men in 1635, dock dit
strookt niet met 't jaartal 1646, dat op een
ets en een schilderU v. RUYSDAEL voorkomt)
en overt, in 1681. Volgens Houbraken zou zUn
vader hem eon wetenschappelUke opvoeding
hebben willen geven. Op 't voorbeeld v. zijn
broader Salomon legde ituvsnAzi. zich echter
made op d. kunst toe on hij bereikte daarin een
hoogte, welke hem tot een der grootste landschapschilders v. elle volken on tijden heeft
gemaakt. Bij geen ander vindt men zooveel
gevoel voor d. poazie der noordsche natuur,
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vereenigd met zooveel waarheid en volkomenheid in d. voorstelling. Voortreffeltjk teekenaar, is hij tevens 't lichteffect in al zijn afwiEselingen meester; zijn koloriet is daarbij
buitengemeen krachtig en warm, an penseel
naar d. eisch v. 't • onderwerp uitvoerig en
teeder of breed en pittig.
Een overgang v. zijn landschappen tot zijn
eigenlijke zeestukken vormen RUYSDAEL'S
stranden, waar d. branding op breekt, terwiji
d. donkere wolken veelal storm voorspellen.
00k in zijn zeeen is 't water steeds in hevige
beroering en altoos is die beweging met zeldzame waarheid teruggegeven. Al zijn schildertjen, die een uitgestrekt vergezicht voorstellen, zijn treffend door d. fijnheid der nuanceering v. d. luchtperspectief, zoodat er een
zeldzame diepte uit ontstaat, door d. verlichting en d. werking der wolkschaduwen tot
illusie verhoogd. Soms ook koos RUYSDAEL
een door bergen en bosschen beperkt natuurtooneel, waar alleen een schuimende waterval door zijn gedruisch d. stilte der eenzaamheid verbreekt. In 't teekenen v. menschen
en dieren was RUYSDAEL niet sterk, zoodat
andere meesters (bp. A. van der Velde en
Berchem) voor hem d. stoffage schilderden.
Daarentegen was hij volkomen meester in
't weergeven der vormen en 't uitdrukken v.
't karakter der boomen en kruiden, welke hij
vooral in zijn eerste werken met groote nauwkeurigheid, soms zelfs met overdreven scherpe
omtrekken, schilderde.
't Museum te 's-Gravenhage bevat v. RUYSDAEL o. a. een fraai „Panorama", een gezicht
op Haarlem, een uitnemend „Strandgezicht"
en een „Landschap met waterval", fin en
warm v. kleur; dat te Amsterdam een „Landschap met 't (meermalen door RUYSDAEL geschilderde) slot Blenheim in 't verschiet" en
een „Landschap met rotsen en waterval" en 't
museum v. d. Hoop aldaar een „Bosch met
een waterval", verbazend geniaal geschilderd;
dat te Dresden een „Bergachtig landschap met
een mine", een „Vlak landschap met een
dorpsweg", een „Boschgezicht", gestoffeerd
met een hertenjacht door A. van der Velde, en
't dusgenaamde „Jodenkerkhot"; dat te Munchen een „Bosch- en bergachtig landschap en
een waterval"; dat te Berlijn een „Met boomen
begroeiden heuvel" en een „Zeegezicht" v.
poetisch effect; dat te Parijs een „Vergezicht
in een heuvelachtig, maar niet begroeid landschap", een prachtig „Boschgezicht", met vee
en figuren gestoffeerd, en een „Storm"; dat
to Brunswijk twee schoone „Watervallen";
en dat te s. Petersburg insgelijks een „Waterval". Tal v. meesterstukken worden ook in
d. Engelsche musea en particuliere verzame•
lingen aangetroffen. 't Leven v. RUYSDAEL is
beschreven door Michel (Parijs 1890).
Ruys van Beerenbroek (Jhr. GUSTA.VE
LOUIS MARIE HUBERT), een R.-Kath. Nederl.
staatsman, geb. 26 Sept. 1842 te Roermond.
Hij studeerde en promoveerde te Leiden in
d. rechten en werd in 1867 tot subst.-officier
v. Justitie bij d. rechtbank zijner geboorteplaats benoe md. In 1877 werd hij rechter en
10 jaar later vice-president btj d. arr.-rechtbank te Maastricht, in welke stad hij sedert
1880 ook lid v. d. gemeenteraad was. Van
1880—'88 was RUYS VAN BEERENBROEK lid der
Tweeds kamer der Staten-Generaal, terwiji hij
in laatstgenoemd jaar in 't kabinet Mackay
tot minister - v. justitie benoemd ward. Bij d.
aftreding v. dit ministerie in 1892 werd BUYS
weldra andermaal door 't distr. Roermond n.
d. Tweede kamer afgevaardigd, totdat hij
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zich in 't laatst v. 1893 tot commissaris der
koningin in d. prov. Limburg benoemd zag.
Ruyter (HERMAN DE), een ossenkooper to
'8-Hertogenbosch, v. afkomst geheel onbekend,
die door 't bedrtjven v. een stouts daad
(d. overrompeling v. 't slot Loevestein) zich
een naam in d. geschiedenis heeft verworven.
In 1570 was Loevestein door d. Spanjaarden
bezet; DE RUYTER vatte 't denkbeeld op, er
zich door list meester v. te maken en 't in
d. macht to brengen v. d. prins v. Oranje,
wiens partij hij oprecht was toegedaan. Nadat
hij daarover in overleg was getreden met d.
graaf v. d. Berg en v. dezen d. toezegging v.
ondersteuning had ontvangen, verkleedden
hij en drie andere gezellen, die met gelijken
moed bezield waren, zich als monniken en
begaven zij zich n. Loevestein op weg. Op hun
verzoek binnengelaten, maakten zij al spoedig
d. bezetting af en gaven zij 't met d. graaf v.
d. Berg afgesproken teeken om hulp. Door d.
vorst en 't hooge water werd deze evenwel
belet a. zijn belofte te voldoen. DE RUYTER
bracht daarop met d. meest mogelijken spoed
24 man bijeen en versterkte zich zooveel zijn
middelen dit toelieten. Natuurlijk zond Alva,
zoodra hem 't fait ter ooren was gekomen;
een krijgsmacht af, onder bevel v. Lorenzo
Perea. Tevergeefs eischte deze 't slot op; DE
RUYTER verdedigde zich met zijn makkers zoo
lang mogelijk, doch moest ten laatste voor d.
overmacht zwichten. Toen d. Spanjaarden d.
muren reeds beklommen hadden, verdedigde
zich 't kleine getal helden nog tot 't uiterste en
liet 't eindelijk 't slot met vriend en vijand in
d. lucht springen. Alva nam een wreede wraak ;
hij liet 't lichaam v. DE RUYTER onder 't puin
weggraven en to 's-Hertogenbosch a. een galg
spijkeren. d. Daad v. DE RUYTER was niet vrij
v. onbezonnenheid, doch getuigt v. groote
onversaagdheid on een vurige vaderlandsliefde. Tollens heeft dit heldenstuk vereeuwigd
door een gedicht, „Herman de Ruyter", on
Oltmans heeft door zijn historischen roman
„'t Slot Loevestein" d. btjzonderheden v. dit
fait meer algemeen bekend gemaakt.
Ruyter (MICHIEL ADRIAANSZ. DE), illiterlarlt-

admiraal-generaal v. Holland en West-Friesland, 24 Mrt 1607 to Vlissingen uit burgerouders geb. Zijn vader was bierdrager on heette
Adriaan Michelszoon; zijn moeder heette Alida
Jans de Ruyter en was zoo bijgenaamd naar d.
betrekking, die haar vader in dienst v. d. staat
had bekleed. d. Eerste levensjaren v. MICHIEL
hebben niets merkwaardigs opgeleverd. Nadat
hij korten tijd in een lijnbaan werkzaam was
geweest, zonden zijn ouders hem in 1618 als
bootsmans-leerling naar zee. Zijn lust on aanleg
voor dit vak maakten, dat hij weldra v. matroos
tot stuurman opklom. In 1636 verkreeg hij
't bevel over een schip, dat ter kaapvaart
was uitgerust. In 1640 vinden wij hem terug
als gezagvoerder op een koopvaardijschip,
dat op West-Indie voer. Inmiddels had DE
RUYTER zich zooveel naam verworven, dat d.
Staten, die naar bekwame zeelieden moesten
uitzien, om d. vloot waardig to bemannen,
hem aanstelden tot bevelhebber v. 't schip „de
Haas" en hem d. rang verleenden v. schoutbij-nacht op d. vloot, die d. koning v. Portugal
Johan IV ter hulp werd gezonden. Op d. hoogte
v. kaap s. Vincent had een ontmoeting met
d. vtjandelijke vloot plaats, waarin DE RUYTER
en meer anderen zich zoodanig onderscheidden,
dat d. koning hen begiftigde met een gouden
penning, hangende a. een gouden keten. Na
afloop v. dien tocht verliet hij 's lands dienst
weder en deed hij onderscheidene reizen als
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koopvaardtj-kapitein, om daarna geheel v. 't
varen of te zien. d. Oorlog met Engeland, die
in 1652 uitbrak, deed hem evenwei v. dit voornemen terugkomen, toen hem door hun Hoog
Mogenden 't bevel over d. vloot, die d. schepen,
naar West-Inditi bestemd, door 't Kanaal zou
begeleiden, werd opgedragen. Toen htj dit gedeelte v. zijn last volvoerd had en bleef wachten op d. retourvloot, raakte htj op d. hoogte
v. Plymouth slaags met d. Engelsche vloot
onder George Askue en behaalde hij daarop,
na een bloedig gevecht, een roemrijke overwinning. Nadat hij zich met d. vloot v. d. viceadmiraal Witte Cornelisz. de With vereenigd
had, leverde hij opnieuw slag a. d. Engelsche
vloot onder Blake, nabtj d. Hoofden, doch
zonder beslissenden uitslag, daar d. duisternis
een einde a. 't gevecht maakte. Kort daarop
in 't vaderland teruggekeerd, werd hem 't bevel
opgedragen over 't eskader v. d. vice-admiraal
de With, die wegens ziekte moest achterblijven, bij d. vloot v. d. admiraal Marten
Harpertsz. Tromp. Deze verdreef d. Engelsche
vloot onder Blake uit zee en dwong haar in
d. Theems binnen te loopen (1 Febr. 1653).
Toen Blake, na herstelde schade, opnieuw zee
gekozen had, kwam 't bij Portland weder tot
een treffen, welk gevecht bekend is onder d.
naam driedaagschen zeeslag. DZ RUYTER
woonde verschill. gevechten bp, waarin Tromp
't opperbevel voerde, o. a. d. zeeslag voor
Katwijk op 9 en 10 Aug., waarin die verinaarde vlootvoogd 't leven list. In Sept.
liep DE RUYTER weer in zee, met d. vloot,
waarover 't opperbevel was overgegaan op d.
vice-admiraal de With. In Mrt 1654 word DE
RUYTER aangesteld tot vice-admiraal; tegelijkerttjd bracht hij zijn woonplaats v. Vlissingen n. Amsterdam over, waar htj gedurende
zijn verder leven gevestigd
Na 't sluiten v. d. vrede met Engeland deed
hij achtereenvolgens twee tochten naar d.
Middellandsche zee tegen d. roovers v. Algiers
en d. overige roofstaten. Daarop volgden zijn
tochten naar d. Oostzee en d. verovering v.
Nijborg, in vereeniging met d. Deensche vloot,
waarvoor d. koning v. Denemarken hem met
een gouden keten en een medaille begiftigde. 't
Sluiten v. d. vrede deed hem in Sept. v. 't volgond jaar naar 't vaderland terugkeeren. In
1662 word hem andermaal opgedragen, d. handel in d. Middellandsche zee tegen d. AlgerUneche zeeroovers to beschermen. Hij bleef daar
werkzaam tot in 1663, toen hij, na 't bevel
over d. vloot a. d. schout-btj-nacht Tromp overgegeven to hebben, naar 't vaderland terugkeerde. Een jaar bracht hij op d. vasten wal
door en daarna werd opnieuw naar d.
Middellandsche Zee gezonden, op welken tocht
zijn zoon, zNGBL DE RUYTER, hem voor d. eerste
m aal vergezelde.
Inmiddels hadden d. Engelschen op d. westkust v. Afrika wederom vijandelijkheden gepleegd door 't nemen v. eenige Hollandsche
schepen, die voor 't fort s. George d'Elmina
lagen, door zich v. d. sterkten op Goedereede
meester te maken enz. DE RUYTER, daarheen
gezonden, hernam d. genomen forten en versterkte er d. bezettingen. Onderscheidene
tochten warden vandaar door hem volbracht,
totdat hij, nadat d. oorlog met Engeland opnieuw was uitgebarsten, d. last kreeg terug
to keeron. Ter zelfder tijd ontving hij zUn benoeming tot luitenant-admiraal bjj d. admiraliteit v. Amsterdam, ter v ervanging v. d.
admiraal Wassenaar, die in een gevecht tegen
d. Engelschen met zijn schip in d. lucht geYlogen was. HU zUn terugkomst werd hem
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't bevel opgedragen over 's lands vloot. Daar-mee in zee geloopen, bleef 't vooreerst btJ
kleine schermutselingen; tevergeefs trachtteonze admiraal d. Engelsche vloot op te zoeken
en eindeltjk in November keerde d. vloot
wegens 't vergevorderde seizoen in d. havens
terug. In Juni v. 't volgend jaar liep d. vloot
opnieuw in zee; d. 10en kwam 't tot een treffen, dat v. beide zijden met groote verwoedheld word aangevangen en eindigde, toen d.
Engelsche vloot zich na eon strijd v. vier dagen moest verwijderen. DE RUYTER bleef nog
een dag in zee, doch, toen er zich goon vtjanot
moor vertoonde, keerde htj naar de Wielingea
terug. Ofschoon 't verlies a. d. zijde der
Engelschen veel grooter was geweest dan a.
die der Staatschen, hadden dozen toch 't verlies v. eenige waardige be velhebbers to betreuren, onder wie d. luitenant-admiraal Cornelis Evertsen, d. vice-admiraal van der Hulst,_
d. schout-bij-nacht Stakhouwer en verscheidene scheepskapiteins. Met spoed werd d. vloot
hersteld, zoodat zij 4 Juli weer in staat was
zee to kiezen. Terstond daarop liep d. admiraal
naar buiten, doch 't duurde tot d.19en d. a. v.,.
voor men d. Engelsche vloot zag opdagen.
4 Aug. had er eon zeeslag plaats, die, ofschoon
er bloedig gestreden word, tot nadeel der
Staatsche vloot afliep, wat voornameltjk was
toe to schrijven a. d. laakbare handelwijs
v. d. admiraal Tromp, die zich door zijn
dapperheid te ver v. DE RUYTER verwijderd
had, on a. d. lafhartigheid v. verscheidene.
scheepsbevelhebbers, die schandelijk d. strijd
ontweken. 5 Sept. wederom naar zee gegaan,
werd hij in Oct. genoodzaakt wegens ziekte
d. vloot to verlaten, die, zonder lets uitgericht te hebben en door z waren storm
beloopen, na eenigen tijd behouden weder
binnenliep. In Juni 1667 had d. roemrijke.
toeht n. Chatham plaats, die to alien ttjde
als een der grootste heldendaden V. DE
RUYTER beschouwd is. 't Sluiten v. d. vrede
met Engeland, in Augustus, was d. schoonste
vrucht daarvan. Vier jaar bracht DE RUYTER
a. wal in een gewenschte rust door; doch d.
gelijkttjdige vredebreuk met Engeland en
Frankrtjk maakte hieraan een einde. 7 Juni
1672 had d. gedenk waardige zeeslag plaats.
in Solesbay, een haven tuss. Harwich on Yarmouth, met d. vereenigde Engelsche en.
Fransche vloten, onder d. hertog v. York on d.
graaf d'Estrees, op wie DE RUYTER een roomrijke overwinning behaalde. d. Daarop gevolgde
binnenlandsche onlusten, d. gruwelUke moord,
a. d. gebroeders de Witt gepleegd, enz. werkten
nadeelig op d. vloot, die in Sept. ten ge volge
v. eon besluit der Staten d. havens binnenliep.
In Mei 1673 stak DE RUYTER opnieuw in zee
on 7 Juni leverde hij, juist een jaar na d. slag KJ
Solesbay, opnieuw een slag a. d. vereenigde
Engelsche en Fransche vloten onder prins
Robert en d. graaf d'Estrees, welke v. 's middags den tot 's avonds tien unr duurde en
waarin, ofschoon a. beide ztjden met gelUke
hevigheid gestreden werd, d. Staatschen
wederom d. zege behaalden. Eenige dagen
later werd d. strjjd hervat en eindigde hij
met 't wUken v. d. vijand naar d. Theems.
d. Maanden Juni, Juli on een groot gedeelte
v. Aug. gingen zonder buitengewone verrichtingen voorbU. 20 Aug. kwam 't op d. hoogte
v. Sijkduin opnieuw tot een gevecht met
d. vereenigde vloten, waarin DE RUYTER
andermaal d. zege behaalde. Tot in 't laatst
v. Sept. bleef d. vloot nog in zee,• doch, toen
men met zekerheid vernomen had, dat d.
vUandelUke vloten hun havens hadden op-
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gezocht, werd dit voorbeeld door 's lands
vloot gevolgd.
Gedurende d. winter werden er toebereidselen gemaakt, om 't volgend jaar een groote
vloot in zee te brengen. Door 't sluiten v.
d. vrede met Engeland werd daarin echter
wljziging gebracht, zoodat tot vermindering
-der zeemacht werd besloten. 19 Mei 1674 verliet d. vloot 't vaderland, koers zettende n.
Martinique, ten einde d. Franschen in die
streken of breuk te doen. Na eenige krUgsbedrOven v. minder aanbelang keerde d.
vloot naar 't vaderland terug, waar zij in 't
laatst v. Sept. aankwam. In Sept. v.'t volgend
jaar zond d. prins v. Oranje in overleg met
d. Staten een vloot tot hulp v. d. koning v.
Spanje, waarover 't bevel a. DE RUYTER werd
opgedragen. Na eenigen tijd te Cadix vertoefd
en veel oponthoud gehad te hebben, zeilde
d. vloot in Dec. naar Sicili8. 8 Jan. v. 't volgend jaar had er een ontmoeting
plaats met d. Fransche vloot, onder admiraal
Duquesne, tuss. d. eilanden Stromboli en Salino. Na een beet gevecht, dat tot d. avond
cluurde, scheidden d. vloten v. elkander. Nadat
d. Nederl. vloot met een Spaansch eskader versterkt was, kwam 't 22 Apr., in 't gezicht v.
A. Etna, weer tot een gevecht, dat eerst in
d. namiddag aanving, doch waarin men door
hevigheid trachtte te herwinnen wat men a.
tijd verloren had. Tot laat in d. avond duurde d.
strijd voort, waarbij d. Spanjaarden zich zeer
slecht gedroegen, toen d. Fransche vloot begon
te wijken en nog een tijdlang btj maanlicht
werd nagezet. d. Volgenden dag besloot men
n. d. baai v. Palermo te stevenen, waar d.
vloot nog denzellden avond voor anker kwam.
d. Overwinning was behaald, maar ten koste
v. 't leven des grooten admiraals. Door een
vijandelijken kogel getroffen, was hij v. d.
campagne, vanwaar hij zijn bevelen gaf, neergestort en lag hij gewond in zijn kajuit, nog
steeds bevelen gevende. Na d. 26en begonnen
d. bekomen wonden, die zich in 't begin vrij
gunstig lieten aanzien, pijnlijker te worden;
hevige koortsen volgden en d. toestand v. d.
held verergerde zichtbaar. d. 29en, 's avonds
tuss. negen en tien, blies hij kalm en gelaten
zijn laatsten aeem uit. 's Mans hart werd te
Palermo begraven, 't lijk gebalsemd en n.
't vaderland overgebracht. 1 Mei ontving men
op d. vloot een brief v. d. Spaanschen vorst,
waarbij DE RUYTER tot hertog verheven werd
en een inkomen verkreeg v. twee duizend
dukaten. Toen 't bericht v. zijn overlijden
a. 't hof v. Spanje bekend geworden was,
bepaalde d. koning, die d. held nog na
zijn dood eer Wilde bewijzen, dat d. titel
en 't daaraan verbonden inkomen zouden
overgaan op an zoon Engel de Ruyter. Deze
schout-bij-nacht werd vanwege d. Staten n.
Napels gezonden, om 't bevel over d. vloot
op zich to nemen en haar naar 't vaderland te
geleiden; 30 Jan. kwam zij voor Hellevoetsluis
ten anker. 't Lijk v. DE RUYTER werd met een
jacht n. Amsterdam gevoerd en 18 Mrt ald. met
buitengewonen luister in 't koor der Nieuwe
kerk in een marmeren praalgraf bijgezet.
DE RUYTER is driemaal gehuwd geweest. d.
Eerste maal, in 1631, met Maria Velters, die
na 10 maanden, toen zij een dochter ter wergild
bracht, over].; kort daarna overt. ook 't kind.
d. Tweede maal in 1636, met Cornelia Engels,
btj wie hij in een 14-jarigen echt vijf kinderen
had, v. welke d. jongste Engel heette. d.
Derde maal met Anna van Gelder, weduwe
v. Jan Paulusz. van Gelder, die hem overleefde en bij wie hij twee kinderen had. Be,
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halve genoemden Engel, die ongehuwd is
gebleven, en een zoon, die slechts 18 jaar geworden is, heeft 141 alleen dochters gehad,
zoodat er geen afstammelingen in rechto
linie v. DE RUYTER bestaan. Zijn kleinzoon,
d. zoon v. Johan de Witte en zijn tweede
dochter Cornelia, namen later zijn naam aan
(zich noemende Michiel de Witte de Ruyter)
en erfde v. zijn oom Engel diens adellOken
titel, benevens 't inkomen, hem door d.
Spaanschen koning toegelegd. Hij kwam echter op jeugdigen leeftijd om btj een schipbreuk in 1683. Zie Gerard Brand, „Leven v. d.
admiraal M. A. de Ruyter".
Ruyter (ENGEL DE), vice-admiraal V. Holland en West-Friesland, zoon v. d. grooten
admiraal en gesproten uit diens tweede huwelijk, met Cornelia Engels, werd geb. 2 Mei
1649. Op zijn 15e jaar begaf hij zich in's lands
zeedienst. Hij deed zijn eersten tocht n. d.
Middell. Zee a. boord v. 't schip, waarop ook
zijn vader zich beyond. In 't volgend jaar
kreeg hij 't bevel over een vendel zeesoldaten, terwijl hij zich op d. kust v. Guinea ophield. In 1666 werd hij door toedoen zijns
vaders in een gezantschap benoemd, dat bestemd was, om d. hertog d'Aumont to Boulogne te begroeten. Op zijn 18e jaar bekleedde
hij d. rang v. kapitein-luitenant a. boord bij
van der Zaan; 't volgend jaar werd hij bevorderd tot kapitein ter zee en kreeg hij 't bevel
over een schip. In dien rang maakte hij een
tocht n. Engeland, om d. gezant v. H. H.
Mogenden, Meerman, of te halen; htj werd
toen tot ridder geslagen met d. titel jonker. In 1672 nam hij deel a. d. slag bij Solesbay tegen d. vereenigde Fransche en Engelsche vloten. In dien slag gaf hij verscheidene
blijken v. mood en vastberadenheid. Als
schout-bij-nacht kruiste hij met een eskader
v. negen schepen in 't Kanaal, ten einde d.
Fransche kust te verontrusten. Na 't overMen zijns vaders in 1676 deed d. koning v.
Spanje d. titel hertog, dien hij d. admiraal
geschonken had, met 't daaraan verbonden
jaarlijksch inkomen v. 2000 dukaten op ENGEL
DE RUYTER overgaan. Deze vergenoegde zich
echter met d. titel baron te voeren. 19 Oct.
1678 besloten 's lands staten, hem te bevorderen tot vice-admiraal, ten einde hierdoor d.
nagedachtenis zijns vaders te vereeren. Weinige jaren later over]. hij, ongehuwd. d. Koning v. Spanje deed toen zijn titel en inkomen
overgaan op d. zoon v. zijn zwager Johan de
Witte, kapitein eener compagnie zeesoldaten
en gehuwd met zijn zuster Cornelia. Deze
zoon had d. naam Michiel de Witte de
Ruyter aangenomen. Genoemde vorst gat dus
nog to kennen, een hulde to willen brengen
a. Hollands grooten admiraal.
Rybinsk, een rijke handelsstad in 't Russische gouvernoment Jaroslaw, a. d. Wolga,
waar deze d. Scheksna opneemt, en ongeveer
4 mijlen v. d. mond der Mologa gelegen; zij
is 't middelpunt v. d. Russische kanaalvaart,
welke d. Oostzee met d. IJszee en d. Kaspische Zee verbindt. 't Aantal inw. bedraagt
37 000, maar in d. zomermaanden is dit getal
veel grooter. Men heeft er veel scheepstimrnerwerven, touwslagerijen, brouwerijen, stokerijen enz.
Rybinski (MATTHIAS), een Poolsch generaal, geb. in 1784 to Slawuta. Hij nam reeds
a. d. veldtochten v. Napoleon v. 1806—'13 deel
en verwierf zich d. bijnaam „Fransche Oudinot". Bij d. Poolschen opstand v. 1830—'31
was hij d. laatste opperbevelhebber v.'t Poolsche Leger en htj over]. 17 Jan. 1874 to Partjs.
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.Rylak, een stad in 't Russische gouvernement Koersk, t. Z.-W. v. d. stad v. dien
naam, d. stapelplaats voor d. handel in tarwe,
hennep, lijnolie honig, talk en was; zij heeft
talkziederpen, zeep-, olie- en kaarsenfabrieken
en 14 300 inw.
Rzeszow, een stad in 't Oostenrijksche
kroonland GaliciO, a. d. spoorweg v. Krakau
n. Lemberg, met een oud slot en 12 000 inw.,
v. wie d. helft IsraOlieten.
Rziha (FRANZ), geb. 28 Mrt 1831 te Hainspach, in Bohemen, studeerde a. d.technische
school to Praag en was Binds 1856 als ingenieur werkzaam bij 't bouwen v. tunnels (bjj
Czernitz, op d. spoorweg v. d. Ruhr n d. Sieg
en op d. spoorweg v. Kreiensen n. Holzminden).
In 1866 kreeg hij 't toezicht over d. aanleg v.
spoorwegen in Brunswijk en tevens 't beheer
over bruinkolengroeven. Van 1870 tot 1874
legde hp spoorwegen in Bohemen aan on rinds
1876 woont hij als civiel-ingenieur to Weenen.
Hlj schreef o. a. „Lehrbuch der gesammten
Tunnelbaukunst" (2e dr., 1874, 2 dln), „Die
neue Tunnelbaumethode in Eisen" (1864), „Der
englische Einschnittsbetrieb" (1872) en „Die
Bedeutung des Hafens von Triest ftir Oesterreich" (1873, 2e dr.).

Rydberg (ABRAHA M views), een Zweedsch
schrpver, geb. 18 Dec. 1829 to JOnkOping, v.
1855—'77 redacteur to Gotenburg, sedert 1877
lid der Zweedsche Academie on sedert 1884
hoogl. in d. geschiedenis der beschaving to
Stockholm. Hp gaf o. a. in 't licht 't theologische geschrift „Bibelns lara om Kristus"
(4e dr., 1880), „Romerska dagar" (1875), een
vertaling v. Goethe's Faust (1876), .een verzameling gedichten (1882) en d. romans „Den
siste Athenaren" („d. laatste Athener", 3e dr.
1876) en „Singoalla" (1858).
Ryde, een stad op d. noordkust v.'t Engelsche eiland Wight, omgeven door villa's en
tuinen, met 11 000 inw., veel bezochte zeebaden, een schouwburg, een kunstschool on
een gezelschapshuis v. d. Victoria-jachtclub.
Ryle (JOHN CHARLES), een Engelsch theoloog, geb. in 1816 to Macclesfield, sedert 1871
domheer v. Norwich en sedert 1880 bisschop
v. Liverpool. Zijn preeken en theologische geschriften warden weldra, zoowel in als buiten
Engeland, algemeen verbreid; als d. voorn.
noemen we: „Coming Events and Present
Duties" (1867), „The christian leaders of the
last century" (1869) en „Expository thoughts
on the gospels" (7 dln, 1856—'69).

,

s.
S is d. 19e letter v. ons alphabet. Zie over
haar gedaante on over haar plaats in d. letterrp Bilderdijk, „Van 't letterschrift". — Bp d.
Grieken on Romeinen diende daze letter ook
tot getalteeken en wel bij d. eersten v. 200
(met een recht streepje er onder, 200 000) en bij
d. laatsten v. 90 (met een dwars streepje er
' , oven, 900 000). — Op Spaansche munten is d.
S 't teeken, dat zij to Sevilla, op d. oude
Fransche, dat zij to Troyes geslagen ztjn. — Bij
Lat. eigennamen is S een verkorting v. Servius en Sextus; voorts wordt dezelfde letter
o. a. ale verkorting gebezigd voor Sanctus,
Saint, Sacer (being), Salus (hell), Senatus en
Signum (teeken). In d. muziek staat zij voor
Solo (alleen); in d. scheikunde beteekent S
zwavel (sulphur), Sa samarium, Sc scandium,
Se Selenium, Si silicium, Sr strontium en Sn tin
(stannum). S. A. beteekent Son .A.ltesse (Z(jne
hoogheid), S. E. Son Eminence (Zijne eerwaardigheid), S. M. Sa Majeste' (ZUne Majesteit),
S. S. Sa saintet4 (Zpne heiligheid, d. paus). S.
D. G. wil zeggen Soli Deo Gloria (God alleen
zij d. eery; S. J. staat voor Societas Jesu ('t
Genootfich. v. Jezus) ; S. P. Q. R. voor Senatus
populusque Bomanus (d. Senaat en 't Romeinsche yolk); S. R. I. voor Sanctum Romanum
lmperium ('t•Heilige Roordsche rpk); S. R. S.
voor Societatis Regiae Socius (medelid v. 't
koninklpke genootschap); S. S. of S. Scr. Voor
Scriptura Sacra (Heilige Schrift); S. T. voor
Salvo titulo en S. S. T. T. voor Salvis titulis (met
behoud v. d. titel).
Saadi, Zie Sadi.
Saadia (BEN JOSEPH), bugen. GA ON (d.
voortreffelpke), was een geleerde Jood, die in
892 in Egypte geb. werd, in 928 a. 't hoofd
kwam der Joodsche academie to Soera en in
942 aldaar overl. Hij vertaalde 't O. T. in 't
Arabisch en gaf er uitvoerige verklaringen

Daze vertaling is in d. Parijsche uitgaven
der „Biblia polyglotta" opgenomen. SAADIA'S
werk „Sopher Haamoenoth", in 't Arabisch
geschreven, is in 't Rabbljnsch vertaald en,
uitge;,veven en handelt over d. voorn. hoofdstukken v. 't Joodsche geloof.
Saale is d. naam v. meer dan een rivier
in Duitschland. Wij noemen: 1. d. Th,iiringsche
of Salcsi.sche Saale, d. grootste linker zijrivier
v. d. Elbe; ontspringt op een hoogte v.
728 M. boven d. zee op d. Grooten Waldstein,
a. d. westelpke helling v. 't Fichtelgeb., 364
KM. v. haar uitmonding in d. Elbe verwPderd.
Van haar talrUke zprivieren d. voorn. rechts
d. Lamitz, Regnitz, Wiesenthal, Orla, Roda,
Gleisze, Wetha, Rippach, Elster en Fuhne;
links d. Selbitz, Loquitz, Schwarza, Ilm, Unstrut, GOsel, Laucha, Saiza, Schlenze, Wipper
en Bode. Belangrijke steden, die a. d. Saale liggen, zpn: Hof, Saalburg, Saalfeld, Rudolstadt,
Kahla, Jena, Naumburg, Weiszenfels, Morseburg, Halle, Alsleben, Bernburg en Kalbe. d.
Rivier heeft een buitengewoon gekronkelden
loop, wat zeker komt door d. vele gebergten,
die ztj op haar weg to doorbreken heeft.
Waar d. Unstrut zich met d. Saale vereenigt,
wordt zj bevaarbaar en boven Barby; bij
Saalhorn, valt 2.0 in d. Elbe; in 't rivierdal
wordt veel gedaan a. land- en wijnbouw.
2. d. Frankische Saale, een rechter zPrivier v.
d. Main; zij ontspringt in d. Beiersche prov.
Beneden-Franken by KOnigshofen in d. Haszbergen, stroomt eerst naar 't W. en vervolgens
naar 't Z.-W., neemt rechts d. Milz, Streu,
Brend, Schondra en Sinn on links d. Lauer op
en valt bjj Gemfinden in d. Main na een loop
v. 112 K.M. Aan haar oevers ligt o. a. Kissingen. — 3. d. Salzburger Saale of Saalach, d.
grootste ztjrivier v. d. Salzach (links); zij ontspringt op een hoogte v. 1940 M. in 't Glemm-
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dal in Tyrol, betreedt bij Steinpasz d. prov.

Beieren, stroomt voorbij Reichenball en mondt
uit bU Freilassing.
Saalfeld, een stad in 't hertogdom Saksen-Meiningen, a. d. linkeroever v. d. Saale,
over welke rivier hier een oude steenen brug
voert. Men heeft er een hertogelijk slot, een
Gothisch raadhuis, d. in 1212 gebouwde Johanniskerk en d. mine Sorbenburg. d. Inw., 9800
in getal, doen veel a. industrie. Op d. weg
n. Rudolstadt staat 't metalen standbeeld v.
d. Pruisisaien prins Louis Ferdinand. die bier
10 Oct. 1806 verslagen word. — 't Vorstendom
Saalfeld, dat door d. Saale doorstroomd wordt,
telt op 8 vk. mijlen ongev. 56 000 inw. 't Gebied is bergachtig en met dichte wouden bezet ; sedert 1826 behoort Saalfeld tot Meiningen.
Saar (Fr. Sarre, Lat. Savarus), d. grootste
zijrivier v. d. Moesel. Zij ontstaat bij Hermelingen uit d. vereeniging v. d. Roode en d. Witte
Saar, stroomt door Duitsch Lotharingen on een
deel v. d. Beneden Elzas, betreedt bij Saargemiind d. RUnprovincie en valt na een loop v.
246 KM. beneden Konz in d. Moezel. Van Saargemilnd tot haar mond is zij bevaarbaar en
zij staat door 't 64 KM. lange Saarkanaal met
't Rijn-Marnekanaal in verbinding. RechterzUrivieren zijn: d. Eichel, Blies, Sulzbach,
Fischbach en Prims; linker: d. Albs, Biste,
Nied e. a. — d. Saarstreken leveren d. bekende
Saarwijnen, waarvan d. Schwarzhofsberger
een der beste soorten is. Van grooter belang
dan d. wijnbouw is echter d. steenkolenbergbouw, vooral in d. streek v. Saarbriicken;
naar deze stad wordt die geheele steenkolen
opbrengende landstreek in 't Saardal wel eons
't Saarbriicker kolengebergte genoemd.
Saarbriicken of Saarbriick, een stad
in d. Pruisische Rijnprovincie, a. d. gekanaliseerde Saar (regeeringsdistrict Trier). Men
heeft er twee Evangelische en een Kath. kerk,
een synagoge, talrijke fabrieken, steenkolengroeven, Uzersmeltertjen en 14 000 inw. Met
s. Johann, dat op d. rechter Saaroever gelegen
is, is zij door een brug verbonden. Vroeger
d. hoofdstad v. 't graafs. Saarbracken, behoorde
d. stad sedert 1381 tot d. linie Nassau-Saarbriicken, zij kwam in 1801 a. Frankrijk en in
1815 a. Pruisen. Met d. slag bij Saarbriicken
v. 2 Aug. 1870 en d. beschieting der stad door
d. Franschen werd een begin gemaakt met
d. Duitsch-Franschen oorlog v. 1870—'71. Zie
K011ner „Geschichte der Stadte Saarbrucken
en St. Johann" (2 dln 1865).
Saarburg (Fr. Sarrebourg), een stad in d.
Pruisische Rtjnprovincie, a. d. samenvloeiing
v. d. Leuk en d. Saar, met een fraaie Gothische
kathedraal, een laudbouwschool en 3000 inw.,
die veel doen a. wijnbouw en scheepvaart.
Saargerniind (Fr. Sarreguemines), een
stad in Elzas-Lotharingen, a. d. linkeroever
v. d. Saar, tegenover d. mond v. d. Blies. Men
heeft er een gymnasium, een krankzinnigengesticht, talrijke fabrieken en 13 000, meerendeels Kath., inw.
Saarlouis (Fr. Sarrelouis), een stad in d.
Pruis. Rijnprovincie a. d. Saar, met rijke
steenkolengroeven en vele fabrieken in d.
nabijheid en 6900 inw. In 1681 onder Lodewijk
XIV aangelegd, kwam deze stad bij 't verdrag
v. ParUs (20 Nov. 1815) a. Pruisen. Zij is d.
geboorteplaats v. maarschalk Noy.
Saavedra (MICHAEL DE), Zie Cervantes

Saavedra.

Saavedra

(ANGELO PEREZ DE SAAVEDRA,

hertog v. ErvAs), een Spaansch dichter en
staatsman, geb. 1 Mrt 1791 to Cordova, overl.
in 1865 to Madrid. Aanvankelijk militair, werd

SAA.
hij in 1820 lid v. d. Cortez, doch hij nam in
1823 d. wijk buitenslands. Na eenigen tijd in
Engeland vertoefd en zich vervolgens op
Malta a. d. schilderkunst to hebben gewijd,
richtte hij in 1830 to Orleans een teekenschool
op en leefde hij vervolgens korten tijd to
Tours. In 1834 keerde hij n. Spanje terug, waar
htj d. titel en d. goederen v. d. hertogen v.
Rivas erfde en tot grande v. 't rijk werd
verheven. In 1836 was hij eenigen tijd minister
v. Binnenl. Zaken, doch in 't volgend jaar
moest hij zich ten tweeden male in ballingschap begeven. Van 1844-1818 was hij gezant
to Napels; in 1854 werd hij zulks to Parijs on in
1860 to Florence ; in 1864 werd hij president v. d.
staatsraad. SAAVEDRA schreef o. a. een „Historia
de la sublevacion de Napoles" (2 dln, 1831),
d. epische gedichten „Florinda" (1823) en
„El moro exposito" (2 dln, 1834), verscheidene
tragedies, o. a. „Lamuza" en „Don Alvaro"
(nieuwe dr. 1879), en „Ensayos poeticos"
dln, 2e dr. 1820—'21). Door zijn „Moro exposito" en zijn epische romancen deed SAAVEDRA.
d. nationals poezie in zijn vaderland herleven.
Saaz (in 't Czechisch Zatec), een oude stad
in 't N. v. Bohemen, a. d. rechteroever v. d.
Eger, met 13 300 inw., die zich voornamelijk
bezighouden met hopbouw en hOphandel.
Saba, een eiland in d. Caraibische zee,
tot d. Nederl. West-Indische bezittingen behoorende. 't Ligt op 17°41' N.-Br. en 63° 13'
W.-L. v. Greenw. en is weinig meer dan een
hooge rots, bewoond door gngeveer 2500 menschen, die zich met 't verbouwen v. suiker,
koffie en katoen on wat veeteelt bezighouden.
In 1640 werd dit eiland, dat nauwelijks een vk.
mijl in oppervl. heeft, door Nederland in bezit
genomen.
Saba of Sjeba, d. oude hoofdst. v. Gelukkig Arabi6, niet ver v. d. Roode Zee, tegenover 't Egyptische Ptolemais, beroemd door
haar handel in wierook, balsem en reukwerken, waarom d. oude dichters dikwijls v.
Sabaeisch reukwerk spraken, om daardoor
zijn voortrei•elUkheid aan to duiden. — Sabaea
of Sjebaea was d. naam der omliggende landstreek, welke nog tegenwoordig vol rumen
is. d. Eerste Europeaan, die deze bouwvallen
bezocht, was d. Franschman Arnaud; doze
bereisde Sabaea in 1843, d. Engelschman
Mackell eenigen tijd later. — Een koningin v.
Saba (Scheba) is ons uit d. geschiedenis v.
koning Salomo bekend.
Sabaeisme is d. naam v. dien vorm v.
afgoderij, welke zich in Arabi6 e. a. landen
v. 't Oosten als sterrendienst openbaarde.
Onzeker is 't, of d. naam afkomstig is v. d.
Sabae6rs, die reeds in overoude tijden ten
Z.-W. v. Gelukkig Arabie woonden en in 't
book Job (I :15) vermeld worden als roofhorden; doch wel weet men, dat d. Sabaesche sterrendienst ook in die streken ten
tilde der optreding v. Mohammed algemeen
gevonden werd. d. Vereerders v. 't Sabaeisme
schreven a. d. planeten een onmiddellUken
invloed op alle organisch leven op aarde toe,
doch onder 't oppergebied v. d. zon. Hieruit
vloeit voort, dat 't Sabaeisme veel work
maakte v. waarzeggen en planeetlezen. d.
Dienaars v. 't Sabaeisme baden driemaal
daags; uit d. hooge eer, die zij be'wezen a.
dat wezen, als welks symbool d. zon werd
aangemerkt, mag men afleiden, dat zij in d.
grond 't monotheIsme huldigden. Hun tempels ter eere v. d. verschill. planeten waren
onderscheiden in vorm en kleur. VeelwijverU
was bij hen niet, 't onderscheiden v. refine en
onreine dieren tot spijs wel in gebruik. Som-
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migen onder hen geloofden ook a. een zielsverhuizing en 't denkbeeld v. zoogen. wereldperioden, d. i. een steeds voortgaande, scoter
groote tUdperken loopende afwisseling v. d.
eene orde der dingen tot d. andere, door 't
Oosten verbreid, was ook a. 't Sabaeisme niet
vreemd.
Sabanilla, een havenplaats in d. ZuidAmerikaansche republiek Columbia, depart.
Bolivar, ten W. v. d. mond v. d. Magdalena.
ZU is met Barranquilla door een spoorweg
verbonden en heeft een fraai tolkantoor en 500
inw. d. Uitvoer bestaat in tabak, katoen,
koffie enz.
Sabatier (Louis AUGUSTE), eon Fransch
godgeleerde, gab. 22 Oct. 1839 to Vallon, in
't depart. Ardeche. Hij ontving zijn opleiding
eerst to Montauban en daarna a. meer dan
een Duitsche hoogeschool, ward in 18b8 hoogl.
in d. Fransche letterkunde a. 't gymnasium
en d. normaalschool to Straatsburg en zag zich
in 1873 tot hoogl. bij d. theologische faculteit
to Paras benoemd. SABATIER behoort tot d.
evangetische richting on schreef o. a. d. volgende werken: „Le temoignage de JesusChrist sur sa personne" (1863), „Essai sur les
sources de la vie de Jesus" (1866), „Jesus de
Nazareth, le drame de sa vie, la grandeur de
sa personne" (1867), „Guillaume is Taciturne"
(1872), „De l'influence des femmes sur la littorature francaise" (1873) en „De l'origine du
peche dans la theologie de l'apOtre Paul"
(1887). Bovendien schreef htj een aantal bijdragen in verschill. theologische tUdschriften.
Sabbat, d. i. feestelijke rust, is d. naam
v. d. wijze, waarop d. Isra4lieten d. laatsten
dag der week tot rust v. dagelijksche bezigheden en tot godsdienstige bijeenkomst of
zonderen, en vandaar d. naam v. d. daartoe
bestemden dag zelf, die naar d. Joodsche
dagrekening 's VrUdags avonds begint on
's Zaterdags avonds eindigt. Deze instelling
is afkomstig v. Mozes en berust op een herinnering a. 't rusten v. God na d. volbrachten
scheppingsarbeid, alsmede op die a. d. uittocht
v. Egypte (zie Exod. XX • 11 on Deut. V :15);
doch eigenlijk was zij geen herinnering a. een
bepaald feit, maar alleen een toewijding v.
dozen dag a. d. dienst v. d. Hoer, voor d.
priesters vergezeld v. 't offeren v. twee eenjarige lammeren met 't daarbij behoorend
spijs- en drankoffer (Num. XXVIII : 9) en 't
nederleggen v. nieuwe toonbrooden in 't heilige (Lev. XXIV : 8). Dat intusschen 't scheppingsverhaal, in 't begin v. 't book Genesis,
onder d. invloed v. 't sabbatsdenkbeeld geschreven is, blUkt reeds bij d. eerste lezing.
Hoewel 't voorschrift eener zoo gestrenge
onthouding v. allen arbeid gedurende eon dag
der week weinig in overeenstemming is met
d. milden geest v. 't Evangelie, is 't toch
overeenkomstig d. menscheltike natuur, dat
v. tijd tot Rid d. dagelijksche bezigheden door
een rustdag worden argewisseld, gel& men
dit dan onder verschill. vormen bij vele beschaafde volken aantreft. Ztin eigenl. godsdienstige besternming erlangde d. Isradlietische sabbath eerst na 't stichten v. synagogen.
Sabbat (Groote) is d. Israelietische naam
v. d. sabbatdag, die a. Paschen voorafgiiig
(Lev. XXIII: 7, 8).
Sabbathianen (d.) zijn een secte v. Joden,
die vooral in d. laatste helft der 17e eeuw
in d. Levant en elders vele aanhangers telde.
Zij onderscheidde zich niet, gelijk d. naam
zou schijnen a. to duiden, door iets, dat d.
sabbat betrof, maar door geloof to hechten
a. zekeren Sabbathai Sevi, die zich voor d.
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Messias uitgaf en eindigde met tot redding
v. zijn leven 't Mohammedanism° a. to nemen.
Sabbatsjaar. In 't Mozaische staatsrecht was bepaald, dat telkens na zes jaar
zaaiing en oogst in 't zevende, btj wUze v.
sabbatsrust, 't veld niet- bearbeid on bezaaid,
d. wijnstok niet gesnoeid on d. opbrengst
daarvan niet afgesneden mocht worden. Wat
't veld zonder bezaaiing en d. wijnstok zonder
gesnoeid to zijn droegen, was besternd tot
ieders voedsel, als gemeen goed, voor vrijen
en dienstbaren, voor mensch en vee (Lev.
XXV : 1-7; verg. Exod. XXIII:10, 11). Uit
doze rust des lands volgde voor 't yolk d.
schorsing v. d. landbouw, die bun voorn.
bezigheid uitmaakte; en uit 't laten rusten
v. d. veldarbeid, die d. voorn. bron v. bestaan
was, volgde noodzakelljk ook een stilstand
voor d. invordering der schulden, waarom
dan ook uitstel v. schuldvorderingen (Deut.
XV : 1, e. v.) voor dit jaar ward geboden.
Op 't Loofhuttenfeest v. 't sabbatsjaar moest,
ten aanhoore v. yolk on vreemdelingen, d.
Wet in een plochtige bijeenkomst voor 't
heiligdom worden voorgelezen (Deut. XXXI:
10-13).
Sabbatsreis. Daar 't verrichten v. bezigheden op d. sabbat a. d. lsraglieten verboden was, meenden d. latere wetuitleggers,
dit ook op 't reizen toepassende, to raoeten
aannemen, dat niet elke verwijdering v. eigen
woning op d. rustdag in strijd met 't vierde
gebod kon zijn; ztj bepaalden dienvolgens
d. afstand, dien men op dozen dag zonder
vergrUp tegen dat gebod mocht alleggen, op
2000 ellebogen of schreden on vandaar, dat
die afstand dikwijls onder d. naam sabbatsreis ward aangeduid (zie o. a. Hand. I.: 12).
Sabel (d.) of 't sabeldier (mustela zibellina)
behoort tot d. fam. der marterachtige roofdieren (mustelidae) en bewoont d. dichte en
eenzame bosschen in 't noorden v. ons werelddeel, maar in grooteren getale d. streken t. N. v.
58° N.-Br. in Siberia. Deze diersoort wordt langzamerhand v. 't westen naar 't oosten opgedrongen; waar voor 100 jaar d. sabels ontelbaar waren, daar vindt men er slechts weinige meer, behalve in d. bosschen v. Kamtschatka. Hij nestelt in holle boomen of onder
hun wortels onder d. grond, is zeer vlug en
springt v. d. eenen tak op d.• anderen met
'steel vaardigheid; htj slaapt bij dag, maar
gnat bij nacht op zijn proof uit, welke in
kleine zoogdieren bestaat; htj eat echter ook
vruchten, wanneer 't jaargetijde die oplevert.
't Wijfje werpt 2 a 3 jongen, gewoonlUk in
Mei. — d. Kleur der sabels is donkergrtjs,
bleekrood, bruin of zwart; doch die vellen
worden 't moest gezocht, welke donker bruinzwart, dik behaard on glanzig zijn. d. Sabeldieren zijn niet alleen t. o. v. d. kleur, maar
ook t. o. v. d. waarde hunner huiden, afhangende v. d. streek, waar zij zich ophouden,
onderscheiden. Die, welke tuss. d. Oeral en d.
Obi wonen, leveren d. slechtste huiden op.
Hoe meer d. landschappen naar 't oosten
liggen, des to schooner zijn daze dieren;
doch d. schoonste en talrUkste vindt men in
Kamtschatka.
d. EigenlUke sabelvangst duurt v. Nov. tot
Febr. Men vangt daze dieren met strikken of
schist hen met bagel dood, doch ook wel met
stomps pUlen, om d. huid niet to beschadigen.
Gewoonitjk vereenigen zich tot daze vangst
10 of 12 man, die zich een aanvoerder kiezen,
wien ztj gehoorzamen, on alle sabels, die zij
vangen, onder elk. verdeelen. Ztj bouwen tot
hun oogmerk op een geschikte plaats een
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hut, voorzien zich voor een geruimen tijd v. d.
noodigen leeftocht en zetten dan hun strikken
uit, waarin d. sabel gevangen wordt. d. Tataren leggen zich voornameltjk op deze jacht
toe en weten d. sabels op allerlei wijzen to
vervolgen. Wanneer 't dier zich niet weet to
redden, klautert 't in een hoogen boom; d.
Tataren steken dien in brand en, wanneer d.
sabel naar beneden springt, verwart hij zich
in d. in 't rond gespannen netten en wordt
hij dood geslagen. d. Sabels zijn eigenitjk een
inkomen v. d. kroon, welke hun vangst a. d.
bewoners v. Siberia heeft overgelaten, die
daarmee een gedeelte v. hun schatting moeten betalen. Iedere Siberier moat jaarlijks twee
huiden leveren. Zij verkoopen echter d. gevangene sabels a. sluikhaiidelaars voor een
hoogeren prijs en betalen hun schatting in
andere dierenvellen of ook wel in baar geld.
In vroegeren tijd, toen men dit pelswerk nog
zoo bracht als 't gevangen werd, kwamen er
dikwijls sabels v. hooge waarde bij d. keizer1 tjke ontvangers. d. Geleverde huiden werden
met een zegel gemerkt en n. s. Petersburg
gezonden. d. Prijs der huiden is zeer verschillend; hun grootte. hun kleur, d. dikte v. 't
Haar en een zekere glans, dien d. oude verliezen, komen hierbij in aanmerking. Voor d.
goede vellen wordt 30 a 40 roebels betaald.
Men heeft ook witte en grijze sabels, voorts
kastanjebruine met een goudglans en zwarte
met een zilverglans. d. Witte zijn zeer zeld7,aam en worden uit dien hoofde duur verkocht. d. Slechte huiden gaan n. Duitschland
en China, waar men d. kunst verstaat ze to
verven.
Sabellius was een opziener der Christelijke gemeente to Ptolemais, die in d. 3e eeuw
leefde. Hij maakte veel gerucht in d. kerk
door zijn stalling, dat Vader, Zoon en Geest
geen drie zelfstandige wezens zijn, maar
slechts wijzigingen v. een zelfde goddeltjk
Wezen, Vader genoemd. Dozen alleen hield
hij voor een goddelijke zelfstandigheid (Hypostasis); d. Logos voor een kracht Gods, die
zich wel sedert d. schepping der menschen
in hen werkzaam botoond heeft, doch eerst
tot persoonlijkheid gekomen is door zich to
vereenigen met d. mensch Jezus Christus;
d. Heiligen Geest voor een zedelijke kracht
Gods, die in 't menschelijk gemoed ten goede
werkt. Ofschoon deze leerstellingen door een
concilie to Alexandria (in 261) veroordeeld
werden, heeft 't Sabellianisme toch ook in
later() eeuwen nog weerklank in d. kerk gevonden.
Sabiers, aldus genoemd naar een Hebreeuwsch woord, dat onderdompelen beteekent, on niet to verwarren met d. Sabaeors
.(zie Sabaelsme), is d. naam v. een aanhang, die
zich sedert eeuwen in 't Oosten heeft staande
gehouden on wiens volgelingen ook Johannieten worden genoemd, omdat zij Johannes d.
Dooper voor hun voorn. profeet en d.stichter
hunter gemeenschap houden. En 't is ook niet
.onwaarschijnlijk. dat er onder d. leerlingen v.
Johannes geweest zijn, die Jezus niet hielden
voor d. v. God gezonden Zoon des Allerhoogsten,
-of Bever, die d. Messiaansche voorspellingen
en verwachtingen in Hem niet vervuld achtten,
't daarvoor houdende, dat d. door Johannes
gedoopte Godmensch niet dezelfde persoon
was als d. door d. Christenen vereerde
Heiland. Daze denkbeelden hebben zich in
't Oosten wel in stilte, doch aanhoudend
voortgeplant. d. Sabiers, eeuwen lang to midden der Nestoriaansche Christenen geleefd
-

tebbende, namen in d. loop der tijden 't een en
VIII.
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ander v. hen over, to gemakkeltjker, daar ook
zij d. doop in stand hielden. Hun leerbegrippen
zijn dan ook een mengsel v. 't oude Gnosticisme, 't Nestorianisme en 't Mozaisme. 't
Meest houden zij zich op in Aziatisch-Turkije;
hun aantal wordt op circa 20 000 geschat. Lie
uitvoeriger Ypey, „Geschiedenis der Christe1 tjke kerk in d. 18e eeuw", waar men ook d.
geschriften vindt aangehaald, die over deze
secte handelen.
Sabijnen (Sabini) is d. naam v. een oorspronkelijken volksstam in Midden-Itali
wiens naam afgeleid wordt v. zekeren koning
Sabinus, zoon v. d. God Sancus. Hun afstam
inelingen worden door Niebuhr Sabellers genoemd. Zij waren een zeer talrijk yolk, dat
vele volkplantingen aangelegd had in d. bergachtige streken v. hun land, dat als herders
v. d. veeteelt leefde en welks braafheid, gastvrijheid en eenvoudigheid v. zeden door
Horatius geroemd worden. Hun land werd
t. W. door d. Tiber v. Etruria, t. Z. door d.
Anio v. Latium en t. N. door d. Nar v. Umbri.-;
gescheiden. terwijl d. Sabtjnsche kolonien der
Vestinen en Marrecinen 't v. d. zee scheidden.
't Land bevatte dus grootendeels bergachtige
landstreken v. d. Apennijnen, was vruchtbaar
en rijk a. uitmuntende weiden en bracht ruimschoots olie, ooft en wijn voort; ook vond
men er vele eiken. d. Sabijnen waren reeds
ten tijde, dat d. Romeinsche macht gevestigd
werd, een gezeten en beschaafd yolk, gelijk
zij dan ook met die eerste ruwe stichters
niet to doen wilden hebben, totdat d. bekende
SabUnsche maagdenroof en d. daaruit gevolgde
oorlog met d. Romeinen d. grond legden tot
een verbroedering, welke d. gunstigsten invloed
op d. nieu wen staat ten gevolge had. Ofschoon
nu deze 't dichtst bij Rome wonende Sabijnen
met d. Romeinen vereenigd werden, duurden
d. oorlogen met d. overige takken v. dienzelfden stam nog tot 450 v. Chr. voort. Zie
't art. Romeinsche geschiedenis.
Sabine (EDWARD), gab. 14 Oct. 1788 to
Dublin, nam onder PARRY deel a. een tocht
ter opsporir.g v. een noordwestel tjke doorvaart
(1818—'19) en deed onderzoekingsreizen in
West-Afrika en Noord.Amerika. In 1818 benoemde men hem tot lid der Royal Society,
in 1859 werd hij generaal-majoor bij 't arsenaal
to Woolwich en in 18(59 werd hij in d. ridderstand verheven. Hij overl. 26 Juli 1883 to
Richmond, heeft zich vooral verdienstelijk
gemaakt door zijn onderzoekingen omtrent
magnetisme en zwaartekracht en schreef o. a.
„A pendulum expedition" (1825), „Report on
the variations of the magnetic intensity" (1838 ►
en On the cosmical features of terrestrial
magnetism" (1862). In 1871 werd hij voorzitter
v. d. Royal Society, in wier „Philosophical
transactions" htj vele verhandelingen plaatste.
Sabinum was d. naam v. 't landgoed des
dichters Horatius (zie Horatius Flaccus), 'twelk
a. d. uiterste grenzen v. d. Ager Sabinus lag,
in 't tegenwoordige dal v. Vicenza, 14 Italiaansche mijlen v. Tibur, 't latere Tivoli. d.
Omstreek bestond uit wijnbergen, bosschen
en bouwland.
Sable is d. heraldische term voor d. zwarte
kleur in d. wapenschilden. Bij 't graveeren
wordt sable voorgesteld door strepen, die,
verticaal en horizontaal loopende, elk. rechtnoekig sntjden.
Sables d'Olonne, Les, een stad in 't
Fransche dep. Vendee, a. d. Atlant. Oceaan,
met een haven, een college, een hydrographische school en 10 300 inw., die zich met
scheepsbouw en vischvangst bezig houden.
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Eenige mineralen
Saccharin2etrie.
(kwarts, natriumchloraat, natriurnbromaat,
cinnaber, natriumperjodaat e. a.) hebben in
gekristalliseerden toestand d. eigenschap 't
polarisatievlak v. 't licht to draaien; dezelfde
eigenschap komt ook toe a. 't gekristalliseerde watervrije strychninesulfaat, dat bovendien 't polarisatievlak draait, ale 't in d. eon
of andere vloeistof opgelost is. Er bestaat
echter nog een klasse stotlen, die niet in gekristalliseerden, maar wel in opgelosten toestand 't polarisatievlak zichtbaar draaien. Tot
deze stollen behooren rietsuiker, kamfer, wijnsteenzuur on alle zouten v. wijnsteenzuur.
Dat bj deze stoffen in gekristalliseerden toestand 't verschUnsel der draaiing niet waargenomen wordt, heeft zijn oorzaak in d.
dubbele breking, die bij haar v. dien aard is,
dat zU d. draaiing bedekt. Diegene der vermelde stoffen echter, welke men in amorphen
vasten toestand kan bereiden, vertoonen d.
draaiing. Giet men een v. eon weinig ann.
zuur voorziene geconcentreerde heldere oplossing v. rietsuiker op een koude marmeren
plaat, dan droogt die oplossing tot een doorzichtige plaat in, welke 't polarisatievlak even
stark draaien kan als een rietsuikeroplossing.
Ook kan men op dergeltjke wijze d. draaiing
door vast wijnsteenzuur aantoonen; men verkrilgt dit door wijnsteenzuur voorzichtig to
smelten on daarna in een bekerglas uit to
gieten of door wijnsteenzuur met boorzuur
samen to smelten. 't Best laat zich echter d.
draaiing v. 't polarisatievlak door deze stoffen
in opgelosten toestand aantoonen.
Rechts draaien oplossingen v.
rietsuiker, melksuiker, drui vensuiker, dextrine, sommige kamfersoorten, glycolzuur,
chinidine, cinchonine e. a.
Links draaien oplossingen v.
levulose, inuline, arabine, amygdaline, appelzuur, sommige kamfersoorten, cholesterine,
eiwitstoffen, chinine, cinchonidine, morphine,
strychnine, brucine, nicotine e. a.
't Gewone druivenzuur draait 't polarisatievlak niet; 't gelukte echter Pasteur dit zuur
in twee zuren to splitsen, 't rechtsdraaiende
en 't linksdraaiende druivenzuur; beide
draaien 't polarisatievlak even stark, 't eene
echter naar rechts en 't andere naar links.
Ook sommige vloeistoffen draaien 't polarisatievlak (o. a. citroenolie rechts en laurierolie links).
d. Hoek, over welken 't polarisatievlak ge- draaid wordt, hangt of v. d. aard der oplossing, v. d. dikte der doorloopen zuil (met
welke hij evenredig is), soms v. d. tempera- tuur en v. d. sterkte der oplossing on geeft
daarom in vele gevallen een middel a. d.
hand om d. sterkte v. suikeroplossingen to
doen kennen. Daze bepaling geschiedt met
behulp v. toestellen, die men saccharimeters
noemt, en heat zelf saccharimetrie. d. Eenvoudigitate saccharimeter verkrUgt men, als men
een met d. to onderzoeken suikeroplossing
gevulde, a. haar einden door glazen platen
gesloten buis tuss. d. nicols v. een polarisatieapparaat plaatst. Heeft men dan d. nicols zoo
geplaatst, dat zonder buis 't gezichtsveld (op
d. eersten nicol valle natriumlicht) donker is,
dan zal na 't plaatsen der buis met suikeroplossing 't licht voor d. dag komen; draait
men nu d. nicol, door welken men ziet, over
een bepaalden hook, dan zal 't gezichtsveld
weer donker worden; deze hoek is nu d. hoek,
over welken d. suikeroplossing 't polarisatievlak gedraaid heeft; uit Min grootte kan d.
£terkte der oplossing bepaald worden.
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Gevoeliger saccharimeters zljn die v. Mitscherlich, Wild, Jellet, Cornu, Laurent, Soleil
e. a., voor wier beschrijving wij verwijzen naar
worked over natuurkunde, o. a. naar A. Wallner „Lehrbuch der Experimentalphysik".
Saccharose is rietsuiker.
Sacchini (ANTONIO MARIA GASPARO), een
beroemd Italiaansch componist, in 1735 to
Napels gab. Htj was een leerling v. Durante
en speelde reeds in zijn jeugd voortreffelijk
viool, ten gevolge waarvan NI in 1762 bij d.
schouwburg to Rome en vier jaar later bij
dien to Venetia geplaatst ward. d. Room zijner
talenten riep hem in 1771 n. London, ten einde
er als componist voor d. Italiaanschen schouwburg werkzaarn to In 1783 vertrok hi) als
tooneelcomponist n. Parijs, doch hij vond daar,
na Gliick en Piccini, geen onthaal, evenredig
a. zijn gaven, hoewel a. zijn opera „Oedipe
Colone" een onverdeelde lof ten deel viel. Na
zich nog eenigen tijd to Londen opgehouden
to hebben, overl. hij to Parijs in 1786. 't Aantal
zijner opera's bedraagt meer dan 50.
Sacer, 't Lat. woord voor heillg. Sorer
mons, d. heilige berg, t. N.-W. v. Rome a. d.
Anio gelegen, waarheen zich in 494 en 450
v. Chr. d. ontevredene Plebejers begaven
(verg. 't art. Patriciers on Plebejers). Sacer
morbus beteekent in d. geneeskunde heilige
ziekte, epilepsie; sacrum os, 't heiligbeen, een
deel v. 't menschelijk lichaam. — Sacra ('t
neutrum plur. v. sacer) beteekent twinge
zaken, heiligdom. — Sacra Scriptura, afgekort
S. S. of S. scr, d. heilige schrift.
Sacerdos, 't Lat. woord voor priester.
Sacerdotium, priesterambt.
Sachalin (d. i. 't Zwarte ail.), door d.
Japanners Tarakai of Karafto genoemd, is
een Russisch eiland in d. zee v. Ochotsk, met
een oppervl. v. 1155 vk. mijlen en 7000 inw.
't Ligt op 46-54. N.-Br. en 141-144° 0.-L. v..
Greenw. en is door d. ondiepen Tatarensond
v. 't vastland en door d. straat La Perouse v. 't
Japansche ail. Jeso gescheiden. d. Noordspitsv. 't ail. wordt gevormd door kaap Elizabeth
(54° 24'); in 't Z. loopt 't in twee schiereilanden uit, die d. vischrijke Aniwabaai insluiten; d. zuidelijkste kaap heat Notor, d. oostelijkste Patience. d. Bewoners z(Jn een mengsel v. Mongoolsche Giljaken in 't W., nomadiseerende Rendier-Tongoezen in 't N. en Aino's
in 't Z. Zij leven v. d. jacht on d. vischvangst.
Tegenwoordig komen er ook vest Japanners,.
Aleoeten e. a. volken. In 1875 stonden d._
Japanners 't ail. a. Rusland af, voor welk
land Sachalin v. zeer veel waarde was wegens
zUn rijke kolenlagen, robbenvangst en rijkdom
a. visa', zoomede wegens zijn beschermende
ligging voor d. havens v. 't Amoerland. Men
heeft er strafkolonies voor Russische veroordeelden. Zie Poljakow „Boise nach der Inset
Sachalin 1881—'82" (1884).
Sachsenspiegel of Sa.ksenspiegel is
d. naam v. een oud Duitsch wetboek uit
13de eeuw; 't bestaat uit twee deelen, 't Saksische landrecht en 't Saksische leenrecht
bevattende, on word geschreven op aanzoek
v. graaf Hoffer van Falckenstein door een
Saksisch schepen uit 't graafs. BillingshOhe
• Maagdenburg, met name Eike von Repgowe. d. Saksenspiegel verkreeg allengs een
uitgestrekte macht en had gezag v. d.Nederlanden tot Polen en Wand; 't ward dan ook.
• herhaling vertaald, zoowel in 't Neder-landsch en 't Poolsch als in 't Lat' n. ZieStobbe, „Geschichte der Deutschen Rechts(pollen" I, 288, on Kw-Jasper, „Des Sachsenspiegels enter Their (3de dr. 1861).
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• Sachs (HANS), geb. to Neurenberg op 5
Nov. 1494 on over!. aldaar 25 Jan. 1576, was
slechts een eenvoudig schoenmaker, maar
tevens een der voorn. en vruchtbaarste
dichters v. zijn tijd. HU had a. d. oude meesterzangers hun manier afgezien en paste die
zeer gelukkig toe op d. smaak, d. denkwijze
en d. geheel veranderde richting in zijn fel
bewogen tijd, zoodat d. Duitsche letterkunde
niemand heeft a. to wizen, die hem als yolksdichter evenaart. Ontelbaar zijn d. uitgaven
v. vele zijner gedicbten en algemeen bekend
zijn d. bloemlezingen, in nieuwore spelling
uitgeg. door Biisching (1816—'24, 3 din), Goz
(1824—•30, 4 din) en Nasser (1827). Zie uitvoeriger d. levensbeschrijvingen v. HANS SACHS
door Ranisch (1765), Hoffmann (1847), Gene()
(1887) en Schweitzer („Un poste allemand" enz.)
(1888).
Sachsische Schweiz, Zie Saksisch Zwitserland.

Sacken (FABIAN WILHELM, prins VON DER
OSTEN-), een Russisch veldmaarschalk, in 1752
uit een oud-adellijke familie in Koerland geb.
Hij ontving zijn opvoeding in een kadettenkorps, dat hij in 1766 als tweede luitenant verliet. Hij maakte zijn eerste veldtochten onder
Suwarow tegen d. Turken, bij welke gelegenheden hij vooral bij d. bestorming v. Ismail
door zijn schitterende dapperheid d. aandacht
v. d. beroemden veldheer op zich vestigde. In
1797 werd hij generaal-majoor on in 1799 luitenant generaal, tern' htj onder Korsakow in
Zwitserland streed, waar htj bij atrich zwaar
gekwetst werd en in Fransche krijgsgevangenschap geraakte. Reeds in 1800 keerde htj n.
Rusland terug, doch hij moest spoedig daarop,
door zijn twist met d. prins Gallitzin, zijn
ontslag nemen. 't Jaar 1807 zag hem wederom
a. 't hoofd eener divisie in d. slag bij Eylau
en vervolgens bleef 14 tot 1812 wader buitv
dienst. In dat jaar kreeg hij 't bevel over "t
korps, dat in Volhyni6 tegen d. Oostenrijkers
en Saksers streed. Hier overviel'hU d. Saksers bij Wolkowysk, doch hij weril geslagen,
toen daze zoolang stand hielden, dat d. OostenrUkers bun to hulp konden komen. BU d.
veldtocht v. 1813 beyond SACKEN zich met
zijn korps bij 't Silezische leger onder
cher. Veal bracht hij toe tot d. overwinning
a. d. Katzbach en ook bij Leipzig had hij deel
a. d. zags, terw01 hij, met zijn korps n. Frankrijk trekkende, bij Bremen nieuwe lauweren
behaalde. BU Montmirail, Chateau-Thierry en
Craonne streed hij met evenveel dapperheid,
hoeWel met minder geluk. In d. slag v. Laon
commandeerde SACKEN d. rechtervleugel en
sloeg htj d. aanvallen der Franschen dapper af;
evenzoo was htj met zijn korps tegenwoordig
bij d. bestorming v. d. Montmartre. Na d.
inneming v. Parijs benoemde d. keizer hem
tot militair gouverneur v. doze stad; als zoodanig verwierf hij d. tevredenheid des keizers
en d. genegenheid der bevolking. d. Stad
Parijs schonk hem bij zijn vertrek een rijk
met briljanten versierden degen, Lodewijk
XVIII zijn portret on d. nationale garde v.
Parijs insgelUks een gouden eeredegen.
Tot belooning v. zijn diensten kreeg hij in
1818 't opperbevel over 't eerste leger, hoofdk wartier Kiew, en werd hij in 1821 in d. gravenstand verheven. Bij d. kroning v. keizer
Nicolaas (1826) werd hij tot veldmaarschalk
benoemd, terwijl hij om zijn !aiding der operation tot onderdrukking v d. Poolschen opstand in 1832 met d. vorstelijke waardigheid
beloond werd. In 1834 werd hem om zijn
hoogen ouderdom een welverdiend en eervol
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ontslag verleend. Hij over!. 19 Apr. 1837, on-

gehuwd, als d. laatste v. zijn stare.
Sacrament.

Met dit woord, a. 't Lat.

sacer, heilig, ontleend on „gewUde handeling"

beteekenende, duidden d. oude Romeinen d.
eed der soldaten aan, alsmede d. borgstelling,
die volgens 't Romeinsche recht a, 't opzetten
eener rechtszaak moest voorafgaan. In d.
Christeltjke kerktaal heeft dit woord een uitgestrekte, veelzijds betwiste beteekenis verkregen, hoofdzakelijk ten gevolge v. d. Vulgatavertaling (zie Vulgata), welke 't in N. T.
meermalen voorkomende woord tttv;t0tor
door sacramentum heeft vertolkt. Hierdoor
heeft zich 't denkbeeld ontwikkold, dat, evenals 't Heidendom zijn mysteri6n had,'t Christendom in zijn sacramenten zaken had, die
onder haar uiterlijk voorkomen een diepere,
geheime beteekenis verborgen hielden. Had
Augustinus, d. voorn. stichter v. d. dogmatiek
der Westersche kerk, v. sacramentum d. bepaling gegeven, dat 't is „een uitwendig teeken v. een heilige zaak" („De civ. Der L. X,
Cap. 5), Petrus Lombardus, Thomas Aquinas,
e. a. scholastieken werkton haar uit tot d.
stelling, dat eon sacrament is „een zichtbaar teeken v. een onzichtbare genadegift,
ingesteld ter onzer rechtvaardiging'', waarbij
dan door rechtvaardiging (justificatio) verstaan werd „'t genot v. d. zegeningen door
d. verdiensten v. Christus". Dat 't aantal
zoodanige sacramenten 7 was, nl. d. doop,
't vormsel, 't avondmaal, d. biecht, 't laatste
oliesel, 't priesterschap on 't huweltjk, was
reeds in d. Middeleeuwen d. leer der Oostersche en der Westersche kerk. Later, vooral
in d. 16e eeuw, ontstond een fella strijd

over dit punt, niet alleen tuss. d. Protestantache en Katholieke kerk, maar ook tuss.
d. verschill. secten dezer kerkgenootschappen
onderling. Vooral hebben Luther en Calvijn
en hun wederzijdsche aanhangers een hevige
sacramentenstrijd gevoerd. d. Protestanten

v. onzen tijd beschouwen algemeen nog
slechts 't avondmaal on d. doop als wettige
sacratnenten; in d. R.-Kath. kerk golden echter
ook d. biecht, 't vormsei, 't laatste oliesel, d.
priesterwUding .en 't huweltjk als zoodanig.
Sacramento, een rivier in d. NoordAmerikaanschen bondstaat California zU
ontspringt als Pittrivier in 't Goosemeer en
neemt bij d. stad Pittsburg d. eigenlijke
Sacramento op, die op d. Mount Shasta ontspringt. d. Rivier is bevaarbaar tot a. d.
stroomversnellingen, die lets boven d. vereeniging met d. Deerrivier liggen, maar voor
grootere vaartuigen slechts tot d. stad Sacramento. d. Voorn. zijrivieren zijn d. FeatherRiver of Eldorado en d. American Fork of
Rio de Americanos. Na zich op 38' N.-Br.
vereenigd to hebben met d. uit 't Z.komende
San Joaquin, valt d. Sacramento na eon loop
v. 620 KM. in d. Suisoonbaai v. d. golf v.
San Francisco.
Sacramento, d. hoofdstad v. d. NoordAmerikaanschen bondstaat California, met
26 400 inw. ZU is gelegen a. d. Rio Sacramento,
waarin hier d. American Fork uitmondt, t.
N.-0. v. San Francisco, is fraai gebouwd en
heeft een kapitool, machine- en spoorwagenfabricage, wolindustrie, graanniolens on tal v.
beetwortelsuikerfabrieken. Sacramento, op d.
plaats v. d. in 1839 gestichte kolonie New
Helvetia gelegen, werd in 1854 d. hoofdstad
v. d. staat.
Sacristie noemt men in d. R.-Katholieke
kerk dat vertrek, waarin d. gewUde boeken,
't vaatwerk e. a.kerkelijke voor vverpen bewaard
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worden, terwUl er tevens door d. geesteltjken
die kerkeltike handelingen verricht worden,
welke niet in 't openbaar plaats hebben.
.Sa Gy (ANTOINE ISAaK SILVESTRE, baron DE),
een beroemd Fransch orientalist, 21 Sept. 1758
te ParUs geb. Na eerst een betrekking bij 't
muntwezen te hebben bekleed, onttrok htj
zich door een afgezonderde levenswijze op 't
land a. d. gruwelen der revolutie, doch, nadat
hij in 1808 't hoogleeraarsambt in d. Perzische
taal a. 't college de France had aanvaard, nam
hij ook, vooral na d. restauratie, een werkzaam
deel a. d. openbare zaken, eerst als lid v. d.
kamer der Afgevaardigden, later als pair v.
Frankrijk. Hij overl. te Parijs, 21 Febr. 1838.
Een menigte geschriften v. zijn hand getuigen
niet alleen v. zijn uitgebreide taalkennis, maar
ook v. zijn navorschingen op 't gebied v. geschiedenis en oudheidkunde. Als d. voorn.
hiervan noemen „Grammaire Arabe"
(1810, 2 din); „Chrestomathie Arabe" (1806,
3 din); „Anthologie grammaticale Arabe"
(1829); „Memoirs sur divers antiquitOs de la
Perse" (1793); „Principes de la Grammaire
generale" (1799); „Memoires de l'histoire et de
la litterature orientales" (1818); „Exposé de la
religion des Druses" (1838, 2 din); on „Memoires
sur l'etat actuel des Samaritains" (1812). Ook
ma.akte hij zich verdienstelijk door 't uitgeven
v. verschill. geschriften, die hij vertaalde of
met zijn aanmerkingen verrUkte, als: AbdulLarif's „Relation de l'Egypte" (1810); „Calila
et Dimna" (1826); „Pendnameh" v. Ferid-eddin-attar (1819); en d. „Mekamen" v. Hariri
(1822). Zelfs 't Chineesch omvatte zijn taalgeleerdheid, blUkens een „Notice de la lettre
de Guilt. de Humboldt sur la nature des
formes grammaticales er, general et sur le
genie de la langue Chinoise" (1828) en tal v.
bijdragen in geleerde tijdschriften. Belangrijk
voor d. oostersche letterkunde is d. catalogus
zijner uitgebreide boekertj, in 1812—'44 in
3 din to Parijs verschenen.
SaCy (SAMUEL USTAZA DE SILVESTRE DE),

een zoon v. d. voorg., eon bekend Fransch
journalist, geb. 17 Oct. 1801 to Parijs, overl.
14 Febr. 1879 aldaar. 110 wend in 1848 administrator v. d. bibliotheek Mazarin, in 1854
lid v. d. Academie en in 1856 lid v. d. raad
v. ondervas. Zijn werkon warden verzameld
uitgeg. onder d. titel „Varietes litteraires,
morales et historiques" (2 din, 2e dr. 1861).
Sa, da Bandeira

(BERNARDO DE SA. NO-

markies DE), een Portugeesch generaal on staatsman, geb. 26 Sept. 1795 to
Santarem, overl. 6 Jan. 1876. HU plaatste
zich in 1846 a. 't hoofd v. d. Portugeeschen
opstand en was verscheidene maven minister,
zoowel v. Oorlog als v. Marine, on v. 1866 t.
'71 minister-premier.
Sadachbia is een ster v. d. grootte 3 b, 4
in 't sterrenbeeld d. Waterman, door Bayer
met y aangeduid. Rechte 333° 21';
zuider-declinatie: 2° 11'.
Sadalmelik is een ster v. d. 3e grootte
in 't sterrenbeeld d. Waterman, door Bayer
met a aangeduid. Rechte 329° 23'.
6'.
Zuider-declinatie:
Sadalsund is een ster v. d. 3e grootte in
't sterrenbeeld d. Waterman, door Bayer met
aangeduid. Rechte klimming: 320° 47'. Zuider-declinatie: 6° 16'.
Saddleworth, een stad in 't Engelsche
graafs. York, 14) Halifax, met 22 300 inw.
en veal katoenfabrieken.
Sadduceon, een in 't N. T. dikwtlls genoemde kerkeltjke richting bU d. Joden, die
waarschUnlOk in d. 2e eeuw v. Chr. is ontGUEIRA,
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staan en haar naam draagt of naar haar

stichter Sadok of naar een Hebreeuwsch
woord, dat nrechtvaardigen" beteekent. Hun
zedenleer was vrU los, geltjk zij dan ook eon
toekomstige vergelding en een eeuwig leven
ontkenden. „Last ons eten en drinken, want
morgen sterven wr was hun leus; zijn
meeste aanhangers telde 't Sadduceisme dan
ook in d. hoogere stonden der maatschappij.
Ten aanzien v. d. bpoegselen on uitleggingen
der MozaIsche voorschriften stonden d. Sadduceen lUnrecht tegenover d. Pharizeers (zie
PharizeIrs). Over d. Sadduceen heeft geschreven Grossman, „De Philosophia Sadducaeor u m" (1836).
Saddler (JOHAN), 't oudste lid eener kunstenaarsfamilie, die een aantal gravures in d.
wereld heeft gebracht, geb. omstr. 1550 to
Brussel, waar zijn vader wapens damasceerde
en graveerde. Zijn eerste proeven in prentgravure leverde hij naar C. v. d. Broeck, to
Amsterdam, waar hij destUds gevestigd was,
vervolgens naar M. de Vos. In 1587 verliet
SADELER Amsterdam; hij hield zich daarna
eenigen ttjd to Keulen op on kwam, geheel
zonder middelen, to MUnchen. Hier geraakte
hij in 1589 in dienst v. d. hertog; htj vervaardigde er een aantal prenten naar 't work
v. toenmalige kunstenaars en vignetten en
prentjes voor d. jonge broederschap der
Jezuleten. In 1595 verliet hij Beieren en
reisde hij n. Italie; maar bij d. paus vond hij
niet 't welwillend onthaal, dat naar zijn meening zijn menigvuldige heiligenprentjes hem
verschatren moesten; hij vertrok n. Venetie en
bleef daar (waarschijnlijk) tot zijn dood, die
door sommigen in 1600, door anderen in 1610
wordt gesteld. Zijn prenten zijn niet altijd
to onderscheiden v. die des jongeren JOHAN
SADELER.

Sadeler (RAFAEL), d. jongere broader v.
Uovengen., geb. to Brussel in 1555, leerde in
zijn jeugd eveneens 't damasceeren, gel&
later onder d. leiding v. zijn broader d. graveerkunst. Hij graveerde bevallig en uitvoerig, verstond made goad d. teekenkunst, doch
werkte minder geestig dan zijn broader, die
htj op zijn reizen in Duitschland en Italie
vergezelde. Te Venetie gevestigd, werkte hfj
daar geruimen ttjd met zijn zoon, eveneens
Rafael geheeten, totdat men zich to Mfinchen
d. SADELER'S weer herinnerde en hij daarheen
geroepen wend (1604), om op d. teekeningen
v. Matthias Kager voor d. „Bavaria pia et
sancta" v. d. Jezuiet Raderus to graveeren.
Htj was daar met zijn zoon bezig tot omstr.
1622. d. Contracten, waarbij d. verplichtingen
on d. belooning v. SADELER warden vastgesteld, bevinden zich nog in 't rljksarchief
v. Munchen. WaarschUnlijk overl. hij in 1628.
Saddler (BGEDIUS of GILLES), in 1570 to
Antwerpen geb., zou eerst schilder worden,
maar vond onder d. leiding v. zijn oom Johan
zooveel vermaak in d. graveerkunst, dat hij
er zich weidra geheel a. wtjdde. HU vergezelde ztjn oom en zijn vader Rafael op hun
reizen door Duitschland, hield zich eenigen
tad to Frankfort en te MOnchen op en begat
zich eindelUk mode n. Rang. Te Venetig graveerde h j verschill. prenten naar d. schoonate schilderUen v. Rome en Venetig, die d.
opmerkzaamheid v. keizer Rudolf II op hem
vestigden. Hij ward door dozen kunstlievenden vorst n. Praag geroepen on met een vorsteltik jaargeld begiftigd. HU werkte v. nu of
dan ook uitsluitend voor zijn beschermer en
na diens dood voor zijn opvolgers d. keizers
Matthias en Ferdinand II. H jj heeft een aantal
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gravures nagelaten, .deels zeer fijn en teeder,
deels breed en krachtig behandeld. Vooral
ztjn portretten en landschappen verwierven
veel bijval. Er bestaan ook eenige schilderijen
v. zijn hand, o. a. een „s. Sebastiaan" in d.
galerij to Weenen. Hg overl. to Praag in 1629.
Sadeler (JOHAN), d. jongere, d. zoon v. d.
ouderen Rafael, oetende d. graveerkunst to
Munchen en gedurende korten tijd ook met,
zijn vader to Veneti8 uit. Zijn werk is v. geringer beteekenis dan dat v. zijn ouderen naamgenoot. Nog in 1652 werkte hij in dienst v. 't
hertogelijk hof to Munchen, dat hem echter
weinig werk bezorgde. Waarschijnitik overl.
htj aldaar spoedig daarna.
Sadeler (RAFAEL), d. jongere, leerde d.
graveerkunst v. zijn vader RAFAEL, onder
wrens leiding hij in 1596 to Venetie arbeidde.
Te Munchen hielp hij zijn vader a. d. prenten
voor d. „Bavaria sancta et pia" en graveerde
htj ook later nog eenige prenten, welker behandeling veel bijval vond. Hij evenaarde
echter nooit geheel zijn vader. Ztjn sterfjaar
is onbekend.
Behalve d. reeds genoemde graveurs worden in d. kunstgeschiedenis nog vermeld:
TOBIAS, JUSTUS, PHILIP, FRANS on EDUARD
SADELER, alien laden v. dezelfde familie, die
zich echter niet zoo onderscheiden hebben.
Sa de Miranda (FRANCISCO DE), in d.
Spaansche en Portugeesche letterkunde als
dichter bekend, werd in 1495 to Coimbra geb.
Na zich a. d. hoogeschool ztjner geboorteplaats in d. letteren en rechtswetenschap
geoefend to hebben, deed hij ter uitbreiding
ztjner letterkundige kennis een reis n. Italie
en vervolgens bekleedde htj een betrekking a.
't hof. Onaangenaamheden met d. koning hadden echter ten gevolge, dat SA DE MIRANDA
zich n. een hem toebehoorend landgoed bij
Ponta de Lima in d. Portugeesche prow. Entre
Duero e Minho begaf, waar hij in 1558 overl.
Belangrijk zijn 's mans verdiensten ten opzichte
der Spaansche on der Portugeesche letterkunde. Aan d. eerste gaf hij een nieuwe richting door 't oordeelkundig navolgen der classieken on der Italiaansche poezie; in d. laatste is hij d. vader v. 't drama. Bevallig zijn
zijn schilderingen v. 't stills landleven, hoewel zijn taal nog weinig beschaafd is. Zijn
„Obras poeticas" werden in 1784 (2 dln) uitgegeven, ztjn tooneelstukken met die v. Ferreira to zamen in 1622.
Sadi (SCHEICH MUSLICHEDDIN), een beroemd
Perzisch dichter en wijsgeer, in 1194 to Sjiras
geb. Hij bereikte een leeftijd v. 102 jaren on
men zegt, dat zijn leven, na aftrek v.12 jaren
v. d. kinderlijken leefttjd, aldus verdeeld
was: 30 jaren studio, 30 jaren reizen en
krijgsdienst, 30 jaren heilige afzondering. Hij
deed 14 maal d. reis to voet n. Mekka; in eon
oorlog tegen d. Christen-pelgrims gevangen
genomen, geraakte hij to Tripoli in slavernij,
waaruit hij eindelijk, na 'eon harde behandeling, door een koopman v. Aleppo verlost
wend. d. Perzen schatten hem zeer hoog,
vooral om zijn gulden spreuken, die zij als
een schat v. levenswijsheid beschouwen, on
om ztjn bevalligen, sierltiken, doch tevens
eenvoudigen schrtjftrant. Men heeft v. hem
10. een „Verzameling v. Syrische gedichten"
in d. Arabische en Perzische taal, bestaande
uit minnezangen en opwekkingen tot edel
levensgenot, vermengd met ernstige beschouwingen; 2°. eon zedenkundig work in proza
on verzen, getiteld „Gulistan" (d. i. rozenhof)
in 8 boeken; 't handelt over d. geest on d.
zeden der koningen on der derwischen, d.
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rust en 't genoegen der tevredenheid, 't nut
der stilzwtjgendheid, d. liefde on jeugd,zwakheid on ouderdom, d. opvoeding der kinderen,
goede zeden on d. kunst met menschen to
verkeeren; 3°. Bostan (boomgaard), in verzen,
een verzameling v. geschiedenissen, fabelen
on zedenkundige lessen bevattende; 4°. Pendnameh of Molamaat, mode in verzen on uit
zedenspreuken bestaande. d. Gezamenlijke werken v. SADI werden voor 't eerst in 1791 to
Calcutta in 2 dln in 't Perzisch uitgegeven;
vele afzonderltjke stukken zagen btj herhaling
in verschill. talon 't licht.
Sadi Carnot, Zie Carnot.
Sadr is eon ster v. d. grootte 2 a 3 in 't
sterrenbeeld d. Zwaan, door Bayer met y aangeduid. Rechte klimming: 304° 7'. Noorderdeclinatie: 39° 45'.
Sadrach, een der aanzienlijke Joodsche
jongelingen, die na d. verwoesting v. 't rijk
Juda door Nebucadnezar a. 't Babylonisehe
hof werden geplaatst, waar men hem d. Chaldeeuwschen naam Hananja gaf, gelijk dien
v. Belsazar a. Daniel, v. Mizael a. Mesach en
Sr. Azarja a. A bednego (Dan. I: 7). Met d.
beide laatstgenoemden weigerde hij d. aanbidding v. 't door Nebucadnezar opgerichte
beeld, wat volgens Daniel III hun straf v.
geworpen to worden in een heeten kalkoven
on hun wonderdadige redding daaruit ten
gevolge had.
Saeculaire korstbeweging.
Onder
dozen naam vat men d. langzame, trapsgewijze rijzingen on dalingen v. verschill. deelen der aardoppervlakte samen, welke eerst
na verloop v. eeuwen zichtbaar worden. Zij
bedragen slechts weinige voeten, zelden meer
dan een meter, in een eeuw (saeculum), vandaar d. naam. Dergelijke opheffingen v. d.
aardkorst heeft men btjv. waargenomen a.
d. Zweedsche kusten der Oostzee, a. d.
kusten v. Spitsbergen, in noordwestelijk
Groenland, Siberia, Oost-Afrika, Madagascar,
Peru on Chili, gelijk men dalingen of zakkingen v. d. grond heeft opgemerlct a. d.
zuidwestkust v. Groenland, d. Z.-0.-kust v.
Noord-Amerika, d. Duitsche on Nederlandsche
kusten der Oost- en Noordzee en bij vele
eilanden in 't zuidelijke bekken v. d. Grooten of Stillen Oceaan. Hoewel men nog slechts
weinig zekerheid omtrent daze saeculaire
korstbewegingen bezit, schrigt men ze gewoonitjk toe a. vulkanische werkingen.
Saenred'am (JAN), een beroemd Nederl.
schilder on graveur, omstr. 1570 (volgens anderen in 1565) geb. of to Leiden of to Zaandam. Hij beoefende aanvankelijk d. schilderkunst onder Jakob de Gheyn, maar gaf later
d. voorkeur a. d. graveerkunst, waarin hij H.
Goltrius ten voorbeeld koos. Hij volgde dien
meester zoo nauwkeurig na, dat men a. dozen
verschill. v. SAENREDAM'S prenten heeft toegeschreven. Ja, hoewel er bij zijn, die geen
ander monogram dragon dan dat v. H. Goltrius, behooren zij tot d. beste werken v.
SAENREDAM. Over 't algemeen koos hij zich
origineelen v. Cornelis v. Haarlem of A.Bloemeant ter navolging. Waar hij naar zijn eigen
vinding arbeidde, was zijn teekening doorgaan§ zuiverder on juister, zoodat zij dan ook
moor bijval vonden. Hij overl. to Assendelft
in 1607, waar hij 't grootste deal ztjns levens
had doorgebracht.
Saenredam (PIETER), een gebouwen- on
kerkenschildor, zoon v. bovengenoemde, was
in 1597 to Assendelft geb. on werd door Frans
Pietarsz. Grebber in d. kunst onder wezen. Hij
verwierf grooten roam door zijn gezichten op,
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en in kerken, raadhuizen, kasteelen, pleinen
e. a. perspectievische voorstellingen. In 't
buitenland is weinig v. zUn werken verspreid
geraakt en, daar hij ook bier veel voor openbare gebouwen geschilderd heeft, is daarvan
in lateren tijd veel, te onbedachtzaam some,
opgeruimd. In 't stadhuis te Amsterdam vindt
men V. EIAENEEDAM een gezicht op 't nude
stadhuis. Te Haarlem, waar d. kunstenaar
zich 't meest ophield, ward hij in 1628 in 't
s. Lucasgild opgenomen. Ook to Utrecht wordt
veel v. zUn work aangetroffen. 't RUksmuseum
to Amsterdam bezit v. horn twee „Gezichten
in d. groote kerk to Haarlem". Htj overl. in
laatstgenoemde stad on heeft ook eenige
zeer fraaie teekeningen in waterverf achtergelaten. Naar zijn work is gegraveerd door
J. v. d. Velde en door A. Romanus in 't zeldzame work „Amring on Sciverius, Beschrijvinge ends lof der stad Haarlem" (1628).
Saepe stylum vertas, een Lat. spreekwoord, woordelijk beteekenende : gear dikwi.jls
d. griffel om; d. i. (naar Romeinsch gebruik)
Beschaaf gedurig wat ge geschreven hebt
door met 't boven of breede eind v. d. griffel
op 't met was overdekte plankje uit to wisschen wat ge met d. punt v. dit schrijfinstrumeat erop hebt neer geschreven.
Saevis tranquillus in undis, 't Lat.
devies, a. Willem I v. Ora ►je toegeschreven,
beteekenende : Rustig to midden v. d. onstuimige baron.
Safar, Zie Almanak.
Baffler is een varieteit v. korund (zie 't
art. Korund). d. Ouden verstonden echter
onder dezen naam een ander mineraal, vermoedelijk d. lazuursteen. 't Is doorzichtig of
alleen doorschUnend on bevat meestal ook
een weinig Uzeroxyde. Zijn kleur is blauw on
naar d. schakeeringen, die deze vertoonen
kan, hebben saffieren nog afzonderlijke namen
gekregen. d. Saffier beet nl.: mannel#ke saffier, als hij een levendige indigo- of hornetsblauwe kleur bezit, vrouwelyke, als d. kleur
bleekblauw is, met een overhelling naar 't
witte, on somwijlen v. hemelsblauwe strepen
of vlekken is voorzien, water-saffier, als hij
zeer Meek blauw, menigmaal bijna ongekleur
is, lynx- of katte-saffier, als d. kleur zwartof groenachtig blauw is, dikwerf weinig holder en niet doorschUnend, en wilts saffier, als
"U waterhelder en volkomen doorzichtig is.
d. Witte saffier heeft een zeer levendigen glans,
die 't naast bij dien v. d. diamant komt. d.
Saffieren, welke een eigenaardig zeestralig
schilnsel v. zich geven, noemt men sterrensaffieren.
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Welgevormde en fraai blauw gekleurde
saffierkristallen komen in 't graniet v. Aziatisch Rusland voor. Doch d. meeste, welke als
edelgesteenten gebruikt worden, vindt men
alsgerolde steentjes in aangeslibde gronden
of in 't rivierzand, waaruit ze opgegraven
en verzameld worden. Bijzonder beroemd Ala
d. saffier-groeven in Birma.
Saffier is een, wegens zUn liardheid,
levendigheid der kleuren en schoonen glans
zeer geliefd edelgesteente, inzonderheid voor
ringen, doekspelden en andere voorwerpen v.
weelde. HU wordt op dezelfde wijze gealepen
als d. diamant en wegens d. geringe doorzichtigheid sltjpt men hem dikwerf half bolrond
(en cabochon); men doorboort hem ook- semtilds on draagt d. saffieren dan aaneengeregen. Men vat ze ook wel in een krans v.briljanten of omringt ze met halve parelen.
Kleine saffieren v. verschill. kleurschakeeringen gebruikt men tot invatting v. grootere

steenen; doch slechte voorwerpen on d. afval
v. 't sltjpen worden aangewend tot 't snijden
v. minder bards steenen. Door voorzichtige
gloeiing wordt d. saffier bleeker, somwijlen
ook volkomen waterhelder en dap wordt hij
wel voor diamant uitgegeven.
Bataer-kvvarts, Zie Kwarts.
Saftloor of Saildoer (Carthanzus tinctorius
L.). Doze tot d. fam. der samengestelden
(Compositae) behoorende plant levert in haar
bloemen een gezochte, doch niet duurzame
verfstof. ZU komt oorspronkel .ijk in Oost-Indiii
voor on wordt in Egypte on in verscheidene
streken v. Zuid-Europa in 't groot verbouwd.
ZU wordt bijna 1 M. hoog en heeft een kalen
stengel, doornig getande bladeren on buisvormige bloempjes, die in d. aanvang geel, later
saffraan-rood zijn. Daar zij een harsachtige
roods on extractiefstofaardige gels kleurstof
bevatten, worden d. bloempjes v. d. saffloor
zoowel tot rood- als tot geelverven gebezigd.
Die, welke uit Perzi6 afkomstig zijn, hebben
d. meeste waarde; daarop volgen die, welke
Spanje en Alexandria opleveren. d. Bittere,
olieachtige vruchten werden vroeger wel als
purgeermiddel gebruikt, terwijl d. door uitpersing verkregen olie tot bestrijding v. rheumatisme on verlammingen ward aangewend.
Saffraan. Deze algemeen bekende specerij
bestaat uit d. gedroogde stempels en een gedeelte v. 't stijltje v. d. gewonen saffraan
(Crocus sativus), die, oorspronkelilk in KleinAzle" groeiende, in Engeland, Frankrijk, Spanje
en eenige andere landen v. Europa gekweekt
wordt. Deze plant, die tot d. natuurl. familie
der Lisbloemigen (Irideae) behoort on volgens
't sexueele stelsel tot d. le orde der 3e klasse
(Triandria Monogynia), is een bolgewas met
lijnvormige bladeren, die in 't midden een
witte streep vertoonen on a. d. voet door
lange, vliezige scheeden omgeven zijn. Zij
bloeit in Sept. en Oct. on draagt licht purperkleurige bloemen. d. Keel v. 't bloemdek is
behaard. d. stempel driedeelig, donker oranjerood en even lang als d. zoom v.'t bloemdek,,
d. slippen zUn verlengd, naar boven toe min
of meer verdikt, a. d. top getand en staan
uit.
Nadat d. bloemen des morgens verzameld
zijn, worden d. stempels met een gedeelte
v. 't BUN° afgeplukt; 't overige der bloom
werpt men weg. d. Stempels worden op papier
of in paardenharen zeven boven vuurpotten
of door d. zonnewarmte gedroogd.
d. Reuk v. d. saffraan is doordringend,
specerUachtig, bedwelmend; d. smaak bitter,
specerijachtig. d. Saffraan wordt o. a. verwisseld of vervalscht met d. bloempjes v. d. Goudsbloem (Calendula officinaUs), v. d. Saffloor (Carthamus tinctorius) en v. d. G•anaatboom (Punica
Granatum) of met rookvleesch-vezels. Bij
ontleding blUkt d. saffraan to bestaan uit:
vluchtige olie, kleurstof (Polichroft), was, gore
en eiwit. Behalve dat d. saffraan gebruikt
wordt tot 't kleuren v. sptjzen, suikergebak,
dranken enz., bezigt men hem in d. geneeskunde als een zenuwbedarend, d. bloodsbeweging opwekkend middeL Bovendien komt
hU in vele samengestelde geneesmiddelen voor,
o. a. in Laudanum liq. Sydenhami en Elixer
proprietates Paracelsi.

Saffraanbooni. Om gin geelvervende
bladeren geeft men dezen naam wel aan een
Ceylonschen boom, Memceylon capitellatum L.,
beboorende tot d. natuurlljke fam. der Memecyleae.
Baffraninen

zUn kleurstoffen, die uit koolstof, waterstof en stikstof bestaan. 't Meest
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komt voor 't saffranine, dat d. samenstelling
C21 H20 N4 beeft, gemakkelijk in water oplosbaar is en met zuren fraai gekleurde verbindingen geeft.
Safi (Arab. Asfi of Asaffi) of Saffi, een stad
in Marokko a. d. Atlantischen Oceaan met
ongeveer 9000 inw. Van Safti, dat vroeger zeer
veel fijn leder uitvoerde, stamt d. naam Salfian (een snort v. marokijnleer) af.
Saftleven (coarrEms), een Nederl. schilder
en etser, in 1606 to Rotterdam geb. Men weet
niet, door wien hij in d. kunst werd onderwezen ; maar hij schilderde, in d. manier v.
Brouwer en Teniers, 't meest tooneelen uit 't
leven v. soldaten en boeren, interieurs, enz.
niet zonder humor en met een getrouwe navolging der natuur. Ook schilderde hij landschappen met beesten, wel niet met zooveel
talent als zijn broeder Herman, maar toch
seer verdienstelijk. Zijn genreschilderstukken,
zeer goed in hun soort, sun vrij zeldzaam en
komen in buitenlandsche verzamelingen bijna
in 't geheel niet voor. Een zeer eigenaardige
voorstelling, die a. hem wordt toegeschreven
(ofschoon d. dagteekening v. 1682 wel eenigszins verdacht voorkomt), is die v. eenige katten, die rondom een opengeslagen muziekboek
meesterlijk zijn gegroepeerd, waarbtj een uil
als kapelmeester fungeert. Zijn portret is geschilderd door A. v. Dijck en gegraveerd door
L. Vorsterman. Ook eenige v. zijn werken
zijn gegraveerd. Zeer fraai en zeldzaam zijn
een prent v. Marinus, boeren in een herberg
voorstellende, een andere v. denzelfde, ten
opschrift dragende „d. rommelpot", kinderen
voorstellende, die bij avondlicht met d. rommelpot rondgaan, en een derde prent, zingende
en spelende boerenkinderen voorstellende, gedateerd 1633. Zijn eigenhandige etsen zijn zeer
geestig behandeld. Men kent v. hem o. a. d.
„Vijf zinnen", in groteske figuren voorgesteld,
boeren in verschill. houdingen (een reeks v.
12 prenten), verschill. dieren, honden, katten,
geiten, kippen en eenden (mede een reeks v.
12 prenten) en eenige portretten. 't Sterfjaar
v. dezen kunstenaar is onbekend.
Saftleven (HERMAN), jongere broeder v.
bovengenoemde, was een beroemd schilder
en etser, in 1609 mede to Rotterdam geb.
Volgens d. meeste schrijvers was Jan v.
Gotjen zijn leermeester; maar 't was voornamelijk door d. getrouwe studie der natuur,
dat hij zelf zich vormde. Van zijn levensbijzonderheden weet men weinig meer dan
dat hij d. meesten tijd to Utrecht heeft gewoond en talrijke werken heeft achtergelaten,
waarvan d. meeste landschappen en gezichten a. d. Rijn voorstellen. In 't begin schilderde SAFTLEVEN boeren en boerinnen en
landelijke tafereelen, waaruit zijn trouwe opvatting der individueele natuur spreekt. Zijn
stadsgezichten in Utrecht, maar vooral zijn
landschappen a. d. Rijn kunnen echter worden
aangemerkt als d. uitnemendste voortbrengselen v. zijn talent. Zij getuigen v. zijn warm
gevoel voor d. schoonheid der natuur en v.
zijn levendige phantasie, daar hij niet zelden
d. natuurtooneelen idealiseerde. Zij zijn met
groote zorg geschilderd, holder en dun v. toon
on Mina onovertroffen wat d. working der
luchtperspectief aangaat. Op lateren leeftijd
werd hij echter wel eons wat bont v. koloriet.
in verschill. binnen- en buitenlandsche particuliere en openbare verzamelingen wordt
zijn work aangetroffen. 't Rijksmuseum to
Amsterdam bezit v. SAFTLEVEN drie fraaie
RtIngezichten; d. musea to Dresden, Miinchen
en Berlijn hebben werken in 'tzelfde genre.
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Men kent v. dozen meester eigenhandig0
etsen on prenten, door anderen naar hem gegraveerd. Zeer fraai en zeldzaam is eon serie
v. 4 Rijngezichten, door J. v. Aken geRst;
J. Almenhoven etste naar hem d. vier jaargettlden, vier gezichten in Utrecht zijn geteekend v. d. H. (van der Haar) en met zorg
gegraveerd. A. Winter, C. Reinhart, A. v. d.
Bosch, H. Spilman, M. C. Prestel e. a. hebben
mede naar SAFTLEVEN'S work gegraveerd. Zijn
eigen etsen zijn gedateerd v. 1610-1669 en
afkomstig uit d. besten tijd des meesters. Zij
getuigen v. eon volkomen geoefende hand
en zijn voortreffelijk v. lichteffect en in d.
wijking der verschill. plannen; d. behandeling
is zeer eigenaardig. SAFTLEVEN volgde geen
waste methode, maar schilderde als 't ware
met d. etsnaald. Waarheid in d. voorstelling
was zijn doel en hij bediende zich v. elk
middel, dat hem geschikt voorkwam, om dit
to bereiken. Vooral zijn d. luchten in zijn landschappen bewonderenswaardig. HERMAN SAFTLEVEN overl. in 1685 to Utrecht.
Saga, een stad in Japan (prov. Hizen), op
't oil. Kioesioe, met 25000 inw.
Saga is in d. Noordsche godenleer d.
godin der gbschiedenis, waaronder d. „vertelling" mede begrepen wordt. Aan haar naam
is ontleend die v. d. „sage" of 't bij overlevering voortgeplante volksverhaal, dat zich
boven 't „sprookje" verheft door een historischen, hoewel niet altijd met juistheid a.
to wtjzen grondslag. d. Sage onderscheidt zich
v. d. „mythe" hierdoor, dat zij niet als deze
een min of meer historisch fait tot 't voertuig
maakt v. afgetrokken leerstellingen of zedelijke
waarheden. d. Sage is een op dichterlijke wijze
voorgedragen gebeurtenis, die ondersteld
wordt to zijn voorgevallen, doch omtrent welke
't a. een juiste historische voorstelling ontbreekt.
Sagan, een vorstendom in Silezie, vroeger een deel v. 't vorstendom Glogau, met
een oppervl. v. 22 vk. mtjlen en 65000 inw.
d. Hoofdst., ook Sagan, a. d. rechteroever v. d.
Bober,. heeft een fraai kasteel en ongev.
12 000 inw., die belangrijken handel drijven
in laken, wol, linnen enz.
Sagara, Zie Sakdra.
Sagarellus (GERARDUS) leefde in d. 13e
eeuw to Parma. Hij was d. stichter v. d.
secte der Apostolieken, die d. eenvoudigheid der leefwijze v. d. eerste Christenen
en vooral v. d. Apostelen trachtte in to
voeren. d. Volgelingen v. SAGARELLUS trokken overal rond, in 't wit gekleed, blootshoofds en met lange baarden, vergezeld door
vrouwen, die zij zusters noemden. Evenals
d. Apostelen predikten zij bekeering, doch d.
destijds aangenomen dogmatiek lieten zij ongemoeid. Ook leerden zij gemeenschap v. goederen, terwijl zij in hun geheime bijeenkomsten
d. naderenden val de; verdorven kerk on d.
verrijzing eener meer zuivere bespraken.
SAGARELLUS zeif word in 1300 to Parma levend
verbrand, maar daarmee was zijn aanhang
niet uitgeroeid. Zekere Dulcinus plaatste zich
a. 't hoofd der Apostolieken; hij verkondigde
niet alleen openlijk en stoutmoedig d. naderenden ondergang der geheele bedorven geesteltjkheid, met paus Bonifacius VIII a.'t hoof&
maar trachtte zijn voorspellingen to verwezenlijken door 't verzamelen v. eon leger, dat na
verscheidene gevechten ten laatste door Raynerius, bisschop v. Vercelli, verslagen werd.
Dulcinus werd in 1307 op wreedaaardige wipe
om 't leven gebracht en d. aanhang verstrooid
door Frankrijk en Duitschland, waar hij eerst
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ender 't pausschap v. Bonifacius IX in begin
der The eeuw geheel ten onder gebracht werd.
Sagasta (PRAXEDES mAnco), een Spaansch
staatsman, gob. 21 Juli 1827 to Torrecilla de
Cameros. Aanvankeltjk ingenieur, werd hU in
18-54 lid v. d. Cortez to Madrid, waar hU zich
bU d. partU der progressisten aansloot. In 1856
Dam hU bU d. bestaande onlusten d. wick uit
zUn vaderland en, na d. afkondiging der amnestie teruggekeerd, vertoefde htj v. 1862—'64
nogmaals als banneling buitenslands. In 1868
en nogmaals v. 1871—'72 was hij minister v.
Binnenl. zaken, in 1874 v. Buitenlandsche
zaken, daarna weer v. Binnenl. zaken on v.
Aug. tot Dec. 1874 als eerote minister hoofd v.
't kabinet, altijd d. liberale staatkunde voorstaande. Vervolgens onderscheidde SAGASTA
zich eenige jaren als leidsman der constitutioneele partij in d. Cortez, totdat hij v. 1881
t. '83 en wederom na d. dood v. Ironing Alfons
XII (Nov. 1885) a. 't hoofd v. 't ministerie
kwam to staan. En na eens, in 1886, zijn portefeuille neergelegd to hebben, word hU in
onzen tijd andermaal tot minister-president v.
't Spaansche koninkrijk gekozen.
Sagax (Lat.), scherpzinnig. Homo Sagax
conjectures, eon man, scherpzinnig in 't maken
v. gissingen. — Sagaciteit beteekent scherpzinnigheid en scherpzichtigheid, d. gave v. 't
verstand, welke d. measte verborgen kenmerken en bijzonderheden a. een zaak opspoort.
Sage, Zie Saga.
Saginaw, een stad in d. N.-Amerikaanschen bondstaat Michigan, a. d. Saginawrivier,
met verscheidene zoutworken, een aantal fabrieken en 46 300 inw.
Sagitta is d. Latijnsche naam v. 't sterrenbeeld d. Pijl. Zie 't art. Pfjl.
Sagittarius is d. LatUnsche naam v. 't
sterrenbeeld d. Schutter. Zie 't art. Schutter.
Sago. Onder d. palmensoorten, die sago
opleveren, komt bovenal in aanmerking d.
Sagus Rumphii W., bekend onder d. naam
Anzboineeschen Sago palm. Doze boom komt op
d. eilanden v. d. Oost-Indischen Archipel voor
on vormt op Ceram, Amboina enz. uitgestrekte
bosschen. Hij wordt zelden hooger dan. 10 M.,
doch munt uit door d. dikte v. zUn stam, die
een omvang v. 1 a 2 M. heeft. d.Nogjeugdige
boom is met stekels bezet, die later afvallen.

d. Irruchten ztjn nu eens grooter, dan weer
kleiner. Daze boom groeit op lags, moerassige
gronden.
Als d. vrucht zich vormt, begint 't merg of
d. sago in d. stam to verminderen en verd wijnt 't uit dozen ten laatste geheel, zoodat d.
stam een pollen, houtachtigen koker vormt.
d. Geschiktste ttjd, om 't merg to verzamelen,
hangt v. d. groeiplaats en d. ouderdom v. d.
boom af. d. Gemiddelde ttjd hiertoe kaa op
15 jaar gesteld worden. Zoodra d. inboorlingen
d. zekerheid verkregen hebben, dat d. daartoe
geschikte ttjd gekomen is, wordt d. stam btj
d. wortel geveld on daOars in stukken .gekapt v.
ruim 2 M. lengte; daze worden weer in twee6n
-gespleten, zoodat d. mergachtige zelfstandigheld gemakkeltjk kan verwtjderd worden, om
.daarna tot een grof poeder to worden gestampt. Dit grove poeder nu wordt herhaaldeli* met water gemengd on door een zeef
gelaten, om d. vezelachtige deelen to verwijderen. 't Doorgeztjgde last men bezinken en
men verkragt op doze wtjze na afgieting v. 't
boven drUvend water 't zoogenoemde ruwe
sagomeel. Voor d. uitvoer wordt 't witste meal
met water gemengd on 't deeg tot korrels
gewreven, een bewerking, die o a. veal to
Singapore geschiedt.

'
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d. Sago komt in scheikundige eigenschappen overeen met zetmeel en is voedzaam en

gemakkeltlk to verteren. Door d. bewoners

der Molukken e. a. tropische gewesten wordt
zU meestal in d. vorm v. broodjes genuttigd
of ook wel, aangemengd met kokend water,
in d. vorm v. brtj of pap. Volgens een berekening v. Wallace (zie dat art.) levert een
volwassen sagopalm ongeveer 30 manden sago,
die elk 60 broodjes kunnen opbrengen. Als
men nu met Wallace aanneemt, dat 5 dier
broodjes voldoende zUn voor 't dagelijksche
voedsel v. een mensch, dan behoeft d. inboorling
slechts dens in 't jaar een boom to vallen om
zeker to zUn v. zijn levensonderhoud voor een
heel jaar, terwtjl wat toespUs meestal even
gemakkelijk door hem to verkrtjgen is. Aan
d. ontwikkeling v. d. arbeid is d. sagopalm
dienvolgens -weinig bevorderlijk en terecht
heeft Wallace v. hem opgemerkt, dat hij voor
menigeen „ear een vloek dan een zegen' mag
heeten.
Behalve in d. huishouding der beschaafde
volken, tot 't bereiden v. puddings enz., bezigt
men d. sago ook in d. geneeskunde, hoofdzakeltjk als spijs bjj ontstekingachtige toestanden.
Onder d. palmen, die mode sago opleveren,
moeten nog vermeld worden Corypha umbraculifera, Phoenix farinifera en Caryota wrens.
Van d. fam. der Cycadeae komen als sago
leverende in aanmerking Cycas circinalis, C.
revoluta en C. inermis. 't Zetmeel der knollen
v. bataten (zie Bataten) en aardappelen wordt
na fabriekmatige omwerking made als sago
verkocht en was langen ttjd d. eenige soort,
welke in Duitschland gebruikt werd. Ook v.
Jatropha Manihot (zie Cassave) wordt een sagosoort bereid.
Saguntum, een stad op d. oostkust v. 't
oude Spanje, t. N. v. Valencia, werd gesticht
door d. Grieken v. 't eiland Zakynthos (Zante).
d. Stad was door handel machtig on rijk geworden. Toen d. Carthagers zich na d. eersten Punischen oorlog in Spanje uitbreidden.
sloten d. inwoners v. • Saguntum, bevreesd
voor hun vrtjheid on hun handel, een ver-

-

bond met d. Romeinen en door die bemiddeling kwam er eon verdrag tot stand, waarblj
d. Carthagers zich verbonden om d. Iberus
(Ebro) niet to overschrtjden on d. stad Saguntum niet aan to vallen. In weerwil v. 't verdrag besloot Hannibal (219 v. Chr.) onder een
nietig voorwendsel d. stad aan to vallen, wei
wetende, dat h(J hierdoor een vredebreuk met
Rome teweegbracht. HU tastte d. stad met
150 000 man v. drie ztjden aan. Al d. gezantschappen der Romeinen, die door d. Illyrischen oorlog geen hulp konden zenden, waren
tevergeefs en, nadat d. stad zich gedurende
acht maanden met d. grootsten heldenmoed
had verdedigd, werd ztj door Hannibal ingenomen. Een groot gedeelte der burgers
verbrandde zich met hun huizen en kostbaarheden, terwijl d. overigen vermoord of als
slaven verdeeld warden. Rome begon daarop
d. tweeden Punischen oorlog (Zie Punische
oorlogen). In 't jaar 214 richtten d. Romeinen
d. s weer op, ter plaatse waar 't tegenwoordige Murviedro (muri veteres, oude muren)
ligt. Dit werd v. 20 Sept. 1811 af door d. Franschen onder Suchet belegerd en 18 Oct.
vruchteloos bestormd. 't Leger v. Aragon
onder Blake, dat tot ontzet v. Valencia op-

rukte, word echter door Suchet 25 Oct. beslissend geslagen, waarop d. stad capituleerde.
.13ahazna of Sajama, d. hoogste wer-
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kende vulkaan op aarde en op een na d.
hoog.ste berg v. Amerika, gelegen in d. Andes
v. Peru. Htj verheft zich tot 6415 M. boven
d. zee.
d. i. vlakte, uitSahara (Arabisch
gestrekt veld) is d. naam v. d. groote woesttjn, welke zich over geheel Noord-Afrika
uitstrekt, v. 160 -33° N.-Br. en v. 3.-50° 0.-L. v.
Ferro, t. W. bepaald door d. Atlant. Oceaan, t.
O. door 't Njjldal, t. N. door 't Atlasgebergte en
id. Middell. Zee en t. Z. door Senegambie en
Soedan of Nigritie. Haar oppervl. bestaat meer
dan 120 000 vk. mtjlen, d. i. 2/3 v. geheel Europa,
en bestaat grootendeels uit een hoog tafelland, hier bedekt met zware steenblokken,
kiezel en los zand, elders uit harde droge
aarde en uitgestrekte zoutbeddingen samengesteld, terwtjl men op sommige plaatsen
hooge Alpenbergen vindt, die tot meer dan
2000 M. boven d. zee reiken. d. Sahara is
geenszins, zooals men vroeger meende, een
onafgebroken laagvlakte, waarop wind en
zand vrij spel hebben; integendeel wisselen
hoog en laag, zand•, bouw- en weidegrond
ook hier elk. af. Voor zoover men haar
tegenwoordig kent, bestaat zij your ongeveer
d. helft uit hoogvlakten of hamada's; 'is harer
oppervl. wordt in beslag genomen door duinen,
door steppen on weidestreken en d. rest door
gebergten en oasen. Geheele streken, zooals
El-Dsjoef in 't W. en d. Libysche woestijn in
't 0., zijn zoo goad als onbewoond; andere
daarentegen, zooals d. oasengroepen v. Fezzan,
Audsjilah, Siwah en Toeat, huisvesten een
vrij talrijke bevolking. d. Hoofdbevolking
der groote woestijn bestaat uit Mooren en
Arabieren (voornarrielijk in 't W.), Toearegs (in
't midden) en Tibboes (meer oostwaarts) : stamxnen, die d. overgang uitmaken v. 't Kaukasische tot 't Negerras. Hun geheele aantal
wordt op nog geen 3 millioen geschat, d. i.
ongeveer een bewoner op een halven vk. kilometer. Geordende staten vindt men in d.
Sahara niet; 't zijn meerendeels nomadenvolken, die hier leven. d. Eigenlijke woesttjn
is doodsch en zonder plantengroei, maar in
d. talrijke oasen treft men vele graansoorten,
dadels e. a. zuidvruchten, palmen, gomboomen
enz. a., bovenal ook goede weiden. In die
oasen heeft zich dan ook een rijk dierlijk
leven ontwikkeld ; d. karneel is hier 't huisdier, daarnaast vindt men d. struis en d.
gazel, terwij1 leeuwen, panters e. a. roofdieren
d. omtrek verontrusten. 't Klimaat der Sahara
is heat on droog, doch vol afwisseling; d.
thermometerstanden varieeren v 3° onder tot
boven nul. d. Hemel is meestal volkomen
holder; alleen v. Aug. tot Nov. regent 't bijwijlen, op d. zuidelijke grens zelfs vaak en
hevig; daarentegen ztjn sommige streken zoo
goad als regenloos. Wanneer op waste tijden
d. Samoem of Harmattan waait (uit 't O. en
't Z.), is d. lucht bezwangerd met fijn zand,
waardoor men d. zon als een vuurschijf ziet.
Merkwaardige plekken in d. Sahara zijn d.
oasen, een woord, dat afgeleid is v. 't Afrikaansche oeah, woning. Men vindt ze vooral in
d. oosteltjke helft der woesttjn, minder in d.
westelijke Sahel. Als d. voorn. oasen staan
die v. Fezzan, Tafilet, Toeat, Tidikelt.Tibesti,
Borkoe, Tandeni, Koefra, Wargla, Siwah en
Aoedsjila bekend. Bijna overal, waar granieten porfierbergen door d. zandsteen broken,
vindt men zulke diepe bekkens met rtjke
bronnen, door steile wander' omgeven. d.
Bodem wordt hier natuurlijk of kunstmatig
besproeid; nauwe wegjes kronkelen tuss. d.
zorgvuldig bebouwde tuintjes, die door leemen
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muren beschut worden. Geen voet breed v. d.
kostbaren bouwgrond blijft ongebruikt en d.
woonhuizen staan meestal op d. rand der
oase, d. i. op d. eigenitjken zandgrond. Sommige oasen beslaan een oppervl. zoo groot
als d. Nederl. prov. Utrecht; andere bestaan
uit afzonderlijke deelen, die wel eens een
paar dagreizen v. elk. verwijderd liggen. Door
karavanenwegen staan d. verschill. oasen v.
d. Sahara met elk. in verbinding. Als d. belangrijkste dier handelswegen dienen opgemerkt: 1. die, welke uit Marokko en Algiers
over Tafilet on Insala (in d. oase Toeat) naar
Timboektoe, „d. koningin der woestijn",
loopen; 2. die, welke uit Tunis en Tripoli
over Ghadames of Rhadames, over Rhat of
Ghat en vervolgens over Aghades (a. d. voet
v. Air-Asben) naar d. Fellata.steden Sokoto en
Kano voeren; 3. die, welke uit Tripoli over
Moerzoek en Bilma n. Koeka a. 't Tsadmeer
gaat en die wel d. 't meest bereisde v. ails
karavanenwegen der woestijn mag heeten; 4.
d. weg v. Bengasi on Aoedsjilah over d.
oasen langs d. westelijken Nijloever n. DarFoer; 5. die langs d. noordrand der woestijn
over d. voornaaamste plaatsen, daar gelegen,
Siwa, Aoedsjila, Rhadames, Wargla, Tablet
e. a. 't Reizen langs al die wegen is a. tal v.
bezwaren onderhevig; niet zelden bedekken
zandstormen een geheele karavaan, die somsuit een paar duizend menschen en evenzooveel
kameelen bestaat ('t reizen alleOn is in d. BedouIenenstreken niet geraden); soms ook doodt
't gebrek a. d. allernoodigste levens ► , ehoeften
honderden menschen, vOOr ze een station kondan bereiken, of maken vijandeltike kampen
een eind a. veler leven. 't Water v. sommige
bronnen en 't slapen op d. naakten zandgrond
veroorzaken bovendien hevige koortsen on
brandend steekt d. zon d. reiziger, wiens
„schaduw niet grooter is dan een voetzool",
gelijk d. Arabier zegt. d. Verstrooide been-deren v. lang vergane menschenlijken, kameelen of muildieren zijn niet zelden voor d.
karavaanreiziger zoowel wegwijzers als treurige aanwijzigingen v. d. groote gevaren, die
hem op d. weken-, ja maandenlangen weg bedreigen. Betere handelswegen en gemakkeltjker middelen v. vervoer zullen in d. Sahara
nog wel lang op zich laten wachten, al is 't
dat men in onzen tijd meer dan eens plannen
voor spoorwegen on kanalen door NoordAfrika ontworpen heeft. Zoo wilds d. Engelsche reiziger Mackenzie eenige jaren geleden
een waterweg doen graven v. Marokko n.
Timboektoe en daarvoor 't westelijke deel der
woesttjn (El Ds'oef) onder water doen zetten:
doch d. uitvoering v. dat plan bleek onmogelijk wegens d. alpenhooge bergen v. 't terrein. Soleillet, een Fransch reiziger, stelde
voor een spoorweg to leggen v. Algiers
n. Timboektoe en Senegambie; Rohlfs, d.
Duitsche Afrikareiziger, ontwierp een spoorbaan, die v. Tripoli over Moerzoek n. Koeka
a. 't Tsadmeer loopen zou; zoo wel a. 't eens
als a. 't andere plan bleken echter onoverkomelijke bezwaren verbonden to zijn. Voorloo
pig bltlft d. „kernel 't trouwe schip" der onafzienbare woestijn:
„'t Levend schip, dat door do
rzandzeebaren
Zijn koers houdt, rijk bevracht met keur van

[Oosterwaren;
't Woesttjnpaard, dat in 't zaal, hem door
[natuur gewrocht,
Zijn ruiter rustig voert door d' eindeloozen
[tocht;
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Bern knielend afwerpt en weer opvangt en,
[waar d'oogen
Vergeefs een waterdrop als uit to lokken pogen,
De karavane met zen reuk ten dienste staat
Dn wellen opspoort, die nog laven. Op de maat
Van dat de zon herrijst vervolgt het dier
[tevrede,
Met onvertraagde vaart, met onverhaasten
[trede,
Gelijk de kloknaald tikt, ztjn wog; tenze zich
rt lied
Versnelle, waar ook
gevoelig 't oor aan
[biedt:
De klaagzang — niet altijd eentonig — van
[den drever,
Of wel de lofpsalm van den pelgrim, vol
[van liver,
Maar lijdzaam"
(Da Costa).
Under d. Europeesche reizigers, die zich
door hun reizen in d. Sahara voor dit deel v.
Afrika verdienstelijk hebben gemaakt, behooren vooral genoemd to worden : Lyon,
Oudney, Denham, Clapperton, Laing, Barth,
Overweg, Richardson, Eduard Vogel, DuveyTier, Gerard Rohlfs, Nachtigal, Schweinfurth,
Soleillet en Largeau. Zie uitvoeriger,Chavanne
„Die Sahara. oder von Oase zu Oase" (1879)
43n Nachtigil „Sahara and Sudan" (3 din.
nieuwe uitgave 1889).
Said of Es-Said is d. Arabische naam voor
Beneden-Egypte, welke landstreek eenige melon t. Z. v. Cairo aanvangt en haar zuidelijke
grens nabij d. cataracten (watervallen) heeft.
Said is een ster v. d. grootte 2 a 3 in 't
sterrenbeeld Pegasus, door Bayer met # aangeduid. Rechte klimming: 344°. Noorder-declinatio: 27° 13'.
Saida ('t Oud-Phoenicische Sidon), eon
kuststad in Aziatisch Turkije (Syrie), a. d.
Middell. Zee, met verscheidene moskeeen (in
d. Middeleeuwen christelijke kerken), een
maronietenkerk, twee kasteelen, een veilige
haven on ongeveer 10 000 inw. d. Ruinen v.
't oude Sidon liggen iets meer naar 't O.
Saida ward 26 Sept. 1840 door een EngelschOostenrijksch-Turksch eskader genomen.
Said-Pasja, vice-koning v. Egypte, vierde
noon v. Mehemed Ali, sob. in 1822 to Cairo.
He was groot-admiraal v. d.Egyptische vloot,
toen htj in 1854 nil neef Abbas Pasja in 't
bewind opvolgde. Hip bezat verscheidene v.
d. goede eigenschappen en begaafdheden v.
zen vader, had bovendien d. voordeelen v. een
Europeesche opvoeding genoten, doch paarde
a. veel welwillendheid groote hebzucht.'t Ten
uitvoer brengen v. 't plan tot 't graven v. 't
Suez-kanaal ward door SAID PASJA vooral
krachtig ondersteund, evenals he over 't algemeen veel in 't belang v. gin land heeft
gedaan. overl. 18 Jan. 1863 to Cairo on ward
opgevolgd door zen neef Ismail Pasja.
Saigoen, d. hoofdstad v. d. Fransche
kolonie Cochin-China, 96 KM. v. d. uitmonding
v. d. Saigoen in d. Chineesche Zee verwederd.
zu is d. belangrekste handelshaven v. d.
Fransche bezittingen in Achter-Indi6. d. Voorn.
uitvoerartikelen zen suiker on rest. d. Oude
hoofdstad v. d. zelfden naam bevat nog slechts
een oud vervallen kasteel en eenige bouwvallen. Saigoen telt 55 000 inw., voor 't grootste
deel Chineezen, verder Franschen en andere
Europeanen.
Sailer (JOHANN sticaszi.), een verdienstelijk R.-Kath. godgeleerde, 1? Nov. 1751 to
Aresing, in Beieren, geb. Reeds als jongeling
-
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trad he in d. orde der Jezdieten, die weldra
tedelek zou worden opgeheven. Nadat hij to
Ingolstadt gestudeerd on later als repetitor
ztjn bestaan gevonden had, ward er hoogl.
der godgeleerdheid en, toen daze hoogeschool
in 1800 n. Landshut verpiaatst ward, ging ook
SAILER zich daar vestigen. Hij bekleedde
tevens aanzienlijke kerkelijke waardigheden
en overl. 20 Mei 1832. Talrtjk zen 's mans geschriften, waarvan er vele ook in onze taal
zen overgezet. 't Meest verspreid is wel zee'
„Gebetbuch far Katholische Christen", dat ten
onzent door pastoor van Steenwijk is vertaald (1830, 2 din). Ook zijn „Brieven uit alle
eeuwen der Christelijke tedrekening", door
denzelfden vertaald (1828—'32, 5 din), on nil
„Leer der gelukzaligheid" (1809, 2 din) zljn zeer
bekend. Een volledige uitgave v. SAILER'S
„Sammtliche Schriften" verscheen v. 1830—'42
in 40 din.
Saimameer, een 32 vk. melon groot meer
in 't Finsche geuvernement Wiborg, dat met
verscheidene andere een grootsch merenstelsel
vormt. Zijn afvloeiing, d. Wuoxen, vormt d.
merkwaardigsten waterval v. geheel Finland
(d. imatraval) on valt met verscheidene armen
in 't Ladogarneer. 't Saimakanaal verbindt
't moor met d. Finsche Golf.
Saint-Albans, eon stad in 't Engelsche
graafs. Hertford a. d. Ver, met 13 000 inw. Zij
bezit talrijke kerken, o. a. d. kruisvormig gebouwde abdekerk. Stroovlechterij, bierbrouwere en touwslagerij zijn d. hoofdmiddelen v.
bestaan. Te St. Albans ward in d. oorlog v.
d. beide rozen in 1455 koning Hendrik IV (v.
Lancaster) door Richard (v. York) geslagen,
die door daze overwinning ten tweeds male
d. titel protector ontving.
Saint-Brieuc, een zeehaven in Bretagne,
depart. Cotes-du-Nord; ze is d. zetel v. een
bisschop on heeft een domkerk uit d. 1343
eeuw, een doofstommen-instituut, een k rankzinnigengesticht, eon scheepvaartschool on
ongev. 17 000 inw., die zich bezighouden
met d. vervaardiging v. landbouwmachines,
benoodigdheden voor d. vischvangst, wolkatoen- on likeurbereiding en handel in
garen, zout, boter en visch. Saint-Brieuc
ward in d. 5de of 6de eeuw gesticht. —
Saint-Chamond, een stad in Frankrijk, depart.
Loire, a. 't vereenigingspunt v. d. rivieren
Gier en Janon, met kolen- en ezerlagen,
zede-industrie, ververij, chemische fabrieken
on 15 000 inw. — Saint-Christopher of SaintKitts, een eiland der Kleine Antillen, tot
't Britsche gouvern. behoorende, met een
oppervl. v. 3 vk. mijlen en 31 000 inw.12Nov.
1493 ward dit eiland door Columbus ontdekt.
Over 't geheel is 't bergachtig on vulkanisch;
als hoogsce punt verheft zich in 't midden d.
vulkaan Mount Misery (1315 M.). 't Klimaat is
gezond, 't hoofdvoortbrengsel is sulker. d.
Hoofdstad, Basse-Terre, heeft een veilige
haven; bovendien is belangrek d. op een rots
gelegen vesting Brinistone Hill, die't „Gibraltar v. West-Indio" genoemd wordt. — SaintCloud, Zie Cloud (s.).
Saint-Cyr, Zie Cyr
(s.). — Saint-Denis, Zie Denis (s.). — Saint-Die,
Zie Die (3.). — Saint-Dizier, Zie Dizier (s.).
Zie Etienne(s.).— Saint-Eustache,—Saint-Etien e,
Zie Eustatius (s.). — Saint-Germain en Laye,
Zie Germain (s.). — Saint-Helens, een stad in
't Engelsch graafs. Lancaster, met belangrijke
glasfabrieken en 71 300 inw.
Saint-Helier,
Zie Haler (s.). — Saint-Jean de Luz, Zie Jean
de Luz (s.). — Saint-Jean d'Acre, Zie Acre (s.
Jean d'). — Saint-John, een Deensch WestIndisch eiland met 54 KM. oppervl. en 1000
—
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inw., die suikerriet en katoen verbouwen.
d. hoofdstad v. 't Britsch West—Saint-John,
Indische eiland Antigua, met een versterkte
haven, groote regeeringsgebouwen, een krankzinnigengesticht, een schouwburg, een kazerne
en 10 000 inw. — Saint-John's, een stad in 't
N.-Amerikaansche Dominion of Canada, prov.
Nieuw-Brunswijk, a. d. uitmonding v. d. s. John
in d. Fundybaai, met een veilige haven en
27 000 inw. — Saint-John (d.), een rivier in
Noord-Amerika, op d. grens v. Canada en d.
staat Maine. Na een loop v. 965 KM. mondt
zij uit in d. Fundybaai; a. haar mond liggen
-cl. steden Fredericton en s. John. — Saint.
John's, d. hoofdstad v. New-Foundland, met
een versterkte haven, een kathedraal, een
hospitaal on 32 000 inw., die zich bezighouden
met handel en kabeljauwvangst. — SaintJoseph, een stad in d. N.-Amerikaanschen
bondstaat Missouri, a. d. Missouri, met ongev.
20 kerken, een operagebouw, een schouw burg,
verscheidene inrichtingen v. onderwijs en
53 000 inw. — Saint-Julien Beychevelle, een
•dorp met 1911 inw. (1891) in 't Fransche dep.
Gironde, arrond. Lesparre; 't ligt a. d. Gironde
.en levert d. besten rooden bordeauxwijn.
een dorp in 't Fransche depart.
—Saint-Lea,
Seine-et-Oise met een fraaie moderns kerk,
waarin zich een marmeren gedenkteeken bevindt v. Lodewijk Bonaparte, koning v. Holland (die zich na d. val v. 't huis Napoleon
graaf v. Saint-Lou noemde) en d. grafteekens
v. Carlo Bonaparte (d. vader v. Napoleon I),
Lodewijk Bonaparte e. a. 't Aantal inw. be.draagt ongev. 1500. — Satnt-Lo, d. hoofdstad
v. 't Fransche depart. Manche, a. d. Vire, met
fraaie kerken (o. a. d. Notre Dame en Ste
Croix), minerals bronnen en 11 300 inw., die
zich bezighouden met industrie in wol en
katoen. — Saint-Louis, Zie Louis (s.). — SaintMaio, Zie Mato (s.). — Saint-Mande, een a.
villa's rijke voorstad v. Partjs in 't depart.
Seine met ongev. 15 000 inw. — Saint-Martin,
Zie Martin (s.). — Saint-Maur, een dorp in 't
Fransche depart. Seine, a. 't kanaal v. SaintMaur, met vele fabrieken on 17 300 inw. SaintMaur was vroeger d. hoofdzetel v. d. BeneSaint-Nazaire, Zie _Arazaire
-dicttjnerorde.
(s.). — Saint-Jvicolaas, een stad in d. Belgische
prov. Oost-Vlaanderen, met een fraaie hoofdkerk, talrijke fabrieken en 28 250 inw. (1891).
een stad en vesting in 't Fransche
—Saint-Omer,
depart. Pas-de-Calais, a. d. hier bevaarbaar
wordende Aa, met een fraaie kathedraal on
21 000 inw. — Saint-Ouen, een plaats in 't
Fransche depart. Seine, t. N. v. Parijs, a. d.
rechteroever v. d. Seine, met een in 1660 gebouwd kasteel met een fraai park, talrijke
villa's en fabrieken en 22 000 inw. In 't slot
to s. Ouen kondigde Lodewijk XVIII 2 Mei
1814 d. grondwet af. — Saint-Paul, Zie Paul
— Saint-Pierre, een Europeesch gebouwde
stad a. d. westkust v. 't Fransche West-Indische eiland Martinique, met een Kath. kathedraal, verscheidene hospitalen, een krankzinnigengesticht, een botanischen tuin, een uitmuntende haven en 24 000 inw. Saint-Pierre
is d. zetel v. een bisschop; d. omstreken zijn
bergachtig en met dichte palmbosschen on
suikerplantages bedekt, een bergstroom neemt
zijn loop midden door d. stad. — Saint-Pierre,
d. hoofdstad v. 't Normandische eiland Guernsey, a. d. oostkust gelegen, met een veilige
haven en 17 000 inw., die veel doen a. handel
en vischvangst. — Saint-Pierre, een havenstad
op 't Fransche eiland Reunion, in d. Indischen
Oceaan, met 28 000 inw. — Saint-Quentin, een
stad in 't Fransche depart. Aisne, a. d. Somme
,
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en a. 't gelijknamige kanaal, met een fraaie
Gothische kerk, een prachtig Gothisch raadhuis, een lyceum on 46 300 inw. d. Vroegere
vestingwerken zijn in fraaie wandelwegen
herschapen. d. Nijvere stad vervaardigt in
haar talrijke fabrieken, spinnerUen en wovertjen voor ongev. 100 millioen franc waren,
die als d. zoogen. s. Quentinartikelen wereldberoemd zijn. s. Quentin is beroemd door d.
slag v. 10 Aug. 1557, door d. Nederlanders op
d. Franschen gewonnen en door d. slag v. 19
Jan. 1871 in d. Duitsch-Franschen oorlog, toen
't onder Faidherbe staande Fransche leger door
d. Duitschers onder Groben versiagen werd. —
Saint-Trond, een stad in d. Belgische prov.
Limburg, arrond. Hasselt, met 11 kerken (o. a.
d. fraaie Lieve-Vrouwekerk en d. Romaansche
Martinskerk), talrijke fabrieken en 13 000 inw. —
Saint-Vincent, Zie Vincent (s.).
Saint-Arnaud, een Fransch maarschalk,
zie Arnaud.
Saint-Cyr (Louis GOUVION, markgraaf DE),
maarschalk en pair v. Frankrijk, 16 Apr.1764
to Toul gob., trad op jeugdigen leeftijd in
dienst bij d. artillerie; (loch, slechts geringe
neiging voor d. militairen stand gevoelenue,
verliet hij dien weder en wijdde hij zich a. d.
schilderkunst. Weldra echter riep d. loop
der gebeurtenissen d. jeugdige Franschen to
wapen en ook SAINT-CYR gaf a. die roepstem
gehoor; hij nam in Sept. 1792 dienst bij 't
le bataljon Parijsche jagers, werd tot kapitein
verkozen en begaf zich n. d. Rijn. In 't volgend jaar was hij reeds bataljonschef on adj udant-generaal v. d. generaal Landremont bU 't
Rijnleger en hij commandeerde nog in 'tzelfde
jaar een brigade. In 1794 werd hij tot belooning v. zijn gedrag bij Kaiserslautern brigadegeneraal on weinige dagen later divisie-generaal. Als zoodanig streed hij met geluk en
dwong hij d. Pruisen op Mainz terug to trekken. SAINT-CYR werd in d. winter v. 1795 tot d.
insluiting v. Mainz gebezigd. In 1796 had hij
't opperbevel over d. linkervleugel v. 't Rijnen Moezelleger onder Moreau. HU toonde zijn
bekwaamheden op schitterende wijze bij d.
overtocht v. d. Knubis on in d. gevechten v.
Rotenzohl, Stuttgart, Freysing en Neuburg,
terwij1 d. veldslag v. Biberach, dien hij geheel
alleen won, dozen veldtocht bekroonde. Gedurende d. winter deelde hij met Desain in d.
verdediging v. Kehl. In 1797 voerde hij andermaal 't bevel over d. linkervleugel en na
Hoche's dood eenigen tijd 't opperbevel over
't leger v. Rijn on Moezel. Nadat hij d. kantons v. Potentruy met Frankrijk vereenigd
had, moest hij to Rome Massena goon vervangen, wiens knevelartjen d. algemeene verontwaardiging hadden opgewekt. Al spoedig
moest hij zijn opperbevel nederleggen, omdat
hij d. commissarissen v. 't directoire dwong
tot 't teruggeven a. d. familie Doria v. een
ontstolen gouden vaas v. 200 000 gulden waarde.
In 1799 ging hij n. 't leger v. Italie onder Moreau,
waar hij d. OostenrUkers bij Bosco (24 Oct.)
on 6 Nov. to Pasturana bij Novi sloeg.
In d. veldtocht v. 1800 voerde hij onder
Moreau 't opperbevel over 't centrum v. 't RUnleger en werd hij na d. slag v. Hohenlinden
tot staatsraad benoemd en toegevoegd a. d.
afdeeling voor oorlogszaken. Reeds na d.
vrede v. Luneville zond Bonaparte hem n.
Spanje, om d. operation tegen Portugal to
leiden. Daarna werd hij afgezant to Madrid en
in 1803 kreeg hij 't opperbevel in 't koninkrijk
Napels. BU d. troonsbeklimming v. d..keizer
werd hij kolonel-generaal der kurassiers en
kreeg hij tevens 't commando over d. rechter-
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met d. last d. kusten der Adriatische Zee
to dekken. In deze stelling noodzaakte hij
24 Nov. 1805 bij Castelfranco 't korps v. d.
Prins Rohan tot 't neerleggen v. d. wapens.
't Volgend jaar zag hem als opperbevelhebber
over 't kustleger v. Boulogne en in 1807 werd
hij gouverneur V. Warschau. Na d. vrede v.
Tilsit kreeg hij 't bevel over 't 7e legerkorps
in Catalonia. Hij woonde d. veldtochten v.
Cardedes, Molina del Rey en Valls bU, dock

werd in 1809 door Augereau vervangen, daar
d. keizer hem verweet, dat hij nog niet genoeg gedaan had. Daar Augereau te lang
bleef, verliet SAINT-CYR 't leger voor diens
aankomst on werd hij da.arom door Napoleon
n. zijn landgoederen verbannen. d. Wrok, dien
d. keizer tegen hem voedde en waardoor hij
steeds achteruitgezet word, dagteekende v.
d. tijd voor 't keizerschap, omdat SAINT-CYR
dit niet genoeg in d. hand had willen werken.
In 1812 opgeroepen, om a. d. veldtocht n.
Rusland deel te nemen, kreeg SAINT-CYR 't
bevel over 't 6e legerkorps en won hij d.
slag v. Polock tegen Wittgenstein, ter bolo°.
ning waarvan hij tot maarschalk verheven
werd. Gedurende d. terugtocht leverde hij v.
14-20 Oct. op 'tzelfde slagveld verschill. gevechten a. Wittgenstein, waarin hij zwaar
gekwetst werd. In d. veldtocht v. 1813 cornmandeerde hij 't gedurende d. wapenstilstand
gevormde legerkorps en onderscheidde hij zich
in d. slag bij Dresden, terwijl hij na 't vertrek v. 't hoofdleger 't bevel over deze stad
kreeg. Eerst 11 Nov. sloot hij eon eervolle capitulatie, die evenwel niet nagekomen werd,
zoodat hij met 16 000 man als krijgsgevangen
beschouwd en pas na d. restauratie der Bourbons ontslagen werd. LodewUk XVIII verhief
hem tot pair en, daar hij zich gedurende d.
Honderd Dagen niet bU Napoleon voegde, tot
minister v. Oorlog. Om d. verdragen met d.
vreemde mogendheden niet to onderteekenen,
legde 14 met al zijn ambtgenooten d. portefeuille in Nov. neder. 't Hof overlaadde hem
met gunstbewtjzen, benoemde hem eerst tot
graaf en later tot markgraaf. 23 Juni 1817
werd SAINT-CYR minister v. Marine en 12 Sept.
minister v. Oorlog, in welke hoedanigheid hij
een nieuwe recruteeringswet in 't leven riep.
19 Nov. werd hij door Latour-Maubourg vervangen en vender bepaalde hij zich slechts tot
't htjwonen der vergaderingen v. d. kamer der
pairs. In 1821 gaf hij zich geheel a. d. lust over
en hij overt. 17 Mrt 1830 op rein n. d. Hybres.
Als schrUver is SAINT-CYR bekend door d.
volgende werken: „Materiaux pour servir
l'histoire de la guerre d'Espagne" (1821), „Memoires our les campagnes des armees du Rhin
et Moselle" (4 dln, 1829) en „Mernoires pour
servir it l'histoire militaire sous le Directoire,

le Consulat et l'Empire" (4 dln, 1831).
Sainte-Aulaire (Louis CLAIR BEAUPOIL,
graaf v.), een Fransch geschiedschrUver en
diplomaat, geb. 9 Apr. 1778; v. 1812—'14 was
14 prefect onder Napoleon, daarna werd hij

afgevaardigde, in 1831 gezant to Rome en vervolgens te Weenen e. v.11340—'48 was hij zulks
to London. In 1833 tot pair verheven, overt. hU
12 Nov. 1854. Voor zijn „Histoire de la Fronde"
(2 dln, 2e dr. 1860) word 141 lid v. d. Academie.
Sainte Beuve (CHARLES AUGUSTIN), een
beroemd Fransch criticus, dichter en essayist,
-

geb. 23 Dec. 1804 te Boulogne s. M. Aanvan-

kelUk een tiverig voorstander v. romantisme, word litj later een hevig tegenstander
v. deze richting en sternde hij in met d. oud
classieke school. Tevens schaarde hj zich a.
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d. ztjde v. 't keizerrtik. In 1840 werd SATNT11BETTYE conservator v. d. Mazarinsche Bibliotheek, in 1845 zag hij zich als lid der Academie
opgenomen en gad. 1857—'61 was hij leeraar
a. d. normaalschool; in 1865 werd hU lid v.

d. senaat en hU overt. 13 Oct. 1869 to Parijs.
Van zijn werken noemen we: „Tableau historique et critique de la poesie francaise et du
theatre francais au 16me siecle" (2 dln, 1841),
„Portraits litteraires et contemporains"(5 dln,
1871), „Causeries du Lundi" (15 dln, 1851—'62),
„Nouveaux Lundis" (11 dln, 1863—'69), „Chateaubriand" (2 dln, 1873), „Histoire du Port
Royal" (7 dln, 4e dr. 1878), d. roman „Volupte"
(2 dln, nieuwe dr. 1877) en „Poesies completes"
(nieuwe dr. 1879). Zijn „Lettres it la Princesse
Mathilde" werden in 1873 uitgegeven; zijn
„Correspondance 1822—'65" in 2 dln werd in
1877—'78 en d. „Nouvelle correspondance"
in 1880 uitgeg. Zie d' Haussonville, ,,Sainte
Beuve" (1875), alsmede d. hiographie v. Vattier
(2e dr. 1892).
Sainte-Claire Deville (crueLEs), geb.
26 FEibr. 1814 op 't eiland s. Thomas, studeerde
a. d. stole des mines to Parijs, deed daarna
eenige reizen ter uitbreiding zijner kennis v.
geologie en meteorologie, werd in 1857 lid
der Academie en zag zich in 1872 benoemd
tot inspecteur-generaal der meteorologische
stations in Frankrijk. Hij schreef o. a. „Etudes geologiques sur iles les de Tenerille et de
Togo" (1846), „Voyage geologique aux Antilles et aux iles de Teneriffe et de Togo"(1847),
„Recherches sur les principaux phenomenes
de meteorologie et de physique terrestre aux
Antilles" (1861) en „Sur les variations periodiques de la temperature" (1866) en overt. 10
Oct. 1876 to Parijs.

Sainte-Claire Deville (HENRI ETIENNE),
gob. 11 Mrt 1818 op 't eiland s. Thomas, studeerde in d. scheikunde en werd achtereonvolgens leeraar to Besancon (1845) en hoogl.
a. d. econormale en a. d. Sorbonne to Parijs
(1851), waar hij 1 Juli 1881 overt. Hij schreef
o. a. „De l'aluminium" (1859) en „Metallurgiede la platine" (met DEBRA; 2 dln, 1863).
Sainte Croix,

een rivier in N. Amerika,
-

d. alvloeiing v. 't Schoodic of Grand Lake,
tuss. d. bondstaat Maine en d. EngelschAmerikaansche prov. Nieuw-Brunswjjk, na
een loop v. 90 KM. mondt zU b j s. Andrews in
d. Passamaquoddybaai uit. — Sainte Croix, een
Deenech eiland in West-India, een der Virginische ail., met een oppervl. v. 4 vk. mijlen.
en 19 800 inw., die veel doen a. d. verbouw v.
suiker en katoen. In 't N. is 't bergachtig, in
't Z. is 't door koraalriffen omringd. d. Hoofdstad is Christanstaed. — Sainte Marie, een
Fransch eiland a. d. oostkust v. Madagascar,
met een oppervl. v. 165 vk. KM. on 8000 inw.
Hoofdstad Port Louis.
Saint-Eh:tie (IDA), een befaamde Franache schrUfster, meestal bekend onder d. naam
Contemporaine", in 1778 to Valambrose,
in 't zuiden v, Frankrijk, gob. Haar eigenla° naam was SLSELINA VANAYL pE JONGH,
wellicht afkomstig v. een Nederl. geslacht.
Als schrigster maakte zU zich 't eerst bekend
door opstellen in d. „Mercure", die later omgewerkt werden tot„btemoires d'une contemporaine, ou souvenirs d'une Republique,
u lea
sue,
d
sur
principaux personnages de la pu
Consulat, de l'Empire et de la Restauration"
(1827, 8 dln). d. SchrOfster was volop in d.
gelegenheid geweest, die „personnages" to

leeren kennen, dear zij tot vele hunner in
een dubbelzinnige betrekking heeft gestaan.
Toch is er veel in, waaraan men weinig ge-
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loof kan hechten, evenals a. haar „Fragments
et episodes contemporains" (1828). In 1829
deed zij een reis n. 't Oosten, beschreven in
„La contemporaine en Egypte" (1831, 6 din).
In haar „Mes dernieres indiscretions" (1833,

2 din) legde zij haar betrekking tot allerlei
voorname personen bloot op een wijze, die
hoogst onbescheiden zou mogen heet,n, als
deze niet meerendeels verdichte voorvallen,
behelsden. Na d. Juli-omwenteling trachtte
zij naam te maken of geld te verdienen door
't bedreigen met openbaarmaking v. schandalen ten nadeele v. 't toen regeerende huis
Orleans. Zij eindigde haar intrigant leven in
1854 te Brussel in 't hospitaal der Ursulinen,
waarin een weldadige hand haar had geplaatst.
Saintes, een stad in 't Fransehe depart.
Charente-Inferieure, a. d. Charente, met d.
overblijfselen v. Romeinsche bouwwerken
(waaronder een triomf boog v. Germanicus),
fraaie kerken en 15 500 inw. (1891), die zich
bezighouden met wol- en katoenweverij en
handel in graan. — Saintes, 't oude Medialanurn Santonum, was tot 1801 d. zetel v. een
bisschop.
Saint-Evremont (CHARLES MARGOTELLE
DE SAINT-DENIS, seigneur DE), een Fransch
schrijver uit 't laatst der 17e eeuw, die zich zoowel door zijn lotgevallen als door zijn geschriften naam verworven heeft. Hij werd 1 Apr.
1613 te s. Denys-le-Guast, drie uur v. Coutance,
in Normandie, uit een aanzienlijke famine
geb. en ontving zijn opleiding to Parijs en to
Caen. Na zich zoowel in d. rechtsgeleerdheid
als in d. wUsbegeerte to hebben bekwaamd,
trad hij in dienst en woonde hij in 1640 als kapitein der infanterie 't beleg v. Atrecht bij. Hij
sloot zich aan bij d. prins v. Bourbon en streed
onder dozen bij Freiburg en Nordlingen, waar
hij een ernstige wonde bekwam. Hij verwierf
zich d. achting v. velen, doch verloor door
zijn neiging tot spotternij d. gunst v. d. prins.
In Cataloni8 werd hij tot marochal-du-camp
verheven. Terwij1 hij d. genegenheid v. Fouquet e. a. gewonnen had, haalde later een
brief, dien hij geschreven had over d. vrede
v. d. Pyrene8n (en die bij d. gevangenneming
v. Fouquet gevonden word), hem 't ongenoegen v. Lodewijk XIV op d. hals. Wetende,
dat d. bastille hem wachtte, begaf SA INTEVREMONT zich n. Normandi8 en kwam hij in 't
laatst v. 1661 in Nederland, om, ondanks alle
aangewende pogingen, zijn vaderland niet
weer to zien.
Met uitzondering v. een korte reis, die hij
later, in 't belang v. zijn gezondheid, door
Holland on Vlaanderen deed, hield hij zich
meestal in Engeland op, waar Karel II hem
een jaargeld v. 300 pd st. toelegde. Na d. dood
v. Karel hield 't jaargeld op, doch 't gelukte
horn in 1689 d. guest v. Willem III to winnen.
Toen hij eindelijk 't bericht ontving, dat hij
in zijn vaderland terug mocht keeren, was
hij to zwak om v. die vergunning gebruik to
maken. 10 Sept. 1703 overt. hij to London in
d. ouderdom v. 90 jaren. ZUn gezamenlijke
werken werden in 1705 to London in twee en
in 1726 to Amsterdam in vijf deelen uitgegeven, v. welke uitgaven d. laatste vollediger
is dan d. eerste.
Saint-Genois des Mottes (JULES LU DGER DOMINIQUE GHISLA IN, baron DE), een Bel•
gisch schrijver. geb. 22 Mrt 1813 to LennickSt.-Quentin. Hij werd in 1836 rtjksarchivaris
der prov. Oost-Vlaanderen on in 1843 universi-

teitsbibliothecaris to Gent on overt. 10 Sept.
1869 te Roygem, bij Gent. Reeds als student
schreef hij een „Histoire des avoueries en
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Belgique" (1837), die door d. Belgisch° Academie word bekroond. Vervolgens wtjdde hij
zich a. d. studio v. zijn land; d. vruchten dier
studio heeft hij zoowel in 't tijdschrift „Messager des sciences historiques" als in talrijke
romans en novellen neergelegd. Ook schreef

hij „Les voyageurs belgiques du XIIIe au
XVIIIe siecles" (2 dln, 1847).
Saint-Georges (JULES HENRI VERNOY DE),
een Fransch dichter, gob. in 1801 te Parijs,
overt. 23 Dec. 1875 aldaar. Hij schreef (deels
met Scribe e. a.) d. teksten voor verscheidene
opera's, o. a. voor „Les mousquetaires de la
refine" (1846), „Maitre Claude" (1861) on „Le
Florentin" (1874).
Saint-Germainthee. Onder doze benaming is een Licht laxeerend middel bekend,
dat onder d. wetenschappelijken naam species
laxantes s. Germain vertneld staat on niet
zelden als middel tegen tragen stoelgang gebezigd wordt. 't Bestaat in hoofdzaak uit
sennebladen (zie Sennebladen), vlierbloemen,
fenkel- on anijszaad, benevens uit gezuiverden
wijnsteen. Waarschijn1(jk heat dit middel naar
Saint-Germain, een alchemist en gelukzoeker,
die in 't laatst der 18e eeuw in d. voorn.
kringen to Parijs Teel opgang maakte, vooral
door zijn beweren, dat hij meer dan drie
eeuwen oud was, wat zei to danken to
hebben a. eon geheim middel, zijn zoogen.
langlevensthee.
Saint-Hilaire (AUGITSTIN FRANcOIS CESAR
PROUVENSAL, gewoonlijk genoemd AUGUSTE
DE), een beroemd natuuronderzoeker, die zich
vooral door zijn reizen on zijn botanische
geschriften naam heeft gemaakt. Hij was
geb. 4 Oct. 1799 to Orleans en, toen d. hertog

v. Luxemburg an reis n. Brazili6 ondernam,
werd 't botanisch onderzoek v. dat land a.
SAINT-HILAIRE opgedragen. Zes jaren doorreisde hij achtereenvolgens d. provincien Rio
de Janeiro, Espiritu Santo, Minas, Goyaz, SanPaulo en Sta-Catharina on d. zendingsposten a.
d. linkeroever v. d. Paraguay. d. Uitkomsten
zijner onderzoekingen maakte hij in meer
dan een belangrijk geschrift bekend, o. a. in

„Histoire des plantes les plus remarquables
du Brasil et du Paraguay" enz. (1824), „Plantes
usuelles des Brasiliens" (1824—'28) en „Flora
Brasiliae meridionalis" (1825—'33, 3 dln), alle
met fraaie platen; voorts in zijn „Voyages
dans les provinces de Rio de Janeiro et de
Minas Geraes" (1830, 2 dln), „Voyage dans le
district des Diamans et sur le littoral du
Brasil" (1833, 2 din) en „Tableau geographique
de la vegetation primitive dans la province
de Minas Geraes" (1837). Hij overt. to Parijs
in 1853.
Saint-Hilaire (ETIENNE), Zie Geoffrey s.
Hilaire.
Saintine (JOSEPH XAVIER), eigenlijk BONIFACE geheeten, een Fransch dichter, geb. 10
Juli 1798 to Parijs, overt. aldaar '21 Jan. 1805.
Onder 't pseudoniem XAVIER schreef hij blijspelen en vaudevilles, voorts oden e. a. gedichten; d. voorn. werken v. zijn hand an
echter 't leerdicht „Le bonheur quo procure
l'etude" (1817) en d. roman „Picciola" (1836), die
beide bekroond werden.
Saint-John (JAMES AUGUSTUS), een Engelsch schrijver en orientalist, geb. 24 Sept.
1801 to Carmarthenshire, in Wales, overt. 22
Sept. 1875. Hij schreef o. a. „Egypt and Mohammed Ali" (1834), „Description of Egypt and

Nubia" (1844) on „Isis, an Egyptian pilgrimage"
(1852); voorts: The Hellenes or history of
the customs and manners of Ancient Greece"
(2 dln, 1842), ,,History of the four conquests
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of England" (2 din, 1861), „Life of Sir Walter
ii.aleigh" (2 aln, 1868) en nog vele andere werken. in 1829 richtte SAINT-JOHN 't tUdschrift
„London Weekly Review" op. — PERCY
BOLINGBROKE SAINT-JOHN, d. oudate zoon v. d.
voorg., geb. 4 Mrt 1821 to Plymouth. HU reisde
v. 1842—'44 in Amerika (Texas en Mexico) en
heeft zijn reisindrukken weergegeven in talrijke vertellingen en romans. Ook gaf htJ een
beschrldving v. d. Krimoorlog. Van 1847—'51
was hij berichtgever v. d. „North British
Daily Mail" to ParUs. — Sir SPENCER SAINTJOHN, een broader v. d. voorg., geb. 22 Dec.
1826 to London. HU was langen tijd consulgeneraal op Borneo, vervolgens bU d. republieken Haiti en s. Domingo on sedert 1874
to Lima, waar hU in 1884 ministerresident
werd en zich tevens in d. ridderstand verheven zag. Hij schreef „Life in the forests of
the Far East" (1862) en „The Life of Sir James
Brooke" (1879). — HORACE ROSCOE SAINT-JOHN,
een broader v. d. twee voorg., geb. 6 Juli 1832
in Normandi6, langen tUd berichtgever v.
Londensche couranten. Hij schreef „Life of
Christopher Columbus" (1850), „History of
the British conquests in India" (1852), „History
and state of the Indian Archipelago" (1853)
e. a. werken. Ook zUn gemalin, een kleindochter v. d. geschiedschrUver William Roscoe,
heeft zich als schrUfster bekend gemaakt.
Saint-Just (ANTOINE), een der hoofdpersonen uit d. groote Fransche revolutie, word
in 1768 to Decize, bij Nevers, geb. en ontving
een beschaafde opvoeding. HU studeerde to
Soissons in d. letteren, doch liet zich tevens
al vroeg met maatschappeltjke en staatkundige hervormingen in. HU begon zijn loopbaan
als adjudant-majoor der nationals garde, raakte
weldra in kennis met Robespierre en werd
door diens invloed tot afgevaardigde n. d.
Nationale Conventie voor 't depart. Aisne
gekozen, in 1792, toen 't lot v. Lodewijk XVI
zijn beslissing naderde. 't Comae der wetgeving had a. d. vergadering d. beide vragen
voorgelegd, of Lodewijk X VI in rechten zou
vervolgd wordon en, zoo ja, welke rechtbank
over hem zou vonnissen. d. Hevige debatten,
over dit vraagstuk der onschendbaarheid des
konings gevoerd, verkregen weldra een geheel
ander aanzien, then SAINT-JUST uit naam v. d.
Bergpart0 verklaarde, dat men zich slechts to
bevrijden had v. eon tiran en dat hierbU geen
discussie, vonnis of vormen to pas kwamen.
„Je die, .qua le roi n'est pas un citoyen", sprak
hij, „gul doit etre jugs on ennemi, qua nous
avons moons a le juger qu'a, le combattre et
qua n'etant pour rien dans le contrat qui unit
les Francais les formes de la procedure ne
sont point dans la loi civile, mais dans la
loi du droit des gens. Regner seulement est
un attentat, une usurpation qua rien ne pout
absoudre". D
beze redo, welke hij 13 Nov. 1792
uitsprak, wits d. eerste, waarmee hij grooten
opgang maakte. Tot dien tijd vreemd gebleven a. d. strUd der partUen in d. Conventie,
sleepte hU nu zUn aanhangers mode door d.
stoutheid on nieuwheid zUner denkbeelden
over een idealistische maatschappU en wekte
hU d. bewondering der vergadering voor zUn
talenten op. Doch d. tUd, waarin zUn denkbeelden zouden zegevieren, was nog niet gekomen; hoewel bewonderd, word hU nog niet
begrepen, was hij nog niet populair. Robespierre echter, die horn begreep, wist, zUn
denkbeelden overnemende, deze in eon meer
holder daglicht to plaatsen on v. lieverlee
meer ingang to verschaffen. Toen nu d. Conventie, in weerwil v. alle daartegen aangewende
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pogingen, toch tot d. regelmatige terechtstelling des konings had besloten en deze ook,
had plaats gehad, was SAINT-JUST een der
eersten, die d. gunstigen indruk zocht wag to
nemen, welken d. koning in d. vergadering had
teweeggebracht. HU wist alle vroegere regeeringsdaden des konings, die to ztjnen voordeele zouden kunnen pleiten, in een ongunstig
on valsch daglicht to plaatsen on noemde d.
door hem a. d. dag gelegde -zachtmoedigheid en
kalmte gevaarltjk on verraderlUk; „il affecte"„
zoo zei hU, „une feinte douceur pour ebranler
808 juges et lour &hopper".
't Doodvonnis v. Lodewijk XVI was d.
eerste groote overwinning, die door d. voorstanders v. onverbiddelUken vooruitgang,
tot wie SAINT-JUST behoorde, op d. gematigde
partij werd behaald in d. strljd, die sedert,
's konings gevangenneming een aanvang had
genomen on nu met vernieuwde woede werd,
voortgezet, totdat d. Girondisten 2 Juni 1793
in d. Conventie 't onderspit moesten delven,
Sedert liet d. Conventie d. uitvoerende macht,
die zij vroeger reeds tot zich had getrokken.
geheel over a. een harer commission en wel
a. 't zoogen. Comite du salut public, dat weldra.
alle macht in handen kreeg en waarin SAINTJUST in Juli 1793 zitting verkreeg, met Jean
Bon s. Andre on Couthon, die even revolutionnair-gezind waren als hij. Toen niettemin 't Comae door d. Jacobijnen v. zwakheid
en gematigdheid beschuldigd werd, sprong,
Robespierre voor SAINT-JUST en d. anon in d.
bras, met 't gevolg, dat, terwijl d. overige laden
uit 't Comite verwijderd werden,.'t genoemde
drietal Merin zitting behield. Ook Robespierre
on Carnot kregen zitting in 't Comite.
d. Dictatuur v. Robespierre en SAINT-JUST*
dagteekende v. hun gezamenlijke zittingneming in dit lichaam ; reeds 10 Oct. d.a v..
schilderde SAINT-JUST in d. vergadering der
Conventie d. toestand der republiek met d.
donkerste kleuren of on werd zijn voorstel,
d. constitutie voorloopig op zij to stellen en
a. d. Conventie en 't Comae een onbepaaldemacht op to dragon, aangenomen, uithoofde.
v. 't gevaar, waarin d. republiek verkeerde.
Een zijner eerste handelingen, die daarop•
volgde, was 't in staat v. beschuldiging steno')
der GirondUnen, die in Juni v. 't voorg Saar
waren overwonnen; SAINT-JUST tech stelde
d. acts v. beschuldiging tegen hen op, die, door
petition v. d. JacobUnen on Cordeliers ondersteund, weldra hun gevangenneming, veroordeeling en terdoodbrenging ten gevolge had.
Intusschen werd d. Elzas, waar een feodale
gezindheid heerschte on zich vele aristocraten
ophielden, door d. vUandelUke lagers bedreigd.
't Comae besloot SAINT-JUST en Lebas als
commissarissen daarheen to zenden, ten einde
d. bevolking in toom to houden, alle verstandhouding met d. !Nand krachtdadig tegen to
gaan en d. vtjanden des vaderlands to straffen.
SAINT-JUST beantwoordde volkomen a. d. hem
toevertrouwde zending; MI deed alien, die v.
verraad verdacht werden, ter dood brengen
on voerde d. maatregelen v. geweld, die door
't Comae waren vastgesteld, op d. onbarmhartigste wUze nit. TegelUk legde hij buitengewone geestkracht en mood a. d. dag, waarmee htj soldaten on offlcieren wist to bezielen,
on ontzag htj_ niet, in persoon a. d. govaren on moeten v. d.- krUg deel to nemen..
't Comite oefende dus in 't begin v. 1794 d.
hoogste on eenige macht in d. staat uit, want
d. Conventie keurde alles goad wat 't Ter richtte; d. eenige binnenlandsche politiek, die
't derhalve to volgen had, was zich in die
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oppermacht to handhaven. Robespierre en
SAINT-JUST vertegenwoordigden die politick,
terwi.j1 d. overige leden v. 't Comae zich meer
met administratieve werkzaamheden bezighielden. Toen derhalve d. regeering aanvallen
to verduren bad v. d. zoogenaamde Ultrarevolutionnairen en v. d. meer gematigde partij
(welke laatste zich na d. ondergang der Girondijnen zelfs onder d. Jacobijnen en Cordeliers
had gevormd on tot welke o. a. Danton on
Camille Desmoulins behoorden), traden Robespierre en SAINT-JUST in Febr. 1794 beiden als
rapporteurs in d. Conventie op en bestreden zij
op hevige wilze d. beide richtingen, v. welke
d. eene (la faction moderee) volgens SAINTJUST „veut changer la liberte on bacchante et
l'autre (la faction ultrarevolutionaire) en prostitude". Bij diezelfde gelegenheid zei SAINTJUST, 't Comite tegen d. beschuldiging der
tallooze inhechtenisnemingen verdedigende:
„vous avez cent mille &terms et le tribunal
revolutionnaire a condamne deja trois cents
coupables. Mais sous la monarchic vous aviez
quatre mille prisonniers, on pendait par an
quinze mille contrebandiers, on rouait trois
mille hommes".
Weldra echter, in Mrt 1794, waagden d. Ultrarevolutionnairen een poging tot opstand, die
door d. energieke maatregelen v. SAINT-JUST
bij afwezigheid v. Robespierre werd verijdeld
en met d. inhechtenisneming en terechtstelling
der hoofden v. die partij eindigde. bowel d.
leden der zoogen. gematigde parttJ voorheen
hadden behoord tot d. hevigste republikeinen,
oordeelden ztj, dat er thans een einde behoorde
to komen a. 't bloedvergieten, en kwamen zij
openlijk voor hun verwachting uit, dat d.
ondergang der ultra-revolutionnairen vrede en
rust in d. staat zou ten gevolge hebben. Die
gevoelens waren echter in lijnrechten strijd
met d. politieke gedragslijn, die zich Robespierre en SAINT-JUST gesteld hadden. Boven
all es moest 't karakter v. revolutionnaire kracht
en energie, dat hen populair had gemaakt,
ongeschonden bewaard blijven en mocht 't
denkbeeld zelfs v. gematigdheid nooit worden
gehecht a. 't comite du Salut Public. Daarbij
kwamen d. haat en afgunst, die Robespierre
en SAINT JUST tegen Danton, 't hoofd der
partij, koesterden. Zonder Danton, die buiten
't comite grooten invloed bezat en zijn populariteit nog niet verloren had, zou Robespierre
d. eerste en SAINT-JUST d. tweede persoon in
d. geheele republiek zijn. Tot d. gevangenneming v. Danton, Camille Desmoulins e. a.
hoofden dier partij werd besloten. Ook nu
weder leverde SAINT-JUST d. acte v. beschuldiging tegen hen en zorgde Robespierre ervoor,
dat bun alle verdediging in d. Conventie werd
afgesneden. Die acte v. beschuldiging vloeide
over v. valsche voorstellingen, v. hatelijke on
ongegronde aantijgingen; maar toch nam d.
bevende Conventie 't voorstel v. SAINT-JUST
aan, waarbij d. zoogen. Dantonisten a. d. tribunal revolutionnaire, m. a. w., a. d. guillotine,
werden overgeleverd. Bevreesd voor d. publieke opinie wist SAINT-JUST nog een besluit
v. d. Conventie af to persen, waarbij d. tribunal
gelast werd voort to procedeeren, zonder a. d.
eisch der Dantomsten tot oproeping v. getuigen
a decharge gevolg to geven. Toen nu ook
deze partij was ten gronde gericht, had 't
Comite 't toppunt zijner macht bereikt. waaraan ieder zich onderworpen gevoelde. Van toen
af zocht 't zich meer on meer te versterken
en alles te centraliseeren. d. Ministeries werden
afgeschaft en vervangen door twaalf commission, die evenveel bureau's uitmaakten, a.
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't Comity geheel ondergeschikt. Ook d. yolks

vergaderingen werden verboden, behalve die
der Jacobijnen, die altijd a. 't Comae was
getrouw gebleven. Nog werd op voorstel v
SAINT-JUST in Apr. 1794 door d. Conventie d
zoogen. wet op d. exnobles aangenomen, waar•
door alle gewezen edellieden uit Frankrijk
werden gebannen. Sedert was SAINT-JUST
afgevaardigde v. 't Comae in d. legers, waar
hij door zijn onvermoeide werkzaamheid en
stoutmoedigheid uitstekende diensten bewees.
Van lieverlee waren Robespierre, SAINT-JUST
on Couthon d. hoofdpersonen v. 't Comite geworden; men noemde hen „gens de la haute
main", in tegenoverstelling v. die leden, welke
zich enkel met d. administratie bezighielden
en „gens d'examen" werden geheeten; d.
laatsten werden niet alleen niet meer door d.
driemannen geraadpleegd, maar ook begonnen
dozen d. overige leden, Barrere, Collot d'Herbois .
en Billaud, met minachting to behandelen.
Overmoed v. d. eene, jaloezie, haat en ontevredenheid v. d. ander° zijde verdeelden
weldra d. leden onder elkander. Daarbij kwam
nog d. verbolgenheid v. 't „Comite de surete
generale", dat vanwege d. Conventie met d.
politic was belast, doch waarop d. driemannen gestreng toezicht begonnen uit to
oefenen, terwijl in d. Conventie zelf oude
vrienden v. Danton en zoogen. „indulgents"
alleen door vrees werden teruggehouden, om
v. hun ontevredenheid over d. dictatuur to
doen blijken. Wel gelukte 't a. SAINT-JUST, die
door Robespierre uit 't leger was teruggeroepen, een schijnbare verzoening tot stand
to brengen on vertrok hij in d. zomer v.1794
wederom naar 't oorlogstooneel; maar reeds
in d. volgende maand was d. ontevredenheid
tegen 't schrikbewind tot een vroeger ongekende hoogte gestegen on werden in d. vergadering reeds persoonlijke aanvallen tegen
Robespierre gericht, die eindeltjk besloot tot
zijn getrouwe Jacobijnen, die d. heffe des yolks
achter zich hadden, d. toevlucht to nemen.
8 Thermidor keerde SAINT-JUST lilt 't leger
wader n. Parijs terug en werd hem door Collot
in d. vergadering der Conventie toegevoegd:
„Je le vois, vous avez forme un infame triumvirat, vous voulez nous assassiner". SAINTJUST hield daarbij tegen zijn tegenstanders
in d. comite's een redo, die getuigde v. groote
bekwaamheid, maar over vloeide v. listige.
on hatelijke verzinselen.
9 Thermidor brak aan en SAINT-JUST was d.
eerste, die d. tribune in d. zitting der Conventie beklom; doch hij had moeite om zich to
doen verstaan, daar hij door verschill. leden
werd in d. redo gevallen on beschuldigd.
Nadat Robespierre, eenige oogenblikken later
met hevigheid 't woord vragende, met een
„a bas le tyran" was begroet, werd weldra
tot d. inhechtenisneming v. Robespierre, Couthon, SAINT-JUST e. a. besloten.
't Is bekend, hoe dienzelfden avond d. strijd
werd beslist tuss. d. aanhangers. v. Robespierre, die d. Conventie wilden belegeren, en
d. laatste, die d. overwinning behaalde, en.
hoe Robespierre, SAINT-JUST on hun aanhangers d. volgenden dag werden overgeleverd
a. diezelfde guillotine, a. welke zij duizenden
menschenlevens koelbloedig hadden opgeofferd. SAINT-JUST behield in die dagen dezelfde.
kalmte en onverschrokkenheid, die hem gedurende zijn geheele leven hadden gekenmerkt,.
on betrad 29 Juli '94 't schavot. Met d. dood
v. hem en d. ztjnen was d. kracht der dictatuur v. 't Comite gebroken en nam d. tijd v..
't Schrikbewind een einde.
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gewoonlijk kortweg SAINT MARL geheeten, een Fransch schrijver en staatsman,
geb. 12 Febr. 1801 to Parijs, waar hij, aanvankelijk advocaat, v. 1827—'72 medewerker a. 't
„Journal des debate" en v. 1826—'66 hoogl.
a. 't College de France was, waar hij dikwijls
schitterende voorlezingen hield. In 1850 werd
hij lid v. d. raad v. Onderwtjs, v. 1836—'50
was hij afgevaardigde en in 1871 werd hij
vice president v. d. Nationale Vergadering.
Tevens was hij sedert 1869 redacteur v. 't
,,Journal des Savants" en htj overl. 11 Apr.
1873 op zijn landgoed Morsang-sur-Seine bij
Parijs. Van ztjn werken noemen we „fours
de litterature et de morale" (nieuwe dr.1877),
„Souvenirs et reflexions d'un journalists" (2e
dr. 1873), „Rousseau" (2 din, 1875) en „Lafontaine et les fabulistes" (2 din, 2e dr. 1876).
Saint Martin (JEAN ANTOINE DE), een
Fransch orientalist, geb. 17 Jan. 1791 to Parijs,
waar hij zich voornamelijk op 't Armenisch
en Georgisch toelegde. Bij d. instelling der
„Societe des Antiquaires" in 1814 werd h(j
lid en secretaris v. dit gezelschap, doch hij nam
kort daarna ztjn ontslag. In 1820 werd hij lid
v. d. „Academie des Inscriptions" en spoedig
daarna bibliothecaris der bibliotheek v. 't
arsenaal on inspecteur der koninklUke drukkerij voor d. Oostersche talon. In 183) verloor
NI beide betrekkingen wegens zijn gehechtheid a. d. Bourbons; 19U word arm on overl.
a. d. cholera to Parijs, 20 Juli 1832. In d. werken v. 't Instituut vindt men tal v. verhandelingen v. hem, evenzeer in d. „Biographic
universelle" v. Michaud (14v. Khosrou,
Iezdegerd en Hormidas). Verder gaf hij in 't
licht: „Memoire historique et geographique sur
l'Armenie" (2 din, 1818—'22), „Memoire sur
l'histoire et la geographic de la Mesane et
de la Chara mane" (1818), „Nouvelles recherch es
stir l'epoque de la mort d'Alexandre et sur la
chronologie des Ptolemees" (1820), „Notice sur
le zodiaque de Denderah" (1822), „Histoire de
Palmyre" (1823) e. a. werken.
Saint-Martin (LOUIS CLAUDE), een Fransch
wijsgeer, in 1743 to Amboise geb. on overl.
in 1802. Hij was een aanhanger v. d. mystieke
richting, die vroeger in Duitschland door
J. BOhme on door Porduge in Engeland was
voorgestaan, on trachtte die nu in Frankrtjk
on zelfs in 't naburige Duitschland nieuwen
opgang to doen maken. Ofschoon 't toen Nina
algemeen heerschende sensualisme (zie dat
art.) v. Condillac en d. zoogen. wtjsgeeren der
18e eeuw met doze geheel in strijd was, verkreeg hl toch eenige aanhangers, die Martinisten genoemd werden. Intusschen heeft
SAINT MARTIN weinig invloed op d. denkwtjze
zOner ttjdgenooten gehad en d. Duitsche mystieken hielden zich meer a. hun landsman
BOhme, ofschoon men d. geschriften v. d.
Franschen denker, wien 't a. geen ontwikkeld
godsdienstig gevoel ontbrak, door vertaling
moor algemeen bekend zocht to maken. Zijn
voorn. werken Ain „Des Erreurs et de la
Write" (1775), in 't Duitsch door Matth.Clandins . overgezet (1782), „Tableau natural des
rapports qui existent entre Dieu, Phomme et
l'univers" (1782, 2 din), „De l'esprit des choses"
(1800, 2 din), in 't Duitsch door Schubert vex..
taald (1811, 2 din) en „Des Menschen Sehnen
and Ahnen", uit 't Fransch v. SAINT-MARTIN
door Wagner (1812, 2 din). SAINT MARTIN vertaalde ook eenige werken v. J. BOhme, zonder die voor d. Franschen verstaanbaar to
maken. SAINT-MARTIN is een belangrijke verschUning in d. 18e eeuw, waarin zich 6. reactie
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tegen 't zinneltIke ongeloof op een krachtige
wtjs doet golden.
Saintonge, een voormalige prov. v. Frankrijk, v. welke d. hoofdstad Saintes was en
die nu verdeeld is in d. departementen Charente, Dordogne, Charente-Inferieure en DeurSevres.
Saint-Pierre, Zie Bernardin de s. Pierre.
Saint-Priest (ALExIs GUIGNARD, graaf v.),
een Fransch diplomaat on schrijver, geb. 23
Apr. 1805 to s. Petersburg als kleinzoon v. eon
minister v. LodewUk XVI, die in 1790 uit
Frankrijk gevlucht was. In 1822 volgde hij
zijn vader n. Parijs, na d. Juli-revolutie bekleedde hij verscheidene gezantschapsbetrekkingen en hij overl. 29 Sept. 1851 to Moskou
als pair v. FrankrUk. Zijn voorn. work,
„Histoire de la conquete de Naples par Charles d'Anjou" (4 din, 1847), deed hem een zetel
in d. Fransche academie verwerven.
Saint-Satins (CHARLES CAMILLE), een beroemd Fransch componist, 9 Oct. 1835 to Parijs,
geb. Opgeleid a. 't conservatoire dier stad,
word hij in 1858 organist a d. Madeleine-kerk
on in 1880 leeraar voor d. compositie a.'t conservatoire. Ook als dirigent en pianist heeft hij
grooten naam. Van zijn talrijke composities
zijn 't meest bekend zijn vier klavierconcerten, vier symphoniegn, verschill. orgelwerken,
een kerstoratorium, d. 18e psalm (voor solo,
koor on orkest), „La lyre et la harps" (ode
v. Victor Hugo) en d. opera's „La princesse
jaune", „Samson et Dalila", „Etienne Marcel"
on „Henri VIII".
Saint-Simon (LOUIS DE ROUVROY, hertog
DE), een Fransch staatsman en geschiedschrijver uit d. tijd v. Lodewijk XIV on v. 't regentschap, geb. 16 Jan. 1675. litj trad in dienst,
doch, meenende, door Lodevnk niet genoeg
onderscheiden to worden, nam hij zijn ontslag. HU bestreed d. invloed v. Madame de
Maintenon even krachtig als hij later d. aanspraken v. d. hertog v. Orleans op 't regentschap ondersteunde. Na d. verheffing v. dozen
bekleedde d. hertog v. SAINT SIMON een plaats
in d. raad v. .regentschap, doch na d. dood
v. Orleans verloor hij ztjn invloed on leefde hij
op 't land voor letter- en geschiedkunde, totdat htj 2 Mrt 1755 op ztjn landgoed Laferto
overl. Zijn ter uitgave bestemde handschriften
werden v. regeeringswege in beslag genomen
on zagen eerst lang daarna door d. zorg. v.
Soulavie 't licht (1791, 13 din). Eerst koning
Karel X list d. papieren uitleveren, ten gevolge waarvan Sautelet d. „Memoires complets et authentiques du due de Saint-Simon
sur le siècle de Louis XIV et de la regence"
uitgaf (1829, 20 din).
Saint-Simon (MAXIMILIEN HENRI, markies
DE), in 1720 to Partjs geb., diende als aide decamp v . d. prins de Conti in d. Oostenrijkschen
successie-oorlog, doch nam na d. vrede v.
Aken (1748) AU] ontslag. Vervolgens begaf hij
zich tot vermeerdering v. kennis op rem, ook
naar ons vaderland, waar hlJ to 'Utrecht in
't huweltjk trad met Maria Jacoba Cornelia,
gab. gravin v. Efferen, die ale weduwe v.
Jonkheer Hendrik v. Utenhove met d. beerltjkheid Amelisweerd nabli Utrecht beleend
was. Op die ridder-hofstede bracht htj't grootste gedeelte v. zUn volgend leven door en hij
.overl. (naar wtj meenen to Amsterdam) in
1794. Btj d. beoefenaars v. d. geschiedenis der
krijgskunde staat hoog aangeschreven d. geschiedenis v. d. eersten veldtocht, dien SAINTSIMON in Hang heeft bljgewoond („Histoire
de la guerre des Alpes, ou Campagne de 1744");
zij werd gevolgd door een aanhangsel, dat een
-

-
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grondig onderzoek bevat omtrent Hannibal's
tocht over d. Alpen (Amst. 1769). Ook gaf hij
in een prachtwerk met fraaie kaarten een
„Histoire de la guerre des Bataves et des
Romains" (1770). Als beoefenaar der wijsbegeerte heeft hij zich voorts bekend gemaakt door „Les mythologues de Platon"
41784); als dichter door „Essai de traduction
literale et energique", t. w. v. „Pope's Essay
on man" (1771), en door een vertaling in 't
Fransch v. Ossian's „Temora" (1777). Van
zijn zucht voor bloemen, inzonderheid voor
hyacinthen, gaf hij blijk in „Des jacinthes,
de leur anatomie, reproduction et culture"
(1768).
Saint-Simon (CLAUDE HENRI, graaf DE),
d. stichter v. 't s. Simonisme, ward to Parijs
gab. 17 Oct. 1760. Nadat zijn geest door
d'Alembert tot wijsgeerige beschouwingen gevormd en v. vrijheidszin doortrokken was, nam
hij in Noord-Amerika dienst om voor d. vrijheid to strijden, doch hij begaf zich in jeugdige
opgewondenheid al spoedig n. Mexico om d.
-onderkoning to bewegen tot d. doorgraving
der landengte v. Panama. Toen daze poging
mislukte, keerde hij n. Frankrijk terug on
begaf hij zich niet lang daarna n. Nederland,
ten einde een onderneming v. d. Republiek,
in vereeniging met Frankrijk, tegen d. Britache Oost-Indische bezittingen tot stand to
brengen. Bij mislukking v. dit plan keerde
hij naar zijn vaderland terug, waar inmiddels
d. omwenteling was uitgebroken. Afkeer v.
d. gruwelen dozer revolutie deed zijn ondernemenden geest 't denkbeeld opvatten v. een
algeheele hervorming v. 't maatschappelijke
leven. Na eon industrieele onderneming op
touw gezet to hebben, legde hij zich op d.
staathuishoudkundige wetenschappen toe on
deed hij eenige reizen tot uitbreiding zijner
kennis voor d. grootsche taak der wereldhervorming, tot welke hij zich geroepen achtte.
Eerst verkondigde hij zijn denkbeelden aangaand e 't wezen der maatschappij in : „Lettres
d'un habitant de Geneve a ses contemporains"
(1803), gevolgd door een „Introduction aux
travaux scientifiques du XIXme siecle", naar
aanleiding eener prijsvraag, op last v. keizer
Napoleon uitgeschreven (1806, 2 dln). Nader
ontwikkelde hij zijn leerstellingen in: „Reorganisation de la societe Europeenne" (1814),
„L'organisateur" (1820), „Systeme intellectuel"
41821—'22, 3 dln), „Catechisms industrial" (1823)
en „Nouveau Christianisme"(1825) Intusschen
bracht d. schrijver, na zijn vermogen verspild
to hebben, zijn leven in armoede door on
leefde hij meestal v. geldelijken onderstand.
Htj overl. to Parijs, 19 Mei 1825. Dat 't hem
bij al zijn overdreven denkbeelden niet a.
bekwaamheid ontbrak, blijkt uit zijn „Opinions
litteraires, philosophiques et industrielles"
41825). Zijn „Oeuvres completes" met een
levensbeschrijving zagen in 1841 to Parijs
licht.
Saint-Simonisme is d. naam eener
richting, die, door bovengenoemden graaf in
't leven geroepen, omstr. 1825 voornamelijk in
Frankrijk veal aanhangers telde en uit welke
in lateren ttjd d. communistische richting gab.
ward. d. Fransche omwenteling had d. geheelen
toestand der maatschapptj veranderd en, hoewel zij d. zoogen. derden stand in 't leven
had geroepen, was 't lot der lagere klassen
-eer verergerd dan verbeterd en hadden d.
ooncurrentie, d. opvoering v. 't krediet en d.
daardoor verminderde waarde v. 't geld, maar
vooral d. verdeeling v. d. grondeigendom d.

armoede op schrikbarende wijze doen toeVIII.
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nemen. 't Ontbrak niet a. dweepzieke plannenmakers, die op d. eon of andere wijze dozen
maatschappelijken kanker meenden to kunnen
uitroeien. Nadat Baboeuf door zelfmoord een
einde a. zijn leven had gemaakt, was graaf
Claude Henri de Saint-Simon een der eersten,
die zich in dat vraagstuk verdiepten.'t Mocht
hem echter niet gelukken zijn stellingen bij
zijn leven ingang to verschaffen; eerst na
zijn dood zouden zij door een ztjner volgelingen, Roderigues, tot een systeem bijeen
worden gebracht. 't Beginsel, waarop dit
berustte, kwam in hooldzaak hierop neer: d.
Hoofdoorzaak der maatschappeltjke verwikkelingen is to zoeken in d. worstelstrijd, die
altijd heeft bestaan tuss. 't beginsel v. d.
eenheid, waarnaar d. menschheid streeft, en
't eigenbelang of d. individualiteit. 't Is d. taak
v. 't hedendaagsche Christendom, d. nijverheid
alleen recht to doen geven op die voordeelen,
welke thans enkel door toevallige omstandigheden (geboorte enz.) a. iemand to beurt vallen.
Als een der voorn. middelen om tot dat doel to
geraken, behoort d. afschaffing v. 't erfrecht
genoemd to worden. Aan d. staat moat dus
alles vorvallen, wat iemand bij zijn overlijden
nalaat, om door d. staat wederom a. d. ingezetenen, naar ieders verdienste, in arbeid
to worden uitgedeeld. Roderigues en Bazard
openden to Parijs een school, waar daze
stellingen verkondigd werden; tal v. aanhangers sloten zich bij hen aan. Eerstgenoemde gaf later een work uit, waarin d.
denkbeelden v. d. stichter der school waren
bijeengebracht, onder d. titel „Oeuvres de
Saint-Simon". Weldra echter ontaardde doze
secte geheel on al, toen Enfantin optrad met
een gewijzigd stelsel, dat d. harmonie tuss.
geest en vleesch ten doel had on d. leer
bevatte, dat d. mensch bevoegd was tot 't
verschaffen v. voldoening a. al zijn lusten en
begeerten. Er ontstond to Parijs een zoogen.
s. Simonistische familie, a. wier hoofd een
opperpriester ward gesteld. d. Emancipatie der
vrouwen ward ingevoerd on alle huwelaks- on
familiebanden werden in die familie afgeschaft,
terwijl d. polygamie er geoorloofd was. Toen
Enfantin eindelijk door verschill. ergerlijke
middelen, die dienen moesten om eon openbaringsvrouw to vinden, die d. opperpriester
ter zijde zou staan, groot schandaal had verwekt en d. openbare zedelijkheid ward aangerand, ward d. school, waarvan zich Roderigues on Bazard uit ergernis hadden losgemaakt, door d. politie gesloten en werden
Enfantin on zijn volgelingen door d. rechter
veroordeeld. Met hen ging daze secte geheel
to niet. Behalve in 't aangehaalde work vindt
men d. s. Simonistische leerstellingen o. a.
nog bijeengebracht in een geschrift, getiteld
„Exposition de la doctrine de Saint-Simon",
na d. dood v. graaf de Saint-Simon in 't licht
verschenen.
Saint- Victor (PAUL, graaf v.), eon Fransch
schrijver, gab. in 1827 to Parijs, sedert 1870
inspecteur-generaal der schoone kunsten en
overl. 9 Juli 1881. Hij schreef o. a. „Hommes et
dieux" 867),„Victor Hugo" (1885) en „Les deux
masques" (3 dln, 1879—'83). Zie Delzant „Paul
de Saint-Vincent" (1887).
Saint-Vincent (JOHN JERVIS, baron MEAFORD, graaf VAN), een Engelsch admiraal, gab.
9 Jan. 1734. Htj veroverde in 1794 d. Fransche
kolonien Martinique en Ste Lucie, behaalde in
1797 een groote overwinning op d. Spaaneche vloot bij Kaap st. Vincent en ward

daarvoor tot baron MEAFORD en graaf v.
s. Vincent verheven. Van 1E01—'05 was ha
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eerste lord der admiraliteit en in 1806 voerde
hU 't bevel over d. vloot in't Kanaal. Daarna
nam hiJ zitting in 't Hoogerhuis, waarvan bij
reeds in 1797 lid was geworden, hij werd in
1814 generaal der marinetroepen en in 1821
admiraal v. d. Blauwe Vlag en over]. 15 Mrt
1823 bU Brandwood.
Saiph is een star v. d. grootte 2 k 3 in
't sterrenbeeld Orion, door Bayer met x aangeduid. Rechte klimming: 85° 2'. Zuiderdeclinatie: 9° 44 .
Saks, thans Sai al Hagar, is d. naam v. eon
beroemde stad in Oud-Egypte a. d.westelUken
Nijlarm. Zij was gewljd a. d. godin Neith,
oversenkomende met d. Grieksche Athene,
wier gesluierd beeld daar in een fraaien tempel vereerd werd. d. Naam der stad werd nog
moor beroemd doordien drie konings-dynasti6n (d. 24e, 26e en 28e volgens d. overlevering v. Manetho), welke na d. 8e eeuw v.
Chr. regeerden, uit Naar afkomstig waren.
Onder daze is d. middelste 't meest bekend,
daar zij d. volgende uit d. geschiedenis v.
Herodotus bekende koningen bevat: Psammetichus I, Necho II, Psammetichus II, Huaptrio (Apries, Hophre), Amasis en Psammetichus III.
Saisset (EMILE EDMOND), een Fransch philosoof, gob. 16 Sept. 1814 to Montpellier, hoogl.
to Partis en sedert 1860 lid v. d. Academie,
over]. 17 Dec. 1863 to Parts. Hij schreef o. a.
„Manuel de philosophie" (met Jacques en Jules
Simon, 1845, 7e dr. 1872), „Philosophic et religion au XIXe siecle" (1845), „Essai de philosophie religieuse" (3e dr. 1862) en „Le scepticisme" (1l%5).
Sajet of Breigaren is gesponnen wol,
die meestal gekaard, maar niet gekamd is.
't Bestaat dus uit korte on lange haartjes. In
vele gevallen worden twee of meer verschillend gekleurde draden tot eon draad vereenigd (samengetwijnd).
Sa.kara, of Saga ra is d. naam v. een
dorp in Egypte, a. d. zoom der Lybische
woestijn, in d. nabijheid der overblijfselen v.
Memphis. d. Hoogten in d. omtrek dienden
vroeger tot d. aanleg der necropolen, die zich
langs 't NUldal v. Aboe Roasch tot Daschoer
uitstrekken. Tuss. d. ontelbare graven rijzen
eenige pyramiden op; weleer leidde een nu
met zand overdekte laan v. sphinxen n. d.
Apisgraven, welke in d. 19e eeuw door
d. Franschen oudheidkundige Marietta teruggevonden zijn.
Sahib is eon naam voor d. star a v. d.
Waterman. Zie Sadalmelik.
Saksen. 't Volk der Saksen of Saksers
vindt men 't eerst vermeld btj Ptolemaeus
onder d. naam wonende a. d. ingang
v. d. Cimbrischen Chersonesus, in 't tegenwoordige Holstein, terwill volgens zUn opgave
d. Trave (Chalusus) on d. Elbe (Allis) als d.
natuurlijke oostellike en westelUke grenzen
v. 't oude Saksenland moeten worden aangemerkt. Noordwaarts werden zU begrensd
door d. Anglen e. a. bewoners v. 't Cimbriache schiereiland, die later Juten geheeten
werden. Ptolemaeus vermeldt a. d. mond der
Elbe nog d. „drie eilanden der Saxon", waaronder wel goon andere kunnen verstaan worden dan d. drie grootste eilanden a. d. zuidwestkust v. Jutland, nl. Nordstrand, FOhr on Sylt.
In d. 2e en 3e eeuw begon zich d. naam Saksen
ook over d. Chaucen, Charnaven, Ch.erusken,
Angrivari6rs e. a. volken uit to strekken, terwUl er in d. geschiedenis een Saksische yolksvereeniging verschtint na die der Alemannen
en Franken derde Germanenirerbend in d.
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Se eeuw). Zit onderscheidden zich als zeeroovers on deden ook to land invallen in 't
Romeinsche gebied, bUv. onder Julianus en
onder Valentinianus, die hen in 373 btj Deutz
versloeg. Hun tochten ter zee, op d. kusten
v. Frankrjjk en Engeland, waren v. vrij wat
meer belang. Toen d. Britten, na d. aftocht
der Romeinsche legerbenden uit bun land, in
427, zich niet langer tegen d. invallen der
Schotten en Picten konden redden, riepen zij
op aanraden v. Vortiger d. Saksen to pulp.
Dozen verleenden d. gevraagde hulp, doch
onderwierpen tevens 't eiland der Britten a.
zich en stichtten er eon Angelsaksiscb rijk (449).
Inmiddels hadden zich d. achtergeblevene
Saksen in 't noorden v. Duitschland met
andere volken verbonden, hun grenzen meer
on meer uitgebreid en zich zuidelijker gewend.
Vereenigd met d. Franken, vernielden zij in
531 't rjjk der Thilringers en bezetten zij 't land
tuss. d. Harz on d. Unstrut, doch zij geraakten
spoedig met d. eerstgenoemden in onmin,
zoodat telkens krijg ontstond, die met afwisselend geluk gevoerd werd tot d. dagen v.
Karel d. Groote, die hen tot over d. Elbeterugdrong on d. christelijken godsdienst deed
aannemen.
Saksen ('t Keurvorstendom) is een naam,
die achtereenvolgens gedragen werd door
verschill. gedeelten v. d. streken, welke v..
oudsher door d. Saksen bewoond werden. Aanvankelijk moot die volksstam zich v. d. Oder
tot d. Rijn on v. d. Eider tot Bohemen hebben
uitgebreid. d. Langdurige oorlogen, die Karel
d. Groote tegen hen voeren rnoest, om hen
tot 't christendom to brengen, gaven a. d.
vroeger heidensche bewoners v. NoordDuitschland, die onder d. naam Saksers voGrkomen, een grootere mate v. belangrUkheid.
Omtrent hun vroegere lotgevallen, die, behoudens enkele kolonisaties, voor d. geschiedenis
v. ondergeschikt belang zijn, is weinig met
zekerheid bekend. Wittekind, een hunner
opperhoofden, heeft zich tijdens d. oorlogen
met d. Franken een grooten naam gemaakt.
In d. 9e eeuw komt zekere Ludolf, die vermoedelljk uit 't geslacht v. Wittekind was,
als eerste hertog v. Saksen voor. Met Hendrik d. Vogelaar, een zijner nakomelingen,
beklommen d. hertogen v. Saksen gedurende
ruim 100 jaar (918-1024) d. koninkluken troon
v. 't Duitsche rUk, waaraan weldra d. keizerlUke waardigheid verbonden werd.
Otto d. Groote, zoon en opvolger v. Hendrik
d. Vogelaar, schonk zUn erfland in 960 a. Herman Billung,wiens geslacht 't tot 1106 behield en die zich onderscheidde door d.strtjd,
dien hij tegen Hendrik IV voerde. 't Hertogdom, waarvan Meissen, Thfiringen e. a. streken reeds afbankeltik waren, kwam a.Lotharius, die 't met Brunswijk e. a. bezittingen
vergrootte en er in 1127, nadat btj zelf d.
koninklUke waardigheid verkregen bad, zljn
schoonzoon, Hendrik d. Trotsche, hertog v.
Beieren, mee beleende, welke laatste er v. d.
tide Miner grootmoeder (die tot 't eerste
stamhuis der Billungen behoorde) reeds aanzienliike goederen bezat. Keizer Koenraad III
nam 't Hendrik d. Trotsche wel weer af, (loch
gaf 't a. diens zoon, Hendrik d.Leeuw,in 1139a
terug. Onder laatstgen. werd d. bertogelijkemacht, die door 't verlies v. groote landstreken veal geleden had, -weer uitgebreid, vooral
nadat keizer Frederik Barbarossa hem ook
tot hertog v. Beieren verheven had. In 1180
nam d. zaak een anderen keer, daar Hendrik
d. Leeuw door d. keizer in d. ban werd gedaan, waarvan een geheele ontbinding der a.
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hem onderworpen landen 't gevolg was. Hij
behield slechts zijn erfgoederen, waaruit d.
latere hertogdommen Brunswijk (Wolfenbuttel en Luneburg) ontstonden. Verschill. streken v. 't hertogdom Saksen werden namens
't rijk a. andere vorsten toegekend. d. Hertogelijke titel ging over op Bernard, graaf v.
Ascanie, die v. zijn vader, Albrecht d. Beer,
d. stad Wittenberg met 't omliggend gebied
geerfd had, dat hij met Lauenburg vermeerderde. Toen zijn nakomelingen Johan en
Albrecht in 1260 dat gebied onderling deelden, kreeg d. eerste Saksen-Lauenburg, d.
laatste Saksen-Wittenberg. Genoemde Bernard
kreeg ook d. keurvorstelijke waardigheid, die
later (1356) uitdrukkelijk a. zijn nakomelingen
werd toegekend en in zijn geslacht gebleven
is, totdat in 1422 d. Ascanische stam met
Albrecht III in d. mannelijke linie uitstierf.
Keizer Sigismund schonk in 1423 't land en
d. waardigheid v. d. overladen keurvorst a.
Frederik d. Strijdbare, markgraaf v. Meissen
en landgraaf v. ThUringen.
Sedert dien tijd komen geheel andere streken dan vroeger onder d. naam Saksen voor,
daar Meissen en Thuringen, ofschoon zij er
oudtijds wel eenigermate v. afhankeltjk waren, er nu rechtstreeks onder begrepen werden. Zij bleven nu vereenigd en werden bij
wijlen ook gescheiden, totdat in 1485 tuss.
d. beide broeders Ernst en Albrecht (dezelfden,
die als kinderen door Kunz von Kaufungen
geroofd waren) een verdeeling tot stand
kwam, waarbij Ernst d. keurvorstelijke waardigheid met Thilringen en Albrecht Meissen
ontving, terwijl ook d., overige bezittingen
verdeeld werden. Ernst werd achtereenvolgens door zijn zonen Frederik d. Wijze en
Johan d. Standvastige opgevolgd, in wier
gebied d. prediking der hervormde leer door
Luther aangevangen werd. Hoe d. plannen v.
dezen hervormer door d. bescherming dezer
vorsten begunstigd werden. is algemeen bekend. Die gehechtheid a. d. Protestantsche
leer kwam d. zoon en opvolger v. Johan,
Johan Frederik d. Grootmoedige, dour te
staan, daar deze na d. slag bij Mthlberg,
waarin d. Protestanten d. nederlaag leden
(1547), zich a. keizer Karel V moest overgeven. d. Gevangen keurvorst moest bij 't
verdrag v. Wittenberg zijn keurvorstelijke
waardigheid en een groot deel zijner erflanden afstaan a. zijn neef Maurits, die d. zijde
des keizers gehouden had. Maurits was een ,
dat bij dit verdrag d. keurvorstelijke waardigheid en een deel der erflanden v. d. Ernestinische in d. Albertinische linie overgingen,
met welke namen d. twee Saksische stamhuizen sedert d. deeling tuss. Ernst en Albrecht
onderscheiden werden.
Maurits' gebied, dat sedert 1547 onder d.
naam keurvorstendom Saksen vermeld wordt,
ging bij zijn dood (1553) op zijn broeder
Augustus over, die 't door verschill. maatregelen uitwendig vergrootte en inwendig
bevestigde, zoodat 110 't in 1586 a. zijn zoon
Christiaan I in goeden staat kon nalaten.
Onder Christiaan 1.1 (1591-1611) liet men d.
aanspraken, die 't Saksische stamhuis op d.
Guliksche nalatenschap had, niet gel den, waardoor Brandenburg en Palts-Neuburg in d. gelegenheid werden gesteld, zich die toe to
eigenen. Christiaan's broeder en opvolger,
keurvorst Johan George (1611-1656), behartigde daarentegen d. belangen v. zijn huis,
door zich in d. veel bewogen tijden, die hij
beleefde, a. d. ztjde des keizers to scharen.

nakomeligv.brndAlecht,zo-
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d. Boheemsche kroon werd door hem geweigerd; d. Lausitz en Silezie werden met zijn
hulp tot rust gebracht. Daarvoor werd d.
eerstgenoernde landstreek hem in panel . gegeven en in 16,5 voor goad afgestaan. d. Keizer
werd tot 't laatste genoopt, om d. keurvorst,
die zich (misnoegd over d. verplichtingen,
welke 't restitutie-edict v. 1629 hem oplegde)
een korten tijd met d. Protestanten en Zweden verbonden had, weer geheel voor zich
to winnen. Wel kreeg d. keurvorst zoodoende
uitbreiding v. gebied, doch zijn erflanden moesten 't misgelden.
Onder Johan George bereikte 't keurvorstendom Saksen zijn hoogste aanzien, daar 't
sedert dien tijd door d. opkomende macht v.
Brandenburg overschaduwd werd. d. Nadeelen, die uit d. verdeeling v. 't gebied onder
verschill. zijtakken, als die v. Zeitz, Morseburg on Weiszenfelz voortsproten, waren
slechts voorbUgaande, daar al deze linien
weldra uitstierven en d. erflanden v. 't Albertinische huis reeds in 1746 weer vereenigd
waren. Intusschen waren d. keurvorsten
Johan George II, tot 1680, Johan George III,
tot 1691, Johan George IV, tot 1694, en Frederik Augustus, tot 1733, elk. opgevolgd; d. regeering v. d. laatste was merkwaardig om
zijn overgang tot d. R.-Kath. Kerk on zijn
verkiezing tot koning v. Polen, die hem in
een oorlog wikkelde met Karel XII, koning
v. Zweden, ten gevolge waaraan hij d. Poolsche kroon a. Stanislaus Leczinsky moest
afstaan en zich vele opofferingen getroosten.
Wel kreeg Augustus na d. slag bij Pultawa
d. Poolsche kroon terug; doch d. oorlog met
Zweden, waaraan hij deel bleef nemen,kostte
hem veel gold, wat, gepaard a. zijn weelderige leefwijze, d. middelen v. zijn erflanden
uitputte en zelfs tot 't verpanden of geheel
vervreemden v. eenige daartoe behoorende
streken leidde.
Keurvorst Frederik Augustus II (1733-1763),
die zijn vader ook als koning v. Polen was
opgevolgd, schaarde zich, bij 't uitbreken v.
d. Oostenrijkschen successiekrijg, onder d.
tegenstanders v. Maria Theresia, doch veranderde in 1744 v. partti. Zijn land had v. d.
herhaalde oorlogen, met name v. d. zevenjarigen, veel te lijden, zonder op eenigerlei
wUze voor d. gemaakte korten en d. geleden
verliezen schadeloos gesteld to worden. Saksen
trad daarentegen in vergelijking met Brandenburg meer en meer op d. achtergrond.
Onder 't kortstondig bestuur v. keurvorst
Frederik Christiaan en tUdens d. minderjarigheid v. keurvorst Frederik Augustus III werden d. grondslagen gelegd tot d. betere ontwikkeling v. d. eigen krachten des lands en
v. d. nationale welvaart. Landbouw, handel,
fabriekswezen, kunsten, wetenschappen, in
een woord a1 wat strekken kon om d.
klassen der maatschappij meer gegoed
en verlicht to makers, werd door d. regeering
ter harte genomen, terwijl in 't financiewezen,
in d. rechtsbedeeling en in andere takken v.
bestuur gewichtige verbeteringen werden aangebracht. In d. oorlog over d. Beiersche erfopvolging verbond d. keurvorst zich met
Pruisen, welke verbintenis nog inniger werd,
nadat hij in 1785 tot 't Duitsche vorstenverbond was toegetreden.
Bij 't begin der oorlogen met d. Fransche
repuhliek leverde d. keurvorst zijn contingent
als rijksvorst. dat eerst in 1796 tot dekking
v. d. Saksischen kreits teruggereepen werd.
Te Rastadt en later te Regensburg deed
Saksen vergeefsche pogingen, om d.waardig-
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heid v. 't Duitsche rUk tegen FrankrJk op to
houden en d. kleinere staten tegen d. roofzucht der grootere te beschermen. Toen d.
oude -band tuss. d. Duitsche staten onderling
door d. stichting v. 't Rijnverbond verbroken
was, bleef Frederik Augustus nochtans d.
titel keurvorst voeren. In d. slagen v..Jena
en Auerstadt streden d. Saksische troepen
a. d. zUde der Pruisen tegen Napoleon; doch
na d. ongelukkigen afloop daarvan sloot d.
keurvorst te Posen vrede met d. Franschen
keizer. BO d. daarop gevolgden vrede to
Tilsit werd 't Pruisisch gedeelte v. Polen als
hertogdom Warschau a. Saksen toegekend,
dat door Napoleon tot een koninkrijk verhaven en als zoodanig in 't Rijnverbond ward
opgenomen. Hoe dit nieuwe koninkrijk langzamerhand tot zijn tegenwoordigen toestand
is gekornen, zie men in 't art. Saksen ('t Koninicrijk).
Saksen

Koninkrtjk) is, naar 't aantal inw.
d. derde, naar d. oppervl. d. vijfde staat v. 't Duitsche rtjk. 't Strekt zich uit v. 11° 53 tot 15° 4'
O.L.
- (Greenw.) en v. 50° 10' tot 51° 29' N.-Br.
en wordt in 't N.-W., N. en N.-0. begrensd door
d. Pruisische prov. Saksen en. Silezie, in 't
Z. en Z. O. door 't Oostenrijksch-Hongaarsche
kroonland Bohemen en in 't W. door d. staten
Beieren, Reusz oudere linie en Reusz jongere
linie, Weimar en Altenburg. Exclaven v. Saksen zijn voorts Ziegeiheim (t. W. v. Penig)
en Liebschwitz met Taubenpreskeln (t. Z. v.
Gera). 't Koninkrtjk Saksen strekt zich v. 't
W. n. 't O. 210 KM., v. 't N. n. 't Z. 150 KM.
uit, heeft een oppervl. v. 272,5 vk. mijlen en
bestaat voor 't grootste deal uit berg- en heuvelland: 58,5 pct v. d. gehaele oppervl. ligt
meer dan 250 M. boven d. zee (waarvan 18,1
pet zich tot 550 M. verheft, 9,1 pct v. 550 t.
700 M. en slechts 0,8 pct hooger dan 700 M.);
41,5 pct ligt lager dan 250 M. boven d. zee
(waarvan slechts 0,5 pct lager dan 100 M.).
Aan d. zuidgrens vindt men d. hoogste verheffingen; 't hoofdgebergte is 't Ertsgebergte,
dat zich v. 't Z.-W. n. 't N.-0. uitstrekt. In 't
W. sluit zich hierbtj 't Elster of Vogtlandache gebergte aan. dat d. overgang vormt v.'t
Fichtel- tot 't Ertsgebergte ; v. hier n.'t Oosten
gaande, vindt men a. beide oevers v. d. Elbe
't Elbe-Zandsteengebergte en vervolgens 't
Lausitzergebergte. Aan 't Ertsgebergte sluit

zich in 't N.-W. 't bekken v. 't Ertsgebergte
aan, een inzinking v. gemiddeld 300-400 M.;
in dit bassin vindt men kostbare kolenlagen
en gesteenten v. een jonger tildperk dan die
v. 't Ertsgebergte. Tusschen 't Ertsgebergte
en 't Lausitzer bergland is 't Elbe-Zandsteengebergte of Saksisch Zwitserland (zie
dat art.) kegelvormig ingesloten. 't Lausit'zerbergsysteem behoort, evenals d. hoogste
verheftingen v. 't Elbe-Zandsteengebergte, a.
Bohemen; ook hier vindt men rtjke kolenbeddingen. 't Salcsische laagland, een deal v. d.
Noord-Duitsche laagvlakte, is over 't algemeen
heuvelachtig en ligt 100-200 M. boven d.zeespiegel. 't Laagste punt v. Saksen (d. bedding
v. d. Elbe beneden Strehla) ligt 87 M. boven
d. zee. TerwUl d. linker Elbeoever hoofdzake10k met vrucbtbaar bouwland bedekt is, heeft
't laagland rechts v. d. Elbe over 't geheel
een dorren zandbodem en bUgevolg schrale
graanvelden, uitgestrekte heiden en pUnboomwouden. — Saksen behoort tot 't stroomgebied v. d. Elbe, die, na 't Elbe-Zandsteengebergte doorbroken to hebben, haar loop neemt
door een 3-5 KM. breed dal en vervolgens
bU Meiszen 't laagland betreedt. Haar rechterzUrivieren in Saksen gin d. Kirnitzsch, d.
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Lachsbach, d. Wesenitz en d. Priesnitz; links
d. Viola, Gottleuba, Milglitz, Lock witz, Weiszeritz, Triebisch, Jahna en D011nitz. Van d.
minerale bronnen zUn belangrijk: Elster,
Schandau, Hohenstein, Neustadt, Wolkenstein
(d. warmste bron v. Saksen, 30° C.), Wiesenbad bU Annaberg, Hermannsbad bij Lausigk
en GriInthal bU Olbemhau. — 't Klimaat v.
Saksen is gematigd, 't gunstigst in d. laagvlakte en in d. rivierdalen, 't ruwst op d.
kam v. 't Ertsgebergte. d. Gemiddelde jaarltjksche temperatuur bedraagt 7,36" C., in Jan.
1,26', in Juli 17,4u C.

Saksen is v. alle Duitsche en Europeesche
staten 't dichtst bevolkt; 't heeft ruim
millioen inw. (1892) of 11 60U op een vk. mijl.
Behalve eenige Joden en Wenden bestaat d.
bevolking uit Duitschers v. d. Frankischen
en Thilringschen stam ; voor 't meerendeel
belljden ze d. Lutherschen godsdienst; er zip
96,31 pet Lutheranen, 2,79 pct R.-Kath., benevens een klein aantal Gereformeerden, DuitschKath. en Israelieten. — Wat d. cultuur v. d.
bodem betreft, men heeft in Saksen 50,21 pct
bouwland, 2,85 pct tuin-, 11,28 pct hooiland,
2,10 pet weiland, 30,95 pet bosch en 0,12 pet
wUngaarden. Een groot deel der bevolking
houdt zich bezig met landbouw - d. voorii.
producten zijn : book weit, peulvruchten, rogge,
gerst, haver, aardappelen, beetwortelen, vlas
en tabak. d. Waarde v. d. jaarlijkschen oogst in
Saksen wordt geschat op 288 millioen gulden.
d. Ooftbouw is vooral belangrijk in d. omstreken v. Dresden, Meiszen, Leipzig, Lommatzsch,
Borna en Pirna. d. Wijnstok tiert welig in d.
Losznitz en bij Meiszen. Ook d. veeteelt is v.
groot belang, vooral d. teelt v. schapen, paarden, runderen, zwijnen en geiten. Op hoogen
trap staat d. boschcultuur. Terwijl in 't Z.
dennenbosschen geVonden worden, komen in
't N.-W. meer loof boomen en in 't N.-0.meer
pijnboomen voor. — d. Bergbouw in ertsen,
die vroeger zeer winstgev end was, is tegenwoordig tot d. omstreken v. Freiberg, Altenberg on eenige andere plaatsen beperkt. In
d. plaats daarvan heeft men nieuwe bodemschatten ontdekt, nl. steenkolengroeven bij
Zwickau, Lugau, Bautzen, Grimma en andere
plaatsen. d. Geheele bergbouw v. 't koninkrijk
Saksen houdt ongev. 30 000 personen bezig.
Kostbare bouwsteenen levert 't Elbe-Zandsteengebergte, graniet 't Lausitzerbergland,
serpentUn wordt bij ZOblitz en Waldheim geyonden, turf komt vooral voor in 't Ertsgebergte, porseleinaarde bij Meiszen. Zout
vindt men er niet. d. Voorn. bron v. bestaan

is d. industrie; zU houdt zich vooral bezig
met d. vervaardiging v. geweven stoffen, v.
werktuigen en houtwaren, met d. bewerking v. metalen, met steenbearbeiding on
met papier- on lederbereiding. Vooral d.
textielnUverheid staat op een hoogen trap v.
ontwikkeling; beroemd is d.damastweverU v.
GroszschOnau bij Zittau, voorts d. vervaardiging v. linnen, mousselien, flanel en laken.
Te Chemnitz vervaardigt men stoommachines; naaimachines komen uit Dresden, piano's
worden to Leipzig en Dresden vervaardigd.
Meiszen heeft d. belangrUkste porseleinfabrieken v. Saksen. d. Hoofdzetel v. d. Saksischen
handel is Leipzig, dat.d. uitgestreksten boekhandel v. Duitschland en een aanzienlijken
commissie- en wisselhandel drUft. d. Voorn.
producten v. invoer zUn koloniale waren,
graan, vee, wol, katoen, zUde, zuidrruchten,
vlas, bout, pals- en luxewaren; d. voorn.
ultvoerartikelen d. inlandsche fabrikaten, zooals geweven stoffen v. wol, katoen,
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linnen en zUde, stroo-, leder-, hout-, steen.
en Uzer waren, porselein, papier, muziekinstrumenten, benevens steenkolen en zandsteen.
Voor 't onderwtjs in Saksen wordt uitnemend
zorg gedragen. Als voorname inrichtingen v.
onderwljs noemen wtj: d. universiteit te Leipzig, die na die v. BerlUn en Munchen d. 't meest
bezochte v. Duitschland is, d. polytechnische
school te Dresden, d. bergacademie te Freiberg, d. kunstacademie en conservatorign te
Dresden en Leipzig, d. cadettenschool en d.
technische inrichtingen te Chemnitz; verder
heeft men er tal v. gymnasia en andere
inrichtingen voor hooger en lager onder —
Volgens d. grondwet v. 4 Sept. 1831, die later
gedeeltelijk gewijzigd is, is Saksen een constitutioneele monarchic. d. Kroon is erfelijk
volgens 't recht v. eerstgeboorte in d. mannelijke lijn v. 't Saksische vorstenhuis (Albertinische linie). Stern dit huis uit, dan wordt
't opgevolgd door d. Ernestinische lijn. Is er
geen prins, dan gaat d. kroon over op d. vrouw elijke lijn. 't Geheele koninkrijk heeft een
uit twee kamers bestaande vertegenwoordiging. d. Afgevaardigden worden gekozen voor
d. tijd v. 6 jaar en om d. twee jaar treedt 't
derde gedeelte af. d. Hoogste staatsambtenaren zijn er d. hoofden der gewone ministerieele departementen en v. d. zes staatsministerign, nl. dat v. justitie, v. financien, v. binnenlandsche en buitenlandsche aangelegenheld, v. oorlog, v. landbouw en v. openbaar
onderwijs; voorts heeft men er een Rekenkamer en een staatsarchief. In d. Duitschen
bondsraad heeft Saksen 4 stemmen en in d.
Ri,jksdag G3 vertegenwoordigers. d. Landskleuren v. Saksen zijn sedert 1815 wit en groen. —
Zie uitvoeriger Friedemann, „Das KOnigreich
Sachsen, Vaterlandskunde" (1889); Credner,
„Die geologische Landesuntersuchung des
konigreichs Sachsen" (1885); Lobe, „Der
Staatshaushalt des Konigreichs Sachsen"
(1889).
Voor d. vroegere geschiedenis v. 't koninkrUk
Saksen kunnen wij naar die v. 't keurvorstendom verwijzen, welke geeindigd is met 't aanvaarden der koninklijke waardigheid door
keurvorst Frederik Augustus III (1806).
Na d. ongelukkigen valdtocht n. Rusland
trok d. koning v. Saksen zijn troepen terug;
hij beval nu d. commandant v. Torgau die
vesting zonder uitdrukkelijken last v. hem a.
geen vreemde mogendheid over to geven, sloot
met Oostenrtjk een voorloopige overeenkomst
te Praag en verklaarde zich daarb(j bereid
afstand to doen v. 't hertogdom Warschau. Na
d. slag bij Liltzen list d. koning Torgau voor
d. Franschen openen on voegde hij zijn troepen
weer bij die v. Napoleon. Daze behandelde hem
echter als gevangene en d. Saksische troepen
sloten zich tijdens d. slag bij Leipzig uit eigen
beweging bij d. bondgenooten aan, maar namen
geen deel a. d. slag. Ter vergelding voor diens
vasthouden a. d. zaak v. Napoleon, wilden
Rusland en Pruisen op 't Weener congres d.
staten v. d. koning v. Saksen geheel a. Pruisen toekennen, wat echter door d. andere
groote mogendheden verhinderd ward. 18 lei
1815 teekende d. koning een overeenkomst
met Pruisen, sloot hij zich bij d. verbondenen
aan on moest hij een aanzienlijk deel v. zijn
gebied a. Pruisen afstaan. Wel ward voor d.
verbetering der geldmiddelen in 't overgehleven gedeelte gezorgd, doch a. die der staatkundige instellingen was nog weinig gedaan,
toen Frederik Augustus in 1827 overl.
't Weinige, dat koning Anton, die zijn broeder opvolgde, in dat opzicht deed, stelde d.
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gemoederen, die meer en meer naar staatkundige vrijheden begonnen to verlangen,
niet tevreden on in 1830 hadden er in verscheidene steden v. Saksen bedenkeltjke woelingen plaats. d. Koning willigde vele eischen
in, waardoor 't vertrouwen tuss. 't yolk en
d. regeering eenigermate ward hersteld. Saksen kreeg een grondwet en vele andere doelmatige wetten. terwijl handel on industrie
bevorderd werden door d. aansluiting bij 't
tolverbond en door d. aanleg v. spoorwegen.
Doch, nadat koning Anton in 1836 overl. on
(wegens d. aistand v. zijn broeder) door Frederik Augustus II, zijns brooders zoon, opgevolgd was, ward d. oppositie in d. Kamers
grooter. Er werden der regeering steeds
nieuwe eischen gesteld, totdat een beleediging, 's konings broeder Johan in 1845 bij
een revue over d. troepen aangedaan, tot een
botsing tuss. burgers en militairen aanleiding
gaf, die onder d. eersten veel verbittering
teweegbracht. Ten gevolge daarvan deed d.
reactie zich gevoelen, die zich vooral in 't
beteugelen der drukpers openbaarde, terwijl
andere omstandigheden d. aandacht v. 't
staatkundige afleidden, totdat d. gebeurtenissen v. 1848 ook in Saksen weerklank vonden.
't Verlangen naar allerlei hervormingen ward
al luider en luider geuit on kreeg bier on
daar een karakter, dat met 't bestaan eener
constitutioneele monarchic niet to rUmen
was. Beducht voor d. woelingen, die in Dresden plaats hadden, week d. koning in 1849,
n. 't kasteel Konigstein, terwijl zijn residentie
een tooneel v. strijd on verwarring opleverde,
waaraan eerst d. komst v. Pruisische troepen
een einde maakte. In d. loop der volgende
jaren werden vele zeer vrijzinnige bepalingen
in meer behoudenden zin gewijzigd. Koning
Frederik Augustus II ward in 1854 door zijn
broeder Johan opgevolgd on daze regeerde
tot 1873, toen hij op 72-jarigen leefttjd overl.,
zijn 45-jarigen zoon Albert op d. troon achterlatende. Evenals zijn voorgangers belijdt ook
d. tegenwoordige koning v. Saksen d. R.-Kath.
godsdienst. — Uitvoeriger kan men voor d.
geschiedenis v. 't koninkrijk Saksen raadplegen: Gretschel, „Geschichte des sachsischen
Volkes" (1863), Bottiger, „Geschichte des Kurstaates und KOnigreichs Sachsen" (3 dln,1873),
on Kohler, „Das Konigreich Sachsen und some
Ftirsten" (1886).
Saksen (d. Pruisische provincie) bestaat
uit verschill. landstreken, die geen samenhangend geheel uitmaken, on grenst in 't 0.
a. d. Pruisische prov. Brandenburg on Silezie,
in 't Z. a. 't koninkrljk Saksen on d. Thilringer staten, in 't W. a. d. prov. Hessen-Nassau
on Hannover, alsmede a. Brunswijk, on in 't N.
a. d. prov. Hannover en Brandenburg. Van
alle prov. in Pruisen is Saksen 't meest verbrokkeld; d. exclaven Ziegenrack en Gefell
liggen in 't Frankenwoud on d. gegxclaveerde
staat Schleusingen ligt in 't Thuringer Woud.
't Grootste deel v. Saksen behoort tot d.
Noord-Duitsche laagvlakte, 't kleinste tot
't Middel-Duitsche berglandschap. Aan d. zuidelUken voet v. d. Harz, die zich in 't W.
v. d. prov. uitstrekt, bevindt zich een vruchtbare vlakte, d. Goldene Aue. die in 't Z. door
't Thilringsche heuvelland begrensd wordt;
't noordwestelijke deel hiervan wordt gevormd
door d. ruwe hoogvlakte v. 't Eichfeld. Van
hier uit loopen verscheidene even wijdige bergketens tot a. d. Saale; in een v. d. vruchtbare,
met humus on vette klei bedekte vlakten,
die zich tuss. daze bergruggen uitstrekken,
ligt Erfurt, d. hoofdstad v. Saksen.
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Westela° vleugel v. d. ruwen, a. woud en
water armen Flaming verheft zich op d.
recbter Elbeoever. Door hun groote vruchtbaarheid orMerscheiden zich d. lage streken
in 't gebied v. d. linker Elbeoever, Saale en
Mulde, die veelal d. naam BOrde dragen
(o. a. d. Maagdenburger BOrde tuss. d. monden v. d. Saale en d. Ohre). Zeer onvruchtbaar
zUn d. deels moerassige, deels zandige streken
a. d. rechterztjde v. d. Elbe in 't gebied v. d.
Zwarten Elster en in 't noordeljjk deel v. d.
provincie.
d. Hoofdader v. verkeer is d. Elbe, die verscheidene arivieren opneemt, o. a. links d.
Mulde en d. Saale, rechts d. Zwarten Elster en
d. Havel. Kunstmatige waterwegen zijn er
't Plauensche kanaal tuss. d. Elbe en d. Havel
(32 KM.) en 't Ihleburger kanaal (30 KM.).
Moron heeft men er zeer weinig; 't grootste
is 't Salzige meer bij Eisleben (8 vk. KM),
dat in verbinding staat met 't nabij gelegen
Zoete Meer (2 vk. KM.), dat tegenwoordig
ook zout water bevat. — 't Klimaat is gematigd, 't zachtst in 't gebied v. d. Saale en d.
Elbe, 't ruwst in d. gebergten.
d. Prov. Saksen beet op zijn oppervl. v.
458 vk. mtjlen een bevolking v. 2 580 000 inw.
of 5 350 op d. vierk. rnijl, meerendeels Protestanten, verder Katholieken, Joden enz. d.
Bevolking behoort er tot verschill. stammen;
in 't N. v. d. prov. woven Neder-Saksen, tuss.
d. Harz en 't Thilringerwoud ThUringers, ten
Z. v. 't ThUringerwoud (Schleusingen) Franken
en ten O. v. d. Saale gegermaniseerde Sorben.
d. Hoofdbezigheden v. d. bewoners zijn landbouw, veeteelt, bergbouw en industrie. Van
d. geheele oppervl. bestaat 60 pct uit bouwland, tuinen en wijnbergen, 14 pct uit weiden
en 20 pct uit bosch en 't overige gedeelte is niet
productief. Graan Wordt in groote hoeveelheden opgebracht; d. tuinbouw staat vooral
to Erfurt en to Quedlinburg op hoogen trap,
wijnbouw wordt vooral te Naumburg a. d.
Saale uitgeoefend, hop, cichorei en beetwortels
verbouwt men vooral in d. omstreken v.
Maagdenburg on aardappelvelden vindt men
overal. Wat d. veeteelt betreft, men heeft er
een groote menigte paarden, runderen, schapen,
varkens en geiten. d. Bergbouw is ook zeer
winstgevend; d. prov. is rijk a. bruinkolen on
zout. Nzer-, zilver- en loodertsen worden in
d. Harz gewonnen, koper bevindt zich in
groote menigte bij Mansfeld. graote turfiagen
worden in d. moerassige streken ontgonnen.
d. nverheid.is in d. prov. Saksen veelztjdig
ontwikkeld. d. Suikerfabricage is v. groot
belang; d. zoutwinning heeft d. oprichting v.
groote chemische fabrieken ten gevolge gehad
(te Staszfurt, SchOnebeck on Halle). Daarmee
staan in verbinding d. machinefabrieken to
Maagdenburg, Halle, Zeitz on in andere plaatsen. d. Aardappelen leveren or spiritus en stiffsel; belangr(jke brandewUnfabrieken vindt men
to Nordhausen en Quedlinburg. Voorts heeft
men er nog fabrieken voor laden, wol- en katoenwaren, geweren, aardewerk on porselein, papier. sigaren, leder on handschoenen.'t Handelsverkeer in Saksen is zeer levendig. d. Voorn.
hanilelsplaatsen zUn Maagdenburg on Halle, d.
voorn. uitvoerproducten wol, graan, sulker,
zout, brandewUn, koper, tjzer, staal- on houtwaran. Voor d. geestelijke ontwikkeling wordt in
Saksen uitstekend zorg gedragen; men heeft er
talrtjke uitmuntende inrichtingen, zoowel voor
middelbaar en hooger als voor lager onder- Aan 't Duitsche rtjksleger levert d.
prov. 't 4e arineekorps. Naar d. rijksdag zendt
zip 20 laden en 38 naar 't Huis der Afgevaar-

digden. d. Hoofdstad is Maagdenburg. — Zle
uitvoeriger Reiche, „Die Provinz Sachsen and
ihr Boden" (1874) en Jacobs, „Geschichte der in
der Preuszischen prov. Sachsen vereinigten
Gebiete" (1884).
Sairsen Altenburg, een Duitsch hertogdom, met een oppervl. v. 24 vk. mtjlen on
170 900 inw., bestaande uit twee, door 't land
v. Reusz gescheiden deelen, nl. oostelijke
of Altenburgsche- on 't westeltIke of SaalEisenburgsche Saksen. 't Eerste, dat begrensd
wordt door 't koninkrijk Saksen, d. prov.
Saksen on Gera, is heuvelachtig on uiterst
vruchtbaar; d. hoofdrivier is hier d. v. 't Z.
naar 't N. vloeiende Pleisze. 't Westeltjk
gedeelte, begrensd door Reusz, Saksen-Meiningen, Schwarzburg-Rudolstadt, Saksen-Weimar
en d. prov. Saksen, is ruw on boschrtjk, door
diepe dalen doorsneden en zeer onwruchtbaar. 't Beslaat gedeelteltjk d. hoogvlakte v.
Thuringen en heeft tot hoogste verheffing
d. Dollenstein (325 M.). d. Belangrijkste rivier
is d. Saale. Behalve daze beide hoofddeelen
liggen nog twaalf onbelangrijke exclaven in
d. nabijgelegen streken verspreid. SaksenAltenburg is een der welvarendste streken
v. geheel Duitschland. Terwtjl in 't O. d.
landbouw bloeit, houden d. bewoners v. 't
westeltjk deel zich hoofdzakelijk met d.
boschcultuur bezig. Groote hoeveelheden hout
worden hier dan ook uitgevoerd. d. Inw. v.
't westeltjk gedeelte verkeeren ten gevolge
v. d. groote vruchtbaarheid in een zeer welvarenden toestand, terw tjl in 't oostelijk
deel veel armoede geleden wordt. 't Delfstoffenrijk levert bruinkolen, vooral bij Meuselwitz; verder delft men o. a. porseleinaarde
en bouwsteen. Bij Ronneburg worden ijzerhoudende minerals bronnen gevonden. d.
Industrie staat op een minder hoogen trap
dan d. landbouw; men vervaardigt wollen en
katoenen waren, handschoenen, hoeden, machines, porselein, aardewerk- on houtwaren en
bereidt bier, brandewljn on az(jn. d. Belangrijkste handelsplaats is Altenburg. Uitgevoerd
worden graan, boter, kaas, bruinkolen en
hout. — d. Bevolking v. Saksen-Altenburg
bestaat uitsluitend uit gegermaniseerde Sorben; vooral d. bewoners v. 't O. hebben in
hun zeden on gewoonten (o. a. in d. kleederdracht) vele eigenaardigheden behouden, die
veelal herinneren a. d. Wenden v. d. Lausitz.
d. Bevolking is zeer ongeltjkmatig verdeeld;
in 't oostelijk deel heeft men 170inw.op1vk
mijl, in 't W. 76. d. Bewoners belijden btjna
uitsluitend d. Protestantschen godsdienst.
Voor 't onderwijs wordt veel zorg gedragen;
men heeft er talrijke inrichtingen zoowel
voor hooger als voor middelbaar en lager
onderwijs. Volgens d. grondwet v. 29 Apr.
1881 is Saksen-Altenburg een constitutioneele
staat. d. Volksvertegenwoordiging (wet v. 31
Mei 1870) bestaat er uit 30 afgevaardigden
(9 uit d. steden, 12 v. 't platte land en 9 uit
d. hoogst aangeslagenen in d. belasting). 't
Staatsbestuur is in handen v. een ministerie,
dat 3 afdeelingen heeft : Binnenlandsche Zaken,
Justitie en Financi6n. d. Landskleuren VA wit
on groen. — Zie uitvoeriger: Voigt, „Beschreibung des Herzogtums Sachsen-Altenb." (1867),
en Seifert, „Die Landwirtschaft im Herzogtum
Altenburg" (1886).
SaIrsen Coburg Gotha, een Duitsch
hertogdom met eon oppervl. v. 35 vk. mijlen
en 207500 inw., bestaande uit d. hertogdommen
Gotha en Coburg, die gescheiden On door
grondgabied v. Pruisen en Saksen-Meiningen.
't Hertogdom Gotha, dat een oppervl. heeft
-

-

-
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Sairsen-Meiningen, een Duitsch hertogv. 25 vk. mUlen met 147 200 inw., strekt zich

uit v. d. kam v. 't Thilringerwoud tot a. d. vlakte
v. d. Unstrut en wordt door Pruisen, Schwarzburg-Sondershausen, Weimar en Meiningen
begrensd. Yip exclaven v. dozen staat liggen
t. N. v. 't Thuringerwoud. 't Land wordt
besproeid door d. Unstrut met d. Gera en d.
Ilm, die naar d. Saale stroomen, en door d.
Horsel, een zijrivier v. d. Werra. — 't Hertogdom Coburg, dat door Beieren en Meiningen
omgeven is, ligt a. d. zuidelijke belling v.
't Thuringerwoud en reikt v. hier tot d.
Frankische vlakte. d. Exclave Konigsberg,
die in 3 deelen vervalt, ligt in Beieren. d.
Voornaamste rivieren zijn d. Its, d. Rodach
en d. Steinach. d. Gemiddelde jaarlijksche
temperatuur is hier 1. C. hooger dan in
Gotha. — Beide deelen v. dit hertogdom zijn
bergachtig en bezitten prachtige dalen en
wouden, zoodat ze tot d. gezegendste streken
v. Thuringen behooren. d. Bewoners houden
zich hoofdzakelijk bezig met landbouw (graan,
vlas, aardappelen, peulvruchten enz.). Aan
wtjnbouw wordt alleen in d. exclave Konigsberg gedaan; tuin- en ooftbouw wordt overal
gedreven. In Gotha verbouwt men bovendien
nog verscheidene handelsgewassen, o. a. antis,
saffraan, koriander, maankop en kanariezaad,
in Coburg nog hop en tabak. d. Wouden
bestaan hoofdzakelijk uit naaldboomen; in
Gotha verhoudt zich 't aantal naaldboomen
tot 't aantal loofboomen als 7 :3, in Coburg
als 6:4. d. Veeteelt wordt in beide hertogdommen beoefend, maar is 't belangrtjkst in
Gotha. d. Bergbouw is v. weinig beteekenis.
41. Industrie is in beide hertogdommen goed
ontwikkeld; 't belangrtjkst is d. vervaardiging
v. machines, geiveren, brandkasten, naainaalden, porselein-, glas- en aardewerkwaren. d.
Textielnijverheid is made een der belangrijkste
bronnen v. bestaan. Voorts vervaardigt men
veel papier en bewerkt men molensteenen; in
Coburg heeft men een groot aantal bierbrouwerijen, terwijl in Gotha meer brandertjen zijn.
d. Voorn. handelsplaatsen zijn Gotha, Coburg,
Neustadt en Ruhla. d. Bewoners v. Gotha behooren tot d. Thuringschen stam, die v. Coburg
tot d. stam der Franken. Ze belUden voor
't grootste deel d. Protestantschen godsdienst.
d. Regeeringsvorm v. Saksen-Coburg-Gotha
is onbeperkt monarchaal (grondwet v. 3 Mei
1852); d. kroon is erfelijk in d. manneltjke
lijn v. 't regeerend stamhuis, naar 't recht
v. eerstgeboorte. Bij ontstentenis v. een opvolger uit d. rechte linie gaat d. kroon over
op d. nakomelingen v. Prins Albert. wijlen d.
echtgenoot v. koningin Victoria v. Engeland,
en wel op d. tweeden zoon, d. hertog v.
Edinburgh. (Hertog Ernst v. Saksen-CoburgGotha overl. juist onlangs, 22 Aug. 1893, en
is opgevolgd door Alfred, hertog v. Edinburgh, een Coburger v. vader- en moedersztjde).
Elk der beide hertogdommen heeft een
afzonderlijken, doch voor algemeene belangen
een gemeenschappelijken Landdag, die in
Coburg 11, in Gotha 19 leden heeft. Aan 't
hoold v. 't bestuur staat een ministerie, dat
bestaat uit twee afdeelingen (een voor Coburg
en een voor Gotha) en een departement voor
d. aangelegenheden v. 't hertogeltjke huis.
Als lid v. 't Duitsche rijk heeft Saksen-CoburgGotha in d. bondsraad den stem, terwijl 't
naar d. Rtjksdag twee afgevaardigden zendt.
dt Landskleuren zijn wit en groen. — Zie
uitvoeriger: Schulze, „Geographic and Geschichte des Herzogtums Sachsem-KoburgGotha" (1851). en Fleisch mann, „Zur Gesch ichte
des Herzogtums Sachsen-Kob.-Gotha" (1880).

dom, met een oppervl. v. 4s1 vk. mtjlen en
224 000 inw. 't Omgeeft als een halfcirkelvormige boog d. Thuringsche Staten. In 't Z.
wordt 't begrensd door Beieren en Coburg en
in 't N. door verschill. der ThUringsche staten
en d. enclave v. d. prov. Saksen in 't Thilringerwoud. Bovendien liggen nog 14 kleine exclaven in d. Thilringsche staten verstrooid.
Geschiedkundig bevat 't hertogdom vijf hoofddeelen, nl. 1°. 't vorstendom Meiningen als
stamland, 2°. 't vorstendom Hildburghausen,
3°. 't vorstendom Saalfeld, 4°. 't graafs. Kamburg, benevens een deel v. 't ambt Eisenberg,
5°. d. hearlijkheid Kranichfeld. 't Hoofdland
behoort tot d. zuidelijke belling v. 't Thuringen
woud; als hoogste toppen verheffen zich bier
d. Blesz (861 M.) en d. Kieferle (868 M.). Naar
't N. strekt 't zich uit tot a. d. Saale, naar 't Z.
tot a. d. Frankische vlakte, naar 't W. tot a.
d. Voor-Rhon. Over 't geheel is 't hertogdom
dus bergachtig, maar 't wordt door vruchtbare
dalen doorsneden, v. welke 't Werradal 't langst
is. 4/12 v. d. geheelen bodem wordt tot 't bergland
gerekend, 7/12 tot 't heuvel- en 1/12 tot zacht
golvend laagland; 't yolk onderscheidt alleen
boven- en benedenland. In 't gebied v. 't
Thuringerwoud is 't klimaat ruw, d. gemiddelde jaar-temp. bedraagt hier slechts 5° C.
Tot d. ThUringsche vlakte behooren d. bezittingen a. d. Saale, o. a. Saalfeld en Kamburg; d. gemiddelde jaar- temp. stijgt hier, evenals in 't Werradal en d. zuidelijke deelen v.
't land, tot 8' 2° C., terwi2 die in 't W., op d.
Vorder-Rhon, slechts 6 1/2° C. bedraagt; als
hoogste verheffing noemen we hier d. Geba
(750 M ). 't Land is over 't algemeen goed besproeid. d. Rivieren stroomen er naar drie
verschill. kanten: d. Saale, in 't 0., behoort
tot 't Elbe-gebied; in 't Z. stroomen d. OostFrankische Rodach met d. Steinach en d. Itz
met haar talrijke zijriviertjes naar d. Main,
terwijl in 't W. d. tot 't gebied v. d. Wezer
behoorende Werra d. langste en belangrijkste
waterweg v. 't land is. 410 10 v. d. gehaele
oppervl. des lands is met uitgestrekte wouden
bedekt, grootendeels naaldhout; door d. landbouw is 400 0 in beslag genomen. Men verbouwt
er hoofdzakelijk aardappelen, vlas, raap- en
koolzaad; tabak verbouwt men in 't Werradal,
hopbouw heeft men vooral to Schalkau en
wtjnbouw bij Kamburg; a. ooftbouw doet men
overal. Belangrijk is ook d. veeteelt, vooral d.
teelt v. runderen en schapen. d. Wouden dienen
tot woonplaats a. veel wild (herten, reeen, hazen
enz.). d. Bergbouw bepaalt zich btj d. opbrengst
v. een kleine hoeveelheid steenkolen bij Neuhaus en Crock en v. bruinkolen bij Kamburg,
terwijl in d. omstreken v. Saalfeld en Sonneberg ijzer- en kopererts gegraven wordt. Voorts
heet't men er onderscheidene ijzergietertjen,
26 glas- en porseleinfabrieken, waarin 2600
arbeiders werkzaam zijn, ververtjen en pottenbakkerijen. 't Belangrijkst is echter d. vervaardiging v. speelgoed (Sonneberg en omstreken) en papiermache, voor welke industrie-takken meer dan 8000 personen a. 't
work zijn. Ook d. textiel-nijverheid is zeer
ontwikkeld. Men heeft er verder talrijke bierbrouwerijen, sigarenfabrieken, brandewtinbranderijen en graanmolens. d. Handel is niet
onbelangrijk. d. Bewoners v. Saksen-Meiningen
zijn bijna uitsluitend Protestantech en behooren tot d. ThUringschen en Frankischen stam.
Volgens d. grondwet v. 23 Aug. 1829 en d.
kieswet v. 24 Apr. 1873 is Saksen-Meiningen
een constitutioneele monarchie. d. Landdag
heeft 24 afgevaardigden. 't Bestuur is toe-

SAK.

296

vertrouwd a. een ministerie met 5 afdeelingen.
d. Landskleuren zip wit en groan. — Zie
uitvoeriger: Brilekner, „Landeskunde des Herzogtums Sachsen-Memungen" (1853), en Sax,
„Hausindustrie in Thuringen. Das Meininger
Oberland" (1885).
Saksen-Weimar-Eisenach, eon

Duitsch groothertogdom, met een oppervl. v.
65 vk. mijlen en 326 100 inw. 't Strekt zich
v. d. westgrens tot d. oostgrens v. Thilringen
uit, doch bestaat uit drie gescheiden hoofddeelen en niet minder dan 24 exclaven. Die
hoofddeelen zUn: 1. d. middelste of Weimarsche kreits, ingesloten door d. prov. Saksen
en d. Thuringsche staten; ztj is gelegan in
't Thiiringsche heuvelland en wordt door twee
heuvelketens doorsneden. d. Zuidelijke vormt
ter weerszijden v. d. Ern een liefeltjk bergland met d. 497 M. hoogen KOtsch, d. andere
strekt zich in 't N., bU Rastenberg en Sulza,
uit. Ze vereenigen zich op d. hoogvlakte tuss. d.
Ilm en d. Saale. Ten N. v. Weimar verheft zich
d. Ettersberg ter hoogte v. 481 M. d. Voorn.
rivier is d. Saale, die door een fraai dal kronkeit
en d. llm opneemt. Tot d. Weimarsche kreits
behooren nog d. exclaven Ilmenau, in 't midden
v. 't Thilringerwoud met haar hoogste verheffing, d. Kickelhohn (862 M.), Oldisleben en
Allstedt, a. d. zuidelijken voet v. d. Harz.2. d.
WestelUkste of Eisenacher kreits, ingesloten
door 't koninkrtjk Beieren en d. Thilringsche
staten, behoort tot 't noordwesteltjk deel v.
't ThUringerwoud en d. Rhon. 't Noordelijk
uiteinde v. 't laatste gebergte, dat a. d. Horselmond gelegen is, is 191 M. hoog; bij Eisenach ligt d. Wartburg reeds 393 M. hoog, ternaar 't Z.-0. gebergte zich d.
wijl
Wachstein tot 566 M. en in d. Vogelheide
tot 710 M. verheft. Ten Z. v. d. Werra, die
dwars door d. Eisenacher kreits stroomt, verheft zich d. Vorder-RhOn. Dit onvruchtbare en
onherbergzame gebied, dat in verscheidene
vlakten verdeeld wordt, heeft in 't Z. een
hoogte v. 680 M. Vele toppen verheffen zich
hier boven d. 700 M., 't plaatsje Frankenheim
ligt zelfs 757 M. hoog. Iets meer naar 't Z.
ligt d. exclave Ostheim, door Beieren omgeven
en besproeid door d. Streu, een zijrivier v. d.
Frankische Saale. 3. d. Oostelijke kreits, Neustadt, ingesloten door 't koninkr(Jk Saksen en
d. Thuringsche staten,ligt in 't gebied v.
Vogtland en verheft zich tot een hoogte v.
300-400 M. d. Voorn. rivieren zUn d. Witte
Elster met d. Weida en d. Auma en d.
Orla, een ztjrivier v. d. Saale. — Minerale
bronnen bezit Saksen-Weimar-Eisenach in d.
steden Sulza, Berka, Apolda, Rastenberg en
Louisenhall. 't Klimaat is gematigd, ruw in
d. streken v. 't Thuringerwoud en d. Rh/in,
zacht in 't dal v. d. Saale, waar men zelfs
wijn verbouwt. d. Gemiddelde jaari. temperatuur v. Jena bedraagt 8I12"), V. Weimar 9 1/2°.
T. Eisenach 9'3, v. Frankenheim 6^ C. d. Voorn.
bron v. bestaan voor d. bevolking is d. landbouw, die op een hoogen trap v. ontwikkeling
staat. Van d. geheele oppervl. wordt 55 pct
ingenomen door bouwland en 9 pet door weiden ;
25 pct bestaat uit bosehland en 7 pct uit
boomgaarden. 't Gunstigst gelegen zUn d
Weimar- en Neustildterkreits, voorts d. exclaven Oldisleben en Allstedt (Goidene Aue);
minder vruchtbaar is d. Eisenacher kreits en
Ilmenau met hun vele bergen en wouden.
Men verbouwt d. gewone graansoorten, aardappelen, peulvruchten, vlas, maankop, enz.
in 't Eisenachsche, hennep in d. Saalstreken
en hop btj Vieselbach (Weimar). Belangrtjk is
d. tuin- en ooftbouw, vooral bU Jena en a. d.
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beneden-Ilm; wtJngaarden heeft men tugs.
Jena en Dornburg. Voorts wordt er veel a.
veeteelt gedaan. Men delft tjzer- on bruinsteen,
gips, kalksteen, pottebakkersaarde, kin zand
voor d. glasblazerU, zandsteen en bazalt,
d. Zoutwerken v. Louisenhall leveren jaarlijks 40 000 centenaren keukenzout. Ook d.
nijverheid is goed ontwikkeid; men beeft er
belangrUke wolspinnerijen en wevertjen. Voorts
zUn er een groot aantal bierbrouwertien, branderijen, touwslagertjen, porselein-, papier- en
beetwortelsuikerfabrieken en men vervaardigt
er speelgoed en meerschuimwaren, terwill in
Neustadt, Triptis, Ostheim en Vacha leder
wordt bereid. Bock- en steendrukkerUen heeft
men vooral in Weimar en in Jena. d. Voorn.
handelsplaatsen zUn Weimar en Eisenach.
d. Bevolking v. Saksen Weimar-Eisenach is
voor 't grootste deel Protestantsch; in 't Eisenachsche behooren d. inw. tot d. Frankischen
stam en in d. Neustadterkreits wonen gegermaniseerde Sorben, terwijl d. bewoners v. 't
overige gebied v. Thiiringsche afkomst zUn.
Te Jena heeft men een gemeenschappelUke
universiteit voor al d. Thuringsche staten en
verder heeft men nog tal v. andere inrichtingen voor hooger en lager onderwtjs.
Wat d. regeeringsvorm betreft, SaksenWeimar-Eisenach is een erfelijke monarchie
(grond wet v. 15 Oct. 1850). d. Troon is erfelijk
bij eerstgeboorte in d. mannelijke lijn v. 't
regeerende vorstenhuis, dat v. d. opbrengst
der domeinen een som v. 540 000 gld. geniet.
d. Landdag bestaat volgens d. wet v. 6 Apr.
1852 uit 31 laden. 't Staatsministerie bestaat
er uit vier afdeelingen. d. Landskleuren Ala
zwart, geel en groan. d. Groothertog voert d_
titel Koninklijke Hoogheid.'In d. Bondsraad
heeft 't groothertogdom den stem en 't zendt
naar d. Rtjksdag 3 afgevaardigden — Zie
Kronfeld, „Landeskunde des Groszherzogtums
Sachsen-Weimar-Eisenach" (1878) en „Staatshandbuch des Groszherzogtums S. W. E
(1883).
Saksen- Weimar-Eisenach

(KAREL.

hertog v.), eon aanzienlUk veldoverste, gab. 30 Mei 1792 to Weimar on overl.
31 Juli 1862 to Liebenstein. ZUn vader, wUlen
d. groothertog Karel August, liet hem een
voortreffelUke opvoeding geven, die hem later
in staat stelde tot 't verwerven v. een eervollen
naam, ook op letterkundig gebied. d. Loop der
gebeurtenissen zoowel als zUn eigen neigingen
deden hem al vroeg d. wapens aangorden en
reeds op 14-jarigen leeftijd streed hU als vrUwilliger onder Hohenlohe in d. velden v. Jena.
Toen zUn vader zich bjj 't RUnverbond had
aangesloten, trad hU in Saksischen dienst en
hield hJ zich meestal to Dresden op. HU volgde
evenwel als majoor v. d. generalen staf 't
leger in d. veldtocht v. 1809 en onderscheidde
zich in d. slag bU Wagram. Na zUn bevordering tot luitenant-kolonel op 5 Juli 1811, nam
• geen deel a. d. veldtocht tegen Rusland
en evenmin a. d. later° krUgsgebeurtenissen;
eerst na d. slag bU Leipzig drong zUn vaderlandsch gevoel hem, zich weer als kolonel
a. 't hoofd v. zUn regiment to stellen. Hi)
nam deel a. d. krUgsverrichtingen der Saksische troepen, totdat htj in 1815 d. Saksischen
dienst verliet en als kolonel, chef v. 't regiment Oranje-Nassau, in Nederl. dienst overging. Al spoedig vond hJ gelegenheid zich
Kier to onderscheiden. Bij d. opening v. d.
veldtocht in d. Zuideltjke Nederlanden was
zUn regiment ingedeeld btj d. brigade Godecke
v. d. Nederl. divisie de Perponcher en 12 Juni
1815 to Gemappes gestationneerd. Den 15den,
BERNHARD,
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om 8 uur 's namiddags, was uit 't hoofdkwartier v. d. Prins v. Oranje to Braine-le-Comte
't bevel gegeven, dat d. Nederl. divisie onder
de Perponcher met d- meesten spoed onder d.
wapens moest komen en zou bivouakeeren
en wel d. le brigade op d. straatweg, d. 2e to
Quatre-Bras. Tevens ontving SAKSEN-WEIMAREISENACH 't bevel over daze laatste brigade,
omdat GOdecke ten gevolge eener beenkneuzing dat bevel niet kon blijven voeren. Nog
eer d. genoemde order gekomen was, had
SAKSEN-WEIMAR-EISENACH reeds vernomen, dat
d. vijand v. Charleroi noordelijk oprukte, en
zijn heldere blik had hem doen besluiten, op
eigen gezag met zijn regiment n. Quatre-Bras
op to trekken. Al spoedig, 's avonds omstr.
6 uur, werd zijn voorhoede to Frasnes door
d. Franschen aangetast en ondernam zij d.
terugtocht onder een gestadig vuur, doch in
volmaakte orde. Om 9 uur zond hij een rapport a. de Perponcher en deelde hij hem tevens
zijn besluit mee, stand to houden. Deze
zond hem onmiddellijk 't bepaalde bevel terug,
Quatre-Bras tot 't uiterste to verdedigen,
on gaf hem d. toezegging v. versterkingen,
die hij zelf in d. loop v. d. nacht zou aanvoeren.
't Is bier d. plaats niet, om een beschrijving
v. 't gevecht v. Quatre-Bras to geven. Genoeg
zij 't to zeggen, dat SAKSEN-WEIMAR-EISENACH
't bosch v. Bossu langs d. zoom en in d.
doorgangen bezette en aldaar voor d. vijand
schijnbaar een sterke macht ontwikkelde,
dat hij zelf, met d. sabel in d. vuist, a. 't
hoofd v. 2 compagnieen rationale militie eon
door d. vijand genomen hoek v. 't bosch
met d. bajonet hernam en dat hij na heldhaftige tegenweer voor 11. overmacht moest
wijken, to meer, daar zijn manschappen
al bun munitie verschoten hadden en hij
vruchteloos om bevelen had gezonden.
's Avoids stond hij met d. overige troepen
der divisie a. d. weg v. Nivelles, terwijl nog
2 bataljons zijner brigade deel hadden genomen a. d. laatsten aanval der Engelschen en
rochts v. 't bosch v. Bossu d. rechtervleugel
innamen. Den 17den nam 't Engelsch-Nederl.
leger d: terugmarsch aan en bezette 't d.stelling bij Waterloo. Hier nam SAKSEN-WEIMAREISENACH d. uitersten linkervleugel in en bezette hij 't kasteel Frichenmont en 't gehucht
Smohain. Met onbezweken moed Weld SAKSENWEIMAR-EISENACH in d. gedenkwaardigen slag
v. d. volgenden dag d. aanvallen v. d'Erlon
tegen. Na d. slag volgde hij met zijn brigade
't leger n. Frankrijk en, na 't bevel weder a.
Godecke overgegeven to hebben, keerde hij
in Nov. n. Nederland terug, waar horn 't bevel
over een infanterie-brigade werd opgedragen,
terwijl hij 24 Nov. 1816 tot generaal-majuor
werd benoemd. Bort daarna trad hij in 't
huwelijk met d. hertogin Ida v. Saksen-Meiningen, die hem in 1852 door d. dood ontnoMEM word. In 1818 werd SAKSEN-WEIMAR-EISENACH tot provinciaal commandant v. Oost
Vlaanderen benoemd; ht) vestigde zich • to
Gent on wist aldaar weldra aller harten voor
zich to winnen. d. Rust, die hem nu vergund
werd, maakte hij zich ten nutte tot 't voortzetten ztjner studien, terwijl hij v. Apr. tot
Dec. 1825 een wetenschappelijke reis n. Engeland en d. Vereen. Staten v. Noord-Amerika
deed. HU volbracht die a. boord v. Z. M.
korvet „Pallas", waarop toen d. latere viceadmiraal J. C. Rijk 't bevel voerde. In 't
volgend jaar werd d. beschrijving dier reis,
naar aanteekeningen v. d. hertog, to Weimar
door d. geheimraad Luden in 't licht gegeven.
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Een paar jaar later verscheen daarvan een
Nederl. vertaling. Op iedere bladztjde daarvan
vindt men d. bewijzen v. d. helderen blik on
't gezonde oordeel v. d. schrUver, die vrij v.
elk vooroordeel was.
In weerwil v. d. algemeene genegenheid,
die d. hertog in Gent verworven had, kon hij
bij d. omwenteling d. gang der gebeurtenissen
niet stuiten. Tot commandant der 2e divisie
v. 't mobielo leger benoemd, werd hij spoedig
daarop tot luitenant-generaal bevorderd.
Tijdens d. krUgsbedrUven in Belgie is SAKSENWEIMAR-EISENACH overal en alttjd dezelfde.
'tZij hij bij Lier on 14 Merxem strijdt, 'tztj hij
d. tocht n. Maastricht verricht en daze vesting ontzet, 'tzij hij to Antwerpen 't oproer
bestrUdt on d. weitelmoedigen Chasse overhaalt tot 't wreken v. d. boon, die Nederland
was aangedaan, met kracht v. wapenen, 'tzij
onbekend met d. wapenstilstand, d. aftocht
a. 't geslagen Belgische leger afsntjdt, overal
toont hij een bekwaam en voortvarend krijgsbevelhebber, een braaf en dapper soldaat to
zijn. Hij maakte zich d. vrede ten nutte om
eon krijgskundig work uit to geven, dat een
welverdienden naam verworven heeft: „Precis
de la campagne de Java en 1811" (1834). d.
Vorstelijke schrUver was nog bestemd, ook
in die verre oorden d. bevelhebbers3taf to
voeren. 6 Dec. 1848 werd hij tot commandant
v. 't leger in Nederl.-Oost-India benoemd on
hij kwam daar 14 Apr. 1849 aan. Nauwelijks
eenige waken na zijn aankomst overl. d. generaal Michiels, opperbevelhebber der 3de Balische expedite:), on aanstonds biedt SAKSENWEIMAR-EISENACH zich aan tot 't overnemen v.
't bevel der expeditie, 'tgeen geschiedde. In d.
winter v. 1849 werd hij tot generaal der
infanterie bevorderd; doch in 1852 moest hi)
tot herstel zijner gezondheid n. Nederland
terugkeeren, na vele verbeteringen in 't Indische lager tot stand gebracht to hebben.
5 Oct. 1853 werd hem op eervolle wijze
pensioen toegekend ; toch waren zijn workzaamheden voor 't er nog niet geheel
verloren, daar hij v. Mei 1854 of zittiug had
in 't comite v. defensie. Overigens sleet hij
zijn laatste jaren met d. beoetening v. kunsten on wetenschappen en d. bevordering v.
al wat goad en edel is. Zijn gezondheid had
echter veal geleden en 31 Juli 1862 maakte
d. dood to Liebenstein, in Thuringen, een eind
a. zijn roernvol leven.
Saksisch Zwitserland of Sachsische
Schweiz is d. naam v. een zeer schilderachtige landstreek, die 't zuidoostelijk deal v.
d. Meissener kroits in 't koninkrijk Saksen en
't noordoostelijke v. d. Leitmeritzer in 't
koninkrijk Bohernen beslaat. 't Is een prachtig bergland met hooge, steile on erg verweerde zandsteenbergen, wier vorm d. zonderlingste overeenkomst met d. gedaanten v.
allerlei voorwerpen oplevert. Naar d. kant v.
Bohemen neemt dit gebergte gaandeweg in
hoogte toe, tot a. 't riviertje Gottleube, waar
gneis verder 't eigenitjke karaktor v. 't gebergte aangeeft. d. Oppervlakte v. Saksisch
Zwitserland bedraagt ten naastenbij 15 vk.
mijlen.
d. Naam moge minder juist gekozen zijn voor
zoover er geen besneeuwde kruinen, noch
Ustoppen of gletschers gevonden worden,
zeker is 't, dat ieder, die daze streek voor 't
eerst doorreist, verbaasd staat over d. menigte
natuurschoonheden en heerlijke vergezichten,
die hij kort na elk. op zijn weg ontmoet.
Gewoonlijk begint men d. tocht v. d. zijde v.
Dresden uit; men bezoekt dan eerst Pillnitz,
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saat to voet door d. Ottowalder Grund en klimt
op n. d. Baste', vanwaar men Lilienstein, KOnigstein en andere verheven punten ziet liggen.
Vandaar gnat men door d. Amselgrund of over
Hochstein en Hohnstein n. Schandau; men
bezoekt verder d. Kuhstall, een ruime grot,
waarin gedurende d. 30-jarigen oorlog d. boeren uit d. omtrek in tUden v. nood hun vee
borgen, en trekt vandaar n. d. grooten en
kleinen Winterberg (350 M. boven d. zeespiegel), om later Prebischtbor, merkwaardig om
bruggenvorm zijner rotsen, to bewonderen.
Voortreizende komt men, alttjd d. hoogten
afdalende, to Herrnskretschen a. d. Elbe op
geringen afstand v. d. Boheemsche grens.
Tegen 't einde der 18e eeuw werden d.
schoonheden v. deze landstreek voor 't eerst
a. 't reislustig publiek bekend gemaakt door
twee Luthersche geestelUken: GOtzinger to
Neustadt en Nicolai to Lohmen. Sedert wordt
41. Sachsische Schweiz elken zomer door tal
v. reizigers bezocht en ook bij herhaling be-schreven; wij noemen slechts Schiffner, „Beschreibung der gesammten Sachsisch-BOhmische Schweitz" (1835, 2 dln), Lindau, „Ta-schenbuch ftir den Besuch der Sachsische
Schweitz" (1864), Winter, „Das Meiszner Hochland" (1871) en Baedekors reisboek.
Sala (GEORGE AUGUSTUS HENRY), een Engelsch schrUver en journalist, gab. in 1828 to
London als zoon v. eon Italiaan en een Engelsche zangeres v. West-Indische afkomst.
Hij leverde bijdragen tot verschill. tijdschriften, o. a. d. „Household Words", d. „Welcome
Guest", d. „Temple Bar" (waarvan hij d. stichter is) en d. „Illustrated London News". Als
correspondent v. d. „Daily Telegraph" was hij
gedurende d. burgeroorlog in d. Vereenigde
Staten, gedurende d. Fransch-Duitschen oorlog
in Frankrijk, in 1876 in Rusland en in 1885 in
Australia. Als zijn beste novelles noemen we
hier : „The Baddington Peerage" (1860), „Captain Dangerous" (1863) en „Quite Alone" (1864);
v. zijn reisverhalen: „A Trip to Barbary"
(1865), „From Waterloo to the Peninsula" (1866),
„Rome and Venice" (1869), „Paris herself again"
(1881), „America ievisited" (1882) en „A journey
due South" (1885).
Salade, Zie Latuw.
Saladijn,eig.Salah-ed-din-jussuf-ebn-Ayoub,

-sultan v. Egypte en Syria, zoon v. Ayoub,
ward in 1137 to Tikrit gab. Een teedere
lichaamsbouw en een groote gevoeligheid
-deden d. werkkring v. d. jongeling aanvankelUk meer bepalen tot 't stifle eenzame leven
-dm tot 't woelige bedrtjf v. d. krUg. Met een
good bevattingsverknogen begaafd, was hij
zonder opvoeding gebleven en nam hij deel
.a. d. uitspattingen, waaraan ook andere jonge
lieden en zelfs zijn oom Chirkou, d. beroemde
veldheer v. Noureddin, zich overgaven. Aan
't hof v. Noureddin bemerkte hij spoedig, dat
deze hierover weinig tevreden was, weshalve
hid zich een ander leven eigen maakte, strenge
sedan aannam en zich a. d. ontberingen v. d.
krUgsmansstand •leerde gewennen. Plotseling
ward hij een geheel ander mensch. HU streed
onder Chirkou in Egypte en ward na diens
dood en in diens plaats vizier v. dat land.
Eenige jaren later herstelde SALADIJN op last
v. Noureddin in Egypte 't gezag der Kalifen
v. Bagdad; doch na d. dood v. Noureddin verklaarde hij zich tot onbepaald gebieder over
dat land; hij voegde hierbij d. overige staten
v. dien vorst en vestigde d. kortstondige
dynastie der Ayoubieten (1181). ZUn streven
was er nu op gericht, d. Christenen uit
Palestina to verdrUven on Jerusalem to ver-
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overen. HU sloeg d. kruisvaarders in 1187 bij
Tiberias, in werken slag Guy de Lusignan,
koning v. Jerusalem, en een aantal voorname
ridders gevangen genomen warden en waarop
d. vermeestering v. Jerusalem volgde. Op d.
Wing v. 't verlies dier stad ward in Europa
tot een nieuwen kruistocht besloten, waarvan
d. hoofden waren. Frederik v. Barbarussa,
keizer v. Duitschland, Richard Leeuwenhart,
koning v. Engeland, on Philips Augustus,
koning v. Frankrijk. Dozen vereenigden zich
met d. Christenen in Palestina en trokken
tegen SALADIJN Op. Twee jaar lang waren d.
velden om Ptolemais (s. Jean d'Acre) 't tooneel v. bloedige gevechten, tot dat d. stad in
1191 a. d. kruisvaarders overging. Richard
Leeuwenhart bleef na d. dood v. Barbarossa
en 't vertrek v. Philips Augustus alleen bij
't leger; hij sloeg SALADIJN in twee veldslagen, nam Caesarea en Jaffa en bedreigde Jerusalem. Eindelijk sloten d. beide vorsten
een verdrag, waarbij SALADIJN d. kust v. Jaffa
tot Tyrus voor d. Christenen ontruimde. Ascalon ward gesloopt on 't overige v. Palestina
bleef in d. macht v. d. sultan, die spoedig na
Richard's vertrek (in 1193) to Damascus over!.
Zie von Funck, „Gemalde aus dem Zeitalter der Kreuzzage", en Herbelot, „Bibliotheque orientale".
Salai of Salaino (ANDREA), schilder v.
Milaan, d. 't meest geliefde leerling v. Leonardo
da Vinci. Onder d. leiding v. dozen schilderde
hij onderscheidene tafereelen, die vaak voor
't werk v. dien meester worden aangezien,
omdat deze er ook niet zelden d. laatste hand
a. legde. In d. galertj Brera to Milaan en
elders in ItaliC zijn verschill. v. zijn werken
bewaard, doch buiten Italid ztjn zij zeldzaam.
Meestal is er voel waarheid en bevalligheid
in zijn werken, die bgna alien gedagteekend
zip v. 1494-1515.
Salak, een vulkaan op Java, in d. residentie
Batavia, nabij d. grens der Preanger gelegen.
HU verheft zich 2300 M. boven d. zee en is
v. d. voet tot d. top met een weelderigen
plantengroei bedekt. Zljn laatste uitbarsting
dagteekent v. 1699.
Salam, ook Salem on Selem, een Arabisch
woord, dat vrede beteekent en in 't Oosten
algemeen voor een groat gebezigd wordt.
vrede zij met U I — Een salam—Salam alek,
drager is in India iemand, die d. begroetingskaartjes v. nil beer overbrengt.
Salamanca is d. naam v. eon Spa.ansche
prov. en v. eon stad, in 't voormalige koninkrijk Leon gelegen. d. Stad ligt a. d. rivier
Tormes op een rots, heeft een beroernde universiteit, nit d. 13e eeuw dagteekenende, een
prachtig stiorenpark, een Gothische kathedraal
uit d. 16e eeuw, velerlei industrie en 18 000 inw.
ZU is historisch merkwaardig door d. overwinning, hier 22 Juli 1812 door d. Engelschen
onder Wellington op d. Franschen onder Marmont behaald. — d. Prov. Salamanca heeft op
een oppervl. v. 232 vk. mUlen 288000 inw.
Salamander (d.) was voor d. Ouden een
seer vergiftig dier, in hagedisvorm, dat zoo
koud was, dat 't,, door vuur loopende, dit
uitdoofde. Aristoteles geeft alleen d. laatste
busonderheid op; doch Plinius is in 't 10e on
29e book zgner „Historia natural's" uitvoeriger
on geeft breed op v. d. giftige eigenschappen,
welke d. salamander tot een verdelger v. geheele volken zouden kunnen maken. Een
gevolg v. die verhalen was, dat d. salamander
in d. Middeleeuwen on tot in4d. 17e eeuw dikwjls
symbool door dichters, beeldhouwers
en schilders gebruikt ward.
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Zulke salamanders kent d. tegenwoordige
wetenschap niet weer, doch ztj kent in d.
klasse der amphibi6n (amphibia) en wel in
d. orde der caudata of urodela twee familitin
v. salamanders, die alle volkomen weerlooze
en niet giftige dieren zijn. Deze hebben d.
gedaante v. hagedissen, doch hun huid is met
schubben bezet en hun pooten hebben geen
nagels ; jong zijnde, ademen zij door kieuwen,
later door longen; ztj komen dus veel nader
tot d. kikvorschen dan tot d. hagedissen,
doch zij verliezen hun staart niet en geven
geen kwakend geluid. d. Larven leven steeds
in 't water, doch d. volwassen dieren niet
altijd; bij die larven ontwikkelen zich d. voorpooten vroeger dan d. achterpooten. Deze
familie bewoont 't noordelijk halfrond en is
vooral sterk in Noord-Amerika vertegenwoordigd. In ons vaderland komen drie
soorten voor:
d. Land-salamander (Salamandra maculata,
Merr.) bereikt een lengte v. 16 cM. en is
donker zwart met twee rijen hooggele, soms
samenloopende vlekken op kop en rug en
eenige gele vlekken a. buik en teenen. d.
Voorpooten hebben 4, d. achterpooten 5 teenen.
Men treft dit dier, dat over 't geheel zeldzaam
is, in vochtige lommerrijke bosschen a., waar
't onder boomwortels en steenen leeft en zich
met slakken, aardwormen en insecten voedt.
Als men dit diertje tergt, zweet d. huid een
wit schuim uit, dat 't geheele lichaam overdekt en dat wel in 't menschelijk oog, maar
niet op d. huid der handen bijtend is.'t Wine
brengt d. jongen levend ter wereld en plaatst
zich daartoe a. d. kant v. ondiep water.
d. Water-salamander (Salamandra [Triton]
cristata Schneid.) bereikt slechts 14 cM. lengte
en heeft d. staart sterk samengedrukt; d.
kleur v. 't ltjf is boven grijs of olijfkleurig,
onder oranje en met zwarte vlekjes versierd.
In d. paartijd, 't voorjaar, ontwikkelt zich
bij 't mannetje een vliezige kam midden op
i. rug tot ver op d. staart, doch afgebroken
bij d. heupen. Deze soort komt veel voor in
-onze sloten en voornameltjk in heldere waterpoelen a. d. duinen en in d. heidevelden; zij
leeft d. geheelen zomer in 't water, doch
begeeft zich in 't najaar op 't land, om in
holen en gaten to overwinteren.
d. Derde inlandsche soort is d. kleine water-

assistent-resident en wordt geroemd als een der
fraaiste en gezondste plaatsen v. Neder1.-Indi6.
18 Sept. 1811 teekende hier d. you verneurgeneraal Janssens d. capitulatie, waarbij Java
met onderhoorigheden a. Engeland overging.
Salawatti, Zie Salwatti.
Saldanha

(JOAO CARLOS, OLIVEIRA E DAUN,

hertog VAN), een Portugeesch maarschalk en
staatsman, v. moedersztjde een kleinzoon v.
Pombal, gab. 7 Nov. 1791 to Lissabon. In 182.5
werd hij minister v. Buitenl. zaken, na d.
dood v. Johann VI stadhouder v. Oporto en
vervolgens minister v. Oorlog, wat hij tot 23
Juli 1827 bleef. Hiij vertoefde daarna een igen tUd
in Engeland en keerde na d. troonsbeklimming
v. Don Miguel (23 Juni 1828) n. zijn vaderland
terug, doch vermocht er, als hoofd der liberalen, weinig tegen d. aanhangers des konings
uit to werken, weshalve hij opnieuw Portugal verliet. Aan 't hoofd v. een leger bestreed
hij vervolgens wederom Don Miguel en 20
Mei 1834 deed deze afstand v. d. kroon. SALDANHA werd tot maarschalk verheven en met
d. portefeuille v. Oorkog belast, die hij echter
spoedig weer neerlegde. In 1836 werd hij als
aanstoker der Septemberomwenteling voor
10 jaar uit 't land verbannen. In 1848 trad hij
a. 't hoofd v. 't ministerie en, toen hij vervolgens bij 't hof in ongenade was gevallen,
organiseerde hij in 1851 een openbaren opstand, die hem gedurende 5 jaar als schier
onbeperkt dictator over Portugal deed heerschen. Bij d. troonsbeklimming v. Don Pedro
II (in 1856) kreeg hij zijn ontslag; in 1860
werd hij president v. 't opperste militair gerechtshof, v. 1862—'64 on nogmaals v. 1866 t.
'69 was hij gezant bij d. paus en in 1870 werd
hij ten gevolge v. een nieuwen militairen
opstand nogmaals minister-president. HU overl.
21 Nov. 1876 to Louden, waar hij sedert 1871
gezant was.
Saldoni (DON BALTHASAR), een Spaansch
componist, gab. in 1807 to Barcelona on overl.
in Febr. 1890 in diezelfde stad. HU was sedert
1830 leeraar in d. zang a. 't conservatoire to
Madrid en componeerde verscheidene opera's,
missen, hymnen en klavierwerken. Ook
schreef hij een aantal theoretische werken,'
o. a.: „Efemerides de musicos espanoles asi
professores come aficionates".
Salem, d. oudste naam v. Jerusalem (zie
salamander (Salamandra [Triton] taeniata dat art.). — Voorts vermelden wtj onder dien
Schneid.), welke slechts 8 a 10 cM. lang wordt,
naam : Salem. een stad in Voor-India (presiop d. rug bruin is met zwarte vlekken en a.
dentschap Madras) a. d. Tairomanni met 68 000
inw. — Salem, een stad in d. Amerikaanschen
d. buik geel of oranje. In d. paarttjd heeft
't mannetje een roodachtig witte kleur, die
bondstaat Massachusetts, op een landtong a.
op d. bovendeelen in 't lichtbruine en op d.
d. Atlantischen Oceaan gelegen; 't bezit talpooten in 't bruingele overgaat en geheel
rUke kerken on inrichtingen v. onderwijs bemet blauwachtige vlekken versierd is. Deze
nevens vele fabrieken, een goede haven en
soort komt 't meest voor; haar levenswtjs
30 900 inw. — Zie ook Salam.
is als die der vorige; v. beide leggen d.
Salemi, een stad op Sicilia, in d. Ital. prov.
wines eieren. Tot d. watorsalamanders beTrapani, a. d. spoorweg Palermo-Trapani,
hoort ook nog d. in ons land niet voorkomende
met vele kerken, een bergrulne en 11 800 inw.
bergsalamander (triton alpestris Laur.) en tot d.
Salep of Saleb. d. Knolachtige, soms
landsalarnanders behooren nog d. salamandra handy ormige wortels v. eenige soorten v. 't
atra Laur. (d. zwarte salamander), die in Zuidgeslacht standelkruid (orchis) leveren d. salep
Duitschland, FrankrUk en Zwitserland leeft,
v. d. handel. Tot dat einde worden zU afgeen d. Salamandrina perspicillata Say., die in wasschen, a. koorden geregen on (na in koItaliij en Dalmatia leeft.
kend water gedoopt to zijn) gedroogd. Zij koSalamis, Zie Koluri.
men voor als langwerpig rondo, half doorSalaris, v. 't Lat. salarium en dit v. sal,
schtjnende, wit-gele, op hoorn gelUkende
zout, beteekent eigenitjk zoutgeld; verder bebolletjes, in grootte met hazelnoten overeenzoldiging, jaargeld, enz., gelijk salarieeren bekomende; d. smaak is flauw, slUmig on een
zoldigen beteekent.
weinig ziltig. Some vertoonen ztj eon handSalatiga, eon stad op Java, in d. residentie
vormige gedaante. d. Hoofdbestanddeelen zUn
Samarang en 8 uur ten Z. v. d. stad v. dien
bassorine, gom on zetmeel. d. Salop wordt
naam gelegen. ZU is d. hoofdplaats v. een
in d. geneeskunde gebezigd bij geprikkelden
gelijknamige afdeeling en 't verblijf v. een
toestand der luchtwegen, v. maag en v. dar-
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men. — Verscbill. soorten v. orchis leveren
salep, vooral echter d. O. Mario, O. mascuta,
O. militaris en O. fusca.
PerziO, Turkije
d. Salop, die uit
enz. komt, is d. beste. Van minder goede
hoedanigheid is d. Duitsche salep, die bitter
v. smack is, wat men tracht to verhelpen
door d. wortels langer in kokend water to
weeken. Vervalschingen v. dozen wortel in
zijn geheel ztjn niet Licht mogeltjk ; wanneer
hij echter in poedervorm wordt afgeleverd,
komt er dikwi.jls aardappelmeel onder voor.
Salerno, in d. oudheid Salernum, d.hoofdstad v. eon Zuid-Italiaansche prov., gelegen
a. d. golf v. Salerno, a. Italie's westkust en
in een door bergen ingesloten viakte, die rljk
is a. oranjeboomen en palmen.A is d. zetel
v. een bisschop, heeft een fraaie kathedraal
(in 1084 door Robert Guiscard gebouwd), met
grattomben v. Longobardische koningen en v.
Paus Gregorius VII, talrijke andere kerken en
kloosters, een prefectuurgebouw, een fraaien
schouwburg, een merkwaardige aquaduct (v.
't jaar 1320) on 22 300 inw. In d. Middeleeuwen
was er to Salerno een zeer belangrijke medische universiteit (in 1150 gesticht), die echter
later overvleugeld ward door die v. Bologna
en Parijs en in 1817 is opgeheven. d. Voorn.
takken v. ntjverheid to Salerno zijn ztjdewevertj en katoenspinnerij. d. Handel is niet
onbelangrijk, ofschoon d. haven stark vorzand
is. — Salerno was oudstijds als Salernum een
Romeinsche kolonie, kwam na d. val v. 't
Romeinsche Rijk onder d. heerschapptj v. d.
Longobardische hertogen v. Beneventum en
ward in 848 ais leen v. 't Duitsche rijk een
eigen vorstendom, tot d. laatste vorst, Gisulf,
door zijn zwager, d. vorst der Noormannen,
v. d. heerschappij ward beroofd on zoodoende
Salerno in 't bezit der Noormannen kwam ;
later kwam 't a. d. Hohenstaufen, vervolgens
a. d. Anjous. Paus Gregorius VII overl. in
1085 to Salerno. — d. Prov. Salerno heeft een
oppervl. v. 100 vk. mtjlen on 597 000 inw.
Sales (FRANVIS DE), geb. 11 Aug. 1567 en
overl. in 1622 als bisschop v. Geneve. Hij word
19 Apr. 1665 door pans Alexander VII heilig
verklaard wegsns zijn groote verdiensten in
't terugbrengen v. „ketters" tot d. kerk. Hij
is d. stichter v. d. orde der Salesiarinnen,
aldus near hem genoemd, of der Visitatie,
welke naam ontleend is a. dien v. d. dag
barer stichting Jul!). Zij ward gevestigd
met behulp v. een vermogende dame, mevrouw de Chantal, oorapronkelt* ter verpleging v. behoeftige weduwen en ziekeltjke
vrouwen. In d. 18e eeuw had zich deze orde
uitgebreid tot 160 kloosters met meer dan
6000 nonnen. Thans vindt men nog alleen
kloosters v. deze orde, die haar werkkring
ook tot 't geven v. onderwtjs a. meisjes heeft
uitgebreid, in Italia en Oostenrijk.
Saleyer of Silajara is d. naam v. een
vruchtbare eilandengroep ten Z. v. Celebes,
waarvan 't door d. street v. Saleyer is gescheiden. 't Voorn. eiland is Groot-Saleyer, dat
nit een bergrug bestaat, die steal naar d. oostknot afhelt; langs d. westkust vindt men
kleine vlakten, besproeid door vele kleine
riviertjes. d. Bevolking telt 60 000 zielen,
meerendeels Makassaren, Bonters en Loewoeers. Men vindt er klappercultuur op groote
schaal ; olie, copra en klappers worden ult.
gevoerd. d. Nederl. gezaghebber is er ondergeschikt a. d. gouverneur v. Makassar.
Salff (Fakricaszo), eon Italiaansch letterkundige, in 1759 to Cosenza, in Calabria, geb.
'Hu maakte zich 't eerst ale letterkundige
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bekend door een fraai geschreven „Saggio sot
fenomeni anthropologici relativi ai tremuoti
avvenuti nails Calabria" (1793). Na 't bekleeden v. verschill. administratieve betrekkingen
word MI in 1800 hoogl. in d. wijsbegeerte en
geschiedenis to Milaan, in 1807 in d. diplomatie en in 1811 in 't staatsrecht. Na d. restauratie
begat hij zich n.Frankrilk on blj overl. to Passy,
bij Partjs, 5 Sept. 1832. Onder zijn werken
verdienen nog vermelding min voortzetting
v. Ginguene's vermaarde „Histoire litteraire
de l'Italie" (XI—XIV), „Sulla storia dei Greci,
discorso" (1817) on „Saggio storico-critico sulla
commedia Italiana" (1829). Zijn tooneelstukken ztjn v. minder belang.
Salian, eon stad in 't N.-0. v. Klein-Azi6,
tot 't Russisch gouvernement Bakoe behoorende, in d. delta v. d. goer, met 11 200 inw.
In d. nabijheid vindt men tal v. petroleumbronnen.
Salicine is een gekristalliseerd glucoside,
dat in d. bast on in d. bladeren v. salixsoorten voorkomt. 't Is in koud water moeiltjk
oplosbaar on wordt door emulsine of verdunde
zuren gesplitst in glucose en saligenine. Saligenine heeft tot moleculair-formula
n
4 'OH
en is dus een alcohol en een phenol; 't isgekristalliseerd on oplosbaar in water en
doze oplossing wordt door ferrichloride blauw
gekleurd.
Salicylaldehyde ('t) of salicyligzuur
is een stark riekende vloeistof, die zoo wel d.
eigenschappen v. aldehyden als die v. phenolen heeft. 't Heeft d. samenstelling
OH
C,Hs 0 en
`'H
ontstaat o. a. door oxydatie v. saligenine t.
salicine (met kaliumdichromaat en zwavelzuur) of populine. Ook komt 't voor in d.
aetherische °lien v. spiraeasoorten on in d.
chrysomelalarven. 't Geeft btj oxydatie salicylzuur, reduceert zilverhydroxyde on verbindt zich met d. zure sulfleten, ammoniak
en aztjnzuuranhydride. 't Geeft eon groen
koperzout en d. waterige oplossing wordt doorferrichloride violet gekleurd.
Salicyligzuur, Zie Salicylaliehyde.
OH
Salicylzuur (C6114 COOHJ
is tegelijkerttjd eau phenol on een zuur on geeft zouten.
't Is to bereiden uit benzoezuur, uit phenol
on uit eenige derivaten v. benzol (o. a. uitkresol). 't Komt o. a. als methylaether voor
in d. aetherische olie v. Gaultheria procumbens (novena gaultherileen) en is ook to verkrtjgen door oxydatie v. salicine, saligenineen salicylaldehyde. Bovendien is 't natriumzout v. salicylzuur to bereiden door een stroom
droog koolzuurgas to leiden door volkomen
droog verhit phenolnatrium, waarbU ook volkornen zuiver phenol ontstaat. II t dit natriumzout is door zuren 't salicylzuur vrtj temaken.
Salicylzuur is gekristalliseerd on in koud
water moeiltjk oplosbaar, sublimeert bU verhitting, wadrbil 't spoedig in koolzuurgas en
phenol uiteenvalt, geeft in oplossing met
ferrichloride eon violette verkleuring, heeft
een stork antiseptiach vermogen en is reukeloos, waardoor 't to verkiezen is boven phenol.
d. Zouten v. 't salicylzuur missen 't antiseptisch vermogen.
Salle (Salvia). Dit geslacht, behoorende
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tot d. uitgebreide fam. der lipbloemigen (La-biatae) en volgens 't stelsel v. Linnaeus tot d.
le orde der 2e klasse (Diandria Monogynia),
kenmerkt zich door een tweelippige bloemkroon, terwijl twee meeldraden onder d. bovenlip der bloemkroon a. elk. evenwijdig loopen.
Helmbindsel bereikt een ongekende lengte
en doet zich voor als een op d. helmdraad
dwars of schuin ingeplante draad, die a 't
eene uiteinde een stuifmeelvoortbrengend on
a. 't andere een loos helmknopje draagt, dat
zich meestal in d. gedaante v. een knopje vertoont. Daar zich d. helmdraad gewoonitjk
dichter bij 't looze dan bij 't gevulde hokje
bevindt, zijn d. armen v. 't helmbindsel ongelijk.
In onze Flora komen slechts twee soorten
salie voor, nl.: d. veld-salie (S. pratensis) en d.
kleinbloemige-salie (S. verbenaca). d. Veld-salie
is overblijvend, bloeit in Mei on Juli on wordt
-op grasgronden, langs d tjken enz. aangetroffen.
d. Duideltjk vierkante stengel is hard en
-evenals d. takken met een zacht, v. bovon
kleverig dons overtogen. d. Bladeren, die een
eigenaardigen reuk bezitten, zijn zeer onregelmatig, dubbel gekarteld en min of meer hobbelig door een fijn net v. verheven aderen;
alleen 't bovenste paar is ongesteeld, d.
-overige zijn vrij lang gesteeld, eirond of langwerpig. d. Bloemen zijn vrij groot, kort gesteeld, blauw (soms bleak-blauw of bont),
eerst tot zestallige kransen on vervolgens
tot al of niet vertakte trossen vereenigd.
Veal minder algemeen wordt d. S. verbenaca
aangetroffen, zich v. d. vorige onderscheidende door haar a. beide zijden groene bladeren en d. nauwelijks buiten d. kelk uitstekende bloemkroon, wier bovenlip niet of zeer
weinig gekromd is.
d. Gewone salie (S. officinalis), in bergachtige
streken v. Zuid-Europa voorkomende, wier
bladeren in d. geneeskunde worden aangewend
als een prikkelend, min of meer samentrekkend
middel, heeft een struikachtigen stengel on
zacht behaarde takken on bladeren. d. Bladeren zijn eirond-lancetvormig, gekarteld on rimpelig on bevatten looizuur en een aetherische
-olio, waaraan zij hun geneeskrachtige eigenschappen verschuldigd zijn. d. Bloemen zijn
paarsblauw; d. schutblaadjes broos; d. tanden
v. d. kelk verlengd en doornig-kafnaaldig; d.
Buis v. d. bloemkroon is inwendig v. een ring
v. Karen voorzien. Doze plant wordt bij ons
veel gekweekt. In onze tuinen komt ook een
verscheidenheid met grooter blad voor.
Behalve als geneesrniddel worden d. bladeren
der S. officinalis ook als specerij tot huishoudelijke doeleinden gebezigd.
Salvia sylvestris en S. verticillata komen bij
-ons hoogst zelden voor. d. Eerste behoort to
huis in Oost- en Zuid-Europa en Middel-Azie,
tweeds in d. Rijnstreek. Zie ook 't art.
-

.Gamander.
Salieri (ANTONIO), een Italiaansch com-

ponist, in 1750 to Legnano gab. Hij was een
leerling v. Gaszman, dien htj in 1773 als
kapel- on tooneel-directeur to Weenen op
volgde. Ook leerde htj veel v. Gliick, onder
wiens leiding hij zijn eerste opera, „Danaides",
Schreef en wiens manier hij zich zoo eigen
maakte, dat men dozen voor d. componist der
„Danaides" hield, totdat Gltick zelf 't tegendeel
verzekerde. Later beLraf htj zich n. Parijs, waar
-ook zijn opera „Tarare" grooten opgang maakte.
In 't geheel heeft hij 39 opera's vervaardigd,
v. welke d. meeste een blijvende waarde bezitten. Voorts gaf htj een groote menigte
kleinere stukken, v. welke d. luimige duetten
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on terzetten 't best geslaagd zijn. Ook vormde
hij vele uitmuntende zangeressen. Hij bracht
't grootste deel v. zijn leven to Weenen door,
waar hij 7 Mei 1825 ook overl. Zie Mosel,
„Ueber das Leben and die Werke Salieri's"
(1828).
Sailers was bij d. Romeinen d. naam der
12 priesters v. Mars Gradivus, wier heiligdom
op d. Palatijnschen heuvel stond. d. Aanleiding
tot hun installing wordt aldus opgegeven.
Toen onder d. regeering v. Numa Pompilius
een hevige pest in Italie woedde on zich tot
in Rome verspreidde, lieten d. goden 't anoile
(een schild v. bijzondere gedaante) v. d. hemel
nederdalen, waarna d. pest ophield. Men raadpleegde d. waarzeggers, die v. oordeel waren,
dat dit schild een teeken der steeds voortdurende heerschappij v. Rome was, on d. raad
gaven, nog elf soortgelijke schilden to doen
vervaardigen, opdat 't echte niet zoo gemakkelijk ontvreemd zou kunnen worden. Dit geschiedde on d. twaalf ancilen werden in d.
Curia bewaard; doch zij werden jaarlijks op
1 Mrt, wanneer d. sailers a. Mars offerden,
door d. stad rondgedragen, waarbij zij d.
schilden tegen elk. sloegen en onder krijgsdansen oude liederen (Salische.gezangen) tot lof
v. Mars e a. goden, ook v. beroemde mannen,
nl. v. Memurius, die d. elf andere schilden vervaardigd had, zongen. d. Kleeding der sailers
bestond uit een purperen tunica, met goud geborduurd, die door een koperen gordel ward
vastgehouden; over daze hing een toga met
een purperen rand en op 't hoofd droegen zij
een kegelvormige muts; zij hadden een z waard
op zijde on in d. rechterhand een spits of roede
on hielden in d. linker 't schild. Aileen patricische jongelingen, wier ouders nog leefden,
werden onder d. sailers opgenomen. — Tullus
Hostilius stelde een dergelijk priestercollege
ter eere v. Mars Pavor on voor d. dienst v.
Quirinus in, made uit 12 priesters bestaande,
die hun heiligdom op d. Quirinaalschen heuvel
hadden; doch v. daze sailers is weinig meer
bekend.
Sailers, d. naam v. een volksstam, oorspronkelijk a. d. beneden-IJsel woonachtig.
Ammianus Marcellinus (4e eeuw) is d. eerste,
die hen noemt. Daze Sailers of Salische Franken
waren reeds ten tijde v. d. Romeinschen keizer
Probus (276-282) voor d. Romeinen zeer gevaarlijk on streden een eeuw lang tegen daze
wereldbedwingers, die eindelijk zelfs voor hen
terugtrokken. Na 't midden der 4e eeuw werden
d. Franken al gemeen onderscheiden in Salische
en Ripuarische Franken.
Saligenine, Zie Salicine.
Salimbene

(VENTURA), IL CAVALIERS BEVI-

genaamd, was d. zoon do leerling v.
d. schilder Arcangiolo S. to Siena, waar hij
in 1557 gab. ward. Na d. dood z(jns vaders
zwierf hij in Lombardije rond, waar hij tjverig
studeerde, voornamelijk naar d. werken v.
Correggio. d. Werken uit zijn eersten tijd,
voornamelijk die, welke hij gedurende zijn
eerste verblijf to Rome schilderde, deden
groote verwachtingen v. horn opvatten, die
echter slechts ten deele vervuld werden. Ztjn
fresco's, o. a. die in d. kapel der Jeztlieten, zijn
vooral bekoorlijk op 't eerste gezicht door
een zekere harmonie v. kleuren, waarbij ook
d. omtrekken met zorg geteekend zijn. Hij
had toen schoone vormen en streefde met
geen ongunstig gevolg naar waarheid v. uitdrukking, wat to meer doet betreuren, dat
hij daarvan later afweek. Tot zijn voorn.
werken behooren een „Kruisiging" in d. kerk
S. Domenico to Rome en eenige schildertjen in
LACQUA
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't Servitenklooster to Florence en in d. domkerken to Pisa, Siena, Foligno en elders. salmiBans oven. to Siena in 1613. ZUn banaam var.
kreeg hU v. d. kardinaal Bevilacqua, die hem
tot ridder verhief. ZUn portret is gegraveerd
door Gregori. Eenige v. zijn werken zijn ook
gegraveerd.
Salingre (wEsmANN), een Duitsch dichter
v. kluchtspelen, gab. 17 Mei 1833 to Berlijn
en oven. 4 Febr. 1879. Nadat zUn eerste stuk,
„Mauer Montag", met veal buval was ontvangen, zeide hij 't koopmansberoep vaarwel
om zich geheel a. d. letterkunde to waden.
In d. oorlog v. 1870—'71 was hij berichtgever
v. verschill. Berlijnsche couranten en vervolgens redigeerde hU eenigen tad 't humoristische
blad „Humor". HU heat meer dan 100 kluchten blaspelen geschreven, v. welke wij slechts
noemen : „Ein ruhiger Mieter", „Pech-Schulze"
(1875), „Pietsch im Verhor", „Die Afrikanerin in
Kalau" on „Raise durch Berlin in 80 Stunden".
Salisbury, d. hoofdstad v. 't Engelsche
graafs. Wiltshire, a. d. samenvloeiing v. d.
Bourne en d. Avon, met 16 000 inw. Zij is
d. zetel v. een bisschop en heeft een in OudEngelschen stal gebouwde kathedraal uit d.
13e eeuw, die als voorbeeld v. eenheid in d.
Gothische bouwkunst geldt (12 deuren, 365
vensters on 8766 zuilen ; naar 't aantal maanden, dagen en uren v. een jaar). Verdere
prachtige en merkwaardige bouwwerken zijn:
't aartsbisschoppelijk paleis, d. s. Thomas- en
d. s. Edmundskerk, 't in Dorischen stijl gebouwde gereclashof, d. schouwburg e. a. Men
heeft er een groot aantal fabrieken; ook d.
handel in vee en graan is niet onbelangrijk. —
Salisbury ontstond in d. 12e eeuw, na d. ondergang v. 't noordelijker gelegen Old Sarum,
uit 't Romeinsche sorbiodunum, d. vroegere
residentie v. d. vorsten v. Wessex. Merkwaardige bouwvallen bevinden zich in d.
nabU h eid.
Salisbury is een titel, die oorspronkelak
door d. heeren v. bovengenoemde stad gedragen ward. In d. 11e eeuw kreeg Patricius
v. Evreux, stadhouder v. Aquitanie, 't slot en
d. graventitel, in walker bezit ha later door
Hendrik II bevestigd word. Na zijn dood (1167)
ging d. titel over op William Longespee, een
natuurlUken zoon v. Hendrik II, die in 't Heilige
land a. d. zUde v. Richard Leeuwenhart streod
en aanvankelUk Jan zonder land tegen diens
baronnen ondersteunde. HU was met een
kleindochter v. d. eersten graaf v. Salisbury
gehuwd en komt daarna zelf onder dien naam
voor. Hij schaarde zich korten tijd a. d. zjjde
der Franschen, toen d. zwakheid en trouweloosheid v. Jan zonder land hem v. dien
vorst afkeerig gemaakt hadden, doch verbond
zich na d. troonsbesttjging v. Hendrik III
weer met anderen tot VerdrUving der Franschen. HU oven. in 1226; zjn zoon William
sneuvelde in 1250 bU Damiate. Margaretha,
kleindochter on erfgename v. d. laatsten, bracht
d. titel over op haar dochter Alice, die met
Thomas Plantagenet, graaf v. Lancaster,
gehuwd was. Nadat daze in 1321 wegens
hoogverraad was ter dood gebraoht, beleende
Eduard II zekeren William de Montacute met
't slot Salisbury, terw01 Eduard III hem vervolgensook d. grafelijken titel schonk. William,
wiens vrouw volgens d. overlevering aanbolding moat hebben gegeven tot d. instelling
der ridderorde v. d. Kousenband, oven. in
1343. ZUn zoon William onderscheidde zich in
d. slagen bU Crecy en Poitiers, alsmede in d.
oorlog met Schotland, en overl. in 1397. HU
ward opgevolgd door zUn neef Jan, eon gun-
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steling v. Richard II, die na 't afzetten v. dien
vorst a. een samenzwering tegen Hendrik IV
deelnam en in 144..0 gedood ward. Zijn zoon
Thomas, die d. verbeurdverklaarde goederen
en d. titel terugkreeg, maakte d. tocht n.
FrankrUk mee en sneuvelde in 1428 voor
Orleans. Hij Het een dochter na, wier echtgenoot, Richard Neville, als graaf v. Salisbury
voorkomt, welke titel vervolgens op zijn won,
d. beroemden graaf v. Warwick, overging.
Een jongere dochter v. dozen was gehuwd
met d. hertog v. Clarence, een broader v.
Eduard IV, wien in 1472 ook d. titels Warwick
on Salisbury geschonken warden. Margaretha,
een dochter v. d. hertog v. Clarence on d.
laatste afstammeling uit 't huis der Plantagenets, ontving d. titel gravin v. Salisbury;
zij ward in 1541 op last v. Hendrik VIII, toen
zij reeds zeventig jaar oud was, ter dood
gebracht. In 1605 verhief koning Jacobus I
zijn minister Robert Cecil tot graaf v. Salisbury, waarna die titel in dat geslacht bleef,
totdat een zijner nakomelingen in 1789 tot
markies v. Salisbury verheven werd.'t Tegenwoordig hoofd v. 't geslacht is Lord ROBERT
ARTHUR TALBOT GASCOIGNE CECIL, geb. 3 Febr.
1830. Hij ward in 1857 lid v. 't Lagerhuis,
waar hij zich weldra als een der bekwaamste
aanvoerders der Tory-partij onderscheidde._
Door d. dood v. zijn ouderen broader (1865)
erfde hij d. pairswaardigheid en nam htj als
zoodanig d. titel VISCOUNT CRANBORNE aan.
In 't ministerie Derby was hij v. 1866—'67
staatssecretaris voor India en in 1868 namhij, door d. dood ztjns vaders markies V. SAWS-BURY (d. derde) geworden, zitting in 't Hoogerhuis. In 1870 ward hij kanselier v. d. universiteit to Oxford en in 1874 in 't kabinet.
D'Israeli staatssecretaris v. Indid; v.1878—'84
was ha zulks v. Buitenl. Zaken en in 1878
was hij tevens tweede gevolmachtigde voor
Engeland op 't Berlaner Congres. In 1881
schaarde hij zich ba d. leiders der conservatieve partij en v. Juni 1885 tot Jan. '86 ,
a. 't hoofd v. 't ministerie. In Aug. stondhij
1886 ward hij wederom met d. vorming v. een
ministerie belast, waarvan hij tot Aug. 1892.
premier was, toen Gladstone a. 't hoofd
een nieuw kabinet optrad. Zie Pulling, „Marquis of Salisbury, life and speeches" (2 dln„
1885).
Salische wetten (loges Salicae). d. Oorsprong dozer wetten verliest zich in d. hooge.
oudheid. Volgens d. inleiding eener herziene
uitgave, die uit d. 7e eeuw dagteekent, waren;
zij omstr. 't jaar 422 door vier hoofden der
Franken (Wisogast, Bodogast, Salogast en
Windogast) a. d. volksvergadering voorgesteld
en door daze aangenomen. Men vindt er geen
gewag in gemaakt v. Pharamund, d. toen-.
maligen koning der Franken, waarschUnlUk
omdat d. koningen destUds krikshoofden
waren on belangrUke zaken steeds door 't
geheele yolk warden behandeld, dat d. wetten
vaststelde in d. volksvergaderingen. Ben deropvolgers v. koning Pharamund, Clovis (486),
verbeterde d. Salische wetten, list ze in 't
Latan vertalen on voerde ze algemeen in. zg
maakten then d. wetgeving nit der Salische
Franken, gelUk d. Ripuariers bun eigen Ripuarische wetten hadden (zie 't art. Franken)_
In vele opzichten komen zU met d. wetten
der overige Germanen overeen. Omstr. 630vaardigde koning Dagobert een herzienen
„pactus legis saliae" (pactus = besluit, in d__
volksvergadering genonien) nit, waarin o.
doze merkwaardige bepaling der wet voorkomt: „lex autem est constitutio scripta;.
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mos est vetustate probata consuetudo sive lex
non scripta; nam lex a legendo vocata, quia
scripta est; mos autem est consuetudo longa

de moribus tracta tantundem". d. Salische
wetten bevatten dus d. codilicatie v. 't v.
oudsher bestaande gewoonterecht.
Onder d. latere Merovingers werden d. Saliache wetten met nieuwe bepalingen verrijkt
en wat daarin a. haar heidenschen oorsprong
herinnerde naar d. christelijke begrippen gewijzigd. Zij bestonden toen uit 80 titels, grootendeels handelende over straffen, op misdrijven
gesteld, of over d. schadevergoeding, ten gevolge v. deze to voldoen. Onder Karel d. Groote
werden d. Salische wetten geheel herzien,
opnieuw uitgegoven en in d. Duitsche taal
overgebracht, v. welke vertaling nog eenige
fragthenten bestaan.
Een bepaling der Salische wetten, waarop
d. uitsluiting der vrouwen v. d. troonsopvolging gegrond werd on die daardoor een groot
historisch gewicht heeft verkregen, gaf aanleiding tot zeer uiteenloopende meeningen.
vinden haar in Titel LXII, „De Alodis",
art. 6: „De terra Salica nulla portio hereditatis
mulieri veniat. Sod ad viriiem sexum tota
terrae hereditatis perveniat". d. Waarschijnlijke beteekenis v. d. uitdrukking „terra salica"
is alode of allodiaal goed, dat alleen vatbaar
was om door d. vrijen burger on krijgsman,
met uitsluiting v. vrouwen en vreemdelingen,
to worden bezeten en door hem tegen iederen
aanval kon worden verdedigd. Met dus a. d.
zucht, d. grondeigendom in Oen° hand zooveel mogelijk to doen vererven, maar a. d.
barbaarschheid en oorlogszucht dier tUden
moat een wetgeving worden toegeschreven,
die d. vrouwen uitsloot v. een erfopvolging,
in wier bezit zij niet bij machte waren zich
to handhaven. Een bepaling toch, in dien
zelfden titel der Salische wetten voorkomende,
riep ale mannelijke erfgenamen tot d. nalatenschap der onroerende goederen on wel
niet bij staken maar bij hootden.
Door d. ontwikkeling v. 't leenstelsel on d.
verdeeling v. d. grondeigendom werd v. lieverlee d. macht der oude on oorspronkelijke grondbezitters gebroken on werden zij ten prooi a.
d. afpersingen on geweldenarijen der groote
en machtige heeren, die zich v. hen begonnen
to bedienen om hun vazallen to gerieven, die
hun grondeigendom ontvingen v. d. vorsten,
ender d. verplichting hen als souvereinen te
erkennen. Weldra werden d. oorspronkelijke
landbezitters gedrongen hun landerijen a.
leenheeren in eigendom of to staan en deze
v. hen als leenen terug te ontvangen, onder
belofte v. bescherming. 't Allodium ging dus
in leenroeng goed over en 't voorschritt der
Salische wetten, waarbij vrouwen v. d. erfopvolging waren uitgestoten, werd niet meer
toegepast. d. Troonsopvolging echter, waar die
bij erfrecht plaats greep, bleef geregeld door
d. Salische wetten, omdat d. kroon, die niet
verschilde v. 't allodium (daar d. koningen
oorspronkelijk krUgsoversten waren), niet
onderhevig was a. d. veranderingen, die 't
particulier grondbezit had ondergaan. d. Uitsluiting der vrouwelijke lijn v. d. troonsopvolging werd dus een voortdurend gewoonterecht on in Frankrijk uitdrukkelijk tot rijkswet
verheven, toen Philips V door d. onder d. naam
parlement bijeengeroepen graven als koning
werd erkend, wat aanleiding gat tot een langdurigen oorlog met Eduard III v. Engeland,
die met eon dochter v. Philips IV (d. broader
v. Philips V) gehuwd was. Zij werd later

wederom bevestigd ten gunste v. Hendrik IV
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parlementsbesluit v. 't jaar 1593. Ook nog:
in Jatere tijden heeft Izeltde beginsel in d.

bij

geschiedenis een gewichtige rol gespeeld. —
Uitvoerig vindt men over d. Salische wetten
gehandeld bij Meijer , „Origine et progres des
Institutions judiciaires I", Pardessus, „Lois
Saliques" (1843), on Merkel, „Salische Gesetze"
(1850).
Sallet (FRIEDRICH VON), een Duitsch dichter
on schrijver, geb. 20 Apr. 1812 te Neisze, in
Silezie, v. 1829—'38 Pruis. officier, overl. 21
Febr. 1843 to Reichau bij Nimptsch. ZUn
voorn. werk is 't gedicht „Laienevangelium"
(9e dr. 1879); zijn „Samtliche Schriften" werden in 5 dln uitgegevon; v. zijn „Gesammelte
Gedichte" verscheen d. 4e druk in 1864. ALFRED VON BALLET, een Duitsch munt- en
ponningkundige, een zoon v. d. voorg., geb.
19 Juli 1842 to Breslau, sedert 1884 directeur
v. 't muntkabinet v. 't koninkl. museum to
Berlijn en sedert 1874 uitgever v. 't „Zeitschrift
fur N um isinatik". Hij schreef o. a. „Die KtInstlerinschriften auf griechischen Miinzen" (1871)
en ,.Beschreibung der antieken MUnzen der
koniglichen Museen zu Berlin" (1888 e. v.).
Sallustius (CAJUS CRISPIIS), een der nitmuntendste Romeinsche geschiedschrUvers,
86 v. Chr. to Amiternum, in 't gebied der
Sabijnen, uit aanzienlijke, doch plebeische
ouders geb. Toen hij ongeveer 34 jaren oud
was, werd hij to Rome tot volkstribuun gekozen; v. deze positie maakte hij gebruik t
omzijnvadMlethfigrvon
a. to vallen, zoodat deze 't onderspit moest
delven. Twee jaar later werd hij wel door dcensor Appius Claudius Pulcher nit d. senaat
gestooten, doch door d. invloed v. Caesar daarin
weer opgenomen, tot quaestor aangesteld en
n. Numidi8 gezonden, waar hij aanzienlijke
schatten vergaderde; vanhier, dat hij na zijn
terugkomst to Rome een luisterrijke rol
speelde. In lateren tijd schUnt hij zijn jeugdigedwaasheden ingezien en matiger geleefd to
hebben. Hij stierl to Rome in 't 719e jaar der
stad (35 v. Chr.). Gedurende zijn ambteloos
leven maakte hij d. vaderlandsche historie tot
zijn hoofdstudie; to bejammeren is 't echter,
dat wij v. d. uitvoerige geschiedenis, waarin
hij d. tijden na Sulla's dood tot op d. samenzwering v. Catilina beschreef, slechts eenige
brokstukken bezitten. Twee ander° geschiedkundige geschriften, welke in bun geheel tot
ons gekomen zijn, bevatten d. oorlogen der
Romeinen tegen d. Numidischen koning Jugurtha on d. sarnenzwering v. Catilina. d.
Groote waarde dezer beide historische werken
wordt algemeen erkend; zij munten uit zoowel
door hun rijken , degel Uken inhoud als door hun
verhaaltrant on kernachtigen stijl. Hij schijnt
d. Grieksche schrtIvers, inzonderheid Thucydides, tot voorbeeld genomen to hebben, dien
hij volgens Quintilianus e. a. zelfs overtreft.
Sallustius d. Syri?r (SALLUSTIUS SYRUS),
wel to onderscheiden v. d. beroemden Romeinschen geschiedschrUver, was een Cynisch wijsgeer, die in d. eerste eeuwen onzerjaartelling
leeide, in Syrie geb. werd, to Athena en
Alexandria zich ophield en aldaar onderwijs
gaf. moat een geschrift „Over d. Goden
on d. Wereld", waarin hij d. Epicurische leer
bestreed en d. eeuwigheid der ziel en der
wereld zocht to bewUzen, vervaardigd hebben.
Anderen sch rUven dit werkje toe a. een nieuwplatonisch wUsgeer v. denzelfden naam, die
onder keizer Julianus in 't jaar 363 onzer
jaartelling met d. consulaire waardigheid bekleed werd, doch v. 'Wien ons overigens wei-

nig of niets bekend is.
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Salm, een eeuwenoud Duitsch graven- en

vorstengeslacht, dat tot a. d. Fransche revo-

tutie 't vorstel. grants. Ober-Salm in d. Vogezen en 't graafs. Nieder-Saim in d. Ardennen

bezat. In 1040 splitste zich 't geslacht in d.
beide huizen Nieder- en Ober-Salon. d. Beide
zijlinies, waarin zich 't laatsgen. splitste,
stierven resp. in 1475 en 1597 uit. ten gevolge
waarvan 't grondgebied in andere handen overging. 't Huis Nieder-Salm, dat in 't bezit v. 't
hertogdom Limburg kwam, stierf in 1413 uit,
waarna graat Johann VI v. Reifferscheidt, een
bloedverwant, als erfgenaam optrad. d. Thans
nog bloeiende Jinien der beide huizen zUn dus
niet v. Salmsche afkonist, maar namen titel
en goederen over. Tot 't huis Ober-Salm behooren d. linies Salm-Salm, Salm-Kyrburg en
Salm-Horstmar ; tot 't hum Nieder-Salm d.
oudere takken Salm-Reifferscheidt-Krautheim,
Salm-Reifferscheidt-Raitz en Salm-ReifferscheidtHainspach en d. linie Salm-Reifferscheidt-Dyck.

d. Kath. linie Salm-Salm, welker laden sedert
1739 rijksvorsten waren, verloor haar goederen
bij d. Fransche revolutie, doch kreeg in 1803
een vorstendommetje in 't voormalige bisdom
Munster tot schadevergoeding. Een der laden,
Prins FELIX ZII BALM-SALIA, geb. 25 Dec. 1828,
was eerst in Pruis., daarna in Oostenrijkschen
krijgsdienst, streed in d. Amerilcaanschen burgeroorlog voor d. unie, was 1864—'67 generaal
en adjudant v. keizer Maximiliaan v. Mexico en
chef v. 't keizerlijke huis en sneuvelde later als
Pruis. majoor (18 Aug. 1870) bij s. Privat. Onder
d. titel „Queretaro" (2 dln, 1868) gaf hij een
gedeelte v. zijn dagboek nit Mexico uit. Sedert
1862 was hij gehuwd met AGNES LE CLERQ (gob.
25 Dec. 1840 in Canada), die zich door haar
menschlievendheid, alsmede op letterkundig
gebied, heelt bekend gemaakt. In 1876 ging
een 2e huwelijk a. met d. gezantschapssecretaris CHARLES HENEAGE en zij overl. in
1878. ZU schreef „Zahn Jahre aus meinem
Leben, 1862—'72" (3 dln, 1874—'75). — d. Linie
Salm-Reifferscheid-Dyck, die in 1888 uitstierf,
werd in 1816 in d. Pruis. vorstenstand verheven. 't Meest bekend is d. door haar poetisch talent uitmuntende vorstin CONSTANCE
zu SALM-REIFFERSCHEIDT-DYCK, die uit oudadellUk geslacht d. Theis in Picardie stamde
en in 1767 to Nantes werd gob. Na sedert 1789
getrouwd to zUn geweest met d. chirurg Pipe-

let, trad zij in 1813 in 't huwelUk met worst
Joseph an Salm-Reifferscheidt-Dyck (gob. in
1773, overl. 21 Mrt 1861 als Pruis. majoorgeneraal to Nizza) en zij overl. 13 Apr. 1845
to ParUs. Van haar werken noemen wtj : d.
tragedie „Sappho" 4794), d. roman „VingtQuatro heures d'une femme sensible" (nieuwe
dr. 1825), haar „Poesies", „Mes soixante annees"
(1833). „Epitre aux femmes" en „Eloge de Lalands". Haar gezamenitjke geschriften werden
in 1843 in 4 din uitgeg.

Salmanaatrer, koning v. Assyria, had
in of omstr. 729 v. Chr. Hoseas, koning v.
Israel, schatplichtig gemaakt. Toen deze ter
herwinning zUner onafhankelUkheid hulp bU

d. koning v. Egypte zocht, word d. hoofdstad
Samaria door SLLMANASSIR belegerd en in

722 v. Chr. ingenomen. d. Koning en d. voorn.
inwoners werden door d. overwinnaar gevankoala meegevoerd, waardoor 't rUk brae' vernietigd word.
Salmaaius (cwaymus), eigenlUk Claude de
Saumaise, een man v. veelomvattende geleerdheld, to Semur, m Auxois, 15 Apr. 1588 gob.
Ztjn vader, die een aanzienlUk magistraatspersoon was. onderrichtee hem zelf in d.eude
talon en zond hem reeds op zUn 16e jaar n.
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Hier maakte hU.uitstekende vorderingen en
vervolgens ging hU in 1606 n. Heidelberg, om
onder d. beroemden Gothofridus d. rechtsgeleerdheid to beoefenen. 't Was hier, dat hij
als autodidact verscheidene talon aanleerde,
met name 't Pernisch, Koptisch, Chaldeeuwsch,
Arabisch en Etruscisch. Later (1610) n. FrankrUk teruggekeerd, wljdd e hU zich geheel a.
d, taalstudie e. a. geleerdheid, terwijl zijn
geheel volgend leven zich kenmerkt door
critische werkzaamheden en geleerde twisten.
Van zUn moeder, die d. leer v. Calvtjn was
toegedaan, had hij reeds vroeg d..indrukken
ontvangen, welke ook hem tot die leer deden
overhellen; zelfs huwde hU in 1623 met d.
dochter v. eon aanzienlijk protestant, Josias
Mercier. Eenige jaren later hield htj zijn verblijf
op 't landgoed v. zijn schoonvader bU Parijs
en hier voltooide hij zUn groot work over
Plinius en Solinus. In 1631 word hij to Leiden
als hoogl. in d. plaats v. Scaliger beroepen.
her vertoefde hij eenigen tijd en daarna deed
hij een reis n. FrankrUk, waar hij d. titel
staatsraad en d. orde v. s. Michael ontving.
In 1645 schreef hU een work over 't primaat
v. d. paus, waarover hij v. d. kant der Fransche geestelijkheid eenige onaangenaamheden
had; doch 't hof list d. beslissing der zaak a.
d. godgeleerden over. d. Verbannen koning
v. Engeland, Karel II, bewoog hem 4 jaar
later tot 't vervaardigen v. eon Lattjnsch gedenkschrift voor zUn vader, 'twelk onder d.
titel „Defensio regia pro Carole I" 't licht
zag en zooveel opzien baarde, dat 't parlement door d. pen v. Milton daartegen een
heftig en bitter antwoord list opstellen, wat
hem des to gevoeliger trof, omdat zijn republikeinsche vrienden in Holland zijn jiver ter
verdediging v. 't koningschap afkeurden.
Onder daze omstandigheden voldeed hij a. d.
dringende uitnoodiging v. koningin Christina,
om Zweden to bezoeken; doch d. luchtstreek
hier was voor zUn gezondheid nadeelig, weshalve hij in 't volgend jaar over Denemarken
n. Holland terugkeerde; hij begaf zich in 1653
naar d. baden v. Spa, waar htj 3 Sept. v.
'tzelfde jaar overl. Onder zUn uitgegeven geschriften zijn d. volgende d. belangrUkste:
„Plinianae exercitationes in Solinum" en d.
uitgave der „Scriptores historiae Augustae";
voorts „De Homonymis Ryles latricae", „De
Mutuo", „De . Modo usurarum", „De foenore
trapezitico", De re militari Romanorum",
„De lingua Hellenistica", „Observationes" in
jus Atticum et Romanum" en Epistolae".
Al daze werken dragon moor d. kenmerken
v. 's mans diepe en veelomvattende geleerdheld dan v. zUn smaak en oordeel. Geholpen
door een buitengewoon stark geheugen, arbeidde hU zeer gemakkelijk en vlug. Onder
zUn tUdgenooten had SALNASIUS door zUn
scherpe schrEwUze zich vele vUanden op d.
hals gehaald, doch bU d. geleerdsten onder
hen stond htj in groot.aanzien.
Salrneron y Alone°

(DON NICOLAS), een

Spaansch staatsman, gob. in 1838 to Alhama
to Seco. HU studeerde in d. rechten en in d.
wijsbegeerte, word in 1868 korten tUd als
samenzweerder gevangen gehouden on werd
na d.September-revolutie lid v. 't Voorloopig
Bewind. Sedert 1871 in d. Cortez aanvoerder der
revolutionnaire partU, werd hij in 1873 minister
v. Justitie; MI was daarna v. Juli—Sept.

president v. d. uftvoerende macht. Vervolgens

ward hU voorzitter v. d. Cortez on hij bleef
dit tot 1874, toen zich uit 't staatsleven
terugtrok. HU word in 1881 hoogl. to Madrid.
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chloorammonium (NH 4 Cl),
'worth some in vulkanische streken gevonden
-en we rd vroeger door droge distillatie v.
karneelmest verkregen. (d. Naam is een samentrekking v. sal ,,MMOrttaCUM). Tegenwoordig
verkrugt men 't bijna uitsluitend door verzadiging v. 't uit d. gastabrieken afkomstige
ammoniakwater met zoutzuur. d. 011ossing
wordt tot droog verdampt en 't overschet in
ijzeren vaten verhit, waarbij 't salmiak als
een compacte, vezelige massa sublimeert. 't
Is in 2.7 deel koud en in 1 deel kokend water
oplosbaar en kristalliseert uit d. oplossing in
kleine, meestal vedervorrnig gegroepeerde
octaeders of kuben v. een sterk zouten smaak.
Btj verhitting sublimeert chloorammonium
zonder te snielten, waarbij 't een dissociatie
in ammoniak (NH 3 ) en chluorwaterstof (11C1)
ondergaat, die zich bij atkoeling weer tot
salmiak vereenigen. d. Dissociatie is bij 350 C
volledig. Ern dergeluke ontleding ondergaat
't chloorammonium bij 't koken zijner oplossing; er ontwijkt dan ammoniak en d. oplossing bevat wat vrij zoutzuur.
almini (vrrromo), een Italiaansch dramatisch dichter, geb. in 1832 te Venetia, over].
22 Juni 1881 aldaar. Hij schreef een aantal
werken voor 't tooneel, v. welke „Santo e
patrizio", ,Lorenzino de' Medici", „Alaometto
II" en „Madame Roland" 't rneeste succes
hadden. Ook gaf bij een dichtbundel in 't licht,
getiteld „Polychordon" (1879).
Salmon (GEORGE), geb. 25 Sept. 1819 to
Dublin, waar hij in d. wiskunde en d. theologie studeerde. Hij werd daar predikant, gaf
vele leerredenen uit en werd er in 1866 hoogl.
in d. godgeleerdheid a. d. universiteit. Hij
schreef o. a. „Introduction to the New Testament" (2e dr., 1866) on vele wiskundige werken, die ook in andere talon vertaald warden,
0. a. „Conic sections", „The higher plane curves", The geometry of the three dimensions"
en „The modern higher algebra". Hij verwierf
v. d. universiteiten to Oxford en to Cambridge 't doctoraat on v. d. Royal Society on
d. Royal Irish Academy medailles.
Salmoneus, een persoon uit d. fabeleeuw
der Grieksche geschiedenis, die veelvuldig
wordt aangehaald als een leerrijk voorbeeld
voor alien, die, door trotschen waan verblind, zich boven hun medemenschen trachten
to verheffen. Hij was een zoon v. Aeolus
on Enarete, broeder v. Sisyphus en vader v.
Tyro. Als koning v. Elis kon SALMONEUS zich
met daze hoogste waardigheid niet vergenoegen en wilde hij zijn onderdanen door d.
daad overtuigen, dat hij meer dan een mensch,
dat hij een god was. Te dien einde liet hij
over een gedeelte der stad een koperen brug
maken, waarover hij met zijn vierspan reed,
om aldus d. donder na to bootsen, terwijl hij
naar dozen on genen een brandende fakkel
wierp en, om zijn kracht to doen gevoelen,
hem, naar wien hij geworpen had, liet ombrengen. Doch Jupiter, vertoornd op d. trotschen
.dwaas, vernietigde hem door zijn bliksem.
Saloeen, ook Saluin on Sa/wen, een rivier
in Achter-India, die als Loekiang in d. Chineesche prov. Jiinnan ontspringt. Zij stroomt
door Birma, vormt ten deele d. grens tuss.
tit rijk on Siam on mondt na een loop v.
1200 KM. bij Molmein in d. baai v. Martaban uit.
Salome, eon in d. Joodsche geschiedenis
beruchte vrouw, die kort vOOr onze jaartelling leetde. Zij gaf aanleiding tot 't outhoolden v. haar schoonzuster Mariamne, door
haar koninklijken broader Herodes, btjgepaamd d. Groote, diets to maken, dat daze,
VIII.
Salmiak is
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zijn gemalin, hem door vergif zocht om 't
leven to brengen. Later huwde haar zekere
Jozef, dien Herodes uit achterdocht v. kant
het maken. Niet lang daarna gal zij haar
hand a,. Costoborus, landvoogd v. Herodes in
Idumaea, die zich v. haar liet scheiden, doch
made 't slachtoffer v. 's konings argwaan
werd. Nadat SALOME gedurende eenigen tijd
ongeoorlooiden omgang had gehad met Oboda,
gezant v. d. koning v. Arabia a. Herodes' hof,
trad zij op last v. haar broader in 't huwelijk
met d. krugsoverste Alexander. Zijoverl.kort
na Herodes.
SALOME is ook d. naam v. twee vrouwen,
in 't N. T. vermeld. d. Eene was een zuster
v. Maria, d. moeder v. Jezus; zij was d. echtgenoote v. Zebedeus on d. moeder der apostelen Johannes on Jacobus. — d. Andere was
d. do , hter v. Herodias, uit haar eerste huwelijk, mot Philippus, die ter belooning voor een
dartelen dans, op aanraden barer moeder, v.
Herodes 't hootd v. d. gevangen Johannes d.
Dooper verkreeg.
Salomo, Hebr. Sjelomoh (v. sjalom, vrede),
is d. naam v. d. derden koning v.'t Israelietische rijk. 1111 was een zoon v. David on werd
waarschijnlijk omstr. 't jaar 1030 v. Chr. geb.
Op aanzoek zijner moeder Bathseba, die
daarin ondersteund werd door d. profeet
Nathan, deed David hem, met voorbijgang v.
zijn oudere zonen, met name v. Adonia, reeds
bij zijn leven tot koning uitroepen. Adonia
verzette zich daartegen, doch to vergeels,
on verkreeg lijisgenade op voorwaarde, dat
hij zich v, verderen tegenstand onthouden
zou. Een door SALOMO gesmoorde poging v.
Adonia om d. kroon to verwerven kostte d.
laatste 't leven, gelijk ook Joab emei,
twee veldoversten, 't met hun hoofd boetten,
dat zij deel genomen hadden a. eon dier
samenspanningen, welke to alien tijde a. d.
Oostersche hoven een troonsopvolging zoo
vaak bemoeiltjkten. Na zich aldus door gestrengheid d. troon to hebben verzekerd, verhief hij in d. eerste jaren ztjner langdurige
regeering d. Israelietischen staat tot 't toppunt
v. bloei. Hoewel hij, beantwoordende a. d.
beteekenis v. zijn naam „d. vreedzame", geen
buitenlandsche oorlogen to voeren had, zette
hij nochtans d. grenzen v. zijn rijk ver oostwaarts uit en stichtte hij ter beteugeling der
nomaden a. gene ztjde v. Palestina on in 't
belang v. d. karavaanhandel 't later zoo vermaard geworden Palmyra of Thadmor (zie
Palmyra). Voorts sloot hij verbonden met zijn
noordeltjken nabuur Hiram, koning v. Tyrus,
welke hem dienvolgens bouwstofren en bouwkundigen verstrekte voor d. tempelbouw, on
met d. koning v. Egypte, met wiens dochter hij in 't huwelijk trad. SALOMO maakte
zlch beroemd door zijn wijsheid, schranderheid, scherpzinnigheid en geleerdheid. d.
Groote geestesgaven, waardoor hij zich als
koning onderscheidde, waren hem volgens
d. H. Schrift door God geschonken, ten gevolge ztjner keuze v. 't voor hem 't meest begeerli1k 6 in een droomgezicht. Van zijn werelden menschenkennis, alsmede v. zijn zachtzinnigen aard leveren d. „Spreuken" bewijs,
die in een book des 0. V. zijn verzameld on
die, zoo niet alle, dan toch grootendeels v_
SALOMO afkomstig zijn. Ook schrijven velen
't in d. apocriefe verzameling voorkomende
„Book der wijsheid" geheel of ten deele a.
hem toe. Dat 't book d. „Prediker" ten onrechte a. SALOMO wordt toegeschreven, is 't
gevoelen v. d. meeste hedendaagsche philologen (zie Prediker) on dat 't „Hooglied",
20
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'twelk mode SALOMO'S naam a.'t hoofd draagt,
waarschUnlijk alleen uit hoofde v. dien naam
zun plaats heeft verkregen in een verzarneling
geschriften, die oneindig hoogere strekking
hebben dan 't weelderig schilderen v. zinnelijke liefde, is vrU zeker.
Nog beroemder echter dan door zijn geschriften heeft zich SALOMO gemaakt door d. ternpelbouw. Nadat David tot dat work vele voorbereidselen had verordend, ward met 't bouwen zelf een aanvang gemaakt in 't vierde
jaar V. SALOMO'S regeering (1 Kon. VI:1). d.
Kostbaarste soorten v. hout, marmer e. a.
steen werden daartoe gebezigd; ook edele
metalen, zelfs platen v. zuiver goud, waarmee
deuren e. a. houtwerk besiagen waren, kostbaar tapUtwerk enz. Na eon arbeid v. zeven
jaar was 't gebopw geheel voltooid; 't verhief
zich op d. bergheuvel Moria, in d. onrniddellijke nabtjheid v. Jeruzalem, en ward onder
vele plechtigheden door een gebed v. d. koning
zelf gewijd a. Israels oppersten vorst, Jaweh,
tot diens paleis, dat na ruim vier eeuwen
door Nebucadnezar, koning v. Babylon, verwoest word.
d. Laatste regeeringsjaren v. SALOMO kenmerkten zich reeds door verval. Bij 't yolk
brachten vrede v. buiten, welvaart v. binnen
en in weerwil daarvan d. zware schattingen
tot 't bestrUden der uitgaven v. eon weelderig
hof onlusten to weeg, die slechts met moeite
bedwongen werden. SALOMO zelf verloochende
zijn theocratisch standpunt door 't inwilligen
v. d. afgodische plechtigheden der bewoneressen v. zijn harem, terwijl ziln despotisme
hem bij velen in haat bracht, hoewel nog
altUd d. glans zijner regeering en 't schitterondo v. zijn naam d. onrustigen in toom
Meld. Hij over'. na eon 40-jarige regeering in
't jaar 970 v. Chr. Zijn naam is door 't geheele
Oosten vermaard gebleven en d. „Soliman"
die nog in ontelbare Oostersche volksverhalen
leeft, is er 't ideaal v. menschelijke schranderheid, ja d. beheerscher der geestenwereld,
een ware tooverkoning. — siummo ward
opgevolgd door zijn zoon Rehabeam (zie
Rehabeam).

Salomo Jarchi of Ben-Jarchi, een der
geleerdste Joden v. alle tijden, naar men
meant, to Troyes, in Frankrijk, in of omstr.
't jaar 1040 gob. Nadat hij in zijn vaderland
vermaard was geworden wegens zijn wUdstrekkende geleerdheid, deed 14 eon groote
buitenlandsche reis, door 't zuiden v. Europa
en een groot gedeelte v. Zuid-Azio, waar hU
overal een schat v. kundigheden verzamelde.
HU over'. waarschUnlUk in zijn vaderstad, in
1105. Zijn talrijke werken zijn nog bij d. beoefenaars der Rabbijnsche geleerdheid in
hooge achting, met name dat hover d. V
Boeken v. Mozes" (1475); een Latijnsche vertaling v. dit, evenals SALOMO JARCHI'S overige
werken, in 't Hebreenwsch opgestelde geschrift
is door Breithaupt in 't licht gegeven (1713,
3 dln); verder schreef hij werken over „'t
Hooglied", „d. Prediker", „Ruth". „Esther",
„Daniel", „Esra" en „Nebemia" (1487) en gaf hU
d.„Talmud” met aanteekeningen (1520).
S alomon (GOTTLIEB), gob. 26 Apr. 1774 to
Dantzig, studeerde in d. geneeskun de to Konigsberg, ward lector en arts to Leiden on was
v. 18J4—'63 daar tevens stadsvroedmeester.
Zijn eigen praktUk legde hU echter reeds in
1845 neer en hU over'. 7 Aug. 1864. HU schreef
o. a. „Handleiding tot d. verloskunde" (2 dln,
1817).
Salomonseilanden, vroeger ook d.
archipel v. Nieuw-Georgil geheeten, een der
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Australlsche eilandengroepen in d. Grooten of
Stillen Oceaan, met eon oppervi. v. 5b1 vk.
mijlen en eon bevolking v. 176 000 inw. (220
op 1 vk. mUll. Zij liggen v. 154-164' 0.-L.
(Greenw.) en v. 5-11° Z.-Br., vormen een der
groepen v. Melanesia en bestaan uit twee
evenwijdige rUen, een noordoostelUke en een
zuidwestelijke. Alle zonder uitzondering zUn
bergachtig en vulkanisch met koraalrifien
a. d. kusten. 't Klimaat is tropisch, maar
wordt aangenaam getemperd door d. zeewinden. d. Bodem is vruchtbaar en met een
weelderigen plantengroei bedekt. In groote
menigte Leven bier watervogels v. verschill.
soort; voorts wilde zwUnen, schildpaddon en
visschen. d. Bevolking bestaat uit Ittelanesitirs, die meer ontwikkeld zijn dan hun
westelijke stamgenooten en zich bezighouden
met landbouw ; ze zijn geheel naakt, tatoueeren zich, beoorlogen elk. onophoudelijk en
bewaren nog 't kannibalisrne. d. Fransche
Kath. zendelingen hebben vruchteloos gepoogd
d. inw. tot 't Christendem to bekeeren, terwijl d. Engelsche Protestanten een gunstiger
uitslag hebben gehad. d. Vijandigheid der
inboorlingen maakte deze eilanden geruimen
tijd ontoegankelft, doch in d. laatste jaren is
't a. kooplieden uit Australia en d. Bismarckarchipel gelukt, handelsbetrekkingen met hen
a. to knoopen. Sedert 1885 zijn d. Salomonseilanden onder Duitschland en Engeland verdeeld ; onder Duitsche heerschappij staan d.
noordelijke eilanden Bougainville, met d.3067
M. hoogen Balbi, Choiseul, Isabel, s. George,
Shortland en andere kleine eilanden. Tot
Engeland behooren Nieuw-Georgia of Rubiana,
Guadalcanar of Gela, met d. vulkaan Lammas
(2440 M.), Malayta, San Christoval (Bauro of
Arossi) e. a.
Sal 0Mons - zegel (Convallaria Polygonatum

L.), eon overblUvende plant, die in ons vaderland en in andere streken v. Europa op beschaduwde, houtrijke plaatsen voorkomt on
in Mei of Juni bloeit. Zij behoort in 't stelsel
v. Linnaeus tot d. le orde der be klasse (Hexandria Monogy nia) on tot d. natuurl. plantenfam.
der Smilaceae. Zij is v. d. andere soorten v.
Conrail aria to onderscheiden door een hoekigen
stengel, door haar gladde, stengelomvattende,
a. wisselend geplaatste, eirond-langwerpige of
elliptische, stompachtige bladeren, haar okselstandige, een of twee bloemen dragende bloemstelen on haar gladde meeldraden. 't Bloemdek
is buisvorinig on cylindrisch v. gedaante en
on a. d. top groen gekleurd; d. helmdraden,
wier lengte met die der helmknopjes overeenkomt, zun boven 't midden op 't bloemdek ingeplant ; d. vruchten zijn paarskleurige bessen.
d. Wortelstok v. Concallaria Polygonatum is
wit, vleezig, geleed en ongeveer een vinger
dik; hij ward onder d. naam Radix Sigilli Salomonis vroeger in d. geneesk undo gebruikt. Aan
d. indrukken, die d. wortelstok als litteekenen
der afgestorvene stengels draagt, heeft d. plant
haar naam to danken.
Drie soorten v. Convallaria zijn bij ons inbeemsch; een dozer behandelden wU vroeger
in 't art. Lelie der Dales ; doze is reeds op d.
eersten aanblik to onderscheiden v. d. beide.
andere soorten door haar stengel, die slechtsbloemen en goon bladeren draagt, terwtjl deze
laatste zich als zoogenaamde wortelbladerm a.
d. voet v. d. bloemstengel bevinden. De 3e snort
is 't veelbloemig Dal kruid (Convallaria M7Iltiflora
L.), dat op gelUksoortige plaatsen als 't salomonszegel voorkomt en denzelfden bloeitUd
heeft, maar zich onderscheidt door een rolronden stengel, smallere, moor lancetvorrnige,
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bladeren, een dikwerf grooter aantal bloemen
op d. gemeenschappelijken bloemsteel en andere kenmerken.
Salonika of Saloniki, in 't Turksch
Selanik en in d. oudheid Thessalonica geheeten,
een handelsstad in Europ. Turkije, a. een golf
v. dienzellden naam en a. 't noordwesteltIke
uiteinde v. 't schiereil. ChalcidicO gelegen. Zij
heeft een goede haven en groote markten en
is door een spoorweg langs 't Vardardal en
d. pas v. Oeskoob met d. hoofdstad v. Servie,
Belgrado, verbonden. 't Aantal inw. bedraagt
circa 80 000, waarvan bijna d. helft Joden,
d. rest Turken, Grieken en Franken ztin. 't
Oude Thessalonica had een der eerste Christengemeenten v. Europa en Paulus richtte a. deze
een zijner brieven (brief a. d. Thessalonicensen).
In d. nacht v. 3 Sept. 1890 werd Saloniki
door een hevigen brand geteisterd, waardoor
meer dan 1200 woningen in d. asch worden
gelegd.
Salpeter. Zie Kalium (deel V, blz. 236,
kolorn 2) en Natrium (deel VII, blz. 41, kolom 1).
Salpeterigzuur (NO2 11) is in vrijen toestand niet bekend, maar ztjn zouten (nitrieten)
worden door gloeiing v. d. nitraten verkregen,
waarbij zuurstof door d. nitraten wordt verloren. Deze zuurstofonttrekking wordt bevorderd, als men a. d. smeltmassa oxydeerbare
metalen (lood bijv.) toevoegt.
Voegt men bij een nitriet zwavelzuur, dan
ontwikkelen zich bruins dampen, die uit salpeterigzuuranh ydride, stikstofperoxyde en
stikstofoxyde bestaan. Dergeltjke roodbruine
dampen worden verkregen, als men salpeterzuur op stijfsel of arsenigzuur-anhydride
(rattenkruid, Ass 0:0 laat inwerken.
't In oplossing aanwezige salpeterigzuur en
ztjn ontledingsproducten werken stark oxydeerend en scheiden uit oplosbarejodiden vrij
food at In eenige andere gevallen werken
zij eehter reduceerend; d. aangezuurde roods
oplossing v. kalium-permanganaat bijv. wordt
door toevoeging v. een nitriet ontkleurd,
waarbij dit nitriet tot een nitraat geoxydeerd
wordt.
Salpeterigzuuranhydride(N 2 03) vormt
zich door directs vereeniging v. stikstofoxyde
en zuurstof btj ongeveer —18- C., door vermenging v. vloeibaar stikstofperoxyde (N204)
met een weinig koud water of bij 't leiden
v. stikstofoxyde in vloeibaar stikstofperoxyde
of in watervrij salpeterzuur. 't Is een donkerblauwe vloeistof, die bij 0° C. kookt onder
gedeeltelijke ontleding in stikstofoxyde en
stikstofperoxyde; d. ontledingsproducten vereenigen zich bij afkoeling wader tot N 2 03 .
Met een weinig koud water vormt salpeterigzuuranhydride waarschijnlijk salpeterigzuur
(NO2 H); met meer water, vooral bij verwarming. vormt 't salpeterzuur on stikstofoxyde.
Salpeterzuur (NO3 H). Zouten v. 't salpeterzuur (nitraten genoemd) kornen in d.
natuur voor on zijn daar ontstaan door verweering v. stikstof bevattende organische
stollen bij tegenwoordigheid v. sterke basen.
't Ammoniumzout komt soms in d. lucht
voor. Vrij salpeterzuur ontstaat in kleine hoeveelheid bij 't slaan v. electrische vonken
door vochtige lucht. Voor d. bereiding v.
salpeterzuur verhit men kalium- of natriumnitraat met zwavelzuur, waarbij salpeterzuur
overdistilleert on natriumsulfaat terugbltjft.
Zuiver, watervrij salpeterzuur is een kleurlooze, a. d. lucht rookende vloeistof v. 't
soort. gew. 1,54 bij 0° C. ; bij —40° C. wordt
't vast tot een kristallijnen massa. Watervrtj
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salpeterzuur ondergaat reeds bij d. gewone
temperatuur een gedeelteltlke ontleding in
water, zuurstof on stikstofperoxyde (NO 2 ), dat
in 't zuur met een geelbruine kleur oplost;
't kleurlooze zuur wordt daarom onder 't
staan, vooral in 't zonlicht, spoedig gee! gekleurd. Bij 86 , C. begint 't zuur to koken
onder gedeeltelijke ontleding; d. eerste porties ztjn door opgelost stikstofperoxyde geel
gekleurd, terw 01 later zuur overdistilleert,
dat alleen wat water bevat. Volledig wordt
salpeterzuur in stikstofperoxyde, zuurstof en
water ontleed, wanneer men zijn dampen
door roodgloeiende buizen leidt. Met water is
salpeterzuur in iedere verhouding mengbaar.
Distilleert men d. verdunde waterige oplossing, dan gaat in d. beginne zuiver water
over: d. kooktemperatuur stijgt langzamerhand en bij 121° C. distilleort een oplossing
over, die 68 pet salpeterzuur bevat en bij
15° C. 't soort. gew. 1,414 heat. Dit is 't gewone
geconcentreerde salpeterzuur uit d. handel.
Door distillatie v. dit met 5 dln zwavelzuur
laat zich gemakkelijk bijna watervrij salpeterzuur bekotnen, dat door middel v. een
luchtstroom v. nog opgelost stikstofperoxyde
to zuiveren is.
Salpeterzuur is een stark zuur, dat bijna
alle metalen (goud en platina uitgezonderd)
oplost of oxydeert. Ook bijna alle metalloiden (zwavel, phosphorus, koolstof e. a.)
worden door dit zuur tot d. overeenkomstige
zuren geoxydeerd. Over 't algemeen is salpeterzuur een stark oxydatiemiddel; 't vernielt
d. organische kleurstoffen on ontkleurt gemakkel(jk eon indigooplossing. Hierbij wordt
salpeterzuur zelf tot een lagere zuurstofverbinding v. stikstof (NO on NO 2) gedesox ydeerd.
Door sommige stoffen wordt 't zelfs tot ammoniak gereduceerd. Brengt men bijv. zink
in verdund salpeterzuur (5 a 6 pct), dan worth
't opgelost, zonder dat zich waterstof ontwikkelt. Deze waterstof werkt namelijk dadelijk (in statu nascendi) op 't overige salpeterzuur in en reduceert dit tot ammoniak, dat
met salpeterzuur een ammoniumzout vormt;
in d. oplossing is dus behalve zinknitraat
ammoniumnitraat aanwezig.
Als d. waterige oplossing minder verdund
is (moor dan 10 pet NO3 H bevat), dan wordt zij
door zink of andere metalen niet tot ammoniak, maar tot stikstofoxyden (N 2 0, NO,
N2 03, N2 04) gereduceerd; en wel ontstaan dan
des to hoogere oxyden, hoe geconeentreerder
't zuur is.
Nog gemakkelijker heeft d. reductie v. salpeterzuur tot ammoniak plaats door middel
v. waterstof nascens in alkaliache oplossing.
Behandelt men een alkalische oplossing v.
eon nitraat met zink- of aluminiumvUlsel,dan
wordt alle stikstof v. 't salpeterzuur met
waterstof tot ammoniak verbonden. Bij d.
inwerking v. tin op salpeterzuur ontstaat
naast ammoniak ook hydroxyl amine. Alle
zouten v. 't salpeterzuur (nitraten) zijn in
water gemakkel(jk oplosbaar.
Rood rookend salpeterzuur (acidum nitricum
furnans) noemt men salpeterzuur, dat veal
stikstofperoxyde opgelost bevat. Men verkrijgt 't door distillatie v. salpeterzuur (2 mol.)
met zwavelzuur (1 mol.) of nog eenvoudiger
door distillatie v. 't salpeterzuur uit d. handel
met veel zwavelzuur. 't Hoeft gewoonlijk 't
soort. gew. 1,5 a 1,54 en werkt nog sterker
oxydeerend dan 't kleurlooze salpeterzuur. Zie
ook 't art. Koningswater.
is d.
Salpeterzuuranhydride (N206)
percentsgens d. meeste zuurstof bevattende
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zuurstofverbindiftg v. stikstof en ontstaat
door inwerking v. phosphorzuuranhydride op
salpeterzuur of bij 't leiden v. nitrylchloride
(NO, C1) over zilvernitraat. 't Vormt kleurlooze rhombische prismen, die bU 30° C. smelten en blj 47° C. onder gedeeltelUke ontleding
koken. 't is zeer onbestendig, splitst zich gemakkelUk in N204 en zuurstof en ontploft
soms v. zelf. Met water vormt 't onder sterke
warmte-ontwikkeling salpeterzuur.
Salsette, een der grootere, a. d. westkust
v. Voor-India gelegen eilanden, t. N. v. Bombay. 't Wordt door d. Hindoes Jhalta en ward
vroeger door d. Portugeezen Canaria genoemd.
d. Oppervl. bedraagt 10 vk. mijlen, 't aantal
inw. 110 000. Dit eiland is beroemd wegens
zUn prachtigen rotstempel, die 100 schreden
lang en 40 schreden breed is; tegen 't instorten der rots. die tot koepel en gewelf dient,
heeft men dertig pilasters laten staan, wier
kapiteelen met figuren v. olifanten zUn versierd. Men treft op dit eiland nog meer dergelijke tempels aan, doch v. mindere diepte;
voor een dozer ziet men twee kolossale standbeelden en op zijn zijmuren opschriften, die
nog niet voldoende verklaard zijn. Daze tempels, a. Boeddha gewtjd, dienden tevens tot
kioosters voor d. Boeddhisten.
alta, een der noordel tikste staten v. d.
Argentijnsche republiek (Zuid-Amerika), met
eon oppervl. v. 1531 vk. mijlen en 200000 inw.,
in 't W. begrensd door Bolivia. 't Weston
wordt ingenomen door d. oosteltjke belling
v. d. Andes en is matig warm on zeer gesehikt
voor veeteelt; d. oostelijke streek is vlak en
vrij heat, terwijl d. bewoners er landbouw
uitoefenen. In''t W. ontspringt d. hooklbronrivier v. d. Rio Salado, d. Rio Chuachipas, en
d. ztiri vier v. d. Vermejo. d. Mojotoro of La vayen.
't Land is goad besproeid on heeft een zeer
gunstig klimaat; men verbouwt er suikerriet en
op somtnige plaatsen zelfs koffie, indigo, tabak
en katoen. d. Zeer ongelUkmatig verdeelde
bevolking bestaat uit een gemengd ras v. Spanjaarden en Calehaqui-Indianan. — d. Hootdstad,
Salta, a. d. Rio Arias, een zUrivier v. d. Rio
Vermejo, met ongeveer 20 000 inw., drUft
belangrtiken handel in paarden en muildieren.
Saltillo, d. hoofdstad v. d. Mexicaanschen
staat Coahuila, met twee kerken, een amphitheater en 22 800 inw.
Salt-Lake, Zie Zoutmeren.
-Salt-Lake-City (Great), of Groote Zolameerstad, d. hoofdstad v. 't Utah-gebied in d.
Vereen. Staten v. Noord-Amerika, ook Nieto°
Jeruzalem geheeten. ZU ward in 1847 door d.
Mormonen (zie dat art.) in d. vallei v. 't
Groote Zoutmeer gesticht, a. d. Jordaan, welke
rivier zich in dat meer ontlast, ligt, op ruim
40° N.-Br.. 1350 M. boven d. zee on telt ten
naastebil 20 000 inw., uit allerlei slag v. menschen besta.ande. d. Stad, die door een z(tak
met d. grooten Pacific-Railroad toss. New-York
en San-Francisco in verbinding staat, heeft
breeds, elk. rechthoekig snUdende straten on
lage, door tuinen omringde huizen, die deals
v. leem, deels v. steen gebouwd zUn, en wordt
in 24 wUlcen verdeeld, die leder onder een
eigen bisschop staan. Men heeft er een groote
tabernakel, een universiteit, een stadhuis, een
sc h. )11 wburg on velerlei fabrieken.
Salty/COW' (MEOHA.EI. JEWGRAFOWITSJ), bekend onder 't pseudoniem srrs.rzparN, een
Russ. satirisch schrOver, uit een oud adellUk
geslacht 15 Jan. 1826 in 't gouvernetnent Twer
geb., overl. 10 Mei 1889 to s. Petersburg. Vooral
zijn „Provincials Schetsen" zUn bekend, terwUl
zijn novellen in 12 din zUn uitgeg. (1877—'78,
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Duitsch .A.us dem Volksleben Rusziands",
1863).

Salus, 't Lat. woord voor gezondheid, hell.
In d. mythologie was SALIJS bU d. Romeinen
d. schutsgodin v. welvaart en gezondheid; zij
ward als Salus publica of Romana in een
kapel vereerd, die door Fabius Pictor met
schilderwerk versierd was. Haar feast ward
in Aug. gevierd, doch gemeenschappelUk met
Concordia, Pax en Janus ward zti in Mrt vereerd. — Een bekend Lat. spreekw. luidt : Sales
publica suprema lex, d. welvaart v. d. staat is
d. hoogste wet.
Saint of Groete, een Fransche gouden
count, geslagen in 1421 (onder d. regeering v.
Karel VI, 1380-1422). ZU was v. goud en had
in d. beginne een waarde v. 25 sous. Haar
naam had ztj naar d. of beelding v. d. groet
des engels a. Maria op haar eene zijde.
Salutschoten. Hieronder verstaat men
een eerbewijzing a. personen v. hoogen rang,
ook a. d. vlag v. vreemde nation, wanneer
eon schip een buitenlandsche reede bezoekt,
een vreemd oorlog ,schip passeert enz.'t Aantal schoten is voor iederen rang afzOnderlijk
bepaald. Wanneer een admiraal of een ander
vlagofficier a. boord v. een schip komt, wordt
hij met 't bepaalde aantal schoten ontvangen;
't schip, waarop hij behoort, beantwoordt 't
gegeven salut.
Saluzzo, een stad in d. Ital. prov. Cuneo,
a. d. spoorweg v. Cuneo n. Turtjn, met 10000
inw., die aanzienitjken handel drOven in wijn.
ZU is d. zetel v. een bisschop. Merkwaardige
gebouwen zUn er: 't oude slot, d. vroegere
residentie der markgraven v. Saluzzo, thans
een gevangenis, d. kathedraal, 't stadhuis en
d. kerk San Domenico. — d. Stad heette in
d. oudheid Augusta Vagiennorum on tot a. 't
begin der Middeleeuwen Saluciae.
Salvandy
ARCISSE ACHILLE graaf), een
Fransch staatsman en journalist, 11 Juni 1796
to Condom, in Frankrijk, gab. Nadat htj gedurondo eenigen tijd gestudeerd had a. 't Lycee
Napoleon, nam hij als vrijwilliger dienst in
't lager v. Napoleon, waar hij zich zeer onderscheidde en d. rang verwierf v. adjudantmajoor, terwtjl hij door d. keizer eigenhandig
ward gedecoreerd. In 1819 ward hij „maitre
des requetes" in d. Franschen staatsraad,
doch twee jaar later ward hij wagons al to liberals gevoelen§ afgezet en sedert wUdde hij
zich geheel a. d. letterkunde, totdat hij in
1827 tot staatsraad ward benoemd, welke betrekking hij onder 't ministerie Polignac weer
vaarwel zeide. Na d. Juli-revolutie trad hij
op als gedeputeerde voor 't depart. Eure en
in 1837 ward hU minister v. OnderwUs, welke
betrekking hij in 1845 andermaal bekleedde,
na achtereenvolgens in 1810 vicepresident der
kamer v. gedeputeerden, in 1841 gezant to
Madrid on in 1843 gezant to Turijn geweest
to zUn, in walk jaar hij ook tot d. gravenstand word verheven. Als gedeputeerde behoorde hij tot d. zoogen. doctrinairen en
onderscheidde hU zich door een vrtjzinnige
en constitutioneele denkwUze, waarvan hij
in verschill. geschrtften d. bewUzen gat
Onder doze zijn vooral bekend geworden
d. volgende brochures : „Sur les dangers de la
situation prOsente" (waaraan hij in 1821 zijn
verwUdering uit d. staatsraad to danken had),
„Le Ministers et la France" (waarin hU zich
hevig tegen d. censuur uitliet), „Le nouveau
regne et l'ancien ministere" en „Du parti
prendre envers 1'Espagne". — Als historieschrUver maakte hU zich vooral naam door
zUn biographie v. Napoleon, die in 1824, ea
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zijn „Histoire de Pologne avant et sous le
roi Jean Sobieski", waarvan d. tweede
gave in 1830 in 't licht is verschenen. — Op
zuiver letterkundig gebied zijn o. a. door hem
uitgegeven „Don Alonzo ou 1'Espagne" en
„Islaor ou le barde chretien, nouvelle gauloise". — In 1835 werd SALVANDY tot lid der
Fransche academie benoemd. Afgetreden als
Minister v. Onderwijs in 1848, trok hij zich
sedert in 't private leven terug en overl. hij
15 Dec. 1856.
Salvation-army, Zie Heils- of Reddingsleger.
Salvatore Rosa.
Salva y Perez

Zie Rosa.

een der ge
leerdste Spanjaarden der 19e eeuw. Hij werd
te Valencia geb. en legde zich reeds in zijn
jeugd met zulk eon ijver op d. wetenschap
toe, dat zijn naam al vermaard werd, terwtjl
hij nog jongeling was en htj op 20-jarigen
leeftijd tot hoogl. in d. Grieksche taal a. d.
hoogeschool te Alcala de Henares werd aangesteld. d. Inval der Franschen in 1808 noodzaakte hem d. wijk to nemen n. zijn vaderstad, waar hij zich met letterarbeid bezighield
en een boekhandel oprichtte, dien hij ten
gevolge der restauratie v. 1823 n. Engeland
en wegens geldelijke moeilijkheden in 1830 n.
Partja overbracht. In 1835 keerde hij ten gevolge v. d. veranderden staatkundigen toestand
n. zijn vaderland terug, waar hij in 1851 overl.
Ontelbaar vele artikelen, grootendeels v. blijvende waarde, leverde htj in woordenboeken,
encyclopedieen, tijdschriiten enz., vooral v.
philologischen en bibliographischen aard. Ook
maakte hij zich verdiensteltik door 't bezorgen v. uitgaven, zoowel v. Grieksche en Latijnsche als v. Spaansche schrtIvers. Onder
zijn eigen, afzonderltjk uitgegeven geschrilten
verdienen vooral vermelding zijn ,Grammatica Castellana" (1830), alsmede zijn Spaansche
vertaling v. Nepos (1844). Hi.) overl.te Valencia
in 1851.
Salve! (v. 't Lat. salvere, gezond zijn) beteekent wees gegroet! — Salve, regina (misericordiae)! Wees gegroet, koningin (der barmhartigheid)! een a. d. maagd Maria gericht
gezang in d. R.-Kath. kerk. — Salvegarde of
Sauvegarde beteekent veiligheidswacht, vrijgeleide.
Salverda (JAN CORNELIS, PIETERSZ), een
Friesch dichter, geb. to Bolsward, 28 Juni
1783, was eerst ondermeester in zijn geboortestad en to Tjerkwert en later onderwijzer to
Wons, waar htj 7 Jan. 1836 overl. Hij heeft
zich als verdienstelijk diaiter in d. Friesche
landtaal bekend gemaakt; zijn gedichten
werden in 1834 onder d. titel „Hiljuwnsuwren"
to Leeuwarden uitgegeven. — Zie Sloet tot
Oldhuis, in d. „Alg. Konst- en Letterbode",
1837, I.
Salverda (MATTHIJS), een Nederl. geleerde
on schoolautoriteit, geb. 7 Febr. 1840 to Appingadam en overl. 11 Juni 1886 's.Gravenhage. Hij ontving zijn opleiding a. 't gymnasium to Nijmegen en a. d. hoogeschool to
Utrecht, waar hij v. 1860—'65 in d. wis- en
natuurkunde studeerde. Kort na zijn promotie word hij tot hoogl. a. d. universiteit to
Groningen benoemd en, nadat hij hier ook
reeds gedurende eenigen tijd d. betrekking
v. schoolopziener had bekleed, zag hij zich
in 1871 tot inspecteur v. 't Lager Onderwtjs
in d. prov. Utrecht en in 1872 tot inspecteur
v. 't Middelbaar Onderwtjs to 's-Gravenhage
benoemd. Met H. Bouman richtte SALVERDA
in 1869 „De Schoolbode" op, waarvan hij
eenige jaren redacteur bleef. Verder schreef
(VINCENTE),
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htj, behalve btjdragen in tildschriffen en jaarboeken, o. a. d. volgende werken „d. Beteekenis v. Aristoteles voor d. ontwikkeling der
natuurltike geschiedenis" (18c8), „Ons landbouwonderwijs" (1869) en „Handleiding bij 't
onderwtjs in d. beginselen der plant- en dierkunde".
Salvetat (LOUIS ALPHONSE), geb. 17 Mrt
1820 to Partjs, studeerde a. 't college Bourbon
on a. d. Ecole central° des arts et manufactures en werd scheikundige a. d. porseleinfabriek te Sevres en in 1846 tevens onderwijzer in d. technologie. Hij schreef o. a. „Lecons de ceramique" (1875, 2 dln) en „fours de
technologie chimique" (1874).
Salvi (GIOVANNI BATTISTA), een Italiaansch
schilder, naar zijn geboorteplaats gewoonitjk
IL SARSOFERRATO genaamd. Hij werd in 1605
geb. en door zijn vader, Tarquinio, in d. beginselen der kunst onderwezen; later bestudeerde
hij to Rome en to Napels d. werken der
groote meesters. Dit be wijzen d. kopieen naar
Rafael, Albani, G. Reni e. a., die zich nog in
d. tijd v. Lanzi in 't bezit v. 's kunstenaars
erfgenamen bevonden, benevens zijn talrijke
werken, geheel in d. geest dier meesters behandeld. Zeer waarschijnlijk heeft hij to Napels
ook voordeel getrokken v. 't voorbeeld v.Domenichino. Zijn navolging der groote meesters
was niet ongelukkig; vooral Rafael heeft htj
met goed gevolg nagestreefd. zonder echter
diens kracht en diepte v. uitdrukking to bereiken. SALVI heeft een aantal fraaie madonnabeelden geschilderd; zijn ttjdgenooten gaven
hem d. bijnaam Madonnaschil der bij uitnemendheld. Dr. Waagen beschrijit een v. zijn madonna's in d. galertj v. Devonshire als een
meesterstuk v. koloriet en behandeling.Bekoorltjk en helder v. toon zijn ook d. madonna's,
welke 't Louvre v. Parp, d. pinakotheek to
Munchen, d. galerijen to Dresden en elders v.
zijn hand bezitten. Menigvuldig zijn ook d.
kopieen naar deze busten. Een andere reeks
v. madonna's is die, waar d. voorstelling der
H. Maagd gopaard is a. die v. 't kind Jezus
on waar meestal ook cherubijnen btj voorkomen. Te Berlijn vindt men o. a. zulk een
schilderij v. SALVI, welke zich kenmerkt door
zeldzame waardigheid on eenvoudige grootschheld. Ztin grootste schilderij bevindt zich in
d. hoofdkerk v. Montetiascone. d. Galertj v.
Florence bezit 't portret des meesters, gegraveerd door Francia. SALVI overl. to Rome
in 1685. Vele v. zijn werken zijn door gravures
on lithographieen bekend.
Salviati (ANToNio), een Italiaansch industrieel, die d. musivische kunst deed herleven, geb. in 1816 te Vicenza, overl. 25 Jan.
1890 to Venetie. Hij richtte in 1859 to Murano
btj Venetie een glasfabriek op, die weldra
wild en ztjd vermaardheid kreeg om d. vervaardiging v. kunstige glasmozalt-ken.
Salvus, 't Lat. woord voor onbeschadigd,
veilig, gered. Salvus conductus, een vrijgeleide;
geleibrief. — Salvo errore calculi (afgekort S.
e. c.), met voorbehoud v. dwaling en uitlating. — Salvo honore, met behoud v. eer; 't zij
met verlof gezegd. — Salvo honore et stipendio,
met behoud v. eer an jaarwedde. — Salvo jure,
met voorbehoud v. ztin recht. — Salvo jure
cujusvis, zonder iemands rechten to verkorten. — Salvo Ineliore, onder voorbehoud v.
beter. — Salvo titulo (afgekort S. T.) met
Salra approbatione. onder
behoud v. d. titel.
voorbehoud der goedkeuring of bekrachtiging. — Salve conscientia, Sal• Tama, met
goed geweten, zonder schade a. d. goeden
Salvia exceptionibus, Salvis omissis,
naam.
—
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met voorbehoud v. d. uitzonderingen, v. 't
weggelatene.
Sa/watti of' Salawatti, op een na
't grootste der Papoeaeilanden, tuss. d. noordspits v. Nieuw-Guinea en 1)sjilolo. Lange d.
noordkust v. 't eiland, dat 60 KM. lang en
45 KM. breed is, strekt zich een kalkgebergt6
uit, dat in d. Wagom tot 78.5 M. stijgt. 't Overige
gedeelte v. 't eiland is een met dichte wouden
bedekte laagvlakte.
Salza (HERMANN), een grootmeester v. d.
Duitsche orde (1210—'39), een der bekendste
mannen uit d. 2e helft der Middeleeuwen,
gab. in 1180. HU stamde uit Salza in Thilringen (sedert d. 17e eeuw Langensalza geheeten) en legde d. grondslag tot d. macht en
't aanzien der Duitsche Orde, vooral door zijn
overwinningen op d. Heidensche Pruisen. Hij
wist v. paus Honorius III voor zijn orde alle
rechten en vrtjheden to verkrtjgen, die d.
Johanniters en tenipelheeren bezaten, en trad
meermalen ale bemiddelaar op tuss. d. paus
en d. keizer, weshalve bij door Frederik II in
d. Duitschen vorstenstand verheven werd.litj
overl. 20 Ain 1239 to Salerno.
Salzach, een rechter zijrivier v. d. Inn;
zij ontspringt in 't hertogdom Salzburg,
stroomt door d. Pinzgau (me 't art Salzburg)
naar 't 0., neemt rechts d. Rauriser en Gasteiner Ache op en links d. afvloeiing v.'t Zellermeer, buigt zich bij s. Johann door d. Pongau
naar 't N., stroomt daarna door een eng dwarsdal, wordt bij Hallein bevaarbaar, vormt beneden Salzburg d. grens tuss. Opper-Oostenrtjk
en Beieren on mondt na een 311 KM. langen
loop boven Braunau in d. Inn uit.
Salzbrunn, een badplaats in d. Pruis. prov.
Silezi6 (distr. Breslau), a. d. Salzbach en a.
d. spoorweg Salzburg—Freiburg, 417 M. boven
d. zee, met 3600 inw. (1891). Er zijn 10 minerale
bronnen (10,5' C.), wier water zoowel tot
baden als tot drinken gebruikt wordt. Jaarltjks wordt 't dorp door circa 300 badgasten
bezocht, terwij1 meer dan 1 mill. flesschen
verzonden worden. Ook vindt men er een
uitstekende inrichting voor d. melkkuur.
Salzburg een Oostenrijksch hertogdom
on kroonland, ingesloten door d. Oostenrtjksche kroonlanden Opper-Oostenrijk, Stiermarken, Karinthie en Tirol en Beieren (in 't N.-W.).
't Heeft een oppervl. v. 130 vk. mijlen on telt
173 500 inw. (24 op 1 vk. mt11,1890). d. Geringe
dichtheid v. bevolking laat zich verklaren
uit d. bodemgesteldheid on d. natuur v. 't land.
't Alpenland is er overheerschend; 15 pct v.
d. bodem is woeste grond; v. 't productieve
gedeelte is 10,8 pct bouwland, 10,1 pct tuinen,
39,9 pct weiden on Alpen, 38,1 pct wouden on
1,1 pct meren. Aan d. zuidgrens verheft zich
d. keten v. d. Hohen Tauern, waarover slechts
smalls paden loopen ; d. gletschers v. d. hoogste
toppen, nl. d. Grosz venediger, d. Groszglockner,
d. Dreiherrenspitz, d. Hochnarr en d. Ankogl,
zijn tot ver in 't land zichtbaar. In 't O. sluit
zich bij daze keten d. Radstadter Tauern aan,
waarover ter hoogte v. 1738 M. een weg v. 't
Enna- n. 't Murdal voert. t. N. v. d. Tauern en
t. W. v. d. Salzach verheffen zich d. Salzburger Alpen, 't Hagengeb. en d. 2939 M. hooge
eeuwige sneeuwberg of Hochhanig; t. O. v. d.
Salzach hebben we 't Tannengebirge. Slechts
eon klein gedeelte in 't N. behoort tot d.
Beiersche hoogvlakte. d. Belangrjjkste rivier is
d. Salzach; bovendien behoort nog een klein
deel v. d. bovenloop v. d. Enna en ook v.
dien v. d. Mur tot Salzburg. d. Natuurljjke
verdeeling v. 't land is die in d. vier deelen
Salzburggau (in 't N.), Pongau (ter weerezUden
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v. d. Salzach na haar kniebocht), Pinzgau (in
't W.) en Lungau ('t gebied v. d. boven-Mur).
Hoewel men verschill. soorteu v. graan, alsmede aardappelen en peulvruch ten verbouwt,
is d. opbrengst v. 't land op verre n a niet
toereikend voor d. behoefte. Op d. Alpe nweiden, die 't vtjfde deel v. 't geheele land innemen, wordt zeer veel a. veeteelt gedaan (voo ral
in d. Pinzgau on Pongau). 't Delfstoffenrijk
levert er zout (zoutwerk Hallein), marmer,
gips, nikkel, kobalt on arsenik; ijzer, goud
on zilver vindt men in geringe hoeveelheid.
Van d. minerale bronnen zijn die v. Gastein
d. bekendste. Industrie on handel zijn, uitgezonderd in d. stad Salzburg, v. weinig beteekenis. Voor d. uitvoer worden to Hallein
houtwaren en voorts glas- en aardewerkwaren
vervaardigd en kirschwasser, bier on cement
bereid. d. Belangrtjkste verkeersweg is d.
spoorweg, die v. Salzburg door 't dal v. d. Salzach n. 't Zellermeer en over d. Griesenpas
n. Tirol voert. d. Landdag bestaat uit 26 leden.
d. Hoofdstad v. 't land is Salzburg. — In
Salzburg vond reeds tegen 't eind der 6e
eeuw 't Christendom ingang; in 739 stichtte
Bonifacius er een bisdom, dat in 789 tot
aartsbisdom werd verheven. Aanhoudend
voerden d. aartsbisschoppen in vervolg v. tijd
strtjd met d. keizer, Oostenrijk en Beieren en
ook met hun onderdanen. Zoo werd 't land
in 1165 door keizer Frederik I verwoest. Onder
Leonhard II (1495-1519) werden in 1498 d.
Joden uit 't land verdreven en onder zijn
opvolger stonden in 152-5 d. boeren op. In dezen

ttjd trachtte d. Hervorming er zich een weg to

banen; niettegenstaande d. pogingen v. Jezuitische zendelingen, door aartsbisschop Leopold
Anton, graaf v. Firmian, to hulp geroepen,
breidde zij zich uit, totdat in 1732 alle Prote-

stanten uit 't land werden verdreven. In 1803
werd 't aartsbisdom Salzburg opgeheven, in een
keurvorstendom verandArd on a. hertog Ferdinand v. Oostenrijk, als schadevergoeding v. Toscane, geschonken. d. vrede v. Presburg (1805)
kwam 't a. Oostenitjk ; bij d. vrede v. Weenen
(1809) kreeg Napoleon 't en daze stond 't in
1810 a. Beieren af. d. Vrede v. Parijs (1814)
bracht 't grootendeels wederom a. Oostenrijk;
in 1824 werd 't aartsbisdom weer opgericht
on vervolgens vormde 't, onder d. naam hertogdom, d. Salzachkreits v. 't land boven d.
Enns. In 1849 eindeltjk werd Salzburg een
kroonland der Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie.
Salzburg, d. hoofdstad v. 't geltjknamige
Oostenrijksche kroonland, gelegen ter weersAlden v. d. Salzach tuss. d. Capucijnerberg a.
d. rechter- on d. Monchsberg met d. vesting
Hohensalzburg a. d. linkeroever v. d. stroom.
't is een der schoonste steden v. Oostenrijk
en telt 27 200 inw. (1890). d. Stad heeft een
theologische faculteit (v. 1623-1810 universiteit), een groote bibliotheek v. 62 000 deelen,
4626 incunabelen on 1270 handschriften, een
aartsbisschoppelijk seminarium, 't museum
Carolino-Augusteum met Celtische, Romeinsche en Middeleeuwsche oudheden, een natuurhistorische verzameling, een verzameling v.
muziekinstrumenten en een bibliotheek, alsmede vele kloosters en kerken, waarvan d.
voorn. zijn d. Romaansche s. Peterkerk (1127),
d. Margarethakerk (1485), d. oude _Franciscano rkerk in Goth. still en d. domkerk (v.1614 — '28
gebouwd). Andere voorname gebouwen zijn
't residentieslot (v. 1592-1724 in I taliaanschen
stUl gebouwd), 't stadhuis en d. schouwburg.
d. Platte daken on 't veelvuldig gebruik v.
marmer geven d. stad een zuideltjk aanzien.
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d. Industrie levert o. a. muziekinstrumenten,
marmer- en cementwaren, handschoenen,
papier en leer; ook heeit Salzburg lithographische inrichtingen en koperdrukkerijen. —
Als Juvanum was Salzburg reeds in d. le
eeuw na Chr. een belangrijke stad, doch 't
werd door d. Heruliers, Hunnen, Oost-Gothen
e. a. verwoest. In d. 7e eeuw werd 't d. zetel
v. een bisdom, dat in 789 aartsbisdom weld.
d. Vesting Hohensalzburg werd in 1u88 gesticht
op d. puinhoopen v. een Romeinsch kasteel
en is thans gevangenis en infanterie-kazerne.
Salzkammergut ('t),
om zijn schoone
natuur ook wel Vostenrijksch Zwi serland genoemd, is een kroondomein v. d. Oostendjkschen keizer en beslaat een oppervl. v. 12
vk. mijlen, waarop een bevolking v. 18 000
inw. leett. 't Is een der prachtigste bergstreken v. Europa on behoort bij d. prov. UpperOostenrijk a. gene zi,jde v. d. Ens. 't Wordt
in zijn geheele lengte door d. rivier d. Traun
doorsneden, die met d. menigte boven elk.
liggende bergmeren en d. steile bergtoppen,
die alles insluiten, duizenderlei prachtige gezichten oplevert. Onder d. meren munten die
v. Gmtinden, ook Traunsee genaamd, on v.
Hallstadt uit. d. Traun zelf biedt een waterval
aan, die eenige geliikenis met d. beroemden
val bij Laufen oplevert. d. Hoogste bergtoppen zijn d. Groote Priel, die 2800, on d. Dachstein of Thorstein, die 2400 M. hoog is; 't
fraaiste overzicht over 't Salzkammergut biedt
d. Schafberg (1900 M. hoog) aan. d. Inwoners
bestaan voornamelijk v. 't uitgraven der zoutmijnen, welke jaarltjks gemiddeld 800 000 contenaars zout opleveren. 't Middelpunt v. 't
Salzkammergut wordt door d. beroemde badplaats Ischl ingenomen. een stadje v. 2500
inw., waar d. Oostenrijksche, Boheemsche
en Hongaarsche adel zich elken zomer vereenigt.
Salzmann
(CHRISTIAN GOTTHILF),
een
Duitsch opvoedkundige, 1 Juni 1744 te Som.
merda, bij Erfurt, gab. Na zijn godgeleerde
studien to Jena to hebben volbracht, werd
htj predikant to Rohrborn, niet ver v. zijn
geboorteplaats, on vier jaar later prediker a.
d. Andraaskerk to Erfurt. Nadat hij zich bijzonder op d. opvoedkunde had toegelegd en
zijn grondstellingen bij zijn eigen kinderen in
beoefening gebracht had, legde htj in 1781 zijn
ambtsbediening neer en aanvaardde htj d. betrekking v. godsdienstonderwtlzer a. d. philanthropische opvoedingsinrichting to Dessau.
Drie jaar later richtte hij echter op 't door
hem aangekochte landgoed „Schnepfenthal"
in Thilringen d. inrichting v. onderwijs en
opvoeding op, welke door geheel Europa ver- .
maard geworden is en waar onder d. leiding
v. SALZMANN en zijn echtgenoote een menigte
jongelieden uit d. aanzienlijkste familien, zelfs
vorsteltike telgen, gevormd werden. Enkele
onderwijzers a. daze inrichting, met dochters
v. d. stichter gehuwd, hebben na diens dood,
welke 31 Oct. 1811 voorviel, 't instituut aangehouden. — Talrijk zijn d. geschriften v.
dezen werkzamen man. d. Meeste hebben betrekking op 't onderwijs en d. opvoeding; in
1846 werden ze in 12 deeltjes te Stuttgard
uitgegeven. Tot zijn bekendste werken behooren verder „Karl von Karlsberg, oder
Ober das menschliche Elend" (1783-1786, 6
dln), een zedenkundige roman, ook in 't Nederl.
vertaald, „Der Himmel auf Erden" (1797; Ned.
vert. 1827) en „Der Thilringer Bote" (1788;
Nederl. vert. 1795, 5 dln). Ook 's mans „Leerredenen" (1789) en „Christelijk huisboek, of rodevoeringen over godsdienst on zedeleer" (1828,
-
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2 dln) vonden ten onzent zeer veel bijval.
Zie J. v. Wilk, „Peschrijving v. 't opvoedingsgesticht to Schnepfenthal, met 't portret
en d. levensbeschrijving v. d. stichter" (1809).
Samacchini (oRAzio), een Italiaansch
schilder v. Bologna, door Vasari verkeerdelijk
FUMACCINI genaamd. Hij begon met d. navolging v. Tibaldi (Pellegrino) en d. Lombardijsche meesters, totdat hij n. Rome ging, waar
hij met andere meesters in d. sala regia schilderde. Hij gevoelde or echter weldra berouw
over Opper Italie to hebben verlaten, waar hij
zich in zijn eerste manier verder had kunnen
ontwikkelen. Zijn meesterstuk is eon Mariabeeld, door hem voor Jacopo to Bologna geschilderd. Beroemd zijn voorts zijn werken in
d. dom v. Parma, terwijl made als een v. zijn
degelijkste werken geldt 't plafond in d. kerk
s. A bondio to Cremona, waarin vooral zijn
kennis der perspectief en der verkortingen
doorstraalt. Ook heeft hij uitmuntend in
fresco gewerkt. SAMACCHINI over]. in 1577, op
45-jarigen leeitijd.
Samar of 'baba°, een zeer vruchtbaar
eiland v. d. Spaanschen Archipel der Philippijnen in d. Grooten Oceaan, met een oppervl.
v. 218 vk. mijlen en ongev. 200 000 inw. 't Is
zeer bergachtig on boschrtjk, heeft een gezond
klimaat on brengt veel peper, suikerriet, bananen enz. op.
Samara, eon Russisch gouvernement, ten
O. v. d. Wolga gelegen, met een oppervl. v.
2831 vk. mijlen en 2 570 800 inw. (800 op 1. vk.
mij1). d. Bodem is voor 't grootste deel vlak
en zeer vruchtbaar; slechts in 't O. bij d.
Obtsjeh Syrt heett men onvruchtbare, zandige
heuvelstreken. 48 pct v. d. oppervl. is bouwland, 32 pct weide, 8 pct woud on 12 pct
niet-productief. In 't W., Tangs d. Wolga, is
't gebied grootendeels door d. werkzaamheden
der kolonisten (ongev. 100 000) met heerlijke
bouwlanden bedekt, die door weelderige grasvelden worden aFgewisse d. d. Bewoners zijn
hoofdzakelijk Russen en houden zich bezig
met landbouw, tabaksbouw, veeteelt en visscherij. d. Hoofdstad, Samara, a. d. uitmonding
v. d. Samara in d. Wolga gelegen, heett 13
kerken en dript belangrijken handel in graan;
ook houden d. inw., 75 800 in getal, zich veel
bezig met industrie. d. Stad werd in 1591 als
een bolwerk tegen d. Kalmukken en Basjkieren
gesticht.
Samarang of Semarang, een residentie op 't eiland Java, in 't N. begrensd door d.
Javazoe en d. residentie Djapara, in 'L 0. door
Rembang, in 't Z. door Madioen, Soerakarta,
Kedoe en Bagelen en in 't W. door Pekalongan.
Zij beslaat een oppervl. v. 93,9 vk. mijlen en
is in 't Z. bergachtig, terwijl zich Tangs d.
kust een vlakte uitstrekt, die n. 't O. in
breedte toeneemt. In 't Z. verheft zich o. a.
't Oengaranggebergte en op d. grens d. Merbaboe, a. welks noordelijke voet Salatiga ligt;
t. N. hiervan vinden wij d. ketel v. Ambarawa, d. grootste vulkanische bodemverzakking v. Java. In dit zuidel. deel der residentie staat d. koffiecultuur op d. voorgrond. d.
Kustvlakte is over 't geheel moerassig, vooral
tuss. Samarang on d. grens v. Djapara; d.
afdeeling Demak is berucht door d. vele
bandjirs, die bier vaak 't land verwoesten.
Meer en meer worden thans moerassen drooggelegd en in sawah's (natte riOstvelden) herschapen, terwijl Tangs d. rivier v. Demak on
d. Tanggoelangin kanalen zijn aangelegd, die
't land besproeien en 't voor overstroomingen
beveiligen. In 't O. der residentie tuss. Poerwodadi on Wirosari ligt 't distr. Seba, dat
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tot 't gebied v. d. Soesoehoean v. Soerakarta behoort en waar d. graven v. an voorouders gevonden worden. Samarang is verdeeld in d. aideelingen Ambarawa, Kendal
(waar men veel suiker verbouwt, in 't N.-W.),
Salatiga, Samarang, Demak en Grobogan. — d.
Hoofdstad, ook Samarang, door een spoorweg
met d. vorstenlanden verbonden, ligt a. d.
bocht v. Samarang en telt 67 u00 inw. (3500
Europeanen). Afgescheiden v. d. rivier v. Samarang, die weinig meer dan een modderslout is, heeft men naar d. reede een havenkanaal gegraven, dat in 1879 voltooid was en
met d. rivier door een schutsluis gemeenschap heeft. Sedert d. moerassige strand vlakte
voor d. stad gedeelteltjk is drooggelegd is d.
J
gezondheidstoestand v. Samarang, Java's
derde stad, zeer verbeterd. Men onderscheidt
in Samarang een oude en nieu we stad, waarbtj
zich nog d. Chineesche on Maleische kampongs aansluiten. Een prachtige laan, met
villa's bezet, verbindt Bodjong met d. oude
stad. d. Handel v. Samarang is zeer aanzienltjk, evenals haar industrie; vooral heeft
men er goud-, zilver- en kopersmedertjen,
schoen-, zadel- en mattenmakertj, looiertjen
en katoenweverijen. Sedert 1879 heeft d.
stad onder meer andere nuttige inrichtingen
ook een hoogere burgerschool met 5-jarigen
cursus, die in 1890 bezocht ward door 80
leerlingen.
Samaria was ten tijde v. Jezus dat gedeelte v. Palestina tuss. d. Jordaan on d.
Middell. Zee, dat t. N. door Galilea en t. Z.
door Judaea begrensd ward, en derhalve 't
voormalige grondgebied v. d. stammen
Ephraim, half Manasse on een gedeelte v.
Issaschar. d. Gelijknamige hoofdstad was na
d. scheuring ten tijde v. Rehabeam d. hoofdstad v. 't rijk der tien stammen, na welks
ondergang zij door d. naar haar genoemde
Samaritanen weder ward opgebouwd on haar
naam a. 't geheele landschap gaf. Daze stad
ward door Hyrcanus verwoest, doch andermaal herbouwd; d. Rorneinen vernielden haar
nogmaals on sedert vindt men er alleen een
dorpje, waar nog d. overblijfselen to zien ztjn
v. een christelijke kerk, die keizerin Helena
er stichtte.
Samarinda, een stad op d. oostkust v.
Borneo, a. d. mond der Koetei of Mahakan,
met aanzienlUken handel op Celebes, Java
en Singapore en 10 000 inw., grootendeels
Boegineezen.
Samaritanen heetten naar d. oude hoofdstad v. 't rift der tien stammen d. inwoners
v. dat .rtik, die na d. vernieling v. d. staat
aldaar acbterbleven en zich vervolgens met
omwonende stammen on met d. niet in Babylonische ballingschap medegevoerde inwoners
v. 't rUk Juda verzwagerden. ZU bleven min
of meer getrouiv a. d. dienst v. d. eenen God
en, toen d. Joden v. Cyrus d. vrijheid hadden
verkregen, naar hun vaderland terug to keeren en d. tempel to Jeruzalem to herbouwen,
wilden d. Samaritanen zich daartoe met d.
terngkeerenden vereenigen, doch zj worden
afgewezen, waaruit die folio onderlinge yolkshaat ontstont waarvan men in 't N. T. op
vele plaatsen d. blUken aantreft. d. Samaritanen bouwden daarop een eigen tempo! op
d. berg Gerizim, die reeds voorlang verwoest
is, hoewel d. plaats, waar hij stond, nog heilig
geacht wordt door 't geringe overblUfsel der
Samaritanen, dat in then omtrek aanwezig is.
Z(j hebben d. meeste grondstellingen en gebruiken v. 't oude Mozaisme behouden, doch
erkennen y. d. boeken des 0. V. alleen d.

Pentateuch, walks tekstlezing Kier on daar,
vooral in d. getalien, zeer v. d. Hebreeuwsche
afwUkt. Ook hebben zJ no 't dusgenoemde
book Jozua, een soort, v. kroniek, die met
Jozua begint en met ConstantUn d. Groote
eindigt, doch waaraan door hen geen goddeltjk gezag wordt toegekend. Dit book is
door prof. Juynboll to Leiden uitgegeven
(1848). Ook bezitten ztj nog een kroniek v.
Aboe-I-Fatch, die tot in d. 14e eeuw loopt,
benevens eenige geschriften over d. leer v.
Mozes en ter verklaring v. d. naar hem genoemde boeken.
Samarkand, een stad in RussischToerkestan (Centraal-Azie), gouvernement.
Serafsjan, met 33 000 inw. Zij is gelegen op
d. plaats v. 't oude Marakanda, d. hoofdstad
v. Sogdiana, 6 KM. v. d. Serafsian verwtjderd, in een vruchtbare vlakte. Merkwaardig
is Samarkand door d. vele overblijfselen v.
oude gebouwen, zooals d. ruins v. Timoer's
slot, moskee on praalgraf, benevens d. groote ,
moskeeen ztjn talrijke medressen (hoogescholen) verbonden, die uit geheel Toeran
druk bezocht worden. d. Handel is er v. veel
belang, evenals d. tabricage v. zijde, katoen on
papier, leder- en emailwerken. — Samarkand
ward in 328 v. Chr. als Marakanda door
Alexander d. Groote veroverd. stood sedert
1369 als zetel v. Timoer op 't toppunt v. bloei
en ward in 1869 door d. Russen in bezit.
genomen.
Saixtarovv (GREGOR), pseudoniem v. Joh.
Ford. Martin Oscar Meding (zie Medinp.
Saznba.ch

(CASPAR FRANZ), OS/1 inlitSCII

moskenuitd.agvTmoerMtd.

historieschilder, in 1715 to Breslau gab. Hoewel door een middelmatig schilder (Reinert)
in d. kunst onderwezen, wist htj zich door
zijn talent to doen onderscheiden btj d. beroemden schilder l'Epe, die v. zijn hulp gebruik maakte voor d. versiering der dominicanerkerk to Troppau. Door d. beeldhouwer
Donner to Weenen uitgenoodigd, n. Weenen
to komen, bezocht htj aldaar geregeld d.
academische lessen, oefende hij zich in diens
atelier in 't boetseeren on legde hU zoo d. grondslag tot zijn latere ontwikkeling. In 1743 in
't huwelUk getreden, legde htj zich met zooveel vlUt op d. practijk on theorie der schilderkunst toe, dat hU door d. beschermheer
der academie (graaf von Althann) en d. directour (von Schuppen) d. eersten prUs ward
waardig gekeurd. In 1762 ward hij tot prof.
on in 1772 tot directeur der academie v. beeldende kunsten to Weenen benoemd. Zonder
eenige zorg voor zUn Wel& bestaan kon IA)
zich nu a. 't door hem zoo geliefkoosde wetenschappelUke deal der kunst wUden, hU bevorderde als directeur met grooten per d.
bloei der academie en leverde eindelijk een
reeks verdienstelUke werken, die met grooten
bUval door zUn tUdgenooten warden ontvangen. Tot d. belangrOkste behooren zUn
fresco's in d. Jezuietenkerk to Stuhlweissenburg, in Hongarije, benevens twee altaarschilderijon aldaar; voorts een altaarstuk in
d. kerk der H. Theresia to Agram on verschill.
andere kerkelUke voorstellingen en fresco's
in Hongarije en OostenrUk. Zeer verdienstelUk
waren ook zUn geschilderde navolgingen v.
marmeren on bronzen reliefs, waarvan in d.
galerlj Belvedere to Weenen nog fraaie
staaltjes bewaard worden. 8AMBACH overl. to
Weenen in 1795.
Sambalioeng of Sambilioeng, een rUk op
Borneo's oostkust, t. Z. v. 't stroomgebied der
Berouw, in 't 0. door d. Soeloe- of Celebeszee
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bespoeld. d. Inw. zijn meerendeels Dajaks.
't Land is rijk a. steenkolen v. goede hoedanigheid, die door d. sultan a. d. marineschepen. die in d. straat v. Makassar kruisen,
worden geleverd.
Sambas, d. hoofdstad v. een gelijknamig
rijk op d. westkust v. Borneo, behoorende
tot d. Westerafdeeling v. dit eiland. Zij ligt
10 a 11 uur boven d. mond v. d. Sambasrivier, omstr. 24 uur t. N. v. Pontianak en op
1' 50 , N.-Br. en is d. zetel v. een adsistentresident.
Sambee.k, een Nederl. gemeente in d.
prov. Noord-Brabant, bij Boxmeer, met circa
1500 inw., die grootendeels v. d. landbouw
leven. 't Dorp heette eigenlijk s. Jansbeek,
naar d. patroon der kerk, bier opgericht.
Sambre (d.), een linkerzijrivier v. d. Maas,
180 KM. Wig, zij ontspringt op d. grens v.
't Fransche departement Aisne en Nord in
d. bosschen v. La Haye-Cartigny en mondt
uit bij Namen. Haar belangrtjkste zijrivieren
zijn d. Petite Helpe en Grande Helpe in
Frankrijk en d. Heure in Belgie. d. Sambre
is v. Landrecies tot a. haar mond bevaarbaar. 't Sambrekanaal voert v. Landrecies
n. La Fere a. d. Oise.
Samhara, een 23-60 KM. breede kuststreek tuss. d. Roode Zee en 't hoogland v.
Abessynie, zich uitstrekkende v. 20° N.-Br.
tot d. straat Bab el Mandeb. 't Zuidenjk deel
staat onder Italiaansch protectoraat. 't Zand
is vlak en weinig bebouwd en wordt bewoond
door Mohammedaansche herdersvolken. In 't
zuiden trett men merkwaardige zoutmeren en
zoutvlakten aan. 't Klimaat is er zeer heet,
heeter dan ergens elders in Afrika.d.Belangrijkste plaats is Massaoea.
Samilanda, Zie Lapland.
Samisch (EDWIN THEODOR), geb. 30 Sept.
1833 to Luckau, in d. Nieder-Lausitz, studeerde in d. geneeskunda te Berlijn en to
Wilrzburg, was vervolgens assistent a. een
gesticht voor ooglijders te Wiesbaden, yestigde zich daarna als privaat-docent in d. oogheelkunde to Bonn en werd in 1867 buitengewoon en in 1873 gewoon hoogi. to Bonn.
Hij schreef o. a. „Klinische Beobachtungen
aus der A ugenheilanstalt in Wiesbaden" (met
PAGENSTECHER, 1861—'62), „Beitrage zur normalen und pathologischen Anatomic, des
Auges" (1862) en „Das ulcus corneae serpetis
und seine Therapie" (1870) en redigeerde met
ALFRED GR&FE 't „Handbuch der gesammten
Augenheilkunde" (1873—'80, 7 din).
Samland (Sambia), een landschap in 't
Pruis. district Koningsbergen, dat in d. worm
v. een schiereiland tuss. 't Friesche Haff,
d. Pregel en 't Koerische Haff in d. Oostzee
vooruitsteekt. d. Kusten zijn zeer rijk a.
barnsteen ('t „paradijs v. Pruisen"). In 't W.
verheft zich d. 34 M. hooge landspits
Brusterort met een vuurtoren. Zie Gebauer
„Neuester Wegweiser durch. Samland" (1876).
Samnieten (Samnites). Onder d. algemeenen naam Samnieten verstaat men een
aantal volksstam men, die d. bergrug der A pennijnen v. d. grenzen der Etruscen tot d.
zuidspits v. Italie, benevens eenige aanliggende landen bewoonden. Onder meor behoorden ertoe d. Sabijnen, Marsen, Peligners,
Hernicen, Frentanen en Lucaniers. Oorspronkelijk d. ruwe A bruzzen bewonende, waren
d. Samnieten een krachtig bergvolk, dapper,
oorlogzuchtig en vrijheidlievend. Hun land
was in gemeenten verdeeld, die, onafhankelt* v. elk., te zamen een bondgenootschap
vormden en die tegen een buitenlandschen
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vijand gemeenschappelijk een opperbevelhebber kozen. d. Hoofdbezigheid v. dit yolk
bestond in landbouw en veeteelt.
In 't jaar 440 v. Chr. ontrukten d. Samnietische benden d. stad Capua a.d.Etruscen;
daze Samnieten noemden zich Campaniers, vervreemdden langzamerhand v. hun stamgenooten en raakten zelfs met hen in twist. Daarop
vroegen zij a. d. Romeinen hulp, die hun word_
toegezegd, zoo zij zich onder d. opperheerschappij v. dezen wilden stellen. Dit deden zij
en no eischten d. Romeinen, dat d. Samnieten,
met wie zij kort to voren een verbond hadden.
aangegaan, d. Campaniers niet verder zouden,
beorlgn.dSamitweznscha
verklaarden 't verdrag met d. Campaniers voor
een vredebreuk. Zoo ontstond in 843 v. Chr.
d. eerste Samnietische oorlog, die 3 jaar duurde.
d. Romeinsche consuls Marcus Valerius Corvus
on Aulus Cornelius Cossus rukten ieder a.
't hook! v. een leger n. Campanie. d. Eerste
deed d. Samnieten een nederlaag bij d. berg
Gaurus ondergaan; maar d. laatste bracht zijn
leger in 't grootste gevaar en werd alleen door
d. heldeninoed v. Publius Decius Mus gored.
Spoedig daarna bevocht Valerius Corvus een.
volledige overwinning bij suessula. d. Samnieten werden hierdoor echter niet onderworpen, doch verschenen even machtig weer
in 't veld; een oproer der Romeinsche troepen
en d. dreigendo houding der Latijnen drongen
d. Romeinen tot d. vrede. d. Samnieten moesten
een boeto betalen, maar verloren geen duim
breed gronds en kregen zelfs 't recht d.
Sidiciners, over wie d. twist geloopen had, to
onderworpen.
15 jaar na 't eindigen v. dezen oorlog vatten
d. beide volken andermaal d. wapens tegen
elk. op en brak er een hardnekkige strijd uit,
die 22 jaren duurde en waarin d. Samnieten
door hun gebrek a. eenheid 't onderspit moosten del van. d. Vestiging eener Romeinsche
volkplanting en een twist v. d. Romeinen
met d. stad Palaeopolis in Campanie (die met
d. Samnieten verbonden was) gaven in 326
v. Chr. aanleiding tot 't uitbreken v. d. krijg.
Lucius Papirius Cursor word als dictator tegenover d. Samnieten gesteld, die meer dan eons
een geduchte nederlaag laden, zoodat zij
om d. vrede verzochten. Maar d. senaat deed
to harde eischen on dreef daardoor d. Samnieten tot een wanhopigen strijd en een bewonderenswaardige vol harding. Hun veldheer
Pontius wreekte in 321 v. Chr. die afwijzing
op schitterende wijs. Hij lokte 't Romeinsche
leger in d. Caudijnsche passen on dwong d.
aanvoerders zich met 40-50 WO man to onderwerpen. Dit onheil verwekte in Rome een
algerneene droetheid, doch word reeds in 't
volgend jaar gewroken door een schitterende
overwinning. d. Oorlog duurde nog 16 jaren
voort, zonder dat d. Samnieten door d. talrijke
nederlagen onderworpen werden. Wel werd
er in 304 een vrede gesloten, waarbij d. Samnieten d. opperheerschappij over d. Latijnen
moesten opgeven, maar zij verloren geen voet
breed lands. Reeds 6 jaren na 't einde v. d.
tweeden Samnietischen oorlog brak d. derde
oorlog uit (298 v. Chr.). d. Samnieten waren
in twist geraakt met d. Lucaniers en zouden
hen geheel onderworpen hebben, zoo d. Romeinen zich dozen niet hadden aangetrokken.
Nadat d. Samnieten eenige nederlagen geleden
hadden, verbonden zij zich met d. Etruscen
on d. Gainers. Dit verplaatste d. oorlog n.
Etruria, waar d. veldheer Egnatius, die met
Pontius d. Samnietische legers aanvoerde, door
Appius Claudius en Lucius Volurnnius in 296
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geslagen werd. In d. slag blj Sentinum (295)
behaalde Fabius Maximus door d. zelfopolrering v. Decius d. overwinning op d. Samnieten en Galliers, waarmee d. beslissing verkregen werd. Wel word d. oorlog nog eenige
_Aron voortgezet ; maar na d. overwinning v.
-d. zoon v. Fabius (Quintus Fabius Maximus
Gurges) werd 't Samnietische yolk in 290 v. Chr.
d. Romeinsche heerschappij onderworpen.
Door Tarente aangehitst, stonden d. Samnieten
in 282 op; Pyrrhus, koning v. Epirus, kwam
hun ter hulp : doch, toen daze n. Sicilia gegaan
en later uit Italie verdreven was, werden zij
door Papirius d. Jonge en Spurius Carvilius
in 272 onderworpen. Een nieuwe opstand, in
268, werd spoedig onderdrukt. d. Innige samenhang tuss. d. Samnietische stammen werd
ontbonden on onder Romeinsche opperheerschappli werden zij nu beschouwd als Romeinsche bondgenooten (socii). Gedurende d. tweeden Punischen oorlog was een gedeelte der
Samnieten a. d. Ode v. Hannibal. In d. bond.genooten-oorlog waren d. Samnieten hoogst
geducht voor Rome. Doze oorlog duurde twee
jaar on werd v. beide zliden met d. grootste
dapperheid en volharding gevoerd. In d. beginne bevochten d. bondgenooten overal voorileelen en eerst na eon jaar konden d.Romeinen onder hun consul L. Julius Caesar een
overwinning behalen. d. Krijg werd verder
met afwisselend geluk gevoerd en, toen d.
Romeinen a. alle vrije steden v. Italie 't burgerrecht verleenden, sloten d. oproerige volken
in 88 v. Chr. vrede; alleen d. Samnieten en d.
Lucaniers bleven onder d. wapenen, totdat
Sulla in 82 v. Chr. hun laatste overbltjfselen
vernielde.
Samoaeilanden of Schipperseilanden, een
eilandengroep in d. Grooten of Stillen Oceaan,
tot Polynesie behoorende, met een oppervl.
v. 54 1/2 vk. mlii en 35 600 inw. (62.5 op 1 vk.
mijl). d. Eilanden, 14 in getal, strekken zich
uit v. 13 1;2 tot 14 1,2° Z.-Br. en v. 169-173°
W.-L. v. Greenwich en bestaan uit twee
groepen, waarvan d. westelijke d. eilanden
Sawaii. Upoloe en Toetneila en d. oosteltjke 't
-eiland Manoea omvat. Ze zijn zeer vulkanisch
en verheften zich tot 1300 M. (Sawaii). Ofschoon
slechts op sommige plaatsen a. d. kust koraalriffen gevonden worden, hooft men er toch
maar weinig goede havens; d. bests ztjn
Upoloe en Pagopago op Toetoeila. d. Inboorlingenbehooren tot 't Maleische rats. zlin
krachtig gebouwd en welgemaakt on donker v.
kleur, gaan geheel naakt en houden zich bezig
met landbouw en visschertj. Een groot aantal
is door Engelsche en Fransche zendelingen
-tot 't Christendom bekeerd. 't Klimaat is er
gunstig en gezond, d. bodem goad besproeid
en uiterst vruchtbaar. d. Voorn. producten ztjn
broodboomen, kokospalmen, katoen, pisang,
suikerriet, oranjeappelen, taro en yams. Men
heeft er veel papegaaien, duiven on schildpadden, maar v. d. grootere zoogdieren alleen
varkens on honden. d. Handel is grootendeels in hadden der Duitschers. d. Uitvoer
bestaat voornameltjk uit kopra (gedroogde
kokosvrucht), katoen en schildpadden.
Samoaeilanden werden in 1722 door Roggeveen ontdekt en in 1768 door Bougainville
Schipperseilanden (Isles des Ravigateurs) genoemd. Aanvankelijk bad ieder dorp een
eigen hoofd en in 1879 gelukte 't a. een dier
hoofden, Malietoa, zich tot koning v. alle
eilanden to verheffen. Sedert waren d. Samoaeilanden een constitutioneel koninkrijk. Nadat
in 1878 d. Vereenigde Staten v. Noord-Amerika
een vriendschaps- en handelsverdrag met d.
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Samoaeilanden hadden gesloten, waardoor ze
d. haven Pagopago op Toetoeila in bezit kregen,
kwam in 1879 een soortgeltjk verdrag met
Duitschland en Groot-Britannia tot stand.
Nadat een ttjdlang binnenlandsche twisten
op d. eilanden geheerscht hadden, werd 14 Juni
1889 een verdrag gesloten, waarbtj d. Samaoeilanden als een neutraal, onafhankellik gebied
verklaard werden, waar gaan der Westersche mogendheden controle mocht uitoetenen.
Nochtans houden zoowel Engeland als Duitschland, Frankrijk en d. Vereen. Staten v. NoordAmerika voortdurend een waakzaam oog op
d. Samoaeilanden gericht.
Samoem (bij d. Syriers), Samboeli (bij d,
Arabieren) on &midi (bij d. Turken) — alle
verlengingen v. 't woord Sam, dat vergif beteekent — is d. naarn v. een wind, die dikwijls in d. woestijnen v. Arable en NoordAfrika waait en v. verre door zijn eigenaardigen reuk kan gekend worden. Hij vertoont
zich gewoonlliK v. half Juni tot d. herfstnachtevening, beweegt zich snel en is in zijn
working verstikkend, vaak doodelijk. Daar
hij zich echter tot een zekere hoogte boven
d. grond verheft, ontwijken d. inwoners ztjn
schadel liken invloed door voorover op d. grond
to gaan liggen, wat gemakkeltik geschieden
kan, omdat hij zich door zijn reuk on zlin stofwolken reeds v. verre aankondigt. Over d. tot
70° en maar verhitten dampkring verbreidt
zich een gale, naar 't loodvale overgaande
kleur en d. zon wordt donkerrood. d. Wind zelf
heeft een onaangenamen, zwavelachtigen reuk,
die uit een zwaar gas, a. d.lucht rneegedeeld,
ontstaat. Hij verwekt eon sterke uitwaseming,
welke a. d. moonlike ademhaling wordt toegeschreven. d. Arabieren bedekken, om d.
uitwerking v. d. samoem to ontgaan, hun
aangezicht met d. kefi of doek, dien ztj om
hun hoofd dragen. d. Ingeademde samoem
treft d. menschen niet zelden doodeltjk door
verstikking; soms ook veroorzaakt hij een
buitengewone zwakte. Soortgelijke, maar niet
dezelfde winden zijn d. khamsin en d. harmattan (zie die art.).
Samogitie, d. naam v. een voormalige
Poolsche prov., thans voor 't grootste gedeelte
in d. Russische gouvernementen Wilna en
Kowno begrepen. d. Bewoners behooren tot d.
Lithauschen stam en hebben d. eigenaardigheden v. dozen 't zuiverst bewaard.
Samojeden (d.), tot d. grooten Altaischen
stam behoorende, bewonen een gedeelte v.
noordoost-Europa en noordwest-Azie. Oorspronkelijk waren ztj verbreid over geheel
Noord-Azie, v. 't AltaI-gebergte tot d. noorde10ke IJszee, doch thans zijn ztj daar sinds
eeuwen door Tataarsche en Mongoolsche
stammen verdrongen. Hoewel bun hoofdzetel
't land is tuss. d. Ob en d. Jenissel, strekken zij
zich hoofdzakelijk v. d. Witte Zee tot d. Katangha uit. Zli leven voomameltjk v. vischvangst en v. rendierfokkerij en houden zich
tevens met d. jacht op eelsdieren bezig. d.
Samojeden ztjn over 't geheel v. minder dan
middelmatige grootte en hebben een breed,
plat en rond gezicht, kleine oogen, breeden,
platten neus, zwart sluik haar, weinig baardgroei en een bruingele huidkleur. Hun karakter is goedaardig; daarbtj zip zij eerlijk,doch
tevens vuil, traag en veelal verslaafd a. sterken
drank. Zoowel hun tenten als bun kleeding
maken zij voor 't meerendeel v. rendierhuiden;
sommige stammen bouwen echter ook leemen
en houten hutten, met boomschors bedekt.
't Voodoo! der Samojeden is bilna uitsluitend
v. dierlijken aard; bun spek, vleesch en visch
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gebruiken zij zoowel rauw als gedroogd, gezouten en gekookt. 't Jachtgereedschap bestaat uit 14 en boog, vallen en uitgezette
knippen, maar bij sommige stammen ook
uit geweer en harpoen.
't Aantal Samojeden wordt op ruim 15 000
geschat, v. wie 5500 in 't gouvernement
Archangel, 4000 in Tobolsk en 6000 in Jenisseisk leven. Over hen is geschreven o. a. door
Castren, hoogl. to Helsinglors, in zijn boek
,,Reisen im Norden" (Duitsche uitgave, 1853).
San2oreus, Zie Keulenaar.
Samos of Samo (Turksch Sisam- of
Soesarn-Adasy), een eiland a. d. westkust v.
Klein-A zie, waarvan 't door d. straat v. Samos
gescheiden is. 't Heeft een oppervl. v. 468
KM2 . (8 vk. natjlen), met 47 2u0, uitsluitend
Grieksch-orthodoxe inw. (94 op 1 KM 2). In
't midden strekt zich v. 't O. naar 't W. een
gebergte uit,, dat in d. Kerki tot 1440 en in
d. Assoron of Karvoeni tot 1140 M. stijgt. 't
Eiland is rijk a. natuurschoon, goed besproeid
en uiterst vruchtbaar; men verbouwt er
wijn, vooral witte muskaatwtjn, rortjnen,
katoen, olie en zijde, terwijl er in d. oudhoid
d. als geneeskundig geprezen zoogen. Samische
aarde gevonden werd on d. Samische steen,
die gebruikt wordt voor 't polijsten v. goud
en kostbaar aardewerk. Samos, dat thans tot
't Turksche ejaleet Dsjesair behoort, vormt
sedert 11 Dec. 1832 een schatplichtig vorstendom onder 't gezag v. d. Porte, die een Grieksch
vorst over 't eiland aanstelt (tegenwoordig
Alexander Karatheodori). Landbouw, handel
en scheepvaart zijn d. hoofdbronnen v. bestaan. d. Hoofdstad is Vath y, a. d. gelijknamige
haven in 't N.-0. gelegen, en heeft 1500 huizen,
benevens 't paleis v. d, vorst. — Samos, oorspronkelijk door Cariers on Lelegers bewoond,
werd later door d. Ioniers bezet en bereikte
.onder hen een hoogen trap v. ontwikkeling;
.d. bouw-, beeldhouw- en schilderkunst bloeiden
hier. Onder Polycrates (532-522 v. Chr.) ontwikkelden zich vooral d. handel en d.scheepvaart. Van d. oude hoofdstad Samos, die a. d.
Z.-oostkust v. 't eiland gelegen was, zijn nog
overbltj Nolen v. muren, tempels, havendammen
en een waterleiding voorhanden. Samos was
d. geboorteplaats v. d. wijsgeer Pythagoras
en v. d. beeldhouwer Theodorus. d. Bewoners
v. dit eiland, Samioten genoemd, behoorden
onder d. eersten, die in 't begin der 19e eeuw
deelnamen a. d. Griekschen vrtjheidskag.
Samosata (thans Scempsat), d. oude Syrische prov. Commagene, a. d. westelijken oever
v. d. Euphraat gelegen, is beroemd als d.
geboorteplaats v. Lucianus on v. Paulus Samosatensis, bisschop v. Antiochie, wiens
volgelingen zich Samosatensers noemden (zie
Paulus Samosatensis).

Samothracie of Samothra.ki, eon der
eilanden v. d. Griekschen archipel, tegenover
d. kust v. Thracie. 't Heet tegenwoordig Semadrek of Semendrek, in 't Turksch gjaletDschesair, terwijl 't in d. oudheid ook bekend
was onder d. naam Leucosia of Leucania, naar
d. witte kleur der rotsige kusten. 't Is 1 1f2
vk.mijlgrotenwdb orcia
2000 Grieken, die met trage hand d. rijke
marmergroeven bewerken. Oudtijds was 't
eiland beroemd als d. zetel v. d. mysterien
.der Kabyren. — Zie Schelling, „Ueber die
Gotheiten von Samothrake" (1815).
Samso, een Deensch eiland tuss. Seeland
en Jutland, met een oppervl. v. 2 vk. mdlen
en 6600 inw. 't Is zeer heuvelachtig en
onvruchtbaar. d. Hoofdplaats is 't dorp
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Samsoen of Samsun, eon Turksche
stad en haven in Klein-Azie, a. d. Zwarte Zee
op ruim 41° N.-Br., met aanzienlijken handel
in koper, tin, tabak e. a. landbouwproducten.
Zij is een aanlegplaats voor d. booten der
Oostenrijksche Donau-compagnie, die vaart
tuss. Triest, Sinope on Trebizonde.
Samuel. d. laatste richter der Israelieten,
zoon v. Elkana en Hanna. Hij werd gob. in
't jaar 1155 v. Chr. on was reeds v. zijnjeugd
of voor 't Nazireerschap (zie Nazireer) bestemd. Gedurende 20 jaren stond hij als richter a. 't hoold v. 't staatsbestuur der Israelietische natie on maakte hi) zich vooral verdienstelijk door zijn onvermoeide pogingen
tot wering v. d. afgodendienst. Ten laatste
moest hij toegeven a. d. algemeene yolksstem en Saul tot koning zalven; doch, toen
deze oogenschijnlijk d. rechten des priesterschaps aantastte, verzette hij zich met
kracht togen d. koning en zalfde hij, naar d.
voorstelling der H. Schrift op onmiddellijke
aanwijzing v. God, d. herdersjongen David
tot toekomstig koning. overl. in 1057 v.
Chr. d. Twee Btjbelboeken, die zijn naam
dragen, zijn niet v. hem afkomstig, naar
dragen dien naam, omdat 't eerste met 't verhaat zijner levensgeschiedenis aanvangt.
San (GERARDUS XAVERIUS DE), een Nederl.
historieschilder, 31 Mei 1751 to Brugge geb.
on aanvankeltjk in d. kunst onderwezen door
zijn stadgen000t Egillon. In 1781 begaf hij zich,
met een aanbevelingsbrief v. d. bisschop
Brenart a. d. beroemden P. Battoni, n. Rome,
waar hij spoedig zulke groote vorderingen
maakte, dat in 1783 zijn schilderij, voorstellende
d. „Roof v. 't Palladium door Ulysses", door d.
academie v. Parma met goud bekroond word;
in 1784 verwierf hij bij d. pauselijke academie
een zilveren medaille voor een teekening naar
't naakte model on in 1785 ten tweeden male
een gouden medaille voor een voorstelling v.
„Alexander, d. beker met geneesdrank aannemende uit d. hand v. een bij hem verdacht
gemaakten geneesheer'. Terwtjl hij bezig was
met voor d. vtjtjarigen wedstrijd der academie
„d. vlucht v. Clelia uit 't leger v. Porsenna" to
schilderen werd hij door een gevaarl tjke ziekte
zijner moeder, naar zijn vaderland teruggeroepen. Zijn roem had zich daar reeds verbreid,
weshalve hij in 1790 tot directeur der teekenacademie in zijn vaderstad benoemd werd,
welke betrekking hij tot in 1795 waarnam, toen
d. staatkundige onlusten hem bewogen tot 't
verleggen v. zijn woonplaats n. Groningen,
waar een v. zijn broeders priester was. Al
spoedig werd hij daar tot directeur der teekenacademie on tot lector in d. teekenkunst bij d.
academie benoemd. In deze betrekking was hij
met eer werkzaam, terwijl hij bovendien onderscheidene bijbelsche voorstellingen voor ker
ken on historiestukken schilderde, die v. zijn
rijken geest on an gemak v. composeeren
getuigden. Hij was ook een verdi ,mstelijk
boetseerder; zijn groep v. Milo en een andere
v. een bond, die met een kat vecht, verdienden in marmer to worden gehouwen. Hij
overl. to Groningen, 9 Febr..1830.
San (d. Italiaansche en Spaansche afkorting v. Santo, d. i. heilio, een woord, waarmee

een groot aantal aardrtjkskundige namen in
Spanje, Portugal, Amerika en Italie beginnen.
Als d. voornaamste v. deze noemen wij:
San Andres de Palomar, eon stad in d.
Spaansche prov. Barcelona, met ongeveer
15000 inw., die hun hoofdhestaan vinden in
spinnerij on wevertj. — San Antonio, een stad
in d. Noord-Amerikaanschen bondstaat Texas,
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a. d. rivieren San Antonio en San Pedro, met
37700 inw. (onder wie vele Duitschers). d.
Stad werd In 1694 gesticht en is d. oudste
v. dit land. — San Carlo; een stad in d. NoordAmerikaansche republiek Venezuela, in een
vruchtbare vlakte a. d. voet der bergen gelegen, met ongeveer 11000 inw.— San Cataldo,
een stad op 't eiland Sicilia, in d. prov.
Caltanissetta, met een fraaie kerk, rijke
zwavelmtjnen en ongeveer 16000 inw. — San
Christobal de la Havana, d. hoofdstad v. Cuba;
zie Havana. — San Diego, een havenstad in
California, a. een baai v. dien naam, met
17 000 inw. — San Domingo ; zie Domingo (s.). —
San Fernando, een nieuwerwetsch gebouwde,
versterkte stad in d. Spaansche prov. Cadiz,
met ongeveer 30000 inw. — San Francesco
d'Albero, een voorstad v. Genua, 4 KM. t. O.
dezer stad, met fraaie paleizen en 13 000 inw.
een stad en zeehaven a. d.
—SanFrancisco,
westkust v. Noord-Amerika in d. staat California, op ruim 37° N.-Br. gelegen, met bijna
300 000 inw. Zij heeft haar naam to danken
a. d. vestiging v. eenige Franciscaner monniken a. een inham v. d. Grooten Oceaan
(1771). Nog in 1840 echter bestond zij uit slechts
weinige houten huizen. Na d. ontdekking der
goudvelden in California (1849) nam d. stad
weldra in omvang toe; in 1850 was zij reeds
een middelmatig groote stad geworden en
haar aantal inw. tot 20 000 geklommen. 't
Tegenwoordige San Francisco is d. zetel v.
een aartsbisschop en heeft zeer fraaie gebouwen, waaronder 't raadhuis, d. munt, 't
marinehospitaal, meer dan een schouwburg,
twee kathedralen en vele hotels een plaats
innemen. Merkwaardig is ook d. in 't midden
der stad gelegen Chineesche wijk met een
eigen schouw burg, Boeddhatempels, speelhuizen en opiunikitten. Men heeft er een
aantal goede inrichtingen v. onderwijs. o. a.
twee medische scholen en een academie
v. wetenschappen. Van d. fabrieken zijn 't
belangrijkst die voor machines, meel, schoenwaren, sigaren en meubels ; voorts heeft men
er ijzergieterijen, bierbrouwerijen en scheepstimmerwerven. d. Ruime haven v. San Francisco, d. „Gouden Poort" of „Golden Gate"
genoemd, wordt door twee forten be3chermd.
d. Voorn. artikelen v. uitvoer dezer moderne wereldstad zUn: edele metalen (vooral
gond), koren, boekweit, peulvruchten, oott,
wijn, wol en buiden; ingevoerd worden
voornamelUk bout, steenkolen, thee, rUst en
suiker. Zie Hittell „History of San Francisco" (IN.:). — Ten O. dezer stad strekt zich
d. baai v. San Francisco uit, ter lengte v.
100 KM. en ter breedte v. 7-10 KM.; zij werd
in 1578 door Francis Drake ontdekt. — San
Francisco (d.), eon rivier in Brazilia, ontspringt
op 20° Z.-Br. in d. Sierra de Canastra, doorstroomt in N.-N.-oostelUke richting d. staten
Minas Geraes en Bahia on stroomt verder
N.-0. waarts ale grens v. d. staten Bahia en
Pernambuco. BU Cabrobo wendt zU zich naar
't Z.-0. en zij stort dan met een broaden waterval (d. Salto de Paulo Affonso, 70 M. hoog
on 20 M. breed) v. 't plateau, dat zij tot nu
toe doorstroomd had, in 't lage kustgebied.
Eindelljk vormt zij nog d. grens tuss. d. staten
Sergipe en Alagoas en mondt zij na eon loop v.
ongeveer 2400 KM. beneden Penedo in d.
Atlantischen Oceaan nit. Rechts neemt zIj d.
Rio des Veihas, links d. Rio Paracuta op. — San
German, een Spaansch West-Indische stad op
't Antilleneiland Puerto Rico, met 20 000
inw. — San Giovanni a Teduccio, een Italiaanache stad (prov. Napels) a. d. golf v. Napels,
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met fraaie villa's en ongeveer 15 000 inw.
ook La Granja geheeten, een
—SanIldefonso,
stad in Spanje, 11% uur t. N.-W. v. Madrid,
met een beroemd paleis, door Philips V in
d. lee eeuw naar 't model v. 't kasteel v.
Versailles in Franschen stij1 gebouwd; 't ligt
1170 M. boven d. zee. Thans heeft men er een
koninkltjke kristaltabriek. — San Jose; een
stad in d. Amerikaanschen bondstaat California, a. d. Guadeluperivier, met 19 000 inw.
een stad in Costa Rica; zie Jos6
—San Jose;
(s.) — San Juan, een rivier en staat in Argentina. — San Juan, een rivier in Nicaragua
(zie dat artikel). — San Juan Bautista de
Puerto Rico, d. hoofdstad v 't West-Indische
eiland Portorico (zie dat artikel). — San Lucar
de Barrameda, eon stad in d. bpaansche prov.
Cadix, a. d. linkeroever v. d. Guadalquivir,
met 23 000 inw., die zich bezighouden met
wijnhandel on zoutwinning. — Sun Louis de
la Punta, een staat v. d. Argentijnsche republiek, met een oppervl. v. 1102 vk. mijien
on 110 000 inw. d. Hoofdstad heat ook San
Louis de la Punta. — San Louis Potosi, een
staat en stad in d. bondstaat Mexico; zie
Potosi. — San Marino, d. kleinste Europeesche
republiek, a. d. grens v. Boven- en MiddenItalie, a. d. noordeltjke belling v. d. Apenntjnen
gelegen. Zij wordt ingesloten door d. prov.
Forli en Pesaro-Urbino on heeft een oppervl.
v. 59 KM 2. met 8200 inw., die zich hoofdzakelijk met landbouw (wijn, oott, olijven
enz.) en veeteelt bezighouden. Uitgevoerd
worden vooral wijn, olie, rundvee on bewerkte
mineralen. — Volgens d. overlevering heeft
d. republiek haar naam ontvangen naar d.
heiligen Marinus, die zich als kluizenaar op
d. Monte Titano terugtrok, welken berg hij
v. d. eigenaar als geschenk ontving, en bij Wien
zich weldra andere kluizenaars aansloten.
Gedurende d. vele omwentelingen, die in
Italia plaats hadden, bleef San Marino een
republiek en bij d. stichting v. 't koninkrdk
Italia behield zij hear onafhankelijkheid:
editor stelde zij zich bij verdrag v. 22 Mrt 1862
en later v. 27 Mrt 1872 onder d. bescherming
v. d. Italiaanschen staat. d. Hoofdstad, -san
Marino, ligt op d. 794 M. hoogen Monte Titano
on heeft 1600 inw. — San Pier d'Arena, een
westelUke voorstad v. Genua, met 20000inw.,
die veel doen a. handel en industrie. — San
Pietro, in d. oudheid Accipitrum, een vruchtbaar eiland in d. Middell. Zee, a. d. Z.-W.
kust v. 't eiland Sardinia, tot d. Italiaansche
prov. Cagliari behoorende. 't Hoeft een oppervl.
v. 110 vk. mUlen en tot hoofdstad Carloforte.
een Italiaansche stad in d. Riviera,
—San Remo.
prov. Porto Maurizio, a. d. spoorweg v. Nizza
n. Genua, met 12500 inw. OM 't heerlUke
klimaat is 't een winterverbldf voor borstlUders; d. Duitsche keizer' Frederik III hield
in dit herstellingsoord als kroonprins geruimen
tUd verbltjf in d. villa Zirlo. Men heeft er
prachtige landhuizen, hotels en d. weelderigsten plantengroei (olijven, oranjeappelen en
palmen). d. Haven is v. weinig belang. — San
Salvador, d. kleinste, maar d. 't dichtst bevolkte
republiek v. Midden-Amerika, toss. 13° 7' en
14° 24' N.-Br. en 87° 37' en 90° 4' W.-L. v.
Greenw., met een oppervl. v. 345 vk. mUlen
en 665'000 inw. In 't Z. wordt zU begrensd
door d. Grooten Oceaan, in 't Z.-0. door d.
Fonsecabaai, in 't O. on N. door Honduras en
in 't W. door Guatemala. Met uitzondering
v. een vlakke alluviaalstrook a. d. kust vormt
d. bodem er een door rivierdalen doorsneden

hoogvlakte, waarop zich een aantal vulkanen
verheft v. 1500 tot 2100 M. 't Klimaat is
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'tropisch, maar door zijn koortsen voor Europeanen gevaarltjk; d. bodem is zeer vruchtbaar en brengt koffie, mais, indigo, suiker,
tabak, katoen en cacao voort. d. Wouden
leveren veel en prachtig hout, terwijl in 't 0.
goud en food- en ijzerertsen gevonden worden.
Op 't plateau, dat herhaaldeluk door aardbevingen geteisterd wordt, heeft men een menigte
meren. d. Bevolking bestaat hoofdzakelijk uit
Indianen en kleurlingen; 't aantal Blanken
bedraagt ongeveer 10 000. d. Geestelijke ontwikkeling v. 't yolk staat op zeer lagen trap;
in d. laatste jaren echter wordt er voor 't
onderwijs meer zorg gedragen. d. Gelijknamige
hooldstad werd in 1428 op d. plaats v. d. oude
stad Cuscatlan gebouwd, maar in d. nacht v.
16en op d. 17en April 1854 door een aardbeving geheel verwoest. Wel werd 20 K.M. verder
-een nieuwe stad gebouwd en in 1855 ingewijd,
maar d. regeering keerde in 1858 weer naar d.
oude stad terug, die nu reeds 20 000 inw. telt.
een eiland in West-Indio,
—SanSalrador,
Bahama-groep, ook Guanahani geheeten en betend door d. landing v. Columbus (12 Oct. 1492);
't is 13 uur lang en 1 1/2 uur breed en heeft
.ongeveer 800 inw. — San Sebastian, d. hoof dstad
v. d. Spaansche prov. Guipuzcoa, op een landtong in d. golf v. Biscaye gelegen, met 30 000
inw. In 1813 werd deze stad geheel verwoest,
maar zij is nu een der bezochtste zeebaden
v. Spanje. d. Handel is v. groot belang; uitgevoerd worden meel, wijn en geconserveerde
vruchten. — San Severo, een stad in d. Ital.
prov. Foggia, a. d. uitloopers v. d. Monte Gargano; zij is d. zetel v. een bisschop en heeft een
fraaie kathedraal en ongeveer 20 000 inw.
()en kleine haven a. d. zee v.
—SanStefano,
Marmora, voorstad v. Constantinopel, bekend
-door d. vrede, die hier 3 Mrt.1878 tuns. Rusland
en Turkije gesloten werd. d. Bepalingen v.
, lien voorloopigen vrede werden later bij 't
verdrag v. Berlijn (13 Juli 1878) aanmerkelijk
gewijzigd. Hij stelde d. staatkundigen toestand
T. 't Balkan-schiereiland vast.
Sana, ook Senna, een stad in Yemen of
Gelukkig-Arabie, 1200 M. boven d. zee en
circa 80 uur t. N.-0. v. Hodeida gelegen. Zij
is door muren omringd, die 1 1/2 uur in omtrek hebben, en heeft 20 rijk versierde moskee8n, fraaie baden, een waterleiding en ruim
50 000 inw., die een belangrijken handel in
koffie drijven.
Sanchez (FRANCISCO), gewoonlijk FRANCISCUB SANCTIUS genoemd, werd in 1562 to Bracara,
in Portugal, gob., waarschijnlijk uit Joodsche
ciders. Hij ontving zijn eerste opleiding to
Bordeaux en studeerde vervolgens a. ver.scheidene hoogescholen v. Italie on voorriamelijk to Rome in d. philosophie, d.
raathesis on d. medicijnen. Toen hij in Frankrijk teruggekeerd was, verkreeg hij to Montpellier d. doctorale waardieheid; hij oefende
vervolgens evenals zijn vader d.geneeskunde
uit on erlangde to Toulouse 't hoogleeraarsambt in d. wusbegeerte on d. medic:Orion, dat
htj met veel bijval 25 jaren lang bekleedde.
Hij overl. in 1632. Tot d. voordracht der Aris-totelische wijsbegeerte verplicht zijnde (die
in Frankrijk on Spanje nog vele vurige aanhangers telde on zelfs door koninklijke edicten
in bescherming werd genomen), was SANCHEZ
v. d. scholasti, ke philosophic echter zoo afkeerig, dat hij om die to bestrijden 't dogmatism° in 't algemeen verwierp en 't scepticism° (zie Scepticisme) huldigde. Hierin ging
btj zoo ver, dat hij, als menig oude scepti-cus, zelfs d. stelling niets to kunnen weten
slechts sceptisch opvatte on ook deze voor
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onzeker verklaarde. d. Gronden voor zijn
twijtel a. d. stellingen v.'t dogmatisme waren
geenszins nieuw, maar a. 't oude pyri honisme
ontleend (zie Pyrrho). Hij moist die echter met
zooveel geestigheid, luim, scherpzinnigheid
on gevatheid voor to dragon, dat hij onder d.
beroemdste en bekwaamste sceptici gerekend
wordt. Zijn gezamenlijke werken verschenen
onder d. titel „Tractatus philosophici: Quod
nihil scitur; de divination° per somnum, ad
Aristotelem; in libr. Aristotelis physiognomicos commentarius; de longitudine et
brevitato vitae" (1649). Voor deze uitgaaf bevindt zich een levensbeschrijving v. d.
auteur. Zie over SANCHEZ: Dr. L. Gerkrath
„Franz Sanchez, Ein Beitrag zur Geschieht
der philosophisehen Bewegungen im Anfange
der neuern Zeit" (1860).
Sanchoniathon of Sanchuniathon,
een Pheenicier, uit Berytus afkomstig, die
omstr. 1250 v. Chr. een geschiedenis v. zijn
vaderland en v. Egypte in d. Phoenicische
taal heet geschreven to hebben. Dit work
was waaarschijnlijk opgesteld onder raadpleging v. d. bescheiden, die in d. tempels
voorhancien waren, doch 't is verloren geraakt,
met uitzondering slechts v. een klein gedeelte,
waarvan een Grieksche overzetting is bewaard
gebleven in d. „Praeparatio Evangelica" v.
Eusebius on daarna alzonderlijk uitgegeven
door Orelli (1826). Meermalen echter zijn tegen
d. echtheid v. dit fragment zeer ernstige
bedenkingen ingebracht. Veel krachtiger
stemmen nochtans hebben zich doen hooren,
toen Wagenfeld (een Bremer geleerde) voorgaf, dat hij een volledige Grieksche vertaling
v. SANCHONIATHON'S work in 't klooster Sta
Maria de Marinhao in Portugal gevonden had,
on deswege een bericht uitgaf, getiteld:
„Sanchoniathons Urgeschichte der PhSnizier,
in einem Auszuge aus der wieder aufgefundenen Handschritt von Philo (vertaler ook
v. 't lrvengenoemde fragment) 's vollstandiger Ubersetzung" (1836), met een voorrede
v. Grotefend. 't Volgend jaar verscheen 't
teruggevonden Grieksche handschrift met een.
Latijnsche vertaling onder d. titel „Sanchuniathonis historiarum Phoeniciae libri novem
Graece versi a Philone Byblo" (1837), gevolgd
door een Hoogduitsche overzetting v. Classen.
Evenals men 't er vrij algemeen over eons is,
dat 't geheele work slechts een opstel v. Wagenfeld is, stemt men ook toe, dat 't met ongemeene kunst in d. geest der oudste wtjze v.
geschiedschrUven is vervaardigd. Zie Grotefend, „Die Sanchuniathonische Streitfage nach
ungedruckten Briefen gewiirdigt" (1836), on
Schmidt von Lubeck, „Der neu entdeckte
Sanchuniathon" (1838)
Sanctius (FRANciscus), d. Latijnsche vorm
v. Sanchez, bijgenaamd DE LAS BROCAS, was
een Spaansch geleerde, die in 1523 to Las
Brocas gob. werd on in 1600 als hoogl. in d.
logica en taalwetenschap to Salamanca overl.
Zijn naam is vooral bekend gebleven door d.
verbeteringen, die d. spraakleer der Latijnsche
taal a. hem to danken heeft; zijn hoofdwerk
daaromtrent draagt d. titel: „Minerva, seu de
causis linguae Latinae commentarius".'t Werd
eerst uitgegeven to Salamanca (1587) on later
herhaalde malen door Scioppius, Perizonius,
Scheidius, Bauer e. a. Zijn ophelderende aanteekeningen op Latijnsche classici worden
gevonden in d. volledige uitgave ztjner werken
door Majansius (1766, 4 dln). ,
Sanctus, 't Lat. woord voor heilig.
Heilige onnoozelheid:
—Sanctasimplictas!
woorden door d. overlevering a. Hus toe-
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geschreven, toen hij op d. brandstapel een
oude vrouw een bundel takkebossen zag aandragon. — Sanctum officium, heilige dienst,
inquisitie. — Sanctuarium heat in d.R.-Katholieke kerk d. omtrek v. 't altaar, alsmede d.
plaats, waar d. gewtjde voorwerpen on reliquiegn der kerk bewaard worden.
Sand (KARL LUDWIG), een Duitsch staatkundig dweper, d. moordenaar v. d. bekenden Duitschen dichter Kotzebue, gab. 5 Oct.
1795 to Wunsiedel. Als student in d. theologie
en lid v. d. Jenaasche Burschenschaft was
htj met een dweepzieke geestdrift voor
vaderland en godsdienst bezield en besloot
liij Kotzebue, dien htj voor een landverrader
en bespotter der acadernische vrtjheid aanzag, to dooden; 23 Mrt 1819 drong hij in
's dichters mooning to Mannheim door en
doorstak hem, waarna hU zichzelf een gevaarlijke wond in d. borst toebracht. Aanvankelijk in een hospitaal, daarna in een
tuchthuis gebracht, werd hij 17 Apr. 1820 ter
dood veroordeeld, walk vonnis 20 Mei a. hem
voltrokken werd. ZUn daad had d. strengste
maatregelen ten opzichte der Duitscheuniversiteiten ten gevolge.
Sand (GEORGE), 't pseudoniem v. AMANTINE LUCILE AURORE, barones DUDEVANT, gab.
DUPIN, een beroemde Fransche schrijfster, d.
achterkleindochter v. maarschalk Maurits v.
Saksen, d. dochter v. een officier en een Parijsche modiste, gab. 5 Juli 1804 to Parijs. Na
d. dood v. haar vader was zij een voorwerp
v. aanhoudenden twist tuss. haar aristocratiache grootmoeder, Madame Dupin, en haar
moeder; hoewel zij beurtelings b(j beiden vertoefcle, bracht zij toch 't grootste deel barer
eerste jeugd op 't kasteel Nohant bij haar
grootmoeder door, 'twelk zij na d. dood v.
doze erfde. Na vervolgens nog eenige jaren
in een gesticht v. Engelsche Augustijner zusters to Parijs to zijn opgevoed, trad AURORE
DUPIN op 18-jarigen leeftljd in 't huwelijk met
lludevant. een onwettigen zoon v. eon baron
v. dien naam, doch, na hem twee kinderen,
een zoon — Maurice — on eon dochter — Solange — to hebben geschonken, liet zij zich
in 1831 v. hem scheiden. Sedert heeft zU eon
vrij avontuurlijk on niet alt(jd even strong
zedelijk leven geleid; in d. beginne stelde
zU voornamelUk belang in dichters on kunst°.
naars, als Alfred de Musset en Chopin — met
d. eerste deed zij een refs n. Hang, met d.
tweeds vertoefde zU eon winter op Majorca —,
doch later voelde zij zich meer tot d. philosophen en staatslieden Lamenais, Leroux on
Michel de Bourges aangetrokken. 't Laatst v.
haar leven bracht zU op haar goad to Nohant
door, waar zeer velen een gastvr(j onthaal vonden; zij overl. er 8 Juni 1876.— Reeds in 1831
gaf zij onder 't pseudoniem Jules Sand — die zU
eerst in 1832 in die v. George Sand veranderde — eon roman in 't licht, „Rose et Blanche" (5 dln). Dit, haar eerste work, dat zij
met Jules Sandeau — a. wiens naam zU haar
nom de plume ontleende — had samengesteld, liet zU weldra door een onafzienbare
reeks romans volgen, die, in een fraaien,
boeienden st(jl geschreven, bUna alle excentrieke sociale vraagstukken tot onderwerp
hebben. Van haar werken noemen wij bier
„Indiana" (2 dln, 1832), „Valentine", „Lelia",
„Leone Leoni" (1835), „Contes venitiens" (2 dln,
1 38), „Spiridion" (1839), „ Consuelo" (4 dln,8
R
1842), „La comtesse de Rudolstadt"
(4 dln,
1813), „Lucrezia Floriani" (1846), „La Petite
Vadette", „Francois le Champy" (2 dln, 1848)
„La mare au Diable" — in d. drie laatste
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o. a. 't landelijk leven —, „Laura"
schildert
(1864) en „Mademoiselle Azote" (1870). GEORGE
SAND'S laatste geschriften waren d. bekoorlUke „Contes d'une grand'-mere" (in d. Revue
des deux Mondes, 1876); ook heeft zij zich,
echter met minder goad gevolg, op 't gebied
v. 't drama gewaagd met haar „Cosima"
(1840), „Claudia" (1851) en „Le Marquis de Villemer" (1864). Voorts schreef d. begaafde
schrijfster een geschiedenis v. haar !even,
waarin echter zeer veal fictie is (20 dln,1854),
„Impressions et Souvenirs" (1873), „Dernieres
Pages" (1877) en „Questions d'art et de litterature" (1878). Haar leven beschreef Caro
(1887). Een gezamenlUke uitgave harer werken met haar briefwisseling werd v.1862- 28a
to Parijs in 109 dln uitgeg. — Haar zoon,
MAURICE DUDEVANT, gab. in 1825 to Parjjs,
schreef onder 't pseudoniem MAURICE SANDo. a. „Masques et bouffons" (2 dln, 1860) en
„Mademoiselle de Cerignan" (1874). HU overl.
4 Dec. 1889 to Nohant on heeft zich als schilder bekend gemaakt.
Sandaeus

(MA XIMILIA AN) Of VAN DER

een R.-Katholiek godgeleerde, 18 Apr.
1578 to Amsterdam gab. Na zUn studien to Groningen in d. oude talon begonnen en to Keulen.
in d. godgeleerdheid to hebben voortgezet,
begaf hij zich n. Rome, waar hij in d. orde
der Jezuieten trad. Te Wilrz burg verkreeg
hij 't doctoraat in d. godgeleerdheid on washij eenigen tijd ale hoogi. in die wetenschap
on in d. wUsbegeerte werkzaam. Na 't hoogleeraarsambt in d. kennis der H. Schrift to ,
SANDT,

Mainzgedur jantohebvrvuld, keerde hij, tot dezelfde waardigheid
't superioraat v. 't bisschoppeltjk seminarium
to Wfirzburg geroepen, derwaarts terug. Doch,
door d. inval der Zweden vandaar verdreven,
vestigde hij zich to Keulen, waar hij 21 Juni
1656 overl. Men zegt, dat hij zooveel werken
geschreven heeft ale hij jaren oud is geworden,
on inderdaad is 't eon breeds lUst, dle Paquot
(„Memoires" II) en Glasius („Godgeleerd Nederland" III) v. zijn werken geven. Vele betroffen.
d. theologie zUner kerk in 't algemeen; sommige strekken tot verheerlijking v. d. Mariavereering in 't btjzonder; niet weinige bestrijden 't Protestantism° on enkele betrefren d.
kerkelUke twisten in d. Hervormde kerk v.
Nederland gedurende 't eerste vierde gedeelte
der 17e eeuw. Voor d. opgave der titels v.
daze werken verwUzen wij naar d. beide aangehaalde schrijvers.
Sandarak of Sandrak (Sandaraca),.
ook Jenevergom (gummi Juniperi), is een hams,
welke in terpentijnolie geheel, in alcohol
slechts gedeelteltjk oplosbaar is en bU verbranding een aangenamen, aromatischen geum
verspreidt. Ztj is 't product v. d. in NoordAmerika groeiende Caltitris quadrivalvis of
Thuja articulata, een 5 a 6 M. hoogen, tot cl..
groep der kegeldragende planten (Coniferae)
behoorenden boom. In d. handel komt sandarak voor als onregelmatige, langwerpige, rondachtige, samengevloeide, dotwitte, min of
meer doorschUnende stukjes v. verschill.
grootte, die hard op 't gevoel en broos zUn.
Behalve dat 't lijngemaakte poeder op papier
wordt gewreven, om 't vervloeien v. d. inkt
te voorkomen, wanneer door radeeren d. ltjm
is verwijderd, bezigt men d. sandarak ook tot
't bereiden v. vernissen.
Sande (JOHAN VAN DE), een vaderlandsch
historieschrUver en rechtsgeleerde, in 1577 ill
Gelderland gob. HU volbracht zijn studie'n
d. hoogeschool. to Wittenberg en praktiseerde
daarna als advocaat to Utrecht, totdat hij
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1597 tot hoogl. to Franeker on in 1604 tot
raadsheer in 't hof v. Friesland ward benoemd. In 1618 ward hij als ouderling met
Bogerman e. a. naar d. synode v. Dordrecht
afgevaardigd en later behoorde hij onder d.
24 rechters, die over Oldenbarnevelt, de Groot
Hoogerbeets e. a. hadden to oordeelen. Sedert
bleef hij to Leeuwarden, waar hij in 1638
overi. Als rechtsgeleerde heeft hij vooral
naam gemaakt door zijn „Decisiones frisicae",
terwijl hij als geschiedschrijver bekend geworden is door d. uitgave v. d. „Nederlandsche
Historic) beschreven door wijlen Jan van de
Sande dienende tot vervolg der historie van
Everhard van Reyd", welke uitgave (die eerst
na zijn overlijden plaats had) later met vele
bijvoegsels is verrijkt geworden.
Sandeau (LEONARD SYLVAIN JULES), een
bekend Fransch schrUver, geb. 19 Febr. 1811
to Aubusson. Hij ward in 1853 conservator a.
d. Bibliotheque Mazarine to Parijs on in 1858
lid v. d. AcadOmie on over]. 24 Apr. 1883 to
Parijs. d. Vrucht v. zijn kortstondige intieme
samenwerking met George Sand was d. roman
„Rose et Blanche" (1831). Daarna schreef hij
een reeks zelistandige romans, v. welke er
vele 't eerst in d. „Revue des Deux Mondes"
verschenen. Wij noemen v. doze „La Maison de
Penarvan", „Mademoiselle de Kerouare", „Mademoiselle de la Seigliere", „Le Docteur Herbeau" en „Madeleine" en v. zijn kortere vertellingen „Le Chateau de Montsabrey", „Le jour
sans lendemain" en „Un debut dans le Magistrature". Ook heeft JULES BANDEAU tooneelstukken geschreven, terwijI hij zijn novelle
„Mademoiselle de la Seigliere" voor 't tooneel
heeft omgewerkt. Met Augier schreef hij o. a.
d. tooneelstukken „Le Gendre de M. Poirier",
„La Pierre de Touche", „Jean de Thommeray"
en „La Ceinture doree".
Sande Bakhuyzen (JULIUS JACOBUS
VAN DE), een landschapschilder on broader v.
d. hoogl. H. G. v. d. Sande Bakhuyzen (zie
't art. Bakhuyzen), werd geb. 18 Juni 1835 to
's-Gravenhage. Hij oefende zich onder d. leiding v. zijn vader, d. beroemden landschap- en
veeschilder H. v. d. Sande Bakhuyzen, on
behaalde door menig fraai landschap grooten
roam (o. a. door „Een vUver in 't Haagsche
bosch", „Eon Zuid-Hollandsche boerderr, d.
Vlietbrug bij Leiden" en „Eon avondlandschap"). Hij verwierf medailles op een tentoonstelling to 's-Gravenhage (1866), een to Amsterdam (1871), een to Weenen (1873), een to
Philadelphia (1876), een to Amsterdam (1883)
en een to Parijs (1889). ZUn zuster Gerardina
Jacoba v. d. Sande Bakhuyzen, geb. 27 Juli
1827, was insgelijks een leerling v. haar vader
en is als bloemschilderes bekend. Haar schilderijen werden op d. tentoonstellingen v.1860
en 1863 to Amsterdam en to 's-Gravenhage
met goud bekroond, waarna zU nog in 1883
on 1889 medailles to Amsterdam, Melbourne
en London verwierf.
Sandec (Nfeuw-), eon stad in GaliciO, a. d.
samenvloeiing v. d. Kameniza en d. Donajec,
met circa 12 000 inw.
Sandelhout is een zwaar, welriekend,
hard en dicht bout, afkomstig v. eenige tot
't geslacht Santalurn behoorende soorten, nl,
d. S. album. S. Frey•netianum en S. myrtifolium. Eerstgenoemde boom groeit in OostIndi6 op Malabar, Timor on d. Kleine Soendaeilanden, d. tweede op d. eilanden v. d. Stille
Zuidzee, d. derde op Java en d. kust v. Coromandel. Er zijn twee soorten sandelhout, nl.
wit on peel. waarvan 't laatste een sterken,
aangenamen, specerijachtigen reuk heeft, 't

baste is en uit d. kern v. d. genoemde boomer/
bestaat. 't Witte sandelhout heeft weinig
waarde en bestaat uit d. bast en 't jonge
bout. Bij ons slechts in gebruik voor welriekende berookingen, maakt 't sandelhout
voor geheel Zuid-Azie een gewichtig handelsartikel uit. In Indi6 stampt men 't tot een
poeder on maakt men er een pap van: d. Chineezen rooken er mee. In Duitschland en elders
wordt 't door kunstdraaiers gebezigd.
't
Zoogen. roode sandelhout is afkomstig v. d. op
d. bergen v. Coromandel on Ceylon groeienden
Santelboom (Pterocarpus santalinus on Pterocarpus indicus); deze boomen zweeten, nadat er
insnijdingen in d. bast zijn gemaakt, eon rood
sap uit, dat stark samentrekkende eigenschappen bezit en door d. inlanders als geneesmiddel wordt gebezigd. 13ij ons is 't roode
sandelhout slechts in gebruik tot kleuring v._
tandpoeders, tincturen enz.
Sandelhouteiland, Zie Soemba.
Sanders (Mr. A. J. W. FARNCOMBE), Zier
Farncombe Sanders.

Sanders (ANTONIUS), of Sanderus, gebto Antwerpen in 1586, bekleedde onderscheidone kerkelUke bedieningen, 't laatst die v.
penitencier der hoofdkerk to Yperen on boekencensor. Ten einde zich echter geheel a.
zijn geliefkoosde studien, d. geschiedenis on
vooral die der Nederlanden, to kunnen wijden,
legde hij 1657 al zijn kerkelijke ambten neder,
hoewel deze hem een ruim bestaan verschaften en hij zijn eigen geldelijk vermogen had
ingeschoten bij 't doen vervaardigen v. teekerrngen on gravures ten behoove zijner
werken. Hij vond een toevluchtsoord in d.
abdij v. A fflinghem bij Aalst, waar hij 16 Jan.
1664 overl. Zijn voorn. geschriften zijn: „De
Brugensibus eruditionis lama claris" (1624);
„De scriptoribus Flandriae" (1624); „De Gandavensibus eruditionis fama clads", (1624);
„Hagiologium Flandriae" (1625); „Gandaviensium rerum Libri VI" (1624); „Bibliotheca
Belgica manuscripta, sive Elenchus universalis Codd. Mss. in celebrioribus Belgii coenobits, ecclesiis, urbium ac privatorum hominum
Bibliothecis adhuc laten ti um" (1641 —'44, 2 dln);
„Chorographia sacra Brabantiae" (1659, 2 dln);
en „Flandria illustrata" (1641, 2 dln). Voor
eenige jaren is 't verloren gewaande work
v. SANDERS „Tornacum illustratum" terugge-vonden ; 't berust thans in d. openbare bookerij to Doornik.
Sandhurst, een stad in d. Britsch Australische kolonie Victoria, a. d. spoorweg Mel
bourne-Echuca Sydney, met 26 750 inw. (1891)„
een hospitaal, een handwerkschool, een botanischen tuin en zeer levendige industrie. In
d. nabijheid bevinden zich rijke goudmijnen.
Sandick (RUDOLF ADRIAAN VAN), een verdiensteltjk Nederl. schrUver, 6 Dec. 1855 to
Terborg geb. HU ontving zijn opleiding a.
d. H. B. S. to Deventer en a. d. Polytechnische school to Delft, waar hij in 1878 tot
civiel-ingenieur bevorderd ward. Na eenigen
tijd bij d. Rijks Waterstaat in Nederland
't „Beheer der groote rivieren" werkzaam geweest to zijn (o. a. bij d. werken v. d. Waterweg v. Rotterdam n. zee), vertrok VAN SANDICK in 1879 n. India, waar hij als ingenieur
bij d. Waterstaat en 's lands Burgerl. Openb.
Werken op Java (residenties Samarang, Bantam, Cheribon) en Sumatra (gouvernement
Sumatra's Westkust) geplaatst was. In 1884
keerde hij wagons ziekte met verlof n.Nederland terug, waar hij zich weldra, na eervol
ontslag uit 's lands dienst to hebben gevraagd,
tot leeraar in d. wiskunde a. d. H. B. S. met
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5-jarigen cursus to Deventer en in 1892 in
gelUke betrek king to Amsterdam benoemd zag.
Van d. talrUke geschriften, door hem in 't
licht gegeven, zijn 't meest bekend In 't Rtjk
v. Vulcaan" of „d. Uitbarsting v. Krakatau
en have gevolgen" (1890) en „Leed en Lief uit
Bantam" (1892; 2e dr. 1893). Een aantal opstollen v. ztjn hand vindt men ook in 't„Tijdschrift v. 't Koninkl. Instituut v. Ingenieurs",
't „Ttjdschrift voor Nijverheid en Landbouw
v. Nederl. Indie", 't Technisch weekblad „d.
Ingenieur", „d. Indische Gids", „d. Natuur",
,d. Vragen des TUde, „d. Vragen v. d. Dag"
.e. a. periodieke werken.
Nadat VAN SANDICK op 't stoomschip „Gouverneur-generaal Loudon' d. uitbarsting v.
d. Krakatau op 26 ,27 Aug. 1883 had bijgewoond (zie 't art. Krakatau), gaf 110 als ooggetuige v. dat geweldige natuurverschijnsel
zUn indrukken weer in d. Nieuwe Rotterd. Courant v. 23 Oct. d. a. v. („Een zeebeving", welk stuk overgenomen werd o. a.
in 't T(jdschrift v. 't Ned. Aardrijksk. Genootsch., VII), alsmede in 't Fransche tijdschrift „La Nature" („l'Eruption de Krakatau",
welke beschrUving met bUgevoegd kaartje v.
't tooneel des onheils in tal v. buitenlandsche
tijdschriften werd overgenomen).
Sandifort (EDUARD), 14 Nov. 1742 te Dordrecht geb., werd in 1771 tot buitengewoon
hoogl. in d. ontleed- en heelkunde te Leiden
benoemd en aanvaardde dien post op 25 Mei
met een redevoering „over d. besten ontleedkundige (de optimo Anatomico)". 't volgend
jaar tot gewoon hoogl. bevorderd, hield hij 25
Mei een redevoering „over 't omzichtig onderzoek v. lijken als 't beste hulpmiddel der practische geneeskunde" („de circumspecto cadaverum examine, optimo Medicinae practicae adminiculo"). Op 12 Juni 1778 werd hij ook tot
hoogl. in d. geneeskunde aangesteld. Tweerualen voerde htj 't rectoraat, nameltik in 1782
en 1802 ; hij sprak btj d. nederlegging daarvan
,,over d. hoogst moeiltjken plicht van een geneesheer, door velen op 't snoodst verwaarloosd
{de officio medici, perquam difficili, a multis
pessime neglecto)" en over Bernhard Siegfried
Alt4nus, buiten twtjfel d. grootsten v. alle
-ontIeedkundigen, die in d. voorgaande eeuw
gebloeid hebben (de Bomb. Siegf. Albino,
Anatomicorum, quotquot elapso saeculo floruerunt, facile principe)". SANDIFORT overleed 13
Febr. 1814, nalatende een groot aantal geschriften.
Als d. voornaamste v. daze zijn to noemen:
„Ontleedkundig-ziektekundige waarnemingen"
(„Observationes anatomico-pathologicae”, 1'778,
4 din), d. voortzetting daarvan („Exercitationes anatomico-academicae", 1783—'85, 2 dln),
(1. „Kleiner° ontleedkundige werken" („Opus.cula anatomica selectiora", 1788) en zUn meesterwerk, bevattende d. beschrUving v. 't ontleedkundig academisch museum, getiteld
,Museum anatomicum academiae LugdunoBatavae" (1789—'93, 2 din).
Sandifort (GERARD), zoon v. d. vorigen,
werd 31 Jan. 1779 to Leiden gob.; reeds vroeg
-door zUn vader in 't vak der geneeskunde
ingewUd, had hU reeds op jeugdigen leeltUd
grooten aanleg getoond voor ontleedkundige
.studien; hU werd op zUn twintigste jaar
48 Febr. 1799) tot - prosector en assistant v.
zUn vader benoemd en 31 Jan. 1801 honoris
causa tot doctor. 2 Febr. 1801 werd hU buitengewoon en 3 Sept. 1810 gewoon boogl. in d.
ontleedkunde. — Een leven, zoo geheel zonder
maatschappelUke lotgevallen ale 't is
inderdaad een zeldzaamheid. Zijn hnlsellJke
-
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lotgevallen waren daarentegen des to wisselvalliger. HU heeft drie vrouwen gehad, v.
wie d. laatste hem overleefde; v. zip zeven
kinderen verloor htj er vier, v. wie drie op
volwassen leeftUd. Hij leefde zeer afgezonderd
en heeft nooit langer dan den nacht buiten
zUn huis doorgebracht. HU Teed reeds op
jeugdigen leefttld a. steen, waaraan hij 11 Mei
1848 bezweken
't Rustige leven v. dezen SANDIFORT werd
geheel en al a. d. wetenschap besteed. Zijn
oefening en nauwkeurigheid in 't blootleggen
v. ontleedkundige praeparaten en d. helderheid zijner verklaringen verrasten elken toehoorder. Van zijn geschriften vermelden wij
eenige verhandelingen v. anatomisch-pathologischen of zoologischen aard in d. „Verhandelingen v. 't Koninklijk Nederlandsch Instituut" en zijn ontleedkundige platen, door hem
zelf met uitstekende vaardigheid geteekend
en getiteld „Tabulae anatomicae, situm viscerum thoracicorum et abdo minalium, ab utroque
latere, ut et a posteriore parte, depingentes"
(1804); v. 't groote work v. ztjn vader werden
door hem met evenveel helderheid en kennis
't derde en vierde deel uitgegeven („Musei
anatomici, quod Lugduni Batavorum est,
descriptio", 1827—'36); ook werd door hem een
reeks schedels v. verschill. natien als bijdrage
tot d. ethnologie beschreven onder d. titel
„Tabulae craniorum diversarum nationum"
(1838—'40, 2 dln).
Sandius (CHRISTOFFEL) was d. naam V.
twee geleerden, vader en zoon, die beiden
onder d. voorn. unitarissen v. bun tijd behoorden. d. Vader was raad v. d. keurvorst
v. Brandenburg, maar werd wegens zijn
sociniaansche gevoelens v. zijn ambten ontzet. d. Zoon, 12 Oct. 1644 to Koningsbergen
geb., nam uit vrees voor vervolging d. wijk
n. Amsterdam, waar bij vele jaren corrector
bij een voornaam boekhandelaar was en zelf
onderscheidene werken schreef. HU had er
zich bij d. Rernonstrantsche gemeente gevoegd
en overl. 30 Nov. 1680. Zijn meeste geschriften
heeten to Cosmopolis, to Gouda of to Keulen
gedrukt, hoewel zu v. een Amsterdamsche pars
afkomstig ztjn; maar daze vermomming was
noodzakelUk in d. tijd der gestrenge plakkaten
tegen d. uitgave v. sociniaansche boeken. 't
Bekendste zUner werken is d. „Bibliotheca
antitrinitariorum" (1684); eenigszins eenzljdig,
doch niet to min zeer belangrUk is zijn
„Nucleus historiae ecclesiasticae" (1668). Voorts
schreef hU: „Interpretationes paradoxae IV
Euangeliorum" (1670), „De origins animas"
(1671), „Confession de foy; trteduit du Latin",
Sciptura s. Trinitatis revelatrix" (1678)„,Problema paradoxon de Sp. S.", waarin d. vraag
onderzocht wordt, of men door d. „H. Geest"
geen Engelen to verstaan hebbe (1678), „Conturia epigramrnatum" (1669) on „Notae et
animadversiones in G. J. Vossii libros tree
de historicis Latinis" (1677). Een volledige
lijst zUner geschriften vindt men in d. bier
genoemde „Bibliothec,a".
Sandrart (JOACHIM • vox), een benoemd
Duitsch schilder en graveur, in 1606 to Frankfort a. Main uit deftige ouders geb.HU genoot
een geletterde opvoeding, waarbU hU echter
telkens een sterke voorliefde voor d. kunst
openbaarde. Op vtiftienjarigen leefttjd begat
hij zich n. Utrecht on daar schilderde hU
onder d. leiding v. Gerard Honthorst, die hem
als geliefdsten leerling mee naar Londen nam.
Daar verwierf hO d. gunst des konings en
die v. graaf Arundel, die hem eenige kopieen
naar Holbein deed schilderen. In 1627, ver-
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Het hij Engeland en begaf hij zich n. Venetie,
waar hij Titiaan en Paolo Veronese bestudeerde. 'an doel was echter Rome en weldra
was hij daar 't middelpunt der hier verblijf
houdende Hollandsche en Duitsche kunstenaars. Hij schilderde reeds toen in wedstrijd
met Guido Reni, Guercino, Lanfranco, Poussin
e. a. voor d. koning v. Spanje. Claude Lorrain
bad, zooals bekend is, a. SANDRART veel to danken. Zijn voorstelling v. „Seneca's dood" (that's
te Berlijn) deed hem d. bijzondere gunst v.
d. markies Giustiniana verwerven, die hem in
zijn paleis opnam en naar zijn teekeningen
d. verzameling gravures deed maken, die
onder d. titel „Galeria Giustiniana" in twee
folio deelen werden uitgegeven. Ook pans
Urbanus VIII was d. meester zeer genegen
en droeg hem d. vervaardiging op v. verschill.
schilderijen. Intusschen bestudeerde SANDRART
ijverig d. oude gedenkteekenen v. Rome, waarvan zijn hoofdwerk, „Die Deutsche Akademie",
getuigt. SANDRART had hooge achting voor d.
geleerden Galilei, wiens vervolging hem zeer
ter harte ging.
Van Rome begaf SANDRART zich n. Napels,
waar hij, evenais op Sicilia en Malta, een aantal landschappen teekende, on in 1635 keerde
hij over Rome n. Duitschland terug. Ofschoon
aldaar tijdens d. 30-jarigen oorlog weinig aandacht a. d. kunst ward gewijd, ward SANDRART
to Frankfort met onderscheiding ontvangen;
hij trad er in 't huweltjk en bleet er rustig werken, totdat d. gebeurtenissen hem, met zijn
deerling Matth. Marian d. jongere, n. Amsterdam deden trekken. Hij vond ook daar ruimschoots werk (o. a. voor d. keurvorsten v.
Beieren en d. Palts) en, nadat hem bij erfenis
't landgoed Stuckau bij Ingolstadt ten deal
was gevallen, verkocht hij to Amsterdam
zijn kunstverzameling, die volgens sommigen
ruim 22 000, volgens anderen 48000 gulden
opbracht. Nauwelijks had litj zijn kasteel in
behoorlijke orde gebracht, of 't ward in 1647
.door d. Franschen verwoest. Na d. vrede herbouwde hij 't; zijn ornstandigheden waren,
vooral ook ten gevolge v. d. vorstelijke bestellingen, welke hij steeds had, zeer gunstig;
in zijn woning ontving hij bij voortduring
bezoek v. een aantal vorsten, edelen en grooten uit alle landen, met wie hij veelal in hun
moedertaal kon spreken. Ruim ward hij betaald on prachtig waren d. geschenken, welke
hij voor d. vele portretten e. a. werken, welke
hij schilderde, ontving.
Na zich een tijd lang to Neurenberg te hobben opgehouden, ward hij n. Weenen ontboden, waar hij voor keizer Ferdinand III on
diens hof schilderde en met rijke geschenken
en brieven v. adeldom begiftigd word. Op zijn
terugreis bezocht hij Augsburg; hij verloor
daar in 1672 zijn vrouw, hertrouwde to Neurenberg en bleef daar gevestigd tot zijn dood in
1688. Zijn overschot rust op 't prechkheerenkerkhof en wordt gedekt door een opschrift,
dat zeer uitvoerig zijn lof vermeldt. Die lof
is niet overdreven, want SANDRART was een
v. d. beste kunstenaars zijner eeuw, die alleen
maar oorspronkelijkheid miste, om nog een
,hoogeren trap to hebben kunnen bereiken.
Door zijn letterkundige werken is hij made
verdienstelijk geweest, voornamelijk door Min
,Deutsche Akademie der edlen Bau-, Bildund Malereikanste", met een aantal prenten,
portretten, afbeeldingen v. beeldhouwwerken
-enz. (1675 en 1679, 2 dln).
Sandringham, een kerspel in 't Engelache graafs. Norfolk, ruim 1 uur t. N.-0. v.
Castle-Rising, met een residentie v. d. prins
VIII.
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v. Wales, die hier in 1862 een uitgestrekt
landgoed kocht, waarop hij in 1869—'71 eon
vorstelijk buitenverblijf liet aanleggen.
Sandsja.k, d. naam eener onderafdeeling
v. een ejalet in 't Turksche rijk (zie aldaar).
Sandt (CORNELIS VAN DE), een Nederl.
toonkunstenaar, in 1839 to Rotterdam geb.
Sedert 1866 is hij leeraar a. d. muziekschool
der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst in zijn geboortestad. Meer dan eens
verwierf hij in verschill. plaatsen grooten
bijval als solist (piano). — Zijn zoon, MAX
VAN DE SANDT, in 18133 geb., is een niet
minder bekwaam pianist, die na gedurende
twee jaar d. leiding v. d. grooten Liszt genoten to hebben, in verschill. steden v. geheel
Europa concerten gaf. Sedert 1889 is hij leeraar
a. 't Sternsche Conservatorium to Berlijn.
Sandwich, een naar graaf Sandwich geheeten broodje, met op- of tusschen-gelegd
vleesch.
Sandwicheilanden of Hawal, een eflandenstaat in 't N. v. d. Grooten Oceaan, tot Polynesi6 behoorende. Zij strekken zich v. 22°
16 —18-, 52' N.-Br. en v.160') 32'-154 , 43' W.-L.
v. Greenw. uit in d. richting noordoost-zuidwest en bestaan uit 8 grootere on 13 kleinere
eilanden, to zamen met een oppervl. v. 310
vk. mijl en 90 000 inw. (1891), v. wie ongeveer d. helft inboorlingen on d. overigen Chineezen en Blanken zijn; ook behoort een
gedeelte tot een gemengd ras. Van d. Blanken
is 't grootste gedeelte Portugeezen; daarna
komen Amerikanen, Duitschers on Engelschen.
d. Amerikanen, Duitschers en Engelschen zijn
meerendeels kooplieden, d. Chineezen on Portugeezen arbeiders. d. Immigratie overtreft d.
emigratie (in 1887 met ongev. 1000 zielen). 't
Getal inboorlingen (Hawalers of Kanaken),
een Polynesisch Maleische volksstam, vermindert snel ten gevolge v. een onzedelijke
levenswijs on v. besmettelijke ziekten (pest,
pokken enz.). d. Eilandengroep is v. vulkanischen oorsprong, zooals uit d. aanwezigheid
v. d. nog werkende vulkanen Mauna Loa en
Kilauea, beide op 't eiland llawal ('t oostelijkste), blijkt. 't Klimaat is zacht on gezond.
d. Plantengroei is zeer weelderig, d. fauna
daarentegen arm. Door d. Europeanen werden
aardappelen, tabak, suikerriet, koffie en wtm
aangebouwd, terwtjl runderen, paarden, geiten on ezels er met uitstekend gevolg door
hen werden ingevoerd. d. Acht groote eilanden der groep zijn Hawal, Oahoe, Maui, Kaui,
Niihau, Molokai, Lanai on Kahoelaui. 't Grootste is HawaI (206 vk. mijl met 25 000 inw.),
't belangrijkst Oahoe (30 vk. mig met 28 000
inw.). 't Koninkrijk der Hawal-eilanden, zooals d. officieele naam v. d. Sandwicheilanden
is, kreeg reeds in 1840 on vervolgens in 1864
een grondwet. d. Tegenwoordige constitute
ward 6 Juli 1887 door koning Kalakaua I
afgekondigd. d. Koning wordt bijgestaan door
een parlement, bestaande uit een heerenhuis
en eon huis v. afgevaardigden. d. Rechtspleging en 't onderwijs zijn bij d. wet geregeld.
Men heeft er lagere, uitgebreide on 3 hoogere
scholen. Van d. christeltjke bewoners zijn
ongeveer 30 000 Protestantsch, 20 000 Kath.
Hoofdmiddelen v. bestaan zijn landbouw en
veeteelt. Uitgevoerd worden suiker, rijst,
huiden, bananen, ingevoerd machines, timmerhout, eetwaren, geweven stollen enz.
( 3 /4 v. d. geheelen invoer 'evert N.-Amerika).
d. Belangrijkste havenplaats is d. hoofdstad
Honoloeloe op Oahoe. d. Lengte der spoorwegen bedraagt (voor d. gezamenitjke eilanden) 51 KM., die der telegraaflijnen 64 KM..
21
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en die der telephoonleidingen 304 KM. Sedert
1883 bezitten d. Sandwicheilanden een eigen
munt. Deze eilanden werden in 1542 door
d. Spanjaard Gaetano ontdekt. Cook, die ze
n. graaf Sandwich, zUn beschermheer, noemde
en in 1779 op 't eiland Hawai werd verslagen, vermoedde hun bestaan, voOr htj ze
ontdekte. Sedert 1789 regeerde er cen reeks v.
koningen, alien Kamehameha geheeten. Onder
't bestuur der beide eerste vorsten v. dien naam
vond 't Christendom vooral ingang. Kamehameha III gaf in 1840 a. zUn eilandenrUk een
grondwet; Kamehameha V schonk zUn land
in 1864 een nieuwe. HU over!. in 1872 en zijn
opvolger Loenalilo in 1874, waarop David Kalakaua tot koning werd uitgeroepen. HU stond
geheel onder d. invloed der Vereen. Staten
v. Noord-Amerika en werd door een opstand,
uitgebroken wegens wanbestuur, gedwongen,
6 Juli 1887, tot 't prociameeren v. eon nieuwe
constitutie. Een hernieuwde poging tot opstand
(Juli 1889) lisp op niets uit. 20 Jan.1891 over!.
koning Kalakaua I to San Francisco kinderloos en hij werd opgevolgd door zUn zuster
Kamakaeha Lilioeokalani (geb. 2 Sept. 18:38),
sedort 1862 gehuwd met d. groothandelaar John
Dominis. Daar deze echt kinderloo8 bleer. is
prinses Victoria Kaioelani, d. dochter v. d. overladen tweeds zuster des konings (geb. 16 Oct.
1875), d. toekomstige troonopvolgster. d.Toenemende invloed, dien d. Amerikanen op 't rijk
der Sandwicheilanden uitoetenerr, maakt 't
niet onwaarschijnitjk, dat deze eenmaal bU
N.-Amerika zullen worden ingeld rd. Febr.
1893 werd zelfs reeds een ontwerp-tractaat
betreffende een inlUving opgesteld.
Sandwichland, een eilandengroep in d.
Zuidelijke IJszee, op 57-59W Z.-Br. on 27-29.)
W.-L. (Greenw.). Zij werden in 1775 door Cook
ontdekt en bestaan uit 7 grootere on een
aantal kleinere eilanden, alle bergachtig, go.
heel zonder plantengroei on met altijddurende
sneeuw bedekt. d. GezameniUke oppervl. dozer
onbewoonde eilanden bedraagt :300 irk. KM.
Op d. eilanden Saunders en Sawadowskij heeft
men werkende vulkanen gevonden.
Sandy River, een zUrivier v. d. Ohio, in
d. Amerikaanschen bondstaat Virginia. Eerst
stroomt zU naar 't N.-W., daarna vormt zU
gedeeltelUk d. grens tuss. Kentucky en WestVirgini6 en ztj mondt bU Catlettsbury, a. d.
grens v. d. staat Ohio, in d. Ohio uit.
San Francisco, Zie 't art. San.
Sanger (WILLEM MATTHIJS HINDRIB), geb.
in 1833 to Bergen-op-Zoom, studeerde in d.
geneeskunde to Leiden. waar hU tot doctor
bevorderd werd na d. verdediging eener dissertatie, getiteld „Opmerkingen omtrent d. zooenaamde Engelscbe ziekte, Rachitis conenita". Na eenigen tUd arts te's Gravenhage
geweest to zjjn, werd hU in 1867 hoogl. in d.
verloskunde en d. leer der vrouwenziekten a.
d. universiteit to Groningen. HU schreef o. a.
„Handboek der verloskunde" (1873).
Sangi- of Sangireilanden, een eilandengroep in d. Oost-Indischen Archipel. behoorende tot d. Nederl. residentie Menado.
.ZU vormen een voortzetting v. d. bergri, der
Minahassa noordoosteltjke deel v. Celebes)
,.en zUn evenals deze landstreek vulkanisch
v. aard. d. Grootste der circa 50 eilandjes,
- waaruit ci. groep bestaat, z jn Groot-Sangir,
Tagoelandang en SUau; zamen bestaan zU
.een oppervl. v. 17 vk. 'Allen met 50 000 a 60 000
inw, v. Maleisch ras. d. Sangi-eilanden zqn
bergacntig, boschrUk en vruchtbaar en bezitten een aangenaam klimaat; men vindt er
vooral klapperboomen .en d. uitvoer v. copra
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(gedroogd klappervleesch) is - dan ook aanzienlijk. d. Grootste vulkanen zUn die v. GrootSangir, v. SUau en v. Roeang (nabtj Tagoelandang).
Sanguenie of Sanguenita. Onder doze
benaming is d. Artemisia gallica W., eon ook
op onze kusten voorkomende plant uit d.
natuurl. fam. der Samengestelden (Compositae),
in 't Zuiden v. Frankrijk als een volksmiddel
tegen ingewandswormen in gebruik.
Sanhedrin was d. naam v. d. Hoogen
Raad der Joden, v. welken in d. geschriften des
N. T. menigmaal gewag wordt gemaakt.Volgens d. Joodsche schrUVers was 't aantal
laden (waarschijrlijk naar aanleiding v. Nurneri
XI :16 voig.) op 71 bepaald, waarschUnlUk een
maximum, dat zelden bereikt werd. Als besturende vergadering had deze Raad 't opzicht
over d. uiterlUken eeredienst en bepaalde hij d.
tijd der nieuwe maan, waarvan sommige feestdagen en plechtigheden afhingen. Als rechterlijk college oordeelde 't Sanhedrin over aanklachten tegen een hoogepriester on over
zaken, die een geheelen stain, een valschen
profeet of een willekeurigen oorlog betrollen.
't Recht v. 't Sanhedrin over leven en dood
werd door d. Romeinen in dier voege gewijzigd, dat 't d. doodvonnissen, die 't had
uitgesproken, door d. Romeinschen procurator moest laten bekrachtigen en uitvoeren.
d. Oorsprong dozer vergadering is niet met
zekerheid bekend. Uit d. naam, die v.'t Grieksche Zuvidecov (vergadering) afgeleid is, mag
men besluiten, dat 't Sanhedrin uit d. tijd der
Seleuciden dagteekent, gelijk men dan ook
d. senate sporen ervan in dien tUd meant aan
to trefren (2 MaccabfAn I :10 enz.). GelUk 't in
kerkelUke zaken ook buiten Palestina gezag
uitoefende (Hand. IX : 2), heeft 't Sanhedrin, naar d. uitspraken v. d. Talmud, ook
nog na d. verwoesting v. Jeruzalem voortbestaan, eerst to Iabne, daarna te Uscha, vervolgens to Beth-Schear, 't laatst te Tiberias.
Sanidien, Zie Veldspaath.
San Ildetonso, Zie San.
San .Tago, Zie Jago.
San Marino, Zie San.
Sannazaro (Ghtcomo), in 1458 to Napels
geb., uit een geslacht, dat oorspronkelOk uit
Spanje afkomstig was. d. Ontwikkeling v. zip
dichterlUken aanleg wend zeer bevorderd door
een jeugdige liefde voor zekere Carmosina
Bonifacia, die 14 onder d. namen Harmosine
en Filli bezong. Ten einde dozen hartstocht
to verzetten, deed 14 eon reis n. FrankrUk,
doch 't verlangen dreef hem nt Nape's terug,
waar hU echter Harmosine niet meer in leven
vond. Gedurende z jn afwezigheid scbreef hij
in 't Italiaansch zUn „Arcadia', een yenzamelingidyllen, die bU al d. gebreken v.
een jeugdigen arbeid toch een blUvende waarde
hebben. Zoowel 't proza als d. poezie(want d.
n Arcadia" bestaat uit 'beide) zUn zeer zuiver
v. uitdrukking. Weldra trokken SANNASARO'S
talenten d. aandacht der prinsen Frederik
en Aiphonsus, die hem met goedkeuring v.
koning Ferdinand, hun vader, medenamen op
een buitenlandsche reis; Ferdinand schonk
hem niet Lang daarna d. villa Mergellina, met
een jaargeld. Doch, toen d. koning in 1501 door
d. Franschen werd onttroond, volgde SAMNAZARO zUn beschermer in diens ballingachap en
eerst na Ferdinand's dood keerde hU n. Napels
terug, waar hij in 1530 over!. Behalve d.
„Arcadia", waarvan d. eerste, onvolledige uitgave te lrenetig in 1502, d. laatste to Milaan
in 1806 en een Nederl. vertaling door P. Vlaming met 't leven dos dichters (1730) zUn uit-
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gegeven, schreef 14 in 't Italiaansch nog sonnetten en canzone's, die zich eveneens door
zuivere versiticatie onderscheiden. ZIjn Italiaansche werken zijn te zamen to Padua in
1723 uitgegeven onder d. titel: „Le opere
volgari del Sannazaro da varj illustrate". Ook
door zijn Lattjnsche gedichten is SANNAZARO
vermaard, vooral door een zesregelig epigram
op Venetie, waarvoor hem d. senaat dier
repupliek 600 dukaten schonk. Trouwens, ztjn
Lattjnsche elegieen, eclogen en epigrammen
onderscheiden zich insgelijks door een groote
bevalligheid v. uitdrukking en zuiverheid v.
denkbeelden; zijn uitvoerig gedicht „De partu
virginis" is echter to zeer doortrokken v.
dogmatiek, om als dichtstuk to kunnen behagen. 't Leven v. SANNAZARO is o. a. beschreven door Crispo v. Gallipoli" (1720).
San Salvador, Zie San.
Sansculotten. In 't begin der Fransche
omwenteling gaf men dezen naam (eigenlijk
broekloozen beteekenende) spottenderwijze a.
d. arms burgers der hoofdstad. Weldra werd
die naam gelijkluidend met patriot en democraat, to meer, daar dezen hun staatkundige
denkbeelden veelal met een verwaarloosd
uiterlijk en schaamtelooze zeden gepaard deden
gaan. Met d. reactie in d. laatste tijden der
Conventie werd d. naam Sansculotten in een
zeer slechte beteekenis opgenomen, zoodat hij
spoedig geheel verdween.
Sanskriet ('t), eigenl. Sanskrita, d. volko!none taal, is d. oudste v. alle Indo-Germaansche talon on werd oudttjds gesproken in
Hindostan, d. laagvlakte v. Voor-Indict. Zij is
nu sinds meer dan 25 eeuwen een doode taal
(evenals btjv. 't Latijn), maar nog v. 't grootste
belang om d. vele geschritten, welke er in d.
oudheid in geschreven zijn (d. Veda's of heilige
boeken der Indi6rs, 't Ramayana, d. Mahabarata, d. Sakoentala e. a.), en om haar onschatbare waarde voor d. vergelijkende taalstudie.
Ter beoefening v. 't Sanskriet en haar rijke
letterkunde zijn in onze eeuw tal v. werken
geschreven, o. a. door Bopp, Benfey, Roth,
Max Muller, Hopkins, Weber en Kern.
Sanson (LOUIS JOSEPH) werd te Parijs
24 Jan. 1790 geb. Hij was een tier beroemdste
leerlingen v. Dupuytren. Hij kwam op zijn
9e jaar op een instituut, waar hij 3 jaar lang
't eerste onderricht in 't Latijn ontving. Nadat
hij zijn 13e jaar had bereikt, begon hij zich
a. d. studio der heelkunde to wtjden en 2 jaar
later (1805) werd htj eerste onder-assistentgeneesheer der hospitalen en als zoodanig in
't hOtel-Dieu aangesteld. Weldra daarop werd
htj een v. d. prosectoren voor d. lessen in
pathologische ontleedkunde v. Dupuytren,
die hem kort daarop tot eenigen prosector
benoemde. In 1807 werd hij opper-assistentgeneesheer en in 1813 in d. Saksischen veldtocht a. d. lazaretten v. d. oude garde toegevoegd. In d. slag bij Bautzen werd htj door
rheumatisme aangedaan, waaraan hij later
altijd bleef lijden on dat verergerde door d.
vermoeienissen, 't gebrek on d. regen, welke
't leger in d. slag v. Waterloo moest verduren. Eenigen tijd later woonde hij 't beleg v.
Parijs bid; na d. capitulatie dozer stad vergezelde hij d. overblijfselen v. 't leger n.
Fontainebleau. Na d. atdanking v. Napoleon
ging hij weer met 't leger naar d. Loire en,
toen ook dit laatste gedeelte der keizerltike
troepen werd ontslagen, kwam SANSON weder
n. Parijs; hi) trad nu als heelkundige in 't
burgerlijke leven terug on heropende ztjn
anatomische lessen. met welke hij reeds vOOr
zijn vertrek naar 't leger grooten naam had
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verworven. In 1817 werd hij doctor in d. heelkunde, in 1823 lid v. 't centraalbureau der
hospitalen, in 1825 onderchirurg in IhOtel-Dieu,
in 1830 professor v. d. faculteit, in 1836 lid v.
d. koninklijke medische academie en tevens
in 1836 professor a. d. chirurgische cliniek tot
a. zijn dood, die hem 1 Aug. 1841 trof.
Zijn leven was vol gevaren gedurende zijn
militaire loopbaan en zorgen en moeite in
ztjn burgerltjke betrekkingen. Al het goede,
dat hij wilde tot stand brengen, werd hem
door tegenwerking moeielijk gemaakt en er
was een onwrikbaar vast karakter als 't zijne
noodig, om zooveel goeds tot verbetering der
inrichting v. zijn chirurgische zalen in 't leven
to kunnen roepen. d. Groote „Dictionnaire des
sciences medicales et chirurgicales" is voor
een groot gedeelte uit zijn pen gevloeid.
Sansovino is d. btjnaam v. d. beide
meesters Giacomo Tatti (zie Tatti) en Andrea
Contucci, ontleend a. d. Monte Sansovino.
Sanssouci, een beroemd koninklijk lustslot, op een hoogen berg voor d. Brandenburgsche poort der Pruisische stad Potsdam,
waar Frederik d. Groote zich bij voorkeur ophield. 't Slot (80 M. breed en 16 M. c..ep) heeft
slechts een verdieping en is klein, doch v. een
uitrnuntende bou words on v. binnen zeer fraai.
In d. rondo marmeren zaal bewondert men d.
pilaren, d. schilderstukken en d. vloer, die met
Florentijnsch bloom work is ingelegd ; onder
d. verdere vertrekken is er een v. cederhout,
met verguld lofwerk bedekt en v. een koninkbike boekertj voorzien. Van d. heuvel af,
waarop Sanssouci ligt, heeft men een overheerlijk gezicht over d. stad en haar omstreken.
Voor zich ziet men d. wijnberg met ztjn 6
terrassen, waarvan ieder 12 trappen heeft, waar
d. bests wijngaardranken onder glazen ramen
gekweekt worden. Aan d. voet des bergs ligt
een fraaie lusttuin met een heerlijken vijver en
12 marmeren beelden, terwtjl onder d. overige
merkwaardigheden d. beide paviljoens ter
rechter- en linkerztjde, d. oranjerie on d.
schoone galertj v. schilderstukken behooren.
Uit d. tuin komt men in 't park, waar ter link erzijde v. d. hoofdlaan een Japansch huis staat.
Aan beide kanten v. d. steenen brug zijn fraaie
tempels, waarvan een d. kostbare koninklijke
verzameling v. gesneden steenen en oudheden
uit d. nalatenschap v. d. baron v. Stosch en
d. kardinaal Polignac bevat. 't Nieuwe slot
of paleis, door Frederik d. Groote na d. vrede
v. Hubertsburg gebouwd, is btj uitstek prachtig
en vol smaak. 't Geheele gebouw heeft glazen
deuren, die met d. vensters eenerlei gedaante
hebben, zoodat d. ingangen en trappen niet
in 't oog vallen. Koning Frederik Wilhelm II
bouwde nog 't marmeren huis en list een
fraaien Engelschen tuirraanleggen, waarin een
heerlijke colonnade is opgericht.
Santa, een woord, waarmee vele Ital.,
Spaansche en Portugeesche aardrijkskundige
namen ztjn samengesteld. d. Voorn. ztjn:
Santa Barbara, een stad in d. Noord-Amerikaanschen bondstaat California, met 5000 inw.
en mark waardig als eindstation v. d. ZuidPacificspoorweg. — Santa Catharina, een kustprovincie in 't Z. v. Brazilie, bestaande uit
een deal v. 't vasteland en uit eenige eilanden
met een gezamenlijke oppervl. v. 1348 vk.
mtjlen en 236 4u0 inw., die hun hoofdbestaan
vinden in land' ouw. 't Vasteland is buitengewoon vruchtbaar en bestaat in 't midden
uit een boschrijk heuvelland, dat in d. Serra
do Mar tot 1000 M. stijgt. Aan d. kust heerscht
een tropische plantengroei; bananen, suikerriet, koffie- en katoenplanten bloeien Kier,
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zich op d. bergen heerlUke wouden
met verschill. palmen en t. W. daar van korenvelden, perzik- en appelboomgaarden uitstrekken. 't Klimaat is uiterst gezond ; d. handel
is in d. laatste jaren zeer in bloei toegenomen. — Santa Cruz, een stad in d. Zuid-Amerikaansche republiek Bolivia, met 11000 inw.
ZU is d. zetel v. een bisschop en d. hoofd't gelijkn. depart (6777 vk. mijlen en
stad,
— Santa Cruz, d. hoofdstad v. 't
98000
Kanarische eil. Teneriffe (zie dat art.) met 20000
inw. — Santa Cruz, een Melanesische eilandengroep in d. Grooten Oceaan, tuss. 8 en 12°
Z.-Br., met 5000 inw. (heidenen). — Santa Fe,
een prov. (1764 vk. mijlen en 215 000 inw.)
met gelijkn. hoofdstad in d. Argentijnsche
republiek. Zij is zeer vruchtbaar en er
wordt veel a. landbouw en veeteelt gedaan.
d. Hoofdstad, a. d. Parana, is gunstig gelegen
voor d. handel en heeft een kathedraal, een
bisschoppeltjk paleis en 15 200 inw. — Santa
Fe", d. hoofdstad v. 't Noord-Amerikaansche
territorium Nieuw-Mexico (zie dat art.). —
Sania Fe de Bogota, Zie Bogota. — Santa Lucia,
een eil. der Kleine Antillen, t. Z. v. Martinique en t. N.-W. v. Barbados gelegen, sedert
1814 Britsch. 't Is zeer vruchtbaar en goed
besproeid on heeft een oppervl. v. 614 KM 2 en
ongeveer 42 000 inw. — santa Luciabaai, d.
mond v. d. rivier Umwalosi a. d. zuidoostkust v. Afrika, in 't Soeloeland. Naar 't N.
zet ztj zich in een 70 KM. lang en 40 KM.
breed strandmeer voort.
Santa-Anna (ANTONIO LOPEZ DE), ook
wel SANTANA geheeten, president en dictator
v. Mexico, geb. 10 Juni 1797 to Xalapa, in d.
Mexicaanschen staat Vera-Cruz. Sluwheid en
voorspoed deden hem alras tot d. hoogste
staatsbetrekkingen geraken: reeds in 1829
werd hij minister v. Oorlog, in 1833 werd hij
tot president verkozen en v. 1&35—'36 was hij
dictator, v. 1841—'47 wederom president en v.
1853—'55 ten tweeden male dictator; doch zijn
hoogste wensch, met behulp der clericalen
zich d. keizerskroon op 't hoofd to zetten,
bleef onvervuld. Nadat zich sedert 1854 d.
republikeinsche en d. anti-clericale partij met
alle macht tegen hem verzet hadden, werd
SANTA -ANNA in 1855 ten val gebracht, waarop
hij zich n. 't eiland s. Thomas begaf. Keizer
Maximiliaan v. Mexico riep hem terug on
verhief hem tot rijksmaarschalk, doch d.
Franschen wantrouwden d. eons zoo machtigen man en noodzaakten hem opnieuw in
ballingschap to gaan. Nadat hij in d. laatste
dagen v. 't keizerrtjk eon landing beproefd
had in zijn vaderland, werd hij 11 Juni 1867
gevangen genomen en a. president Juarez
uitgeleverd, die hem op vrtje voeten stelde,
doch in Nov. v. dat jaar, toen SANTA-ANNA
Juarez's regeering bedreigde, list daze hem
ter dood veroordeelen, walk vonnis in verbanning veranderd werd. HU overl. 20 Juni
1876 to Mexico, waar hem 't verblijf sedert
1874 weer was toegestaan.
Santa-Maria (homprGo), president v. d.
Zuid-Amerikaansche republiek Chili, geb. 4
Aug. 1825. Hij word in 1863 minister v. Financien en wist als zoodanig in 1865 een verbond
met Peru, Bolivia on Ecuador togen Spanje
tot stand to brengen; in 1869 word hij minister v. Buitenl. Zaken on v. 1881—'86 was 14
president v. Chili.
Santander, d. hoofdstad v. eon geltikn..
SpaanSche prov. (100 vk. mUlen en 246000 inw.),
a. d. baai v. Santander gelegen en door een
spoorweg met Madrid verbonden, met ongev.
43000 inw., die zich bezighouden met d. ver-
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vaardiging v. papier, leder, fayence, likeur enz.;
voorts heeft men er Uzergietertjen, sigarenfabrieken, scheepstimmerwerven, bierbrouweAlen on een levendigen handel. Vooral als
haven v. Madrid heeft zij een drukke scheepvaart. In d. nabtjheid v. Santander vindt men
zeven minerale bronnen. — Santander is ook
d. naam v. een staat in Columbia met een
oppervl. v. 770 vk. mUlen on 42200 inw.; d.
bodem brengt veel katoen, suiker, koffie,
tabak on cacao op. d. Hoofdstad is Sorocco.
Santarem, een stad in d. Portugeesche
prov. Estramadura. a. d. rechteroever v. d.
Tejo, met ongev. 9000 inw.
Santen (JAN VAN), ook bekend onder d.
bAjnamen VASA NZIO of IL FLAMINGO, was architect bij paus Paulus V. Geb. to Utrecht
(wanneer is onbekend), begaf hij zich als
jongeling n. Italie. Toen hij paste Rome was
gevestigd, schijnt hij zich op 't vervaardigen
v. beeldhouwwerken in bout en ivoor to
hebben toegelegd on daardoor tot't besluit gekomen to Ain d. gronden der schoone bouwkunst to bestudeeren. Hij vond daartoe ruimschoots gelegenheid in d. schoone gewrochten
der Oudheid en der renaissance, welke hij
dagelijks voor oogen had. Onder d. biding v.
d. architect Flamino Ponzio maakte hij al
spoedig goede vorderingen on hij werd door
Pignatelli (later zelf kardinaal) aanbevolen a.
d. kardinaal Scipio Borghese, die hem d. bouw
der villa Borghese in d. nabijheid v. Rome
opdroeg. Na d. dood v. Ponzio werd hij tot
architect v. d. paus benoemd on was hij als
zoodanig belast met 't voltooien der restauratie
v. d. groote kerk, a. s. Sebastiaan gewijd, buiten d. poort Capena, terwijl hij tevens d.
laatste hand legde a. d. villa Mondragone bij
Frascati, door Paulus V gebouwd. Ook d.
villa v. Monte Cavallo, eerst 't eigendom v.
d. kardinaal Borghese en later v. d. familie
Bentivoglio, werd door VAN SANTEN gebouwd,
die mode a. 't Vaticaan on d. versiering daarvan werkzaam was. Hij overl. to Rome in
1623 onder d. regeering v. paus Gregorius XV.
Santen (LA URENS Of LOUW VAN), een
smaakvol letterkundige on Latijnsch dichter,
1 Febr. 1746 to Amsterdam geb. Eerst studeerde MI a. 't athenaeum zijner geboortestad,
vervolgens to Leiden in d. letteren on rechtsgeleerdheid. Na in 1772 gepromoveerd to zijn,
moest hij al spoedig door d. achteruitgang v.
zUns vaders handelszaken als repetitor zijn
bestaan zoeken ; ook belastte hij zich ijverig
met 't schrtjven v. dissertaties voor minder
bekwame studenten. TUdens d. omwenteling
v. 1795 betrad hij voor korten tijd 't staatstooneel on werd 14 curator der Leidsche hoogeschool. Hij overl. ambteloos to Leiden, 10
Apr. 1798. Zijn „Poemata" warden herhaaldeltjk
uitgegeven ('t eerst in 1767), zelfs to London on
to ParUs. Ook maakte hij zich verdienstelljk
door 't uitgeven v. enkele oude schrOvers
(o. a. 't „Centimetrum v. M. Servius Honoratus,
1788" on „Terentianus Maurus", door D. J.
v. Lennep voltooid, 1826). Voorts bezorgde hij
d. door Burman onvoltooid gelaten uitgave v.
„Propertius" (1780), die v. d. „Poemata v. Helvetius" (1782) on 't herdrukken v: die v. „Farsatius" (1785). Eindeltjk gaf hlj (1783—'96) in
8 stukjes uitgezochte stukken v. nieuwere
Latijnsche dichters in 't licht onder d. tit&
Poeticae", waaronder oolr eenige,
die
de tot dusver niet waren uitgegeven. Zie
i
Hoeufft's „Praefatio" op v. SANTEN'S „ Poe
mata" ; Wyttenbach, „Bibl loth. crit. XI", Peerlkamp, „De poet. Lat." enz., alsmede d. Hand.
d. Maatsch. v. Nederl. Letterk. to Leiden,1855.
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een Fransch
schilder, in 1651 to Magny, bij Pontoise, geb.
Hij werd door le Maire en Bon Boulogne in
.d. kunst onderwezen en verwierf zich al
spoedig een buitengewonen roem. Als schilder
naar d. mode werd hij door d. grooten en
aanzienlUken a. 't hof v. Lodewijk XIV bewonderd. Hij volgde niet d. gewoonte v. Italie
te bezoeken en ontwikkelde zich, buiten d.
groote meesters om, naar d. geest v. d.
Bevalligheid en uitvoerigheid v. penseel waren
zijn hoogste streven ; hij bereikte beide in zulk
een mate, dat zijn portretten hemelhoog
geroemd werden en d. enkele historische voorstellingen, welke hij schilderde, tegen goud
werden opgewogen. Een staaltje daarvan
vindt men in 't Louvre, waar men zijn
„Suzanna in 't bad door d. grijsaards bespied"
aantreft, een schildertj, die hem in 1704 d.
deuren der academie opende en door zijn
tijdgenooten ten zeerste bewonderd werd.
Voor d. kapel to Versailles schilderde hij
een H. Theresia, zoo verleidelijk v. uitdrukking en pose, dat d. priesters weigerden
d. mis te lezen voor 't altaar, waarboven die
schilderij was opgehangen. Zijn genreschilderijen waren mode zeer gezocht en in 't schilderen v. naakte rrouwenfiguren was MI d.
eerste kunstenaar v. zijn tUd. Hij overl. in
1717 als professor a. d. academie v. schoone
kunsten te Parijs. Wie d. lofspraken wil
leeren kennen, waarmee vroegere schrijvers
hem overlaadden, leze d'Argensville, Watelet
en Fiorillo. Een aantal werken v. dozen
meester zijn gegraveerd door Savart, Dupin,
Gaucher, Thomassin, Edelinck, l'Epicie, B.
Pi cart e. a.
Santerre (CLAUDE), in 1752 to Parijs geb.
Bij 't uitbreken der Fransche omwenteling
was hij een groot bierbrouwer in d. voorstad
s. Antoine, waar hij om zijn rijkdom zeer
geacht was. Geen wonder, dat d. revolutionnaire
partij hem voor zich trachtte to winnen, om
door hem invloed uit to oefenen op 't gepeupel,
dat die voorstad bevatte. Bij d. oprichting
der nationale garde in 1789 werd derhalve
SANTERRE tot bataijonscommandant verkozen.
Hij nam als zoodanig deel a. d. bestorming
der Bastille en a. d. opstand op 't Marsveld,
17 Juli 1791. Op d. noodlottigen dag v.20 Juni
1792 speelde SANTERRE een hoofdrol; hij was
't, die een stuk geschut tot binnen 't vertrek
des konings voerde en dien vorst met zijn
geheele gezin op d. smadeltjkste wijs hoonde.
Ook a. d. gebeurtenissen v. 10 Aug. had hij een
belangrijk aandeel. Na dozen dag werd hij
tot opperbevelhebber der nationale garde benoemd on als zoodanig redde hij vele Zwitsers,
die a. d. slachting v. 10 Aug. ontkomen
waren. Hierdoor werd hU verdacht bij Marat
en diens vrienden on 31 Aug. n. Versailles
gezonden, om een wapenschou wing to houden,
waarvan hij eerst 4 Sept. terugkeerde. Kort
daarop ontving hij d. rang v. marechal-decamp on 't opperbevel over d. gevangenis v.
d. Temple, zoodat hij gedurende 't proces v.
Lodewijk XVI alle noodige militaire maatregelen moest nemen. Ook moest hij d.
ongelukkigen koning naar 't schavot geleiden.
Bekend is, dat daze eenige woorden tot 't
yolk Wilde richten. Nauwelijks echter had hij
d. mond geopend, of SANTERRE schreeuwde
hem toe: „Ik hob u niet hier gebracht om to
praten, maar om to sterven". Ter zelfder tUd
list hij door d. tamboers een oorverdoovenden
roffel slaan. Met 20 000 man naar d. Vendee
gezonden, leed hij daar nederlaag op nederlaag on zijn militaire loopbaan eindigde met d.
. Santerre
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allerschandeltjkste vlucht bij Coron (18 Sept.
1793), 'waar zijn geheele lager op lathartige
wUze wegliep. Hij keerde hierop n. Parijs
terug, waar hij een voorwerp v. algemeene
verachting was. Na d. terechtstelling v. d.
hertog v. Orleans werd SANTERRE als orleanist
in d. gevangenis geworpen. Eerst na Robespierre's dood werd hij weer ontslagen. Later
poogde hij nog eons doe! to nemen a. eon
opstand tegen Bonaparte, maar daze zond hem
d. boodschap, dat, als hi) zich niet stil hield,
hij hem zou laten fusilleeren. SANTERRE hield
zich stil en leefde in d. grootste vergetelheid
to Parijs, waar hij 6 Febr. 1809 overleed.
Sant/ (GIOVANNI SANZIO Of DEI), d. vader
v. d. beroemden Rafael, omstr. 1450 geb.,
behoorde tot een uitgebreide burgerfamilie
to Urbino; hij was v. zijn jeugd of getuige
v. d. kunstliefde des hertogs Federigo, welke
hem dan ook waarschijnlijk tot d. beoefening
der kunst aanmoedigde. Men weet niet, wie zijn
meester is geweest; hij zelr, in zijn kroniek
(waarover aanstonds nader), noemt verschill.
meesters, die in zijn jeugd to Urbino werkzaam waren, zonder bijzondere voorliefde
voor een v. hen a. d. dag to leggen. Tot zijn
eerste werken behooren ongetw Weld eenige
Madonna's in d. kerken v. Urbino en °lustreken, die echter alle verloren gegaan zijn.
Daarentegen is een schilderU uit zijn jeugd
bewaard gebleven in d. kerk Sta Maria Nuova
to Fano, waarvan teekening en uitdrukking
d. degelijk gevormden kunstenaar verraden.
Van lateren tUd on veel fraaier is een altaarschilderij in d. hospitaalkerk s. Croce te Fano.
d. Figuren zijn, als gewoonlUk bij SANTI, een
weinig to slank; in 't koloriet wil men d.
beginselen zien v. dat, wat Rafael's werken
in 't begin kenmerkte. Voorts noemt Passavant in d. uitvoerige levensbeschrijving v.
SANTI, welke bij die v. d. grooten Rafael is
opgenomen, een aantal door dien kunstenaar
in d. smaak v. Ancona voor verschill. kerken
geschilderde altaarstukken. Meer nog heeft
SANTI to Urbino zelf gewerkt; vele aanzienlUke geslachten droegen hem d. versiering
hunner grafkapellen in d. hoofd- on andere
kerken v. Urbino op. Voor zoover daze werken bekend zijn gebleven, ziet men er in verschill. opzichten d. voorlooper v. Rafaels opvatting en uitvoering in. Niet onbelangrijk
zijn d. werken, door SANTI uitgevoerd bij d.
feestelijkheden, die to Urbino plaats hadden
ter gelegenheid v. 't huwelijk v. d. hertog
Guidubaldo met Elisabetha Gonzaga in 1489.
In d. samenstelling en versiering v. d. toen
opgerichte eerepoorten had SANTI een welkome
gelegenheid om zijn vurige gehechtheid a. 't
regeerende huis to toonen. Bovendien gaf dit
gevoelen hem aanleiding tot't opstellen eener
rUmkroniek, waarin hij 't leven v. d. hertog
Guidubaldo beschreef, walk handschrift, 24
bladzijden in groot folio, in d. bibliotheek v.
't Vaticaan wordt bewaard. Een v.'s meesters
laatste werken was een fresco, hem door d.
patricier Pietro Tiranni voor diens familiekapel in d. voormalige s. Jans-, thans Dominicanerkerk to Cogli opgedragen. In 1492
reisde d. kunstenaar met zijn jonge tweede
vrouw on zijn zoon Rafael derwaarts. Passavant roemt dit fresco als 't beste under alle
bekende voortbrengselen v. SANTI'S kunst. Te
Urbino teruggekeerd. was hij aldaar nog tot
1 Aug. 1494 werkzaam en hij list toen bij zijn
overlijden d. naam achter v. een kunstenaar,
die in zijn ttjdperk een waardige plaats
innam, die, ofschoon nog niet los v. d. tradition,
welke d. kunst regeerden, reeds meer een

SA.N.

SAN.

326

streven verried naar natuurwaarheid en individualiteit. Misscbien editor zou 14 minder
opgemerkt en spoediger vergeten zUn geworden, wanneer d. kunstgeschiedenis in hem niet
zag d. vader v. d. goddelijken Rafagl.
Santiago de Chili of San Jago de
Chili, d. hoofdstad v. d. Z.-Amerikaansche
republlek Chili en v. d. gelUkn. prov. (246 vk.
m(jlen en 384 000 inw.). Zij is gelegen a. d.
linkeroever v. d. Maipocho, een zUrivier v.
d. Maipo, in een vlakte, ongev. 150 KM. v. d.
kust, a. d. voet der Andes en telt 190 000 inw.
Wegens 't veelvuldig voorkomen v. aardbevangen. ztjn d. huizen meestal v. den verdieping. Men heeft er een universiteit, een
kunstacademie en verscheidene andere inrichtingen v. onderwUs. Door een spoorweg is
Santiago verbonden met d. havenstad Valparaiso.
Santiago de Compostella, een oude
stad in 't Spaansche landschap Galici8, prov.
Coruha, in een vruchtbare streek, met ongev.
25 000 inw., die zich bezighouden met d. vervaardiging v. linnen, zUde, garen, lederwaren,
papier enz., in welke artikelen zij een levendigen handel drUven. Voorts is au d. zetel v.
een bisschop en heeft zU verscheidene kerken,
kloosters en vele ouderwetsche huizen, bonevens een vermaarde universiteit. Als druk
bezochte bedevaartplaats — men bewaart er
kostbare reliquiegn v. d. apostel Jacobus (San
Jago) — wordt Santiago we! eens 't „Christelik Mekka" genoemd.
Santillana (INIGO LOPEZ DE MENDOZA,
markies v.u4). Deze vermaarde krUgsbevelhebber, staatsman, geleerde en dichter ward
19 Aug. 1398 to Carrion de los Condos, in d.
Spaansche prov. Toro, gab. HU trad in d.
krUgsdienst on onderscheidde zich in d. oorlog
tegen 't Moorsche koninkrUk Granada dermate, dat d. koning v. Casting horn 't markgraafschap Santillana schonk, dat hU echter
nog eerst met 't zwaard in d. vuist moest
veroveren. Na dit dapper gedaan to hebben,
bekwam hj ook .d. titel graaf v. Real de
Manzanares. HU stond in blakende gunst bU
koning Hendrik III on diens opvolgers Johannes II en Hendrik IV, koningen v. Casting; hij overt. to Guadalaxara, 26 Mrt 1456. ZUn
voorn. geschriften zUn „Los proverbios de
Ihigo Lopez de Mendoza con su glosa" (1494) en
,,Refranes qua dicen las viejas tras el huego"
(1508).
Santini (GIovANNI), gab. 30 Febr. 1786 to
Caprese, in Toscana, kreeg zUn opleiding als
priester en was v. isn—w hoogl. in d. wiskunde en directeur v. 't observatorium to
Padua, waar hij 26 Juli 1877 overt. 141 schreef
o. a. „Elementi di astronomia" (1819), „Teoria
degli strumenti ottici destinati ad estendere i
contini della visione naturale" (1828, 2 dln),
„Della misura del tempo e dal modo di regorare gli orologi comuni" (1847) on „Logarithmentafels" (1843).
Santonine (CH, H is Oa) is een kleurlooze
gekristalliseerde stof, die bereid wordt uit 't
wormkmid (artemisia santonica) en door 't
zonlicht geel gekleurd wordt. 't Is 't anhydride v. santoninezuur, welks zouten uit santonine on basen verkregen worden.
Santorino of Thira (Thera), 't
eiland der Cycladen (Aegeische Zee), behoorende tot d. Grieksche nomarchie der Cycladen on een oppervl. beslaande v. 71 vk. KM.
met circa 13 000 inw. 't Heat-Ala doel 'v. een
kraterwand vrijwel d. vornr v. een halve.
mean; d. naakte, kale bergen vallen steal n.
d. binnenkant v. dien krater at', terwUl zU n.

d. buitenkant langzaam afhellen. d. Vulkaniache aard v. dit eiland heeft zich nog in d.
laatsten tijd doen kennen en vele vroeger onbekende eilandjes doen ontstaan, o. a. Therasia, Palaea Kameni (d. i. 't oude verbrande),
Mikra Kameni (d. i. 't kleine verbrande), Nea
Kajneni (d. i. 't nienwe verbrande) en
Aphroessa (pas in 1866 ontstaan). Santorino
is arm a. water, doch levert een heerlUken
zouten wUn (vino santo), alsmede katoen.
Vlach vangst en scheepvaart zUn er d. boofdmiddelen v. bestaan; cement wordt in groote
hoeveelheid uitgevoerd. d. Hoofdstad is Thera
(Thira of Phira), met een onbelangrijke haven.
In 1537 ward 't eiland door Khaireddin Barbarosso a. d. Venetianen ontnomen en 't bleat
onder Turksche heerschappij tot a, It ontstaan
v. 't koninkrUk Griekenland. Zie Fritsch, Reisz
on Sttibel, „Santorino" (1867).
Santos, een stad in Brazing, prov. sao
Paulo, op 't eiland Sao Vicente, met belangAiken uitvoer v. koffie en ongev. 12000 inw.
Santvoort (JOHANNES sonouw), een verdienstelijk Nederl. zeeofficier, 10 Juli 1846 to
Bennekom gab. on 23 Nov. 1877 to Djambi, a.
Sumatra's oostkust, o verl. HU was in 1876 door
't bestuur v. 't Nederl. AardrUkskundig Genootschap tot chef der' expeditie gekozen,
welke ten doel had d. binnenlanden v. Sumatra
en vooral 't nog geheel onbekende stroomgebied v. d. Batang-Hari on d. Djambirivier
to onderzoeken. In 't begin v. 1877 voor dit
doel uit Nederland vertrokken (met D. D.
Veth en Snelleman), doorkruiste hij in d.
maanden Mrt en Apr. v. dat jaar voorloopig
geheel Midden-Sumatra v. Padang tot Palembang; hij begaf zich daarna voor korten Aid
n. Batavia, om straks zijn eigenlUken onderzoekingstocht to aanvaarden. HU overl. echter
reeds bU d. aanvang daarvan, to Djambi, waar
thans een eenvoudig monument zUn grafsteen
siert. Zijn zoo belangrUk work, „Plan v. eon
onderzoekingstocht in Midden-Sumatra", ward
opgenomen in d. „Blibladen v. 't Tijdschrift v.
't Nederl. AardrUkskundig Genootschap,1877".
Sao Francisco is San Francisco (zie
San). — Sao Leopoldo, een bloeiende Duitsche
kolonie in Brazing, prov. Rio Grande do Sul,
met een oppervl. v. 303 vk. KM. on 30 000
inw. — Sao Paulo, een Braziliaansche kustprov., onder d. Steenbokskeerkring gelegen,
met een oppervl. v. 5283 vk.mUlen en 1307000
inw. Vooral a. d. kusten is zj bergachtig;
men verbouwt er o. a. koftle, graan, mail, rust,
sulker, manioc en tabak; d.belangrUkste havenstad is Santos. d. Hoofdstad, ook Selo Paulo,
is met Santos en Rio de Janeiro door een
spoorweg verbonden on heeft ongev. 35 000
inw., onder wie vele Duitschers. d. Stad word
in 1552 door d. Jezuieten gesticht.
Swine (Lat. Arar), een rivier in Frankrtik,
naar welke twee departementen genoemd
zu ontspringt bU 't dorp Viomenil, in d.
Vogezen, beapoelt Darney on treedt 't depart.
d. riviertjes
Haute SaOne binnen, waar
Coney, Atnance, Semouse, Drujon, Vallon en
Saolon opneemt en tangs Jussey, Port-surSaone, Scey, Ray en Gray stroomt. In 't
depart. Cote-d'Or neemt zU vervolgene a. d.
rechter zUde d. Vingeanne op; zU deelt zich in
twee takken, Ulm welke Pontarlier gelegen
is, ontvangt d. Oignon, stroomt langs Auxonne,
waar d. Brizonne zich in haar ontlast, gel Uk
d. Arnisson en d. Tille een weinig lager doen.
Na d. Ouche to hebben opgenomen, looptz0
voorbU a Jean-de-Losne en komt zU, nadat zich
ook d. Anion, d. Seure en d. Morbihan in
haar outlast hebben, in 't depart. Sagne-et-
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Loire. Ztj stroomt er langs Verdun, neemt a.
d. linkerztjde d. Doubs en a. d. rechterztjde d.
Meuzin op en ontvangt, beneden Chalons-surSaone, d. GrOne en d. Seille; ztj loopt daarna
voorbij Tournus, volgt d. grens v. 't depart.,
stroomt langs Macon en treedt bij Toissey 't
depart. RhOne binnen. Zij bespoelt daar
Belleville, Villefranche en Trevoux, neemt d.
Azergue op en komt langs Neuville te Lyon,
beneden welke stad zij zich in d.RhOne stort.
In d. winter is d. rivier veelal bevroren of
treedt zij buiten haar oevers ; in d. zomer heeft
zij dikwijls een lagen waterstand, zoodat zij
eerst beneden Auxonne bevaarbaar wordt.
Van Chalons of varen er stoombooten. d.
SaOne is door 't Canal-du-Centre met d.
Loire, door 't Canal-de-Bourgogne met d.
Seine en door een ander kanaal met d. Rijn
verbonden. Haar geheele lengte bedraagt 59
mijlen.
t.-,acine (Haute-) of Boven-Saiine, een depart.
v. Fi ankrtjk, dat ingesloten wordt door d.
departementen der Vogezen, Doubs, Jura,
COte-d'Or en Han/to-Marne. In 1892 telde 't op
omstr. 97v2 vk. mijlen 310 000 bewoners. 't Is
een gedeelte v. 't oude Franche-Comte. d.
Grond is er weinig bergachtig; d. rivieren,
die 't besproeien, ontlasten zich in d. SaOne
en zijn in 't vorige artikel genoemd. Voortbrengselen zijn: wijn, granen, vias, vruchten,
vee en visch. Er worden voorts verschill.mineralen aangetro tl en. o. a. ijzer, tout, steenko len,
warmer, graniet e. a. steensoorten. 't Departement heeft eenige minerale bronnen en
levert een goede hoeveelheid bout op. Men vervaardigt er o. a. linnen, glaswaren, aardewerk,
pannen en papier. d. Handel bestaat grootendeals in 't verzenden v. 'tgeen landbouw en veeteelt, aismede d. mtjnen opleveren. d. Hoofdplaats is Vesoul. 't Departement wordt verdeeld in 3 arrondissementen: Vesoul, Gray en
Lure, 28 kantons en 583 gemeenten.
Saone et Loire, een depart. v. Frankrijk,
dat in 1892 op 156 vk. mtjlen 615 000 bewoners
had. 't Wordt omringd door d. departementen
Cote-d'or, Jura, Ain, Rhone, Loire, Allier en
Nievre. d. Grond is ten deele bergachtig, ten
deele vlak en heeft nog fraaie bosschen; hij
wordt besproeid door d. SaOne, d. Loire, d.
Arroux, d. Doubs en d. Seille en levert o. a.
granen, zeer goede wtjnen, allerlei vruchten
en hennep op. d. Veeteelt wordt er bevorderd
door goede weilanden. Men heeft er marmergroeven, steenkolenmtjnen en zeer beroemde
minerale bronnen. d. Industrie bepaalt zich
tot d. vervaardiging v. linnen, leder, aardewerk en glas, terwijl d. handel voornameltjk in
d. voortbrengselen v. d. grond gedreven wordt.
d. Hoofdplaats v. 't depart. is Macon. De 5
arrondissementen, waarin SaOne et Loire verdeeld wordt, zijn: Macon, Autun, Charolles,
Chalons-sur-SaOne en Louhans; deze worden
weer verdeeld in 50 kantons en 590 gerneenten.
Saoria. Onder deze benaming ztjn in
Abessynie d. rijpe en gedroogde vruchten v.
een aldaar groeienden boom, d. Maesa picta
Bochst. (natuurlijke familia der Myrsineae), als
een zeker middel tegen d. lintworm bekend.
Saparoea, 't grootste eiland der Oeliassers
in d. Molukschen Archipel, ten 0.v. Amboina,
met een oppervl. v. 2112 vk. mtjlen en ongeveer
12 000 inw. 't Bestaat uit twee schiereilanden,
door d. golf v. Saparoea v. elk. gescheiden, en
is zeer bergachtig. d. Kruidnagelcultuur is er
v. veel belang. d. Hoofdplaats is Saparoea, d.
zetel v. d. radja en v. d. assistent-resident,
met ongeveer 1400 inw.

SAP.

't Lat. woord voor verstandig,
wijs. — Sapienti sat! beteekent: Voor d. NJ/0z°
genoeg! of een goad verstaander heett maar
een half woord noodig. — Sapienza is 't Italiaansche woord voor univorsiteit, hoogeschool.
Sapindaceae, een plantenfatnilie, die
bijna uitsluitend in d. tropen te huis behoort,
vooral in Amerika; ztj heeft veel overeenkomst met d. Ahornen (Acerineae) on bestaat
uit meer dan 50 geslachten on ongeveer 400
soorten. 't Zijn opgaande en klimruende boomen en heesters, zelden kruiden, met veelal
afwisselend geplaatste, samengestelde bladeren.
't Nut en gebruik der sapindaceae ztjn zeer
onderscheiden; vele hebben samentrekkende
en bitters, andere wederom narcotische en
vergiftige eigenschappen. Veler vruchten zijn
aangenaam v. smaak on worden als een
keurig ooft gegeten; zie bujv. 't art. Litchi;
d. zaden bevatten een vette olie.
Tot 't geslacht sapindus, waarnaar d. fam.
der sapindaceae genoemd is, behoort o. a. d.
zeepboom der Antillen en v. Java (zie Zeepboom).
Dit artikel zou een to groote uitbreiding
verkrijgen, indien wij d. verschill., om haar
gebruik en nut merkwaardige planten uit d.
familie der sapindaceae wilden opnoemen.
Wij bepalen ons daarom tot 't vermelden v.
d. volgende bijzonderheden : d. Amerikaansche
Serjania's en Paullinia's zijn vergiftig of
althans verdacht. Tot 't eerstgen. geslacht
behoort bijv. d. Serjania lethalis s.-Hil., een
Braziliaansche heester, met een harsachtig
bitter on narcotisch sap ; d. inboorlingen
bezigen deze plant ter bedwelming v. d.
visa), terwij1 d. bijen, volgens d. berichten v.
A. de Saint-Hilaire (zie Saint-Hilaire), eon
zeer vergiftigden honig uit d. bloemen v.
deze en aanverwante planten verzamelen.
Ook d. Serjania noxia s.-Hil. is om haar
schadeltjke eigenschappen (o. a. voor 't vee)
bekend.
Niet minder berucht zijn eenige soorten v.
Pctullinia, o. a. P. Cururu L., waaruit d.
inboorlingen v. Guyana 't gevreesde vergif
voor hun pijlen bereiden, P. pinnota L. en P.
australis s.-Hil. Tot 't geslacht Paullinia behoort made een plantensoort, die ook bij ons
bekend is geworden om eon geneesmiddel,
dat zij levert, nl. Paullinia sorbilis Mart., wier
zaden fijn gestampt en, na met water tot koeken of ballen gevormd to zijn, gedroogd
worden en dan onder d. naam Guarana bekend zijn. Voor d. inboorlingen v. Brazing is
dit middel onmisbaar; 't dient hun met water
en suiker tot een verlrisschenden, koortswerenden drank; 't wordt door hen tegen
meer dan een ziekte gebruikt en sch(jnt,
behalve een maag- en koortsmiddel, ook een
aphrodisiactm to Martius gelooft, dat
't zeer werkzaam is, en noemt 't een „nobile
remedium". 't Guaranadeeg (Pastae Guaranae)
is ook n. Europa aangavoerd; 't heeft een
eigenaardigen geur on een eenigszins bitteren,
samentrekkenden smaak on bevat behalve een
weinig bars, zetmeel enz. een alkaloid, guaranine genaamd, dat met d. caffeIne of thane
overeenkomt. WU maken hier meer in 't
btjzonder v. d. guarana gewag, omdat dit
middel in d. laatsten ttjd wel eons bij ons
word voorgeschreven.
Eindeltjk noemen wij, behalve d. aromatische Dodonaea's, nog Ptaerolyxon utile Eckl. et
Zeyh., een a. d. Kaap d. Goode Hoop groeienden boom, die om zijn stevig hout, dat in
schoonheid met 't mahoniehout wedtivert en
tot allerlei doeleinden gebezigd wordt, hoog
Sapiens,
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geschat en om eon andere eigenechap onder
d. eigenaardigennaam nieshout bekend is. 't
Zoogen. paardepishout, afkomstig v. Hippobroma atattem Eckl. et Zeyh., een boom uit
dezelfde plantenfamilie, wordt a. d. Kaap veel
als timmerhout gebruikt.
Vele lianenvormige sapindaceae hebben
samengestelde stammen, die 14 dwarse doorsnede dikwijls fraaie, op mozaiek gelUkende
flguren vertoonen.
Sapor, eigenl. SHAH POER I, koning v.
Perzig, uit d. stam der Sassaniden, volgde
zijn vader, Ardechyr, op in 't jaar 240 n. Chr.
Reeds in 't tweede jaar zijner regeering deed
hij een inval in Mesopotamig en bij zou zich v.
Antiochie hebben meester gemaakt, zoo niet
Gordianus III, keizer v.' t Romeinsche rUk, met
een talrijk lager hem tot d. terugtocht had
gedwongen. Er ward vrede gesloten; doch
SAPOR, vol erfelUken haat tegen d. Romeinen,
verbrak dien op 't gunstiget oogenblik. H.ij
deed nieuwe invallen op 't grondgebied der
Romeinen, die hem evenwel een minder gevaarlUken tegenstander tegenvoerden dan Gordianus geweest was. d. Keizer Valerianus wilds
Edessa ontzetten, door SAPOR belegerd. Te
veel vertrouwende op Macrianus, prefect v.
't praetorium, ward hij overwonnen en gevangen genomen. SAPOR behandelde zijn overwonnen vijand op d. laagsto on grievendste manier, gebruikte hem als voetbank, als hij to
paard steeg, on deed hem zooveel wreedheden
en hoon aan, dat Valerianus onder d. mishandelingen bezweek. Men verhaalt, dat
SAPOR 't lijk liet villen en d. huid gedroogd
en opgevuld in een tempel ten spot der Itomeinen liet ophangen. SAPOR word in 269 of
270 door eenige der grooten v. zijn rijk vermoord, na eon regeering v. ongev. 30 jaren.
Sapotaceae, een plantenfamilie, in meer
dan den opzicht belangrijk om 't gebruik, dat
v. verschill. harer laden gemaakt wordt. Wij
behoeven hier slechts to wUzen op d. guttapercha (zie dat art.), een stof, die voor d.
industrie v. zoo onberekenbaar nut is en die
uit Isonandra Gutta Hook. e. a. sapotaceae
verkregen wordt, of wel op 't uitmuntende
hout, dat v. andere wordt gewonnen (verg. d.
art. IJzerhout en Sowoehout).
Vele sapotaceae lever-en in haar vruchten
een keurig ooft, o. a. Achras Sapota of Sa_pota Achras Mill., die daarom veel wordt
aangeikweekt; 't bittere vocht uit d. bast v.
dozen boom wordt als een koortswerend mid-del en 't bittere zaad bij aandoeningen der
geslachtswerktuigen aanbevolen. Ook d. vruchten v. andere soorten v. Achras of Sapota, v.
Lucuma mammosa Gartn. e. a. soorten v.
Izelfde geslacht, v. Chrysophyllum Cainito L.
der Antillen, v. d. Aziatische Imbricaria vnalabarica Poir. en v. 1. maxima Foie worden gegeten.
Behalve d. reeds genoemde Achras Sapota
hebben ook verschill. andere sapotaceae geneeskrachtige eigenschappen, o. a. soorten
v. Bumetia, wier bast bitter-samentrekkend en
koortswerend moat gin, en Minusops Elengi. —
Soortal v. Bassia, o. a. B. tongifolia L. en B.
butyracea Rozb., zUn vooral our haar a. vet
zeer rtjke zaden belangrUk. Doch 't ligt buiten
one bestek, over d. eigenschappen en 't nut
der sapotaceae verder uit te weiden.
d. Sapotaceae zijn na a. d. famine der Styraceae.
verwant; een 25-tal geslachteu en meer dan 200
soorten v. sapotaceae zijn bekend; deze komen
vooral in d. tropische gewesten v. Azig on Amerika voor, alsmede a. Kaap d. Goede Hoop, in
Ilieuw-Holland en in andere stroken. 't Zijn
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boomen of struiken, veelal v. een eigenaardig
melksap voorzien; zU hebben overbooks geplaatste, gaafrandige, lederachtige, v. boven
veelal glinsterende bladeren, terwUl d. steunbladen ontbreken. d. Bloemen zijn volkomen
en regelmatig, d. bloemstelen okselstandig,
alleenstaande of opeengehoopt. d. Kelk is vrU
on 4- tot 8-deelig; d. bloemkroon is eenbladig
on 't aantal barer slippen komt veelal met dat
v. d. kelk overeen, waarmee zU dan afwisselend geplaatst zijn. d. Meeldraden, op d. buis
of keel der bloemkroon ingeplant, zijn tegenover d, slippen der bloemkroon geplaatst en
veelal met deze in aantal gelUk, terwUl zich
tusschen hen een gelijk getal misdragene
meeldraden vertoonen; deze laatste ontbreken
zelden, terwijl d. vruchtbare meeldraden sours
ook in grooter getal aanwezig zijn. d. Helmknopjes springen overlangs en veelal naar
buiten open. d. Vrucht eindelijk is een veelhokkige of bij misdraging ednhokkige besvrucht, met een zaad in ieder hokje; naar
gelang dat 't eiwit der zaden meer of minder
ontwikkeld is, zijn d. zaadlobben bladachtig
of vleezig.
Sappanhout, afkomstig v. d. in OostIndi6 groeiende Caesalpinia Sappan en als
verfhout zeer geschikt. 't Rout is meer of
minder rood en wordt, a. d. lucht blootgesteld,
donkerder: 't komt veel overeen met fernambukhout (Zie Fernambukhout).
Sappe, Zie Beteg.
Sappemeer, een gemeente in d. Nederl.
prow. Groningen, a. 't Winschoter-diep en a.
d. spoorweg v. Groningen n. Nieuwe Schans
gelegen, met aanzienlUke industrie en handel
en circa 5000 inw. d. Plaats dagteekent uit
't begin der 17e eeuw en had haar opkomst
te danken a. d. afgraving v. 't hoogveen, dat
men in deze stroken vond.
Sappeurs. d. Sappeurs vormen of een
afzonderlijk korps of een gedeelte v. 't korps
pionniers. Bij ons to lands zijn zij met d.
mineurs tot den korps vereenigd. Ztj zijn
vooral bestemd, om bij d. belegeringsArbeid
d. werkzaamheden met d. gewone en vliegende sappe to leiden en die met d. voile,
dubbele en bedekte sappe to verrichten. Daar
't sappeeren een zeer gevaarltjk work is,
wordt nog tegenwoordig d. voorste sappeur
door een helm en harnas tegen geweervuur
gedekt on na eike twee geplaatste schanskoryen door een volgende afgelost. Buitondien
wordt bij door een grooten rolkorf beschermd.
Voor dozen arbeid heett men een brigade v.
8 sappeurs noodig, dia nooit langer dan 8
uren daags werken.
Sappho, een beroemde Grieksche lierdichteres, geboortig v. Mytilene of Eresus op
Lesbos, tijdgenoot v. Alcaeus, wien zij.een
bijzondere genegenheid moat hebben toegedragen. Zjj leefde in d. 6e eeuw voor Chr.
Van haar lotgevallen is zoo good als niets
met zekerheid bekend; dock d. overlevering
schrUft haar een zeer prikkelbaar gestel en
groote behaagzucht toe, welke, gevoegd bj
onbedwingbare liefde, haar eindelijk 't leven
kostte; want, zoo verhaalt men, Loan zU zag,
dat Phaon, een schoon jongeling, haar vurige
liefde verachtte, dreef d. wanhoop haar n. d.
Leucadische rots, v. Welke zU zich in d. Middell. Zee stortte. — d. Ouden schrUven haar
verscheidene soorten v. gedichten toe, o. a.
oden, hymnen, elegiegn en epimalamien, over
walker dichterlUke waarde zU zeer gunstig
oordeelen; on inderdaad ademen haar oden d.
teederste en levendigste aandoeningen. Men
schrljft haar d. uitvinding v. verscheidene
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versmaten toe; nog tegenwoordig wordt een
ervan naar haar naam d. Sapphische genoemd. Van haar talrijke stukken bezitten
wtj nog slechts 2 geheele oden, die gewoonlijk
bij d. Anacreonsche liederen gevoegd zijn. d.
Beste uitgaven ztjn die v. Schneidewin in
„Delectus poesis Graecorum" (1839, 2 dln) en
v. Bergk in „Lyrici poetae Graeci" (1863).
Sara, d. huisvrouw v. Abraham, wiens
halve zuster zij tevens was. Zij heette eigenl.
Sarai, d. i. mijn vorstin, doch deze naam
werd volgens d. btjbelsche voorstelling op
Gods bevel door haar echtgenoot in SARA,
d. i. groote vorstin, veranderd, toen hem d.
goddelijke belofte gedaan was, dat zij d. stammoeder zou worden v. een talr41ke nakomelingschap. In haar ouderdom bracht zij Isaac ter
wereld en zij overl. op 127-jarigen leeftijd. —
Van een andere SARA maakt 't boek „Tobias"
in d. „Apocriefe boeken'', melding. Zij was d.
dochter v. Raguel en werd d. huisvrouw v. d.
jongen Tobias.
Sarabanda, Sarabande, een oorspronkelijk
Spaansche dans ; ook een bepaalde stap v.
een manegepaard.
Saraceenen (Lat. Saraceni, Fr. Saracins,
v. 't Arab. sjarki, oostelijk, en dit v. sjarka,
opgaan v. d. zon) is een der Damen, met welke
d. Arabieren in Spanje e. a. landen v. Europa
genoemd worden; ook in 't algemeen Oosterlingen.
Saraf, een Arabisch woord voor wisselaar,
makelaar, bankier.
Sarafan, een Russisch woord voor
vrouwenrok, zooals die door d. boerinnen in
dat land gedragen worden.
Saragossa, een Spaansche prov. in 't
voorm. koninkrtjk Aragon, met een oppervl.
v. 311 vk. mijlen on 415 200 inw. Zij wordt
over een groote uitgestrektheid door d. Ebro
besproeid en is alleen in 't N. en Z-W. bergachtig, doch voor 't overige vlak on weinig
vruchtbaar; op vele plaatsen heeft zij 't
karakter v. een steppenland en zij is dientengevolge schaarsch bevolkt. Elders echter
brengt d. bodem graan, wijn, zuidvruchten,
ooft enz. op en is htj bovendien rijk a. ertsen (antimonium, lood, koper). Op verschill.
plaatsen heeft men minerale bronnen. —
d. Geltjknamige hoofdstad ligt a. d. rechteroever v. d. Ebro, waar deze zich met d.
Huerva en d. Gallego vereenigt, en is met
haar tegenovergelegen voorstad Arabal door
een grooten steenen brug verbonden. d. Ouderwetsche stad is door oude muren ingesloten
en bezit verscheidene kerken on kloosters, verschillende inrichtingen v. onderwijs on vele
merkwaardige gebouwen (d. aartsbissehoppelijke kathedraal in spitsbogenstijl met 5 beuken,
d. Lonja of 't oude beurspaleis on d. Torre
nueva, een hooge, scheefstaande toren). Saragossa is d. zetei v. een bisschop on telt 92 500
inw., die zich bezighouden met ztjde- en
wol-industrie on handel (vooral in wijn). —
Oorspronkelijk Salduba geheeten, als stichting
v. d. Karthagers, heeft deze stad haar tegenwoordigen naam to danken a. een Romeinsche
kolonie (Caesaragusta), die hier in 27 v. Chr. gesticht werd. Zij is beroemd door d. heldhaftige
verdediging v. haar inw. onder JosO PalafoxyMelzi tegen d. Franschen (v. Juni—Aug. 1808
on v. 21 Dec. 1808-21 Febr. 1809). d. Bepalingen
v. 't verdrag bij d. overgave waren hoogst
eervol voor Saragossa. Ramon Valdidares heeft
deze belegering in zijn heldendicht „Iberiade"
(1826) verheerlijkt.
Sarajewo, d. hoofdstad v. Bosnia ; zie

Serajewo.

SAR.

een stad in 't Russ. gouvernement Pensa, a. d. Saranka, met ongev. 14 000
inw., die zich bezighouden met handel in
graan, hennep, suikerriet, huiden enz.
Sarapoel, een stad in 't Russ. gouvernement -Wjatka, a. d. rechteroever v. d. Kama,
met vele fabneken on ongev. 13 000 inw.
Sarasate (MARTIN MELITON PABLO DE), een
Spaansch vioolvirtuoos, 10 Mrt 1844 to Pamplona geb. Nadat hij reeds op ztjn 10e jaar
a. 't hof to Madrid gespeeld had en door
koningin Isabella met een Stradivari-viool
was vereerd, studeerde hij v. 1856—'59 a.
conservatoire to Parijs, waar htj in 1857 d.
eersten prijs voor vioolspel behaalde. Na voltooide studien ondernam hij concertreizen
door Europa on Amerika.
Saratoga Springs, een druk bezochte
badplaats in d. Noord-Amerikaanschen bondstaat New-York, a. d. Hudsonrivier, met 12 000
Zij wordt jaarlijks bezocht door ongev.
30 000 badgasten, bezit prachtige hotels en
villa's en ligt in een fraaie streek. d. Bronnen ztjn jodium- on ijzerhoudend.
Saratow, een gouvernement in Europeesch Rusland, t. O. begrensd door d. W olga.
en in 't Z. on N. door 't land der Donsche Kozakken on d. gouvernementen Tambow, Pensa
on Simbirsk, met een oppervl. v. 1534 vk.
mijlen on 2 351 000 inw. (120 000 Duitschers). 't
Behoort tot 't stroomgebied v. d. W olga en
d. Don, welks zijrivieren, d. Choper en Medwjeditza, 't land besproeten; bestaat voor 57
pct uit bouwland, 13 pet uit wouden, 20 pet uit
weiden en 10 pet uit improductieven grond.
d. Bewoners bestaan voor 't grootste deal uit
Groot-Russen; voorts wonen er Armeniers,
Mordwinen, Klein-Russen, Karakalpaken, benevens een groot aantal buitenlandsche kolonisten; men heeft meer dan 100 Duitsche
koloni6n a. d. oevers v. d. Wolga. Er wordt
veal a. landbouw gedaan (graan,aardappelen„
hennep, vlas, tabak, groenten enz.). d. Moron
leveren veel zout, terwtil ook d. industrie v.
belang is (looiertj, zeepziederij, kalkbranderti
enz.). — d. Hoofdstad, ook Saratow, met125 000inw., ligt a. d. rechteroever v. d. Wolga, is d.
zetel v. een bisschop, bezit een groot aantal
fabrieken on drijit levendigen handel. Zij word
in 1591 gesticht.
Sara via (ADRIANUS) of de Saravia, in
1530 to Hesdin, in 't tegenwoordige Fransche
depart. Pas-de-Calais, geb., verkreeg in Engeland (waarschijnlijk to Oxford) d. doctorale
waardigheid in d. theologie. In of omstr. 1561
begaf htj zich n. d. Nederlanden en werd htj
predikant bij d. Fransche gemeente to Antwerpen, waar hij zeer tjverig was voor d. bevordering der hervorming on o. a. d. gemeente
to Brussel stichtte. In 1582 werd htj benoemd
tot hoogl. in d. godgeleerdheid to Leiden, v.
welke betrekking hij echter in Nov. 1587, ala
verdacht v. medeplichtigheid a. d. beruchte
samenzwering in die stad, ontslagen werd.
Htj begaf zich n. Engeland en ging over tot
d. Episcopale kerk. waarna hij een kanunniksplaats in d. hoofdkerk to Kantelberg bekwam;
hij overl. in die stad 15 Januari 1612. Ztin
werken, onder welke verscheidene, die betrekking hebben op d. verhouding tuss. kerk en
staat, zijn op verschill. tijden en plaatsen afzonderlijk, maar to zamen to London in 1611
uitgegeven.
Sarawak, Zie Serawak.
Sarawan, een landschap in 't N. v. Beloedsjistan, door 't Brahoeigebergte v. Britsch-India
gescheiden en ten W. begrensd door Afghanistan, met een oppervl. v. 1272'h vk. mijlen on
Saransk,
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150 000 inw. 't Is zeer vruchtbaar en dicht bevolkt en beet tot hoofdstad Kelat.
Sarcey(rsAricIscus), een Fransch schrtfver,
geb. 8 Oct. 1828 to Dourdan in 't depart. Seineet-Oise, journalist te Partjs, sedert 1867 tooneelcriticus v. d. Temps. HU schreef o. a. „Le
nouveau•seigneur du village" (1862), „Le mot
et la chose" (2e dr. 1882), „Le siege de Paris"
(1871), „Etienne Moret" (1876)„,Comediens et
comediennes" (1878—'84) en „Souvenirs de
jeunesse" (1885).
Sarcine, Zie Hypoxanthine.
Sarcophaag (een), eigenl. vleeschverteerder
beteekenende, was oorspronkelijk d. naam der
grafgesteenten of ltjkkisten, die uit d. sponsachtigen kalksteen uit d. omstreken v. Assur
in Mysie vervaardigd waren. Doze bezaten
volgens Plinius d. eigenschap, d. zachte deelen der ltjken binnen 40 dagen to verteren. Later noemde men alle steenen doodkisten sarcophagen. In d. Romeinscben keizerstijd bracht d. weelde d. aanzienitjken ertoe,
d. sarcophagen v. d. kostbaarste steensoorten, o. a. phonier, to vervaardigen, waarbij
ook d. buitenztjden dozer steenen kisten
met allerlei figuren en beelden in hau•
relief worden versierd. Een groote menigte
sarcophagen vindt men in d. oudheidkundige
verzamelingen v. verschill. landen be waard.
Sarda,napalus was, naar d. gewone
voorstelling, d. laatste der Assyrische koningen en tevens een zeer verwtjfd en wellustig vorst, die, in plaats v. op 't behoud
v. 't rtjk bedacht to ztjn, dat door ztjn
voorgangers Ninus en Semiramis zoo aanmerkeltjk was uitgebreid, alleen voor d.
vrouwen leefde en d. belangen zijner regeering geheel verwaarloosde. 't Was dus niet
te verwonderen, dat d. stadhouders der provincien Medie en Babylon (Arbaces en Belesys), die ztjn zwakheid kenden, tegen hem
opstonden en hem beoorloogden; a. Arbaces
gelukte 't, hem v. d. troon to stooten en 't
oude Assyrische rijk to herscheppen in een
nieuw, 't Medischerijk. SARDANAPALUS, die
zich eenige jaren in zijn hoofdstad Ninive
verdedigd bad en vernam, dat een gedeelte
der vestingwerken door een overstrooming
v. d. Euphraat was vernield, trok zich in ztjn
paleis terug en word met al ztjn vrouwen
en verdere have een proof der vlammen,
nadat htj 20 jaar geregeerd bad. Er heerscht
intusschen veal duisters omtrent dezen vorst
en vrjj algemeen is men thans v. gevoelen, dat
er moor koningen v. dezen naam geweest
ztjn. Volgens sommigen had dit voorval
plaats in d. 9e, volgens anderen in d. 7e
eeuw v. Chr.
Sardes, d. vermaarde hoofdstad v. 't
oude Lydische rtjk, waarvan o. a. Croesus
koning was, lag a. d. rivier Paktolos, nabtj
d. berg Tmolos. Onder d. Perzische beerschappg was zU een pracbtige en bloeiende
stad, vooral doordien d. handelsweg uit Azle
n. Europa erdoor liep. Ook was zip d. voorn.
markt voor d. slavenhandel. In 't jaar 215 v.
Chr. nam koning Antiochus d. Groote haar
na een langdurige belegering in on verwoestte
hij hear. Doch b4 d. overwinningen der Romeinen op dezen vorst kwam Sardes in 't bezit
v. dit yolk en herkreeg 't eenigermate zJn
vorilien bloei. Later werd 't door een verschnlikelUke aardbeving verwoest, doch door
keizer Tiberius herbouwd. EindelUk werd
in d. 14e eeuw door Timoer ingenomen en
met d. grond geltjk gemaakt. Tegenwoordig
ligt op haar pleats een armoedig dorp, Sart
genaamd, in welks omtrek nog heden eenige
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bouwvallen gevonden worden, die v. d.
grootheid en pracht v. 't oude Sardes getuigen.
SardiJnen of Sardellen (Clupea sardina).
d. Sardtjnen ztjn visschen, behoorende tot d.
familie der liaringen (zie Haring) Zij worden
hoogstens twee dM. lang, hebben 17 stralen
in d. rugvin, Ain op d. rugztjde hemelsblauw
en op d. buikztjde zilverwit en, afgezien v. d.
grootte, moeiltjk to onderscheiden v. d. pelser
(Clupea pilchardus), waardoor 't mogelijk is,
dat beide eigenlijk slechts een soort uitmaken.
Men treft d. sardgnen 't geheele jaar in
groote menigte in d. Middellandsche Zee en
d. Atlantischen Oceaan tot even in 't Kanaal
aan; ztj worden voornamelijk in d. eerstgenoemde zee en a. d. kust v. Bretagne in grooten
getale gevangen, ingezouten of in oltgolie in
blikken doosies ingepakt en naar alle oorden
der wereld verzonden. d. Zeer jonge sardtjnen
heeten bij Nizza pontino, die, welke zes maanden oud ztjn, halaca, d. volwassene sardina en
d. ingezouten pissala. d. Pels ,.fr, die grooter is
on btjna d. grootte v. d. baring bereikt, wordt
voornameltjk bij d. kust v. Engeland gevangen ;
men perst traan uit daze visch, die als lampolie
en wagensmeer dient; daze visch wordt ook
versch en gezouten gegeten, doch zelden verzonden. Tot 'tzelfde geslacht v. visschen behoort ook d. sprot.
Sardinia, ital. Sardegna, een tot 't koninkrijk Italie behoorend eiland in d. Middell. Zee,
tuns. 38" 55' en 41' 16' N.-Br. en 8° 9' en 9° 50'
0.-L. (Greenw.), met een oppervl. v. 433'I vk.
mtjlen en 73150U inw. (1650 op 1 vk. mij1). 't
Hoeft een lengte v. 277 KM. en een gemiddelde
breedte v. 111 KM., terwtjl 't 185 KM. v. 't
vasteland verwtjderd is en door d. 11 KM.
breede straat v. Bonifacio v. Corsica gescheiden wordt. Vooral in 't 0. is Sardinia bergachtig; d. hoogste top is bier d. Gennargentu (1910 M.) en verder n. 't N . d. Gigantinu
(1321 M.). In 't W. hellen d. bergen, die zich
nog slechts tot 1000 M. verhetlen, langzaam
naar d. kust af. terwijl ze door rivierdalen
en vlakten in alleenstaande berggroepen verdeeld worden. Zoo wordt 't zuidwesteltjk
deel met d. Monte Lines (1242 M.) door d.
hoogst vruchtbare vlakte v. Campidano, die
zich v. Oristano tot Cagliari uitstrekt, v.
d. overige bergstreek gescheiden. In 't midden v. 't eiland heeft men een tertiair
bergland en daarop verheft zich 4,_ uitgedoofde vulkaan Monte Ferru (1050 M.), in
wrens krater 't dorp Lussargin gelegen . is.
In 't N.-W. verheft zich nog d. kleine, door
een laagvlakte afgezonderde berggroep La
Nurra en bij d. straat v. Bonifacio heeft men
een verbrokkelde tertiaire kalksteen-formatie,
welke geheel overeenkomt met die v. Corsica.
Van d. rivieren v. Sardinia, die 's zomers uitdrogen, is d. Tirso d. voornaamste. Meest
bezochte minerale bron is die v. Benetutti.
Zoutmeren heeft men a. d. kust en in 't binnenland; bovendien heeft men er lood, User, een
weinig zilver, koper en bruinkolen. d.Bodem
is zeer vruchtbaar, maar d. verouderde feudale
toestanden on d. slechte landbouwwetten
hebben er d. ontwikkeling v. d. landbouw zeer
belet. d. Wtjnbouw is op Sardinia evenals in
geheel Italie v. belang. Hout is rtikeltlk voorhanden (21b v. d. oppervi. is met wouden
bedekt). 't Klimaat is beet en in d. zomer, v.
Juli—Oct., veelal ongezond wagons d. dan
heerschende malaria. Door d. geringe middelen
v. verkeer is d. handel v. weinig beteekenis,
d. scheepvaart wordt er, behalve door Italianen, voornameltjk gedreven door Engelschen, Franschen en Grieken.
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d. Bewoners v. 't eiland, d. eigenlUke Sarden,
z(jn een mengsel v. verschill. volken, doch
grootendeels ltalianen. Hun taal houdt't midden tuns. 't Italiaansch en 't Spaansch en heeft
zeer veel v. 't Latijn bewaard. d. Geestelijke
ontwikkeling v. 't yolk staat nog op zeer
lagen trap, ofschoon men er twee universiteiten onderhoudt, een to Cagliari en een to
Sassari. d. Hooldstad v. 't eiland is Cagliari. —
d. Oudste bewoners v. Sardinie waren v.
Iberischen stam; achtereenvolgens vestigden
zich bier verder d. Etruscen, d. Grieken en d.
Karthagers, totdat in 238 v. Chr. d. Romeinen
't eiland in bezit namen. In d. 5e eeuw n. Chr.
kregen d. Vandalen er d. heerschappij in
handen, die bun echter in 534 door d. OostRomeinen ontnomen werd. Aan 't einde
v. d. 9e eeuw werd Sardinie overweldigd
door d. Saracenen, die echter in 1022 wijken
moesten voor d. bewoners v. Pisa. Keizer
Frederik I Barbarossa verhief 't eiland tot
een koninkrijk on na d. ondergang der Hohenstaufen behoorde 't a. Aragon, tot 't bU d.
vrede v. Utrecht (1713) a. Oostenrijk kwam,
dat 't in 1718 tegen Sicilia a. Savoye in ruil
gaf. — Zie Neigeoaur „Die Insel Sardinie"
(1853), Maltzan „Heise auf der Inset Sardinie"
(1869) on Tennant „Sardinia and its ressources" (1885).
Sardinie ('t Koninkrijk), vroeger een der
vele zelfstandige staten v. 't Apennijnsche
schiereiland. 't Werd gesticht door 't thans
over Italie regeerende vorstenhuis, welks
laden reeds sedert d. lie eeuw als graven v.
Savoys regeerden en in 1416 door keizer
Sigismund d. hertogelijke waardigheid verkregen. in d. Spaanschen erfopvolgingsoorlog
kwamen bij d. toenmalige bezittingen (Savoys,
Piemont en Nizza) in 1703 nog Montterrat en
eenige Milaneesche districten en bij d. vrede
v. -Utrecht bovendien to gelijker tUd
werd 't tot een koninkrijk verheven. In 1718
werd Sicilia echter verruild tegen 't eiland
Sardinie en in 1720 warden daze gezamelijke
staten 't koninkrijk Sardinie geheeten. d.
Eerste koning, Victor Amadeus 11, gaf in 1730
d. regeering over in handen v. zijn zoon
Karl Emanuel III (1730—'73), die in d. Poolschen successieoorlog in 1738 v. Oostenrijk
Tortona en Novara en in 1748 NI d. vrede v.
Aken Anghiera, Vigevano en een deal v.
Pavia kreeg. Hij behartigde 't welzUn v. z(jn
land door 't o. a. een wetboek to gaven en
voor 't onderw(js zorg to dragon. Zijn zoon
Victor Amadeus III (1773—'96) verloor Savoye
en Nizza a. Frankrtjk; zijn opvolger, Karel
Emanuel IV (1796-1802), werd door 't Fransche Directoire v. verscheidene bezittingen
beroofd; hij moest afstand doen v. alle bezittingen op 't vasteland, zoodat hem alleen
't eiland Sardinie overbleef. Hij gaf d. regeering
over a. z(jn broeder Victor Emanuel I (1802—'21),
die bij d. eersten vrede v. Pars al zijn staten
terugkreeg, terwUl hem bij 't VVeener Congres
nog Genua werd toegewezen. Hij geraakte in
strijd met d. Italiaansche volkspartij en in
1820 kwam 't tot een opstand. Dientengevolge
deed hij afstand v. d. regeering ten behoove
v. z(jn broeder Karel Felix (1821—'31), die
met z(jn troepen, verbonden met d. Oostenrijksche, d. opstand dempte en een strong
absolute en reactionaire staatkunde volgde.
Na z(jn dood kwam met Karol Albert (1831—'49)
d. zijlinie Savoye-Carignan a. d. regeering. Doze
vorst gaf wel niet op eons a. d. algemeene
wensch naar een vrUzinnige staatsregeling
toe, maar hij deed niettornin zeer veel voor
't welzUn v. zijn land; hU regelde 't financie-
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naties, deed spoorwegen aanleggen on reorganiseerde 't leger, zoodat Sardinie alras tot een
nooit to voren bereikte hoogte v. macht on
aanzien steeg. d. Gebeurtenissen v. 't jaar
1848 noodzaakten ook hem tot liberal° bervormingen on 28 Mrt 1848 verklaarde hij, vertrouwende op d. sympathie, die zUn onderdanen hem algerneen toedroegen, op verzoek
der Lombarden a. Oostenrijk d. oorlog. Niettegenstaande d. ongelukkigen uitslag v. dozen
veldtocht begon hij 't volgend jaar opnieuw
d. strijd, doch hij werd andermaal verslagen,
waarop 14 23 Mrt 1849 afstand v. d. regeering
deed. Zijn zoon, Victor Emanuel II (1849—'73),
sloot 6 Aug. vrede met OostenrUk. Zijn belate, d. liberale instellingen to handhaven,
deed hij gestand; gesteund door een groote
meerderheid in 't parlement en door liberals
en populaire ministers, v. wie vooral graaf
Cavour, sedert 1850, zich onderscheidde, overwon hij alien tegenstand. Zijn deelneming a.
d. Krimoorlog deed hem d. vriendschap der
westelijke mogendheden verwerven en ten
gevolge v. d. Italiaanschen oorlog v. 1859
word Victor Emanuel d. stichter v. 't koninkrijk Italie. Zie verder d. geschiedenis v. ltalW
in 't art. over Italie. Vergel. Ricotti, „Storia
della monarchia piemontese" (6 dln,1861—'69).
Sardonische lath (Sardonius risus, ook
Sardoniasis) is d. naam, dien d. Ouden gaven
a. dat krampachtige lachen, 'twelk een bloot
lichamelOke aandoening is, zonder in iets
lachwekkends z(jn oorzaak to hebben. Volgens
sommigen is d. benaming ontstaan doordien
dit lachen ontstond ten gevolge v. 't gebruik
v. zeker op Sardinie groeiend kruid (door
Virgilius Sardoa herba genoemd, Eel. VII, 41).
Doch reeds Homerus, a. wien Sardinie onbekend was, gebruikt d. uitdrukking, welker
eigenlUke oorsprong in 't duister schuilt.
Sardonyx, een verscheidenheid v. chalcedoon, wolke uit witte en roode of bruins
strepen en lagen bestaat. Door d. Ouden werd
hij tot gesneden stoenen (gemmen) gebruikt,
voornarnelUk tot intaglio's. Hij is iets minder
hard dan d. onyx, niet zoo vatbaar voor springen en laat zich gemakkelijker bewerken.
Hoewel d. sardonyx niet tot d. fijne edelgesteenten behoort, staat hU evenwel hoog in
prtjs en wordt hU, wanneer hij zuiver is en
d. kleuren scherp v. elk. gescheiden zUn on
evenw(jdig loopen, duur betaald.
In 't Museo Kircheriano to Rome bevindt
zich een cameo v. dit mineraal, die 't portret
v. d. beroemden pater Fontanarosa draagt,
waarbij v. d. verschill. lagen zoodanig partij
getrokken is, dat 't aangezicht wit is, d.
grond, d. monnikskap on d. mantel donker of
zwartachtig bruin zijn en men er d.dominicaner monnik duidela in herkent.
Sardou (vicToaiEN), een bokend Fransch
tooneeldichter, gab. 7 Sept. 1831 to ParUs.Hij
etudeerde aanvankelijk in d. medicUnen,doch
wUdde zich weldra geheel a. d. dramatische
kunst. Niet minder dan 22 maal warden z(jn
stukken door d. theaterdirecties v. d. hand
gewezen en zijn eerste blUspel, dat opgevoerd
werd, „La taverne des etudiants", maakte volslagen fiasco (1854). Eerst in 1861 behaalde hU
met z(jn comedie „Les pattes de mouche" een
schitterend succes en z(jn latere werken bezorgden hem ook d. roam als een der eerste blUspeldichters v. 't moderne FrankrUk to worden
geprezen. SARDOU is d. schepper v. d. zoogenaanade satirische moraal-comedie geworden
en kan met Scribe worden gelijk gesteld.ZUn
belangrUkste voortbrengsel is zijn politieko
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clmedie nRabagas" (1872), in welke hU met aristophanischen humor d. val v. 't keizerrUk en
d. republiek v. Gambetta persifleert. Van zUn
andere stukken noemen we nog: „Nos Intimes", „Les Ganaches" (1861), „La famine 'Benoiton" (1865), „Nos bons villageois", „Maison
Neuve" (1866), „Dora" (1877), „Daniel Rochat"
(1830), „Marquise" (1889), „Fedora" (1883), „Theodora" (1884) en „La Tosca" (1887). d. Laatste
drie schreef hU voor Sara Bernhardt. Dat hij
ook op 't gebied der ernstige po6zie zich thuis
gevoelde, heeft SARDOU getoond door zUn historisch drama „Patrie" (1869). In 1877 werd d.
gevierde tooneeldichter lid v. d. Fransche
Academie. Zie Albert „Sardou et l'oncle Sam"
(1874), alsmede „Montegut in d. „Revue des
Deux Mondes" (1877).
Sarepta, een bloeiende kolonie der Hernhutters in 't Russ. gouvernement Saratow,
a. 't vereenigingspunt v. d. Sarpa en d. Wolga,
met 6000 inw., die velerlei industrio drijven
doch vooral veel zeep bereiden. In d. nabtjheld bevindt zich d. Katharinabron, vroeger
d. beroemdste gezondheidsbron v. geheel
Rusland.
Sargassozee, een gebied in d. Atlantischen Oceaan t. W. der Azoriscbe eilanden,
waarin reusachtige wieren (focus natans of
sargassum bacciferum) zich ophoopen on mettertijd op d. zeebodem veenvorming veroorzaken. Men onderscheidt deze krooszee — door
d. Spanjaarden „mare de yerbas" (mare herbarum) geheeten — in twee deelen : eon grooter, dat zich v. d. beide westelijkste eilanden
der Azoren, Corvo en Flores, tot d, breedte
der Kaap-Verdische eilanden uitstrekt, en een
kleiner t. Z.-W. v. d. Bermudaeilanden. d.
Grootte v. 't geheele gebied bedraagt 50 000
a 60 000 vk. mijlen (d. i. ongev. 1;3 v. geheel
Europa). Dat zich op zulk een groote oppervl.
v. d. zeebodem wier en zeegras konden ophoopen, komt hier vandaan, dat d, zuidoostel.
uitlooper v. d. golfstroom zich v. d. Azoren
n. 't Z. buigt, ongev. op d. breedte der KaapVerdische eilanden weder westwaarts gaat en
alzoo een kringloop vormt, die een ruimte v.
bijna stilstaand water insluit.
Sargassum Ag. (zeekroos) is d. naam v.
een plantengesl. uit d. fam. der wieren (Algae);
vele soorten hebben tuss. d. bladeren rondo
of ovale luchtblazen, die als drUftoestellen
dienst doen, o. a. d. Sargassurn bacciferum Ag.,
die 't voorn. bestanddeel v. d. zoogen. Sargassozee (zie dat art.) is.
Sargon, d. verkorte naam v. Saroekin, d.
rechte koning, was een der Assyrische vorsten,
die in d. 8e eeuw v. Chr. regeerde en o. a. in
722 't rUk Israel veroverde. Htj word in 705
vermoord.
Sarn2aten heeten in d. oude aardrUkskunde d. Slavische e. a. volken, die d.landen
v. N.-0.-lak Europa en N.-W.-lak Azig bewoonden. Zg leidden een zwervend leven en
werden voor afstammelingen der Medigrs
gehouden, doch behoorden tot d. Scytischen
stain. Zij woonden oorspronkelUk tuss.d.Don,
d. Wolga on d. Kaukasus, waren bondgenooten v. Mithridates VI, koning v. Pontus, hielden zich toen reeds a. deze ztjde v. d. Don
op, breidden zich naderhand tuss. deze rivier
en d. Donau uit en waren een tad lang d.
schrik der Aziatische vorsten. voerden
met d. Romeinen lange en bloedige, doch
meestal ongelukkige norlogen. In 't jaar 407
onzer tIjdrekening trok een gedeelte v. hen met
d. 13arbaren n. Galls, terwal d. achtergeblevenen door Attila bedwongen werden. Na
diens dood onderwierpen zU zich a. keizer
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Marcianus, die bun woonplaatsen a. d.Donam
aanwees, waar za later onder d. Avaren als
afzonderlak yolk verdwenen zan. — Sarmatie•
is ba Ptolemaeus d. naam der noordelUke
landen v. Europa on Azie; hij onderscheidt
dan ook een Europeesch en een Aziatisch
Sarmatie. 't Eerste bevatte 't land v. d.
Weichsel tot d. Don en v. d. Karpaten tot
d. Oostzee, dus Rusland en Polen. 't Ander&
grensde t. 0. a. d. Kaspische Zee en d. Wolga,
t. Z. a. d. Kaukasus en t. W. a. d. Zee v. Azow
on d. Don, door welke 't v. 't Europeesch Sarmatie gescheiden werd.
Sarmiento (DOMINGO PAUSTINO), een Argentansch staatsman, geb. 13 Febr. 1811 teSan Juan, overl. 12 Sept. 1888 to Assuncion.
Ha was eerst in Chili en daarna (sedert 1851)
in Argentinie bij 't onderwijs werkzaam, bier
ward hij in 1860 minister v. OnderwUs en in
18t11 minister v. Binnenl. Zaken. In 1864 werd
hij gezant in Chili, vervolgens to Washington,
en v. 1868 t. '74 was hU president v. d. Argentijnsche republiek. Van zijn geschriften noemen we „De la education pupular",„Memoria.
sobre instruction primaria" on „Vida deAbran Lincoln".
Sarnen, een vlek in 't Zwitsersche kanton
Unterwalden, d. hoofdplaats v. dat gedeelte
des kantons, 'twelk Ob dem Waldo beet. Er
zijn 3900 inw. Men vindt er een prachtigehoofdkerk, alsmede een BenedictUner- en een
nonnenklooster. d. Ligging dozer plaats a.
't gelUknamige meer, in eon bevallige vallei
(475 M. boven d. zee), is zeer bekoorlijk.
Sarno, een Ital. stad in d. prov. Salerno
a. d. Salerno, met ongeveer 15 000 inw. ZU isd. zetel v. een bisschop en heeft een zwavelen een ijzerhoudende minerale bron, fraaia
kerken on eenige fabrieken.
Saro (J. HEINRICH), eon Pruis. orkestdirectour, geb. in 1827 to Jesseu en overl. 27 Nov.
1891 to Berlijn. HU is bekend door zijn militaire composities, alsmede door zUn „Lehrer
vom musikalischen Wohlklang and Tonsatz".
Saron, d. i. vlakte, was d. naam eener
vlakte in 't W. v. Palaestina, langs d. kust
der Middell. Zee (1 Kron. V :16). Men vindt
er nog d. welige weiden, die reeds ten tijde
der Israelieten even vermaard waren als d.
rozen, die er bloeiden (Hooglied 11:1). Ook
a. d. oostzgde v. d. Jordaan lag een vlakte
v. gelUken naam.
Saronische golf (Saronicus sinus), thans
Golf van Egina geheeten, was in d. Oudheid
d. naam voor d. zeeboezem, die zich tuss.
Attica in 't N. en Argolis in 't Z. uitstrekt
en v. d. landengte v. Corinthe in 't W. tot a.
d. voorgebergten Sunium on Scyllaeum in 't.
Z.-0. reikt.
Saros, een Hongaarsch comitaat op d.
grens v. Galici6, 69 vk. malen groot en bevolkt door 170 000 inw., rneerendeels Slowaken on Roethenen. d. Bodem is bergachtig
on bestaat gedeeltelak uit d. uitloopers der
Beskiden 't klimaat is guur. Hout, zandsteen,
graniet en trachiet vormen met koren. vlas
en hennep niet onaanzienlake art v. uitvoer.
d. Hoofdstad is Eperies.
Sarpi (PAOLO, bekend onder d. naam PRA
PAOLO), in 1552 to VenetS geb. Op scan 12e
jaar in d. orde der Servieten getreden, ontving hij onderwUs a. 't college to Padua, waar
ha d. doctorale waardigbeid in d. godgeleerdheld verwierf en al spoedig eerst provinciaal,
daarna generaal procurator ztjner orde word.
In d. geschillen tuss. d. Venetiaansche republiek on paus Paulus V trad ha op tegen d.
pauselijke macht, en, toen htj daarop in 1606,

.
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maar Rome op ontboden, weigerde daarheen
to gaan, deed d. paus hem in d. ban. Van
then of was zijn leven een voortdurende strijd
tegen d. paus, zich uitend vooral in zijn hoo1dwork, een „Istoria del concilio tridentino",
't eerst uitgegeven onder d. verdichten naam
Pietro Soave Polano (1619), waarvan verschill.
vertalingen bestaan. Sforza Pallavicino schreef
-er een „Istoria del concilio di Trento" tegen
(1636—'37, 2 din). Denzelfden geest ademen
ook SARPI'S brieven. Hij stierf in 1623. d. Eerste
volledige uitgave zijner geschriften zag to
VenetiO 't licht (1677, 6 din) ; v. d. latere uitgaven zijn d. beste die to Helmstedt 1761,
8 din, en Napels 1790, 24 din. — Zie uitvoerigor Bianchi Giovini„.Biogratia di Fra Paolo
Sarpi" (1886, 2 din), Delbrilek, „Gedachtniszredo auf Paolo Sarpi" 1803), on Munch, „Flu
Paolo Sarpi" (1838).
Sarracenia, een om d. eigenaardigen
vorm der bladeren alleropmerkelijkst plantengeslacht, dat in d. moerassen v. NoordAmerika to huis behoort en d. type uitmaakt
v. een kleine, slechts uit een 4-tat geslachten
-en nog geen 10 soorten bestaande natuurl.
fam., die der Sarracenieae, welke na a. d.
papaverachtigen (Papaveraceae) en boterbloemigen (Ranunculaceae) verwant is. d. Wonderlijke, kruikvormige gedaante der opgezwollen
bladstelen, die a. hun top een kleinen blad_zoom dragen (waardoor hun opening dikwijls
min of moor gesloten is), doet ons denken
a. d. welbekende kruikjes bij 't plantengeslacht Nepenthes. Evenals deze bevatten zij
meestal veel vocht, namelijk frisch en drinkbaar water, dat in tijd v. nood tot lessching
- v. d. dorst groote waarde kan hebben, daar
't water der moerassige streken, waar d.
sarracenia's groeien. slecht of zelfs ondrinkbaar is. Een ander nut v. d. sarracenia's was
vroeger niet bekend, doch kort geleden werd
vermeld, dat d. sarracenia purpurea een onfeilbaar middel tegen d. pok ken zou zijn.
Sarrette (BERNARD), een Fransch toonkunstenaar on stichter v. 't conservatoire to
Parijs, geb. in 1765 to Bordeaux en overt. in
1858 to Parijs.
Sarrien (JEAN MARIE FERDINAND), een
Fransch staatsman, geb. 15 Oct. 1840 to Bourbon-Laney, in 't depart. SaOne-et-Loire, waar
hij zich later als advocaat vestigde en in 1876
tot lid v. d. Kamer der Afgevaardigden gekozen werd. In 1885 werd hij tot minister v.
, d. Posterijen on d. Telegraphie benoemd en
in '86 tot minister v. Binnenl. Zaken, terwijl
hem in 1887 d. portefeuille v. Justitie werd
toevertrouwd.
Sars (MICHAEL), geb. to Bergen in Noorwegen, studeerde eerst in d. godgeleerdheid
-en werd predikant to Kinn en to Manger, waar
hij zich op d. natuurlijke historie, vooral op
-d. zoologie, toelegde on o. a. „Fauna littoralis
Norvegiae" (1846) schreef. Na ten behoeve der
-dierkunde eenige reizen gemaakt to hebben,
werd hij in 1854 hoogl. in d. zoologie to Christiania, waar hij 22 Oct. 1869 overt. Hij schreef
-o. a. nog „Mernoire pour servir a la connais-same des crinoides vivants" (1861).
Sarthe (d.), een rivier in 't N.W.v.FrankTijk, depart. Orne, Sarthe on Maine-et-Loire;
zij vloeit langs d. steden Alencon, Beaumontle-Vicomte, Le Mans, Sable on Chateau-neuf,
-om, na een loop v. 45 uren gaans, even boven
Angers in d. Mayenne to vallen. Rechts
.neemt zij d. Vegre, links d. Huisne en d.
Loir op.
Sarthe, een departement v. Frankrijk,
gelegen tuss. d. departementen Orne, Loire-
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et-Cher, Eure-et-Loire, Indre-et-Loire, Maine
on Loire-el-Maine. 't Is verdeeld in vier arrondissementen: Le Mans, s. Calais, La Fleche
on Mamers; d. hoofdstad is Mans. d. Oppervl.
bedraagt 113 vk. mijien, d. bevolking 440000
inw. Met uitzondering v. eenige heuvels, is
d. bodem viak on over 't algemeen vruchtbaar; alleen in 't zuid-oostelijk deel is hij
zandig on slechts met beide en naaldhout
bedekt. 't Klimaat is gematigd on gezond; d.
inw. zijn arbeidzaam. Landbouw maakt een
hunner voorn. bezigheden uit; mals, haver
en boekweit worden in groote hoeveelheden
uitgevoerd. d. Wijnbouw is er v. weinig beteekenis, d. cider echter vormt er d. gewonen
drank. d. Weiden v. Sarthe zijn uitmuntend
on zeer bevorderlijk a. d. veeteelt, voornamelijk a. d. teelt v. rundvee, varkens en schapen.
Een deel der inw. houdt zich ook bezig met
d. bewerking der mijnen, die ijzer, steenkolen,
marmer en andere steensoorten opleveren.
Sartorius von Waltershausen

(WOLF-

GANG, vrijheer von), geb. 17 Dec. 1809 to GUtingen, studeerde voornamelijk in d. mineralogie en geologie, ten behoeve v. welke vakken
hij groote reizen ondernam. Hij werd hoogl.
to Gottingen en overt. 16 Oct. 1876. Zijn belangrijkste werken zijn „Die submarinen Ausbriiche
in der Tertiarformation des Val di Noto" (1846),
„Physisch-geographische Skizze von Island"
(1847), „Atlas des Aetna" (1818—'59), „Geologischer Atlas von Island" (1853), „Die vulkanischen Gesteine in Sicilien und Island und
ihre submarine Umbildung" (1853), „Untersuchungen Ober die Klimate der Gegenwart
und Vorwelt" (1865) en „Gauss zum Gedachtnis" (1865).
Sarti (GIUSEPPE), een beroemd Italiaansch
opera-componist, geb. in 1729 to Faenza. Hij
was achtereenvolgens kapelmeester of muziekdirecteur to Kopenhagen (1756), Venetie (1769),
I4ilaan (1782) on s. Petersburg (1785), vanwaar
hij door d. kuipelijen v. d. zangeres Todi verdreven werd. Doch eenige jaren later werd hij
benoemd tot directeur v. 't conservatorium to
Katharineslaw, met een salaris v. 50 000 roebel.
Hij overt. op een reis naar zijn vaderland, to
Berlijn, 28 Juli 1802. Zijn opera's, 40 in getal,
zijn vooral in Itali6 on in Rusland zeer gezocht.
Ook 's mans psalmen e. a. kerkmuziek worden
zeer geprezen.
Sarto (ANDREA DEL); zie Vannucchi, die a.
't beroep zijns vaders d. bijnaam del Sarto,
waaronder hij bekend werd, to danken had.
Sartorius (JOHANNES), d. Latijnsche vertaling v. 't Nederl. woord, dat waarschijnlijk
't kleermakersbedrijf v. zijn vader aanduidt,
werd to Amsterdam omstreeks 1500 geb. Na
in zijn geboortestad onderwijs in d. Latijnsche
en Hebreeuwsche taal to hebben gegeven, werd
hij wegens 't verspreiden v. hervormingsgezinde begrippen gevankelijk n.'s-Gravenhage
vervoerd. doch hij ontsnapte uit d. gevangenis
en opende een school to Noordw tjk, waar hij
benevens 't Latijn ook d. beginselen der hervormde leer onderwees. Andermaal deswege
bemoeiltjkt, week hij n. Bazel, doch hij keerde
na eenigen ttjd naar zijn vaderland terug, waar
hij nu openlijk d. hervorming preekte en d.
eerste predikant was to Delft (1558) en to
Noordwijk (1570), waar hij in of omstr.laatstgenoernd jaar overt. Ten dienste ztjner leerlingen schreef hij een „Grammatica Latina"
en „Centuria syntaxeon" (1530). Van zijn taalen letterkundige studien getuigen ook: „Adagiorum chiliades tres seu sententiae proverbiales Graecae, Latinae et Belgicae" ('t eerst
onder d. titel „Adagia" uitgegeven). Van zijn
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theologischen arbeid is behalve enkele-twistgeschriften to vermelden: „Paraphrases in propbetas majores", onder 't pseudoniem „Johannes Tosarrius Aquilovicanus" (1558), gevolgd
door „Paraphrases in XII prophetas minores".
Ook schreef htj tUdens zUn verbltjf to 13azel
een verhandeling „de s. Eucharistia", „Observationes in Matthaeum", „Annotationes Scripturarum" en „Assertiones fldei".
Sas. Elk mengsel v. zuurstof afgevende
stoffen en brandbare zelfstandigheden beet
sas. d. Felle verbranding der laatste in d.
vrijgeworden zuurstof der eerste is d. oorzaak v. d. groote werking der sassen, die volgene d. snelheid der verbranding in vlugge
en trage onderscheiden worden. d. Sassen
worden in twee hoofdsoorten onderscheiden,
drUfsassen en brandsassen, v. welke d. eerste
een groote hoeveelheid gas snel moeten ontwikkelen of een langen, krachtigen vuurstraal
moeten opleveren, terval d. laatste een groote
vlam en veal hitte moeten ontwikkelen. Men
goat voorts a. d. sassen, volgens haar bestemming of haar uitwerking, nog verschill. namen,
o. a. spuitsas, lichtsas, slagsas, wrijvingssas,
buizensas en vuurpUlsas.
Sasbach, een dorp in 't groothertogdom
Baden, a. d. westeltjken voet v. 't Schwarzwald,
met 1560 inw., bekend door 't gevecht v.
27 Juli 1675, waarin Turenne, voor wien hier
een obelisk is opgericht, sneuvelde.
Saskatsjewan, een groote rivier in 't
W. v. Britsch Noord-Amerika. Zij ontstaat
uit d. vereeniging v. twee armen, d. NoordSaskatsjewan en d. Zuid-Saskatsjewan; d.
eerste ontspringt op 52. N.-Br. op 't Rotsgebergte en vereenigt zich na eon 1241 KM.
langen loop op 53° 15' N.-Br. met d. 1304
KM. langen zuidelijken arm, die a. gene zijde
v. d. grenzen v. Britsch Noord-Amerika zijn
oorsprong neemt. Na eon loop v. 454 KM.,
gedurende welken zU 't Cedarmeer doorstroomt, mondt d. Saskatsjewan in 't Winnipegmeer uit. d. Nelson, die in 't N.-O. dit
meer verlaat en in d. Hudsonsbaai valt,
wordt ale d. benedenloop v. d. Saskatsjewan
beschouwd. — 't Territorium Saskatsjewan,
in 't N.-W. v. 't Britsche Dominion of Canada
gelegen (tuss. 52° en 55. N.-Br.), beslaat een
oppervl. v. 5023 vk. mUlen en telt ongev.
11000 inw.
Sassafras. ran d. Sassafras-boom (Sassafras officinalis of Laurus sassafras) wordt in
d. geneeskunde zoowel 't hout ale d. bast gebezigd als een prikkelend, zweetdrtjvend middel bjj verschill. kwaadsappigheden. Als zoodanig treedt 't ook in d. samenstelling v. d.
gebruikelijkste houtdranken. Genoemde boom
behoort tot d. natuurl. fam. der laurierachtige planten (Laurineae) en vindt in 't
sexueele stelsel zUn plaats in d. le orde der
9e klasse (Enneandria Monogynia L.). Hij is in
d. zuidelOke ataten der Noord-Amerikaansche
republiek inheemsch, wordt 6-16 M. hoog en
draagt bladeren, welke a. d. bovenvlakte groenachtig en a. d. ondervlakte witachtig zUn. d.
Bloemen zUn geel; d. vruchten zijn boost));
welke met die v. d. Laurierboom overeenkomen.
't Rout is grof en vezelig, komt in stukken
voor en is bruin v. kleur; d. reuk is aangenaam, eenigszins bitter en brandend. 't Hout
v. d. wortel is krachtiger dan dat v. d. stam.
d. Bast komt voor in onregelmatige, a. d. rand
soms omgebogen stukken; uitwendig is 14
vuil-gr4jsbruin, met licht-geelachtig witte vlekken, inwendig rood of zwartbruin; zUn reuk
en smaak komen met die v. 't hout overeen.
d. Sassafras-olio wordt door distillatie v. 't hout
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met water verkregen; zij is kleurloos, dock

wordt door 't bewaren geel of rood.
Sassaniden is d. naam v. 't koninklijk
Perzische huts, dat d. stam der Arsaciden verving en opvolgde. Dit huts had tot grondvester
Ardechyr Babekan (vergeltjk in 't eerste deep
't art. Ardechyr Babekan, waar verkeerdel(jk
Babegan staat), d. zoon v. Sassan. d. Sassaniden
regeerden over Perziti v. 223 tot 626, toen
Khalif Omar door zijn overwinning op koning
Jezdejerd a. hun heerschappU een einde
maakte.
Sassaparille of Sarsaparille wortel. Verschill. soorten v. struikwinde (smilax)
leveren d. sassaparille-wortel v. onze apotheken. Van daze planten bezigt men d. bUwortels, die verschillend v. lengte, uitwendig
inwendig sponsachtig zijn on d. dikte v. een
penneschacht hebben. d. Smaak is eerst goring,
later onaangenaam, bitter en scherp. d. Sassaparille-wortel wordt in Mexico, Midden-Amerika, Venezuela, Ecuador en Brazilie verzameld. d. Drie hoofdsoorten zUn d. Mexicaansche, Midden-Amerikaansche en ZuidAmerikaansche. d. Eerstgenoemde, d. goodkoopste, doch ook d. slechtste, stamt of v.
smilax medics. d. Tweede soort, afkomstig v.
smilax sarsaparilla, is beter dan d. vorige;
wordt met meer zorg ingepakt en verzonden ;
haar bUwortels zijn dikwijls bijna 2 M. lang.
d. Zuid-Amerikaansche soorten zijn afkomstig
v. smilax syphilitica, 8. otficinalis en S. cordatoovato. Doze wortel wordt als geneesmiddel
gebruikt.
d. Italiaansche sassaparille-wortel is afkomstig v. d. smilax aspera ; d. zoogen. Duitsche
sassaparille-wortel v. 't op onze duinen algemeen voorkomende zand-rietgras (carex are-

naria).
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Sassari, een stad op 't Ital. ail. Sardinig,
in d. gelijkn. prov. (184'/2 vk. mUlen en 280 200
inw.) in een vruchtbare streek gelegen. ZU is
d. zetel v. een aartsbisschop en heeft vele
kerken, een universiteit, een schilderachtig
gelegen kasteel, verscheidene fraaie paleizen
en ongev. 32 000 inw., die een levendigen
handel drUven. Haar haven is Porto Torres
(in d. oudheid Tunis Libysonis), a. d. golf v.
Asinara gelegen.
Sassenheim, in d. wandeling S'assern geheeten, een gemeente In d. Nederl. prov. ZuidHolland 1% uur t. N. v. Leiden on a. d. tramweg v. doze-stad n. Haarlem gelegen, met ruim
1500 inw., die voornamelUk in d, land- en tuinbouw, boomkweekerU en zuivelbereiding hun
bestaan vinden. In d. nabijheid vindt men d.
ruins v. 't slot Teylingen, waar Jacobs v.
Beieren haar laatste jaren sleet en op 36-jarigen
leeftUd a. d. tering overl. — Ook in 't groothertogdom Luxemburg vindt men een dorp
Sassenheim, 11/4 uur - t. N.-W. v. Esch a. d.
Alzette, met circa 1200 inw.
Sasaoferrato, Zie Salvi.
Sassolien is een triklien kristalliseerend,
seer zacht en buigzaam (d. hardheid is gelUlc
a. die v. talk), kleurloos (some geelachtig
wit), doorschljnend mineraal; 't smaakt zwak
zuur en bitter en is vettig op 't gevoel; 't
bestaat nit boorzuur, B(OH)., heat 't soort.
gew. 1,4 it 1,5 en wordt gevondea ale sublimaat v. vele vulkanen en als afzetsel v. heete
bronnen, o. a. op 't eiland Volcano on in
Toscane.
Sas van Gent, een gemeente in d. Ned.
prov. Zeeland,.12/3 uur t. Z.W. v. Axel en a.
't kanaal en d. spoorweg v. Gent n. Terneuzen
gelegen, met circa 1200 inw.. Men heeft er
belangrUke sluiswerken, wat ook in d. naam
-

-
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der plaats ligt opgesloten, want Sas bet. sluis.
Landbouw, handel en nijverheid vormen er
d. hoofdmiddelen v. bestaan.
Sat of Satis, 't Lat. woord voor genoeg,
toereikend. — Satin salvus (es)? of Satin salvae (res sunt)?, spreekwoordelijk voor: Is 't
nog wel met u? — Sat cito si sat bene, 't Gaat
spoedig genoeg als 't goed gedaan wordt.
—Inmugnisvoluise ates,
In groote of moeielOke zaken is 't genoeg gewild to hebben.
Zie
Duivel.
Satan,
Satara of Sattara, een distr. in 't
Britsch-Indische presidentschap Bombay, a.
d. oostelijke helling v. d. Westghats, met
een oppervl. v. 253 vk. mijlen en 1 116 000
inw., grootendeels Hindoes. d. Bodem, die besproeid wordt door d. Kistna, brengt vooral
boekweit, rijst, katoen, suiker en tabak op.
d. Hoofdstad, ook Satara, met 28 600 inw., ligt
a. d. Kistna en is sedert 1848 in 't bezit der
Engelschen.
Satellieten, Zie Zonnestelsel.
Saterland is d. naam v. een landschap
in 't groothertogdom Olden burg, nabtj d. grens
v. Oost-Friesland; 't is ruim 3 uur lang en
gemiddeld 1 uur breed, heeft een schralen
grond en wordt besproeid door d. Ohe en d.
Marka, die to zamen d. Leda vormen. d. Bevolking, circa 4000 in getal, bewaart nog 't
Oud-Friesch karakter en leeft v. landbouw
(veel boekweit), veeteelt, veengraverij, visschertj en scheepvaart. Zij staint at v. eenige
Friesche huisgezinnen, die in d. 13e eeuw btj
een overstrooming v. d. Dollart uit Groningerland naar 't Oldenburgsche hun toevlucht
namen.
Saters, Satyrs. Aldus noemde men in
d. Peloponnesus en 't overige Griekenland
zekere boschgoden, die als gedrochteltike
schrikverwekkers werden voorgesteld. Zonder
eenigen arbeid to verrichten. leefden zij v.
bosch- en tuinvruchten en onderscheidden zij
zich door onmatigheid, weelderigheid en wildheld. Zij worden afgebeeld als krachtige mannen of jongelingen met kromme neuzen, spitse
ooren, puntige baardjes, borsteli2e haren en
korte staartjes, later ook met bokspooten en
hoornen op 't voorhoofd. Gewoonllik treft
men ze met d. Silenen in 't gevolg v. Bacchus
of Dionysus aan.
Sath, een Hebreeuwsche maat, houdende
2 _Hin.Ltj komt overeen met d. Sesquimodius
der Romeinen. 3 Sath maken een Epha uit.
Sati.jn is een soort keper, bij welke d.
bindingsknoopen over d. vlakte v. 't doek
zoo onregelmatig verspreid liggen, dat zij op
't eerste gezicht niet to zien zijn. d. Ketting
bestaat uit zeer fijne (meestal dubbele) draden v. ztjde of wol en is a. d. rechterzijde v.
d. stof to zien. d. Inslag is alleen a. d.andere
zijde to zien on daarom minder fijn; als inslag
gebruikt men dikwtjls garen v. katoen. Sakjn
v. wollen garen komt tegenwoordig veel in d.
handel voor.
Satineeren, Zie papier. Ook gekleurd
papier wordt gesatineerd. Daartoe wordt d.
keerzilde met waszeep bestreken, 't papier
met d. geverfde ztjde naar boven op een marmoron tafel gelegd, fijn verdeeld poeder v.
Venetiaansche talk erop gestrooid on dit
onder vrij groote drukking er met een borstel op gewreven. d. Glans komt dan to voorschUn. Zoo wordt o. a. 't met lood- of rinkwit geverfde papier voor visitekaartjes gesatineerd.
Satire. Onder dit woord, waarschijnlijk a.
't oud-Lattinsche Satura (een schotel met
, allerloi vruchten) ontleend, verstaat men een
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voortbrengsel der letterkunde, dat 't eerst bij
d. Romeinen ontstond on bij hen alleen in d.
poetischen vorm verscheen, terwij1 't in d.
nieu were letterkunde ook d. prozavnrm heeft
aangenomen. d. Satire, reeds door d. Romeinsche dichters Ennius en Lucilius beoefend, doch eerst later door Horatius, Persius
on Juvenalis verder ontwikkeld en beschaafd,
draagt in onze taal doorgaans d. naam hekeldicht en bestaat dan ook in 't tentoonstellen
en gispen v. heerschende gebreken des tijds„
die, al naar hun aard, in eon ernstig bestraffenden of schertsend. belacheltjk makenden
toon tot in hun fijngte schakeeringen worden
behandeld. In d. satiricus worden gevorderd:
een scherpe menschkundige blik, zoodat hij
't ware wezen der verkeerdheden opmerkt;
een zedeltjke ernst, die horn aanspoort, om
niet to verbitteren, maar to verbeteren; een
warme menschenliefde, die hem personen
v. taken doet onderscheiden on v. scherpa
hatelijkheden terughoudt, on eon heerschappij
over d. vorm, die a. zijn voortbrengselen
letterkundige waarde schenkt. Wat d. vorm
aangaat, staat hem d. grootste verscheidenheid ten dienste; hij kan zich v. d.poetischen
of v. d. proza-vorm bedienen: v. 't verhaal,
d. brief, 't gesprek, 't drama, d. fabel, 't lied,
zells, waar d. satire 't gebied der letterkunde
geheel verlaat, d. beeldende kunst.
d. Nieuwere letterkunde heeft bij verschill.
volken een menigte schrtivers aan to wijzen,
die met meer of minder goed gevolg ate
satirici zijn opgetreden; bij d. ltalianen:
Ariosto, Alamanni, Salvatore Rosa, Menzini,
Dotti, Gasparo Gozzi on Alfieri; IA d. Spanjaarden: Quevedo on inzonderheid Cervantes,
wiens „Don Quixote" een der beroemdste is
v. alle satirische romans; bij d. Franschen:
Regnier, Boileau, Voltaire, bene yens die
groote menigte tooneeldichters, welke tevens
een satirisch doel hadden on btj wie buiten
twtjfel in fijne karakterteekening en luimige
voorstelling Moliere a 't hoofd staat; bij d.
Engelschen (wier letterkunde in dit opzicht
buitengewoon rift is): Pope, Swift („Tale of
the tub"), Young, Churchill, Johnson, Smollet,
Sterne („Tristram Shandy") en Dickens; bij d.
Duitschers: Ulrich von Hutton („Epistolae
obscurorum virorum"), Rollenhagen, Lauremberg, Hagedorn, Rabener, Stolberg, Pfeffel,
Lichtenberg, Wieland, Tieck. Unzer en Gellert,
hoewel daze voor d. eigenlijke satire wel wat
al to ernstig-zedelijk is; bij d. Denen: Holberg, minder nog in zijn bltjspelen dan in zijn
„Claas Klim".
Ofschoon d. Nederl. letterkunde in d. „Reineke de Vos" een der vermaardste satiren
v. alle talon bezit, is onze latere letterkunde, bij al haar rijkdom overigens, op 't
veld der satire betrekkelijk karig bedeeld;
d. reden daarvan is niet ver to zoeken. Zij
ligt hierin, dat d. hervorming en d. handel
a. 't Nederlandsche volkskarakter een plooi
v. ernst hebben gegeven, die veroorzaakt
heeft, dat, terwijl d. spelen der oude redo*
kers overvloeiden v. satirischen luim, d. latere
voortbrengselen in dit vak zich meestal kenmerken Of door bijtende scherpheid (als bij
Vondel) of door vrome zedepredikatie (als
btj Decker) of door laffe boert on zedelooze
scherts (gelijk bij Bredero, Fockenbrocq en
vele anderen). Wat A. Fokke Simonsz. vermocht, toonde met name zOn „Modeme Helicon", terval ook de Genestet in zijn „Leekedichtjes" zijn gelnkkigen aanleg voor d. satire
heeft a. d. dag gelegd.
Satledsj (d.) of Setledsj, d. oosteltjkste der
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vijf stroomen v. d. Pendsjab; hij ontspringt
in Tibet, verlaat op 30° 55' N.-Br. en 80° 10'
0.-L. (Greenw.) 't groote bergmeer Rakas Tal,
doorbreekt vervolgens d. Himalaya en valt
na een loop v. ongeveer 1500 KM. als Pandschnad links in d. Indus. In haar benedenloop heet deze rivier ook wel Ghara. d.
Satledsj, die bij vloed op sommige plaatsen
bevaarbaar is, heet in 't Oud-Indisch Satadroe,
d. i. honderdarmig; een andere naam in d.
ondheid was Zadadres.
Satrapen was in 't oude Perzische rijk
d. titel der stadhouders v. d. provincien
(Satrapies genoemd), in d. bloeitijd v. 't
Perzisch rijk twintig in getal. Daze stadhouders waren eigenlijk onderkoningen, wier
gezag zoo uitgestrekt was, dat zU, voornamelUk tegen d. tUd v. 't verval des rUks dikwtps eigenmachtig werden, zonder zich 'a. d.
koning verantwoordelijk to rekenen, on zijn
-onderdanen in hun provincie op alle mogelijke
wijze uitzogen on onderdrukten.
Satter (GusTAv), een Duitsch pianist en
componist, in 1832 to Weenen gab. Hij deed
kunstreizen tot in Amerika on was achtereenvolgens gevestigd to Weenen, Dresden, Hannover, Gothenburg en Stockholm.
Saturnalien (Saturnalia), een feest, dat
bij d. Romeinen gevierd werd ter gedachtenis a. d. gelukkigen tijd onder d. heerschappij
v. Saturnus (zie beneden) over d. wereld, toen
geltjkheid en vrijheid onder d. menschen woonden, trouw en liefde alien onderling verbond
en ntjd en onderdrukking verre waren; — die
gouden eeuw op aarde, reeds door Hesiodus
bezongen als „steeds a. vergenoegen rijk". Daze
feesten duurden in d. beginne slechts den
dag, later 3, vervolgens 5 en onder d. Caesars
7 dagen, terwijl zij toen v. d. 17en tot d. 25en
Dec. gehouden werden. 't Feest begon, zoodra d. wollen band, waarmee d. voeten der
beeldzuil v. Saturnus gedurende 't geheele
jaar omwonden waren, was weggenomen,
waarna men in zijn tempel een menigte waskaarsen ontstak, ten teeken, dat er geen
menschen meer zouden geofferd worden. d.
Slaven waren dan vrij, droegen d. vrUheidshoed on waren in een met purper belegden
rok en met d. witte toga gekleed. Heeren on
slayen wisselden v. rol en, terwijl d. laatsten
en verdere bedienden a. tafel zaten en aten,
werden zij door d. eersten en hun gasten bediend; wanneer doze laatsten hun work niet
near behooren verrichtten, moesten ze zich
allerlei belachelUke straiten laten welgevallen.
In d. laatste dagen, die er later bU kwamen,
zond men elk. geschenken, nl. kleine afgodsbeelden, Sigilla, waarom deze dagen ook Sigil larien genoemd werden, en begroette d. eon d.
ander met d. uitroep Io Saturnalia; bona Saturnalia (Heil d. Saturnalien ! goede Saturnalien !) Ook werden btj gelegenheid v. deze
feesten eenige gevangenen losgelaten, die hun
kluisters a. Saturnus wtjdden. — Non semper
erunt Saturnalia, spreekwoordeltjk voor: 't Is
niet altijd kermis!
Saturninus, ook Saturnilus genoemd, was
d. eerste bekende Sykische gnostieker (zie
Gnostieken); hij leefde in d. eerste helft der
2te eeuw to Antiochie. ZUn stelsel is een zeer
stellig uitgedrukte ontwikkeling v. 't dualisme.
Volgens zijn voorstelling maakten d. geesten
der zeven planeten d. laagste reeks der Aeonen uit. Zij zijn d. voortbrengers v. d. wereld
en v. d. mensch, hoewel d. mensch toch ook
v. God zelf een deel v. diens leven, zUn a.
God vermaagschapte ziel, heeft ontvangen.
Tegenover d. „lichtmensch" heeft 't booze
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beginsel een geslacht v. zuiver hylische
(stoffelVice) menschen geschapen. Ten einde
nu d. pneumatischen (met d.goddeltjken geest
begaafden) mensch to verlossen v. d. invloed
der kyle (152q, stof) en der sterrengeesten,
zond God d. hoogsten geest(rovq,'t verstand),
die in d. vorm v. een menschelUk lichaam,
doch met geen wezenitjk lichaam, op aarde
verscheen. Ten einde alle aanraking met 't
booze beginsel on 't door hem geschapene to
ontgaan, ontnielden zich d. Saturnianen v.
't huweltjk on 't gebruik v. vleesch on wijn,
of in 't algemeen v. 'tgeen d. zinnen streelt
on lichameluk genot verschaft. Na d. tweede
eeuw vindt men geen sporen v. dezen tak
der Gnostieken als afzonderlijken aanhang.
Saturnus, een oud-Italiaansche veldgod,
dien d. Romeinsche godenleer vereenzelvigde
met d. Kronos der Grieksche mythologic. Als
zoodanig is hij d. zoon v. Uranus (d. hemel)
en Gaea (d. aarde). Hij onttroonde Ain vader
on nam bezit v. diens rijk, waarna hU Rhea
huwde. d. Kinderen, uit dezen echt ontsproten, verslond uit vrees voor d. uitkomst
der voorspelling, dat hem v. zijn zoon
'tzelfde wedervaren zou als hi) zijn vader had
aangedaan. Drie echter ontk wamen a. d.
wreedheid v. Saturnus: Jupiter, Neptunus en
Pluto. Na zijn onttroning week hij met Rhadamantus naar d. eilanden der zaligen (zie
dat art.) of volgens een andere voorstelling
n. Italie, waar Janus zijn heerschappij met
hem deelde, waarna die gouden eeuw ontstond, welke met zulke levendige klenren
door d. dichters wordt geschilderd en welker
herinnering bij d. Romeinen door d. Saturnalien (zie boven) in leven gehouden - werd.
d. Gewone voorstelling v. Saturnus is die
v. een oud man met sluike haren en baard,
met een sikkelvormige harp in d. hand. Later
gaf men hem als attributen, to zamen of
afzonderlijk, vleugels a. d. schouders, een
zeis, een slang, die zich in d. staart bUt, eu
een zandlooper, alle zinnebeelden v. d. tijd,
die snel vervliegt, met geltjkinatigen gang
voortloopt, alles wegmaait en zich in d.
eeuwigheid oplost. In 't Grieksch draagt dan
ook d. tijd zijn naam (xerivo;) near dien v. d.
god (xe4vo.;).
Saturnus. een der hoofdplaneten en een
der merkwaardigste voorwerpen v. d. sterrenhemel. Van d. zon af gerekend volgt daze planeet, die door d. sterrenkundigen met 't teeken
wordt aangeduid, op Jupiter, op wien
ook in grootte volgt. Voor 't bloote oog vertoont Saturnus zich als een ster met een mat,
bleek, loodkleurig licht, een weinig naar 't
roode trekkende; als hij, v. d. aarde gezien,
tegenover d. zon staat on ons dus 'tnaaste is,
vertoont hij zich als een ster v. d. eerste
grootte, doch, hoe meer htj in conjunctie met
d. zon komt, des to meer neemt hij in grootte
af, totdat hi], nog voordat hij in d. zonnestralen
verdwtjnt, tot d. derde grootte afdaalt zelfs
ten gevolge v. ztjn flauw licht moeilUk to
vinden is, tenztj men On standplaats nauwkeurig weet. Trouwens, wegens d. uitgestrektheid der loopbaan bestaat ook een groot verschil tuss. d. afstand dezer planeet v.d.aarde
op 't eene en dien op 't andere tUdstip. Als btj d.
oppositie Saturnus in 't perihelium en d. aarde
in 't aphelium is, bedraagt die afstand bijna 165
millioen geographische mUlen; bU d. conjunctie
klimt hit indien dan Saturnus ini zijn aphelium staat, tot meer dan 229 millioen intjlen.
d. Gemiddelde afstand v. Saturnus tot d. zon
bedraagt 9,539- maal d. gemiddelden afstand v.
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41. aarde tot d. zon; d. excentriciteit der loopbaan = 0,056. d. Omloopsttjd v. Saturnus bedraagt 29,4572 sterrejaren en d. planeet beweegt zich in d. tijd v. 10 u. en 29 m. 17 s. om
een as, die met d. loodlOn op 't viak der
baan een hoek v. ongeveer 28' 40' maakt.
d. Beweging v. Saturnus is a. groote storingen onderworpen ten gevolge v. d. aantrekking v. Jupiter.
Na Jupiter is Saturnus d. grootste der planeten. ZUn middellijn is 9,30 maal die der
aarde, waaruit volgt, dat Saturnus bUna 270
maal zoo groot is als deze. Doch, daar zijn
-dichtheid slechts 0,128 v. die der aarde bedraagt (een dichtheid, weinig v. die v. 't water
verschillende), is d. massa v. Saturnus slechts
01,92 maal die der planeet, welke wij bewonen. d. Hoek tuss. d. ecliptica en 't viak der
baan v. Saturnus bedraagt 2' 29' 40'. d. Afplatting v. Saturnus bedraagt volgens Kaiser
1
Aangaande d.
en volgens Bessel
10,2
,1 8
natuurlijke gesteldheid v. Saturnus is ons
genoegzaam niets bekend. d. Meeste afbeeldingen voorzien d. planeet v. drie met d.
aequator evenwijdig loopende banden of gordoch d. hoogl. Kaiser heeft nooit meer
dan een zoodanige streep kunnen waarnemen,
the door hem v. een gansch andere natuur
geacht werd dan d. gordels, die men op d.
schijf v. Jupiter ziet. Met Midler was hij
v. oordeel, dat deze gordel in verband staat
met d. ring, die d. grootste merkwaardigheid
v. Saturnus uitmaakt en een, voor zoover wij
weten, eenig verschUnsel in 't zonnestelsel is.
Reeds spoedig na d. uitvinding der verrekijkers ontdekte men, dat Saturnus aanmerke10k v. d. schijfvormige gedaante afwijkt.
iterst zonderling en zeer uiteenloopend
waren d. vormen, onder welke men met d. nog
gebrekkige gezichtswerktuigen v. dien tijd deze
planeet zag. Sommigen spraken v. hengsels,
anderen v. een kleinen wachter a. weerskanten
v. d. schtjf der planeet en met doze onmiddellijk
of door middel eener brug verbonden. Onze
beroemde landgenoot Chr. Huygens was d.
eerste, die 't verschtinsel waarnam als een ring,
los boven d. aequator v. Saturnus in d. hemelruimte zwevende. d. Latere waarnemingen
hebben deze voorstelling volkomen bevestigd
en bij d. verbetering der kUkers is, 't eerst
a. Cassini in 1675, gebleken, dat 't niet een
ring is, maar dat 't onderscheidene met
elkander en met d. planeet zelf volkomen
of nagenoeg concentrische ringen zijn, zUnde
d. afscheiding der twee voornaamste ringen
of stelsels v. ringen duideltjk zichtbaar. d.
Binnenste ring is breeder en helderder dan
d. buitenste, terwijl d. binnenranden der ringen
zwakker v. licht zijn dan d. buitenztjden,
'twelk door Madler werd toegeschreven a. een
ophooping v. vochtdeelen a. die zijde v. d. ring
door d. aantrekking der planeet en onder d.
aequator v. deze door d. aantrekking v. gene.
Volgens latere waarnemingen zou zich binnen
d. lichtende ringen nog een andere bevinden,
die geen licht terugkaatst. Of d. ruimte tuss.
d. binnenrand v. d. binnensten ring en d.
oppervl. v. Saturnus inderdaad een ledige
ruimte is, kan alleen beslist worden door waarneming v. vaste sterren in d. opening. Dat
't stelsel der ringen niet door een vaste zelf.
standigheid met d. planeet is vereenigd, blijkt
daaruit, dat d. eersten een aswenteling hebben,
onafhankelijk v. die der laatste. d. Theorie
verklaart uitdrukkeltjk, dat d. ring (of gozamenlUke ringen) onmogelUk in stand kan
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blijven, zonder dat een snelle aswenteling
tegen 't aantrekkend vermogen der planeet
opweegt; en inderdaad hebben d. waarnemingen v. Herschel geleerd, dat d. ring, als een
geheel beschouwd, in ruim 10 uur een omwenteling volbrengt om een as, loodrecht
staande op 't viak der ringen, een tUdsverloop,
door LAPLACE theoretisch gevonden. LAPLACE
beweerde ook, dat d. ring v. Saturnus alleen
kan blijven bestaan, als hij uit verschill. smalle
ringen bestaat, die verschill. omloopstijden
hebben. PIERCE heeft zich ook beziggehouden
met d. beweging v. d. ring en aangetoond, dat
d. wachters v. Saturnus in vloed hebben op die
beweging. MAXWELL en HIRN hebben gevonden,
dat d. ring tat kleine deeltjes bestaan moot,
die door betrekkelijk zeer groote afstanden
v. elk. geseheiden zun.
Kaiser gaf d. volgende afmetingen in seconden boogs op. d. Opgave geldt voor d. geiniddelden afstand v. Saturnus tot onze aarde
= 9,5388 maal dien v. d. aarde tot d. zon.
Buitenste middellijn v. d. buitensten ring 40',09
35",29
Binnenste ,
Buitenste
, binnensten „ 34",47
,
26 ,67
Binnenste„
2",40
Breedte v, d. buit
ensTeil
„
• 3",90
„ „ binnensten
0-,41
„ „ tusschenruimte
„
Afstand v. d. ring tot Saturnus 4",34
OTTO STRUVE geeft voor d. afmetingen v. d.
ringen d. volgende waarden:
buitenste v. d. buitensten ring 2,229
„ 1,962
binnenste „ ,
binnensten „ 1,916
MiddelltIn buitenste „
1,482,
binnenste „ „
waarbij d. middellijn v. d. aequator v. Saturnus geltjk a. 1 gesteld is.
Volgens Tisserand is d. massa der ringen
v. d. massa v. Saturnus zelf.
gelijk a.
620
d. Dikte v. d. ring wordt zeer verschillend
opgegeven; Schroter schatte haar op 119 mijlen, waarschijnlijk veel to hoog, daar zij vrij
zeker d. 50 mijlen niet to boven gaat; sommige sterrenkundigen stellen haar slechts op
20. Voor een waarnemer op Saturnus moot d.
ring zonderlinge verschijnselen teweegbrengen. Aan d. polen is hij onzichtbaar; onder d.
aequator vertoont hij zich als een gordel a.
d. hemel, die door 't zenith gaat. Op andere
breedten ziet men d. ring als eenen, v. d.
aequator of gerekend, in breedte toenemenden
boog a. d. hemel, die voor dezelfde plaats
altUd denzelfdon stand behoudt en eerst,
15 jaren lang, dag en nacht door d. zon wordt
verlicht, maar daarna ook even lang zijn
donkere zijde naar d. planeet keert. Dat d.
ring een donkey, ondoorschijnend lichaam is,
blijkt uit 't feit. dat men alleen dat gedeelte
ziet, 'twelk door d. zon wordt verlicht, en
uit d. donkere schaduw, die door d. ring op
d. planeet geworpen wordt.
Gedurende dezelfde periode hebben ook voor
ons d. afwisselingen in d. schijngestalten v.
d. ring plaats. Indien d. aarde nabU d. pool
v. Saturnus on d. ring geplaatst ware, zouden
wij d. laatste in cirkelvormige gedaante d.
planeet zien omringen en, indien 't viak v.
d. ring samenviel met dat v. d. ecliptica,
zouden wij v. 't bestaan des rings in 't
geheel goon kennis dragon, omdat wij hem
dan nooit anders dan op zijn kant zien,
waarbij hij wegens zijn geringe dikte voor
one geheel onzichtbaar wordt. Daar echter
22
71

17

11
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't vlak v. d. ring met dat der ecliptics een

hoek maakt, ontstaan daaruit d. volgende
verschtjnselen, die men tegenwoordig met
een matigen kijker zeer goed kan waarnemen.
Nadat d. ring gedurende korten tpd onzichtbaar is geweest, vertoont zich een dunne
verlichte draad, die a. beide zijden een weinig
uitsteekt. Die streep verbreedt zich en vertoont v. lieverlede meer d. gedaante v. een
breeden, maar dunnen ring, schuin gezien. d.
Breedte neemt gedurende omtrent 7 1:2 jaar
toe, waardoor na dat tijdsverloop d. ring 't
meest geopend is. Nu begint d. ring v. lieverlede te versmallen en verdwijnt hij na 7 1 /2
jaar, eenige weken vroeger of later, afhangende v. d. stand der aarde ten opzichte v.
Saturnus 'en v. d. zon. Na eenigen tijd onzichtbaar geweest te zijn, begint d. ring
opnieuw als een smalls lichtstreep zichtbaar
to worden en is hp na 7 112 jaar wederom 't
meest geopend enz. Gedurende dien tijd v.
30 jaren heeft d. ring ons 15 jaren zijn noordelijke en 15 jaren zijn zuidelijke zijde toegekeerd. Overigens hangt 't zichtbaar of on
zichtbaar zijn v. d. ring in 't algemeen v. d.
volgende omstandigheden af: 1.. wanneer d.
ring zich in zoodanigen stand ten opzichte v.
d. zon bevindt, dat alleen d. smalle zijde (d.
dikte) door d. laatste beschenen wordt, is d.
ring wegens zijn geringe dikte onzichtbaar;
2.. wanneer ons oog zich geheel of nagenoeg
in 'tzelfde vlak bevindt met d. ring, zien wij
niets v. gin door d. zon verlichte zijde, waardoor d. ring ook in dat geval onzichtbaar is;
3°. wanneer d. ring ons zijn donkere zijde
toekeert, zien wij evenmin iets v. hem.
Behalve door dezen ring wordt Saturnus
op zijn langen weg om d. zon nog vergezeld
door niet minder dan acht wachters of manen.

WACHTER.

SIDERISCHE OMLOOPSTIJD.

SAT.

Een, Titan genaamd, v. Saturnus af gerekend
d. zesde, d. grootste en zichtbaarste v. alit),
is door Huygens 25 Mrt 1655 ontdekt. Cassini
ontdekte d. achtsten wachter (Iapetus) 25 Oct.
1671, d. vijfden (Rhea) 23 Dec.1672 en d. vierden.
(Dione) en derden (Thetis) 21 Mrt 1684. d. Beide
binnenste, d. eerste (Mimas) en tweeds (Enceladus), an door Herschel .ontdekt in 1789.
d. Zevende (Hyperion) werd in 1848 bUna gelijkt door Bond en Kassel ontdekt. Aangaande
d. natuurlijke gesteldheid dezer wachters is
nagenoeg niets bekend. Hun loopbanen liggen bijna in 't vlak v. d. ring. Uit eenige
waarnemingen a. d. buitensten wachter meent
men te moeten afleiden, dat d. tijd v. aswenteling gelijk is a. d. omloopstpd, zoodat doze
wachter bestendig dezelfde ztjde naar d. hoofdplaneet gekeerd houdt. Daar dit hoogst waarschijnlijk ook 't geval is met d. wachters v.
Jupiter, schijnt d. wet, die wij in dit opzicht
met betrekking tot onze maan opmerken, in
't algemeen voor alle satellieten te golden.
d. Grootte der marten v. Saturnus is ons niet
bekend; d. door Huygens ontdekte (zesde) is
verreweg d. grootste on schijnt weinig in
grootte v. d. planeet Mars te verschillen.
Nergens zien wij voorts een wachter zoo nabtj
zijn hoofdplaneet als bp Saturnus, wiens eerste
maan op slechts maal d. halven diameter
der hoofdplaneet is geplaatst, terwljl onze
maan 60 halve diameters der aarde v. doze verwijderd is. Voorts zijn er nog meer merkwaardigheden in 't stelsel der wachters v. Saturnus;
bijv. d. omloopstijd v. d. derden wachter is
bpna juist 't dubbele v. dien des eersten en
die v. d. vierden 't dubbele v. dien v. d. tweeden.
d. Bekende grootheden met betrekking tot
deze wachters zijn in d. volgende tabel opgegeven.

Helling
Halve groote as
v. 't vlak der
der baan
loopbaan met
in deelen v. d.
aequatorstraal v. betrekking tot d.
ecliptics.
Saturnus.

Excentriciteit
der
loopbaan.

onbekend.
onbekend.
3,11
0 d. 22 u. 37 m.
27. 16' 4.
0,00806
3,98
1„
18"
27° 24,
0,00853
1 ,, 21 „ 18
4,95
28° 1, 8"
0,00443
6,34
2 „ 17 „ 41 „
270 54, 27,,
0,00364
4 „ 12 „ 25
8,86
27° 38' 49.
0,02987
20,48
15 „ 22 „ 41 „
270 4' 8.
26,07
0,11885
21 „ 6 „ 49 „
18° 31' 5"
0,02957
69,68
79 „ 7 „ 64 „
neesmiddelen
hebben
in
deze
ziekte
gewoonSatyriasius is een ziekte v. 't mannelijk weinig waarde.
lijk geslacht, die bestaat in overspannen geSau. Zie Save.
slachtsdrift, gepaard a. d. daaraan verbonden
Sauer (KARL MARQTTARD), een Duitsch letlichamelijke en psychische verschijnselen, en
lichtelijk in krankzinnigheid overgaat of terkundige, 18 Juni 1827 te Mainz geb. en achdaarvan afhankelijk is. Als oorzakeb kan men tereenvolgens leeraar to Mainz, Leipzig, Praag
en Tri6st, in welke laatste stad htj sedert
dikwijls een aangeboren aanleg, die som1870 directeur eener handelsacademie is. Hp
kan zpn, een leefwpze, die d.
tijds
schreef een Fransche,. Ital., Engelsche en
zinnelijkheid opwekt, voortdurende richting
Spaansche spraakkunst, alsmede verschill.
v. d. gedachtenloop op wellustige beelden,
vroegtpdige ontwikkeling en onnatuurlijke of romans en novellen, o. a.: „Kinder der Zeit"
buitensporige bevrediging v. d. geslachtsdrift (3 dln, 1870), „Die Spiritisten" (3 din, 1871),.
„Reklame" (3 dln, 1875) en „Intermezzo" (1878).
beschouwen. In hoogst zeldzame gevallen is
Sauerland (d. i.Sitrierland,Zuidland), een
d. oorzaak to vinden in strenge onthouding
deel v. 't Nederrijnsche leisteengebergte a.
bij ruim, sterk voedend en prikkelend dieet.
d. rechteroever der rivier, tuss. d. Sieg on d.
d. Behandeling hangt geheel en al af v. d.
Ruhr gelegen; slechts weinige toppen veroorzaak. Lich a,amsarbeid, strong toezicht, goed
heffen zich ,hooger dan 600 M. boven d. zee.
en niet prikkelend diiiet en koude baden zijn
Sauerland behoort tot . d. onvruchtbaarste
zeer aan to bevelen. Eigenli. k gezegde ge-

1. Mimas
2. Enceladus .. .
3. Thetis
4. Dione
5. Rhea
6. Titan
7. Hyperion . . . .
8. Japetus

.
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streken v. d. prov. Westphalen; niet d. helft
v. d. bodem is bouwland. Men vindt er veel
ijzer, koper, leisteen en marmer. In ruimeren
zin bedoelt men met Sauerland d. geheele
bergachtige streek in 't Z. v. Westphalen,
v. d. Ruhr tot d. zuidgrens v. genoemde
provincie.
Saul, d. zoon v. Kis, uit d. stam v. Benjamin, d. eerste koning der Israelieten. Hij was
hiertoe door den profeet en richter Samuel
aangesteld, toen 't yolk, in d. waan, dat d.
nationale luister door 't bezit v. een koning
zou worden verhoogd, daartoe luide en bij
herhaling zijn wensch had to kennen gegaven.
Doze plechtige aanstelling, welke in 't jaar
1070 v. Chr. plaats had, word echter niet onmiddelltjk door d. troonsbeklimming gevolgd,
daar SAUL, die uitblonk door een kloeke, rtjzige
gestalte en zich onderscheidde door dapperheid en mood, eerst in zijn waardigheid word
erkend, nadat hij a. 't hoofd v. een lager d.
Ammonieten had verslagen, gelijk hij dan
ook door herhaalde veldslagen tegen omzwervende volksstammen zijn troon bevestigen
moest. d. Erfopvolging word niet in zijn geslacht gehandhaafd, al word gedurende zijn
levels d. koninklijke onschendbaarheid geeerbiedigd ; doch na zijn dood ging d. kroon over
op David, die daartoe to voren door d. profeet
Samuel was gezalfd. In SAUL ontwikkelde
zich meer on meer d. neiging tot despotisms,
verbonden met een sombere zielsgesteldheid,
een der oorzaken wellicht v. 't reit, dat hij
na eon ongelukkigen veldslag tegen d. Philistijnen zich zelf om 't leven bracht.
Sauznur, een stad in 't Fransche depart.
Maine-et-Loire, a. d. linkeroever v. d. Loire.
Men heeft er eon prachtige kazerne, een
Gothisch raadhuis, een oud kasteel, 4 fraaie
kerken on ongeveer 14 500 inw., die zich
bezighouden met d. vervaardiging v, rozenkranzen en met linnenweverij on een levendigen handel in wijn, graan, zijde en lijnzaad
drtjven. Van d. ouderdom der stad (Lat.
Salmurus) getuigen talrtke Celtische en Romeinsche oudheden. 9 Juni 1793 behaalden d.
koningsgezinden bij Saumur een overwinning op d. Republikeinen.
Saunderson (NIcoLAs), een beroemd Engelsch mathematicus, geb. in Jan. 1682 to
Thurlstone, in Yorkshire, on over]. 19 Apr.
1739 to Cambridge, waar hij sedert 1711 hoogl.
in d. wiskunde was. Sedert zijn 12e jaar was
hij blind, maar hij verstond d. wetten der perspecter, alsof hij 't scherpste oog ter wereld
bezat. Diderot heeft zijn stellingen a. 't licht
gebracht.
Sauppe (HERMANN), een Duitsch letterkundige, 9 Dec. 1809 to Wesenstein, bij Dresden,
geb. on over]. 16 Sept. 1893 to Gottingen,
waar hij sedert 1856 hoogl. was in d. classieke
philologie. Hij bezorgde verscheidene uitgaven
v. Grieksche on Lattjnsche schrijvers, schreef
meer dan een verdienstelijke studio op 't gebied der Grieksche oudheidkunde on was een
ijverig medewerker a. d. „Monumenta Germaniae historica" (zie dat art.).
Sauret (EMILE), een Fransch vioolvirtuoos
on componist, in 18.52 to Dun le Roi geb. Hij
untying zijn opleiding a. 't conservatoire to
Pal-Us en vervolgens bij De Beriot to Brussel.
Na eon aantal kunstreizen door verschill. landen gemaakt to hebben, ward hij in 1880 tot
leeraar a. d. Kullak-academie to Berlijn benoemd en acht jaar later tot leeraar a. 't
bternsche conservatorium aldaar.
Saurii, Zie Hagedissen.
Saurin (JACQUES), een beroemd Fransch
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kanselredenaar, 6 Jan. 1677 to Nimes geb. d.
Herroeping v. 't edict v. Nantes deed zijn
vader d. wUk nemen n.Geneve,terwtjl d. zoon
in krtjgsdienst trad bij d. hertog v. Savoye,
welke loopbaan hij echter verwisselde met
d. godgeleerde studien in d. stad v. Calvtjn.
Na eenigen tijd in Engeland vertoefd on daar
d. verrnaarden Tillotson gehoord to hebben,
begaf hij zich n. 's-Gravenhage, waar hij v.
tijd tot tijd als prediker optrad on zulk een
bijval vond, dat men hem in 1705 aanstelde
tot buitengewoon leeraar bij d. Waalsche gemeente met d. titel „Ministre extraordinaire
des nobles"; hi] bleef als zoodanig werkzaam
tot a. zijn dood, 30 Dec. 1730. Tal v. leerredenen
warden door hem in 't licht gegeven; wij
noemen slechts zijn „Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte" (1707-1746, 5 dln.),
zijn „Abrege de la theologie chretienne" (1720),
on „Discours historiques, critiques, theologiques et moraux sur les evenements les plus
remarquables du Vieux et du Nouveau Testament" (1720 volg. 11 dln), zijn voorn. work. Zie
uitvoeriger : Van Oosterzee, „J. Saurin. Een
bladztjde uit d. geschiedenis der kanselwelsprekendheid", on C. Busken Huet, „J. Saurin
on Th. Huet. Proeve v. kerkgeschiedkundige
kritiek".
Saussaye (DANIEL CHANTEPIE DE LA), een
Nederl. godgeleerde, 10 Dec. 1818 te 's-Gravenhage geb. en 13 Febr. 1873 to Groningen over].
Na in Leiden gestudeerd to hebben, was hij
achtereenvolgens Waalsch predikant to Leeuwarden (1842—'48), Leiden (—'62) en Rotterdam, v. welke laatste plaats hij in 1872 tot
't hoogleeraarsambt a. d. hoogeschool to Groningen geroepen word. — Zijn zoon P. D.
CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE is sedert 1878
hoogl. in d. geschiedenis v. d. godsdienst on
v. d. leer aangaande God a. d. gemeentelijke
universiteit to Amsterdam.
Sa.ussure (HORACE BENEDICT DE), een der
grootste on beroemdste natuurkundigen v. d.
18e eeuw, zoon v. Nicolas de Saussure, d.
schrijver v. onderscheidene werken over d.
landbouw. Hij word 27 Febr. 1740 to Conches
(bij Geneve) geb. Onder d. leiding v. zijn
oom Bonnet on d. toenmaals to Roche wonenden Haller oefende hij zich in d.natuurwetenschappen en wel voornameltjk in d. plantkunde. Aan 't einde v. zijn wijsgeerigen leercursus schreef hij zijn eerste natuurkundige
verhandeling, getiteld „Dissertatio physica
de Igne" (1759). Twintig jaren oud zijnde,
dong hij met Bertrand, een leerling v. Euler,
naar 't professoraat in d. wiskunde to Geneve.
Twee jaren later z in 1762, verkreeg hij a. d.
academie to Geneve d. leerstoel der wtjsbegeerte, die hij tot 1786 bekleedde. d. Physica
en wel in d. eerste plaats d. electriciteit hield
hem bij voorkeur bezig on op een lange
reis n. Partjs, Nederland on Engeland in d.
jaren 1768 en 1769 maakte hij zich bekend
met d. leerwijs on toestellen der voorn. in
dit vak bekende natuurkundigen. Op eenige
reizen in Italie on Zwitserland (1772—'75 on
later) deed hij vele geologische on natuurkundige onderzoekingen. Ten gevolge hiervan verscheen 't le deel der „Voyages
dans les Alpes" (1779). Vervolgens leverde
hij „Essais sur l'Hygrometrie" (1783), waarin
voor 't eerst d. meteorologie wetenschappolijk word behandeld. 't Tweeds deel der
„Voyages dans les Alpes" verscheen in 1784.
d. Uitgave v. 't 3e deel had eerst in 1796
plaats. Doze drie deelen worden in belangrijkheid overtrotren door 't ten zelfden .fare
verschenen 4e deel. Hierin toont d. schrtjver
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door d. vroegere reizen volkomen tot natuurkundige en geoloog der Alpenwereld gevormd to zijn en waagt hij zich a. d. stoutste
voorstellingen. 't Geheele werk eindigt met
een algemeen overzicht v. d. waarnemingen
en onderzoekingen, wier uitkomsten zouden
moeten dienen tot grondslag v. d. theorie over
d. vorming der aarde.
DE SAUSSURE was zeer vernuftig en scherpzinnig in 't maken en uitvinden v. toestellen
-en methoden, die hem dienstig waren tot 't
.onderzoek, zoowel v. gewone als buitengewone verschijnselen. Men kan hem beschou'wen als d. grondlegger der natuurkundige en
geologische kennis v. 't Alpische hooggebergte. d. Door hem opgedane ondervindingen
yen d. daarop gebouwde gevolgtrekkingen
plaatsen hem op d. eersten rang onder d.
natuuronderzoekers. Aan hem is men vele
en belangrOke verbeteringen v. d. meteorologische werktuigen verschuldigd (thermometer, hygrometer, magnetometer, eudio-,
electro- en anemometer). Hij vond d. hoarhygrometer, heliothermometer, cyanometer,
diaphanometer en atmometer uit. Ook ontdekte htj onderscheidene geslachten v. mossen en bewees hi 't voorttelingsvermogen der
infusie-diertjes. Elij was een der grondleggars
v. d. plantengeographie en begaf zich somwijlen op 't gebied der beschrtivende botanie.
Als oprichter v. 't genootschap der kunsten
in d. stad zUner inwoning, waarvan hij tot
a. 't eind v. zijn leven voorzitter was, verwierf hij zich omtrent 't fabriekswezen groote
vei diensten.
In d. laatste jaren zips levens nam hij een
werkzaam deel a. d. nieuwe wetgeving v. zijn
vaderland en werd hij lid v. d. road v. tweehonderd. In 1795 ward hU door 't uitvoerend
bewind v. d. Fransche republiek aangezocht
en benoemd tot prof. in d. natuurl. historie
to Parijs; doch hij heeft daaraan wegens zijn
zwakko gezondheid geen gevolg kunnen geven.
BU d. vereeniging v. Geneve met d. Fransche
republiek (1798) werd hij tot gedeputeerde
naar d. nationale vergadering gekozen. Door
d. noodlottige tijdsomstandigheden v. die
dagen verloor hij, evenals vele andere familien,
't grootste gedeelte v. zUn aanzienlUk vermogen. HU overl. na een ziekte v. vier jaar
als rustend hoogl. to Genbve 22 Jan. 1799.
HU was lid v. verscheidene geleerde genootschappen en naar hem word een varieteit
v. veldspaath saussuriet genoemd.
Behalve d. reeds aangevoerde werken heeft
men nog v. zUn hand „Observations sur
l'eziorce des feuilles et des petioles" (1763), „Dias.
physica de electricitate" (1766), „de Aqua"
(1771), „Exposition abregee de l'utilito des
conducteurs electriques" on „Defence de l'hygromotre a cheveux" (1784 Ook schreef htj
verhandelingen in 't „Journal de Physique",
d. „MO moires de Turin", 't Journal de Genbve",
't „Journal des Mines", 't „Journal de Paris"
en d. „Opuscul. Scelti di Milano".
Sautoir is in d. wapenkunde een der negen
groote eervolle figuren. 't Is een dwars staand
kruis, waarvan d. beide boveneinden in d. beide
bovenhoeken v. 't schild uitloopen. 't Wordt
ook wel Croix de Bourgogne of Croix de s. Andre
genaamd. 't Sautoir kan nagenoeg alle vormen
v. 't gewone kruis, als alise; encirele dentele
en dchiquete" aannemen, zoodat wU daaromtrent naar 't art. Croix verwUzen mogen.
Wanneer vijf figuren in een wapenschild
zoodanig geplaatst zUn, dat twee op dezelfde
rij boven. twee andere beneden on een daartusschen in 't midden voorkomen, dan noemt

men daze figuren rangies en sautoir. Twee
figuren, als degens of pUlen, dwars in kruis
over elk. been gelegd, noemt men pussies en
sautoir.

Sauvage (M.), eem verd ienstelUk schilder,
in 1744 to Doornik gob.; htj was een leerling
der Antwerpsche academie onder M. J. Geeraerts en begaf zich later n. Parijs, waar hij
geruimen tijd met veal succes werkzaam was.
Ofschoon vreemdeling, werd hij als lid der
academie toegelaten. HU muntte voornamelijk
uit in 't schilderen v. basreliefs, waarbij hij
marmer of gebakken aarde nabootste, voorts
v. email on v. bloemen en vruchten op porselein. ZUn werken warden duur betaald en
worden dan ook alleen in d. voornaamste
Europeesche verzamelingen aangetroffen. A is
veelzijdig gevormd kunstenaar en als man v.
fijne beschaving stond SAUVAGE in hooge achting. In 1808 to Doornik teruggekeerd, werd
hij daar onderwijzer a. d. teekenschool en
overl. hij in 1818.
Sau wages

(FRANVIS BOISSIER DE LA CROIX),

zesde zoon v. Francois Boissier, hoer v. Souvages, oud-kapitoin in 't regiment v. Vlaanderen, werd to Alois 12 Mei 1707 gob.; hij
was een der beroemdste geneeskundigen on
't hoofd der Montpelliersche school, studeerde
to Montpellier en verkreeg daar (1726) d. doctoralen titel na d. verdediging eener verhandoling, getiteld Of d. liefde kan genezen worden door middelen, die uit d. enkelvoudige
stoffen worden gehaald". Doze verhandeling
deed d. aandacht op hem vestigen; maar vele
liederen, puntdichten en minnedichten, die hij
maakte, bezorgden hem d. naam „Geneesheer
der liefde" (Me'decin de l'amour). In 1730 bezocht htj Parijs en hij bleef daar vUftien
maanden, al zijn tijd a. d. studio wijdende; hij
begon daar d. grond to leggen v. zijn hoofdwerk, „Pathologic methodica" (1731).
Met dit work begon zijn room ; in 1734 hoogl.
to Montpellier geworden, verzette hij zich
weldra te gen d. mechanische richting, die
daar bij d. verklaring der verschill. ziekten
word Fevolgd, hij wierp voet voor voet d.
verschill. theorieen omver en, toen hij eindelUk door zUn tegenstanders word uitgedaagd
om voor zUn negativisme iets positiefs in
d. plaats to geven, bouwde htj eon systeem
op, grootendeels bevattende d. toepassing v.
d. zieletheorie v. Stahl on d. ontleedkundigphysiologischen grond v. Haller. HU stichtte
d, animistische school, tegelUk met Bordeu on
Barthez. d. Ziel beheerscht volgens hem alle
lichaamshandelingen on brengt d. normale
zoowel als d. abnormale verriclatingen to weeg.
Doze school wierp menige verkeerde hypothese omver, maar gaf a. d. andere zijde aanleiding tot metaphysische hypothesen on
allerlei abstractientAn thans is 't d. vraag, of
daze school, eons zoo geroemd, niet moor
k woad dan goed heeft gedaan.
VerdiensteitIker h eeft DE LA CROIX SAUVAGES zich gemaakt door zijn classificatie der
ziekten, uitgegeven onder d. titel „Nosologia
methodica" (1763, 5 din). Aan zUn studio der
botanie hebben wtj zUn rangschikking der
planten naar d. vorm der bladeren („Methodus
foliorum", 1751) to danken. Verder heeft htj
nog verscheidene kleinere verhandelingen
geschreven, zoowel over genees- als over
plantkunde.
Hu was algemeen geacht en bemind en
overl. to Montpellier na eon tweejarig borst- .
Sauvegarde of Salve garde, een post,
-

die op last v. d. opperbevelhebber of v. eenige
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andere hooge militaire autoriteit bij een plaats,
staten Zuid-Carolina on Georgia uit d. vereen huis of een bijzonder persoon geplaatst
eeniging v. d. Kiowee met d. Tugaloo, vormt
wordt, om daze to waarborgen tegen geweld
d. grens tuss. die beide staten en mondt
of overlast. Die post bestaat soms uit een
beneden d. stad Savannah in d. Atlantischen
Oceaan uit.
detachement, soms uit een enkelen schildSavannen, Zie
wacht ; soms ook wordt htj vervangen door een
Savard (MARIE GABRIEL AUGUSTIN), een
vrtjbrief of eenig ander teeken, dat dezelfde
uitwerking moet doen als d. post. 't Niet eerFransch toonkunstenaar, in 1814 to Parijs geb.
biedigen der sauvegarde en 't schenden v. d.
en in 1881 aldaar over!. Hij was geruimen
door haar uitgeoefende bescherming zijn zeer
tijd leeraar a. 't conservatoire v. Frankrijks
strafbaar on warden vroeger met d. dood
hoofdstad on gaf verschill. werken over d.
bedreigd.
theorie der muziek in 't licht.
Sauveur (JULES), een Belgisch schrijver
Sa vary . (ANNE JEAN MARIE RENE), hertog
on statisticus, geb. 8 Aug. 1827 to Brussel,
v. Rovigo, 17 Apr. 1774 to Marc in 't depart.
waar hij a. d. vrije universiteit studeerde en
Ardennen geb. Zijn vader, die commandant
in 1856 chef de Bureau bij 't depart. v. Binv. Sedan was, liet hem op zijn The jaar dienst
nenl. Zaken werd. Allengs klom hij tot
nemen bij 't regiment Royal-Normandi6 ; nadat
steeds hoogere ambten op on in 1884 werd hij
hij reeds in 1793 tot kapitein bevorderd was,
tot secretaris-generaal v. 't Ministerie v. Bindiende hU bij 't leger a. d. Rijn onder Custine,
nenl. Zaken benoemd. Verschill. verdienstelijke
Pichegru en Moreau. Na d. vrede v. Campo
werken zagen v. zUn hand 't licht, vooral op
Formio werd hij adjudant v. Desaix on woonde
't gebied der wetgeving en statistiek v. 't
hij d. veldtocht in Egypte bij. Toen daze veldkoninkrijk Belgie.
hoer bij Marengo in d. armen v. d. toenmaligen
Savage (RICHARD), een Engelsch dichter,
kolonel SAVARY d. geest gegeven had, nam
minder bekend door d. voortbrengselen zijner
Bonaparte hem als adjudant a. en bevorderde
muze dan door zUn zonderlinge levensgeschiedaze hem weldra tot generaal en commandant
denis, die a. Gutzkow 't onderwerp voor een
der „gendarmerie d'Elite". Hij verwierf geheel
treurspel gegeven heeft. d. Zaak is in 't kort
't vertrouwen v. d. eersten consul, die hem tot
deze: In 1698 verklaarde gravin Macclesfield,
verschill. zendingen bezigde. Sedert 1802 was
dat 't kind, waarvan zij zwanger ging, niet
htj ook a. 't hoofd der geheime politie en
haar echtgenoot tot vader had, maar lord
moest hij zelfs d. minister v. politie Fouche
Rivers. Nadat zij haar doel, scheiding v. haar
bewaken. In 1804 leidde hij 't proces v. d. hertog
echtgenoot, bereikt had, gaf zij haar zoontje
v. Enghien, wiens terechtstelling hij voora. een arme vrouw over, met d. last 't kind
bedachtelijk verhaastte. Hij kreeg hierop d.
als haar eigen op te voeden on zUn afkomst
rang v. divisie-generaal on werd na d. slag
zorgvuldig geheim to houden. Lord Rivers
v. Austerlitz met een geheime zending a. d.
wilde d. opvoeding v. 't knaapje helpen bekeizer v. Rusland belast. In d. veldtochten v.
kostigen ; maar d. moeder gaf voor, dat 't over1806 on 1807 tegen Pruisen en Rusland verladen was. Tot jongeling opgegroeid, werd
overdo hij Hameln on Nienburg on daarop
SAVAGE schoenmakersleerling ; maar, toen zijn
kreeg hij 't bevel over 't 5e legerkorps, in plaats
pleegmoeder over!., ontdekte hij 't geheim uit
v. d. zieken maarschalk Lannes. Na d. slag v.
brieven, die hem in handen vielen. Hij wendde
Eylau moest hij Warschau tegen d. Russen
zich tot ztjn moeder, maar doze onnatuurlUke
dekken en behaalde hij op hen d. roemrUke
vrouw stiet hem niet alleen vol verachting
overwinning bij Ostrolenka (16 Febr. 1807),
v. zich, doch trachtte hem ook in 't verderf
waarvoor hij 't grootkruis v. 't legioen v. ear
to storten door al haar invloed a. te wenden
verwierf. SAVARY kreeg nu 't bevel over een
ter verhindering der lijfsgenade, toen hij in
brigade der keizerlijke garde, a. welker hoofd
baloorigheid en dronkenschap een manslag
hij bij Heilsberg on Friedland met zooveel
had begaan. Zijn zonderlinge geschiedenis, die
dapperheid streed, dat hij tot hertog v. Rovigo
inmiddels bekend geworden was, bezorgde
en militair gouverneur v. Oost-Pruisen werd
hem vrienden en voorspraak; doch d. ongeverheven. Na d. vrede v. Tilsit word SAVARY
lukkige was, misschien ten gevolge v. al
gezant in Rusland, welk land hij tot een vrede't voorgevallene, to diep gezonken. Hij over!.
breuk met Engeland wist to bewegen. In 1808
in d. gevangenis to Bristol, 1 Aug. 1743.
was htj wader in Spanje en gelukte 't hem,
Savage (JoHN), een Engelsch-Amerik.
Ferdinand VII n. Bayonne to lokken. Toen
dichter en schrijver, 13 Dec. 1828 to Dublin
daze v. d. troon had afgezien, kreeg SAVARY
geb. Reeds op 13-jarigen leefttjd begaf hij zich
't bevel over d. Fransche troepen in Spanje
om staatkundige redenen n. Amerika, waar
en 't voorzitterschap der opperste Junta to
htj weldra to New-York eerst als corrector on
Madrid. Na d. aankomst v. koning Jozef ging
later als journalist, schrijver en dichter in
hij naar d. keizer to Erfurt on volgde hij dozen
zijn bestaan voorzag. Men heeft v. hem o. a.
op zijn tocht naar Spanje. In d. veldtocht v. 1809
d. blijspelen „Waiting for a wife" (1859) on
had hij weer d. gelegenheid om zijn krijgsmans„Under the rose" (1861), 't treurspel „Sybil"
room to vergrooten, daar hIj bij Abensberg met
(1865), d. dichtbundel „Faith and fancy" (1866)
100 ruiters, midden door een vijandeltjlt korps,
on verschill. politieke geschriften.
hoogst gewichtige depeches a. Davoust overSavannah, d. hoofdstad v. d. Noordbracht. Daarna werd hij minister v. politie.
Amerikaanschen bondstaat Georgia a. d.
In daze betrekking werd hIj btj d. samenSavannah River on 29 KM. v. haar mond
zwering v. d. generaal Mallet gevangen genoverwUderd. Ztj is een der bests havens a. d.
men (24 Oct. 1812), doch spoedig kwam htj vrIj
Atlantische trust on voert veal katoen, rijst
zonder zich d. toorn v. Napoleon op d. hals
on hout uit. Men heeft er eon fraaie beurs,
to halen. Tijdens d. Honderd dagen werd hij
een universiteit, een schouwburg, gedenkpair v. Frankrijk en kreeg hij 't opperbevel
teekenen ter eere v. d. generaals Greenes en
over d. gendarmerie. Hij wilde d. keizer uit
Pulaskis, 16 kerken on een belangrUke indusverknochtheid naar s. Helena volgen, doch
trie. Savannah werd in 1733 door Ogelthorpe
werd op bevel der Engelsche regeering op d.
gesticht.
13 ellerophon gevangen genomen on n. Malta
Savannah River, een rivier in Noord- 1 g ebracht. Na 7 maanden ontsnapte hij n.
Amerika; zij ontstaat op d. grenzen der 1 S myrna on vandaar ging hij in 1817 n. Oosten-
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die hem n. Praag riep, waar hij een aantal
natuurtooneelen uit Tirol schilderde, waarvan
men er nog onderscheidene to Weenen bewaart. Na d. dood v. d. keizer begaf SAVERY
zich n. Utrecht. waar hij Uverig werkzaam
was on in 1639 over!. — Ebn v. zip voorn.
werken, „Orpheus, d. dieren tot zich lokkende",
bevindt zich in 't Mauritshuis to 's-Gravenhage. DergelUke voorstellingen v. zun hand
ontmoet men ook in d. galerU v. d. hertog v.
Marlborough, to Blenheim on to Weenen. Een
andere schilderij in 't Haagsche museum stelt
s. Hieronymus in d. woestijn voor. Evenals to
Weenen bewaart men ook to Munchen, Berlijn, Dresden en in andere steden stukken
v. ztjn hand. — Voorts Ain onderscheidene
werken v. dozen meester door d. gravures bekend, o. a. een fraai, bergachtig landschap, met
s. Hieronymus op d. voorgrond, gegraveerd
door J. Major (1622). M. C. Prestel, J. Balzer,
Magdelena de Passe, Egid. Sadeler e. a. hebben naar hem gewerkt. Van zijn eigen hand
is een voortreffelijk geetste prent, in d. manier
v. Nieulant; zU is zeer zeldzaam. 't Is een
klein, boschachtig landschap, met een grooten,
ouden boom op d. voorgrond, welks wortels
met planten zijn bedekt, op d. achtergrond
links water, een brug en eenige figuren.
Savery (Tnomes), gob. omstr. 1650 to Shilston, in Devonshire, werd ingenieur en heeft
zich, behalve door andere uitvindingen op 't
gebied der werktuigkunde, voornamelijk bekend gemaakt door d. uitvinding v. eon onvolkornen stoomwerktuig, dat echter d. grondslag
vormde v. onze tegenwoordige stoomwerktuigen. Voor dit werktuig ontving hill in 1698
octrooi. 't Verkreeg echter eerst een practische toepassing in d. mijnen v. Cornwallis,
nadat 't door NEWCOMEN in 1705 aanmerkelijk
verbeterd en eindelijk geheel veranderd was.
SAVERY over!. in 1716.
Savigliano, een stad in d. Ital. prow.
Cuneo, distr. Saluzzo, a. d. samenvloeiing v. d.
Grana on d. Maira, met 10 000 inw.

rUk, om zich tegen een te Pans over hem nitgesproken doodvonnis te verdedigen. Hier werd
hlj to Gratz onder 't opzicht der politie gesteld ;
in 1818 werd 't hem vergundn.Smyrnaterug
to keeren. Vandaar verwijderd door een firman
v. d. grootvizier, ging hU n. London en vanhier n. ParUs, waar hU zich vrljwillig bU d.
rechtbank aangaf. HU werd vrijgesproken en
in zijn waardigheden hersteld, zonder eon
nieuwe aanstelling to krUgen. Hij gaf daarop
eenige fragmenten uit zun gedenkschriften
uit, waarin hij zich trachtte te rechtvaardigen
aangaande d. terechtstelling v. d. hertog v.
Enghien. Hiertegen kwamen zoovele geschriften op, dat hij andermaal in ongenade verviel. Hij ging daarop n. Rome en keerde eerst
na d. Juli-revolutie n. ParUs terug. Lodewijk
Philips gaf hem 1 Dec. 1841 't opporbevel in
Algiers, waar hij Bona veroverde en zeer in
't belang der kolonie werkte. In 1833 keerde
hij wegens ziekte n. Frankrijk terug en hij
over!. aldaar 2 Juni 1833. Zijn „Memoires" (1828,
8 din) vormen een belangrijke bijdrage tot d.
geschiedenis v. Frankrijk in d. aanvang onzer
eeuw.
Save of Sau (in d. oudheid Savus), een
der grootste rechter zijrivieren v. d. Donau,
912 KM. Lang, waarvan 589 KM. bevaarbaar
zijn. ZU ontstaat in 't W. v. Krain door
d. vereeniging v. d. Wurzener en d. Wacheiner Save. Eerst neemt zij haar weg _door
Krain, waar zij btj Laibach bevaarbaar wordt;
zij betreedt daarna d. laagte v. Croatia en
stroomt langzaam verder, totdat ze bij Belgrado in d. Donau uitmondt. d. Voorn. zijrivieren zijn rechts d. Zayer, Laibach, Krainereche Gurk, Kulpa, Unna, Bosna en Drina;
links d. Kanker, Feistritz, Sann, Sottla, Illova
en Orljawa.
Savory of Savary(JAK0B), een Vlaamsch
schilder en graveur, omstr. 1570 to Kortrijk
geb., waar hij ook eenige jaren schijnt gewerkt to hebben. Op lateren leeitijd vestigde
hij zich to Amsterdam, waar hij echter reeds
Savigny (MARIE JULES CESAR LELORGNE DE),
in 1602 a. d. pest moat gestorven zijn. N. db
gob. in 1778 to Provin, heeft zich vooral verBruyn graveerde naar hem een groot landdienstelijk gemaakt door zijn onderzoekingen
schap met twee voorstellingen uit 't leven v.
op 't gebied der dierkunde, vooral door die
d. verloren zoon, een landschap met Johannes
over d. ongewervelde dieren. Na blind geword. Dooper on een derde met een profeet. P.
den to zijn over!. h(j 5 Oct. 1851 to Pargs. Hij
Perret graveerde naar hem in 1590 Acis on
schreef o. a. „Memoires sur les oiseaux
Galatea. Ook Londerseel on Frisios hebben
dtgypte" on „Memoires sur les animaux sans
naar hem gewerkt.
vertebres" (1816).
Savery (JAN), zoon v. d. vorige, in 1597
Savigny (FRIEDRICH CARL VON), OM verto Kortrijk gob., waar hij door zijn oom
dienstelijk beoefenaar v. 't Romeinsch recht,
Roelandt (zie 't volgend art.) in d. kunst
21 Febr. 1779 to Frankfort a. d. Main gob. Op
werd onderwezen. Toch volgde htj moor ztjn
13-jarigen leeftUd ouderloos, word hU ten huize
vader na, zoozelfs, dat beider work vaak
met elk. verwisseld wordt. Hij overt. in 1655 . v. een vriend zUns vaders opgevoed en studeerde hij daarna a. d. hoogeschool to Marburg,
to Utrecht, waar hU in 1629 een landschap
waar voornamelijk onderwUs genoot v.
voor 't s. Jobsgasthuis geschilderd had. Nagler
d. hoogl. Weis. Na gedurende korten tUd d.
(„Kiinstlerlexicon, XV") vermeldt v. hem 13
hoogescholen to Gottingen, Jena, Leipzig en
nummers eigenhandige etsen, onder welke
Halle te hebben bezocht, promoveerde hij
11 prenten, d. plechtigen intocht v. Leicester
31 Oct. 1800 to Marburg, na verdediging v.
to 's-Gravenhage voorstellende, 6 bergachtige
een proefschrift „De concursu delictorum
landschappen, 4 prenten naar Teniers on eenige
formuli". Sedert word- hU privaat-docent in
allegorieen on landschappen, die ook v. d. aard
't strafrecht, doch voornamel k in 't Romeinzijner schilderijen eenig denkbeeld kunnen
sche recht. Nadat 14 in 1:1 in 't huwelijk
geven.
getreden was met Kunigunde Brentano, word
Savery (ROELANDT), broader v. bovenhij in 1808 hoogl. a. d. Beiersche hoogeschool
genoemden Jakob, was eveneens een verto Landshut; korten tUd daarna ontving hij
dienstelijk landschap- en beestenschilder. HU
een aanstelling a. d. hoogeschool to Berlijn.
werd in 1576 to Kortrijk gob. en muntte
Nu en dan werd SAVIGNY echter ook tot
vooral uit in 't schilderen v. woeste natuurstaatsbetrekkingen geroepen ; zoo was hij veOr
tafereelen, bergachtige streken met snelle
1829 (in walk jaar hi; als hoogl. to Berlijn
stroomen on watervallen. Als jongeling verzijn wetenschappelijke werkzaamheden hertoefde hij to ParUs, waar koning Hendrik
vatte) lid v. d. Staatsraad on lid v. 't Hof
IV een bijzonder behagen in aim work schepte.
v. Revisie voor d. Rtjnprovincies, terwij1 hij
Dit was ook 't geval met keizer Rudolf II,
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gedurende d. jaren 1842 tot '48 als voorzitter
der Commissie v. Wetgeving zelfs in d. ministerraad v. koning Frederik Wilhelm IV
v. Pruisen werd geroepen. Sedert 1848 hield
zich, hoewel hij lid v.'t Pruisische Heerenhula was, niet met d. politiek bezig, maar
wijdde hij zich tot a. zijn dood (25 Oct. 1861)
uitsluitend a. d. wetenschap. Kort voor ztjn
overlijden word hij door d. prins-regent, in
d. plaats v. Alexander v. Humboldt, tot kansehier der orde „pour le merite" benoemd.
SAVIGNY was na Gustav Hugo 't hoofd
der zoogen. historische school, wier hoofdkenmerk is, dat ztj 't recht beschouwt alp
een uiting v. 't bewustzijn v. eon yolk als
totaliteit beschouwd, een bewustzijn, dat,
evenals d. taal en d. zeden, met een yolk
ontstaat, zich ontwikkelt en ook daarmee
verdwUnt; omdat nu in 't algemeen ieder
tUdperk v. 't volksbestaan niet moot beschouwd worden als een op zich zelf staand
geheel, maar als d. voortzetting on ontwikkeling v. 't verledene, waarmee 't ten nauwste
samenhangt, is d. geschiedenis d. eenige
wog, om d. tegenwoordigen toestand, dus ook
then v. 't recht, to kennen on to doorgronden. — Behalve eon groot aantal verspreide
geschriften, die later onder d. titel „Vermischte Schriften" door SAVIGNY zijn
gegeven, behoort tot zijn hoofdwerken vooreerst „Das Recht des Besitzes", dat in 1803
in 't licht verscheen; dit work bevat een
historische ontwikkeling v. 't bezitrecht
uit 't Romeinsche recht; 't bracht d. verkeerde begrippen, die omtrent dit leerstuk
ingang hadden gevonden, duidelijk a. 't licht
en gar 't eerste voorbeeld v. d. wUze, waarop
dergelUke onderwerpen geschiedkundig moeten worden behandeld. Zeer veel opgang
maakte in 1814 een minder uitgebreid, doch
zeer belangrUk work v. SAVIGNY, „Vom
Beruf unserer Zeit fiir Gesetzgebung and
Rechtswissenschaft". Hoewel dit een gelegenheidsgeschrift was, had 't tovens eon algemeene en uitgebreide strekking. In dit work
komt SAVIGNY zoowel op tegen 't streven
v. hen, die in d. vervaardiging v. afzonderlijke wetboeken een waarborg willen vinden
voor d. souvereiniteit der vorsten, als tegen
't denkbeeld, dat eon algemeene wetgeving
a. d. verkeerden toestand der maatschappij
zou kunnen to gemoet komen, daar hU
kwaad, waardoor die toestand wordt beheerscht, in d. mensch zelf zoekt. Ook in
latere geschriften verzet li zich tegen d.
mooning v. hen, die a. d. wetgeving een
scheppende kracht willen toekennen, daar
volgens hem d. oorsprong en ontwikkeling
v. 't burgerlijke recht in 't volk zelf to zoeken
zOn, ofschoon 't daarom niet minder d. task
der wetgeving blijft, dat recht te ontwikkelen, 't a. to vullen en d. tegenstrijdigheden
Wier bepalingen uit d. weg to ruimen; ja
zelfs worden door SAVIGNY enkele gevallen
erkend, waarin 't noodzakelijk is, dat d. wetgeving, zelfstandig optredende, verandering
brenge in d. bestaanden toestand.
In 1815 richtte SAVIGNY met zijn geestverwanten Eichhorn en GOschen een tijdschrift
op, waarin d. beginselen der historische
school op bUzondere onderwerpen worden
toegepast, onder d. titel: „Zeitschrift geschichtliche Rechtswissenschaft". In datzelfde
jaar begon zijn uitgave v. d. geschiedenis
v. 't Romeinsche recht in d. Middeleeuwen,
waaraan hU sedert ztjn academietUd workzaam was geweest. In d. beide eerste deelen
worden 't voortbestaan en d. invloed der
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Romeinsche rechtswetenschap op d. Westersche volken v. Europa nagegaan en ontwikkeld, terw01 in d. vier laatste deelen d.
geschiedenis behandeld wordt der Italiaansche
rechtsgeleerdon, die in d. Middeleeuwen 't
Romeinsche recht beoerend hebben.
Tot SAVIGNY'S voorn. tegenstanders behoorden d. Heidelbergsche hoogleeraren Thiebaut
en Gonner, met wie htj over d. coditicatie
streed, on Eduard Gans, die als woordvoerder
der Hegeliaansche ricliting a. d. historische
school kleingeestigheid on gebxek a. wUsgeerigen zin verweet. Op lateren leeftUd had
hU eon hevigen strUd to voeren tegen d.
zoogen. Germanisten, die a. d. overheersching
v. 't Romeinsche recht een einde wilden
maken, terw01 SAVIGNY juist aantoonde in
zijn ,,System des heutigen romischen Rechts",
dat 't Romeinsche recht. zich in d. loop der
tijden ontwikkelende on in Duitschland v.
kracht geworden, een element v. 't Duitsche
recht geworden is. SAVIGNY heeft 't laatstgenoemde work, in 1840 begonnen, niet ten
einde gebracht; d. laatste afdeeling, die met
dat work den geheel uitmaakt, verscheen in
1849 onder d. titel „Das Obligationenrecht".
SAVIGNY was een voorstander v. d. zelfstandigheid der gemeenten, waaraan hij echter
d. noodzakelijkheid v. een beperkt regeeringstoezicht, vooral in financiOele aangelegenheden, verbindt; als onmisbare voorwaarde
knoopt hij evenwel a. d. vrtje gemeentewetgeving 't bestaan vast v. echten burgerzin
die, met zelfstandigheid en mood toegerust,
't zedelijk on stoffelijk belang der ingezetenen
beoogt. SAVIGNY wilde goon geheele scheiding v. kerk en staat, maar vorderde ook
in d. wetgeving erkenning v. 't hooger beginsel, dat a. sommige instellingen, bUv. a.
't huwelijk, ten grondslag ligt.
Na d. dood v. SAVIGNY heeft zich to BerlUn
uit zijn vereerders een comite gevormd, om
een Savigny-stichting tot stand to brengen,
met 't tweeledige doel, voortbrengselen op
't gebied der vergelijkende rechtswetenschap
to bekronen on ervaren rechtsgeleerden in
d. gelegenheid to stollen, door persoonlUk
onderzoek d. rechtsinstellingen v. vreemde
landen to leeren kennen. Ook in ons vaderland werd in 1862 een dergelUke vereeniging
opgericht.
Savigny (KARL FRIEDRICH VON), een
Duitsch 'staatsman on zoon v. d. vorige, werd
19 Sept. 1814 to Berlijn gob. en door zijn
R.-Kath. moeder strong naar d. beginselen
harer kerk opgevoed. Hij studeerde to Rome,
Napels, ParUs, Berlijn on Miinchen in d. rechten en werd achtereenvolgens als diplomaat
btj d. ambassade to Parijs, London, Dresden
on Lissabon geplaatst. In 1847—'48 vertoefde
hU als raad v. legatie te 's-Gravenhage. In
Apr. 1864 trad VON SAVIGNY op als vertegenwoordiger v. Pruisen bij d. Duitschen Bonds
dag, waarin hij met von Bismarck een overwegenden invloed uitoefende, zoodat hij bijna
tot bondskanselier benoemd geworden was.
Hierin teleurgesteld, verliet htj in 1867 d.
staatsdienst; ht) word nu lid v. d. RUksdag en
v. 't Pruis. huis v. Afgevaardigden, waarin hU
zich bij d. Centrumpartij voegde. In 1874 bracht
vox SAVIGNY btj d. verkiezingen to Frankfort
a. M. d. samenwerking v. d. centrumpartij
met d. sociaal-democraten tot stand. Hij overl.
11 Febr. 1875 in laatstgen. stad.
Savoe , Sawoe of Savo eilanden,
een eilandengroep v. Oost-Indio, tot d. Nederl.
residentie Timor behoorende. Hun gezamenlijke oppervl. bedraagt ruim 8 vk. mUlen, d.
-

-

-
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bevolking circa 40 000 inw. 't Voorn. eiland
fs Groot-Savoe of .Roehawoe, dat zeer vruchbaar is en voornamelijk was, sandelhout en
eetbare vogelnestjes uitvoert. Seba is er d.
hoofdplaats van.
Savona, een stad in d. Ital. prow. Genua,
a. d. Riviera langs d. golf v. Genua, met een
veilige haven, een fraaie kathedraal on 25 000
inw., die zich bezighouden met scheepvaart,
visschertj, scheepsbouw en andere industrie;
voorts heeft men er vele pottebakkerljen, zeepziederijen en zeilmakertjen. Tot d. leerlingen
der zeevaartschool to Savona behoorde eens
Columbus; d. pausen Sixtus IV en Julius II
zUn bier gab. en Pius VII werd bier v.
1809—'12 door Napoleon gevangen gehouden.
Savonarola (antoLAmo), een vermaard
„hervormer voor d. hervorming", 21 Sept.1452
to Ferrara gab. Voor d. geneeskunde bestemd,
verliet htj op ztjn 14e jaar heimelijk 't ouderlijk huis, om zich to Bologna bij d. Dominicanen to voegen. Bij ztjn godgeleerde studiOn
voegde hij ook die der wis- on natuurkunde.
d. Roam zijner begaafdheden maakte, dat
Lorenzo de Medici hem in 1489 n. Florence
riep, waar hij prior werd in 't S. Marco-klooster
en door ztjn welsprekendheid eon grooten naam
verwierf, die nog verhoogd werd door d.
zuiverheid zijner zeden. HU bestrafte ernstig
alle zedeloosheid, stand noch rang ontziende,
trad met vuur op tegen d. geestelijkheid en
't hof v. Rome en voorspelde een algeheele
vernieuwing der kerk. Paus Alexander VI
deed hem in d. ban, wat niet belette, dat
SAVONAROLA met ztjn stoutmoedige prediking
voortging, totdat bij eindelUk voor d. haat
en d. listen der monniken bezwijken moest.
Zijn vijanden hitsten ook 't yolk tegen hem
op en, hoewel zijn overweldigende welsprekendheid d. over hem gestelde rechters btjna
ontwapende, werd hij echter met twee zijner
aanhangers, Domenico da Pescia en Silvestro
Marussi, veroordeeld om eerst geworgd, daarna
verbrand to worden, welk vonnis 24 Mei 1498
voltrokken is. Krachtig zijn 's mans predikati6n, in 1496 to Florence uitgegeven; diepzinnig is ztjn verklaring v. Ps. 31 en 51, door
Luther in 1523 opnieuw uitgegeven. Een verzameling zijner geschriften, grootendeels v.
wijsgeerigen stichtelliken inhoud, is to Lyon
(1633-1640, 6 dln) uitgegeven. — Zie Rudelbach, „Savonarola and seine Zeit" (1835), Hase,
„Neue Propheten" (1851), alsmede d. romantische, doch nauwkeurige voorstelling v. SA VONAROLA, onder d. titel : „Eene ster in d. nacht",
door Elise v. Calcar (gab. SchiOtling), 1853, 2 din.
Savoye (Ital. Savoja, Fr. Savoie, Lat. Sabaudia), een hertogdom in 't Z.-0. v. FrankrUk,
vroeger tot 't koninkrUk Sardinio behoorende,
maar 24 Mrt 1860 bij FrankrUk ingelijfd. In
't N. en N.-W. wordt 't begrensd door Zwitserland, in 't O. en Z.-0. door Piemont, in 't Z.
en Z.-W. door Dauphine en in 't W. door
't Fransche depart. Ain. Savoye is 't hoogst
gelegen land v. geheel Europa; 't is een
Alpenland, vol v. hooge bergen, waartusschen
heerlljke, veel bezochte dalen. 't OostelUke deel
wordt ingenomen door d. Grajische Alpen
met d. Mont Iseran (4045 M.) als d. hoogsten
top; hierop volgt, door een pas v. d. Kleinen
s. Bernhard gescheiden, d. Montblancgroep,
wier hoogste toppen zUn d. Mont Blanc. 4810 M.,
en d. Aiguille du Geant, 4010 M., terwij1 zich
in 't Z. en Z.-W. d. Cottische Alpen uitstrekken. Een groot deel v. 't land behoort tot d.
gewesten der eeuwige sneeuw, een ander deel
is met kale, voor d. landbouw geheel ongeschikte bergen bedekt; verder heeft men er
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uitgestrekte wouden met veel wild, voora)
wolven, gemzen, steenbokken en marmotten,
terwljl d. veeteelt bevorderd wordt door tal
v. voortreffelUke weiden. Waar d. bodem geschikt is voor landbouw, brengt hij graan,
wtjn, ooft, hennep, vlas on aardappelen voort.
d. Voorn. rivieren zUn d. Rh6ne, d. Arve on d.
Isere met d. Arc. BekoorlUke dalen zijn dat
v. Chamounix en v. Sallanches. Van d. meren
ztjn die v. Annecy en Bourget 't schoonst,
terwtjl ook nog een deel v. d. oever v. 't
meer v. Geneve (67 KM.) tot Savoye behoort,
't MineralenrUk levert in Savoye zilver, koper,
lood en ijzer, voorts steenkolen, marmer en
tout. 't Klimaat is zeer veranderltjk, maar over 't geheel in 't O. ruwer dan in 't W. d.
Bewoners, Savoyaards geheeten, ztjn een
eerlijk, gastvrtj en tevreden yolk; zU sprekon
een Fransch dialect, vermengd met Italiaansche woorden, en beltjden d. R.-Kath. godsdienst. Daar zij in hun eigen land geen voldoende middelen v. bestaan vinden, zoeken
zij, evenals d. bewoners v. andere bergstreken
(Tirol, Auvergne enz.), hun brood in d.
vreemde als schoorsteenvegers, liedjeszangers,
marskramers en marmottenjongens.
d. Beide departementen Savoye in 't Z. en
Haute Savoie (Opper Savoye) in 't N. tellen op
212 vk. mijlen ongev. 532 000 inw. 't Eerste
(134 vk. mijlen en 263 300 inw.) bestaat uit 4
arrondissementen, nl. Chambery, Albertville,
Moutiers en s. Jean de Maurienne on heeft.
tot hoofdstad Chambery (19 000 inw.). — 't
Depart. Haute Savoie (78 vk. mijlen on 268 300
inw.) heeft drie arrondissementen, Annecy,
Bonneville on Thonon; d. hoofdstad is Annecy
(11 000 inw.). d. Landschappen Chablais, a. 't
meer v. Geneve, en Genevais zijn d. vruchtbaarste v. geheel Savoye. Ten gevolge v. d.
hooge ligging is 't klimaat Kier echter over
't algemeen zeer ruw (d. gemiddelde temperatuur v. Chamounix is 5°).
Geschiedenis. 't Tegenwoordige Savoye behoorde in d. oudheid tot GalliO on was door
d. Allobrogen bewoond. Sedert 122 v. Chr.
behoorde 't a. d. Romeinen onder d. naam..
Sabaudia en 't kwam in 447 onder Bourgondische heerschappij. In 534 word 't eon Frankische provincie en in 879 een deel v. 't Arelatische rijk, met welk laatste 't land in 1032
a. 't Duitsche rijk verviel. Al spoedig kregen
d. graven v. Maurienne, als stadhouders v.
't gewest, Kier een uitgestrekte macht. Als
eerste v. daze graven wordt Beroald genoemd,
een Saks, die reeds in 1016 door d. laatsten
koning v. Arelate tot stadhouder benoemd
werd. ZUn zoon, Humbert, ontving v. keizer
Koenraad II Savoye, Maurice, Chablais on Valais. Amadeus I erfde Susa, Turijn en Aosta,
Amadeus II werd in 1111 tot rljksgraaf v.
Savoye verheven, Amadeus III (overl. 1253}
werd hertog v. Chablais en Aosta. Zijn nevelt
Thomas en Amadeus IV werdon d. stichters
der beide lUnen Piemont on Savoye. d. Stichter v. d. andere" lUn, Amadeus V, werd in
1313 rUksvorst en voerde in 1307 't eerstgeboorterecht in. Amadeus VIII kocht in 1401
Genevais en verwierf nog verscheidene andere
gewesten; door keizer Sigismund in 1416 tot
hertog verheven, legde hU in 1434 't bewind
neer. Karel III (1504—'53) sloot zich in d. oorlog tuss. Karel V en Frans I bij eerstgenoemde aan en verloor ztjn bezittingen in
Savoye, alsmede Waadtland on Geneve. Zijn
zoon Philibert Emanuel kreeg echter bij d.
vrede v. Cateau-Cambrosis (1559) en bij die v.
Lausanne (1564) d. vaderlUke bezittingen terug.
Op hem volgde Karel Emanuel I (1580-1630),
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Wiens zonen, Victor Amadeus I en Thomas, d.
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te 's-Gra7enhage uitgenoodigd word, om zich

stichters werden v. d. oudere lbn Savoye en
met d. wetenschappelijke leiding v. diens
v. d. lijn Savoye—Carignan. Zijn kleinzoon,
zonen te belasten. Dozen werkkring ver wishertog Victor Amadeus II (1675-1730), werd
selde hij in 1753 met 't ambt v. buitengewoon
in 1690 bondgenoot der vijanden v. Frankrbk,
(in 1755 verwisseld met dat v. gewoon) hoogmaar kreeg bij d. vrede d. vestingen Pinerolo
leeraar der oudheidkunde, geschiedenis en
en Casale. In d. Spaanschen successieoorlog
welsprekendheid te Utrecht. Hij bleef tot
won hij eenige stukken v. Milaan en 't herin hoogen ouderdom voortgaan met zijn lestogdom Montferrat, terwijl hij bij d. vrede v.
sen en overl. te Utrecht, 5 Mei 1806. d. Breed&
Utrecht (1713) Sicilia met d. koningstitel ontlbst zijner geschriften vindt men in z(jn hoofdving. Hij verruilde dit echter voor Sardinia,
work: „Onomasticon literarium" (1759-1803,
waarop hij dit land met Savoye tot 't konink8 dln). Een „Compendium" v. 't tot 1792 uitrbk Sardinia verhief. In 1860 werd Savoye a.
gegevene zag in dat jaar te Utrecht 't licht.
Frankrbk afgestaan. — Zie uitvoeriger CaSaxhoorn, een koperen blaasinstrument,
nale „Storia della monarchia Sabauda" (1868)
uitgevonden door Adolphe Sax, dat een veren Belgiojoso „Histoire de la maison de
betering is v. d. beugelhoorn door d. aanSavoie" (1860).
brenging v. zoogen. ventilen in plaats v.
Savry (SALOMON of volgens Gandellini
kieppen. Men heeft ze v. verschill. grootte,
SIMON, volgens Basan SEBASTIAAN), een Nederl.
voor sopraan, alt, tenor, bas enz.
graveur, waarschijnlijk omstr. 1600 in ZeeSaxo, bijgenaatnd GRAMMATICUS, is d.
land geb. Hij was te Amsterdam werkzaam,
beroemdste der oudere Deensche geschiedsoms graveerend naar zijn eigen teekeningen,
schrijvers. Hij was proost in Roeskilde en
meestal echter naar 't werk v. andere meessecretaris v. d. aartsbisschop v. Lund en beters, Rembrand, Cuyp, Quast e. a. Zijn kleine
schreef d. geschiedenis v. zijn vaderland tot op
figuurtjes zijn zeer geestig in d. manier v.
1186. Men meent, dat hij in 1204 gestorven is.
Callot geetst; d. prenten, die hij gegraveerd
Hij stelde zich Valerius Maximus tot voorbeeld
heeft voor 't werk, „Blijde inkornste v. Maria
en schreef in zulk sierlijk Latbn, dat hij zelfs.
de Medicis te Amsterdam", zijn zeer merkdoor Erasmus urn zijn latiniteit geprezen
waardig. Verder kent men v. hem d. prenten
werd. Bovendien worden zijn waarheidsliefda
in „Van der Veen's Zinnebeelden of Adam'sen onpartijdigheid algemeen erkend, wat
appel", in 1642 te Amsterdam uitgegeven, en
echter niet belet, dat SAXO in d. eerste deelen
die, welke in d. werden „Medicea Hospes"
v. zijn werk vele sagen en onbewezen verhalen
(1638) en „Gedaanteverwis-elingen v. Ovidius"
invlecht. Zijn „Historic Danica" is vervat in 1t
(1640) voorkomen. Zijn sterfjaar is onbekend.
boeken; zij zag in 1514 to Parbs 't licht (vervol(A LE X EJ NEB 0 L A JEWITSJ),
tSi
Sa
geb.
gens to Bazel in 1534, Frankfort 1576, Soroe 1644
29 Mrt 1811 te Bjelowodsk, in 't gouverneen Leipzig 1771; d. bests uitgave is die v.
ment Charkow, studeerde te Moskou in d.
P. C. Willer, Kopenhagen 1839). Deensche
wis- en sterrenkunde en werd in 1840 hoogl.
vertalingen v. dit werk 'overdo Grundtvig
in d. sterrenkunde a. d. universiteit te s. Pe(1818—'22, 3 dln).
tersburg. Hij schreef o. a. „Toepassing der
Saxophone, een door Adolphe Sax uitpractische astronomie op geographische plaatsgevonden koperen blaasinstrument, dat veel
bepaling" (1846), „Beginselen der wiskundige
overeenkomst heeft met d. klarinet.
aardrijk;kunde" (1850), „Toepassing der waarSay (JEAN BAPTISTE), een der grondleggers
schijnlijklieidstheorie op d. berekening v.
v. d. wetenschap der staathuishoudkunde,
astronomische waarnemingen" (1857) en „Bewerd 5 Jan. 1767 to Lyon geb., waar hij
ginselen der differentiaal- en integraalrekereeds vroegtbdig een vrbzinnige opvoeding
ning" (1861), alle in 't Russisch.
genoot. Hij werd later door zijn vader, die
Sawoehout, een zwaar, fraai, bruinachtig
koopman was, in 't belang v. diens handelsrood hout, atkomstig v. Mimusops Bojeri Dec.,
zaak n. Engeland gezonden om zich in d hanvolgens anderen v. Mimusops Manilkara Don., del to bekwamen. d. Kennismaking met d.
volgens nog anderen v. meer dan eene soort
geschriften v. Adam Smith en d. staatkundige
v. Mimusops, een tot d. natuurlijke familie
gebeurtenissen v. die dagen gaven weldra
der Sapotaceae behoorend plantengeslacht.
een andere richting a. zijn denkbeelden. Uit
d. Sawoeboom groeit op Java, waar hij als
Engeland teruggekeerd, gaf lib in 1789, kort
vruchtboom wordt aangekweekt en tevens
voor d. bijeenroeping der Staten-Generaal,
dient om schaduw om d. huizen te geven. Hij
een brochure uit over d. vrijheid v. drukpers,
komt vooral in 't westelijk gedeelte v. dit eil.
een belangrbk veelbesproken vraagstuk in die
voor en is ook op Bali e. a. eilanden v. d. 0.-Ind.
dagen, waarin hij zich tot voorstander der
archipel menigvuldig. 't Sawoehout wordt op
vrijheid verklaarde. Weldra werd NJ door
Java veel tot 't vervaardigen v. meubelen
Mirabeau bij 't dagblad to Courrier de Progebezigd; ook voor molenwerk is 't uitmunvence" geplaatst en kort daarna in d. bureau's
tend, daar 't zeer vast is en als metaal afslijt.
v. 't ministerie Claviore aangesteld. Sedert
Gepolijst, is 't zeer fraai en duurzaam.
zijn huwelbk in 1793 met. d. dochter v. een
Sax (ANTOINE JOSEPH), bekend als ADOLPHE
rechtsgeleerde wijdde hij zich geheel a. d.
SAX, een beroemd fluit- en klarinetspeler, geb.
wetenschap on in 't volgend jaar tract hij op als
in 1814 te Dinant. Hij ontving zijn oplading
redacteur v. d. „Decade philosophique, littea. 't conservatoire te Brussel, vestigde zich in
raire et politique par une societo de republi1842 te Parbs en werd in 1857 tot leeraar a.
cains"," een periodiek work, uitgegeven door
't conservatoire dier stad benoemd. Hij is d.
een vereeniging v. jonge letterkundigen,
uitvinder v. d. Saxhoorn en d. Saxophone, voor
dat tot zinspreuk voerde „Les lumieres et la
welke instrumenten hij ook een methode gemorale sont aussi necessaires au maintien
schreven heeft.
de la republique qua le ffit le courage de la
Saxe (CHRISTOPHORUS), een vermaard oudconquerir". Hij legde d. redactie v. dat werk
heidkundige, 13 Jan. 1714 te Eppendorf, in
neer, toen hij zes jaar later in 't tribunaat
Saksen, geb. Hij studeerde te Leipzig onder
werd benoemd, waaruit hij echter als oppoErnesti en maakte zich al spoedig na zijn
sant tegen 't gouvernement weldra word verpromotie zoozeer door geleerde verhandelingen
wijderd. Sedert wees hij alle aanbiedingen v
bekend, dat hij door d. staatsman J. de Back I d . hand, die hem door d. regeering werden
.
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gedaan, maar wUdde hU zich onafgebroken, tot
a. zijn dood in 1832, a. d. staathuishoudkundige
etenschappen. ZUn verdiensten als staathuishoudkundige werden door zijn vaderland,
doch meer nog door d. vreemdeling. op pits
gesteld; een bewtjs hiervan is d. vertaling v.
Ain „Traits d'Oconomie politique" (1803) in bijna
alle talon v. Europa. SAY ward door d. Franache regeering n. Engeland gezonden, om
haar op d. hoogte to brengen v. d. vorderingen, daar in d. industrie gemaakt; naar aanleiding hiervan gaf hU in 1815 een werkje uit
„de l'Angleterre et des Anglais", waarin hij
d. invloed dier natie voornamelijk a. haar
uitgebreide rijkdommen toeschreef. In 1821
ward een leerstoel to Parijs opgericht voor
d. economic, industrielle, in 't Conservatoire
des Arts et Métiers, waartoe SAY ward geroepen, terwij1 hij in 1830 ward aangesteld
a. d. Ecole de droit to Partjs, om voor 't eerst
d. economic, politique aldaar to onderwtjzen.
Behalve d. reeds aangehaalde geschriften
en een essai (onder d. titel „Olbie", waarin
hij d. staathuishoudkunde voor een volk aanprees als 't eenige middel om tot welvaart
to geraken), gaf SAY onderscheidene groote
werken uit, onder welke zijn bovengenoemd
„Traits d'economie politique" d. eerste plaats
inneemt. In dit work heeft hij d. grenzen der
staathuishoudkunde, wier waarheden reeds
door Adam Smith waren in 't licht gesteld,
als wetenschap omschreven. Door d. resultaten, voortgevloeid uit d.tallooze gedurende
d. tUd der revolutie doorgevoerde staathuishoudkundige stelsels, to bestudeeren en a. d.
dag to brengen, kwam hij er toe, een op
zich zelf staande theorie vast to stollen, die
hij in ztjn work uiteenzette. Hij toonde aan,
dat d. wetten der staathuishoudkunde toepasselUk ztjn op iedere natie, onder welken
regeeringsvorm zij ook lave, on dat dus haar
wetenschap behoort to worden afgescheiden
v. d. staatkunde on d. administratie. Volgens
hem is d. economic, politique d. wetenschap,
die d. verdeeling on 't gebruik der rijkdommen op 't oog heeft; ztj leert, dat kapitaal on
bodem d. voorname vaortbrengers ztjn v. d.
rtjkdommen, die in beweging worden gebracht
door d. vereenigde working v. natuurkrachten
on menschelijken arbeid, welke laatste zich
tot een der drie groote afdeelingen landbouw,
koophandel en industrie laat terugbrengen.
Ook zUn „Theorie des debouches" maakte veel
opgang, omdat daarin voor 't eerst d. leer
verkondigd ward, dat d. nation d. producten
alleen met producten betalen, dat 't verbod
v. invoer is at to keuren, maar dat veeleer
't aigemeen belang dringend vordert, dat alle
volken der wereld elk. bUstand verleenen,
dat oorlogen d. overwinnaar bUna evenzeer
als d. overwonnene benadeelen en dat 't
ongeluk v. d. eene natie noodzakelijk op d.
andere terugwerkt. — Overtuigd v. d. noodzakelUkheid, dat d. staathuishoudkundige beginselen, zuilen zU toepassing erlangen, btj d.
massa ingang moeten vinden, heeft hij in 1815
zijn „Cathechisme d'economie politique" uitgegeven, dat als 't ware een résumé bevat v.
ztjn „Traits"; terwtjl htj in 1817 een work over
moraal en politiek 't licht deed zien, getiteld
„Petit volume contenant quelques apercus
des hommes et de la societe", ook dit maakte
veel opgang. SAY'S laatste work is ztjn „Cours
complet d'economie politique pratique" (1829),
waarin belangruke wUzigingen worden aangetrofren v. d. gevoelens, die hU in zUli vroegere
werken aankleefde.
In ztjn onderwUs en gedenkschriften me-
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thodisch en duideltjk, heeft SAY a. zUn denkbeelden een uitgebreiden ingang weten to
verschaffen en oefenen daze tot op onzen
een grooten invloed uit. d. Beginselen, die
hiJ was toegedaan, bij v., dat d. staat geen
ondernemer mag zijn' v. werken, die a. particulieren kunnen warden overgelaten, dat hij
zich niet mag mengen in d. ondernemingen der
particulieren on dat d. belemmeringen, die 't
vilje verkeer in d. weg staan, moeten worden
uit d. weg geruimd, werden in d. beginne
aangegrepen als middelen, waarmee d. oppositie 't constitutioneele gouvernement bestreed,
maar vonden weidra overal ingang. — Na
SAY'S dood heeft zijn schoonzoon, Charles
Comte, uitgegeven „Melanges et correspondance d'economie politique, ouvrage posthume
de J. B. Say" (Partjs 1833).
Say (JEAN BAPTISTE LEON), een zoon v. d.
voorg., gab. 6 Juni 1826. Hi ward in Febr.
1871 lid v. d. Nationale Vergadering, waar
hU zich btj 't linker centrum aansloot, en
5 Juni v. dat jaar prefect v. 't Seine-depart.
Toen Thiers in Dec. 1872 zUn kabinet vernieuwde, belastte 110 SAY met d. portefeuille
v. Financien. In 1873 trad hU met Thiers af,
doch in 1875 plaatste Mac Mahon hem opnieuw
a. 't hoofd v. 't depart. v. Financien. Nadat hij
in Mei 1877 d. portefeuille had neergelegd, was
ze hem nogmaals opgedragen v. Dec. 1877 tot
1879 on v. Jan.—Juni 1882. Ook was hij een
tUdlang .president v. d. senaat. Zijn voorn. geschrift is „Les solutions democratiques de la
question des impots" (2 din, 1886). In 1886
word htj lid v. d. Academie.
Sayce (ARCHIBA LD HENRY), een beroemd
Engelsch taalkundige on assyrioloog, gab. 25
Sept. 1846 to Shirehampton, v.1876—'90 hoogl.
in d. vergelUkende taalstudie to Oxford. Van
zijn werken noemen wij: „Assyrian grammar" (1872), „Lectures on the Assyrian syllabary and grammar" (1877), „The principles of
comparative philology" (2e dr. 1875), „Introduction to the science of languages" (1880) en
„Lectures on the origin and growth of religion" (1887).
Sayous (PIERRE ANDRE), een Fransch geleerde en letterkundige, gob. 9 Nov. 1808 to
Geneve, waar hij v. 1846—'48 hoogl. was a. d.
philosophische faculteit. In 1859 ward hij to
ParUs in 't ministerie v. Ondervas onderdirecteur voor d. zaken v. d. niet-Kath, eeredienst en hU overl. 22 Febr. 1870. ZUn voorn.
werken zijn „Histoire de la litterature francaise a Petranger" (2 din, 1853), „Le dix-huitieme siecle a l'etranger" (2 din, 1861) en
„Etudes litteraires sur les ecrivains francais
de la Reformation" (3e dr. 1881). — Z4jn zoon,
EDOUARD BAYOUS, gab. in 1842 to Geneve,
hoogl. to Besancon, schreef een „Histoire generale des Hongrois" (2 din, 1877).
Sbirren was vroeger d. naam v. palitie-

agenten in Ital., in d. eerste plaats in d. Kerkelliken staat.
S. C. (Lat.), een afkorting v. Bantus Con _

sultum Benaatsbesluit.
Sc. '(Lat.), een afkorting v. scilicet, name-

Dezelfde letters staan ook voor sculpsit (op koper- en staalgravures), beteekenende
heeft gegraveerd....

Scaevola, Zie Mucius Cordus.
Scagliola of scaglinola, ook gesea
sce4ola genoemd, is een soort kunstmatig

bereid gips, stucco of pleisterwerk, waarmee
men in Italie allerlei, zoowel witte als gekleurde marmersoorten nabootst. 't Wordt
vooral aangewend tot omkleeding v. kolommen en pilaren, welke daardoor zoo volkomen
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aanzien v. marmer krijgen, dat 't onderscheid ternauwernood door 't oog waargenomen of met d. hand gevoeld kan worden;
daar 't even fijn gepolijst wordt, is 't op 't
gevoel even hard en koud als 't beste marmer.
Daze zelfstandigheid wordt bereid uit een
fijne soort gips, bekend onder d. naam Mariaof vrouwenglas, dat vooral in Toscane voorkomt. Na vooraf in kleine stukken geslagen
to zijn, wordt dit gips gebrand en fijn gestooten; vervolgens laat men 't door een fijne
zeef gaan, waarna 't met lijm en water tot
een deeg gemaakt wordt. In dezen toestand
wordt 't gemengd met stoffen v. d. vereischte
kleur, ten einde daardoor 't bonte of geaderde
marmer in zijn verschill. kleurschakeeringen
na to bootsen. d. Verschill. kleuren worden
in d. nog weeks stof gelegd en door d. workman vermengd en hangen gevolgeltjk veel of
v. diens geschiktheid on smaak. Aldus bereid,
wordt 't mengsel om d. kolommen of op
andere daartoe bestemde oppervlakten gebracht, nadat daze eerst met een laag ruwe,
met haar vermengde kalk bedekt zijn. Voorts
wordt d. oppervlakte met puimsteen gladgeschuurd on met een natte spons gewreven.
d. Laatste polijsting wordt eraan gegeven door
herhaald wrijven, eerst met tripoli en houtskool op een stuk fijn linnen, vervolgens met
een fijn leeren lap, gedoopt in tripoli en olio,
en eindeltjk alleen met olio. Door dit middel
wordt een duurzame glans verkregen, geltjk
a. dien v. 't fijnste on best gepolUste
marmer.
Scagliola ward waarschijnlijk in ItaliC uitgevonden door Guido Fassi v. Carpi, die tuss.
d. jaren 1584 on 1649 leefde. Later kwam 't
meer in gebruik voor Florentijnsch of ingelegd werk, dat opera di cornmesso ward genoemd. In andere landen v. Europa word 't niet
vOOr d. laatste helft der 18e eeuw ingevoerd.
d. Eerste toepassing daarvan ward gemaakt
voor d. kolommen v. 't Pantheon in d. Oxfordstreet to London, gebouwd door James Wyat.
Scaliger (JULIUS CAESAR), een beroemd
geleerde, 23 Apr. 1484 to Padua of to Verona
gab.; hij heette eigenitjk DELLA SCALA, een
bijnaam, door zijn vader aangenomen, nevens
of 'in plaats v. zijn naam BORDONE, waarnaar
d. zoon zich ook nu on dan SCALIGER A BORDON
noemde. Na tot gin 42e jaar in stills afzondering to Venetia of to Padua to hebben geleefd,
begaf hij zich in 1529 n. Agen in Zuid-Frankrijk, waar htj d. geneeskunde uitoefende on
21 Oct. 1558 overl. HU was een ervaren oudheidkundige, maar niet vrij v. praalzucht on
ingenomenheid met eigen meeningen, wat hem
met Cardanus in een twist over een natuurkundig on met Erasmus in een over een letterkundig onderwerp wikkelde. Van zijn wis- on
tijdrekenkundigen arbeid is 't meest bekend gebleven d. door horn uitgedachte Juliaansche
periode (zie Juliaansche periode). Onder zijn
geschriften zijn d. voornaamste: „De subtilitate" (1557), „De sapientia et beatitudine"
(1575), De causis linguae Latinae" (1540), „Poetices, sive de arte poetica" (1561),alsmede Ain
aanteekeningen op Hippocrates' „De insomniis" (1538), Aristoteles' „De Plantis" (1556)
en Theophrastus' „De causis plantarum" (1566).
Scaliger (JOSEPHUS JUSTUS), zoon v. d.
voorg., 4 Aug. 1540 to Agen gab., wijdde zich
met groote voorliefde a, d. classieko letterkunde. 't Protestantsche geloof omhelsd hebbende, begaf hlj zich n. Leiden, waar hij in
1593 hoogl. ward on 21 Jan.1609overl.HU was
een man v. zeer groote geleerdheid, maar overtrof zijn vader in betweterij. Grooten lof ver-
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dient hij als grondlegger eener verbeterde
tijdrekenkunde der geschiedenis, waartoe hij
gebruik maakte v. d. door zijn vader gevonden
on door hem zelf naar dezen genoemde en ingevoerde Juliaansche periode. Beroemd is zijn
werk „De emendations temporum" (1583), welks
fouten hij later verbeterde bij d. uitgave v. d.
„Thesaurus temporum, complectens Eusebii
Parnphili chronicon" (1606, 2 dln). Door zijn
werk „De re numaria" (1606) ward htj d. baanbreker voor d. munt- on penningkunde als
hulpwetenschap voor d. geschiedenis. Middelmatig zijn 's mans „Poemata" (1615), terwill
zijn „Epistolae" (1627) een aanschouweltjk beeld
v. 't leven en d. onderlinge betrekking der
geleerden v. zijn tijd leveren. Vrij stoutmoedig
is zijn critiek ; maar niet zonder verwaandheid
zijn zijn aanteekeningen, gevoegd bij d. door
horn bezorgde uitgaven v. Ausonius (1575),
Catullus, Tibullus en Propertius (1577), Manilius (1579, 2 dln), d. „Catalecta" v. Virgilius
(1573), Festus (1575), Varro (1573), Caesar (1608)
on d. „Treurspelen v. Seneca" (1611). Na zijn
dood gaf Casaubonus zijn „Opuscula varia"
uit (1610) en Faber d. „Scaligerana" (1659).
Scamander, een der twee hoofdrivieren
v. 't landschap Troje, a. welker oevers vele
beroemde daden v. Grieken en Trojanen in
d. Trojaanschen krijg bedreven zijn. Ztj
vloeide v. d. Idaberg en ontlastte zich niet
ver v. Ilium in zee. Volgens Homerus noemden d. goden haar Xanthus, d. menschen Scamander, -wat eenvoudig beteekent, dat haar
eerste naam Xanthus was. d. Trojaansche
maagden waschten zich, wanneer zu op 't
pint stonden to huwen, in daze rivier. Ook
zou zij d. bijzondere eigenschap gehad hebben,
a. 't menschelijke haar on d. yacht der schapen een buitengewonen glans to verleenen,
waarom ook d. drie godinnen, voor zU voor
Paris verschenen, zich in haar wateren zouden
hebben gebaad.
Scamozzi (vicENzo), een Ital. bouwkundige, d. 't meest beteekenende navolger v.
Palladio, in 1552 to Vicenza gab. Door zijn
vader, Domenico, onderwezen, was htj reeds
op zijn 17e jaar een buitengewoon ontwikkeld
kunstenaar. d. Bouwplannen en werken, zijner
jeugd getuigen reeds v. d. smaak, waarmee
hij d. voorbeelden der Venetiaansche school,
d. geest v. een Sanmicheli, Sansovino on
Palladio wist to vatten. Vooral d. laatste
oefende op hem een sterken invloed uit on
toch onwillekeurig, want SCAMOZZI streefde
naar een eigen opvatting on uitwerking v. d.
beginselen der Oudheid. Onder d. werken, die
hem spoedig een grooten naam bezorgden,
behoort zijn verbouwing der kerk v. d. Verlosser to Venetia. Te VenetiC gevestigd, word
hij belast met d. uitvoering v. 't gedenkteeken voor d. doge Nicola del Ponta in d. kerk
della Carita, een werk v. uitnemende schoonheid in d. Corinthischen sttjl. 't Had ten govolge, dat hem ook 't plan voor een museum
der antieken en, na Palladio's dood, door 't
st..dsbestuur v. VenetiC onderscheidene andere
werken opgedragen warden. Ten onrechte
eigent SCAMOZZI zich echter, volgens sommigen, d. ear toe v. 't plan der Rialto-brug, daar
hij 't bouwen v. doze niet zijn eigen
plan. maar dat v. Antonio del Ponta heeft
moeten volgen.
Ondanks zUn drukke werkzaamheden vond
SCAMOZZI nog ttjd, om zijn studign voort to
zetten on die aan to vullen door eigen aanschouwing op een aantal reizen, door hem
naar verschill. landen ondernomen. BO herhaling begaf hij zich n. Rome, Napels, Duitsch-
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land en Frankrijk. Overal vervaardigde htj
studift naar bestaande en tevens plannen voor
nieuwe gebouwen, die echter meestal zeer willekeurig gevolgd warden. Intusschen nam zUn
roem gedurig toe. Iu Veneto teruggekeerd,
werd hij dan ook met bestellingen overladen;
htj bouwde daar verschill. paleizen en verfraaide 't plein v. s. Marcus door onderscheidene
werken, maar vooral door 't reusachtige gebouw der „Procuratio nuova", een v. d. schoonste voortbrengselen der burgerlUke bouwkunst.
Ongelooflijk is voorts 't aantal plannen en
teekeningen, welke SCAMOZZI ontwierp voor
allerlei prachtige gebouwen in verschill. steden en die met meer of mindere trouw werden
gevolgd. O. a. droeg d. aartsbisschop v. Salzburg hem 't plan op voor een nieuwe domkerk in die stad. d. Teekeningen, welke SCAMOZZI daarvoor leverde, worden door velen
gehouden voor 't volkomenste, dat in dit
genre geleverd is. Daar echter SCAMOZZI niet
persoonlijk d. bouw leidde en nog vOOr d.
voltooiing overl., vial 't Santino Solari gemakkeltjk zich d. ear daarvan toe to eigenen;
daze bestuurde d. voltooiing, maar 't zUn
juist d. zwakke zjjden v. 't kunstwerk, die
door zijn afwijkingen v. d. plannen v. SCAmozzi ontstonden. d. Bouw duurde v. 1614
tot 1628.
Eenige v. SCA MOZZI'S plannen en studi6n
zijn vereenigd in een work, 'twelk htj, na
verschill. andere theoretische verhandelingen,
in 't licht gaf onder d. titel „Idea dell' Architettura (1615), waarvan later onderscheidene overzettingen in d. meeste Europeesche
talon on een aantal herdrukken verschenen.
Een ander work v. dozen kunstecaar is getitold „Discorzi sopra l'antichita di Roma, con
40 tavole in rams" (1582). — SCAMOZZI was
een bekwaam, maar tevens zeer Ude! kunstenaar. HU overl. to Venetia in 1616.
Scandeeren noemt men 't verdeelen v.
een vers naar ztjn eigenaardige maat in
voeten ; 't is een oefening ter herkenning of
aanleering v. d. rhythmus (zie Rhythmus),
abusievelijk rhytmus geschreven).
Scandinavia of Skandinavie is d.
geogr. benaming voor 't grootste schiereiland
v. Europa, dat d. koninkrijken Zweden en
Noorwegen omvat. 't Ligt v. 55^ 20'-71° 10'
N.-Br. en v. 5°-31° 20' 0.-L. v. Greenw. on
grenst t. O. a. Rusland, d. Bothnische golf on
d. Oostzee, t. Z. a. laatstgenoemde zee, 't
Kattegat en 't Skagerrak, t. W. a. d. Noordzee en d. Atlant. Oceaan en t. N.a.d.Noordelijke IJszee. d. Oppervl. v. dit schiereil.
bedraagt ruim 14 000 vk. mUlen, waarvan
8200 op Zweden en 5900 op Noorwegen vallen;
d. bevolking telt 6600000 law., v. wie
4 600 000 in Zweden en 2 millioen in Noorwegen wonen. d. Namen Scandia en Scandinavia komen reeds btj Plinius e. a. Rom.
schrUvers voor, wel niet voor 't geheele
schiereil., maar ter aanduiding v. 't tegenwoordige Schonen of Zuid-Zweden (Plin. Hist.
Nat. IV, 96 on 104). Zie verder d. art. Zweden
on Noorwegen.
Scanzoni von Lichtenfels (FRIEDRICH

WILHELM), gab. 21 Dec. 1831 to Praag, studeerde daar in d. geneeskunde, werd or assistant in d. verloskunde on in d. vrouwenziekten
en nag zich in 1860 benoemd tot hoogl. in d.
verloskunde to Wtirzburg. HU schreef o. a.
„Handbuch der Geburtshulfe" (1877, 4e dr.) on
„Lehrbuch der Krankheiten der Weiblichen
Sexualorgane" (1875, 5e dr.); on overl. 12
Juni 1891.
Scapha, 't Lat. woord voor een boot,
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kuip, trog on verder voor elk uitgehold voorwerp. Scapham scapham dicere, spreekwoordelUk voor: ronduit spreken, 't kind btj zijn
rechten naam, een schurk een schurk noemen.,
Scaphander. Met dozen naam worden
in 't algemeen hulpmiddelen aangeduid, v.
welke personen, die niet zwemmen kunnen,
zich bedienen om drtjvende to blUven. Meer
bepaald wordt htj toegepast op toestellen,
die tot 'tzelfde doel vervaardigd on zeer
onderscheiden v. vorm zijn kunnen. 't Beginsel,
waarvan men uitgaat, is, dat men met 't
lichaam stotten v. eon geringer soort. gew..
dan water tracht to verbinden en aldus een
geheel tracht to verkrijgen, dat, zelf soorteldk
lichter dan water, op 't laatstgenoemde blijft
drjjven.
Scapulier (Scapularium)° is dat gedeelta
v. 't monniksgewaad, welks eene helft d.
borst bedekt, terwUl 't andere over d. rug
hangt; een schouderkleed. BU d. leekebroedersreikt 't scapulier slechts tot d. knie, b j andere
geesteltlken tot d. voeten. 't Zelfde woord heeft
ook d. beteekenis v. rozekrans, paternoster.
Scarabaeus, Zie Torren.

Scarborough, een zeestad in 't Engelsche
graafschap York, schilderachtig gelegen a. een
door rotsen ingesloten baai. Zij behoort tot d.
't drukst bezochte zeebadplaatsen v. Engeland
on heeft minerals bronnen, een goede haven
on 34 000 inw., die zich bezighouden met vis-schertj, handel in vleeschwaren on boter,
scheepsbouw enz.
Scariatti (A LESS ANDRO), een beroemd Ital.
componist, in 1658 to Napels gab. Nadat hij te
Rome onderwijs v. Carissimi had ontvangen,
werd hU hoofdcomponist iu Beieren, waar hU
eerst d. Italiaansche opera invoerde.
hield zich vervolgens korter of langer op te
Weenen, Rome en Napels, waar hij tot in
ztjn ouderdom componeerde en a. jongelieden
onderwtjs gaf. SCARLATTI overl. in 1728. Meer
dan 200 missen zijn door hem gecomponeerd;
onder zijn opera's is „La principessa fidele"
d. schoonste. Zijn cantatas zijn door Durantetot duetten gezet; 't was vooral in d. hoogen
kerkstijl, dat htj uitmuntte; hij streefde daarin
Palestrina op zUde on overtrof hem zelfs in
sommige opzichten. — Ook zijn zoom Domenico scARLArrr deed zich als componist, vooral
v. sonaten, kennen.
Scarpa (miTomo), een groot ontleedheelkundige, werd 13 Juni 1747 to Motto, een
dorp in d. provincie Treviso, gob.; htj had zUn
eerste opleiding to danken a. eon geleerden
oora on wUdde zich reeds vroegtUdig a. d.
studio der geneeskunde. Toen ztjn beroemdeonderwUzer Morgagni 't gezichtsverpogen
verloor, werd SCARPA diens assistant in zUn
wetenschappelUke on beroepsbezighedenOnder d. leiding v. prof. Calza vervaardigdeSCARPA d. waspraeparaten voor 't kraamgesticht to Padua, die thans nog daar bewonderd worden; daarna bestudeerde htj to
Bologna, onder Riviera, d. heelkunde on btt
ztjn terugkeer kreeg htj d. doctorshoed uit d..
handen v. Morgagni. Na d. dood v. dozen
Wilde SCARPA zich in 1771 n. Veneto begeven;
hij nam evenwel 't hem intusschen opgedragen professoraat in d. ontleed• on heelkundete Modena aan. flier moest htj voor zUn onderwtjs eerst alles inrichten. Na achtjaren v. on
vermoeiden arbeid door d. hertog Hercules IIT
beleedigd zUnde, ondernam hU een wetenschappeluke reis door FrankrUk, Holland on Engeland. waarop hU met vele beroemde heel- en
ontleedkundigen, vooral met d. beide Hunter's,
kennis maakte. Na eon afwezigheid v. twee
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jaar werd SCARPA, op aanbeveling v. d. keizerlUken lijfarts Brambilla, dien hij te Parijs
had leeren kennen, door Jozef II in 1784 tot
professor in d. ontleedkunde benoemd to Pavia,
waar hij evenzeer allerlei voor 't onderwUs
in gereedheid moest brengen. In 'tzelfde jaar
-ondernam hij op uitnoodiging v. d. keizer met
Volta een wetenschappelijke reis n. Praag,
Dresden, Leipzig, Halle, Berlijn en Gottingen.
Toen in 1796 Pavia bij d. CisalpUnsche republiek werd ingelijfd, bleef SCARPA niettegenstaande zijn weigering, d. eed v. trouw a. d.
republiek to zweren, in zijn betrekking en
word hij zelfs voor 't chirurgische gedeelte
a. 't hoofd geplaatst v. 't directorium der
geneeskundige zaken, voor welke betrekking
hij evenwel korten tijd daarna bedankte. In
1804 word hij op zijn verzoek eervol uit zijn
betrekking ontslagen, doch hij aanvaardde
•die weer in 1805 op uitdrukkelijke uitnoodiging v. Napoleon, die als koning v. Italie
hem tot koninklijk lijfarts benoemde, met
.een jaarwedde v. 4000 frs. Tot 1812 bleef hij
zijn chirurgische en ontleedkundige lessen
geven, totdat zwakte v. gezicht hem dwong
tot 't aanvragen v. zijn ontslag, dat hem
verleend werd met d. titel directeur der geneeskundige studian. Hij overl. 31 Oct. 1832 to
Pavia. Hij bezat verschill. ridderorden en
vijftien academian on geleerde genootschappen telden hem onder hun laden.
SCARPA schreef o. a. „Observationes de structura fenestrae rotundae" (1772), „Anatomicae
disquisitiones de auditu et oliactu" (1789),
„Tabula° neurologicae ad illustrandum historian cardiacorum nervorum" (1794), „De anatome et pathologia ossium" (1827), „Sulle
principali mallattie degli occhi" (2 din, 5e dr.
1816) on „Sull' ernie" (1820, 2e dr.).
Scarpanto, vroeger ook Carpatho en Carpathus geheeten (waardoor ook 't gedeelte
der Middell. Zee om dit eiland d. naam Carpathische gekregen heeft), is een Turksch eiland,
ten zuidwesten v. Rhodus en ten noordoosten
v. Candia gelegen, dus een v. d. Sporaden. 't
Is 9 Ina lang en 3 uur breed, heeft vele hooge
bergen en is rijk a. vee en wild; ook vindt
men er ijzermijnen on marmergroeven.
Scarron (PAUL), een luimig Fransch dichter, geb. in 1610 (of 1611) te Grenoble. Zijn
losse levenswijze bracht hem tot een val in
't water, waarbij hij voor goed't vrije gebruik
zijner armen on beenen verloor. Bij d. koningin
aanbevolen, verwierf hij v. haar een jaarlijksche toelage en d. vrijheid d. zonderlingen
titel „Malade de S. M. la refine en titre d'office"
to voeren, dien hij zich dan ook in vervolg
v. tijd op d. titels zijner werken gaf. In weerwil v. zijn gebrekkigen lichaamstoestand trad
hij in 1652 in 't huwelijk met d. jonkvrouw
•d'Aubigne, later onder d. naam de Maintenon
vermaard geworden. Zijn luim verliet hem
niet; integendeel hij behield altijd dezelfde
opgeruimdheid, totdat hij 16 Oct.1660 to Parijs
overl. Onder zijn talrijke geschrilten zijn d.
vermaardste „Legende de Bourbon" (1742),
waarop spoedig zijn comisch gedicht „Typhan,
ou la gigantomachie" volgde, „Aeneis" (1649)
en „Le roman comique" (1662), een book,
dat op d. Franschen stiji bUna evenveel
invloed heeft gehad als d. „Lettres provinciales" v. Pascal. Al d. geschrilten v. SCARRON
zijn onder d. titel „Oeuvres completes" uitgegeven door Bruzen de la Martiniere (1739,
10 din). Zijn „Oeuvres burlesques" verschenen
afzonderlijk, met een „dedication a sa chienne"
(1668).
Scartazzini
(JOHANNES AND E EAS), een
-
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verdiensteltjk beoefenaar v. d. geschiedenis
der letterkunde, geb. 30 Dec. 1837 to Bondo, in
Grauwbunderland, on sedert 1834 predikant to
Fahrwangen, in Aargau. Vooral over Dante
heeft hij belangrUke werken in 't licht gegeven. Van daze noemen wij: „Dante Alighieri,
seine Zeit, sein Loben and seine Werke"
(1869; 2e dr. 1879); „Italienischer Dante-Kornmentar" (4 dln,1874—'90); „Manual° Dantesco"
(2 din, 1883); on „Dante in Germania" (3 din,
1882—'81). Ook schreef hij een „Italienische
Grammatik" (1889).
Scaurus (MARCUS AEMILIUS), d. naam V.
2 Romeinen, vader en zoon, tot 't patricische
geslacht der Aemilien behoorende. d. Eerste,
geb. in 163 v. Chr., werd,nadat hij een grooten
rijkdom ale geldwisselaar verworven on daarop
in Spanje on Sardinia bij 't leger gediend had,
in 120 praetor, in 115 consul en later Prin.
ceps Senatus. Hij was beroemd als redenaar
on onderscheidde zich door zijn gestrengheid
on waardigheid, waarom hij dan ook bij d.
Senaat en 't yolk in groote achting stond.
Bovendien was hij een zeer geslepen man,
die zijn baatzucht on eergierigheid behendig
wist to verbergen. Ook ale veldheer muntte
hij in d. krijg tegen d. Gathers uit on hij genoot
bij zijn terugkomst d. ear v. d. triomf. Niet
zoo loftelUk gedroeg hij zich in d. oorlog met
Jugurtha, ofschoon hij schrander genoeg was,
om to bewerken, dat hij nogmaals tot consul
en zelfs tot censor gekozen werd. Zijn zoon
onderscheidde zich, na in d. oorlog tegen
Mithridates quaestor v. Pompejus geweest to
zijn, in 58 v. Chr. als Aedilis Curilis door 't
schitterende vertoon, dat hij maakte. Hij list
voor d. tijd v. een enkele maand een houten
schouwburg bouwen, welke 80 000 menschen
bevatten kon on walks tooneel met 360
marmeren pilaren en 3000 bronzen beelden
versierd en a. d. wanden met marmeren platen, glasmozaiek en vergulde paneelen bedekt
was. In d. circus list hij 150 panters, vijf krokodillen on een rivierpaard to gelijk vertoonen. Cicero was zijn verdediger, toen hij
wegens onderdrukking in d. provincie Sardinia
werd aangeklaagd. Hij werd toen vrijgesproken, later echter wegens omkooping tot ballingschap verwezen. Zijn huis op d. Palatijnschen heuvel was destijds 't prachtigste on
't rijkst a. voorwerpen v. kunst in Rome. Zie
Mazois, „Le palais de Scaurus" (3de uitg., 1860).
Scepter? Zie Schepter.
Scepticiame, sceptische wijsbegeerte, is
een richting in d. bespiegeling, die a. d. stellige uitspraken v. 't dogmatism° tegonovergesteld is; zij drukt niet alleen een twUfel,
maar tegelijk een in d. verte zien, een onderzoek on bedenken uit, waarin men tot geen
stellig besluit kan komen. Terwijl d. dogmatische wijsgeeren sours door hun willekeurig
stellige wijze v. redeneeren tot een menigte
v. onbewtjsbare beweringen on met elk. strijdige stelsels gevoerd warden, kwam daardoor
d. wijsgeerige bespiegeling in een slechten
naam. Men begon to vragen, of 't voor d.
menschelUke redo wel mogelijk is, met voile
zekerheid iets als waar to erkennen, of misschien niet elks voorstelling slechts een
subjectieve schUn is, een bedriegelUke voorspi egeling der zinnen en der verbeelding. Doze
tw Orel a. d. mogelijkheid eener ware on zekere
kennis vertoonde zich in d. beginne op een
bescheiden wtjs. Hg sprak alleen een klacht
uit over d. zwarigheid, om tot zulk een
kennis to geraken, over d. duisternis, waarin
alias gehuld is, en over d. tegenspraak, waarin
d. wtjsgeeren onderling vervallen waren. Hid
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richtte zich daarom slechts tegen een to ver
gedreven en daardoor in haar stellingen aanmatigende bespiegeling en beval in dit opzicht
een zeker wantrouwen op eigen krachten en
een voorzichtige terughouding v. een stellige
beslissing aan. Tegen dozen twtjfdl, dien d.
logica zelf als een heilzaam voorbehoedmiddel
tegen d. dwaling in bescherming nemen mag,
was niets in to brengen; men had veeleer moeten wenschen, dat alle wtjsgeeren zulke twtjfelaara waren geweest. Doch sedert Pyrrho en
Timon (zie Pyrrho en Timon) een soort v.
school of secte gesticht hadden, in welke d.
twijfel als 't hoordbeginsel ex professo geleerd
en voorgestaan werd, veranderde allengs d.
logische twijfel, d. behoedzame terughouding
v. een voorbarig beslissend oordeel, in een
stellige bewering v. d. volstrekte onzekerheid
en d. onmogeltjkheid d. waarheid to kunnen bereiken. d. Sceptische denkers bestreden
niet alleen d. dogmatische philosophen, om
hun onwetendheid en aanmatiging a. to toonen, maar stelden zelfs als beginsel vast, dat
volstrekt niets kon gekend worden. Zij ondersteunden deze stelling door een menigte
gronden, v. welke d. meeste meer spitsvondig
dan juist waren, doch gingen eindeltjk zoover,
dit beginsel zelf voor onzeker en twijfelachtig
to verklaren, en meenden, dat men in ieder
geval gin toestemming moest onthouden.
Daardoor ging 't scepticisme in een negatief
dogmatisme over, dat d. wijsgeerige radeneering nog minder kon voldoen dan 't positieve, dat d. sceptici bestreden. Want 't is niet
mogeltjk over alles zich v. eon bepaald oordeel
te onthouden, omdat d. mensch tot handelen
bestemd is en een zeker richtsnoer behoeft.
Dit richtsnoer, 'twelk d. sceptici aanwezen
door to zeggen, dat men zich in 't leven
gedeeltelijk naar d. zinnealken schtin en voor
't overige naar d. bestaande zeden en gewoonten regelen moat, was hoogst onzeker en d.
onverstoorbare gemoedsrust, waarnaar zij op
dozen wag poogden to streven, is daardoor
geenszins to bereiken, omdat een zoo ver
gedreven twijfel iets zeer verontrustends voor
't gemoed is. d. Rode kan wel toegeven, dat
men a. deze of gene stelling twijfelt on in sommige opzichten zijn onwetendheid bekennen
moat; maar ztj kan nimmer met d. bewering
instemmen v. hem, die a. d. waarheid self
twjjfelt en in een volstrekt niets weten Ain
toevlucht zoekt. Dat is voor d. rode een zelfvernietiging. Men kan daarom d. sceptische
wtjsbegeerte als een verstandelUken zelfmoord
beschouwen, want als zoodanig legt ztj 't op
haar eigen vernietiging toe.
't Srepticisme kan dus niet ale een
btjzondere methode op 't gebied der wtjsbegeerte worden aangezien; als een wilze v.
redeneeren, om zich daarin voor alle voorbarige besluiten en vooroordeelen te wachten,
en als een voorzichtige twijfel, om des te
zekerder tot d. waarheid to komen, kan
't echter a. d. wetenschap gewichtige diensten bewijzen. Maar om in d. wilsbegeerte
to kunnen redeneeren, moat men noodzakelijk
eenige grondwaarheden aannemen, v. wake
men uitgaat, on d. feiten v. 't zelfbewustztjn
voor mogelijk bonder': wie sulks toegeeft,
houdt reeds op een consequent scepticus to
ztjn. Niettegenstaande d. ongertjmde overdrUving, waaraan 't scepticisme zich schuldig
maakte, heeft 't onmiddellijk een voordeeligen
invloed op d. beoefening der wtisbegeerte
uitgeoefend. 't Is bestendig d. tuchtmeester
v. 't voorbarige, to hoog vliegend dogmatisme geweest: 't Heeft door zijn tegenwer,
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pingen d. dogmatische wtjsgeeren genoodzaakt, hun stellingen en systemen opnieuw
te onderzoeken, en daardoor hun denkkracht
gesterkt, een menigte nieuwe denkbeelden
doen ontstaan en d. oudere op vastere
grondslagen doen vestigen. 't Heeft eindeli* tot een diepere nasporing v. d. aard
v. 't menscheltjk kenvermogen aanleiding
gegeven on d. critische methode, welke daarop
gegrond is, in 't leven geroepen.'t Scepticisme
v. Hume gal aanleidmg tot d. „Kritiek der
Zuivere Rade" v. Kant (zie Kant). Dat 't
scepticisme zoovele vrionden gevonden heeft,
is zeer begrijpelijk. Men kan bij d. bestrijding
v. 't dogmatism° zooveel scherpzinnigheid en
geestigheid ten toon spreiden, dat reeds dozeomstandigheid vele vernuftige mannen tot
't scepticisme moest doen overhellen. Bovendien geeft men zich 't voorkomen v. eon
zekere onbevooroordeelde onpartijdigheid, als
men alle gevoelens bestrijdt en zelf niet beslist. Eindelijk beveelt zich deze methode v_
redeneeren door een zekere gemakkelijkheid
a., want 't is veal lichter anderente bestrijdenen tegen alles bedenkingen on tegenwerpingen
to maken dan self d. zwaarste wijsgeerige
vraagstukken op to lossen. Dit mag ook wel
d. oorzaak zijn v. 't feit, dat onder d. sceptici
velen gevonden worden, die, evenals bij d.
meeste tegensprekers 't geval is, meer vlugge
gevatheid dan grondige kennis en diepe denkkracht ten toon spreiden on veeleer sophisten
dan wijsgeeren kunnen genoemd worden.
't Is er echter ver vandaan, dat alle seeptische wijsgeeren volslagen on consequent&
sceptici zouden geweest zijn. d. Meeste gaven
zich daarvan meer 't aanzien dan dat zij 't
werkeltjk waren, of bleven to halver wageop d. wag v. d. volstrekten twijfel staan. Ztj
listen a. d. logica, mathesis en zedenleer 't haar
toekomende gezag of beschouwden 't scepticisme als 't middel, om 't dogmatische supernaturalisme tegen d. uitspraken v. redo en
wijsbegeerte to handhaven (zie Huet). Hun
scepticisme vloeide niet uit een voorzichtige
waarheidsliefde, maar uit een afkeer v. eon
wtjsgeerige denkwilze voort, terwijl zij niet
bedachten, dat, zoo d. rode zich niet tot d.
kennis der zedeltjk-godsdienstige waarheden
on der goddelijire dingen kon verheffen of er
eenigszins over kon oordeelen, wtj niets a.
een hoogere openbaring zouden hebben en 't
geen redelgken mensch in d. gedachte sou
kunnen komen, 't bestaan daarvan a. to nemen.
't Zoogenoemde geschiedkundig scepticisme,
dat a. sommige verhalen en omstandigheden,
die men als geschiedenis wil doen doorgaan,
(voornameltjk uit d. vroegste Alden) twijfelt
of wel deze geheel ontkent, moat men niet
met 't wijsgeerig scepticisme verwaxren.Eerstgenoemde richting wordt ook aangeduid met
d. naam historische critiek.
Schaaf. Schaven .worden gebruikt om a.
stukken metaal of hout bepaalde platte of
gebogen (meestal cylindervormig) vlakken a.
to brengen. Voor 't bewerken v. metalen
maakt men meestal v. machinale schaven
gebruik, die haar beweging v. eon stoommachine ontvangen en verdeeld worden in

schaafmachines, vjfimachines, groefmachines en
ploeg- of stootmachines. Voor 't bewerken v.

hout gebruikt men ook schaven, die met d.
hand bewogen worden. Het to bewerken stuk
bout wordt dan vastgezet op een strijkbank,
op een schaafbank of op een futselhout, een
plankje, dat met d. eene hand wordt vastgehouden, terwtjl d. andere hand d. schaaf beweegt. Een kuiper set echter d. schaaf vast
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en beweegt d. duigen v. een vat over haar
been. d. Handschaven bestaan in hoofdzaak
uit een houten blok en een ongeveer rechthoekig stuk ijzer (schaafbeitel) en worden in
verschill. soorten verdeeld. d. Voornaamste
dezer zijn d. blokschaaf, d. gerfschaaf, d. reeschaaf, d. boorschaaf, d. ploegen, dienende tot
't uitwerken v. gleuven of groeven, d. hor/itoet, d. tandschaaf en 't kroosbord.
Schaaffhausen (HERMANN), een Duitsch
anthropoloog, gab. 18 Juli 1816 to Coblenz,
sedert 1855 buitengewoon prof. in d. physiologic to Bonn en sedert 1883 tevens president
v. d. vereeniging v. oudheden in d. Rijnprovincie en president v. d. natuurhistorische
vereeniging voor d. Pruisische Rijnlanden en
Westphalen. H.ij overl. 26 Jan. 1893 to Bonn.
Ztjn voorn. werken zijn „Ueber die Urform des
menschlichen Schadels" (1869); „Anthropologische studien" (1885); „Die Ph ysiognomik '
(1887); „Der Neanderthaler Fund" (1888) en „Die
vorgeschichtliche Ansiedelung in Andernach"
(1889).
Schaafstroo, Zie Paardenstaart.
Schaaik, ook Schayk, een gemeente in

d. Nederl. prov. Noord•Brabant, 1 1/2 uur v.
Grave, met ruim 1590 inw.
Schaa.kspel. Onder alle spelen is er misschien geen, walks oorsprong zich zoo in d.
hoogste oudheid verliest als 't schaakspel ;
geen, dat zoo algemeen over d. wereld verspreid on dat door zijn ingewikkelde combinaten zoozeer 't nadenken en d. schranderheid
vereischt als dit. Dat 't v. Oosterschen oorsprong is, wordt niet alleen bevestigd door
d. bijna eenparige getuigenis v. alien, die d.
geschiedenis v. dit spel hebben nagegaan,
maar blijkt ook uit d. aard en d. bewegingen
der stukken, wanneer men daze terugbrengt
tot die vormen, welke men voor d. oorspronkelijke houdt. d. „Koning" is in alien
deele d. Oostersche vorst, die, zelf beperkt in
zijn bewegingen, genoegzaam alles overlaat
a. gin met uitgestrokte macht bekleeden
grootvizier (in d. tegenwoordigen norm d.
„Koningin"). Zelfs d. plaatsing der stukken
is klaarblijkeltjk ontleend a. 't karakter v. 't
spel: een veldslag tuss. twee vijandelijke
legers; in 't midden bevinden zich d. koning
en d. grootvizier, hebbende ter weerszijden
d. gewapende olifanten (onze „raadsheeren",
door d. Engelschen veranderd in bisschoppen — vandaar in d. afbeeldingen v. schaakpositien d. mijter ter aanduiding v. een
raadsheer — door d. Duitschers in loopers en
door d. Franschen in narren), op welke d. rui.
teri.j volgt, d.„paarden",
terwijl d. strkjdwagens,
d. „torens'',
d. flanken en 't voetvolk, d.
„pionnen", in d. voorhoede geplaatst zijn. Naar
d. vier klassen v. strijdmiddelen beet 't spel in
't Sanskriet Tschaturanga (vierledig), waaruit
't Perzische Shatrenj ontstaan is; doch daze
benaming heeft moeten wijken voor dien v.
d. hoofdpersoon, om wien 't eigenlijk to doen
is, Shah of ,Sljah, d. Perzischen naam v. een
koning, verwant met S.jeik, opperhoofd. Uit
dit woord in ons „schaak" ontstaan, gelijk
made 't Engelsche „check", 't Fransche
„echec", 't Hoogduitsche „Schack" enz.'t Doel
V. 't spel is bereikt en d. partij gewonnen,
wanneer men d. vijandelijken koning „mat"
zet, walk woord in d. Semitischen taalstam
d. „dood" aanduidt.
't Spreekt v. zelf, dat wij hier niet kunnen
treden in een ontwikkeling en beoordeeling
der verhalen aangaande d. uitvinding v. dit
spel, v. welke 't 't meest algemeen verspreide
is, dat zekere Sissa 't zou hebben uitgedacht,
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om zijn koning aanschouwelijk voor to stel

len, hoe hulpeloos en onmachtig hij was
op zich zelf en zonder d. hulp v. ztjn vizier
on v. ztjn lager, waaraan zich dan weer vastknoopt een verzinnelijkte voorstelling v. 't
snelle verhoogen der getallen in geometrische reeksen door d. gevraagde belooning in
graankorrels, wier aantal, beginnende met
1 voor 't eerste vak v. 't schaakbord, btj 't
64e zou bedragen 18 000 000 000 000 000 000, die
een uitgestrektheid v. 2200 vk. mtjlen, ter
hoogte v. 10 M. met graan belegd, zouden
beslaan.
Niet oneigenaardig heeft men 't schaakspel
vergeleken met een veldslag tuss. twee vtjandelijke legers; 't toonoel v. d. strijd is een
vierkant bord (schaakbord), verdeeld in 64
vierkantjes of vakken, die afwisselend wit
en mart (of bruin) v. kleur zijn. d. Strijdkrachten v. beide partijen, a. haar kleur
(wit of geel en zwart, rood of bruin) kenbaar, zijn geltjk en ten getale v. 16 stukken a. weerskanten vOOr d. aanvang v. d.
strijd volgenderwijs op d. beide onderste
en bovenste vakkenrijen v. 't schaakbord
geplaatst: op d. achterste rij, wier vierkantje a. d. rechterhand wit moat zijn, staan
koning on koningin of dame in 't midden;
ter weerszijden v. hen bevinden zich d.
raadsheeren of loopers, vervolgens d. paarden en eindelijk d. torens of kasteelen, alle
ten getale v. twee; d. acht vakken der voorlaatste rij worden door acht pionnen of boeren
bezet..
d. Beteekenis en beweging der verschill.
stukken zijn zeer verschillend en hiervan zijn
stellig voor eon good deel d. vele afwisselingen, die 't schaakspel aanbiedt, afhankelijk;
v. onderen naar boven opklimmende, volgen
d. stukken elk. aldus op:
d. Pionnen ztjn d. 't minst vermogende stuk-

ken; zij kunnen slechts voorwaarts en in een
rechte lijn bewogen worden. Behalve dat men

hen v. d. 2e rij, met overspringing v. d. 3e,
naar d. 4e mag verzetten (wanneer d. pion
daarb(j 't schaak v. een pion der tegenpartti
passeert, mag htj door dien pion genomen
worden), worden zij telkens slechts een vak
vooruitgebracht.
Wanneer een pion d. tegenovergestelden kant
v. 't schaakbord (d. i. d. achterste rij v. d.
tegenpartij) bereikt, mag een ander geslagen
stuk daarvoor ingeruild worden; sommigen
willen, dat men in dat geval niet juist alleen
recht heeft op een reeds geslagen stuk, maar
dat men alttjd een koningin mag vragen,
dus ook wanneer daze nog op 't bord staat,
zoodat men dan met meer dan een koningin
zou spelen. — d. Pionnen slaan schuin en
alleen in voorwaartsche richting.
d. Raadsheeren worden, niet als d. pionnen
in een rechte, maar in een schuine ltjn en
over d. geheele lengte dezer bewogen.d.Eene
raadsheer loopt over d. witte, d. andere over
d. zwarte vakken. Zij slaan in d. richting,
in welke zi,j bewogen mogen worden, dus in
een schuine.
d. Paarden kunnen in waarde met d. raadsheeren ongeveer op een lijn gesteld worden;
zij hebben editor, vooral bij 't begin v. d.
strijd, iets voor op d. laatsten door 't eigenaardige hunner beweging, waardoor z() onverhoedsche aanvallen doen en daze sneller naar
een ander deel v. 't slagveld overbrengen. Zij
springen telkens twee vierkantjes in rechte
en een in schuine richting ('tztj rechts, 'tzij
links) en kunnen zich naar alle zijden bewegen; zoo kan btjy. een paard, geplaatst op,
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1 5de vak (v. links of gerekend) der 3de raj,
v. daar springen naar
't 4de (natuurlUk made v. links of gerekend)
der iste rij.
't 3de der 2de
't 3de der 4de
't 4de der 5de
't Ede der 5de
't 7de der 4de
't 7de der 2de en
't 6de der iste.
Kan men, wanneer d. tegenpartij eenig stuk
schaak zet, zich daaraan onttrekken, als men
in d. gelegenheid is, een ander stuk tusschen
▪ bedreigde en 't bedreigende to plaatsen, dit
helpt niet by d. aanval der paarden, die over
alles mogen heenspringen. Door daze eigenschap, welke geen ander stuk v. 't schaakspel bezit, zijn d. paarden niet 't minst geducht voor d. tegenpartij.
d. Torens bewegen zich in rechte lijnen voor-,
achter- en zU waarts over d. geheele lengte
(ler lijn en slaan naar alle zUden heen in een
xechte lijn.
d. Koningin, hoewel machtiger dan d. koning,
.daar zij over een geheele lijn on d. koning
daarentegen slechts v. 't eene naar 't andere
vak mag bewogen worden, noemen wij 't eerst,
•omdat d. koning, v. wien d. winst of 't verlies v.
d. slag afhangt, d. hoofdpersoon is. d. Koningin
is 't sterkste stuk v. 't spel; in haar toch zijn
• macht on d. beweging v. een raadsheer on een
toren vereenigd. Zij staat btj d. witte stukken
ter linker-, btj d. zwarte ter rechterzijde v. d.
koning, dus bU d. eerste op wit, by d. laatste
.op zwart („Rex ater in albo, servat Regina
,colorem").
d. Koning eindelUk is d. hoofdpersoon, omdat,
;zooals wij reeds opmerkten, wanneer hij mat
of schaakmat is gezet, d. party verloren is, al
ware men nog in 't bezit v. al an andere
-stukken. d. Koning nu is mat, wanneer men,
.als htj schaak wordt gezet, geen ander stuk
tusschen hem en 't vijandelUke kan plaatsen
-en hij nergens heen kan vluchten, zonder in
• schaak v. d. stukken der tegenparU to komen;
kan d. koning, wanneer hU 't eenig overgeblevene of nog beweegbare stuk is, terwUl
htj niet schaak staat, niet verzet worden,
.zonder schaak to geraken, dan is htj niet mat
en 't spel dus niet verloren; men beet d.
koning dan pat (Fransch echec pat; Italiaansch
patto ; v. 't Lat. pactum, verdrag) en 't spel
is quitte. Dit laatste is mode 't geval bU
echec perpdtuel, roi ddpouille" der beide partijen enz.
't Is gebruikelijk, dat, wanneer men koning of koningin schaak zet, d. tegenpartU
-daarop moat opmerkzaam gemaakt worden;
men doet dit door d. uitroep „Koning of
Koningin schaak!" Sommigen strekken daze
-waarsuhuwing ook tot d. torens uit.
Nooit mag d. eene koning in 't schaak v.
-d. anderen komen.
Een bijzondere verplaatsing v. d. koning is
zoogen. roqueeren; dit bestaat hierin, dat
men een toren, rechts of links, naast d.
koning plaatst en d. koning vervolgens op
vak rechts of links v. d. aldus verplaatsten toren. Daze handeling, die voor een
zet geteld wordt, kan natuurlUk alleen geschieden, wanneer d. vakken, die zich tusschen
Ironing on toren bevinden, vrU zUn; zU mag
Aileen onder d. volgende omstandigheden
plaats hebben: 1 0. mogen koning en toren
nog niet v. hun plaats zUn geweest, 20. mag
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d. koning niet schaak staan (d. toren wel) en
30, mag men by 't roqueeren met d. koning
't schaak v. een vUandelijk stuk niet passeeren
(wel met d. toren).
Dit is in ruwe trekken d. loop v. 't
schaakspel, zooals 't doorgaans ten onzent
gespeeld wordt. In meer bUzonderheden to
treden, verbiedt ons 't bestek v. dit work;
hem echter, die er zich nader mee bekend
wenscht to maken, verwijzen wtj naar d. bestaande handleidingen v. Morphy („The Chessplayers handbook"), Bilguer en Lase („Handbuch des Schachspiels") en Stein („Nieuwe
proeve v. handleiding tot 't Schaakspel" en
„Beknopte handleiding tot 't Schaakspel")
en naar Van der Linde's „Geschiedenis v. 't
Schaakspel".
Schaaldieren. d. Schaaldieren (crustacea)
maken een der vijf klassen uit v. d. groep
der gelede dieren (animalia articulata of arthropoda). Zij onderscheiden zich v. d. dieren der
vier andere klassen door d. volgende kenmerken; zij ademen door kieuwen of door d.
huid en niet door luchtgaten; zU bezitten
buikpooten (abdominale pooten).
Zij worden schaaldieren genoemd, omdat
btj verreweg 't grootste aantal soorten d.
uitwendige bekleeding bestaat uit een harde
schaal, welke calciumcarbonaat bevat; bid d.
meeste kleine soorten evenwel is d. huid
hoornachtig of zelfs lederachtig. By enkele
geslachten is d. schaal min of meer v. 't
lichaam gescheiden en in twee kleppen verdeeld. d. Kop is niet alttjd een afzonderlijk
lichaamsdeel, ja! zelfs meestal slechts kenbaar door d. plaatsing der oogen en sprieten.
Men ziet dus meestal vooraan een kopborststuk, dat is een deel, dat uit kop on borststuk is samengesteld en dat soma niet scherp
gescheiden is v. 't abdomen (achterlUf); op
dit deel volgt een ander, meestal uit vele
geledingen samengesteld, dat 't achterste gedeelte v. 't darmkanaal en zenuwstelsel bevat;
dit lichaamsdeel wordt staart genoemd. By
andere schaaldieren is doze staart niet duidelijk to herkennen en 't geheele lichaam in
ringen verdeeld.
Wat 't zintuig des gezichts betreft, zijn d.
schaaldieren seer onderscheiden bedeeld. Sommige hebben twee samengestelde oogen, die
dikwijls op 't einde v. een steeltje staan;
andere twee groepjes v. enkelvoudige oogen;
nog andere hebben samengestelde, benevens
een of twee enkelvoudige oogen; weer andere
bezitten slechts een oog en d. 't minst
volmaakte vormen, d. parasieten, zUn geheel
blind. Gehoorblaasjes komen meestal a. d.
basis v. 't voorste paar sprieten voor.
d. Meeste schaaldieren bezitten vier sprieten, welke gewoonlUk uit een seer groot
aantal leedjes bestaan, op drie of vier grootere ingeplant. BU sommige zUn d. sprieten
kort, 14) andere zeer lang; d. twee buitenste
zUn gewoonlijk d. langste en overtreffen bU
't geslacht Palinurus 't lichaam tweemaal in
lengte. BU sommige 4eslachten zUn slechts
twee sprieten aanwezig; 't geslacht Limulus
heeft in 't geheel geen sprieten.
d. Mond, die a. d. onderzUde v. 't voorste
deel des lichaams aangetroden wordt, is v.
kaken voorzien of, by d. lagers vormen, tot
een zuiger vergroeid. BU d. kauwende schaaldieren vindt men eon korte bovenlip, eon
paar harde bovenkaken, met een kort voelertje a. d. bovenrand, en een dunne vliezige
tong a. 't onderstuk, daarna twee paar vliezige,
behaarde onderkaken en eindeltjk drie paar
tot kaken vergroeide pooten. Van dozen
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algemeenen vorm wijken d. monddeelen v.
somniige geslachten somwijlen nog al aanmerkelijk af.
d. Ware pooten zijn a. d. onderztjde v. 't
voorste deel des lichaams gehecht. 't Eerste
paar is bij vele schaaldieren tot zoogenoemde
scharen ontwikkeld; d. valsche pooten, die
a. d. ringen gehecht zijn, welke d. staart uitmaken, zijn btj vele soorten in twee draden
verdeeld en dienen niet alleen tot beweging,
maar ook ter bewaring der eieren. d. Staart
,zelf is a. 't einde v. eenige bladachtige aanhangsels voorzien, die gezamenlijk een yin
vormen. d. Laagste vormen v. schaaldieren
bezitten alleen in hun jeugd pooten.
d. Ademhaling geschiedt door kieuwen of,
waar deze niet aanwezig zijn, door d. huid;
d. kieuwen hebben d. gedaante v. plaatjes of
getakte bundeltjes. Bij eenige geslachten zijn
doze kieuwen in afzonderltjke holten geplaatst,
bij andere liggen ztj vrij, bij nog andere zijn
ztj a. d. buikpooten gehecht. 't Bloed, dat
witachtig of paars is, wordt door 't hart, dat
a. d. rugzijde ligt, voortgestuwd ; uit d.
kieuwen keert 't naar een boezein terug, die
't hart omgeeft. Dit laatste is btj d. tienpootige schaaldieren rondachtig of zeshoekig;
bij d. meeste andere heeft 't d. gedaante v.
een langwerpig ruggevat, waaruit zijdelings
takken ontspringen. 't Hart is slagaderlijk;
(1. aderen worden door cellen of ruimten tuss.
d. deelen des lichaams vervangen.
d. Seksen zijn bij d. schaaldieren gescheiden, behalve bij d. rankpootigen, waar d. voortplantingswerktuigen v. beiderlei kunne in
dezelfde individuen aanwezig zijn (hermaphrodieten); d. in- en uitwendige geslachtsdeelen
zijn d. meeste dubbel. Bij vele schaaldieren blijven d. eieren, nadat ztj gelegd ztjn,
nog a. 't moederdier vastgehecht, wat wij ten
duidelijkste zien bij d. watervlooien, die in
onze stilstaande wateren leven. Sommige
jonge schaaldieren hebben eerst gedurende
een korten tijd een anderen vorm dan zij
later verkrijgen zullen; deze gedaante is
somtijds zoo afwijkend, dat d. dierkundigen
daardoor verleid zijn geworden, om naar d.
kenmerken dozer onvolkomene dieren nieuwe
geslachten op to stellen.
d. Schaaldieren verwisselen meermalen v.
huid, wanneer ztj jong zijn; volwassene tienpootige schaaldieren slechts eenmaal 's jaars,
sdoch daarbij wordt tegelijk d. inwendige huid
v. d. maag vernieuwd. Eenigen tijd voor d.
vervelling treft men a. weerszijden v. d. maag
twee ronde, kalkachtige plaatjes aan, die met
d. ouden maagrok btj d. vervelling in d. maag
komen en dan, zoo men meent, worden opgelost en in 't bloed opgenomen en dienen
tot afscheiding der kalkstof voor d. nieuwe
schaal. Deze plaatjes noemt men kreeftsoogen
(zie Kreeftsoogen).
Merkwaardig is ook bij deze dieren 't herstellingsvermogen, waardoor gekwetste of
verloren gegane ledematen weer door nieuwe
worden vervangen. d. Meeste schaaldieren
leven in zee, waar zij zich met dierlijke
stollen voeden.
d. Schaaldieren worden in 7 orden verdeeld,
welke zijn die der
1. schaalkreeften (thoracostraca, padophthalmata),

2. ringkreeften (arthrostraca),
3. rogkreeften (poecillopoda),
4. bladpootigen (phyllopoda),
6. schelpkreeften (ostracoda),
6. kuifpootigen (copepoda),
7. rankpootigen (cirripedia).
VIII. •
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Tot d. eerste orde behooren o. a. d. krabben
en d. kreeften, tot d. tweede d. pissebedden
en d. vlookreeften en tot d. zesde d. cycloopkreeften en d. parasiet-kreeften; tot d. vierde
orde worden gerekend d. watervloo en d.
kieuwpootigen en tot d. zevende d. eendenmossel en d. zeepok.
Schaalgieterij is 't gieten v. ijzer in
ijzeren vormen.
Schaambeenderen, Zie Geraamte.
Schaap. 't Schaap (Ovis aries L.) behoort
tot d. fam. der holhoornigen (Cavicornia) onder
d. herkauwende zoogdieren en onderscheidt
zich door kantig platgedrukte en in spiraal
gebogen horens (die evenwel gewoonlijk bij
't wijfje en in enkele rassen ook bij 't mannetje ontbreken), door 't gemis v. baard en
traanstrepen en , door 't aanwezig zijn eener
smeerbeurs, welke gevormd wordt door een
binnenwaartsche verlenging der huid en
wier opening a. d. voorzijde tuss. en even
boven d. hoeven der voor- en achterpouten ligt.
Dit nuttig dier werd naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk op d. gebergten v.
Azie aangetroffen, waar 't in een hooge,
koele, droge lucht v. voedzame planten leefde.
Vanhier heeft d. mensch 't over d. aardbol
verspreid en in alle luchtstreken overgevoerd.
Hierdoor heeft 't schaap in gestalte, wol,
grootte en andere zaken aanmerkelijke veranderingen ondergaan, afhangende v. 't klimaat en v. d. aard v. d. bodem.
Wilde schapen heeft men op 't Altai-geb.,
in d. Himalaya, in Kamtschatka en op d.
Rocky-Mountains (in Noord-Amerika) aangetroffen. Deze zijn alle in vorm en gedaante,
met verschil v. kleur, a. elk. gelijk, doch
onderscheiden zich v. d. wilde schapen, mou//ens genaamd, die in Perzie, in Armenig, op
Cyprus, op Sardinig, op Corsica en in Spanje
voorkomen en meer overeenkomst hebben
met d. tamme schapen.
Onder d. verschill. rassen der tamme schapen
verdienen onze bijzondere opmerking 't Tibetaansche, uit wiens zachte wol d. sjaals bereid
worden, en 't Spaansche, dat men in vele
landen en ook in ons vaderland heeft ingevoerd; dit is klein v. statuur en levert zeer
fijne, sterk krimpende wol op. Men onderscheidt deze schapen in wandelende, ambulantes, en blijvende, restantes ; onder d. eerste
hebben d. merinos, v. welke men in verschill.
streken v. ons vaderland eenige kudden houdt,
d. fijnste wol; d. laatste worden 's nachts op
stal gehouden, hun wol is v. een minder
fijne soort. Op d. Spaansche volgen d. Engelsche schapen, die in 14 rassen verdeeld
worden en wier wol die der eerste evenaart
en zelfs somtijds overtreft. 't Schotsche ras,
dat op d. eilanden ten N. v. Schotland gehouden wordt, levert zeer fijne, zachte en
glansrijke wol op, die niet geschoren, maar,
zooals nog tegenwoordig in Perzie, tegen d.
tijd, dat ztj v. zelf zou afvallen, geropt wordt.
d. IJslandsche schapen zijn merkwaardig om
hun 4 of 6 hoornen en d. Arabische om hun
grooten vetstaart, die soms 20 KG. weegt; d.
schapen tuss. d. keerkringen hebben in plaats
v. d. gewone gekroesde wol meestal sluik
geitenhaar en die v. Zuid-Afrika bovendien
nog lange, neerhangende ooren. Ook in ons
vaderland vindt men aanmerkelijk verschill.
rassen v. schapen. d. Drentsche hebben meestal
hoornen en een langen, ruigen staart, leveren
slechts 1 KG. wol, wegen haakschoon toss. d.
15 en 20 KG. en hebben zeer smakelijk vleesch.
d. Friesche schapen zijn groot en hebben een
23
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langen kop, grootere ooren, een korteren staart,
langere en kalere pooten en minder wol onder
't welke over 't geheele lichaam veel fijner,
doch zonder krimp is. Deze schapen leveren
4 tot 6 KG. wol op, zijn niet zoo sterk en
gevoeliger voor d. koude, brengen 2 tot 4
lammeren voort, wegen v. 30 tot 50KG.haakschoon en worden niet in koppels, maar bij 't
melkvee geweid. d. Groninger schapen hebben
een korten kop en breeden bek, leveren minder
fijne wol dan d. Friesche, ztjn dicht geleed,
hebben eon korten, plat breeden staart, meter
wol onder 't lijf , ztjn ruiger v. pooten, werpen
meestal 2 lammeren en bereiken haakschoon
d. zwaarte v. 20 tot 30 KG.
d. Ouderdom v. 't schaap kan men uit d.
tanden opmaken. In 't eerste jaar zijn d. 8
tanden voor in d. mond spits; in 't tweede
vallen d. beide middelste uit, waarvoor 2
grootere en breedere in d. pleats komen, en
in 't derde en vierde jaar verliest 't dier telkens
opnieuw 2 tanden en wel die, welke a. weerszUden v. d. gewisselde staan, waarop eindeltjk
in 't vijfde jaar d. hoektanden verwisselen,
zoodat 't same') met 8 gewisselde tanden
5 jaar oud is. Een hoogere ouderdom wordt a.
't brokkelige der tanden gekend. d. Schapen
tieren niet goad in moerassige streken, op
natte weiden of bij saprUke planten en staan
hier a. vele ziekten bloot. Droge, hooge streken
zijn voor hen 't meest geschikt en op d.
velden, waar vele kudden grazen, bevinden zij
zich bij 't korte, fijne gras en d. ziltige planten
zeer wel. Bij gebrek a. d. laatste of a. aromatische planten geeft men hun een- of tweemaal
in d. week eenig zout, 'tgeen good is om vervuiling, verslijming en andere ziekten to verhoeden. d. Ram is op d. ouderdom v. 18 maanden
in staat tot d. voortteling ; d. ooi kan reeds koppelen, als zij een jaar oud is.'t Schaap draagt
21 of 22 wegen. In onze noordelUke provinei6n brengt men in Oct. of Nov. d. ram 14 d.
ooien, opdat zij in Mrt of Apr. d. lammeren
zouden werpen, die op d. leeftijd v. ongeveer
2 maanden gespeend worden, wanneer d.
schapen, die NI 't melkvee gehouden worden,
d. geheelen zomer worden gemolken; doch
sommigen meenen, dat d. lammeren langer
moeten zuigen, omdat ztj anders hun geheele
Leven door nietig bltjven. d. Mannetjes-lammoron worden, wanneer zij 14 dagen oud
gesneden en dan hamels genoemd; ook geschiedt dit op sommige plaatsen met d. ooilammeren, dock hier to lande wordt dit zelden
gedaan. d. Schapen gin doorgaans wit, somteds ook bruin, zwart of gespikkeld; doch d.
witte worden uit hoofde v. hun wol, die v.
meer nut is, voor d. baste gehouden. Op sommige plaatsen worden ztj jaarltjks maar eons,
op andere tweemaal gesehoren; d. wol der
eerste schering is alttjd zachter en fijner dan
die v. d. tweede.
d. Eerste veefokkertj heeft zich vermoedelijk
alleen tot schapen bepaald, die bij vele volken
in d. oudheid een voornaam gedeelte v. bun
rijkdom uitmaakten. Mogen ook d. schapen
niet d. eerste dienen zijn, die d. mensch a.
zich onderworpen heeft, stellig behooren zij
tot d. nuttigste. Hun melk levert een aangename kaas; hun vleesch dient tot spijs,
v. d. darmen worden snaren gemaakt; v. d.
beenderen wordt ltjm bereid; d. drekstoffen
dienen tot meat en v. d. huid vervaardigt men
perkament. Bovenal echter is 't d. wol, die
voordeel aanbrengt, daar zij tot 't maken v.
zeer vele kleedingstukken, dekens enz. gebezigd wordt.
Dear 't schaap op d. bergen to hula behoort
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on toch door d. mensch gedwongen wordt tot
't leven in lage, moerassige streken, is 't niet
to verwonderen, dat 't v. velerlei ziekten en
ongesteldheden to ltjden heeft; v. deze zijn
d. voornaamste: vurige uitslag, klauwzeer of
rotkreupel, 't loopende vuur, d. pokken, 't
schurft, d. draaiing, 't miltvuur en 't ongans
of d. leverziekte.
Schaapsoor, Zie Limoenkruid.
Schaapsteentjes, Zie Sruiskruid.

Schaasberg, ook Schaesberg, een gemeente in d. Nederlandsche prow. Limburg,.
nabij Heerlen en Kerkrade, met een oud
kasteel on ruim 1200 inw., die meerendeels
in d. landbouw hun bestaan vinden.
Schabatz of Sjabatz, een stad in 't
koninkrijk ServiO, a. d. uitmonding v. d. Kamitsjak in d. Save, met 12 000 inw., die zich
bezighouden met handel in graan en ♦ ee. Zip
is d. zetel v. een bisschop.
Schachner (RUDOLF JOSEPH), een Duitsch
pianist en componist, in 1821 to Munchen
geb. HU gat' in verschill. steden concerten on
vestigde zich in 1835 to Londen, waar hij als
leeraar in 't klavierspel veel opgaug maakte.
Thans woont hij in Weenen, waar hij o. a. zijn
oratorium „Israels Rilckkehr von Babylon" tens
gehoore bracht.
Schachtovens. Zie d. art. hoogovens en
koepelovens. Ook een kalkoven is een schachtoven.
Schack (ADOLF FRIEDRICH, graaf von), eon
Duitdch dichter, letterkundige on beoefenaar
v. d. kunst, geb. 2 Aug. 1815 to Brasewitz,
bij Schwerin. HU deed verscheidene reizen
door Zuid-Europa, vestigde zich in 1855, na
korten tijd in Mecklenburgschen staatsdienst
gestaan to hebben, to Miinchen en ward in
1876 door d. Duitschen keizer in d. erfelijkerk
gravenstand verheven. Hij is een verdienstelijk
beoefenaar v. d. kunst, voornamelijk der schilderkunst; zijn schilderijengalerij is een der
beroemdste particuliere verzamelingen (zie zijn
werk „Moine Gemaldesammlung" 1884). Sedert
1856 is SCHACK eerelid v. d. Mtinchener academie v. wetenschappen en sedert 1879 tevens
v. d. academie der kunsten aldaar; in 1890.
vestigde hij zich to Zillow in Mecklenburg.
Van zijn werken noemen wij „Die Geschichte
der dramatischen Litteratur und Kunst in
Spanien" (1854), „Poesie und Kunst der Araber
in Spanien und Sizilien" (2 din, 1877), „Spanisches Theater" (2 din, 1845), Firdusi" (1876),
„Romanzero der Spanier und Portugiesen"
(1860), „Das Jahr Eintausend" (1892), Orient
und Occident" (3 dln, 1890) en „Geschichte der
Normannen in Sizilign" (1889). ZUn gedichten,
„Lotos blatter" (1882), „Gedichte" (6e dr. 1888)
e. a., munten uit door onberispelUken vorm
on diepe gedachten. ZUn „Dramatische Dichtungen" verschenen in 2 din in 1879, ztja
„Gesammelten Werke" in 6 dln in 1885 en
gemengde geschriften onder d. titel „Pandora"'
(1889). Ztjn leven beschreven Zabel (1885) en
hij zelf in „Ein halbes Jahrhundert" (1888).
Schade en Schadeloosstelling. Onder
schade kan men in 't algemeen vIrstaan elk
verlies, geleden, iedernadeel, ondervonden ten
opzichte v. persoon of goederen. 't Onderzoek
naar d. vraag, wanneer d, geleden schade wet
en wanneer zij niet 't recht medebrengt, vergoeding voor Naar to vorderen, en naar d..
gevallen, waarin htj, die schade toebracht, tot
hear vergoeding gehouden is. vormt een der
belangrijkste hoofdstukken, v. d. rechtswetenschap en heeft gevoerd tot eenige vaste regels,
die men over 't algemeen in acht neemt. Zoo
kan men voorop stellen, dat ieder, die schadq,
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toebrengt of door wiens schuld deze plaats
heeft, verplicht is die te vergoeden; d. schade
dus, geleden door eigen toedoen of ten gevolge
v. overmacht, is niet vatbaar voor vergoeding;
d. schuldenaar bijv., die door overmacht in d.
onmogelijkheid wordt gebracht a. zijn verplichtingen te voldoen, is bevrtjd v. d. gehoudenheld tot vergoeding der daardoor te weeg
gebrachte schade.
't Is echter niet genoeg, dat er schade is toegebracht; d. vordering tot vergoeding a. d.
eene zijde en d. verplichting tot vergoeding
a. d. andere moeten ook op een zekeren grondslag berusten. d. Wet en d. overeenkomst
alleen kunnen te weeg brengen, dat beide
rechtsgevolg ontvangen. Zoo heeft d. wet
voogden, curators, bewindvoerders e. a. aansprakelijk gesteld voor alle schade, die zou
kunnen voortvloeien uit hun onwettige handelingen of verzuimen, terwiji zij meer in 't bijzonder d. verplichting tot vergoeding heeft
verbonden a. d. schade, ontstaan ten gevolge
v. 's menschen toedoen; d. gehoudenheid daartoe wordt in onze wet genaamd: „d. verbintenis, die uit kracht der wet geboren wordt";
zij werd in 't Romeinsche recht onderscheiden
in obligatio quasi ex contractu, ex delicto en
quasi ex delicto. Tot d. eerste soort behoort d.
gehoudenheid v. hem, die zonder last iemands
zaken waarneemt (negotiorum gestio), tot vergoeding der schade, door zijn schuld en nalatigheid veroorzaakt; voorts 't recht terug
te vorderen wat onverschuldigd is betaald
(condictio indebeti). Men is in d. tweede plaats
verantwoordelijk voor d. schade, door moedwil, onvoorzichtigheid of nalatigheid (dolus en
culpa) a. een ander toegebracht. 't Doet er
niet toe, of die onrechtmatige daad strafwaardig zij in 't oog v. d. strafrechter, d.
vordering tot vergoeding strekt alleen ter
bekoming v. een aequivalent voor 't geleden
verlies. d. Burgerlijke rechter beoordeelt haar
en d. voeging der benadeelde partij in 't strafgeding is in onze wet slechts bij wijze v.
uitzondering toegelaten.
Eindelijk staat men niet enkel in voor 'tgeen
men in persoon bedreef, maar ieder blijft verantwoordelijk voor d. daden v. hen, die onder
zijn opzicht staan, of voor d. schade, teweeggebracht door zaken, die men beheert; d.
gevallen, waarin dit plaats kan hebben, zijn
in onze wet uitvoerig beschreven.
Hij, die zich bij overeenkomst heeft verbonden, is aansprakeltjk voor d. schade, uit
't niet nakomen daarvan v. zijn ztjde ontstaan
(obligatio ex contractu); d. rechtsvordering en
d. gehoudenheid worden hier dus geregeld en
door d. overeenkomst en door d. wet.
d. Uitgebreidheid der schadevergoeding
hangt of v. omstandigheden en v. d. bepalingen
der wet en der overeenkomst; zij betreft Of
d. onmiddellijke schadeloosstelling (damnum
emerg ens, dommage) Of ook d. winstderving
(lucrum cessans, inter ets). — Indien d. vergoeding
alleen in d. wet of bij d. overeenkomst is
voorgeschreven, doch niet voor ieder bijzonder
geval bepaald, zal d. rechter over haar moeten
beslissen. — Ofschoon in d. meeste gevallen
d. schadevergoeding zich laat omschrijven door
geldelijk bedrag, 'tgeen bijv. altijd plaats heeft
btj 't niet nakomen v. verbintenissen, die d.
betaling eener geldsom betreffen, waar d. vergoeding enkel bestaat in d. voldoening v.
d. wettelijke interest, toch is geld of geldswaarde in sommige gevallen ontoereikend
om d. geleden schade te herstellen; o. a. is
dit 't geval bij 't nadeel, door boon of laster
in eer en goeden naam geleden; d. beleedigde
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partij bekomt volgens onze wet d. bevoegdheid
op kosten v. hem, die haar aanrandde, 't vonnis
te doen openbaar maken, waarbij verklaard is,
dat d. gepleegde daad is hoonend, lasterltjk of
beleedigend, tenzij d. laatste mocht verkiezen
d. beleedigde partij in 't openbaar verschooning te vragen.
Verzuim of nalatigheid, bijv. v. 'tgeen in
't belang v. d. gezondheid of openbare orde
is voorgeschreven bij verordening of maatregel v. politie, brengt behalve d. daarop gestelde straffen, dikwijls gehoudenheid tot vergoeding v. d. daardoor ontstane schade mede.
Ten slotte moet nog worden opgemerkt, dat
in somrnige gevallen 't toebrengen v. schade
gestraft wordt, ook al vordert d. benadeelde
partij geen vergoeding, indien d. orde der
maatschappij of d. rust en veiligheid der
ingezetenen erdoor bedreigd worden of reeds
benadeeld zijn. Zoo worden in d. Code Penal
onderscheidene gevallen opgenoemd, in w elke
iemand wegens 't toebrengen v. schade a.
gebouwde en ongebouwde eigendommen, a. te
veld staande vruchten, a. koopwaren enz. a.
gerechtelijke vervolging bloot staat. Zoo wordt
't vervalschon v. koopwaren — ofschoon op
zichzelf uit anderen hoofde strafbaar — met
zwaardere straffen bedreigd, indien d. vervalsching door inmenging v. schadelijke bestanddeelen heeft plaats gehad; dus ook, indien nog
geen schade a. d. gezondheid der ingezetenen
is toegebracht, maar deze enkel gevaar loopt.
In d. laatste jaren is in verschill. staten ook
met nadruk aangedrongen op 't verleenen v.
schadevergoeding a. onschuldig veroordeelden.
Schadow (JOHANN GOTTFRIED), een Duitsch
beeldhouwer, in 1764 te Berlijn geb. en door
Tassaert in d. teekenkunst onderwezen. In
1785 reisde hij, op kosten v. zijn schoonvader,
n. Italie en daar leerde hij d. werken der groote
meesters kennen. Na verloop v. twee jaar was
hij zoo ver gevorderd, dat hij in een wedstrijd,
door d. markies Balesta uitgeschreven, voor een
groep v. Perseus en Andromeda d. prijs won.
Op zijn 24e jaar, in d. plaats v. Tassaert, tot
hofbeeldhouwer te Berlijn aangesteld, toonde
hij zijn krachten in een monument voor d.
jeugdigen graaf van der Mark. Na te Stockholm en te s. Petersburg 't gieten v. metalen
beelden te hebben bijgewoond, keerde hij over
Denemarken n. Berlijn terug, waar hij in warmer 't beeld v. Frederik II en dat v. generaal
Ziethen vervaardigde. Naar d. modellen v.
SCHADOW werd ook een der't meest grootsche
kunstwerken v. Berlijn, 't vierspan op d. beroemde Brandenburger poort, uitgevoerd ; d.
Dorische fries en d. beelden v. Mars en Minerva
zijn mede v. SCHADOW'S hand. Behalve deze
werken ontwierp en voltooide SCHADOW in
't zelfde tijdperk nog een aantal andere v.
grooteren of kleineren omvang, borstbeelden
enz., grootendeels ten behoeve der koninklijke
familie en v. aanzienlijke geslachten. Bijzondere vermelding verdienen zijn beide kunstwerken: een op een tijgerhuid rustende
nimf met castignetten en een uit d. slaap
ontwakend meisje.
Tot in 1805 was SCHADOW hofbeeldhouwer
en secretaris der Academie; toen werd hij
rector en in 1816 directeur dier kunstinstelling.
In dien tusschentijd hield hij zich o. a. ook
bezig met 't ontwerpen v. een kolossaal gedenkteeken ter eere v. Luther. d. Eerste vrucht
der to dien einde door hem gemaakte reizen
was een kolossale buste. 't Gedenkteeken zelf
k wam eerst veel later to Wittenberg tot stand.
Te dezer gelegenheid bestudeerde hij d. gedenkteekenen dier stad, v. welke hij in 1825 een
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beschrtjving met platen 't licht deed zien. Ook
over 't door hem voor Rostock vervaardigde
gedenkteeken v. Blucher gaf hi) een geschrift
uit en voorts vervaardigde hij verschill. compositi8n, 't leven en d. werkzaamheid v.Luther
voorstellende.
Ook 't meer bepaald theoretische gedeelte
v. zijn kunstvak en 't onderwUs daarin gaven
SCHADOW aanleiding tot d. vervaardiging v.
verschill. geschriften; o. a. gaf hij uit in 1830
een work over d. leer der beenderen en spieren,
d. proportiOn en d. verkortingen, in 1834 een
ander werk over d. proportien,Polykletus, en in
1835 een beschrijving v. d. nationale gestalten
en gelaatsvormen. Laatstgenoemd work ontstond naar aanleiding v. Camper's voorlezingen
over d. uitdrukking der menschelijke gelaatstrekken. Zijn werken zijn zeer stelselmatig
ingericht en v. fraaie teekeningen voorzien.
Wegens zijn veelvuldige en uitmuntende
diensten werd d. gripe kunstenaar in 1838, bij
zijn benoeming tot gewoon lid der Academie,
tevens door d. koning vereerd met d. insignien
der orde v. d. rooden Adelaar met briljanten
en in 1842 bij d. verjaring der troonsbestUging
v. Frederik d. Groote met d. orde „pour le
merite". In d. laatsten tijd zijns levens hield
hij zicif Uverig bezig met 't ontwerpen v. een
gedenkteeken voor Frederik d. Groote en met
d. uitgave v. een werk, waarin alles vereenigd
zou zijn, wat d. kunst tot verheerlijking v.
dien vorst heeft verricht. SCHADOW overl. te
Berlijn, 28 Jan. 1850.
Schadow (RUDOLPH), oudste zoon v. d.
voorgaande, was eveneens een beroemd beeldhouwer; hij werd in 1786 to Rome geb. en
kwam in 1788 met zijn vader n. Berlijn, waar
hij weldra bewijzen gaf v. zijn groot talent.
Behalve eenige borstbeelden, vervaardigde
hij in 't atelier zijns vaders een „Paris" en
een kopie v. d. Apollo v. Belvedere, boneyens d. groepen „Electra en Orestes", „Julius
Mansuetus, in d. armen v. zijn zoon stervende",
e. a. In 1810 begat SCHADOW zich met zijn
broader Wilhelm n. Rome en daar bereikte hij
in 't gezelschap v. Canova en Thorwaldsen
een zeldzame hoogte in d. kunst. In 1813 trok
zijn „Sandalenbindster" zoozeer d. aandacht,
dat hem in korten tUd vijf kopieen besteld
werden. Nog meer bijval verwierf zijn „Spinster"; bovendien vervaardigde SCHADOW eenige
andere liefeltike vrouwenbeelden, die d. kunstwereld in verbazing brachten. Zijn „Paris" en
d. kolossale buste v. Handel,
die v.
v. een jonge Albaneesche en eenige basreliefs, onder welke „d. schaking der dochter
v. Leucippus" en d. strUd der Dioscuren met
Idas en Lynceus", behooren voorts tot 't buste,
door SCHADOW te Rome gewrocht. In 1821 word
hem door d. minister, prins v. Hardenberg,
d. uitvoering in marmer opgedragen v. zijn
kolossaal ontwerp eener groep, Achilles voorstellende, die d. stervende Penthesilea in d.
armen houdt. Doze groep, evenals een dansende „Bacchante", bleef echter door zUn overlUden in 1822 onvoltooid en werd door d.
beeldhouwer Wolf voltooid.
Schadow (FRIEDRICH WILHELM, ridder vox),
broader v. d. voorgaande, muntte nit als
historiesohilder en was in 1789 to Berlijn geb.
't Eerste onderricht in d. kunst ontving hiJ
v. zijn vader en later v. d. schilder Weitsch.
In '1810 n. Rome gereisd, leerde hi daar
d. Duitsche schilders Cornelius, Overbeek,
Veith, Wach e. a. kennen, die toenmaals
dweepten met en droomden v. d. herstelling
der Duitsche kunst. SCHADOW legde zich voornamelijk op d. studio der oud-Italiaansche
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meesters toe, wier katholieke richting horn
in d. schoot der moederkerk terugvoerde.
Aanvankelijk schilderde hij to Rome eenige
portretten, totdat hem in d. villa v. d. Pruisischen consul Mendelssohn Bartholdy en
later in d. villa Massimi d. gelogenheid werd
gegeven om zich nevens d. andere Duitsche
kunstkolonisten door eigen compositi6n to
onderscheiden. Daarin, benevens in eenige
werken, door hem voor d. familie v. Humboldt en d. kroonprins Lodewijk v. Beieren
uitgevoerd, vertoonden zich reeds zijn groote
vorderingen, die hem in 1819, nadat hij to
Berlijn was teruggekeerd, d. betrekking v.
prof. a. d. Academie v. schoone kunsten bezorgden. TerwijI hij daze betrekking bekleedde,
schilderde hij o. a.'t .groote „Bacchantenfeest"
a. 't plafond v. 't proscenium des nieuwen
schouwburgs, een altaarschilderij voor d.
domheer von Ambach, een „Aanbidding der
drie Koningen", een aantal familiestukken en
portretten voor 't koninklijke huis.
In 1826 werd SCHADOW bonoemd tot directeur der Academie to Dusseldorf, daar Cornelius, die daze betrekking vervulde, naar
Munchen was vertrokken. Zijn leerlingen
Hildebrandt, Hubner, Lessing en Sohn volgden
hem v. Berlijn n. DUsseldorf. Behalve hen
telt d. school v. SCHADOW nog een aantal
andere namen, die d. room der jongere Duitsche school hebben helpen vestigen. In 1829
grondvestte SCHADOW d. „Rheinischen Kunstverein", bij welken d. adel en rijke burgerstand
in d. Rijnstreek zich spoedig en algemeen aansloot. 't Ligt buiten ons bestek hier alles op
to sommen, wat SCHADOW voor d. ontwikkeling
der DUsseldorfer school en voor d. door haar
geopenbaarde richting is geweest. d. Meer
naturalistische strekking, in tegenoverstelling
v. d. idealistische, welke zich openbaarde in
d. school v. Munchen onder Cornelius, met
haar fresco's en symbolische voorstellingen,
en d. voorliefde, welke zU, ofschoon aarzelend
en nog onhandig, heeft a. d. dag gelegd voor
kleur en effect en voor d. volmaking der
techniek, bij gemoedelUkheid v. opvatting,
zUn niet geheel 't gevoig v. d. invloed, door
SCHADOW met leer en voorbeeld uitgeoefend.
Integendeel, in theorie Uverde hij voor classieke gestrengheid in vormen, bij een romantische opvatting der gedachte; maar d. natuur
was bij hem starker dan d. leer en daarom
heeft hij door zijn theorieOn d. natuurlUke
ontwikkeling der school niet kunnen tegenhouden.
SCHADOW schilderde to Dfisseldorf- bU afwisseling historische voorstellingen on portretten. Meer dan in eenig ander genre bleek
zun zin voor waarheid, gin meesterschap
over d. techniek uit zijn portretten. BUzonderen opgang maakte zUn voorstelling v.
d. „Mignon" nit Goethe's Wilhelm Meister",
die, ofschoon niet v. eenige overdreven sentimentaliteit vrU te pleiten, recht poaisch
kan genoemd worden. Op d. „Mignon" volgden
d. vier kolossale evangelisten, door ECHADOW
voor d. nieuwe Werdersche kerk to Berlijn
geschilderd. Een v. zijn beroemdste composition is die, welke d. „gelUkenis der wUze en
dwaze maagden" voorstelt en door horn voor
't Stadels-museum to Frankfort in olieverf
werd geschilderd. In 1836 schilderde hij voor
boven,gemelden „Kunstverein"een „Charitas",
door d. kunstenaar self voor elm v. zUn bests
fterken gehouden. Een ander groot doek stelt
„Christus op d. OlUfberg" voor on getuigt
v. SCHADOWs godsdienstig gevoel, evenals
„Christus met d. Emmausgangers", in 1836
-
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voltooid, en „d. Heiland in d. schoot der
Moeder, omgeven door Engelen". Omstr. dezen
tijd vervaardigde SCHADOW ook d. teekening
voor d. prachtexemplaren v. Mendelssohn's
oratorium „Paulus".
In 1810 voor zijn gezondheid n. Italie gereisd, schilderde hij to Rome een tafereel, „d.
aardsche en d. hemelsche Liefde" voorstellende, en in 1841 een „Pietas" en „Vanitas",
in haar verhouding tot d. godsdienst. ZUn
richting, zoow el als zijn onderwijs, was vaak
't onderwerp v. een levendige polemiek,
waarin hij na zijn terugkeer uit Italie zich
persoonlijk mengdo en die hem in 1842 aanleiding gaf tot 't spreken op 't wetenschappelijk congres to Straatsburg over d. invloed v.
't Christendom op d. beeldende kunst. In datzelfde jaar ward hij door d. universiteit to
Rome tot doctor in d. wijsbegeerte benoemd;
hij was lid v. een aantal academien on ridder
der orde v. d. rooden Adelaar en ward in d.
Pruisischen adelstand verheven, met d. vergunning d. naam v. zijn riddergoed Godenhaus bij zijn familienaam te voeren.
In 1848 vervaardigde SCHADOW een v. zijn
grootste werken, d. „Levensbron", thans in
't bezit v. d. keizer v. Duitschland. Daarna
trof hem een oogziekte, waarvan hij na
eenige jaren lijdens nog gelukkig herstelde
om zijn laatste en omvangrijkste work to
kunnen voltooien, een cyclische voorstelling,
uit drie hoofd- en onderscheidene bijtafereelen
bestaande en in symbolischen vorm „d. hel",
home!" en 't „vagevuur" voorstellende.
SCHADOW over!. te Dusseldorf 19 Mrt 1862.
Een groot aantal gravures zijn naar zijn werken vervaardigd.
Schadrins.k, een stad in 't Russische
gouvernement Perm, t. 0. v. d. Oeral, a. d.
Isset, een ztjrivier der Tobol, t. Z.-0. v. Jekaterinenburg gelegen, met 16 000 Mw., die levendigen handel drUven.
Schaduw, Zie Licht.
Schaduwen. Voor zoo ver dit woord
in betrekking staat tot d. uitoefening der
beeldende kunst, is zijn beteekenis genoegzaam toegelicht in 't art. Licht en Bruin.
Schaeken (JOH. HUBERTUS), een Nederl.
componist, 2 Jan. 1832 te Weert gab. HU ont.
ving zijn opleiding a. 't conservatoire to Brussel, vestigde zich weldra to Amsterdam, vertrok in 1861 n. Indict on ward hier to Samarang tot organist benoemd. In 1868 n. Nederland teruggekeerd, ward hij to Brussel tot
kapelmeester der koninklijke parochie on v.
't koor der paters Carmelieten aangesteld. In
't geheel werden tot nog toe omstr. 300 werken door SCHAEKEN gecomponeerd, onder welke
verscheidene v. grooten omvang.
Schaepman (ANDREAS IGNATIUS), aartsbisschop to Utrecht, gab. to Zwolle, 4 Sept.
1815, en over!. 19 Sept. 1882 to Utrecht. HU
begon zijn geestelUke loopbaan in 1838 als
kapelaan in zijn geboorteplaats on ward in
1868 door paus Pius IX tot aartsbisschop v.
Utrecht benoemd, in welke hoedanigheid hij
in '69 't beroemde Vaticaansche concilie to
Rome bUwoonde.
Schaepman

(HERMAN JOHAN ALOYSIUS

MARIA), een Nederl. geestelUke, dichter, letterkundige en staatsman, 2 Mrt 1844 to Tubbergen, in Overijsel, gab. Na d. voltooiing zijner
theologische studien to Kuilenburg en Rijsenburg ward hij in 1867 tot priester gewijd on
zag hij zich weldra benoemd tot tweeden
secretaris v. d. aartsbisschop v. Utrecht. In
Oct. 1868 deed hij met zijn neef, d. bovengenoemden aartsbisschop, een rein n. Rome,
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waar hij zich d. titel doctor in d. theologie
verwierf on ook 't Vaticaansch concilie bijwoonde. Na afloop v. dat belangrijke concilie
n. Nederland teruggekeerd, ward 5CHAEPMAN
in Oct. 1870 tot professor a. 't seminarium to
Rijsenburg benoemd, terwijl hij zich in 1880
tot lid v. d. Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen zag. Vriend on vijand waardeeren
in hem een begaafd on talentvol spreker, een
warm vaderlander, een vurig dichter, een
geestig, altijd goed gehumeurd en eerlUk
strijder. Van 's mans vele werken noemen
wij : „d. Paus" (1866), „d. Eeuw on haar koning"
(1867), „Vondel" (1868), „'t Lied des konings"
(1869), „d. Weg der waarheid en 't leven" (1871),
„Napoleon" (1873), „Godsdienst en volkswelvaart" (1875) en „Aja Sofia" (1886). Voorts bewerkte hij met pastoor Brouwers e. a. eenige
treurspelen v. Vondel, redigeerde hij met Dr.
Nuyens verscheidene jaargangen v. 't tijdschrift
„d. Wachter" (later „Onze Wachter" getiteld)
on leverde hij een aantal bijdragen in proza en
poezie in d. „Almanak voor Nederl. Katholieken", d. „Dietsche Warande", „Aurora", d.
„Haagsche stemmen" e. a. periodieke werken.
Schaerbeek, een voorstad v. Brussel,
met ruim 50 000 inw., aanzienlijke industrie
(cement-, likeur- on dynamietfabrieken), een
prachtige, in 1887 voltooide kerk en een niet
minder prachtig raadhuis, dat 3 millioen francs
heeft gekost.
Schaeuirelein, 00k SCHAUFFELIN, SCHEIFFELIN, SCHEUFFELIN On SCHEYFFELIN

geheeten,
was een der productiefste kunstenaars, die
ooit geleefd hebben. ZUn vader was koopman
to Neurenberg, waar SCHAEUFFELEIN in 1490
(volgens anderen in 1492 of 1493) gab. word.
Door A. DUrer in diens huis opgenomen,
wist hij, door vlijt en grondige studio v. d.
manier ztjns meesters, diep in diens stijl door
to dringen, maar hij bleef als kolorist ver bij
dozen achter. Toch ward een aantal v. zijn
schilderijen on houtsneden door speculanten
op naam v. Diirer in d. wereld gezonden.
SCHAEUFFELEIN bleef tot 1515 to Neurenberg
en vestigde zich vervolgens to Nordlingen,
waar hij buitengewoon veal schilderde en
teekende voor d. houtsnijkunst on tot zijn
dood, die in 1539 (volgens anderen 1540 of
1550) plaats greep, heett vertoefd. 't Eerste
work, dat hij er uitvoerdo, stelde „d. Belegering v. Bethulie, met d. voorn. tooneelen uit
d. geschiedenis v. Judith" voor. 't Is met olieverf op d. muur v. 't raadhuis geschilderd,
vrij goed geconserveerd on gejaarmerkt 1515.
Voor d. parochiekerk to Nordlingen schilderde
hij eenige kleinere schilderUen, voor die v.
s. Joris aldaar echter een v. meer beteekenis,
,d. Afneming V. 't kruis" voorstellende. d.
Figuren zijn goed geteekend en beter v.
uitdrukking en kleur dan in andere werken
v. dozen meester. In d. voormalige abdUkerk
der Benedictijnen to Anhausen is een groote
,kroning v. Maria" en in d. kerk to Oberdorf
bij Bopfingen een groote altaarschilderij v.
dozen meester. Een v. zijn schoonste werken,
„d. Aanbidding v. 't lam" voorstellende, in
1538 geschilderd, is thans in 't bezit v. d. beer
Abel te Stuttgart.
Ook to Neurenberg vindt men v. zijn work.
In d. galen der S. Mauritskapel eon ,Bespotting v. Christus", in 1517 geschilderd; voorts
een kleine schilderij met vele figuren, d. „Geschiedenis v. Judith" voorstellende, zonderling gecomponeerd, vol anachronismen (zelfs
ziet men kanonnen gebruiken bij 't beleg v.
Bethune). Een derde schilderij in dezelfde
galerij stelt .d. „Heiligen Onuphrius" voor.
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Behalve deze bevonden zich nog andere
werken v. SCHAEUFFELEIN in deze verzameling, die er echter eenige v. heeft moeten
afstaan a. d. Pinakotheek v. Mtinchen. Doze
bevat o. a. een „Begrafenis v. Maria", waarin
BCHABUFFELEIN'S neiging tot 't vreemde stork
uitkomt; voorts een afbeelding der „H.
Maagd", a. wie, in tegenwoordigheid der apostelen, door een engel een palmtak wordt ter
hand gesteld, een „Kroning v. Maria", eon
„Ecce Homo" en een kleiner tafereel, „Christus in Gethsemane" voorstellende. Te BerlUn
vindt men v. SCHAEUFFELEIN een „H. Avondmaal" en 't „Afscheid des Heilands v. zijn
moeder". Te Weenen en in onderscheidene
particuliere verzamelingen komt verder zijn
werk voor.
SCHAEUFFELEIN WWI 00k een bekwaam houtsnijder. Er zijn althans eon aantal prenten,
die zijn monogram dragon, 'twelk echter ook
door andere kunstenaars kan gebezigd zijn,
bijy. door Hans SchOpfer (die zich behalve v.
d. letters H. S. ook bediende v. eon scheplepel als teeken, gelUk SCHAEUFFELEIN daartoe
een schoffeltje bezigde), door Hans Schiele
on door Hans Schlump. Er zUn ongeveer 300
houtsneden aldus geteekend, v. welke sommige zeker door SCHAEUFFELEIN Zelf gegravoerd gin en d. meeste der overige naar zijn
teekeningen. Bij Bartsch, „Le Peintre Graveur" VII, vindt men een uitvoerige opgave,
die door Nagler, „Kiinstlerlexicon" XV, nog
aanmerkelijk uitgebreid en tot een aantal v.
177 prenten gebracht is.
Schafer (JOHANN WILHELM), een Duitsch
letterkundige, geb. 17 Sept.1809 to Seehausen,
bij Bremen, en overl. 2 Mrt 1880 aldaar. Hij
schreef een „Grundrisz der Geschichte der
deutschen Litteratur", eon „Handbuch der
Geschichte der deutschi3n Litteratur" (2e dr.
1855), „Tabellen zur Geschichte der deutschen
Litteratur" (2e dr. 1869), „Geschichte der deutschen Litteratur des 18 Jahrhunderts" (3 dln,
nieuwe dr. 1885), „Schiller" (1853), „Goethe's
Leben" (2 dln, 3e dr. 1877), „Litterarische Bilder" (2e dr. 1873) en „Zur deutschen Litteraturgeschichte" (2e dr. 1881). — Zijn brooder,
ARNOLD DIETRICH SCHaFER, een geschiedschrUver, geb. 16 Oct. 1819 to Seehausen, ward in
hoogl. to Greifswald en in 1865 to Bonn
en overl. aldaar 19 Nov. 1883. Hij schreef o. a.
„Demosthenes und seine Zeit" (3 din, 2e dr.
1885—'87), „Abrisz der Quellenkunde der griechischen Geschichte bis auf Polybius" (Se dr.
1882) en „Geschichte des siebenjahrigen Krieges" (2 din, 1867).
Schaff (pinup), een godgeleerde, geb. 1 Jan.
1819 to Chur, in Zwitserland. HU was v.
1843—'63 hoogl. a. 't theologisch seminarie der
Duitsch-Hervormde kerk to Mercersburg in
Pennsylvani6 on sedert 1869 a. 't Union theological Seminary to New-York. Als secretarisgeneraal v. d. Amerikaanschen tak der Evange ►ische Alliantie on sedert 1871 ook als president v. 't Amerikaansch comite v. BUbelherziening heeft hij zich op practisch-kerkelUk
gebied verdienstelijk gemaakt. ZUn voorn.
werken zUn „History of the christian Church"
(tot 1073, 4 din, 3e dr. 1886), „Bibliotheca
symbolica ecclesiae universalis" (3 dln, 4e dr.
1884), „The person of Christ" (12e dr. 1882,
vertaald in 't Duitsch, Fransch, Hollandsch,
Grieksch, Russisch en Japansch) on „Bible
dictionary" (3e dr. 1885, eveneens in verscheidene talon overgezet). Sedert 1886 geeft
htj „A select library of Nicene and PostNicene fathers" (op 25 dln berekend) uit.
Schaffhausen, 't noordelUkste kanton

v. Zwitserland, bestaande uit 3 gedeelten,
met een gezamenlUke oppervl. v. 5'/2 vk.
mUlen on 38 000 inw. (129 op 1 KM. 2).'t Wordt
bUna geheel door Baden ingesloten en is
zeer bergachtig; 't noordelUk deal wordt
ingenomen door d. hoogvlakte v. d. Randen
(914 M.) on in 't W. verheft zich 't 455 M.
hooge Klettgaugeb. d. Hoofdstroom is d.Rijn,
die bij Laufen d. beroemden, 24 M. hoogen
waterval vormt. d. Bodem is vruchtbaar en
levert veal koren, aardappelen, hennep,.00ft
en goeden wijn (vooral bij Klettgau on in d.
omtrek der stad Schaffhausen). Van groot
belang is ook d. veeteelt, terwijl d industrie
vooral in d. hoofdstad bloeit. Vooral is d.
vervaardiging v. Uzerwaren, aardewerk on
kaarsen v. belang. d. Bewoners v. 't kanton
behooren tot d. stam der Alemannen en belijden d. Protestantschen godsdienst. — d.
Hoofdstad, ook Schaff hausen, met ongev. 12 500
inw., ligt ter hoogte v. 395 M. op d. rechteroever v. d. Rijn en draagt in haar bouwtrant
nog een Middeleeuwsch karakter. d. Eloofdkerk en d. in ByzantUnschen stUl gebouwde
Munster zijn afkomstig uit d. 11e en 12e eeuw.
Men heeft er eon gedenkteeken v. d. hier gob.
geschiedschrijver Johannes von Mailer. Schaffhausen bestond reeds als Scafhuson (v. scapha,
schip) ten tUde v. Karel d. Groote en was
oorspronkelijk een schippersstation, daar d.
scheepswaren hier gelost moesten worden.
Later ward zij een njksstad, in 1501 sloot zu
zich a. bij 't Zwitsersch eedgenootschap on
later werkte zij Uverig mee tot d. invoering
der kerk hervorming.
Schaffle

(ALBERT EBERHART FRIEDRICH),

eon Duitsch staathuishoudkundige, geb. 24
Febr. 1831 to Niirtingen, in Wurtemberg. Hij
word in 1860 hoogl. to Tilbingen, was v.
1862-65 lid v. d. Wurtembergschen landdag en
ward in 1868 ook in 't Duitsche Tolparlement
gekozen, waarin hij zich tegen Pruisen verklaarde. Sedert 1869 hoogl. to Weenen, ward
SCHaFFLE in 1871 minister v. Handel on Landbouw in 't kabinet Hohenwart on sedert
woont hU to Stuttgart. Van zijn werken
noemen we: „Das gesellschaftliche System
der menschlichen Wirtschaft" (3e dr. 1873),
„Kapitalismus und Sozialismus" (2e dr. 1878),
„Quintessenz des Sozialismus" (13e dr. 1891),
and Leben des sozialen KOrpers" (4
din, 1882) on „Gesammelte Aufsatze" (2 din,
din,
1885— '87).
Schaffner (MAX), geb. in 1830 to Meisenhelm (in d. RUnprovincie), studeerde a. d.
polytechnische school to Karlsruhe on ward
in 1854 directeur v. 't chemisch laboratorium
v. 't genootschap Vieille Montagne to Moresnet (btj Aken), in 1856 directeur v. d. SaksischThUringsche kopermUnenmaatschappU to Eisenach en in 1859 directeur v. een OostenrUksche
maatschappU voor 't ontginnen v. kopermijnen
to Aussig. Bovendien is hij d. made-oprichter
v. verscheidene chemisch-technische fabrieken
geweest en maakte hU zich bekend door
eenige ontdekkingen op 't gebied der chemische technologie.
Schafhautl (KA.RL FRANZ EMIL), geb. 19
Febr. 1803 to Ingolstadt, studeerde in d. geneeskunde, scheikunde en natuurkunde en
leerde in 1833 to Sheffield d. staalfabricage
kennen. Na eenige reizen door Frankrtjk en
Span,* word hij hoogl. in d. geognosie to
Munchen, waar hij in 1849 bovendien tot
opperbibliothecaris der universiteit benoemd
ward en 27 Febr. 1890 overieed. Hij schreef o. a.
„Geognostische Untersuchungen des sikilichen
Alpengebirges" (1849), „Bericht fiber die Musik-
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instrumente" (1854) en Per echte Gregorianische Choral in seiner Entwickelung" (1869).
Schagen, een gemeente in d. Nederl. prov.
Noord-Holland, bijna 4 uur t. N. v. Alkmaar
en a. d. spoorweg v. Amsterdam naar d.
Helder, met 3300 inw., die hun bestaan vinden
in landbouw, veeteelt, zuivelbereiding enz.
Schagen is een zeer oud dorp, dat reeds in
41 10e eeuw vermeld word; 't heeft een merkwaardige kerk, met fraaie tomben.
Schagen (MARTEN), een Nederl. predikant
en letterkundige, geb. te Alkmaar in 1699 en
over!. to Utrecht, 20 Oct. 1770. Oorspronkelijk
voor d. boekhandel opgeleid, oefende hij dit
bedrijf ook eenigen tijd to Amsterdam uit,
totdat hij er, na zich door eigen studio in d.
nude talon en onder d. leiding v. d. Doopsgezinden predikant Heeren in d. godgeleerdheid
bekwaamd hebbende, predikant 'nerd bij d.
Doopsgezinde gemeente. In 1741 werd hij n.
Utrecht beroepen, waar htj bloef tot zijn
dood. Behalve een menigte uitmuntende vertalingen uit 't Engelsch, Hoogduitsch, Latijn
en Grieksch (met d. Zaandamsche Doopsgezinde leeraars Loosjes en Rogge werd d. Flavius Josephus vertaald en op naam v.Haverkamp bij hem uitgegeven), gaf hij in 't licht
„Vermakelijkheden of uitgelezene keurstoiren"
(1732 t. '40, 5 dln), alsmede een „Kerkelijke
Historie der Waldenzen in d. eerste XII
eeuwen" (1743). Niet onbelangrtjk voor d.
kennis v. d. geschiedenis der Doopsgezinden
zUn zijn twee historische leerredenen „d.
Kerk der Nederlandsche Doopsgezinden on
derzelver reformatie vertoond" (1743). — 3.
Cuperus heeft een „Lijkrede" op hem nitgegeven (1770).
Schagerrak, Zie Skagerrak.
Schah of Sjah, verwant met Schach,
Sheick,
enz., is in d. Perzische taal d.
algemeene titel v. ieder regeerend vorst v.
eenig land, souverein of leenman. 't Was
vroeger ook d. titel v. d. koning v. Perzi6,
doch voor dien vorst, zoowel als voor d. Sultan v. Turkije, is tegenwoordig gebruikelijker
d. samengestelde titel Padischah of Padisjah.
Scheich, Scheick of Sjeik is Arabisch en beteekent d. oudste. Men noemt aldus d. hoofden
der Arabische stammen, die soms ook wel d.
titel „emir" voeren, ofschoon zij niet tot 't
geslacht v. Mohammed behooren. d. Vorst v.
Mekka noemt zich Scheick v. Mekka; ook
noemen d. Mohammedanen d. opzieners hunner kloosters Scheick, terwijl d. Turksche
Mufti dikwijls Scheick-ul-Islam, d. i. opperhoofd der rechtgeloovigen, geheeten wordt.
Schalke, een fabriekstad in d. Pruis. prov.
Westphalen, regeeringsdistrict Arnsberg, met
15 000 inw. Men heeft er zoowel fabrieken v.
glas en spiegels als v. machines en ander
ijzerwerk.
Schalken (GODFRIED), een Nederl. genreschilder, in 1643 to Dordrecht geb., waar zijn
wader rector der LatUnsche school was. Zijn
meesters waren S. Hoogstraten en G. Douw.
In d. beginne volgde htj Rembrandt na; later
schilderde hij kleine portretten, die veel bijval
verwierven on zijn eigenlijk genre bleken to
zijn, want, toen hij iii Engeland met andere
schilders wilde wedijveren in 't schilderen v.
levensgroote portretten, had hij daar zoo
weinig succes mee, dat htj spoedig tot zUn
kleinere stukken terugkeerde. flu was echter
niet altijd even gelukkig in 4. teekening,
vooral der handen, waarvoor htj bovendien
veelal naar een slecht model schilderde. Na
jaren lang in Engeland gewerkt to hebben,
keerde hij n. zijn vaderland terug on vestigde
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hij zich to 's-Gravenhage, waar hij in 1706
over!. In gin laatsten tijd nam hij een vrijere
penseelbehandeling aan, 'tgeen a. d. waarde v.
zijn work geenszins schaadde.
In Engeland bevinden zich verscheidene
v. SCHALKEN'S stukken, onder welke die, voor
d. graaf v. Sunderland geschilderd, „d. !even
doodzonden" voorstellende. 't Louvre to Parijs
bezit v. hem een „H. familie", waar Jozef 't
vuur aanblaast, „Ceres, met een fakkel naar
Proserpina zoekende", „Twee vrouwen met
een licht" en een „Grijsaard met een brief".
Ook to Weenen heeft men v. hem een „Grijsaard, die bij kaarslicht een brief leest" en
voorts een „Meisje a. een venster, terwijl op
d. achtergrond drie mannen spelen bij 't licht
v. een lantaarn". In d. galerij Lichtenstein to
Weenen ziet men nog een „Petrus, d. Hoer
verloochenende". d. Pinakotheek to Miinchen
bevat voortreffelijke schilderijen v. SCHALKEN,
o. a. een „jongeling, die 't licht wil uitblazen,
dat een lachend meisje in d. hand houdt", een
, boetvaardige Magdalena" en „d. wijze en
dwaze maagden, bij maneschijn en larapverlichting", een uitnemende schilderij, of komstig
uit Dusseldorf, waar SCHALKEN een tijd lang in
dienst v. d. keurvorst Johan Wilhelm heeft gearbeid. Voor dien vorst schilderde hij ook een
,boetvaardige Magdalena". Te Pornmersfelden
heeft men, onder moor andere, drie mythologische voorstellingen v. SCHALKEN. Te Kassel en Salzdahlum bevinden zich mode schilderijen v. dozen meester; to Dresden is een
fraaie voorstelling bij lamplicht v. een „meisje
met eieren" en te Berlijn een Hollandsch landschap bij 't vallen v. d. avond.
't Museum to 's-Gravenhage bezit v. hem:
„'t toilet v. een dame bij kaarslicht", „d.
vruchtelooze voorzorg", „een doctor", „Venus
met d. duivon" en „'t portret v. Willem III".
Dat to Amsterdam eveneens vtjf schilderijen:
„'t Portret v. Willem III" (bij kaarslicht), een
„vrouw, die een kaars in een lantaarn zet",
een „jongeling, die een ptjp rookt", sjongens,
die pap on eieren eten" (elk zijn meug) en d.
pendant, een „jongeling, die rook uit d. mond
blaast".
Onderscheidene graveurs, onder wie Le Bas,
Mac Ardell, V. Green Verkolje on Wile, hebben naar SCHALKEN gewerkt, v. wien ook
nog vier zeldzame eigenhandige etsen (portretten, onder welke dat v. G. Douw en C. v.
Beveren) bestaan.
Schalkwijk, een gemeente in d. Nederl.
prov. Utrecht, 2 uur t. N.-W. v. WUk-bij-Duurstede on a. d. spoorw. v. Utrecht n. 's-Hertogenbosch, met 1200 inw., die landbouw en
veeteelt drijven.
Schallebijters, Zie Torren.
Schaller (ANToN), een beroemd Duitsch
schilder, die reeds vroeg een opmerkelijk
talent voor teekenen en schilderen a. d. dag
legde, waarvan hij in d. hem bij d. Weener
porseleinfabriek opgedragen werkzaamheden
een gelukkig gebruik wilt to maken, zoodat
hij d. gunst won v. d. directeur Nedermayer,
die hem d. vervaardiging opdroeg v. een aantal historische voorstellingen op porselein,
die in 't bezit kwamen v. verschill. vorsten.
HU teekende met groote nauwgezetheid naar
d. antieken en naar d. natuur, bestudeerde
met Uver d. anatomie en verwierf daarin
weldra zulk een naam, dat hij tot prof. in d.
anatomie on 't elementair teekenen a. d.
keizerl. academie werd benoemd. Slechts zelden
was hij in d. gelegenheid zUn talent a. voorstellingen v. eenigen omvang to wUden.
Eenige kerken in Oostenrljk bezitten echter
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goede altaarschildereen v. ztjn hand, terwijl
in d. verzameling v. d. hertog v. SaksenTeschen verscheidene geestige teekeningen
v. hem bewaard gin gebleven. HU overl. in
1844, op 72-jarigen leefttjd, twee zonen nalatende, Ludwig en Eduard, die zich beiden
als beeldhouwer en schilder met roem hebben
onderscheiden.
Schaller (JOHANN), een jongere broader
v. bovengenoemde, ook beeldhouwer, in 1777
te Weenen gab. en overl. aldaar in 1847. Hij
genoot zijn eerste kunstonderwijs v. Hagenauer, om opgeleid to worden voor d. porseleinfabriek v. Weenen. Tot d. keizerl. academie
toegelaten, gaf hij spoedig bltjk v. buitengewonen aanleg en waagde htj zich weldra a.
eigen composities. d. Eerste dezer stelde Philoctetes voor; ztj verwierf zooveel bijval, dat
hem 't jaargeld voor Rome ward toegezegd,
'twelk htj echter eerst in 1812 bekwam. In
1807 ward hem d. betrekking aangeboden v.
eersten modelleur btj d. porseleinfabriek, welke
hij echter afwees. d. Directeur Nedermayer
bleef desniettemin ztjn warmste vriend en
beschermer en droeg hem reeds spoedig 't
ontwerp op v. een gedenkteeken voor Andreas
Hofer, dat echter eerst later ward uitgevoerd.
Eenigen ttjd later ward a. SCHALLER een basrelief opgedragen voor 't voetstuk v. Kiesling's„Venus on Amor” in 't museum Belvedere. HU koos tot onderwerp „Venus, door
Diomedes gewond, btj Mars komende" en
verwierf daarmee d. bijval v. prins Metternich,
die hem nu 't toegezegde jaargeld voor Rome
verschafte. Na daar ongeveer 10 jaar met
rusteloozen ijver gewerkt to hebben, vervaardigde hij d. beroemde groep v. „Bellerophon", welke in d. keizerltiken tuin wordt gevonden. B(j ztjn terugkeer in 't vaderland
(1823) ward hem d. betrekking v. prof. in d.
beeldhouwkunst a. d. keizerl. academie opgedragen; later ward htj ook tot raad dier academie benoemd. Omstr. denzelfden tijd vervaardigde hij een aantal busten. Tot Ain
latere werken behooren 't standbeeld v. Andreas Hofer, in d. hofkork to Innsbriick
(1831-1833), d. H. Margaretha, op d. fontein
in d. voorstad v. dien naam, en 't metalen
standbeeld v. keizer Frans I.
Schalmei (v. 't Fransche chalumeau, dat
uit 't Lat. caiamus, een rietpUp, ontstaan is)
was d. oude herdersfiuit. Dezelfde naam ward
ook gegeven a. een nu verouderd blaasinstrument, dat later door d. minder schelle hobo
vervangen is. Ook geeft men d. naam schalmei wel a. 't ptjpje v. een doedelzak, alsmede
a. een register op d. groote orgels.
Schamanen of Sjamanen noemt men
in Mongolia, Siberia en Kamtsjatka d. priestors, die daar tevens geneesheeren, toovenaars
en geestenbezweerders ztjn. Waarschenlek
ward d. godsdienstleer der Sjamanen, die uit
d. zotste denkbeelden .v. God en godsdienst
bestond, 't eerst in d. zuidelijke landen v.
Azia door die v. Confucius en Zoroaster verdrongen. d. Nieuwe godsdienstleer, in een godeelte v. China en Mongolia nog tegenwoordig bestaande, is een mengelmoes v. 't oude
heidendom der Sjamanen en v. 't Nestoriaansche Christendom on wordt d. Lamasche of
Sjiagamanische genoemd, die zich in China
door d. Mandsjoes verspreid heeft, daar d. godsdienst v. 't hof is en bovendien in Tibet, in
een gedeelte V. Oost-India, in Tatartje, in Mongolia en onder d. Kalmukken d. heerschende
is. d. Zielsverhuizing en d. vereering v. d.
afgod Fo maken een gedeelte v. d. nieuwen
Sjamaanschen godsdienst uit. d. Oude was
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nog veal dwazer en leerde hoofdzakelijk
't volgende : er zijn ontelbare geschapene en
ongoschapene goden, die gedeeltelijk in hemellichamen, gedeeltelijk in andere, levende era
levenlooze schepselen wonen of ook door
menschen willekeurig gevormd zijn; ook ztjn
er goede en kwade geesten ; d. menschen
leven na hun dood in een treurigen toestand
voort, die noch door goede, noch door kwadewerken kan opgeheven worden, daar d. goden
zich in hun werkeloosheid niet over hen
bekommeren. d. Geheele godsdienst der Sjamanen bestaat dienvolgens in offers, gebeden, gezangen on allerlei plechtigheden, waardoor ztj d. gunst der goede goden trachten
to winnen en d. kwade trachten to verzoenen;
d. priesters maken zich echter d. offers era
geschenken ten nutte. d. Benaming Shamara
beteekent in d. heilige taal in Siam een kluizenaar, heremiet.
Schandau, een stad in Saksisch-Zwitserland a. d. mond v. d. Kirnitzsch on op d. rechterElbeoever, met ongeveer 4000 inw., die levendigen handel drijven in zandsteen, bout, graan
enz. Men heeft er veelbezochte, tjzerhoudendeminerale bronnen on sedert 1880 een badhuis.
Zie „Der Kurort Schandau" (1876).
Schande is 'tgeen d. mensch in 't oog v.
zn natuurgenooten onteert. d. Begrippen v..
eer en schande staan met d. zedeltjkheid in
't nauwste verband, zoodat alle onzedelijke
daden d. mensch onteeren, evenals hij zich
door deugdzame eer on achtingwaardig
maakt. Zelfs kunnen handelingen, die op zich
zelf niet onzedelijk zjn , maar die d. welvoeglijkheid kwetsen, schandelijk genoemd
worden, terwijl daarentegen door in d. maatschappij bestaande vooroordeeten sommige
zaken, welke tot d. zedelijke verplichtingen
behooren, voor schandelijk kunnen gehouden
worden, bijv. 't weigeren v. een tweegevecht.
d. Ware eer en schande moeten dus wel
voornamelijk naar d. eischen der zedelijkheid,
maar niet uitsluitend naar deze afgemeten
worden. d. Menschelijke samenleving legt
one verscheidene verplichtingen in kleeding,
levenswijs en uiterlijke gedragingen op, welker verzuim ons tot schande zou kunnen
worden aangerekend. Daar d. eer voor d.
zedelUken mensch dierbaarder moat zlJn dan
't leven, is d. schande 't grootste ongeluk,
dat he zich op d, halo kan halen. Doch he
moat door vastheid v. karakter on zedeltjke
beginselen zich boven d. valsche begrippen
v. eer en schande weten to verheffen, ztjn
eer zoeken in d. vervulling der zedelUke en
maatschappelijke verplichtingen en daarbe
alles pogen te vermUden, dat ale schandelUk
zou kunnen worden beschouwd. HU zal dan
niet vatbaar zen om, uit hoofde v. een valech
eerbegrip, daden to plegen, die als onzedelUk
hem tot schande btj alto deugdzame menschen
zouden strekken.
Schandorph (soPnus), eigenitlk SKAMDRUP,
een Deensch dichter, gab. 8 Mei 1834 to Ringsted. Met levendigen humor schilderde he
in tairUke geschriften 't leven in d. kleine
steden. Voorts schreef htj gedichten, drama's
en d. novellen „Uden Midtpunkt" en ,,Thomas
Fris" (1882).
Schans of Verschansing teen) is een
afzonderlijk, doch ale zelfstandig to beschouwen week der vluchtige versterkingskunst.
Elke schans bestaat ten minste uit een borstwering, wier vuurltjn een bepaald trace vormt,
volgens 'twelk d. verschansingen nog verder
ingedeeld worden. Indien d. vuurlUn een gesloten figuur vormt, wordt d. schans ge-
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sloten work, in 't tegengestelde geval open
work genoemd. Tot d. open werken behooren
d. fleche, d. redan, d. lunette, d. tenaille, d.
papenmuts, d. zwaluwstaart, d. cremailliere,
't gebastionneerde front en d. hoorn- en kroonwerken; tot d. geslotene d. redoute, d. sterrenschans en in d. regel alle gebastionneerde
schansen.
't Weerstandsvermogen der schansen wordt
door zoogen. beletselen verhoogd, o. a. door
palissaden, fraisen, wolfskuilen, vertakkingen,
fladdermijnen en inundation; nog meer echter
door 't aanbrengen v. verstarkingsmiddelen:
tamboers, caponnieren, blokhuizen enz., in
d. schans zelf of in d. grachten.
Schanskorven zijn cylindrische manden
v. vlechtwerk v. zeer ongelijke afmetingen,
naar gelang v. haar bestemming. d. Gewone
afmetingen zijn 1 M. hoogte en 0,65 M. middellijn. d. Schanskorven worden gebruikt
tot bekleeding v. borstweringen, vooral in d.
batterijen en d. loopgraven, waartoe men hen
naast elk. plaatst, met aarde vult en in sommige gevallen verandert, tot vorming v. holle
traversen, v. batterijmagazijnen, v. schietgaten, tot herstelling v. bruggendekken enz. In
Engeland heeft men bandijzeren schanskoryen, die veel duurzamer dan houten en
vooral zeer geschikt zijn voor d. bekleeding
v. schietgaten. Ook d. Franschen heb ben voor
Sebastopol met goed gevolg v. derg. schanskorven gebruik gemaakt.
Schapenbloem, Zie Klaver.
Scha.pengal, Zie Vergeet-mfj-niet.
Schapengras, Zie Zwenkgras.
Schapen.klaver, Zie Klaver en Klaverzuring.
Schapenoor, Zie Lirnoenkruid.
Schaper (Film), een Duitsch beeldhouwer,

geb. 31 Juli 1841 te Alsleben (regeeringsdistrict Merseburg), een leerling v. Albert
Wolff te Berlijn. Na eenige beeldhouw werken
vervaardigde hij een reeks v. monumentale
statuen in kunstvol realisme, o. a. v. Bismarck
en Moltke to Keulen, &nen to Coblenz, Leasing to Hamburg, Gausz to Brunswijk (1880),
Goethe to Berlijn, Luther to Erfurt en Krupp
to Essen, en 't voortreffeltike monument voor
gesneuvelden in 1866 to Halle.
Schar, Zie Platvisschen.
Scharf (GEORGE), een Engelsch kunstenaar
on schrijver over kunstzaken,geb.16 Dec.1820
to London, waar hij d. academie bezocht. Htj
vergezelde Sir Charles Fellows n. Klein-Azie,
werwaarts hi) zich in 1843 nogmaals begaf als
teekenaar bij d. door d. regeering uitgezonden
expeditie. Zijn aldaar genomen teekeningen en
schetsen zijn in 't Britsche museum geplaatst.
Vervolgens wijdde hij zich a. 't illustreeren
v. letterkundige werken, o. a. v. Fellow's
„Lycia", Macaulay's „Lays of ancient Rome"
(1847) en Layard's „Niniveh and its remains".
In 1875 word hij conservator v. d. National
Portrait Gallery.
Scharf? (ANTON), een beroemd medailleur,
geb. 10 Juni 1845 to Weenen, waar hij keizerlijk kamermedailleur en chef v. d. graveursacademie a. 't keizerltjk muntbestuur is.
Scharlaken is een holder roods kleur,
welke een zweem v. geel in zich heeft. Zij is
afkomstig v. fernambukhout of cochenille
(zie Cochenille). Daar echter daze verfstoffen
slechts karmortjnrood opleveren, doopt men
d. stof, die men verven wil, in een oplossing
v. tinzout om scharlaken to verkrijgen. d.
Kleur, v. fernambukhout afkomstig, is fraaier
dan die v. cochenille; maar d. laatste is alleen
duurzaam. 't Scharlaken is door onzen landge-
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noot Cornelis Drebbel in 't begin der 17e eeuw
ontdekt.
Scharlakenkoorts (Rubeola) is een uitslagziekte, die in vorm 't midden haudt tuss.
roodvonk on mazelen. Doze ziekte wordt gewoonlijk een paar dagen lang voorafgegaan
door een zeker gevoel v. onbehagelijkheid,
gestoorden eetlust en bedorven smaak in d.
mond, waarop dan eon koorts volgt, die echter nooit gevaarlijk is; zij duurt ook niet
langer dan vier en twintig uur, meestal korter. In doze koorts vertoouen zich pijn in d.
keel, hoofdpijn, ruime huiduitwaseming, urine
met een slijmerig bezinksel en een uit roods
vlekjes bestaande uitslag, die, vrij ongelijk op
verschill. plaatsen der huid, meestal 't eerst
op d. armen en beenen voorkomt. d. Afschilfering is gewoonlijk gering. d. Eenige behandeling, die gevolgd moat worden, is vermtjding v. tocht on 't in acht nernen v. een
matig diget.
Niet zelden is scharlakenkoorts een voorlooper v. roodvonk en dikwtjls vertoont zij
zich ook, terwijl roodvonk reeds heerscht,
zoodat zij misschien ale een minder hevige
vorm v. roodvonk to beschouwen is.
Scharnhorst

(GERHARD JOHA NN DAVID

vox), een beroemd Pruisisch generaal, 12 Nov.
1755 to Bordenau (in Hannover) uit onbemiddelde ouders gob. Htj genoot een zeer onvoldoende opvoeding. Door d. verhalen v. een
ouden onderofficier on 't lezen v. eenige werken over d. zevenjarigen oorlog ontstond bij
d. knaap een groote neiging voor d. krijgsmansstand on zijn vader wist to bewerken,
dat hij door graaf v. Schaumburg-Lippe-Backeburg in 1772 op d. militairo school to Wilhelmsstein word geplaatst. Hier beoefende hi)
vooral vreemde talon, geschiedenis on krijgswetenschappen; in 1776 verliet hij die school
en word hij tot vaandrig bij 't Hannoversche
regiment dragonders v. Esdorf benoemd. In
1780 ging hij als luitenant bij d. artillerie
over en daarna werd hij leeraar a. d. artillerieschool, die naar zijn denkbeelden was opgericht. In 1792 werd hij kapitein eener cornpagnie rijdende artillerie. Als zoodanig nam
hij deal a. d. veldtochten v. 1793 en '94 in
Vlaanderen en Holland. In laatstgenoemdjaar
was hij in 't belegerde Meenen (Menin), waar
generaal Hammerstein 't bevel voerde, die zich
(vooral ten gevolge v. SCHARNHORST'S raadgevingen) met 't garnizoen een wog door d.
10-maal sterkeren vijand baande. SCHARNHORST
ontving hiervoor een eeresabel v. d. koning
v. Engeland; hij ging over bij d. generalen
staf en word in 1796 tot luitenant-kolonel bevorderd. In 1801 nam hij zijn ontslag uit d. Hannoverschen dienst en ging hij bij d. artillerie
v. 't Pruisische leger over, vooral op aanraden
v. d. hertog v. Brunswijk. Hij opende to Berlijn een leercursus voor jonge officieren; in
1804 werd hij tot kolonel benoemd en in d.
adelstand verheven, terwijl hij ale adjunctkwartiermeester-generaal d. oorlog v. 1806
meemaakte. Te A uerstadt word hij tweemaal
gekwetst; daarop volgde hij Blilcher als chef
v. d. generalen staf n. Liibeck, waar hij gevangen genomen werd. Hij werd evenwel spoedig uitgewisseld en begaf zich n. 't leger,
waar hij een roemrtjk aandeel a. d. slag bij
Eylau nam. Na d. vrede v. Tilsit werd
SCHARNHORST tot generaal-majoor bevorderd
en tot lid v. d. commissie voor een legerhervorming benoemd. Hiermee begint d. belangrijke invloed, dien hij op d. groote gebeurtenissen v. 1813 en '14 heeft gehad. Met 't,
grootste recht kan men hem als 't middel-
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punt v. dien nationalen tegenstand beschouwen; zelfs komt hem voor een goad deel d.
eer der bevrtjding v. Duitschland toe. d.
Grondslagen, waarop hij 't leger reorganiseerde, maakten 't mogeltjk, dat in 1813 dadeaanzienlUke krijgsmacht op d. been
lijk
gebracht kon worden. Btj 't uitbarsten v. d.
oorlog ging SCHARNHORST als luitenant-generaal en chef v. d. staf v. Blucher made en
.ztjn wijze raadgevingen bij 't ontwerpen v. 't
operatieplan werden algemeen op hoogen prUs
gesteld. 's Mans loopbaan eindigde reeds bij
-d. eersten veldslag bij Liltzen. HU ontving
hier een zware wond, a. d. gevolgen waarvan
hij 28 Juni 1813 over]. Boning Frederik Wilhelm list in 1822 to Berlijn een standbeeld
voor horn oprichten. Onder zijn werken zijn
d. voornaamste: „Handbuch filr Offiziere in
den angewandten Theilen der Kriegswissenschaften" (1787—'90, 3 dln); „Taschenbuch fur
Offiziere" (1793); „Neues militarisches Journal" (1788); „Militarische Denkwiirdigkeiten"
(1797—'05); „Unterricht des Konigs von Preuszen an die Generale seiner Armee" (1793);
en „Die Wirkung des Feuergewehres" (1813). —
Zie Clausewitz, „Veber das Leben und den
Charakter von Scharnhorst" (met behulp v.
zijn nagelaten geschriften uitgegeven, 1832);
v. Boyen, „Beitrage zur Kenntnisz des Generals von Scharnhorst und seiner amtlichen
Thatigkeit in den. Jahren 1808—'13" (1833), en
Lehmann, „Scharnhorst" (2 dln, 1887).
Scharp (JAN), eon Nederl. godgeleerde en
letterkundige, gab. to 's-Gravenhage 16 Aug.
1756, studeerde to Leiden on was achtereenvolgens predikant to s. Annaland (1778), Axel
(1780), Noordwijk-Binnen (1788) en Rotterdam
(1789). In 1796 aldaar wegens 't weigeren v.
d. anti-oranje belofte ontzet, nam hij een
beroep a. n. Loga in Oost-Friesland (1798)
waar hij een verhandeling schreef: „De veterum et recentiorum obtrectationibus, veritatern religionis Christianae non labefactantibus,
immo confirmantibus" (1799); op dit geschrift
erlangde hij to Duisburg d. doctorate waardigheid in d. godgeleerdheid. In 1800 ward hij
in zijn bediening te Rotterdam hersteld,
waar hij op onderscheidene wijzen, ook buiten an eigenlijke ambtsbediening, werkzaam
was (o. a. als lid on scriba der commissie tot
't bUeenbrengen der „Evangelische gezangen",
1803-1805). In 1826 bekwam htj zijn emeritaat on 2 Mrt 1828 overt. hij te Rotterdam.
SCHARF. was een zeer geleerd, schrander, welsprekend en geestig man; ztjn geschriften
onderscheiden zich over 't geheel meer door
rake belezenheid en schrander oordeel dan
door gekuischten vorm. ZU bestaan in yenschill. gelegenheids-leerredenen, ten deele met
geleerde aanteekeningen. Als eigenitjk wetenschappelUke geschriften v. zijn hand mogen
genoemd worden„Brieven over 't eten v.
r N. T. verboden”, die
bloed enz. ook onde
htj als student schreef onder 't pseudoniem
Neanias Hagiophilus S(tudiosus) T(heologiae)
L(ugd.) B(at.) (1776); „Verhandeling over ....
d. hedendaagsche, zoogenoemde verlichting
en godsdienstbestrUders"(1793); „Geschiedenis
en costumen v. Axel" (1788, 3 st.); en „Oudheld- on geschiedkundige verhandeling over d.
beffen of halskragen" (1806). Weinig eer legde
hij in met zijn „Gedenkzuil v. d. Nederlandschen krtjgsroem in Junij 1815" (1817), dat
niet meer was dan een mislukte boekverkoopers-speculatie. Voor d. zedeltjke anthropologie gin belangrijk ztjn „Brieven over d. zich
noemenden G. F. Meijer" (1796, meermalen
herdr.) en voor d. ascetiek zijn „Ernstige ge,

SCH.

dachten" (1829). Ook als dichter heeft htj zich
doen kennen door eenige gelegenheidsverzen
on door d. Evang. Gez. 5, 38, 39, 52, 61, 78,
123, 155, die geheel, 72, 125, 163, die gedeelteltjk v. zijn hand ztjn. Zie uitvoeriger „Levensbeschrijving on bloemlezing uit d. geschriften
v. J. Scharp" (1828).
Schartelen. d. Planten, welke in ons
vaderland onder d. namen Schartelen, Ratelen,
Reutels, Binkelbellen, Ratelaars, Ratels, Scharl,

Horde, gele Horte, Rant en Hanekammen voorkomen en dikwijls in groote hoeveelheid op
wei- on bouwlanden worden aangetroffen, behooren tot drie soorten, nl. Rhinanthus major,
R. minor on R. Alectorolophus. Alle zijn eenjarig en bloeien v. Mei tot Juli.
Als type v. 't geslacht kan voorzeker R.
major, d. 't meest algemeen voorkomende, beschouwd worden. Deze plant wordt dikwijls
in 't hooi gezien en verraadt zich terstond
door 't ratelend geluid, dat haar talrijke zaden
in d. ruime zaaddoozen bij d. minste aanraking to weeg brengen. d. Al of niet vertakte
stengel wordt ongeveer een voet hoog en is
vierkant on bruin gevlekt. Doze draagt lancetvormige, gezaagde, v. boven ruwe, a. hun
voet hartvormig ingesneden bladeren on
groote, bleagele, ovate of eironde, Tangs hun
rand v. lange tanden voorziene schutbladen.
d. Bloemen zijn gee], met een paars gevlekte
bovenlip.
d. Beido andere soorten wijken v. d. beschrevene slechts in ondergeschikte kenmerken af. Zoo kenmerkt zich R. minor door
groene schutbladen en kleine bloemen en R.
Alectorolophus door smal gevleugelde zaadkorrels en een zachtharigen kelk.
d. Schartelen behooren tot d. schadelijke
onkruiden in zanderig, veenachtig bouwland
en kunnen zeer moeilijk uitgeroeid worden,
daar d. zaadkorrels, vroeg rijp ztjnde, zich
telken j are in grooter getale over d. akker
verspreiden, lang voordat 't graan wordt afgemaaid. 't Yee eat d. schartelen alleen. als zij
jong zijn, want, is d. vrucht gezet, dan wordt
d. stengel houtig on laten d. beesten dit onkruid onaangeroerd staan. Vooral op roggelanden ztjn d. schartelen nadeelig, daar ztj,
volgens Decaisne, zich met haar wortels op
die v. nabijzijnde gewassen vasthechten en
hen .voor een gedeelte v. hun voedsel berooven, waardoor daze een kwUnend uiterlijk
krUgen.
't Moeras-kartelblad (Pedicularis palustris) is
in d. prov. Zuid-Holland onder d. naam roode
schartelen bekend.
Tot d. naam Hanekam (zie Hanekam), onder
werken d. schartelen ook wet bekend zijn,
geven d. diepgezaagde schutbladen aanleiding.
d. Schartelen behooren tot d. natuurl. fam.
der Rinkelbloemigen (Rhinanthaceae) en volgens
't stelsel v. Linnaeus tot d. 2e orde der 14e
klasse (Didynamia Angiospermia).
Scharwenka
(LUDWIG PHILIP),
eon
Duitsch componist, in 1847 to Santer gab. Hij
werd in 1870 leeraar voor theorie en compositie a. d. Kullakacademie to Berltjn en is
thans a. 't conservatoire v. zijn broader
werkzaam. Tal v. klavier-, viool-, cello- en
zangstukken zagen v. hem 't licht. — ZUn
broader, FRANS %AVER SCHARWENKA, in 1850
gab., is made een verdienstelijk toonkunstenaar, die tevens als pianist een grooten naam
heeft en sedert 1881 a. 't hoofd v. een eigen
conservatorium to Berltjn staat. Hi.j componeerde vooral concerten e. a. werken voor d.
piano.
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een Duitsch genreschilder, geb. 2 Febr. 1841 to Tubingen en
overl. 6 Juli 1893 to Stuttgart. Htj bezocht d.
kunstschool to Stuttgart, deed verscheidene
groote kunstreizen en vestigde zich in 1865
to MUnchen. Van zijn grootendeels vroolijke
on humoristische genre- en dierschilderingen
noemen wij ale d. beste Kinderroor (in
d. nieuwe Pinakotheek), „'t Canstatter yolksfeest" (staatsgalerij to Stuttgart) en „d. Hanendans".
Schaumann

(HEINRICH),

Schaumann

(ADOLF FRIEDRICH HEINRICH),

een Duitsch geschiedschrijver, geb. 19 Febr.
1809 to Hannover, waar hij zich eerst als
advocaat vestigde. Vervolgens werd NI prof.
in d. geschiedenis to Gottingen en to Jena
en eindelijk tot 1868 opperbibliothecaris en
historiograaf v. 't koninkrijk Hannover, in
welks hoofdstad hij in 1882 overl. Zijn voorn.
geschriften zijn: „Geschichte des niedersachsischen Volkes bis 1180" (1838), „Geschichte
des zweiten Pariser Friedens" (1844) en
„Handbuch der Geschichte der Lando Hannover and Braunschweig" (1864).
Schaumburg-Lippe, een zelfstandig,tot
't Duitsche rijk behoorend vorstendom, bestaande uit 't westelijk deel v. 't vroegere
graafs. Schaumburg.'t Wordt ingesloten door
verschill. Pruis. gewesten, ligt op 51°53'-52°30'
- (Greenw.) en heeft
N.-Br. en 8°59 ,-9°20' O.L.
een oppervl. v. ruim 6 vk. mijlen en 40 000
inw. (grootendeels Protestanten). 't Ligt nog
voor een klein deel in 't gebied v. 't Wezergebergte, maar bestaat voornamelijk uit laagland met eenige heuvelreeksen. d. Bodem
wordt besproeid door een aantal kleine
riviertjes, o. a. door d. Gehle en d. Westau;
bij Stadhagen en Eilsen heeft men mineral°
bronnen. In 't N.-0. ligt 't Steinhuder meer
met d. kleine vesting Wilhelmstein op een
kunstmatig aaugelegd eiland. d. Wouden bestaan hoofdzakeltjk uit loofboomen; vooral
heeft men er prachtige eiken en beuken. d.
Bergbouw levert er steenkolen; verder wint
men er turf en steepen. d. Industrie is v.
weinig belang; men heeft er vlasspinnerijen,
linnen- en damastwevertjen.
Volgens d. grondwet v. 15 Nov. 1868 is
Schaumburg-Lippe een constitutioneele errelijke monarchie. d. Jaarlijksche landdag telt
15 leden. 't Hoogste staatsbewind is d. vorstelijke regeering to Buckeburg. In d. Bondsdag
heeft 't vorstendom een stem, terwijl 't naar
d. Rijksdag een afgevaardigde zendt. d. Landskleuren v. 't vorstendom zijn blauw, rood on
wit. d. Hoofdstad is Bilckeburg.
In Schaumburg-Lippe regeert d. lijn Schaumburg of Bilckeburg v. 't Huis Lippe, die door
graaf Philips, d. jongsten zoon v. graaf Simon
VI van der Lippe, gesticht werd; deze erfde
v. zijn zuster, d. moeder v. d. laatsten graaf
v. Schaumburg, Otto VII, na diens dood (1640)
een deel v. 't graafs. Schaumburg, dat nu
alleen. dezen naam voerde. Graaf Philips stelde
in 1668 't eerstgeboorterecht vast en overl. in
1681. Zijn oudste zoon, Frederik Christiaan,
volgde hem in d. lijn Bilckeburg op, terwijl
een tweede zoon, Philips Ernst, d. zijlinie
Alverdissen stichtte. Mot d. Portugeeschen
veldmaarschalk graaf Friedrich Wilhelm
Ernst, die 't fort Wilhelmstein in 't Steinhuder meer deed verrijzen en een vermaarde
krijgsschool stichtte, stierf in 1777 d. oudere
lijn Buckeburg uit. Philips Ernst v. Alverdissen (kleinzoon v. d. stichter dozer zijlinie)
erfde 't graafschap en noemde zich graaf v.
Schaumburg•Lippe.BUckeburg. Na zijn overWen (1787) word hij opgevolgd door zijn zoon
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Georg Wilhelm, die in 1807 zich bij 't Rijnverbond aansloot on in 1816 a. zijn land een
vertegenwoordiging schonk, bestaande uit
afgevaardigden v. d. ridderschap, d. steden en
d. landbouwers. Hij overl. in 1860 on werd
opgevolgd door zijn zoon Adolf Georg (geb. in
1817), d. thans regeerenden vorst. Deze stemde
in 1866 in d. bondsraad voor d. mobilisatie
tegen Pruisen, maar nam 29 Juni v. dat jaar
't voorstel v. Pruisen aan zich onzijdig to
houden. 18 Aug. sloot hij zich aan bij d.
Noord-Duitschen Bond.
Schavotstra,ffen. Naarmate d. beschaving veld won, kwam men allengs tot 't inzicht, dat bij d. toepassing v. straffen voor
gepleegde misdaden niet uitsluitend moat
worden gelet op d. voordeelen, die voor d.
maatschappij verkregen worden uit d. terechtstelling v. hem, die zich a, haar wotten had
vergrepen, maar dat ook d. menschelijkheid
en d. liofde tot d. naaste moeten worden betracht, zelfs jegens d. grootsten boosdoener.
Vandaar dat men d. verschill. schavotstraffen
uit vroegere tijden v. lieverlee heeft zien verdwijnen, althans in d. beschaafde landen. d.
Constitueerende vergadering in Frankrijk nam
28 Sept. 1791 't merkwaardige besluit „la
peine de mort ne sera plus quo- la simple
privation de la vie" on maakto daardoor een
einde a. d. straffen, waardoor d. misdadigers
op d. verschrikkelijkste wijze werden dood
gemarteld; a. dit beginsel werd in d. verscbillende strafwetgevingen v. lateren tijd vastgehouden. d. Vierendeeling, waarmee weleer
d. misdaad v. majesteitschennis, d. vuurdood,
waarmee vadermoorders, heiligschenners en
brandstichters, on 't rad, waarmee moordenaars bedreigd werden, verdwenen om plaats
to maken voor straffen, waarvan d. voorrame
voorwaarde was, dat d. ter dood brenging zoo
spoedig on zacht mogelijk ten uitvoer werd
gelegd. In d. Fransche wetgeving, welke ook
die v. ons vaderland werd, bestond hierop een
uitzondering: d. vadermoorder namelijk werd
ter strafplaats gebracht, in 't hemd, barrevoets
on met een zwarten sluier over 't hoofd; terwijl een deurwaarder d. volke 't vonnis voorlas,
moest hij to pronk staan en hem daarna d.
recbterhand worden afgekapt; eerst daarna
werd hij ter dood gebracht. Pas in 1832 werd
daze wreede straf in Frankrijk gewijzigd, daar
men inzag, dat dergelijke folteringen, in plaats
v. tot waarschuwende voorbeelden to strekken,
medelijden jegens d. veroordeelde opwekten
en noodeloos diens doodsangst vermeerderden.
In ons land bleef daze straf op d. vadermoord
bestaan tot 1854; toen werd zij geheel afgeschaft, terwijl in Frankrijk, met behoud der
overige formaliteiten, alleen 't afkappen der
hand werd nagelaten. In datzelfde jaar verdwenen bij ons alle schavotstrafren, die deals
op grond v. 't Fransche wetboek v. strafrecht
werden toegepast, deals bij souverein besluit
in 1813 waren ingevoerd. Alleen d. doodstrat,
die sedert 1813 door d. strop (en wel door
ophanging voor mannen en verworging a. een
paal voor vrouwen) of door 't zwaard ten
uitvoer werd gelegd, bleef (hoewel gewijzigd)
ook na 1854 voorloopig nog bestaan. Wel werd
d. strijd reeds toen met kracht gevoerd over
d. vraag naar 't recht der maatschappij op 't
leven barer leden, over 't al of niet noodzakelijke en nuttige dier straf on over d. onbillijkheid en d. ongelijkmatige working, die zich
bij haar toepassing deden golden; vooralsnog
behield echter d. mooning d, overhand, dat zij
niet geheel uit d. strafwetgeving behoorde
to verdwtjnen. d. Voorstanders hechtten a.
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't waarschuwend voorbeeld, door haar ten-uitvoerlegging gegeven, d. veiligheid on 't recht
der maatschappU, die vorderden, dat hij, die
haar rust verstoorde en zich a. haar wetten
vergreep, onschadelijk werd gemaakt; ztj beriepen zich op 't rechtsbewustzUn v. alle
volken en tUden, dat steeds d. doodstraf heeft
gegerbiedigd als een uitvloeisel der gerechtigheid, terwUl a in 't souvereine recht v. gratie
middel zochten om in sommige gevallen
Naar onverbiddelijke gestrengheid af te wenden. Tot 1870 bleef deze vraag a. d. orde, toen
bU d. wet v. 17 Sept. v. dat jaar, evenals a. d.
brandmerking, d. te pronkstelling e. a. schavotstraffen, a. d. doodstraf voor goed een einde
word gemaakt.
Schaurli, een stad in 't Russische gouvernement Kowno, met 21 000 inw., graan- en
vlashandel, tabaksfabricage, zeepziederij, molens enz.
Scheat is een ster v. d. grootte 2 b. 3 in
't sterrenbeeld Pegasus, door Bayer met 9
aangeduid. Rechte klimming : 344°. Noorderdeclinatie: 27. 13'.
Schebest (Aorms), een voortreffelijke Duitsche zangeres, in 1813 to Weenen geb. en in
1869 te Stuttgart overl. Zij zong a. verschillopera's, was sedert 1841 gehuwd met d. bekenden theoloog David Fr. Strauss en schreef
een autobiographie, „Aus dem Leben einer
Kiinstlerin" getiteld.
Schedel, Zie Geraamte.
Schedelleer (Phrenologie) is een door Gall
(zie Gall) in d. wetenschap ingevoerde vergelUking der spiritueele krachten v. dieren en
menschen met hun schedelvormen. Daarmee
wordt beoogd een wetenschappelijke en kenmerkende bepaling der verrichtingen v. d.
hersenen, a. d. eene zielde gegrond op nauwkeurige studio der anthropologie en vvaarneming der menschen en dieren in hun verschill. toestanden, a. d. andere zUde op nauwkeurige en veelzUdige studie der hersen- en
schedelvormen, op degelUke, anatomischphysiologische onderzoekingen der hersenen
v. dieren en menschen, gezonden en zieken.
Spurzheim ontwikkelde deze leer verder dan
Gall had gedaan on stelde d. volgende hoofdbegrippen op d. voorgrond: d. Hersenen zUn
orgaan v. geest, zonder 'twelk geen
uiting v. spiritueele werkzaamheid kan plaats
grijpen. d. Hersenen brengon intusschen d.
uitingen v. geesteltjke werkdadigheid niet te
weeg als een eenig orgaan, dat met al zUn
deelen to gelUk werkt, maar als een veelheid
v. organen, die tot een enkel zUn verbonden.
ZUn enkele deelen zUn dus eveneens to beschouwen ' als d. enkele zenuwen des lichaams,
v. welke men bU d. meeste kan aantoonen,
welken werkkring ztj hebben.
Voor deze bewering had hU d. navolgende
bewtizen: d. Vorming der hersenen wint bU
d. dieren in veelvoudigheid der deelen, naarplate d. dieren tot een hoogere klasse in d.
volgreeks der geesteltJke ontwikkeling behooren, terwUl die deelen, welke volgens d.
theorie d. zetel uitmaken v. eon bepaalde
geestesbekwaamheid, die een of ander dier
kenmerkt, d. meeste ontwikkeling vertoonen.
d. Geestelijke vermogens treden to voorschUn
en nemen toe of af, naar gelang d. daaraan
beantwoordende hersendeelen zidh ontwikkelen, grooter of kleiner worden, gelUk men
zuiks in d. ontwikkelingsgeschiedenis v. d.
mensch v. diens eerste ontstaan tot a. d. dood
toe kan opmerkan. GeestelUkeinspanning vermoeit slechts die vermogens, welke werkzaam
zijn, maar niet d. andere. d. GeestelUke aanleg

SCH.

v. beide geslachten is gewoonlijk verschillenct
en'evenzeer is hun hersenvorming verschillend.
d. Gelijkheid der hersenvorming gaat, zelfe
volkomen afwtjking der overige lichaamsvorming, steeds met gelUkheid in geestelUken
zin gepaard, en omgekeerd. d. Schijnbare tegenspraken der verschill. hartstochten, d. ontwikkeling v. d. eene boven d. andere, d. verschUnselen v. d. slaap, d. droomen en d. daarbit
behoorende toestanden v. exaltatie, v. somnambulisme enz. pleiten ervoor, dat in verschill.
hersendeelen verschill. werkzaamheden worden verricht. d. Schedelleer nu neemt aan, dat
d. energie v. een zielsvermogen (b(j v. d. kinderliefde, d. eigendoms- of d. straddrift) evenredig
met d. ontwikkeling in ruimte v.'t betrokken
hersendeel is, dat die hersendeelen (d. zoogenoemde organen) door hun grootte op d.
uitwendigen vorm der schedelbeenderen werken en dat men in 't bijzonder a. zekere verhevenheden (knobbels) of indeuken der hersenpan d. aanwezigheid of 't gemis v. zekere
zielsvermogens kan onderkennen.
In d. tegenwoordigen tUd wordt weinig meer
a. d. schedelleer gedaan. Men is tot d. overtuiging gekomen, dat btj d. hersenpan juist
op die plekken dikwijls uitpuiling to zien
waar 't schedelbeen ook a. d. binnen- of
hersenvlakte verdikt is en waar dus d. hersenen minder ruimteontwikkeling vertoonen.
Zoodra d. stelling „dat meer schedeluitpuiling
met grootere ruimteontwikkeling der hersenen
samenhangt" blijkt niet altUd waar to zijn,
houdt ook geen enkele daarop gegronde
gevolgtrekking meer steak en valt dus d,
geheele schedelleer in duigen,
Schedir is een ster v. veranderlUke grootte
in 't sterrenbeeld Cassiopeia, door Bayer met.
a aangeduid. Rechte klimming : 7° 52'. Noorder-declinatie 55° 39'.
Scheefblad. Onder deze karakteristieke
benaming zijn ten onzent d. wel bekende
Begonia's (zie Begonia) bekend.
Scheefbloem (Iberis). Dit plantengesl., tot.
d. natuurl. fam. der Kruisbloemigen (Crucifera)
behoorende, kenmerkt zich door d. eigenschap, dat zUn bloembladen in grootte zeer
verschillen, daar twee kleine tegenover twee
veel grootere staan. Bovendien bevat ieder
hokje v. 't hauwtje slechts (Sen zaadkorrel
en loopt 't hauwtje zelf a. d. top in twee
vleugelvormige aanhangsels nit. die door een
diepe voor v. elk. gescheiden zUn.
Van d. twee soorten, die bij ons in 't wild
zijn aangetroffen, nl. d. sch,ermdragende scheefbloom (Iberis umbellate) en d. bittere scheef bloom
(Thetis amara) behoort d. eerste in Italii;,
Spanje en Griekenland to huis en zU weird
alleen in d. duinen boven Haarlem gevonden,
zoodat 't to betwijfelen valt, of zij als een
inlandsche plant beschouwd moat worden.
heeft een groenen stengel, waaraan eenige
verspreide, lancetvormige, gaafrandige of v.
eenige tanden voorziene bladeren bevestigd
zUn en die in een bloemtuil v. vleeschkleurige
bloemen eindigt. d. Vruchtjes staan recht op,
Min dicht op elk. gedrongen en loopen in
twee puntige vleugels uit. d.Bitterescheefbloem
draagt witte bloemen, die niet tot tuilen mass
tot trossen vereenigd z jn, terwUl d. vleugel.
vormige aanhangsels minder lang zijn dan
d. vorige soort.
Beide soorten Ain eenjarig, bloeien v. Juni
tot Aug. en worden algemeen als sierplanten
gekweekt.
a

Scheel (FRIEDRICH WILHELM HANG VON),

elm Duitsch staathuishoudkundige, geb. 29 Dec.
1839 to Potsdam. In 1871 werd hki• prof. to Bern
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't depart. voor statistiek v. 't Duitsche rijk to
BerlUn. Hij schreef o. a. „Die Soziale Frage"
(1873) en „Unsere sozialpolitischen Parteien"
41878).
Scheele (KARL WILHLEM) word in 1752 to
Straalsond geb. Op 15-jarigen leeftijd word hij
als leerling in eon apotheek to Gothenburg
.aangenomen en daar legde htj zich ijverig op
d. studio der scheikunde toe. d. Bekrompen
omstandigheden, waarin hij verkeerde, schtjnen zijn wetenschappelijke ontwikkeling maar
weinig benadeeld to hebben, doch zij hadden
ten gevolge, dat hij tot in 1775 in verschillende
apotheken v. Zweden als bediende werkzaam
was. Eerst 'in dat jaar word hij provisor on
twee jaar later eigenaar v. een apotheek to
KOping, eon kleine stad a. 't Malarmeer. Hij
leidde hier eon afgezonderd leven, dat uitsluitend gewijd was a. zijn beroepsbezigheden
en d. wetenschap. Beroemd in 't buitenland,
maar weinig gewaardeerd door zijn naaste
orngeving, overl. hij in 1786, in d. ouderdom
v. slechts 43 jaren.
In weerwil echter v. dien korten levenstijd,
v. zijn gebrekkige wetenschappelijke opleiding
en v. zijn bijna behoeftige omstandigheden,
welke in 't laatst v. zijn leven door een jaarlUksche toelage v. d. Academie to Stockholm
slechts weinig verbeterden, heeft hij toch vele
belangrijke onderzoekingen volbracht, die zijn
naam voor altijd met d. scheikunde verbinden.
d. Eerste verhandeling v. SCHEELE ward in
d. gedenkschriften v. d. Academie v. Stockholm opgenomen; zij heeft 't wijnsteenzuur
ten onderwerp. Later warden nog vele andere
organische zuren door hem nauwkeurig bestudeerd, een arbeid, die moeilijk was, omdat
hij op dit gebied goon voorgangers v. eenige
beteekenis had. WU hebben a. hem 't eerste
nauwkeurige onderzoek to danken v. 't wijnsteenzuur, zuringzuur, appelzuur, citroenzuur
en galnotenzuur. In vochten v. dierlijken oorsprong ontdekte hij 't melkzuur on 't urinezuur; door behandeling v. melksuiker met
salpeterzuur vond hij 't slijmzuur. Zijn methods
voor d. afscheiding v. organische zuren is in
hoofdzaak nog in gebruik. Als een bestanddeel
v. alle vetten leerde hij d. glycerine kennen,
die hij met behulp v. loodglit afzonderde.
Ook op 't gebied der anorganische scheikunde
is SCHEELE met vrucht werkzaam geweest.
HU onderzocht nauwkeurig bruinsteen on ontdekte daarin een metaal (mangaan), walks
afscheiding hem evenwel niet gelukte. Door
bruinsteen met zoutzuur to behandelen ontdekte hij 't chloor, dat hij d. naam gedephlogisteerd zoutzuur gaf, d. i. zoutzuur, v. zijn
phlogiston beroofd. 't Onderzoek v. verschill.
soorten v. bruinsteen leidde hem voorts tot
d. ontdekking v. 't bariet, dat hij als 't baste
herkeningstniddel v. zwavelzuur deed kennen.
Ook onze kennis v. d. dampkringslucht word
door SCHEELE aanmerkelijk uitgebreid. HUj
toonde aan, dat d. lucht uit twee verschill.
bestanddeelen bestaat, v. welke 't eene (door
hem vuurlucht genoemd) d. verbranding on
adenAhaling onderhoudt, terwijl 't andere (dat
hij bedorven lucht noemde) daartoe niets
bijdraagt. Die vuurlucht (onze zuurstof) leerde
hij ook uit k wikoxyde, bruinsteen en salpeter
bereiden on wij zouden a. hem d. ontdekking
v. d. zuurstof to danken hebben, indien Priestley, wiens arbeid hij niet kende, dit element
niet reeds ontdekt had. SCHEELE is ook d.
ontdekker v. 't molybdeenzuur, wolframiumzuur en fluoorwaterstofzuur.
Zijn verhandelingen zijn bijna alle door d.
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Academie v. Stockholm uitgegeven en gedeeltelijk ook in „Crell's chemische Annalen" verschenen. ZU zijn later bijeenverzameld en in
d. Latijnsche taal uitgegeven door Hebenstreit
onder d. titel „Opuscula chemica et physica"
(Leipzig 1788).
Scheele's groen word vroeger als kleurstof veel gebruikt, maar is tegenwoordig
wegens zijn vergiftige eigenschappen door
andere groene kleurstoffen vervangen. 't Is
nl. 't in water onoplosbare koperarseniet,
(As 03 )2 Cu.
Scheeliet is eon tetragonaal kristalliseerend, kleurloos (maar gewoonitjk door bijmengselen grauw, geel, bruin, rood of groen gekleurd), eon weinig doorschijnend mineraal,
dat bijna d. hardheid v. apatiet en 't soort.
gew. 5,9 a 6,2 heeft. 't Bestaat uit 't calciumzout v. wolframiumzuur, Ca W0 4, en bevat
meestal 2 a 3 pet kiezelzuur en wat fijzeroxyde of koperoxyde; soms bevat 't ook een
weinig fluoor. SCHEELE ontdekte in 1781 in
dit mineraal 't wolframiumzuur. 't Komt o. a.
voor btj Schwarzenberg (in Saksen), in 't
Reuzengebergte, in Cornwall en in Connecticut.
Scheelzien (strabismus) is een aandoening
der oogen, bij welke een niet symmetrische
plaatsing v. daze bestaat; doorgaans beweegt
zich 't linker oog bij d. beschouwing v. een
voorwerp evenveel naar binnen als 't rechter
oog zich naar buiten moot bewegen, om 't
duidelijk to zien, of omgekeerd 't rechter
zooveel naar binnen als 't linker oog zich
naar buiten moot bewegen. Doze bewegingen
heeten correspondeerende bewegingen; waar
doze bewegingen nu niet even groot zijn,
daar is 't eene oog anders gericht dan 't andere
on daar bestaat scheelzien. Als een der beide
oogen in een bepaalde richting voortdurend
blUft staan, noemt men d. toestand niet
scheelzien, maar scheefzien (luscitas).
Meestal berust 't scheelzien op verschil in
gezichtssterkte der beide oogen en op spierverkorting. Anders oorzaken, die evenwel
niet zoo algemeen voorkomen, zijn: ongelijkmatige spierenergie, verlamming v. d. eene
met ongestoorde working v. d. antagonistische
spier, ondoorschijnendheid v. 't hoornvlies on
gezichtsverzwakking v. een oog.
't Scheelzien vertoont zich gewoonlijk slechts
btj den oog. Dan ziet d. ltjder met een oog on
met 't andere kijkt hij in een andere richting;
dan komt dus ook 't netvliesbeeld v. 't beschouwde voorwerp in 't afwijkende oog op
een met 't gezonde niet correspendeerende
plaats tot stand en vandaar dat dan ook onder
bepaalde voorwaarden dubbele beelden v. een
voorwerp moeten ontstaan, omdat, gelijk d.
physioloog zegt, d. beide netvliesbeelden elk.
niet volkomen dekken. Wijkt een oog naar
binnen af, dan ontstaat 't convergeerend schoolZion; wijkt 't daarentegen naar buiten af, dan
heeft men 't divergeerend scheelzien. 't Kan
ook zijn, dat een oog naar boven en buiten
afwijkt; dan heeft men 't afzichtelijke scheelzien (strabismus horridus).
Aangezien 't scheelzien gewoonlUk op spierverkorting berust, is 't mogelUk 't to genezen,
waar men in d. gelegenheid is, d. verkorte
spier to verlengen. Dit nu is bijna altijd
mogelijk; vandaar dat 't scheelzien door d.
scheeloperatie gewoonlijk hersteld kun worden.
Doze operatie is om moor dan een reden
aan to radon: 1°. is 't aangedane oog zwakker
en wordt 't door d. rust, waarin 't verkeert,
aanhoudend minder in gezichtsvermogen; 2°.
is 't zien uit eon zeer bruikbaar on een slecht
of slecht gericht oog niet zoo duidelijk als uit
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eon goad oog, dus zeker niet als uit twee
oogen; 3°. hinderen d. dubbele beelden in d.
oepaling v. d. juiste ligging v. 't voorwerp;
40. is d. aandoening zeer ontsierend; 5°. is d.
operatie niet gevaarlijk en niet pijnitjk.
Scheemaeckers (PIETER), d. naam v.
twee Vlaamsche beeldhouwers, wader en zoon.
d. Eerste, een leerling v. Pieter Verbruggen,
was in 1640 to Antwerpen gab., ward aldaar
in 1675 in 't s. Lucasgilde opgenomen on was
daarvan in 1699 deken. Fltj vervaardigde o. a.
't fraaie praalgraf der familie v. Delft in d.
hoofdkerk to Antwerpen, 't basrelief in d.
s. Jacobs-kerk, „Golgotha" voorstellende, en
d. praalgraven v. Karel de Lalaing on d. mark ies Delpico, gouverneur der citadel v. Antwerpen. — PIETER SCHEEMAECKERS, d. zoon, ward
in 1691 to Antwerpen gab. on door ztjn vader
in d. kunst opgeleid. Hij bezocht herhaaldelijk Italie, vertoefde vier jaren to Kopenhagen
en vestigde zich vervolgens to London, vanwaar hij omstr. 1771 n. zijn geboorteplaats
terugkeerde, waar hij in hoogon ouderdom
over!. In d. kerk v. Westminster vindt men
v. hem tien praalgraven, onder welke die v.
Buckingham, Monck on Shakespeare, en in 't
huis der Oost-Indische compagnie d. marmeren standbeelden v. lord Cleve, v. admiraal
Pocock on v. Lawrence; hij vervaardigde
voorts nog eenige andere busten on beelden
v. bekende on aanzienlijke personen. Ook d.
broader v. d. laatste, Hendrik, was een verdienstelijk beeldhouwer; hij wordt dikwtjls
met hem verward en over!. reeds in 1740.
Scheemda, een bloeiende gemeente in d.
Nederl. prov. Groningen, 1 uur t. N.-W. v.
Winschoten on a. d. spoorweg v. hier n. Groningen, met circa 5000 inw., die voornamelijk
v. d. landbouw leven. Behalve 't gelijkn. dorp
behooren tot daze gemeente d. dorpen NieuwScheemda of Scheemder-Hamrik, Westerlee on
Eexta, alsmede d. gehuchten Scheemderzwaag
en Heiligerlee (zie Heiligerlee).
Scheenbeen, Zie Geraanzie.
Scheepsbouw. Schepen, die d. zee bevaren, zoowel als die, welke zich in d.nabtjheid
der kusten ophouden, zijn, evenals d. vaartuigen, welke men op d. binnenwateren aantreft,
in 't algemeen drijvende voorwerpen, uit verschillende deelen samengesteld, waartoe men
bout on tjzer als grondstoffen bezigt. Om d.
geschiktheid to bezitten, a. hun doel on bestemming to beantwoorden, moeten zij a.
verschill. belangrtlke voorwaarden voldoen.
d. Voom. v. doze ztjn, dat zij eon voldoende
stabiliteit hebben, om a. d. krachten, die op
hen komen werken, weerstand to kunnen bieden, on dat een gemakkelijke bewegeltjkheid
hun verplaatsing met zekere snelheid in bepaalde richtingen veroorlooft. d. Vervaardiging
v. zoodanige lichamen vereischt een grondige
kennis, vooral v. dat deel der mechanica, dat
hydraulica beet. Met name is dit 't geval, wanneer 't d. bouw v. schepen betreft, die bestemd zijn voor d. groote vaart, schepen, die
in vaak moeielijke zeeen blootgesteld ztjn a. d.
vreeselgke stormen, welke d. wateren tot een
ijzingwekkende hoogte opstuwen, om ze daarna
weer met woest geweld to doen neerstorten.
Daarbij komen andere voorwaarden, a. welke
't schip heeft to voldoen, voorwaarden, die
afhankelijk zijn v. zijn bestemming: 'tztj 't
als oorlogsschip met een battertj zal worden
uitgerust, 'tztj 't als handelsvaartuig een geschikte ruimte tot berging v. vrachtgoederen
zal moeten aanbieden. Voeg daarbtj, dat d.
a. to wenden beweegkracht verschillend kan
zijn en dat men, om eon goad zeilschip to
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verkrUgen, geheel andere eischen moat stollen dan wanneer d. stoom to hulp zal worden geroepen om door middel v. raderen of
v. een schroef beweging voort to brengen.
d. Kunst nu, a. al daze voorwaarden zoo
goad mogela to voldoen on daze zoodanig
met elk. to vereenigen, dat 't geheel d. gunstigste uitkomsten oplevert, is wat men verstaat door scheepsbouwkunst.
d. Scheepsbouw dagteekent reeds v. d.
vroege Oudheid ; wij denken slechts a. d.
Phoeniciers. d. Toenemende ontwikkeling v.
d. mensch is natuurlijk op daze kunst niet
zonder invloed gebleven. Gaandeweg is men
grootere schepen gaan bouwen en hoeft men
hun andere vormen gegeven; dach nog altijd
raadpleegt men bij 't ontwerpen v. nieuwe
vormen in menig opzicht d. ondervinding en
d. kennis v. vroegere geslachten.
d. Plaatsen, waar d. schepen gebouwd en
hersteld worden, dragen d. naam scheepstimmorwerven. d. Gebruikelijkste wijze om
schepen to bouwen is op hellingen. Een
helling is een door stevige onderlagen gosteunde vloer, a. d. kant v. een kanaal of een
rivier, die naar d. zijde v. 't water afhelt en
onder water tot op een zekere diepte doorloopt. Op haar worden d. zoogen. stapelblokken geplaatst, die bestemd zijn om d. kiel v.
't schip to ontvangen. Op d. kiel worden
voorts d. spanten opgericht en daaromheen
d. deelen gelegd, die d. buitenhuid zullen uitmaken. Als 't schip zoover gereed is, wordt,
't to water gelaten of, beter gezegd, laat men
't afloopen. 1)aarna wordt 't inwendig betimmerd en verder in gereedheid gebracht.
Als d. herstellingen onder water moeten
plaats hebben, haalt men 't schip over ztj of
op d. helling, wanneer daartoe gelegenheid
bestaat, d. i., als er een sleephelling aanwezig
is. Tegenwoordig bouwt men d. schepen
veelal in droge dokken en tot herstelling worden daze laatste bij voorkeur aangewend,
omdat 't afloopen vaak zeer schadeltjk voor
een schip is. Tot 't aanbrengen v. herstellingen worden ook veal drijvende droge dokken
aangewend. Zie ook 't art. Schip.
Scheepsstrijd. Men onderscheidt d. gevechten to water in die v. enkele schepen en
die v. vereenigde vloten. d. Eerstgenoemde bepaalden zich, althans wat d .tijd betreft, toen
men zich nog niet v. geschut kon bedienen,
tot 't a. boord leggen v. d. 'nand, nadat men
hem niet zelden vooraf reeds zooveel schade
had toegebracht, dat hU alle krachten moest
inspannen, om zich boven water to houden.
d. Eerste zeeoorlogen werden gevoerd door d.
zeevarende volken om d. Middellandsche Zee
met roeivaartuigen v. zeer verschill. grootte,
galeien genaamd. Daze waren a. d. voorboeg
v. eon snob voorzien, die, hoewel in vorm
verschillend, hoofdzakoltJk bestond in een
vooruitstekenden balk met ijzeren punt, die
bij sommige galeien ter hoogte v. d. waterltjn, bij andere ongeveer evenals op onze
schepen d. boegspriet was aangebracht. Later
is daze toerusting der galeien door d. Noordsche
e. a. zeevarende nation nagevolgd. d. Bespringer trachtte meestal met Ain snob d. vijandelijke galei in d. breeds zijde to loopen, want,
behalve dat daar uit d. aard der zaak 't zwakste
on 't meest kwetsbare punt v. daze was, bood
daze wijze v. aanvallen nog 't voordeel a.,
dat daardoor d. riemen gebroken werden en
dus d. vijand d. gelegenheid benomen ward
om zich met zijn vaartuig to bewegen en desnoods 't gevaar to ontvlieden. Daardoor was
dan tevens d. grond gelegd tot d. aaneen-
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hechting der beide vaartuigen, die bovendien
nog verzekerd werd door middel v. a. touwen
of kettingen bevestigde haken en enterdreggen.
Ten tijde v. d. eersten Punischen oorlog, in
d. 3de eeuw v. Chr., waren d. Romeinen op
zee nog onervaren; zij hadden zich pas voor
kort op 't bouwen v. galeien toegelegd. d.
Carthagers daarentegen, hun tegenstanders,
waren een zeevarend yolk bij uitnemendheid
en volkomen met dat element vertrouwd.
Doze omstandigheid had d. laatstgenoemden
in d. waan gebracht, dat zij, althans to
water, ongetwijfeld zouden zegevieren. Doch
wat zij niet verwacht hadden was, dat d.
Romeinen een wijze v. oorlogvoeren hadden
uitgevonden, die a. d. Carthagers al d. vermeende voordeelen ontnam. d. Romeinsche
galeien waren a. d. voorkant voorzien v.
enterbruggen, welke op 't vijandelijke vaartuig na d. aanhechting werden neergelaten
en tot een wijze v. vechten aanleiding gaven,
waarin d. Romeinen veel meer geoefend
waren dan hun tegenstanders. d. Uitvinding
dozer enterbruggen, wier inrichting zich
slechts zeer onvolkomen laat gissen, wordt
gewoonlijk toegeschreven a. d. consul Duilius.
In d. 16e en 17e eeuw, toen d. snebben afgeschaft, doch d. enteringen nog in voile kracht
waren, volgde men insgelijks wijze v. a.
boord leggen, die met d. galeien gebruikelijk was; men bracht ni. 't kluifhout tuss.
d. groote- en fokkemast in en, gebruik
makende v. d. verwarring, die daardoor a.
boord v. 't vijandelijke schip bijna onvermijdelijk was, deed men een deel v. d. equipage,
voorzien v. sabels, enterbijlen, messen en
dergelijk wapentuig, overspringen, waarbij dan
gevechten v. man tegen man ontstonden, die
v. d. moorddadigste soort waren. Bij een
entering was alles geoorloofd: 't yolk was
voorzien v. potten met brandend pek e. a.
brandbare stoffen, om to trachten 't vijandeltjke vaartuig daarmee in brand to steken,
v. bakken met ongebluschte kalk, die men d.
vijand in d. oogen wierp, om hem blind to
maken enz. Soms gebeurde 't, dat, terwijl
een gedeelte v. 't yolk overgesprongen was,
d. schepen v. elk. losraakten on d. bespringer,
verzwakt door 't verlies v. een goed deel
zijner manschappen, daarna op zijn beurt aangevallen werd on in handen v. d. vijand viel.
Na d. uitvinding v. 't geschut en d. toepassing hiervan a. boord der schepen begonnen d. gevechten reeds op een zekeren afstand;
naarmate men tot elk. naderde, werd 't vuur
steeds heviger on meer afdoende en, als d.
vijand niet intijds afhield, was hij gedwongen
d. vlag to strijken en werd zijn schip als prijs
in bezit genomen. Veelal deed d. overwinnaar
dan een deel v. zijn yolk op d. prijs overgaan,
ten einde deze op to brengen, en werd d.
vijande]ijke bemanning over boord in zee gejaagd of afgemaakt. d. Maatregel was wel
wreed, doch niet geheel to veroordeelen, daar
er voorbeelden zijn, dat a. d. bemanning
genade werd geschonken on deze later, als
zich een gunstige kans aanbood, d. overwinnaars ombracht en zich opnieuw v. 't vaartuig meester maakte. d. Invoering v. 't geschut
heeft d. gevechten ongetwijfeld minder moorddadig doen worden; gelijk ook d. vooruitgang
der beschaving ertoe heeft bijgedragen, dat er
een einde gemaakt werd a. vele onmenschelijke en tot niets dienende wreedheden. Tijdens
d. Amerikaanschen vrjjheidsoorlog op 't laatst
der 18e eeuw waren d. Amerikanen in 't
bezit v. snelzeilende fregatten, die tegenover
d. grootere, maar tevens loggers schepen
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der Engelschen 't voordeel gaven, dat zij d.
vijand konden opzoeken en op zoodanige
afstanden houden, als hun 't voordeeligst
voorkwam. Ook waren zij in 't bezit v. geschut, dat op grootere afstanden dan dat,
waarvan d. Engelschen zich bedienden, nog
een voldoende kans v. treffen aanbood, zoodat
zij d. vijand konden vermoeien en schade
toebrengen zonder zelf veel v. zijn geschut
to lijden to hebben. Zij lieten 't dan ook zelden
tot een gevecht komen, althans wanneer zij
met een overmachtigen vijand to doen hadden,
en stelden zich tevreden met 't voeren v.
gevechten, die men a. d. wal gewoon is een
guerillakrijg to noernen. d. Uitslag heeft bewezen, dat hun inzicht juist was, want langs
dien weg is 't hun gelukt, een oorspronkelijk
veel machtiger vijand ter zee of to matten en
ten slotte tot een eervollen vrede to dwingen.
Later keerde men v. lieverlede weer tot d.
snebben v. vroeger terug. Intusschen bestaat
er bij d. schepen v. d. laatsten tijd, met
hun gewichtige ijzeren pantsers, een groot
verschil met d. oude galeien, daar deze zeer
kwetsbaar waren, terwijl gene geheel gesloten ziji, zoodat men vecht, zonder dat er
iemand gekwetst of gedood wordt on alleen
een ijzeren toren, met zwaar geschut bewapond, boven 't dek uitsteekt, waaruit d.
naderende vijand zoowel voor als na d. entering
bestookt wordt.
Bij d. gevechten tuss. vloten kwam, vooral
in vroegere tijden, in aanmerking d. wijze v.
aanval, die niet zelden een beslissenden invloed op 't verder be]oop v. d. strijd had.
Wanneer d. aanval had plaats gehad, koos
ieder vaartuig gewoonlijk een v. d. vijand
uit, dat htj a. boord klampte, waarna dan
wederom d. strijd overging in een gevecht v.
schip tegen schip; soms werd 'tzelfde vaartuig door vele andere tegelijk aangevallen,
wat, zooals v. zelf spreekt, veel afhing v. 't
betrekkeli.jk aantal schepen, dat ieder der
tegenover elk. geplaatste machten in d. strijd
vermocht to brengen.
Bij d. Ouden waren voornamelijk drie slagorden aangenomen : d. halvemaanvormige, met
d. bolle zijde naar d. vijand gekeerd; daardoor ontstond een beschutte ruimte, binnen
welke d. met krijgs- on mondbehoeften beladen schepen gehouden werden. d. Admiraal
beyond zich op d. middelste galei on d. twee
op hem volgende bevelhebbers waren op d.
galeien a. d. beide uiteinden v. d. boog. Voorts
had men d. V-vormige en d. omgekeerde V- of
A-vormige slagorde. d. Laatstgenoemde werd
voornameljjk gebezigd in d. gevallen, dat een
bevelhebber zijn minder talrijken vijand wild°
omsingelen en als 't ware tuss. twee vuren
wilde brengen. Deze slagorden waren nog in
d. Middeleeuwen in gebruik. Later zijn er
groote hervormingen ingevoerd in d. wijze v.
oorlog voeren ter zee, die ook in nauw verband stonden met d. toepassing v. 't geschut
a. boord. Van d. vroegere ordening der vloten
behield men alleen d. verdeeling der vloot in
drie smaldeelen of eskaders, die, althans bij
eenigszins aanzienlijke vloten, gecommandeerd werden door evenveel vlagofficieren.
leder eskader was weer verdeeld in sectien.
d. Zeegevechten v. d. 18e en 17e eeuw waren
nog meestal gevechten v. schip tegen schip,
terwijl men er tevens op uit was door
kleinere met brandstoffen geladen schepen
(zoogen. branders) a. d. schepen vast to maken on vervolgens in brand to steken d.
vijand schade toe to brengen. Vandaar die
langdurige gevechten, welke drie, zelfs vier
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dagen konden duren, voor 't tot een beslissing kwam. Eerst op 't laatst der 16e eeuw
begon men meer in linie to vechten. d. Vloten zeilden elk. voorbij onder hevig, kanonvuur en verwijderden zich vervolgens op
eenigen afstand v. elk., ten einde zich opnieuw
tot een dergelijk treffen toe te rusten. Men
beschouwde 't echter toen nog als een nadeel,
dat d. schepen, door btjkomende omstandigheden gedwongen, langer dan tot 't voorbijzeilen noodig was, tegenover elk. bleven
liggen. 't Geregeld vechten in linie, zooals
dit ook in d. 19e eeuw werd toegepast, dagteekent v. 't laatst der 18e eeuw. Doch wij
kunnen over dit onderwerp in geen nadere
bljzonderheden treden, deels tengevolge v.
onze onbekendheid met d. tegenwoordige zeetactiek, deels omdat wtj hierdoor d. one gestelde ruimte zouden overschrijden. Gelijk
bekend is, bezigt men thans voor oorlogsbodems ter zee meest pantser- en torpedoschepen.
Scheepstimmerwerf, Zie Scheepsbouw.
Scheepsvolk. d. Bemanning v. een zeeschip, meer bepaald een oorlogsschip, bestaat
uit d. dat-major, ztjnde d. commandant en d.
officieren, en d. equipage of 't scheepsvolk,
waartoe alles gerekend wordt, wat beneden
d. rang v. officier is. d. Officieren logeeren
achterin, d. equipage voorin, zoodat „achter
d. grooten mast behooren" synoniem is met
d. rang v. officier bekleeden. d. Equipage is
samengesteld uit verschill. deelen.'t Grootste
deel maken d. matrozen met hun onderofficieren uit, a. wie d. behandeling v. tuig en
zeilen, d. bediening v. 't geschut, 't omgaan
met d. sloepen en nog andere scheepsdiensten
zijn opgedragen. d. Mariniers of zeesoldaten,
die in een betrekkelijk klein aantal a. boord
v. ieder schip aanwezig ztln, hebben hun
eigen officieren en ztjn met een handgeweer
gewapend, doch kunnen ook met 't geschut
omgaan; zij betrekken d. wacht a. boord en
worden voor alle politiediensten gebruikt. d.
Machinisten en stokers, die uitsluitend a.
boord der stoomschepen worden aangetroffen,
On in aantal zeer goring en hebben hun
plaatsen in d. machinekamer. Ingevolge d.
bestaande verordeningen behoort tegenwoordig a. boord der groote schepen een officiermachinist. Ten slotte beeft men d. handwerkslieden, als timmerlui, zeilmakers, smeden enz.
d. Stuurlieden zijn toegevoegd a. d. officier,
die met d. tildmeters belast is. Sedert d. officieren een wetenschappeltlke opleiding ontvangen, zijn d. stuurlieden overbodig geworden. d. Constabels zijn onder-officieren, die,
onder d. officieren, met 't onderhoud der batterij belast zijn.
d. Bemanning is voor ieder charts v. schip
verschillend en wordt berekend naar't aantal
en 't kaliber der vuurmonden. Als type is
men gewoon aan to nemen een stoomfregat
v. 60 stukken, bemand met 500 koppen. d.
Bemanning a. boord v. zulk een vaartuig
was tot eenige jaren geleden samengesteld
ale volgt: 1 kapitein ter zee, commandant;
1 kapitein-luitenant, eerste officier; 2 luitenants le klasse ; 4 luitenants .2e klasse;
adelborsten le klasse; 1 officier v. gezondheid
le, 1 idem 2e on 1 der 3e klasse; 1 officier v.
administratie le klasse; 1 adjunct-administratour; 2 scheepsklerken; 1 officier-machinist;
1 opperschipper; 1 bootsman met 2 moats;
1 schieman met twee mats; 5 kwartiermees
ters; 1 opper-constabel; 1 constabel met 3
mats; 1 opperstuurman; 1 derde stuurman;
4 bootsmans- en 2 stuurmansleerlingen; 2
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timmerlieden; 2 zeilmakers; 1 smid, tevens
geweermaker; 1 kuiper; 1 provoost; 1 bottelier met 1 mat; 2 ziekenoppassers; 2 hofmeesters; 3 koks met 2 mats; 1 bakker; 1
schilder; 1 kleermaker; 1 schoenmaker; 5
barbiers; 60 matrozen der le, 100 der 2e en.
75 der 3e klasse; 40 licht-matrozen; 24 scheepsjongens; 3 machinisten der ge do 3e klasse;
4 machinist-leerlingen on 16 vuurstokers.
Voorts v. d. mariniers: 1 kapitein, detachements-commandant; 1 eerste of tweede luitenant ; 2 sergeanten ; 6 korporaals; 2 tamboers ;
1 pijper en 80 mariniers le, 2e on 3e klasse.
d. Titelatuur v. sommige lieden der bemanning is later gewijzigd. Men spreekt thans
niet meer v. scheepsklerken.
Aan boord der handelsschepen, waar voor
goon bemanning der batterij behoeft gezorgd
to worden en bovendien 't tuig veel lichter
is, is d. bemannirig aanmerkelijk kleiner; ook
vindt men daar al die onderscheidingen niet.
Men heeft daar d. officieren, zijnde d. kapitein
met zijn stuurlieden; veelal ook een scheepsdokter; 1 onderofficier, ztjnde d. bootsman,
die voorin zijn but heeft, en overigens 't
scheepsvolk in zoodanigen getale als volstrekt
noodig is. Bovendien treft men niet zelden
passagiers a., die, Welt* a. boord, al naar
ztj betalen (achterin met d. officieren of voorin
met 't yolk), passagiers der le of der 2e klasse
genoemd worden.
Scheepvaart.
Deze bevat zoowel d.
binnenvaart als d. kustvaart en d. groote
vaart. d. Eerstgenoemde bepaalt zich tot d.
rivieren e. a. binnenlandsche wateren; zij is
voorzeker d. oudste en had reeds een zekere
hoogte bereikt, ear er a. gedacht kon worden
d. tochten langs 't water ook buitenslands
uit to strekken. d. Kustvaart had ten doel
't bezoeken v. plaatsen, die a. d. kust gelegen
en te bereiken waren, zonder dat men 't land
uit 't gezicht verloor. Deze tochten strekten
zich soms zeer ver uit; 't omzeilen toch v.
Afrika door d. Phoenicigrs was slechts een
volgen v. d. kust, waardoor zij, uitgegaan
v. d. Middeil. Zee, eindelijk d. Roode Zee
bereikten. Langzamerhand echter waagde men
zich verder v. d. kust ; men zocht nabtjgelegen
eilanden op of word door stormwind v. d.
wal verwijderd on dus, als 't ware door toeval
gedwongen, naar meer afgelegen plaatsen
heengevoerd. Op die wtjze ontstlnd uit d.
kustvaart d. eigenitjke zeevaart. Aanvankeltjk
kon daze slechts zeer onvolkomen gin; men
richtte zUn koers naar d. loop der sterren
e. a. hemellichten of, als daze btj nacht on
onttjden voor 't oog verborgen bleven, had
men vogels a. boord, die men list vliegen om,
d. richting volgende v. hun vlucht, 't land
wader in 't gezicht to krUgen.
Algemeen houdt men d. Phoeniciars voor
d. oudste zeevaarders; ztj bevoeren d. Middell.
Zee en strekten hun handelstochten uit tot
Spanje. Later ondemamen ook d. bewoners
v. d. Griekschen archipel en Klein-Azie verre
zeereizen, maar voornameltjk hebben zich d.

Carthagers in dit opzicht beroemd gemaakt.
In d. Middeleeuwen spelen d. Venetianen,
Genueezen en Noormannen eon voorname rol.
d. Eerstgenoemden legden zich *vooral toe op
d. handel en verwierven zich daarmee onmetelipre rijkdommen,- die vooral Venetia een uitgebreide macht bezorgden, doch to geltiker
tijd d. weelde en d. zedeloosheid tot een hoogte
deden stijgen, waardoor gin val word voorbereid. d. Noormannen, die op een veel lageren
trap v. beschaving stonden dan d. Italiaansche
staten, zagen in hun tochten 't middel, out
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zich doof plundering te verrijken, en deden
met geheele vloten invallen in Holland,
Engeland en Frankrijk, ja, zelfs tot Amerika
strekten zich hun rooltochten uit; alom waren
zij gevreesd.
Na d. ontdekking der eigenschappen v. d.
magneet en d. samenstelling v. 't kompas
werd d. scheepvaart op d. oceaan aanmerkeltjk
uitgebreid. Niet minder werd zij bevorderd,
toen vervolgens Halley met zijn spiegelinstrumenten voor d. dag kwam en daardoor
d. zeelieden in d. gelegenheid stelde, met
nauwkeurigheid door waarneming der hemellichamen d. .plaats, waar zij zich bevonden, te
bepalen, toen Mercator d. grondslag aanwees,
waarop alleen goede en overal bruikbare zeekaarten waren samen te stellen, en zelf met
d. uitvoering daarvan een aanvang maakte
en toen eindelijk Harrison een belangrijke verbetering in d. wijze v. vervaardiging der tijdrooters bracht. d. Ontdekking v. Amerika en
Oost-India heeft niet weinig tot d. verbetering
der scheepvaart bijgedragen, ook door d.
kennis v. d. scheepsbouw to ontwikkelen. Men
begon d. behoefte to gevoelen, tot 't ondernemen dier verre tochten zwaardere schepen
nit to rusten, on dit had ten gevolge, dat men
meer en meer d. gronden begon na to sporen,
waarop zulks moest en kon geschieden. Ook
<1. stuurmanskunst deelde in then algemeenen
vooruitgang; d. sterrenkundigen trokken zich
haar a. en gaven haar een wetenschappelijke
ontwikkeling, waaraan men vroeger niet gedacht had. Sinds dien tijd zijn d. gevaren, die
men weleer als onafscheideltjk a. d. scheepvaart verbonden beschouwde, in groote mate
verminderd. Aan Spanjaarden, Portugeezen,
Nederlanders en Engelschen komt d. eer toe, d.
grondslagen gelegd to hebben, waarop gaandeweg 't gebouw der scheepvaart verrezen en
tot d. hoogte is opgetrokken, die 't heden ten
clage bereikt heeft.
d. Scheepvaart heeft ontegenzeggelijk veel
bikedragen tot d. algemeene verspreiding der
beschaving, tot d. bevordering v. handel en
nijverheid en tot 't verspreiden der rijkdommen, die vroeger 't eigendom v. enkele landen waren. 't Gemak en voordeel toch, dat
't verkeer to water aanbood, bracht d. volken
met elk. in aanraking on deed daardoor bronlien v. welvaart bekend worden, die v. 't
eene op 't andere yolk overgingen. d. Scheepvaart verschafte d. hulpmiddelen om voortbrengselen uit andere werelddeelen over to
brengen en maakte deze door 't weinig kostbare der wijze v. vervoer algemeen toegankelijk; naarmate men meer bekend werd met
'tgeen uit andere landen werd aangevoerd,
namen ook d. behoeften toe; een steeds toee emende uitbreiding v. d. handel was daarvan 't natuurlijke gevolg; d. nijverheid, die
middel gevonden had om haar voortbrengselen a. d. markt to brengen, werd aangekweekt en aangevuurd en 't kon niet anders
.of d. welvaart der volken moest daardoor
toenemen.
Er is een tijd geweest, waarin ons vaderland ter zee geducht was, getuige d. glans v.
heldenroem, die nog d. namen v. de Ruyter,
'Tromp, Evertsen en meer andere v. OudHollands admiralen omgeeft. Holland heeft
<1. dagen gekend, waarin zijn handel en scheepvaart op een hoogte stonden, die d. naper
v. geheel Europa opwekte, d. rijkdommen v.
Oost en West in 't land deed vloeien en dit
een eerste plaats verzekerde in d. rij der
ihandeldrijvende mogendheden. Die ttjden behooren thans tot 't verleden; ons vaderland
VII'.
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is niet meer dan een schaduw v. wat 't vroeger was; 't heeft zijn plaats moeten inruimen
a. andere staten, voornamelijk a. Engeland,
dat in grootheid ter zee gestegen is, naarmate
Holland afnam. Veel kwaads heeft ons gedaan
d. bekende navigatie-acte, waarbij Cromwell
als 't ware d. Engelsche havens sloot voor d.
schepen v. andere natien, terwijl 't alleen a.
Engelsche schepen vergund was producten v.
elders in to voeren ; daarentegen zond Engeland
zijn schepen overal heen en eigende 't zich
uitsluitend d. voordeelen v. d. invoer toe.
terwijl 't in d. a. d. uitvoer verbondene bleef
deelen. Later zijn d. volken gaan begrijpen,
dat Engeland zich rechten aanmatigde, waarop
't geen aanspraak had en die ieder zich tegenover dat land kon toeeigenen. Voornameltjk
heeft d. invoering v. 't continentaalstelsel
door Napoleon gunstig gewerkt, om d. oogen
to openen, doch eerst toen 't to laat was. Intusschen heeft d. Engelsche regeering 't tijdstip, waarop d. vreemde havens voor haar
schepen zouden gesloten worden, niet afgewacht, maar nog tijdig haar navigatie-acte
gewtjzigd ; zij kon dit des to gereeder doen,
omdat ztj begreep, dat haar scheepvaart een
overmacht had verkregen, waardoor zij een
behoefte was geworden voor d. andere natien.
Als zeemogendheden staan thans naast Engeland d. Vereen. Staten v. Noord-Amerika,
Frankrijk en Duitschland a. 't hoofd der volken. Ook Rusland, Noorwegen en Italie hebben a. hun vloten een belangrijke uitbreiding
gegeven. d. Toepassing v. d. stoom op d.
scheepvaart heeft deze in belangrijkheid aanmerkelijk doen winnen, daar zij hierdoor onalhankelijk gemaakt werd v. weer en wind.
't Aantal stoomschepen overtreft dan ook
in d. laatste jaren al meer en meer 't aantal
zeilschepen.
Scheeren (skdren) noemt men d. zeeklippen a. d. kusten v. Zweden en Finland, inzonderheid voor Stockholm, die zich 16 of 17
mijlen ver in zee uitstrekken en 't binnenloopen in d. havens onveilig maken. Vanhier
d. naam scheeren-vloot (skargardsflotta), welke
tot dekking v. d. ingang in d. scheeren dient
en uit vaartuigen bestaat, die ook over ondiepten been kunnen.
Scheeren (Statiotes aloides). d. Scheeren,
ook bekend onder d. benamingen kaarten of
kaarden, nweras- Aloe, Water-Yucca, watersterren,
krabbenklauwen, stekelkruid, stiekelkreuzen, aalstiekels, water- of ruiterkruid, behooren tot d.
fam. der waterkaarden (Hydrocharideae). Zij

komen in ons. vaderland zeer menigvuldig
voor in ondiepe, stilstaande waterers en moerassen en vormen, in grooten getale vereenigd,
zoogen. drijvende eilanden, in Holland onder
d. naam drfftillen, in Overijsel onder dien v.
kraggen bekend.
't Plantje bestaat uit een vleezigen wortelstok, die met fijne wortelvezeltjes a. 't slijk
is vastgehecpt en waarop talrtjke wortelbladen rozetvormig zUn ingeplant; tuss. d. bladeren komen d. bloemstengels to voorschijn.
d. Lintvormige bladeren zijn fangs hun rand
gedoornd, puntig, v. boven holder groen en v.
onderen bruingroen v. kleur. d. Bloemstengels zijn verschillend v. lengte, doch altild
korter dan d. bladeren. Zij loopen uit in een
tweekleppige scheede, waarin bij mannelijke
exemplaren verscheidene bloemen, bij vrouwelijke slechts den bloem wordt aangetroffen.
Bij manneltjke en vrouweltjke bloemen beide
vindt men 3 kleinere, groene, buitenste en 3
grootere, witte, binnenste dekblaadjes. 12 Echte
en ongeveer 25 valache meeldraden komen in
24
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d. mannelilke voor; terwiji bU d. vronweltjke
een vruchtbeginsel met 6 gespleten stempels
en in d. regel een zeker aantal staminodiCn
worden aangetroffen. d. Vrucht is vleezig,
rechthoekig op d. steel geplaatst en zeshokkig
en bevat vele zaadkorrels.
d. Scheeren bloeien in Juni en Juli en
zljn overblbvende planten. Behalve dat zij ale
een middel tegen droes der paarden worden
opgegeven (de Gorter) en men er (volgens
Ehrhart) in Duitschland d. varkens mee
voert, worden zij voor bemesting v. aardappelen- en roggelanden gebezigd, waartoe zij
zeer geschikt zijn, daar een groot aantal zoetwaterdieren, dat met d. bladeren op 't land
wordt gebracht, meer kracht a. deze meststof
geeft.
Scheerer (THEODOR), geb. 28 Aug. 1813 to
Berlijn en overl. 18 Juli 1872 to Dresden.
studeerde to Berlijn en to Freiberg in d.
natuurkundige wetenschappen (voornamelijk
in d. scheikunde en mineralogie), werd directeur der mijnen to Modum, in Noorwegen, en
lector in d. scheikunde to Freiberg en schreef
o. a. „Lehrbuch der Metallurgic)" (1846—'53, 2
dln), „Der Paramorphismus" (1854) en „LOtrohrbuch" (2e dr. 1857).
Scheerling, Zie Kervel.
Schefer (LEopoLD), een bekend Duitsch
dichter en novellist, geb. 30 Juli 1784 to Muskau, waar hij zich met d. beoefening der letterkunde, der muziek en der philosophie
bezighield. In 1811 gaf hiij zijn eerste werk,
„Gedichte met Kompositionen", in 't licht. In
1813 stelde worst Piickler hem tot bestuurder
zijner bezittingen a. on in 1817 stelde deze hem
in staat tot 't ondernemen v. een reis door
Engeland, Zuid-Europa en Klein-Azie. SCHEFER
overl. 18 Febr. 1862 to Muskau. Een verzameling zijner „Ausgewahlte Werke" verscheen
in 1857 e. v. jaren (12 dln), terwiji Gottschall
uit zijn nagelaten geschriften „Filr Haus und
Herz" (1867) en Moschkau „Das Buch des
Lebens und der Liebe" (3e dr.1857) uitgaf. Zijn
didactische en Oostersche gedichten doen hem,
evenals ztjn novellen, kennen als een optimistisch. pantheist; als d. voorn. noemen
„Laienbrevier" (1834, 18e dr. 1884), „Vigilien"
(1843), „Der Weltpriester" (1846), „Haus reden"
(1854), „Hasis in Hellas" (185'3), „Koran der
Liebe" (1855) en, v. zbn novellen, „Die lebendige Madonna", „Die Osternacht", „GOttliche
Komddie in Rom" en „Sibylle von Mantua".
't Epische gedicht „Homers. Apotheose" (1858)
bleef onvoitooid. Zie over SCHEFER Emil Breming, „Leopold Schafer" (1884).
Scheffel (JOSEPH VICTOR VON), een geliefd
Duitsch dichter, geb. 16 Febr. 1826 to Karlsruhe en overl. 9 Apr. 1886 aldaar. Hij maakte
v. 1852—'53 een reis n. Italic) en gaf na zijn
terugkeer ztjn eerste work in 't licht, een
frisch, liefelbk, oorspronkelbk lyrisch-episch
gedicht vol gezonden humor. 't Zelfde kenmerkt ook d. boeienden histori§chen roman
„Ekkehard" (1857, 110e dr. 1889). Sedert 1857
leefde vox SCHEFFEL eenige jaren in Mtinchen
• on vervolgens was hU eon *Jiang bibliothe•calls in Donaueschingen. Van 1859—'60 vertoefde htj in TObingen, terwiji hij sedert 1866
beurtelings op zijn landgoed Seehalde-Mettnau,
Radolfzell a. 't Bodenmeer, en to Karlsruhe leefde. In 1876 werd hij door d. groothertog v. Baden in d. erfelijken gravenstand
verheven. Van d. werken v. dozen beminden en
rijk begaafden dichter noemen wij nog: „Frau
Aventiure" (1863, 15e dr. 1887), „Juniperus"
(1869), „Bergpsalmen" (1870, 4e dr. 1883),„Gaudeamus" (1867, 53e dr. 1890), n W aldeinsamkeit"
-
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(5e dr. 1888), „Der Heim von Stele?' (1883) en
„Hugideo" (5e dr. 1886), terwi.jl na ztjn dood
nog werden uitgeg. „Fiinf Dichtungen" (1887),
„Reisebilder" (1887) en „Gedichte" (1888).Over
VON SCHEFFEL schreven o. a. Zernin (18%) en
PrOlsz (1887).
Scheffer (TAN BAPTIST), een verdienstelbk
schilder, omstr. 1760 to Mannheim geb. on
leerling v. Tischbein. Na zich to Dordrecht
g-evestigd te hebben, huwde h jj daar d. dochter v. d. kunstschilder Arie Lamme, Cornelia,
die ook zelf geen onverdienstelbke kunstenares was. Hij schilderde goede portretten on
ook eenige geschiedkundige stukken. In 1803
vestigde zich to Amsterdam, wear hij d.
vriendschappelbken omgang genoot v. een
aantal beschaafde en op verschill. gebied uitmuntende mannen. Na d. oprichting v. 't
koninklijk instituut door Lodewijk dong hij
mee naar d. prijs (door die instelling uitgeschreven) met een schilderij, voorstellende „d.
Admiraal Jakob Simonsz. de Rbk d. gunst
der Spanjaarden versmadende". 't Gelukte
hem d. prijs to veroveren, bestaande in een
geldsom v. 3000 frs, welke hij echter Diet
zelf mocht genieten, daar hij weldra in 180lt
overl. d. Genoemde som werd uitgekeerd a.
zijn oudsten zoon:
Scheffer (ARY), geb. to Dordrecht 10 Febr.
1795, die reeds vroeg onder d. leiding zijns
vaders v. grooten aanleg blijk had gegeven
en ale knaap v. 12 jaar met d. kunstenaars
in Amsterdam wedijverde. Zijn verstandige
moeder begreep, dat zij voor d. kunstontwikkeling en d. toekomst barer kinderen niets
boters kon doen dan hen in d. gelegenheid to
stellen, to Pangs, d. stad der kunst bij uitnemendheid, hun leerjaren door to brengen.
Reeds in 1810 zag men v. ARY SCHEFFER een
portret op d. Amsterdamsche tentoonstelling.
Maar, toen 14 in 't atelier v. Pierre Guerin,
een v. d. vier bests leerlingen v. David, was
opgenomen, wijdde htj eenige jaren uitsluitend
a. nit worming, niet slechts in d. techniek
der kunst, maar ook in d. kennis v. d. beste
voortbrengselen der letterkunde v. verschill.
volken. Hig las Plutarchus, bestudeerde Dante
en Goethe. Zijn eerste succes verwierf hij ire
1816. Na Thirza en Abel" geschilderd to hebben, zags Ana voorstelling v. „'t Bezoek der
engelen MI Abraham" op d. tentoonstelling
te Antwerpen met een premie v. 800 francs
beloond. In 1817 schilderde hij „d. Dood v. d.
H. Lodewijk," in 1819 n De vaderlandslievende
opoffering v. zes burgers uit Calais" en vervolgens „Socrates, Alcibiades verdedigende in
d. slag bU Potidaea in Thraci6". Laatstgen.
work was hem door d. regeering besteld en
spoedig ontving h j opnieuw eon aanmoediging
v. ofticieele zijde. d. Prefectuur der Seine droeg
hem d. vervaardiging op v. een schilderb,
voorstellende ,,d. H. Lodewijk, bij gelegenheid
v. een bezoek bj) zijn a. d. pest lbdende soldaten zelf door die nekte getroffee. Al deze
werken bezaten een strong historisch kayak-ter on waren reeds degeltjk genoeg v. gehalte,.
om hem een schoone toekomst to voorSpellen. Htj breidde nu echter d. kring ztjner werkzaamheden ook tot 't genre uit. In 1822 exposrdhitna ebdling
v. 't onderwerp, dat hij later zoo voortreffe-lk
weergeven (nl. „Francesca di Rimini"),..
„d. Weduwe en •d. wezen eons krtigsmans",_
vol gevoel on uitdrukking. Op last der regeering schilderde hij in 1824 Vinden v. 't ltjk
v. Gaston de Foix na d. slag blj Ravenna",.
nog to Versailles aanwezig. Tot 't tbdperk v.
1824—'31 behooren voorts „d. Prediking v.
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s Thomas v. Aquino"; „d. Afgebrande hoeve";
_d. Verdoolde kinderen"; en „d. Bezetting v.
Missolounghi, op 't oogenblik vOOr 't springen der kruitmijn". In dit ttjdperk steeg
echter d. roam v. SCHEFFER niet in die mate,
als men had mogen verwachten. d. Krachtige
opkomst en werkzaamheid der romantieke
school, waarvan SCHEFFER d. invloed ondervond, zonder tot haar vurige apostelen to
behooren, werkten daartoe made. Intusschen
wedijverde hij met een uitstekend romanticus,
Eugene Delacroix, door 't schilderen v. „d.
Suliotische vrouwen, die na d. moord hunner echtgenooten op 't punt staan zich v. d.
rots to storten". Men kent d. gravure on begrijpt dus d. diepen indruk, dien deze voorstelling moest maken en die bijna geltjk stond
met d. sensatie, door Delacroix's „Moord v.
Scio" teweeggebracht.
Eerst na 18d0 begon SCHEFFER d. hooge
vlucht to nemen, welke men in hem bewonderd heeft. d. Julirevolutie had d. familie
Orleans, met wie SCHEFFER sinds lang in
nauwe vriendschapsbetrekking stond, op d.
Franschen troon gebracht. SCHEFFER, wiens
gevoelens v. edelen democratischen of liever
strong republikeinschen aard ;varen, had tot
d. verheffing v. Lodewijk Philips meegewerkt,
in d. hoop, dat die worst ztjn beginselen op
d. troon zou vertegenwoordigen. Toen d. uitkomst hem in die hoop teleurstelde, ontstond
bij hem wel goon bitterheid, maar toch
eon zekere verwijdering, die echter niet belette, dat SCHEFFER ook bij on na d. val des
konings met edelen mood d. oude vriendschap
gestand bleef, terwijl hij voor onderscheidene
laden v. 't geslacht Orleans steeds een onbeperkte sympathie a.' d. dag legde. Als kunstenaar was in 1830 SCHEFFER'S macht over d.
techniek in geltjke mate als zijn gedachte
gerijpt. 't Dwangjuk der valsche classiek, door
David a. zijn leerlingen opgelegd, had bij
voor goad afgelegd; een reis door zijn vaderland had hem opnieuw bezield met bewondering voor d. groote verdiensten der oudHollandsche school on onder die omstandigheden schilderde htj eon gansche reeks v.
stukken, die op d. Partjsche tentoonstelling
v. 1831 verschenen. 't Waren „d. Kinderdans"
on „d. Ruiter v. barmhartigheid", gelnspireerd
door twee liedjes v. Beranger, on „d. Terugkomst uit 't lager", ontleend a. Burger's
bekende ballade „Lenore". Ook deze gevoelvolle compositie is door d. gravure bekend on
treffend v. uitdrukking. Bovendien exposeerde
hij toen d. levensgroote portretten to paard
v. Koning Hendrik IV en v. Lodewtjk Philips,
benevens 't portret v, Talleyrand. Voorts een
bijbelsch tatereel, „Christus d. kinderen tot
zich roepende", on eindeltjk d. hoofdfiguren
uit d. verheven tragedie v. Goethe „Faust
en Gretchen". Beide deze schildertjen zijn
levensgroote kniestukken en vertoonen d.
uitnemend doordachte, fijn gevoelde typen,
welke SCHEFFER a. die scheppingen v. d. grooten dichter meende to moeten toekennen en
waaraan htj steeds getrouw gebleven is, ook
in zijn voorstellingen v. andere toestanden on
momenten dan die, waarin hij haar voor 't eerst
schilderde. d. Mannelijke schoonheid v. Faust,
hoezeer ondermijnd door d. inwendigen strtjd
v. 't denken en d. buitensporigheden v. d.
hartstocht, d. vrouwelijke bevalligheid v.
Gretchen, half verscholen achter 't waas v.
kinderlijke vroomheid on weemoedige sehnsucht, terwtjl dat vroeger zoo rustig gemoed,
sinds zij Faust heeft ontmoet, geslingerd en
.gepijnigd wordt door liefde on twijfel — dit
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alles is door SCHEFFER beter dan door iemand
anders in beeld gebracht.
Wtj kunnen bier niet alles opsommen, waarmee SCHEFFER ztjn zegepraal op 't gebied der
kunst voortzette. In 1834 schilderde bij d.
beroemde voorstelling v. graaf Eberhard („Le
carmoyeur"), in stomme wanhoop neergezeten
bij 't lljk v. ztjn zoon. Van deze schilderij, in
't „Musk, du Luxembourg" opgenomen, berust
een voortreffelijke repetitie v. 's schilders
hand in 't kabinet v. d. familie de Kat to
Dordrecht. In 't volgend jaar verscheen d.
schilderij „Dante en Virgilius, de schimmen
ontmoetende v. Francesca en Paolo v. Rimini".
Uitmuntend v. opvatting en meesterlijk uitge voerd zijn die twee horizontaal door d.
ruimte z wevende figuren. „d. Slag v. Tolbiac",
voor d. galerij v. Versailles geschilderd. dagteekent v. 1837; d. opmerking is gemaakt, dat
d. schilder wel d. hoofdliguur, koning Chlodwig, uitmuntend heeft doen uitkomen, maar
v. d. slag weinig heeft doen zien. In 1839
prijkte d. Partjsche salon met zijn „Mignon
naar 't vaderland smachtende" en „Mignon
naar d. hemel opziende"; d. diep gevoelde,
schoon uitgevoerde schildertjen waren 't eigendom v. d. vroeg gestorven hertog -v. Orleans,
des schilders vriend, en werden door hem
vermaakt a. graaf Mole. Uit denzelfden tijd
zijn „Faust en Gretchen a. d. kerkdeur" en „d.
Koning v. Thule", geinspireerd door Goethe's
ballade.
Wij spraken reeds v. SCHEFFER'S vriendschap
voor d. familie v. Orleans. Een begaafde
prinses uit dat huis, Marie, was zijn leerlinge,
ofschoon ztj niet d. schilderkunst, maar met
succes — getufge haar beroemd beeld v.
Jeanne d'Arc — d. beeldhouwkunst beoefende.
d. Vroege dood dier prinses bracht SCHEFFER
een gevoelige wonde toe; niet minder 't noodlottig omkomen v. d. hertog v. Orleans. In
1843 volbracht hij d. treurigen plicht v. eon
gedenkteeken to ontwerpen voor zijn vorsteltjken vriend. 't Word door Triqueti in warmer uitgevoerd on is opgericht in d. s. Ferdinandskapel to Sablonville.
't Was, alsof d. ernst, d. beproevingen des
levens SCHEFFER ertoe brachten zijn kunst to
wijden a. d. voorstelling v. d. groote feiten en
personen uit 't Evangelie. Zijn opvatting daarvan was echter zeer eigenaardig en verschilde aanmerkeltjk v. die der traditie, welke
juist omstr. dien tijd in Overbeek e. a. vurige
on talentvolle, doch eenzijdige vertegenwoordigers vond. Zij was vrij on toch diep; er
was in d. conceptie en in d. uitvoering iets,
dat tegelijk a. d. romantische kunstschool en a.
d. eclectische richting v. SCHEFFER herinnerde.
Zijn „Christus Consolator" was eon eerste
proeve in dit genre; d. tegenhanger daarvan,
d. „Christus Remunerator", ward eerst veel
later geschilderd. In d. tijd, die er tuss. lag,
was d. hoogere opvatting v. SCHEFFER zoowel
als ztjn idealiseerende richting aanmerkolijk
ontwikkeld. Van d. ontwikkelingsgang in
die richting getuigen achtereenvolgens d.
werken „d. Kruisdragende Christus"; „Maria
Magdalena a. d. voet v. 't kruis"; „Christus
in Gethsemane"; „d. Drie Maria's, op wag
naar 't graf v. Christus"; „d. Vrouwen in
't graf v. Christus"; „d. Drie Koningen";
„Maria Magdalena, op 't oogenblik dat zij d.
verheerlijkten Holland aanschouwt"; „Augustinus en Monica"; „Jacob on Rachel" en
eindelijk d. voorstelling, waarin d. opvatting v. SCHEFFER zich misschien in haar
grootste volkomenheid heeft geopenbaard,
„d. Verzoeking v. Christus in d. woestijn".
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Zuiver evangelisch opgevat, zonder d. traditie der kerk te volgen, spreken al daze
werken tevens v. 't rusteloos streven des
denkenden en dichterlijken kunstenaars naar
harmonie in vorm en inhoud. Soms alleen
koos SCHEFFER onderwerpen, die zelfs met d.
grootste macht over d. vorm buiten 't bereik
liggen der beeldende kunst. Inderdaad bezat
SCHEFFER macht over d. vorm. Niet dat gin
lijden altijd even onberispeltjk, krachtig of
volkomen verantwoord kunnen heeten, maar
't doel v. alle kunst, d. nuitdrukkine,bereikte
hij steeds in d. hoogste mate. Als kolorist
heeft ook getoond zich to kunnen onderscheiden. Verscheidene v. zijn vroegere werken zijn krachtig v. effect, warm en aangenaam v. kleur. Aileen then bij hem 't streven
naar uitdrukking, naar 't onder vormen brengen v. verheven gedachten op d. voorgrond
trad, veronachtzaamde hij vaak 't koloriet,
ofschoon hij slechts bij zeldzame uitzondering vergat ervoor to zorgen, dat d. eischen
der harmonie of der realiteit althans in die
mate werden in acht genomen, dat d. indruk
zijner werken er niet door werd gestoord.
Ook in d. beeldhouwkunst heeft SCHEFFER
enkele proeven v. zijn uitnemend talent geleverd. Een busts v. zijn, door hem geestdriftig vereerde moeder en een slapend vrouwenbeeld (eveneens die moeder voorstellende)
verdienen daaronder vooral genoemd te
worden.
SCHIFFER was ook een voortreffelijk portretschilder. Vooral in lateren tijd schilderde hij
alleen d. beeltenissen v. personen, a. wie htj
door banden v. vriendschap of achting voor
hun werken en gevoelens was verbonden.
Beroemd zijn zijn portretten v. d. dichter
Beranger, d. prins de Joinville, Dupont de
l'Eure, Villemain, generaal de Cavaignac,
Liszt, mevrouw Viardot, mevrouw Ristori, e. a.
Tot zijn laatste werken behooren d. voorstellingen v. „Calvijn in zijn studeervertrek",
„Gretchen bij d. bron" en „Faust met d. giftbeker". Een onvoltooid doek, door hem
nagelaten, zou voorstellen ,d. smarten der
aarde, opstUgende naar d, hemel, waar zij
troost en genezing zullen vinden". Verschill.,
vroeger door hem geschilderde figuren (Beatrice, Monica, d. Maria's, Francesca enz.) worden in d. compositie teruggevonden als
verpersoonlijkingen, niet slechts v. allerlei
lijden, maar ook v. allerlei geloofsleven.
In 't begin v. 1851 ward SCHEFFER uitgenoodigd, n. Claremont te komen, 't verbltjf, dat
d. familie Orleans sedert haar verbanning uit
Frankrjjk op Engelands bodem had betrokken.
Op verzoek v. d. hertog v. Aumale schilderde
htj er d. beeltenis v. diens moeder, d. weduwe
v. koning Lodewijk Philips. Hij keerde, na
zich v. dien taak voortreffeljjk to hebben
gekweten, wel voldaan, maar ten prooi a. een
gedurende 't verblijf in Engeland zorgwekhand toegenomen lichaamslijden terug, doch
werd in zijn eenvoudige woning, voor d. zomer
to Argenteuil gehuurd, plotseling getroffen
door d.• mare, dat een door hem vereerde
vrouw, d. weduwe v. d. hertog v. Orleans,
to Claremont was overleden. SCHEFFER haastte
zich daarheen terug to keeren, om d. achtergeblevenen zUn deelneming to betuigen; maar
daze reis en d. aandoeningen werden hem
noodlottig. Kort na zUn terugkeer te Argenteuil maakte d. dood, 16 Juni 1858, een einde
a. zijn werkzaam en roemvol leven. Overeenkomstig 's mans uitdrukkelljke begeerte werd
zijn stoffelijk overschot op 't kerkhof Montmartre naast dat v. zUn vriend Mania, d.
,
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beroemden Venetiaanschen banneling, ter
aarde besteld. Kort na zUn overltjden werd
to Partjs een tentoonstelling v. d. meeste
zijner werken georganiseerd, ongetwijfeld d.
schoonste hulde, welke men zijner gedachtenis kon brengen, maar toch nog niet voldoende in 't oog zijner talrUke vereerders en
vrienden, in Frankrtjk zoowel als in Nederland. Door hun samenwerking werd in 1862
in zijn geboortestad Dordrecht, waaraan hij
steeds innig gehecht was gebleven, een hem
waardig bronzen standbeeld opgericht, vervaardigd door d. beeldhouwer Mezzara.
SCHEFFER'S meeste werken ztjn door d. gravures algemeen bekend geworden. Verschill.
portretten v. zUn hand werden gegraveerd;
voorts door Henriquel Dupont zijn „Christus
Consolator", door Calamatta on Mercury zijn
„Francesca di Rimini", door Aristide Louis
zijn „Mignons" on „Faust on Gretchen" enz. —
Voor een aantal belangwekkende btjzonderheden uit 't huiselijke leven v. dozen kunstenaar zie men Mevrouw Grothe's werkje „Ary
Schefter", vertaald door Mr. C. Vosmaer (1861),
waaraan een list is toegevoegd v. 's mans
werken, later aangevuld in d. „Kunstkronijk"
(1861); voorts Prof. Hofstede d. Groot's book
„Ary Schaffer'' (1872).
Scheffer (HENRI), Ary's broader, 25 Sept.
1798 to 's-Gravenhage gab. en onder d.leiding
zijner moeder, maar vooral v. zijn broader
tot historie- on genreschilder gevormd. Ztin
werken, ofschoon vele verdiensten bezittende,
komen, wat diepte v. gedachte, juistheid v.
uitdrukking en historische volkomenheid betreft, op verre na die v. Ary niet nabij. Zijn
portretten, nauwgezet geteekend en smaakvol
gepenseeld, hebben iets kouds en gelikts. Voor
historieschilder bezat hij geen energie genoeg.
't Meest muntte hij uit in genreschilderijen.
Daze zijn gemoedelijk en eenvoudig v. opvatting, helder, maar meestal koel v. kleur en
zuiver geteekend. Een v. zijn vroegere historiestukken stelt „Charlotte Corday na d. moord
v. Marat" voor, 't verkreeg, naast een tooneel
uit een „Overstrooming", een plaats in 't
Muses du. Luxembourg. In d. historische
galertj v. Versailles vindt men v. horn d.
„Slag bij Kassel", eon zeer levendig, rijk gegroepeerd tafereel. Later schilderde hij ,een
Protestantsche godsdienstoefening na d. berroeping v. 't edict v. Nantes", eon kunstwerk,
dat hem een eervolle plaats onder d. bests
Fransche meesters v. dien tijd deed innemen.
Minder beviel zUn „Christus bij Maria en
Martha", terwijl op dezelfde tentoonstelling
een genreschildertj, a. Gothe's „Hermann and
Dorothea" ontleend, weer veal lof verwierf.
Onder zUn historie-schilderijen verdienen nog
vermelding „Jeanne d'Arc, Orleans binnentrekkende" en „d. Droom v. Karel IX in d.
s. Bartholomeus-nacht". Van zijn portretten
ztJn vooral die v. Lodewijk Philips, d.natuurkundige Arago, Armand Carrel, Augustin
Thierry, Casimir Delavigne on H. de Bailey
on eenige historische portretten in d. galertj
v. Versailles gunstig bekend. Ook naar zijn
work is veal gegraveerd, o. a. „d. Slag v.
Kassel" door Pigeot en „Charlotte Corday"
door SiXterliOrS. HENRI SCHEFFER overl. to
Pattjs 15 Mrt 1862. ZUn dochter was gehuwd
met d. beroemden Ernest Renan (zie dat art.).
acheffer (JA.COB GIJSBERT DE HOOP), een
liederL kerkhistoricus en theoloog, 28 Sept.
1819 to 's-Gravenhage gab. en overt. 1 Jan.
1894. Hij studeerde a. 't seminarie der Doopsgezinden en a. d. hoogeschool to Utrecht in
d. letteren en theologte, werd achtereenvol-
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gens leeraar btj d. Doopsgezinde gemeenten
te Hoorn (1843), Groningen (1846) en Amsterdam (1849) en zag zich in 1859 a. 't seminarium v. laatstgenoemde stad tot hoogl. benoemd, welke betrekking in 1877, btj d.
oprichting der Amsterdamsche universiteit,
verwisseld werd met die v. hoogl. a. deze
inrichting. In 1889 legde hij, op 70-jarigen
leefttjd gekomen, zijn professoraat neer. Van
zjn talrijke geschriften noemen wtj als d.
voornaamste: „Geschiedenis v. d. Hervorming
in Noord-Nederland tot op 1531" (1873) en
„Overzicht v. d. geschiedenis der Doopsgezinde Broederschap" (1860 en '69). Voorts
leverde hij een aantal btjdragen in verschill.
theologische en letterkundige tijdschriften en
schreef hij o. a. een verhandeling over Lodewijk
van Velthem (1837), alsmede „Cupid°, bloemlezing uit onze oude minnedichters" (1853),
„'t Nederlandsch karakter der Maatschapptj
tot Nut v. 't Algemeen" (1857) en „Van den
doop btj onderdompeling" (1883).
Scheffer (wEssEL), een Nederl. godgeleerde,
geb. 25 Juni 1823 te Amsterdam. HU studeerde en promoveerde te Leiden in d. theologie en werd achtereenvolgens predikant te
Amstelveen (1853), Zwaag, btj Hoorn (1855),
Enschede (1861) en Leiden (1861). Behalve een
aantal opstellen in verschill. tijdschriften
schreef hij o. a.: „d. Meeningen des Heidendoms tegenover d. leer des Christendoms"
(1853), ,Open brief aan D. S. Gorter over d.
theologie v. prof. J. H. Scholten" (1858), „F.
C. Bauer, volledig en critisch overzicht v.
zijne werkzaamheid op theologisch gebied"
(1868), „Arthur Schopenhauer, d. philosophie
en 't pessimisme" (1870), „Wijsgeeren en wijsbegeerte v. d. nieuweren tijd" (1872) en „'t
Wijsgeerig pessimisme v. d. jongsten tijd"
(1875).
Scheirer

(RUDOLF HERMAN CHRISTI A AN

een verdienstelijk Nederl. botanicus,
12 Sept. 1844 te Spaarndam geb. en overl.
9 Mrt. 1880 te Sindanglaja als directeur v.
's Lands plantentuin to Buitenzorg. Htj studeerde to Utrecht in d. wis- en natuurkunde,
waarbij hij d. btjzondere leiding v. prof. Miguel
genoot, en promoveerde in 1867 op een dissertatie „de Myrsinaceis Archipelagi Indici".
Tevens bezocht hij voor zijn studie v. d.Indische flora 's Rijks herbarium to Leiden, d.
„Kew-garden" bij Londen en d. „Jardin-botanique" te Pans, waarna hij, in Nov. 1867 n.
India vertrokken, bij d. aanvang v. 't volgend
jaar tot directeur v. 's Lands plantentuin benoemd werd. 12 Jaar lang heeft 5CHEFFER
met onvermoeiden liver en algeheele toewtjding a. die inrichting gewerkt en door dien
arbeid niet weinig bijgedragen tot haar grooten roem. Zie uitvoeriger 't Levensbericht v.
Dr. R. H. C. C. Scheffer, opgenomen in d.
jaarboeken der Kon. Academie v. wetenschappen to Amsterdam, 1880.
Scheffer (JOHANNES HENDRIKUS), eon Nederl.
letter- en oudheidkundige, 19 Febr. 1832 to
Rotterdam geb. en overl. aldaar 13 Febr. 1886.
HU was een lange reeks v. jaren werkzaam
a. 't gemeente-archief ztjner geboorteplaats
en schreef o. a. d. volgende werken: „'t Geslacht v. Hogendorp v. d. 14e eeuw tot op
heden" (met 40 familiewapens, door Obreen;
1867), „Rotterdamsche Historiebladen" (1876),
„Roterodanum illustratum" (1868—'80) on „Algemeen Nederl. Famine-orchid" (1883 en '84).
Scheffer-Boichorst (PAUL), een Duitsch
geschiedschrijver, geb. 25 Mei 1843 to Elberfeld, sedert 1871 medewerker a. d. „Monumenta Germaniae". Hij werd in 1875 buitenCAREL),
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gewoon hoogl. to Gieszen, in 1876 gewoon
hoogl. to Straatsburg en in 1890 to Berlijn.
Van zijn werken noemen wij „Kaiser Friedrichs
I letzter Streit mit der Kuria", „Aus Dantes
Verbannung", „Florentinische Studien" en
„Die Neuordnung der Papstwahl durch Nikolaus II"
Scheffler

(AUGUST CHRISTIAN WILHELM HER-

MANN), geb. 10 Oct. 1820 to Brunswijk, trod na
't Carolinum aldaar bezocht to hebben als
ingenieur bij 't spoorwegwezen in Brunswijk
in dienst. HU schreef o. a. „Die mechanischen
Principien der Ingenieurkunst und Architektur (1845, 2 dln), „Die Principien der Hydrostatik und Hydraulik" (1857, 2 dln), „Theorie
der Gewelbe-Futtermauern" (1857), „Die Theorie der Festigkeit" (1858), „Die Elasticitatsverhaltnisse der Rehren" (1859), ,Imaginare
Arbeit" (1866), „Die Ursachen der Dampfkesselexplosionen" (1867), „Sterblichkeit und Versicherungswesen" (1868), „Die Theorie der
Augenfehler und der Brille" (1868), „Die Naturgesetze" (1876—'77, 2 dln) en „Die Welt
nach menschlicher Auffaszung" (1885).
Scheidemann (HEINRICH), een beroemd
organist, in 1600 to Hamburg geb. on overl.
aldaar in 1654. HU genoot to Amsterdam 't
onderricht v. d. beroemden Sweelinck en
werd later organist in ztjn geboorteplaats.
Als componist is hij bekend door een menigte
kerkgezangen, o. a. door „Wie schen leucht
uns der Morgenstern".
Scheiding van tafel en bed is een btj
d. Nederl. wet erkend middel, waardoor echtgenooten in stoat worden gesteld, d. dageltjksche on onderlinge samenleving to doen ophouden, zonder d. band des huwelijks to verbroken. Men erkent hierin d. zorg v. d. Wetgever, die a. d. eene zUde d. eenen echtgenoot
niet heeft willen noodzaken, tegen d. andere
tot echtscheiding to procedeeren om redenen,
die tot gerechtelijke vervolging aanleiding
zouden kunnen geven, terwijl hij a. d. andere
zijde ook niet gewild heeft, dat echtgenooten
door d. plichten der huwelUksvereeniging a.
elk. zouden gekluisterd blijven tot d. dood
toe, waar bedoelde vereeniging om d. een of
andere reden voor hen ondrageltjk geworden
is on gemoedsbezwaren wellicht beletten haar
to doen ontbinden. Want, ofschoon ten gevolge
der scheiding v. tafel on bed d. verplichting
tot samenwoning ophoudt, d. gemeenschap
der goederen ontbonden wordt en 't beheer
v. d. man over d. goederen zijner vrouw
wordt geschorst, blijft 't huwelijk bestaan on
kan d. vrouw zonder bijstand v. haar man
niet in rechten optreden.
Scheiding v. tafel en bed was reeds in ons
oud Nederlandsch recht bekend, doch wend
door d. Code Napoleon uitgesloten, die daarentegen echtscheiding met onderlinge toestemming toeliet (divorce par consentement mutual). Terecht erkende onze wetgever, die 't
huwelijk niet als burgerlUk e overeenkomst
beschouwde, geen wijze v. ontbinding, die
enkel v. 't onderling goedvinden der echtgenooten zou afhangen; daar evenwel d. openbaarmaking v. d. redenen, die d. echtgenooten tot d. wenschelijkheid eener scheiding
doen besluiten, in vele gevallen ergerlUk,
maar vooral een nog mogelijke verzoening
in d. weg zou kunnen zijn, is hun in onze
wet d. bevoegdheid verleend, zonder dergelijke opgave scheiding v. tafel on bed to
verzoeken met onderling goedvinden, mits zij
ten minste twee jaren to zamen gehuwd ziJn
geweest, d. rechtbank spreekt dan die scheiding uit, nadat zij verschill. pogingen heeft
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in 't werk gesteld om hen te verzoenen en
nadat alle materiaele voorwaarden dier scheiding v. te voren zijn geregeld. Hierbij goschiedt dus alles in der minne; niet alzoo
wanneer scheiding v. tafel en bed wordt gevorderd op grond v. een der redenen, die d.
wet daartoe voldoende verklaart: overapel,
kwaadwillige verlating, veroordeeling tot eon
onteerende straf, na 't huweltjk uitgesproken,
zware verwondingen, die 't leven v. een der
echtgenooten bedreigen, of buitensporigheden
on grove beleedigingen, door d. eenen echtgenoot tegen d. anderen begaan. d. Beleedigde
echtgenoot staat hier, als procedeerende partg,
eischende tegen d. ander over; d. rechter
wijst hier recht tuss. beiden, na d. redenen,
door d. eischer aangevoerd, en d. verdediging,
door d. verweerder gebezigd, te hebben onderzocht; evenals bg echtscheiding regelt d.
wet bier d. gevolgen, o. a. door to bepalen,
dat d. echtgenoot, tegen wien d. scheiding
v. tafel en bed is uitgesproken, alle voordeelen verliest, die d. winnende pang ter
zake des huwelijks a. hem of haar had toegezegd, en dat d. kinderen zullen verblijven
bij dengene der echtgenooten, op wiens verzoek d. scheiding is uitgesproken, tenzij d.
rechtbank Merin eenige wijziging mocht noodig oordeelen.
Wanneer d. scheiding v. tafel en bed vijf
jaren heeft geduurd, heeft ieder der beide
echtgenooten d. bevoegdheid, d. ander in
rechten op to roepen en to eischen, dat 't
huweltjk worde ontbonden; nadat d. rechtbank verschill. pogingen tot verzoening heeft
beproefd on daze zijn mislukt, spreekt zij d.
echtscheiding uit. In zeker opzicht dus kan
men d. scheiding v. tafel en bed zonder
opgave v. redenen met d. „divorce par consentement mutuel" gelijk stollen, indien zij
door echtscheiding gevolgd wordt, omdat
daze laatste evenmin door opgave v. redenen
behoeft to worden voorafgegaan ; 't tusschenverloop v. vijf jaar, gedurende welken ttjd 't
huwelijk blijft bestaan, en d. herhaalde pogingen, die moeten worden beproefd, om tot een
hereeniging to geraken, zijn echter in onze
wet waarborgen voor 't gevaar, dat d. eons
gesloten huwelijksband lichtvaardig worde
geslaakt.
Heeft onze wetgever d. wijze om tot scheiding v. tafel en bed to geraken a. vele formaMellen onderworpen, haar opheffing vordert
goon enkele, maar wordt afgeleid uit d. verzoening der echtgenooten, die des gevorderd
door d. rechter uit d. omstandigheden moat
worden opgemaakt; daarmee herleven alle
gevolgen V. 't huwolljk, behoudens d. rechten
V. derden in dien tusschentijd, met name
tegen d. vrouw, verkregen; evenmin kan die
verzoening invloed hebben op d. staat v. eon
kind, dat gob. is drieh-onderd dagen na dien,
waarop een vonnis tot scheiding v. tafel en
bed in kracht v. gewUsde is gegaan, en welks
echtheid door d. vader met goad gevolg is
ontkend.
Scheidius (EVERARD), een Nederl. letterkundige, 24 Dec. 1742 to Arnhem gob. HU studeerde to Groningen en to Leiden, ten einde
zich voor 't predikambt in d. Herv. gemeente
voor to bereiden, doch tevens legde hg zich
hij voorkeur op d. Oostersche letterkunde toe.
Van zijn vorderingen in daze gaf hij to Groningen bltjk door eenige „Observationes ad
loea V. T.", met een „Dissertatio ad cant.
Hiskiae Jes. XXXVIII:9-20", op welke hij
to Leiden in d. godgeleerdheid promoveerde.
In 1765 ward htj hoogl. in d. Oostersche

talon to HarderwUk; in 1769 verwisselde hij
a. dezelfde hoogeschool dien leerstoel met
dien der philologisch-exegetische godgeleerdheid des O. T., terwijl er in 1780 't onderwijs
in d. godgeleerdheid v. 't N. T. ward bijgevoegd. In 1793 ward 14 a. d. Leidsche hoogeschool geroepen, om er d. opvolger to gin v.
H. A. Schultens, doch hipj overl. reeds 27 Apr.
v. 't volgend jaar. Behalve ztjn academische
oration, v. welke drie bIj 't boven aangeduide
tweetal verhandelingen ztjn uitgegeven, zond
14 in 't licht een nieuwe uitgave v. Struchtmeger's „Rudimenta linguae graecae" (1784):
v. Lennep's „Observationes linguae graecae"
(1790); Sanctius's „Minerva" (1790); Valckenaer's „Observationes" (1790); en „Opuscula
de ratione studii" (1786-1792, 3 dln). Voorts
bezorgde htj eon uitgave v. 't „Carmen Ibn
Doreid" (1768), gevolgd door een nieuwe (1786);
v. een gedeelte v. Gseuharius (1774-1776); v.
Erpenius' „Selecta proverb. Arab." (1775) en v.
Green's „Dichtstukken v. 't O. T." (1787). Als
SCHEIDIUS' eigen arbeid vermelden wij „Primae
lineae institutonis Arabicae" (1779); „Lexicon
Hebraicum", door Groenewoud voltooid (1810,
2 dln); „Schediasmata ad ling. Hebr. sacrique
Cod. V. T. promovenda studia" (1771); „Theses philol. ad Cod. S. V. T." (1765); „Observationes etymol. Hebr." (1772); „Specimina hermeneut. ad Gen. I—IV :12, Jes. I, II" (1780);
en „Genesis, vertaald met aanteekeningen"
(1787).
Zijn jongere brooder JACOBUS SCHEIDIUS, als
Waalsch predikant to Nijmegen overl., gaf to
Leiden in 1769 een „Glossarium Arabico-Latinum manuals" in 't licht on begon in 1801 d.
uitgave v. eon „Thjbelsch huisboek", dat na
zijn dood door d. Dordrechtschen predikant
Dr. C. W. Stronck voortgezet on voltooid is.
een bekend vaderScheidius (JAN
landsch rechtsgeleerde, in 1767 to Harderwijk
gob.; hij studeerde to Leiden, eerst in d. geneeskunde, daarna in d. rechten, waarvoor hij
d. grootste liefde koesterde. Ztjn „Miscellanea
juris publici et privati", die hij Wiens zijn promotie 't licht deed zien, maakten hem in dier
voege bekend, dat hem in 1790 reeds to Franeker een leerstoel ward toevertrouwd in 't
Romeinsche en 't hedendaagsche recht. HU nam
echter in 1795 Ain ontslag uit die betrekking,
daar hij zich met d. heerschende denkwijzen
dier dagen niet kon vereenigen, on keerde tot
't beroep v. advocaat terug, dat hij reeds
vOOr 1790 had uitgeoefend. Na zich in 't huwelijk te hebben begeven met mejufvr. v. Braam,
word hij later secretaris-generaal v. 't depart.
v. d. Boven-IJsel on in 1813 griffier der Staten
v. Gelderland. H1 had als advocaat to Arnhem een uitgebreide prakttjk on ztjn adviezen
waren zeer gezocht. In 1821 overl. hij.
Scheidius

(JAN FILIP LODEWIJK ERNEST

een Nederl. letterkundige, 12 Aug.
1830 to Arnhem gob. studeerde en promoveerde to Leiden in d. rechten, ward grittier bg 't Provinciale Hof to Middelburg on
vestige zich later metterwoon in ztjn geboorteplaats. HU admen „d. Tweelingen"
(2 dln), „Ulbo Garvema" (1876), „Isabella Stanley" (1877), „Lichte en donkere dagen" (1878),
Eon eerste stap" (1880), „d. Erfgenamen v.
Merle? (2 dln, 1884), „Eon blik in d. wergild"
(2 dln, 1888) on verscheidene verhalen in verschill. ttjdschriften.
Scheidsmannen. Volgens d. algemeenen
regal is ieder ingezetene onderworpen a. d.
rechtsmacht v. d. rechter, dien d. wet hem
aanwtjst, en mag daarvan niet worden afgewaken. Dit belet evenwel niet, dat geschilEVERARD),
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voerende partijen vrijwillig afstand kunnen
doen v. d. beslissing des rechters en bij onderlinge overeenkomst d. zaak onderwerpen a.
scheidslieden, Elie ztj daartoe kiezen. Dit recht
was ook in 't Romeinsche recht bekend; 't is
in d. wetgevingen v. bUna alle nation opgenomen en a. waste regels onderworpen. d. Wil,
om daarvan al of niet gebruik to maken,
moet echter geheel vrij blijven; niemand kan
ertoe gedwongen worden, daar 't een afwijking is v. 't gemeene recht, dat in onze
grondwet is erkend door art. 156: „Niemand
kan tegen zijn wil worden afgetrokken v. d.
rechter, dien d. wet hem toekent". 't Franache wetboek v. koophandel, dat ook bij ons
v. kracht is geweest, zag dit beginsel geheel
voorbij, toen 't bepaalde: „Toute contestation
entre associOs, et pour raison de la societe,
sera jugOe par des arbitres". d. Fransche wet
v. 23 Juli 1856, door die kennisneming a. d.
rechtbanken v. koophandel to onderwerpen,
bracht d. arbitrage binnen zijn juiste grenzen
terug. In onze wet is dan ook geen gedwongen arbitrage bekend, tenzij partijen omtrent
d. beslissing v. toekomstige geschillen zijn
overeengekomen; hoewel zij daaraan gebonden zijn voor 't vervolg, ligt toch d. vrije wil
a. die verbintenis ten grondslag. Men kan d.
arbitrage of 't compromis dus bepalen als
een overeenkomst, bij welke twistende partijen scheidsmannen benoemen, ten einde een
geschil to beslissen, on zich over on weer ertoe
verbinden, zich a. die uitspraak to zullen onderwerpen. Zij staat eigenlijk gelijk met dading;
doch, terwij1 d. laatste onmiddellijke oplossing
v. 't geschil bedoelt, leidt gene eerst tot lastgeving, om later tot datzelfde doel to geraken.
Vandaar dat dan ook geen ander geschil a.
scheidsmannen mag worden onderworpen dan
dat voor dading vatbaar is. Ofschoon d.
scheidsmannen in zeker opzicht met rechterlijke macht bekleed zijn, geldt die macht
alleen ten opzichte v. 'tgeen partijen a. haar
hebben onderworpen en mag zij ook geen
invloed uitoefenen op d. rechten v. derden;
bun uitspraken mogen ook nimmer betreffen
d. zaken, die v. publieke orde zijn, zooals
indien bijy. een geschrift in 't geding v. valschheid wordt beschuldigd of een getuige niet
op hun bevel wil cornpareeren. In daze on
dergelijke gevallen moet d. hulp der gewone
rechtbanken worden ingeroepen. d. Scheidsmannen gaan, zoodra zij d. hun opgedragen
last hebben aangenomen, een overeenkomst
a. met d. gedingvoerende partijen, tenzij ztj,
zooals in sommige gevallen plaats heeft, door
d. rechter worden benoemd, in beide gevallen
echter, eenmaal die betrekking aanvaard
hebbende, kunnen scheidsmannen zich niet
meer a. dien last onttrekken. Zij moeten 't
geschil uitmaken en daarbijin d. eerste plaats
regels v. procedure volgen, die hun door
partijen in d. akte v. compromis, die altijd
behoort vooraf to gaan, zijn voorgesdtreven;
bij gebreke daarvan is hun rechtspraak a. d.
gewone regelen des rechts onderworpen.
't Hangt v. d. wil der partijen geheel af, of
d. uitspraak zal berusten op d. gronden der
wetenschap dan of zij enkel v. redenen v.
billijkheid zal afhangen. In 't laatste geval
spreken d. scheidsmannen als goede mannen.
d. Partijen zijn a. d. uitspraak onderworpen,
die voor hooger beroep niet vatbaar is, tenzij
dit uitdrukkelijk in d. akte is voorbehouden.
Zoodra 't echter d. ten uitvoerlegging geldt,
houdt d. macht der scheidslieden op. d.
Bevoegdheid der ten uitvoerlegging wordt
ontleend a. 't recht der' overheid zij kan dus
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door geen overeenkomst v. partijen worden
opgedragen. d. Uitspraken v. scheidsmannen
behoeven vooraf een bevel, uitgegaan v. d.
gewone rechterlUke macht, die tot haar tenuitvoerlegging ingevolge d. gewone regelen
des rechts machtiging verleent. 't Is ook diezelfde macht alleen, welke vermag te oordeelen over geschillen, ter gelegenheid v. d.
tenuitvoerlegging v. zulke uitspraken gerezen.
Scheidt (SAMUEL), een Duitsch organist
en toonkunstenaar, in 1587 to Halle geb.,
waar hij in 1654 overl. als organist a. d.
Mauritskerk. Hij was een leerling v. d. Amsterdamschen J. P. Sweelinck on schreef een
aantal composities, vooral koralen, hymnen
en symphonieen.
Scheidweiler of Scheidtweiler (MICHEL JOSEPH FRANVIS), een Duitsch geleerde,
die behalve als plantkundige vooral ook bekend is door wat hij gedaan heeft op 't gebied der landhuishoudkunde en horticultuur.
Hij werd 1 Aug. 1799 to Keulen geb , waar
zijn vader intendant bij 't hospitaal was. Hij
had 't ongeluk zijn ouders vroeg to verliezen
on werd a. d. zorg v. een voogd toevertrouwd,
die in Siegburg (tuss. Bonn on Keulen)
woonde en door wien d. jeugdige SCHEIDWEILER tot d. apothekersstand werd bestemd.
Nadat hij d. vereischte oxamens had afgelegd,
werd hij in 't gesticht to Siegburg als eerste
apotheker aangesteld. Doch weldra werd hem
't verblijf to Siegburg door een samenloop v.
omstandigheden ondragelijk. Daarom vol.
bracht hij zijn verplichten militairen dienstttjd en doorreisde hij vervolgens een groot
gedeelte v. Duitschland en Zwitserland, voornameltjk met 't doel, zich met d. flora dier
streken bekend to maken. Na verloop v.
eenigen tijd in zijn geboorteplaats teruggekeerd, werd htj daar als provisor bij 't hospitaal aangesteld on wijdde hij zijn ledigen
tijd a. d. beoefening on 't onderwUzen der
plantkunde. Later ging bij als provisor n.
Aken; hij huwde hier met d. weduwe v. zijn
patroon en richtte to Keulen eon fabriek v.
chemicali6n op. Hij was echter niet gelukkig
in daze onderneming en bleek meer voor d.
wetenschap dan voor d. handel geschikt to
zijn, waarom hij zijn zaken liquideerde en
weldra zijn vaderstad voor goed verliet, toen
d. Belgische revolutie hem in 1830 derwaarts
lokte. Eerst vertoefde hij eenigen tijd to Luilr
en daarna vestigde hij zich to Brussel, waar
hij zich weldra naam verwierf, o. a. door d.
lezingen over verschill. natuurhlstorische onderwerpen, welke hij in 't etablissement v. d.
heer v. d. Maelen hield. Dit had ten gevolge,
dat hij bij d. stichting v. d. staatsschool voor
veeartsenij- on landhuishoudkunde belast
werd (Oct. 1836) met 't onderwljs in d. plantkunde, landhuishoudkunde on d. scheikunde,
op d. landbouw toegepast. Hij liet zich niet
ontmoedigen door d. grooten omvang der
hem opgelegde taak, doch kweet er zich met
ijver van en had 't geluk zijn streven door
d. regeering erkend to zien. Later (1850) werd
SCHEIDWEILER V. d. school te Cureghem verplaatst naar 't „Institut horticole" v. Gendbrugge on daar in d. plaats v. Dr. Planchon
aangesteld; hier was 't hoofdzakelijk 't onderwijs in d. plantkunde, dat hem werd toevertrouwd. Hij was er onverpoosd en nuttig
werkzaam, totdat d. dood 24 Sept. 1861 een
einde a. zijn leven maakte.
Van 's mans geschriften vermelden wij „Descriptio diagnostica nonnullarum Cactearum"
(1835), „fours raisonnO et pratique d'agriculture et de chimie agricole" (1841, 2 dln), „Jour-
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nal d'horticulture pratique de Belgique"
41844-1848, 5 din), „Chronique Agricola"
(1846-1849, 4 din), „Principes elementaires
d'agriculture, a l'usage des Ocoles" (1847),
„L'Agriculteur beige et (Stranger" (1860 en
1851, 2 din) en „Traits theorique et pratique de
l'eleve et de l'amelioration des bones a cornea"
(1855). Verder schreef hij verschill. artikelen
(1849-1851) in 't „Repertoire de medicine veterinaire", in d. „Fiore des serres et des jardins
de 1'Europe", d. „Blumen- and Gartenzeitung"
v. Dietrich on Otto, 't „Wochenschritt" v.
prof. Koch, d. „Linnaea Botanische Zeitung",
't „Journal de Gand", 'd. „Akkerbouw" e. a.
periodieke geschriften.
Klotsch heeft ter sere v. SCHEIDWEILER een
geslacht uit d. natuurl. fam. der Scheefbladachtigen (Begoniaceae) Scheidweileria genoemd.
Zie over hem „Prologue a la memoire de M.
J. Scheidweiler", door Emile. Rodigas in „La
Belgique horticole" (XII. Livr. 11 en 12, Nov.
en Dec. 1862), waarbtj 't portret v. SCHEIDWEILER.

Scheikunde. Er bestaan in d. natuur
twee soorten v. verschUnselen, verschUnselen,
die voorbUgaand zUn en tot 't gebied der
natuurkunde behooren, on verschUnselen, die
d. stof niet tot haar vroegeren toestand terugvoeren en als scheikundige of chemische beschreven worden. Bij verwarming verandert
't water in damp, die zich bij afkoeling weer
tot water verdicht en latj lags temperatuur in
verandert. In daze drie toestandsvormen,
in d. vasten, vloeibaren on gasvormigen toestand, bitjft d, stof onveranderd; slechts d.
afstanden en d. bewegingen der kleinste
deeltjes veranderen; men spreekt daarom v.
d. drie aggregaatstoestanden, d. vasten, d.
vloeibaren en d. gasvormigen. Wrtjft men een
glazen staaf met eon doek, dan verkrijgt 't
glas d. eigenschap lichte voorwerpen, o. a.
stukjes papier, aan to trekken; 't wordt electrisch. 't Glas is echter glas gebleven. Daze
electrische verschtinselen verdwijnen weer en
behooren daarom tot d. physische. Wij zullen
nu enkele voorbeelden v. d. tweede groep
verschUnselen nemen. Gewoon ijzor onder
gaat a. d. lucht een verandering, die wij
roesten noemen, d. i. 't verandert in een bruin
lichaam, dat geheel v. Uzer verschilt. Wanneer men kopervUlsel met zwavelbloem vermengt, verkrijgt men een schtjnbaar homogeen grauwgroen poeder. Bektjkt men dit
echter door een loupe, dan kan men duideltlk
d. roods koperdeeltjes v. d. gels zwaveldeeltjes onderscheiden; door slibben • met water
kan men vervolgens 4. lichte zwaveldeeltjes
v. d. zwaardere koperdeeltjes scheiden. Ook
door behandeling v. 't poeder met zwavelkoolstof laten zich d. zwaveldeeltjes v. d.
koperdeeltjes scheiden, want zwavel is oplosbaar in zwavelkoolstof. 't Verkregen poeder
was een mechanisch mengsel. Verhit men dit
poeder, bjjv. in eon glazen reageerbuisje, dan
begint 't to gloeien on na 't bekoelen heeft
men een zwarte, samengebakken massa, die
V. _koper en zwavel geheel verschilt en in
welke men zelfs met d. sterkste microscoop
geen dozer bestanddeelen ontdekken kan;
door slibben met water of door behandelen
met zwavelkoolstof laat zich ook geen scheiding bewerken. Door d. verhitting is duo uit
't zwavel en 't koper eon nieuwe stof, met
geheel andere eigenschappen, ontstaan, die
zwavelkoper beet. Op dezelfde wUze gedraagt
zich een mengsel v. zwavel en Uzer of een
ander metaal. Zulk een samenwerken v. ver,schill. stoffen heeft niet alleen plaats btj ver-
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d. gewone temhitting, maar dikwUls ook
peratuur. Waft men bp. in een mortier
kwikzilver on zwavelbloem langen ttjd samen,
dan ontstaat een homogene, zwarte stof, die
zwavelkwikzilver beet. Zeer heftig geschiedt
d. inworking v. 't gasvormige chloor op verscheidene metalen. Schudt men lijn gestooten
antimonium in een met chloorgas gevulde
fiesch, dan treedt een vuurverschUnsel
ieder antimoniumdeeltje verbrandt in 't chloorgas met een wit licht. Als product der samenworking v. 't antimonium en 't gasvormige
chloor ontstaat een kleurlooze, olieachtige
vloeistof, die antimoniumchloride heet. Dergeltike verschUnselen nu, NI welke een geheele verandering der samenwerkende stoffen
plaats heeft, noemt men chemische of scheikundige verschUnselen on d. wetenschap, die
zich met haar bezighoudt, heet scheikunde of
chemie. d. Scheikunde is 't deal der natuurwetenschap, dat zich met 't onderzoek v. d.
verschUnselen bezighoudt, bij welke stofveranderingen plaats hebben. BU d. reeds beschreven proeven namen wij verschijnselen
v. chemische verbinding waar; uit twee verschill. stoffen ontstonden nieuwe homogene.
Er bestaan echter ook tegenovergestelde verschUnselen, ontledingen v. samengestelde stoffen in twee of meer ongelijksoortige. Een
dergelUke ontleding noemt men een analyse
en een verbinding v. twee of meer stoffen
tot een een synthese. Verhit men een kwikzilveroxyde, dan splitst dit zich in kwikzilver
on zuurstof. Zulk een directs ontleding v. een
samengestelde stof in zijn bestanddeelen heeft
echter slechts zelden plaats. Gewoonitjk is
voor d. ontleding v. een samengestelde stof
d. medewerking v. eon andere stof noodig,
die zich met 't eene bestanddeel verbindt on
daardoor 't andere in vrijheid zet. Men bereikt btly. d. ontleding v. 't door synthese
verkregen zwavelkwikzilver door dit met
Uzervillsel to verhitten; 't Uzer verbindt zich
dan met d. zwavel v. 't zwavelkwikzilver
tot zwaveltjzer, terwUl 't kwikzilver vrtj
wordt.
't Eigenaardige der verschtjnselen, die tot 't
gebied der scheikunde behooren, zit hem in
't feit, dat na 't wegnemen v. d. oorzaken v.
een verschijnsel d. gebruikte stoffen niet tot
haar oorspronkelliken toestand terugkeeren.
Door dit eigenaardige onderscheidt zich hoofdzakeltjk 't gebied der chemie v. dat der physica of natuurkunde. Nemen wtj een magneet
en een stuk week Uzer, dan kunnen wij dat
a. d. magneet laten hangen, maar bovendien
zal dit hangende stukje Uzer d. eigenschappen
v. een magneet verkrUgen, want 't kan op
op zUn beurt een tweede, maar kleiner stukje
Uzer vasthouden. Aan dit kan men een derde
hangen enz. Neemt men echter 't aerate stukje
ijzer v. d. magneet af, dan vallen alle vol.
gende neer, een bewtjs v. 't felt, dat 't Uzer
slechts magnetisch was, zoolang 't a. d.magneet hing, on na 't losmaken tot zijn vroegeren toestand terugkeerde. Dit verschUnsel
behoort tot 't gebied der natuurkundo of
physics.
d. Scheikunde als wetenschap, dit is d.kennis v. 't verband tuns. d. verschUnselen, is v.
nog betrekkela jongen datum. Om d. grondslagen v. d. tegenwoordige chemie to vinden
behoeft men slechts twee eeuwen terug to
gaan. Al is 't waarschUnlijk, dat 't uit 't
Egyptisch afgeleide woord „chemie" reeds
16 eeuwen geleden gebruikt ward, loch ward
't eraan ten grondslag liggende begrip pm in
d. 17e eeuw bepaald. Twee richtingen ken-
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merken d. ttjd tuns. d. oudheid en 't midden
der 17e eeuw. d. Eerste is 't streven naar
metaalomzetting en vooral naar d. bereiding
v. goud uit minder edele metalen, dat v. d.
4e tot 't begin der 16e eeuw alien chemischen
ondernemingen tot uitgangspunt diende; deze
periode heet d. tijd der alchemie of alchimie.
In d. tweede periode, v. 't begin der 16e tot
't midden der 17e eeuw, was 't doel der chemie
d. verklaring en d. genezing der ziekten en
wij kunnen haar daarom d. tijd der geneeskunclige chemie noemen. Na dezen was en is
streven meer en moor d. wetten na to gaan,
volgens welke d. stoffen zich met elk. verbinden of in elk. overgaan, en methoden to
vinden tot 't ontleden en samenstellen v.
stollen. Dit kenmerkt d. nieuwere scheikunde,
die echter bij haar ontwikkeling niet alttjd
d. eenmaal ingeslagen richting trouw bleef
of trouw kon blijven. Door 't optreden v.
LAVOISIER ward namelijk d. phlogistontheorie
v. STAHL v. d. troon gestooten en door 't gebruik v. schaal en gewicht een absoluut criterium in d. wereld der chemische waarnemingen ingevoerd. d. Quantitatieve onderzoekingen brachten slechts onze kennis der stoffen tot haar tegenwoordige hoogte.
Verscheidene metalen vinden wij reeds
vroegtijdig bij vele volken der Oudheid in
gebruik. Bepaalde voorbeelden v. 't bereiden
v. chemische verbindingen behoeven wij
slechts to zoeken bij d. oude Egyptenaren, de
Phoeniciers, d. Israelieten, d. Grieken en d.
Romeinen, in wier ontwikkeling d. wortels
der tegenwoordige beschaving liggen. Chineezen, Mexicanen en Peruanen zijn echter ook
in 't bezit v. menige ontdekking geweest. Dat
d. Egyptenaren bekend waren met 't winnen
v. verscheidene metalen, bewijzen ons reeds
hun groote werken der bouwkunst. Ztj kenden ook 't glas en wisten vele verven to bereiden. 't Bakken v. steenen en 't vervaardigen v. aardewerk was hun evenmin onbekend.
Tevens waren d. Egyptenaren meesters in 't
gebruik maken v. desinfecteerende of antiseptische middelen (salpeter, harsen, specerijen) btj 't balsemen hunner dooden. Reeds
in d. oudheid was d. Grieken bekend, dat d.
Egyptische artsen een rijke verzameling artsenijen hadden, maar d. nieuwere tijd kon
niet voor d. ontctjfering der hieroglyphen
een blik in die oud-Egyptische geneesmiddelleer werpen.
Van d. Phoeniciers weten wij, dat bij hen
ook d. ververtj en d. glasblazerij bloeiden en
dat zij met 't winnen en d. bearbeiding v. tin
bekend waren. Ztj waren naast d. Egyptenaren d. leermeesters der Israelieten, die zich
echter niet tot een hoogeren trap v. kennis
verhieven. Over 't algemeen was evenwel d.
natuurkennis der Egyptenaren en Phoeniciers
ook zeer beperkt.
Ook bij d. Grieken ward weinig a. d. natuurwetenschappen gedaan. Bij Homerus vinden
wij slechts feiten vermeld, die ook d. Egyptenaren on d. Phoeniciers bekend waren. IJzer
was toen nog een zeldzaam metaal ; ook schijnt
d. bearbeiding der ertsen op een lageren trap
dan bij die volken en d. Israelieten gestaan
to hebben. d. Bereiding v. geneesmiddelen,
die door HIPPOCRATES (in d. 5e eeuw v. Chr.)
zeer uitgebreid ward, geschiedde zonder kennis
v. chemische methoden en mannen als DEMOCRITUS V. ABDERA (00k in d. 5e eeuw v. Chr.
levende), die door proeven en waarnemingen
leeren wilden, behoorden tot d. uitzonderingen.
ARISTOTELES vermeldt echter, dat zeewater,
als 't door klei gefiltreerd wordt, zijn smaak
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verliest, en PLATO beproeft d. vorming v. ijzerroest to verklaren. d. Vooruitgang der chemische kennis ward evenwel door zulke afzonderlijke waarnemingen evenmin bevorderd als
door Aristoteles' leer der vier elementen of
liever der vier elementaire eigenschappen
(vuur, droog en heet ; lucht, heet en vociatig,
water, vochtig on koud ; aarde, koud en droog) ;
juist deze leer, later verkeerd begrepen, stond
d. vooruitgang der natuurkennis in d. We'.
THEOPHRASTUS (gab. in 371 v. Chr. en overt.
in 286 v. Chr. to Athene), een leerling v. Plato
on Aristoteles, vermeldt in zijn work over d.
mineralen steenkool, cinnaber en zwavelarsenicum en geeft eenige mededeelingen
omtrent d. bereiding v. loodwit en menie.
Over 't geheel was d. kennis der exacta
wetenschappen, behalve die der meetkunde,
bij d. Grieken gering en d. Romeinen namen
v. dezen slechts een zeer onvolkomen materiaal over.
In d. bloeittjd v. 't Romeinsche rijk gaven
d. tochten der Romeinen naar andere strek en
aanleiding tot natuuronderzoek en daardoor
tot vermeerdering der kennis. d. Werken v.
DIOSKORIDES, een Griek uit Klein-Azie, die in
't midden der le eeuw n. Chr. vele Romeinsche
veldtochten in Azie meemaakte, en die v.
PLINIUS DE OUDE bewijzen dit. d. Eerste beschrijft een soort distillatie on 't roosten v.
't ruwe spiesglanserts; hij kent ook 't kalkwater, zinkoyde en kopervitriool en zijn beschrij ving v. enkele praeparaten leert, dat htj
met vele toestellen bekend was. Vollediger,
maar nog evenmin stelselmatig, vinden wij
bij Plinius chemische feiten on waarnemingen
verzameld. Volgens hem was d. Romeinen ook
't kwikzilver bekend, benevens d. eigenschap
v. dit goud op to lossen. Dit goudamalgama
gebruikten zij voor d. vergulding. Men was
bekend met 't verschil in smeltbaarheid der
metalen en verstond 't soldeeren en 't vertinnen.
IJzer wilt men in staal to veranderen on d.
oxyden v. koper en lood (loodglit en menie),
die men door verhitting v.'t metaal a. d. lucht
verkreeg, zinkoxyde en ijzerroest wendde men
in d. artsentjkunde aan. Salpeter en aluin,
wier namen a. 't Latijn ontleend zijn, schijnen
hun onbekend geweest to zijn. Daarentegen
bedienden zij zich v. zwaveligzuurgas voor d.
reiniging v. wol en als desinfecteerend middel.
Zeepen verkregen d. Romeinen v. d. Germanen;
geestrijke dranken bereidden zij zich door
gisting; zuiveren alcohol hadden zij echter nog
niet afgescheiden; azUnzuur was ook slechts
in verdunden toestand bij hen in gebruik. Van
d. kleurstoffen stonden 't sap v. d. purperslak
en indigo op d. voorgrond on 't felt, dat soda
en rottende urine a. vele kleuren nuanceeringen kunnen geven, vond in d. ververtj, btj
welke overigens nog niet sprake was v. Ngmiddelen, toepassing. Sedert d. 4e eeuw n. Chr.
merken wij een vrij groote belangstelling in
d. kennis der natuur op bij d. Byzantljnen on
vooral to Alexandria.
Eerst in d. 4e eeuw schljnt 't denkbeeld der
metaalverandering opgekomen to zijn. Dit
denkbeeld was gegrond op d. meaning, dat
alle metalen uit twee stoffen in verschill.
hoeveelheden (zwavel on kwikzilver) samengesteld zouden zijn. Men meende, dat een bepaalde stof, d. steen der wizen, 't groote elixir,
't groote magisterium of d. roode tinctuur
genoemd, d. metaalverandering teweegbracht.
Langen tijd was haar bereiding 't eenige doel
v. alle proeven, die men onder d. naam alchimie samenvat. Door d. aanneming v. zwavel
in d. metalen ward 't vuur een krachtig hulp-
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rniddel, waardoor men verscheidene nieuwe
waarnemingen doen moest. Uit Egypte kwam
d. alchimie n. Griekenland en Spanje en in
dit land vinden wjj in d. 8e eeuw d. Arabieren
ljverig met haar beoetening bezig. Een der
eersten was GEBER en na hem worden er
RHAZES, AVICENNA, AVENZOAR en ALBUILASES
vermeld. Van d. 12e eeuw of echter worden
d. Arabieren overvleugeld door West-Europa,
dat zoo wel in Spanje, Itali6 (medische school
te Salerno) en Griekenland als door d. kruistochten met d. bewoners v. 't Oosten in aanraking kwam. In West-Europa begint nu met
d. 13e eeuw d. bloei der goudmakerskunst en
d. hoven der steeds geld noodig hebbende
vorsten werden verzamelplaatsen v. bedrogen
en bedriegende goudmakers. Want, al vatten
mannen als ALBERTUS MAGNUS, ROGER BACO,
ARNOLDUS VILLANOVUS en RAYMUNDUS LULLUS
d. zaak met ernst op, anderen wisten spoedig
genoeg partij te trekken v. d. lichtgeloovigheid
der groote menigte. Men gelootde algemeen
a. d. mogelijkheid onedele metalen in goud en
zilver te kunnen veranderen en dit geloof gal
d. chemischen onderzoekingen een bepaald
.doel, waarnaar men met onafgebroken en
met grooten Over streefde. Al werd 't doel
niet bereikt, toch gaven d. velerlei resultaten
aanleiding tot nieuwe inzichten en nuttige
toepassin gen. Misschien bUna alleen door GEBER
vinden wtj in d. 8e eeuw een veel grootere
kennis dan in d. tijd v. Plinius en Dioskorides.
d. Geniale Arabier bepaalde niet alleen dr eigenschappen der bekende stollen veel nauwkeuriger, maar ontdekte ook een groot aantal
nieuwe stollen, die hij volgens bepaalde methoden leerde bereiden. ALBERT VON BOLLSTaDT,
00k ALBERTUS MAGNUS (d. Groote) genaamd,
die v. 1193-1280 leefde, was een der ijverigste
chemici der 13e eeuw. Hij breidde d. kennis
v. vele practische methoden zeer uit. BASILIUS
VALENTINUS, omtrent wiens persoon en tUd v.
onderzoek nog veel onzekerheid heerscht,
moeten wij volgens zijn werken vermoedelijk
in d. 2e helft der 15e eeuw plaatsen. In deze
werken vinden wjj voor 't eerst melding gemaakt v. antimonium, bismuth en zink. Met
hem houdt 't streven der alchimisten niet op
{hun werkzaamheid duurde tot in d.18e eeuw)
en evenmin vindt eerst na hem „d. verklaring
v. versch Unselen in 't menschelijk lichaam door
mtddel der scheikundige kennis en 't aanwenden v. chemische praeparaten als geneesmiddelen" plaats, maar toch komt men er meer en
meer toe voor d. chemie een a. d. geneeskunde
ontleend doel op d. voorgrond to stollen. In d.
16e eeuw verloor d. alchemie d. uitsluitende
belangstelling der chemici on kwam, vooral
door PARACELSUS, zulk een gemeenschappelijke
-opvatting v. chemie en geneeskunde in zwang,
dat 't laatste vak als een onderdeei v.'t eerste
beschouwd werd. Vroeger hield men 't ervoor,
dat d. steen der wtjzen, evengoed als hU onedele
metalen in edele kon veranderen, ook alle
ziekten v. 't menscheltjk lichaam zou kunnen
genezen en dit met jeugdige schoonheid weer
zou kunnen begiftigen. Op dit gebied traden
naast Paracelsus VAN HELMONT en DE LE sot
SYLVIUS Op d. voorgrond. d. Aanhangers hunner
leer waren d. zoogen. iatrochemici, btj wie 't
zoeken naar 't element, dat bU d. alchimisten
d. hoofdrol speelde, op d. achtergrond trad;
daarvoor ontstond d. vraag naar d. bestanddeelen v. 't lichaam, die d. gezondhaidstoestand
zOner organen bepalen. Had men in d. beginne
deze beschouwd als tout, zwavel en kwikzilver,
spoedig kwamen ten gevolge v. meer waarnemingen zuren en zouten daarvoor in d.
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plaats. Aan Paracelsus waren reeds vele verbindingen nauwkeurig bekend, v. welke zijn
voorgangers niets wisten, en belangriJke
methoden voor haar bereiding vond htj. GelijktUdig met Paracelsus, maar in alles diens
tegenbeeld, leefde in Saksen een onderzoeker,
die, hoewel ook arts, zich toch niet inliet met
d. omkeer, dien Paracelsus onder medici en
chemici teweegbracht en die eerst na d. dood
v. dozen een beteekenisvol gevolg zou hebben. Doze man, GEORGE AGRICOLA, heeft ook
d. chemie, maar in een andere richting,vooruitgebracht on zich voornamelijk met mineralogie en metallurgie beziggehouden. d.
Geschiedenis der chemie moat vooral dozen
man noemen, omdat hU met een rustigen
blik, groote stronghold on trouw zijn onderzoekingen verrichtte en d. gevonden resultaten mededeelde. Paracelsus stond in dit
opzicht ver bij hem ten achter. Van d. aanhangers v. Paracelsus moeten wlj voornamelijk
noemen TARQUET DE MAYERNE (1573-1655),
OSWALD CROLL on ADRIAN VON MYNSICHT, op
't eind der 16e eeuw. Dozen werkten in d. geest
v. Paracelsus en vooral droeg veel bij tot d.
verbetering v. 't medisch-chemisch stelsel
ANDREAS LIBAVIUS (overt. in 1616 to Soburg),
d. schrijver v. 't eerste en langen tijd 't bests
chemische leerboek. Uit 't begin der 17e eeuw
is nog to noemen d. Warts v. d. hertog v.
Mecklenburg, ANGELUS SALA, als iemand, die
door kennis der chemie uitmuntte. Ondertusschen begonnen ook sommigen bij hun
chemische studien 't medische doel als bijzaak
te beschouwen en dus d. chemie om haar
zelf to beoefenen. Onder dozen moat in d.
eerste plaats genoemd worden JOHANN RUDOLF
GLAUBER en vervolgens TACHENIUS, die reeds
vrij groote vorderingen op 't gebied der
qualitatieve en quantitatieve analyse maakte.
d. Nieuwere chemie, die zich met d. qualitatieve en quantitatieve analyse en met 't onderzoek der elementen en der verbindingen v.
deze bezighoudt, is niet opeens uit d. vroegere toestanden to voorschUn gekomen. Reeds
in d. vorige perioden vinden wU v. tijd tot ttjd
't streven d. chemie een betere richting uit to
sturen; doze pogingen stonden echter afzonderlijk on konden geen algemeenen invloed
uitoefenen op d. studio der scheikunde. Van
't midden dor 17e eeuw of treden meer on
meer d. beoefenaars der philosophische scheikunde op. Sommige verschUnselen in d. natuur werden als chemische processen v. groote
algemeenheid beschouwd en d. bestudeering
v. deze trad op d. voorgrond. 't Opvallende
verschijnsel der verbranding trok d. opmerkzaamheid 't eerst tot zich en On verklaring
was d. eerste daad v. gewicht. WU kunnen d.
geschiedenis der nieuwere chemie in twee dln
verdeelen. In d. eerste periods worden slechts
d. qualitatieve verschUnselen bestudeerd en
met elk. in verband gebracht; in d. tweede
periods treedt 't onderzoek der quantitatieve
verhoudingen op d. voorgrond. Dat dus a. d.
eerste periods nog een belangrUk hulpmiddel
voor 't opsporen der waarheid ontbreekt, ligt
voor d. hand. wu behoeven ons er daarom
niet over to verwonderen, dat willekeurig
hypothetische stollen werden aangenomen
ter verklaring der verschtinselen. Op 't gewicht der hoeveeiheden voor en na d. verbinding werd in 't geheei geen acht geslagen.
Zulk een hypothetische etof was 't phlogiston,
v. walks bestaan meer dan een eeuw d. chemici overtuigd waren, maar welks eigenschappen niemand opspoorde. 't Phlogiston was
uitgevonden om d. verbranding to kunnen
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verklaren en zijn eigenschappen werden bepaald. zooals d. te verklaren processen verlangden (zie 't art. phlogiston).
Gewichtig voor d. verbreiding v. d. chemische kennis werden d. tegen 't midden der 17e
eeuw ontstane wetenschappeltike genootschappen, v. welke eenige spoedig in periodieke geschriften hun handelingen openbaar maakten.
Under deze is d. nog bestaande Academia Caesarea Leopoldina, uit een in 1651 door eenige
artsen te Schweinfurt opgerichte vereeniging
ontstaan, d. oudste. Sedert 1670 gaf zij jaarli,jksche verslagen uit en in 1672 werd zij door
keizer Leopold I goedgekeurd. Van d. scheikundigen uit d. eerste periode der nieuwere
chemie zijn te vermelden BOYLE, KUNKEL
(1630-1702), BECHER (1635-1682), ROMBERG, LEMERY, STAHL (1660-1734), FRIEDRICH HOFFMANN
BOERHA AVE, CASPAR NEUMANN, ELLER,
JOHANN HEINRICH POTT, SIGISMUND MARGGRAF
GEOFFROY, JOHAN
HELLOT, DUHAMEL
MA CQUER

(-1- 1742),

(1709-1782), d. gebroeders
en
(1718—'84).
't Vertrouwen in d. phlogistontheorie werd
echter geschokt en als baanbrekers v. een
nieuwen tijd moeten drie Engelschen, BLACK,
CAVENDISH en PRIESTLEY, genoemd worden,
terwijl te gelijker tijd in Zweden BERGMAN en
SCHEELE zich voor d. scheikunde verdienstelijk maakten. d. Laatsten waren wel aanhangers v. d. theorie v. Stahl, maar hun ontdekkingen waren d. steenen voor een nieuw
gebouw, a. welks oprichting men in Engeland
en Frankrijk reeds sedert ongeveer 1770 bezig
was, terwijl in Duitschland d. phlogistontheorie zich nog gedeelteltjk tot in d. 19e
eeuw staande hield. Zie verder 't art. Lavoisier.

Bijna gelijktijdig met Lavoisier trad een
chemicus in Dyon op, die Nv el is waar zich
in d. beginne slechts terloops met d. natuurwetenschappen bemoeide, maar die toch.
dank zij 't practische nut, dat hij uit
werk wist te trekken, onder d. geleerder ,,eer
spoedig grooten invloed kreeg. Wij bedoelen
d. genialen BERNARD GUYTON DE MORVEAU.
Zijn hoofdverdienste bestaat in 'tgeen hij
heeft bijgedragen a. 't tot stand brengen
eener nieuwe scheikundige nomenclatuur, die
na d. hervorming v. Lavoisier onmisbaar was
geworden. Zie verder 't art. Guyton de Alorveau.
Als tijdgenooten v. hem moeten wij verder
noemen FOURCROY en BERTHOLLET, die met
Lavoisier en Guyton 't grootste aandeel hadden a. d. samenstelling der nomenclatuur.
Door Lavoisier zelf waren reeds quantitatieve
analysen uitgevoerd, die, in aanmerking genomen d. hulpmiddelen, die hem ten dienste
stonden, zeer nauwkeurig waren, maar door
d. analysen V. KLAPROTH (1743-1817), an VAUQUELIN (1763-1829), twee analytici v. d. eersten rang, werd d. kennis der samenstelling
v. vele mineralen op een voor d. snelle ontwikkeling der chemie voordeelige wijze uitgebreid. Hun werkzaamheden en die v. PROUST
(1755-1826) brachten twee Duitsche geleerden,
WENZEL (1740-1793) en RICHTER (t 1807), op 't
denkbeeld een nieuwen tak der chemische
wetenschap te vormen, d. stichiosnetrie, d. leer
der gewichtshoeveelheden, die zich bij scheikundige verbindingen vereenigen. Uit d. gevolgtrekkingen, die uit d. door Richter met
groote nauwkeurigheid gemaakte stochiometrische tabellen op te maken waren, ontstonden nieuwe gezichtspunten voor d. bepaling der elementen en d. classificatie der
samengestelde stoffen; in 't bijzonder voerden
zij tot d. ontwikkeling der nieuwere atomistische theorie, die d. Engelschen natuuronder-
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zoeker DALTON (1766-1844) tot onvergankeltiken roem strekt. GAY-LUSSAC en HUMPHREY
DAVY begonnen in d. laatste Caren der 18e
eeuw hun onderzoekingen; zij traden in d.
19e eeuw, d. eerste, zoowel groot physicus
als chemicus, met zijn ontdekkingen omtrent
d. gassen, d. tweede met d. ontleding v. chemische verbindingen door middel v. d. galvanischen stroom. Van gewicht is 't to vermelden, dat d. analyse v. organische verbindingen door Gay-Lussac on THENARD (1777 t.
1857) een nieuwe gedaante kreeg door hun
methode onverdarnpbare organische stoffen
met zuurstof afgevende stoffen to verbranden
en uit d. verkrogen verbrandingsproducten
zoowel als uit d. hoeveelheid der gebruikte
zuurstof d. gezochte bestanddeelen in qualiteit en quantiteit of to leiden. d. Organische
chemie trad nu naast haar oudere zuster, d.
anorganische, in 't leven, al werd zij eerst
later door LIEBIG zoo ontwikkeld, dat zij voor
't oog des onderzoekers een nieuw veld verschijnselen bloot legde. Met roem trad ook
in dezen tijd v. groote ontdekkingen BERZELIUS op. In Engeland heeft FARADAY (1791 t.
1867) zich groote verdiensten omtrent d.
electro-chemie verworven. Deze onderzoeker
ontdekte ook 't verschil in physische eigenschappen tuss. lichamen v. dezelfde chemische
samenstelling on deze ontdekking gaf met d.
ontdekking v. MITSCHERLICH (1794-1863), dat
lichamen v. verschill., maar analoge, chemische samenstelling ten opzichte v. hun physische eigenschappen (o. a. kristalvorm) een
groote overeenkomst vertoonen, een nieuw
gezichtspunt voor d. bepaling der samenstelling en v. atoomgewichten. Deze ontdekking
v. Mitscherlich betreft 't isomorphisms on
werd weldra gevolgd door die v. 't dimorphisme.
In d. eersten tijd konden d. grondbeginselen
slechts getoetst worden a. d. verschijnselen
der anorganische chemie. Deze tak der scheikundige wetenschap verkreeg een worm, die
later wel is waar meer afgewerkt is (o. a.
door d. onderzoekingen v. ROSE, WILLER en
FRESENIUS), maar toch in hoofdtrekken geen
verandering onderging. Anders was 't met d.
organische chemie gesteld. Op dit gebied ontbrak 't nog a. een leidende grondgedachte,
die d. verschijnselen met elk. in verband
bracht. Door d. onderzoekingen echter v.
LIEBIG on WdHLER in Duitschland, DUMAS,
CHEVREUL, LAURENT en GERHARDT in Frankrtjk
en WILLIAMSON in Engeland werden reeksen
v. stoffen in d. organische chemie genoegzaam
bekend om tot algemeene gezichtspunten to
geraken. Van d. latere chemici noemen wtj:
HOFMANN (1818—'92), WURTZ (1817—'84), KOLBE
(1818—'84), BUNSEN (geb. in 1811), BERTHELOT
(geb. in 1827), FRESENIUS (geb. in 1818), KEKULE
(geb. in 1829), KOPP (geb. in 1817), LIEBERMANN
(geb. in 1842), LOTHAR MEIJER, VICTOR MEIJER,
JOHANNES WISSICENUS, RAMMELSBERG, ROSE,
VAN T'HOFF.
FRANCHIMONT

en
't Beginsel v. 't behoud v. 't arbeidsvermogen, in 1842 door J. R. 3fAIJER, geneesheer to
Heilbronn, voor 't eerst vastgesteld, was v.
grooten invloed op d. verdere ontwikkeling
der scheikunde. Naast 't beginsel v.'t behoud
der stof vormt 't tegenwoordig d. grondslag
der chemie. d. Door CLAUSIUS, JOULE, RANKINE,
THOMSON
e. a. ontwikkelde mechanische
warr ► tetheorie was daarom ook voor d.scheikunde v. gewicht. Talrilke toepassingen v.
Naar op chemische reacties werden later gemaakt. AVOGADRO (1776-1856) had in 1811 d.
hypothese gesteld, dat gelUke volumina v.
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verschill. gassen bij geltjke temperatuur en
geltjken druk evenveel moleculen bevatten.
Doze hypothese ward ongeveer 't jaar 1860
weer voor d. dag gehaald en tot grondslag
ter bepaling v. moleculairgewichten aangenomen. Later ward ztj bewezen en dus wet.
Voor d. theoretische ontwikkeling der chemie
was later v. veel gewicht d. door MENDELEJEFF en LOTHAR MEIJER verrichte groepeering
der elementen volgens d. atoomgewichten.
ZU kwamen daardoor tot d. wet der periodiciteit in d. scheikunde, d. i. ztj ontdekten, dat
d. eigenschappen der elementen en der verbindingen periodieke functies der atoomgewichten zijn. d. her genoemde nieuwere
grondslagen der chemie brachten daze wetenschap in nauwere betrekking tot d. wiskunde.
HU, die theoretisch d. nieuwere scheikunde
grondig wil kennen, moat een tameltjk groote
kennis der wiskunde hebben. Maar zonder die
wiskundige kennis kan men 't practisch nog
tot een groote hoogte in d. chemie brengen.
Zie verder 't art. Element.
d. Door vereeniging der elementen ontstane
samengestelde stoffen duidt men a. met behulp v. d. voor d. elementen aangenomen
teekens en men verkrijgt op die wijze chemische formules. Keukenzout, een verbinding v.
natrium (Na) en chloor (01), wordt bijv. aangeduid door Na Cl; kwikzilveroxyde, een verbinding v. kwikzilver (Hg) en zuurstof (0),
heeft tot formule Hg 0, zwavelijzer Fe S on
onderchlorigzuur, een verbinding v. chloor
(Cl), waterstof (H) en zuurstof (0), Cl OH. d.
Formules drukken echter niet alleen d. aard
der elementen uit, maar ook d. verhoudingen
der gewichten v. d. hoeveelheden, in welke
d. elementen in d. verbindingen voorkomen.
Elk der aangegeven teekens duidt nl. ook 't
gewicht v. een atoom v. 't element aan, niet
't absolute gewicht, maar 't relatieve gewicht
ten opzichte v. waterstof. 't Gewicht v. een
atoom waterstof wordt dus als eenheid aangenomen. d. Formula v. een samengestelde
stof geett dus steeds a. 10. welke atomen in
een molecuul voorkomen, 2°. hoeveel atomen
in een molecuul voorkomen en 3°. wat 't gewicht moleculairgewicht) v. een molecuul
is, dat gewicht natuurltjk weer genomen
t. o. v. 't gewicht v. een atoom waterstof als
eenheid. Wij zullen als voorbeeld nemen d.
formule v. zwavelzuur. Deze is H 2 SO4; ztj
duidt aan, 1°. dat in d. moleculen zwavelzuur
voorkomen waterstof-, zwavel- en zuurstofatomen, 20. dat in elk molecuul voorkomen
2 atomen waterstof, 1 atoom zwavel en 4
atomen zuurstof en 3°. dat 't gewicht v. een
molecuul zwavelzuur is
2.1 31,98 + 4.15,96 = 97,82
2H +8 +40 =112 804.
d. Enkelvoudige stoffen bestaan ook uit
moleculen; ztj hebben dus ook formules, in
welke echter slechts een letter, d. letter, die
't element aanduidt, voorkomt; een getal wijst
dan nog a, hooves! atomen in een molecuul
v. 't element voorkomen. Een molecuul waterstof bijv. bestaat uit 2 atomen en daarom is
d. formule voor waterstsof H2. 't Chemisch op
elk. inwerken v. twee stoffen duidt men a.
door een vergeltjking. Links v. 't geltikteeken
schrijft man d. moleculen, die voor d reactie
aanwezig waren, rechts d. moleculen, die door
d. reactie gekomen z tjn. Men schrUft 't 't
kleinst mogeltjk aantal moleculen, die a. d.
reactie zouden kunnen deelnemen, op.
d. Chemische verandering der lichamen, d.
ontleding v. samengestelde stoffen in haar
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bestanddeelen of haar verandering in andere
stoffen v. dezelfde samenstelling worden
slechts to voorschtjn geroepen door uitwendige
invloeden (warmte, electriciteit, licht, samendrukking, stoot e. a.). Deze geven een beweging. d. Chemische verbinding kan slechts
plaats hebben, ale d. deeltjes elk. innig aanraken. Vaste lichamen werken daarom niet
op elk. in; daarom maakt men ze of een v.
hen eerst vloeibaar door smelting of door
oplossing in een oplosmiddel. Vloeistoffen
en gassen alleen Ain voor chemische reacties
geschikt. Hierbij komen nu nog d. genoemde
uitwendige invloeden. Waterstof on zuurstof
werken btiv. bij d. gewone temperatuur niet
op elk. in, maar bij d. verhitting tot ongeveer
400° C. of bij 't doorslaan v. electrische vonken
vindt een verbinding met ontploffing plaats.
Een mengsel v. waterstof en chloor blUft in
't donker ook onveranderd; hun verbinding
heeft zeer langzaam plaats in diffuus daglicht,
maar zeer snel on onder ontploffing in 't direct&
zonlicht, bij verwarming of bij 't doorslaan
v. een electrische vonk. Iedere chemiscbe
verandering is steeds vergezeld door een ontwikkeling of absorptie v. warmte.
d. Scheikunde is tegenwoordig een hulpwetenschap voor vele andere wetenschappen
en voor vele takken v. bedrijf; daarom spreekt
men soms v. geologische, physiologische,
pharmaceutische, agronomische, technische
scheikunde enz., uitdrukkingen, die wel gees
nadere verklaring behoeven.
Scheikundig laboratoriuzn is d. gebruikelijke benaming voor d. werkplaatsen,
ingericht voor d. practische beoefening der
scheikunde. d. Geheimzinnige werkplaatsen
der alchemisten, d. eersten, die d. scheikunde
proefondervindeltjk beoefenden, zUn als d.
oudste laboratoria to beschouwen. d. Inrichting is natuurltjk zeer gewijzigd. d. Donkere,
enge gewelven hebben plaats gemaakt voor
ruime, holder verlichte kamers en v. d. alchemistische toestellen gin wel is waar d. ovens,
smeltkroezen on distilleerketels niet afgeschaft, maar toch tot een bescheidene ruimte
beperkt. Terwijl d. alchemisten hoordzakelUk
langs d. drogen weg (met vuur) werkten,
volgen d. hedendaagsche scheikundigen meer
d. natten weg on vandaar, dat men that's aan
glas- en aardewerk d. beste plaatsen inruimt.
d. Inrichting v. een scheikundig laboratori um
is natuurltjk afhankelijk v. d. aard der onderzoekingen on 't aantal personen, die daarin
werkzaam zullen zUn. Voor 't onderwijs moat
d. inrichting anders zUn dan voor uitsluitend
wetenschappeltjke onderzoekingen en voor
daze laatste moat d. inrichting verschillen,
al naarmate men zich beweegt op 't gebied
der zuivere, technische, physiologische of
landbouw-scheikunde.
WU bepalen ons tot eenige bUzonderheden,
die voor bijna alle scheikundige laboratoria
gelden. Vooreerst vindt men in een goad
verlicht vertrek, dat zoo mogelljk v. gas- en
waterleiding voorzien is, een of meer worktafels, voorzien v. kasten en laden. ZUn verscheidene personen daaraan werkzaam, dan
bevindt zich op elke plaats een gaslamp, een
bekken en een waterkraan. Een andere -We
v. 't vertrek wordt gewoonla bUna geheel
ingenomen door een ruimen, goad trekkenden
schoorsteen, onder welken gestookt kan worden, deels in gemetselde, deels in draagbare
ovens. Boven een gedeelte v. d. gemetselde
stookplaatsen bevindt zich een zandbad, waarin
men den inhoud v. schaaltjes. bekerglazen enz.
a. een standvastige temperatuur kan bloot-
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stellen. In 'tzelfde of in een aangrenzend vertrek heeft men een a. alle zijden afgesloten
en v. voren v. schuiframen voorziene ruimte,
die v. boven met d. vrije lucht gemeenschap
heeft en dienen moat voor 't wegtrekken v.
dampen en gassen, welke in 't laboratorium
wegens onaangenamen reuk of schadelijke
working niet vrij mogen ontwikkeld worden.
Daar evenwel d. ontwikkeling v. onaangename
.dampen niet altijd a. d. werktafels to vermijden is, moot 't vertrek gemakkelijk geventileerd kunnen worden. In een kleine aangrenzende kamer staan d. scheikundige weegschalen, veilig voor stof on schadelijke dampen,
.die haar spoedig zouden bederven, en voor
luchtstroomen, die haar gebruik onmogelijk
zouden maken. Voorts vindt men in elk laboratorium een aantal kasten voor 't bergen v.
praeparaten en allerlei benoodigdheden. Een
glasblazerstafel en draaibank, schoon niet
volstrekt onmisbaar, zijn in een scheikundig
laboratorium v. zeer groot nut, evenals het
vrije gebruik v. een drogen koelen kelder. Dat
in een scheikundig laboratorium zindelijkheid
en stipte orde eerste vereischten zijn, zal
wel geen betoog behoeven.
Schein (JOHANN HERMANN), een Duitsch
toonkunstenaar, gab. 20 Jan. 1586 to Grannhain on overl. in 1630 to Leipzig, waar hij
sedert 1616 cantor a. d. Thomaskerk was. Hij
kwam in 1599 a. d. hofkapel to Dresden on
studeerde in 1607 in d. rechten to Leipzig.
Verschilll. composities zagen v. zijn hand 't
licht.
Schelbe (JOHANN NEPOMUK), een Duitsch
toonkunstenaar, in 1789 to Hilffingen gab. on
overl. aldaar in 1837. Hij ward in 1812 leeraar
a. d. Koninkl. Muziekschool to Stuttgart, ging
een jaar later n. Weenen, waar hij als operazanger optrad, en vestigde zich in 1816 to
Frankfort a. M., waar hij d. stichter der Caecilia-vereeniging ward.
Schelde (Fr. Escaut, Lat. Scaldis), een
rivier in Frankrijk, Belgi8 on Nederland,
welke niet ver v. s. Quentin in 't Fr. depart.
Aisne ontspringt, voorbij d. steden Cambrai
of Kamerijk, Valenciennes, Conde, Tournay
of Doornik, Oudenaerde, Gent, Dendermonde
en Antwerpen vloeit, bij 't verdronken Land
v. Saattingen (tegenover Fort-Bath) d. Nederl.
grans bereikt on als Hont of Wester-Schelde
met een breeden mond tuss. Vlissingen on
Breskens in zee loopt. Vroeger verdeelde daze
rivier zich bij Fort-Bath in twee armen, d.
Ooster- on d. Wester-Schelde, doch door 't leggen v. d. spoorwegdam ter verbinding v. d.
Noord-Brabantschen wal met Zuid-Beveland
in 1867 is d. eerstgen. arm v. zijn tweelingbroeder gescheiden. Waarsch(jnlijk was d.
Ooster-Schelde d. oorspronkelUke mond der
rivier en d. Wester-Schelde slechts een
gracht, omstr. 980 op last v. keizer Otto III
gegraven; men noemde haar „Hotsund"
(Otto's water), waaruit later d. „Hont" ontstond. Doch een geweldige overstrooming
scheurde dit kanaal open on verwijdde 't tot
d. nu 4000 M. breeden arm. d. Voorn. zUrivieren der 60 geogr. mijlen lange Schelde zijn d.
Scarpe, d. Lys of Lye, d. Haine of Henne, d.
Dender on d. Rupel. Eb en vloed doen zich
in daze rivier tot Gent golden on veroorzaken a. d. Belgisch-Nederl. grans een ver:schil in waterstand v. meer dan 4 M. Bij
Antwerpen is d. Schelde nog 700 M. breed
en 10 a 12 M. diep, zoodat d. grootste zeeschepen daze stad kunnen binnenloopen.
Sedert d. Munsterschen vrede ward d. Schelde
door d. toen Vereenigde Nederlanden gesloten,
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zoodat alle zeeschepen eerst in Holland moesten „last broken", om vervolgens hun koopwaren in kleine vaartuigen naar Antwerpen
to brengen; doch in 1795 ward d. Schelde door
d. Franschen geopend on zij bleef dit tot 1830,
toen Noord-Nederland andermaal 't recht nam
een Schelde-tol to heffen v. zijn zuidelijke
stamgenooten. Doch in 1863 is die steen des
aanstoots voor goad uit d. wag geruimd, daar
Belgi8 toen d. gehaten tol voor een som v.
ruim 17 millioen gulden v. Nederland heeft
afgekocht.
Onder 't eerste Fransche keizerrijk gaf d.
Schelde haar naam a. twee Fransche departementen, waarvan 't eene, de'partement de
l'Escaut, Gent tot hoofdplaats had en 't andere,
Boucles-de-l'Escaut geheeten, Middelburg.
Schele (RADBOUD HERMA N), een Nederl.
staatsman uit d. 17e eeuw, gesproten uit een
oud-adellijk Overijselsch geslacht. Na langen
tijd in Italie to hebben doorgebracht on zich
op verschill. wUzen to hebben ontwikkeld,
kwam hij in zijn vaderland terug on verkreeg
hij grooten invloed op d. publieke aangelegenheden v. 't gewest zijner geboorte. Hij ward
dan ook in 1651, na d. dood v. d. stadhouder
Willem II, door OverUsel afgevaardigd naar
d. Groote vergadering, die onder voorzitting
v. Jacob Cats to 's-Gravenhage ward gehouden on waarin besloten ward vooreerst geen
stadhouder weer aan to stellen. Later ward
hij drossaard v. IJselmuiden. SCHELE was zoowel een groot geleerde als een vrijzinnig
staatsman; hie: van getuigen zijn werken,
vooral dat, 'twelk onder d. titel „d. Jure
Imperii" (over 't recht v. Souvereiniteit) in
't licht verscheen ter bestrUding v. een goschrift v. prof. Salmasius to Leiden, waarin
d. onverantwoordelijkheid der vorsten tegenover hun onderdanen ward betoogd, naar aanleiding v. d. terechtstelling v. Engelands
koning Karel I. SCHELE trad op als handhaver
v. 't recht der volken tegenover d. souvereinen, met dit gevolg, dat d. verdere verkoop
v. Salmasius' geschrift door d. Staten v erboden ward. Nog zijn v. SCHELE bekend een
Latijnsch werk over d. vrede, gericht a. d.
vorsten, een werk over d. oorzaken v. d.
eersten Engelschen oorlog on een geschrift,
getiteld : „Libertas publica". Hij overl. in
1662. — Mr. M. Temminck schreef een lofrede
op SCHELE, voorkomende in d. „Mnemosyne"
v. Tydeman on v. Kampen, welke lofrede
vooraf wordt gegaan door een „Levensbericht
v. Mr. M. Temminck", door J. W. to Water
(Dordr. 1820).
Scheler (JOHANN AUGUST HULDREICH), een
Belgisch philoloog, gab. 6 Apr. 1819 to Ebnat,
in 't Zwitsersche kanton s. Gallen. HU word
in 1853 eerste bibliothecaris v. d. koning der
Belgen, in 1876 tevens hoogl. to Brussel en
in 1884 lid v. d. Belgische Academie on overl.
17 Nov. 1890 in Belgie's hoofdstad. Zijn voorn.
werken zUn „Dictionnaire d'etymologie francaise" (3e dr. 1888), „Glossaire romanlatin du
XV siecle" (1865), „Expose des lois, qui regissen la transformation francaise des mots
latins" (1875). Ook bezorgde SCHELER d. 4en dr.
v. Diaz' „Etymologisches WOrterbuch der
romanischen Sprachen" (1878).
Schelfhout (ANDRIES), een Nederl. landschapschilder, in 1782 to 's-Gravenhage gab.
on in 1872 aldaar overl. HU ontwikkelde zich
a. d. hand der natuur grootendeels door eigen
oefening en verwierf op verschill. tentoonstellingen in Noord- en Zuid-Nederland d. eervolste onderscheidingen. ZUn schilderUen,
grootendeels winter- on zomerlandschappen,
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doch ook zee- en havenstukken, munten uit
door een zuiver perspectief en fraai koloriet.
Schelikee, Zie Roode Zee.
Schelkruid, Zie Gouwe (stinkende).
Zie Gomlak.
eche
Scheller

(IMMANUEL JOHANN GERHARD),

een Duitsch geleerde, 22 Mrt 1735 to Ihlow,in
Brandenburg, geb. HU studeerde to Leipzig en
werd in 1761 rector to Ltibben on in 1772 to
Brieg, waar htj 5 Juli 1803 overl. ZUn „Observationes in priscos scriptores quosdam"
(1785) zijn ten onzent minder bekend geworden dan zUn „Praecepta stili bane Latini"
(1779, 2 dln, meerrnalen herdr.), waarvan een
„Compendium" door hem is uitgegeveen (1780),
dat made druk gebruikt werd. Verder schreef
hij een „Ausfiihrliche Lateinische Sprachlehre"
(1779), waarvan een beknopte uitgave in onze
taal verscheen. Van zijn „Ausfiihrliches Lat.Deutsch und Deutsch-Lat. WOrterbuch" (1783
t. 1784, 3 dln) werd 't eerste deel (Lat.-Hoogd.)
in onze taal overgebracht door Ruhnkenius,
doch vrij gebrekkig, daar d. groote Ruhnkenius wel d. grootste kenner der LatUnsche
taal: in zijn tijd was, maar zeer weinig kennis
v. 't Nederlandsch had. Een verkort „Lat.Deutsch und Deutsch-Lat. Handlekicon" (1792),
uit 't groote getrokken, vond made veel bijval,
terwUl ztjn „Kleines Lat. WOrterbuch in etymologischer Ordnung" (1780) in 't Nederl. vertaald on bij herhaling uitgegeven is ('t laatst
in 1824).
Schelling

(FRIEDRICH WILHELM JOSEPH

vox), een Duitsch wijsgeer, werd in 1775 to
Leonberg, in Wurtemberg, geb. Hij studeerde
a. d. hoogescholen to Tilbmgen, Leipzig en
Jena on vestigde zich in laatstgenoemde stad
als privaatdocent, waarna hij er in 1798 tot
buitengewoon hoogl. in d. philosophic benoemd word.
In 1803 werd hij hoogl. to Wurzburg, in 1807
lid v. d. Academie der Wetenschappen to
Munchen en in 1808 secretaris v. die der
beeldende kunsten aldaar. In eon hevigen
letterkundigen twist met d. voorzitter v.
eerstgenoemde academie, d. als wijsgeer bekenden Jacobi, geraakt, verliet SCHELLING in
1820 Munchen en begaf hij zich n. Erlangen,
waar hij zich als leeraar in d. wUsbegeerte
opnieuw a. 't onderwUs wUdde, doch in 1827
keerde hij n. Miinchen terug on werd hij bij d.
v. Landshut n. die stad overgebrachte universiteit als hOogl. aangesteld.
't Is moeilijk een juist overzicht to geven
v. d. wigsgeerige gevoelens v. een man, die
door groote bekwaamheden en veelztjdige
kennis uitmuntte, daar 't niet a. hemzelf on
nog minder a. ztjn leerlingen gelukt is,. biervan een duideljjke en bepaalde verklanng to
geven en zijn vroegere leerstellingen aanmerkelUk v. zUn latere verschillen. Wearschijnlijk was dit er ook d. oorzaak v., dat ztjn
leerstelsel, 'twelk eerst zooveel opgang maakte
en zooveel bewonderaars vond, weer door
zUn aanhangers verlaten werd en btj 't wUsgeerig publiek langzamerhand in vergeteiheid
geraakte. Om 't wilsgeerig stelsel v. soma,
LING goad to kunnen beoordeelen, moot men
weten„ dat hij evenals Reinhold on Fichte
aanvankelijk v. d. Kantsche leer uitging, doch
haar verliet, omdat hU meende op to merken,
dat zij een gemeenschappelijken grondslag
voor d. theoretische en practische kennis
miste. SCHELLING SIOOt zich dus a.d.„Wissenschaftslehre" v. Fichte aan en zocht 't idealisme v. dozen nog meer to ontwikkelen en
uit to breiden. In dit eerste tUdperk zUner
wijsgeerige studien vallen d. volgende ge-
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schriften: „Antiquissimi de prima malorum
humanorum origine philosophematis (Gen.
c. 3) explicandi tentamen criticum et philosophicum" (1792), „Ueber die MOglichkeit einer
Form der Philosophie iiberhaupt" (1794) en
„Vom Ich als Princip der Philosophie oder ilber
das Unbedingte im menschlichen Wissen"
(1795). Intusschen zag SCHELLING weldra 't eenzUdige en willekeurige v. d. leer v. Fichte in; hij
list daarom d. gevoelens v. zijn vriend varen OD
poogde zich een eigen weg v. onderzoek near
d. waarheid to banen, wat tot een heftigen
pennestrijd tuss. beide jeugdige wijsgeeren
aanleiding gaf. Tot daze tweeds periode v.
SCHELLING'S wUsbegeerte behoort „Ideen
einer Philosophie der Natur als ktinftigeGrundlage eines allgemeinen Natursystems" SMELLING voor(179).Inditgeschrfl
't eerst zijn gevoelen bloot omtrent d. wijsbegeerte der natuur, welke hij een hoogere
of speculatieve physica noemde on wier
grondstellingen htj in d. volgende werken
nog meer ontwikkelde: „Von der Weltseele"
(1798), „Erster Entwurf eines Systems der
Naturphilosophie" (1799) „System des transcententalen Idealismus" (1800) on „Bruno oder
fiber das gOttliche und naturliche Princip der
Dingo; ein Gesprach" (1802), dat meer een
panthelstische dan een idealistische strekking heeft. d. „Vorlesungen fiber die Methode des.
academischen Studiums" vonden veel bijval en.
werden in Duitschland zeer goroemd. Maar d_
volkomen scheiding v. Fichte's leer werd in
d. „Darlegung des wahren Verhaltnisses der
Naturphilosophie zur verbesserten Fichteschen Lehre" (1806) openlijk uitgesproken. In
1809 gaf SCHELLING 't eerste deel ztjner „Philosophischen Schriften" to Landshut uit, waarbij.
't gedurende zijn leven gebleven is. SCFIELLINGverdedigde zich in zijn „Denkmal" v. Jacobi's.
geschrift „Von den gottlichen Dingen und
ihrer Olrenbarung" (1812) tegen d. beschuldiging v. dozen, dat hij eon listig en bedriegelijk ingekleed athelsme geleerd zou hebben.
Hij hield zich ook met mythologische studien
bezig, wat o. a. zUn in d. Academie der
Wetenschappen v. Miinchen gehouden voorlezing „Veber die Gottheiten von Samotrake"
(1815) on ztjn verhandeling „Veber Mythen,
historische Sagan und Philosophemen der
&neaten Welt" (in Paulus' „Memorabilien"
1793) bewijzen. Kunststudibn waren SCHELLING
ook niet vreemd, getuigen d.„Anmerkungen",
waarmee hij J. H. Wagner's bericht over d.
Eginetische beeldwerken in 1817 uitgaf (1817).
Hi j gaf alleen of in medewerking met veleanderen wtjsgeerige journalen uit, o. a.
Journal der Philosophie" met.
Hegel
Hegel (1802—'03, 2 dln) en „Jahrbilcher der Medicin als Wissenschaft" met Marcus (1805)„
waarvan slechts twee aileveringen uitkwamen, terwiji d. overige ook na eon kort bestaan weer ophielden. In vreemde tUdschriften komen ook vele opstellenv. zUn pen
voor. Als men d. verschill. stellingen, welkein al daze geschriften voorkomen, tot een_
kort gebeel to zamen brengt, komt men na-genoeg tot d. volgende slotsom aangaande d._
Schellingsche wVsbegeerte in haar eersten.
vorm. 't Begin en 't einde, 't hoogste en
laatste beginsel der vasbegeerte is 't idee v..
't absolute. Dit absolute ('twelk dikwtjls 't.
goddelWre of ook wel God genoemd wordt)is noch eindig noch oneindig, noch rebel noch
ideaal, noch ztjn noch weten, noch object
noch subject, noch natuur noch geest, maar
datgene, waarin alle tegenstellingen opgehevon zUn on alle verscheidenheid en bijzon-
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derheden zijn verdwenen. 't Is 't absolute
zun en weten in volkomen onafscheidbaarheid,
d. absolute gelUkheid v. alle verscheidenheden
of d. absolute identiteit v. 't reeele en 't ideale;
't is een en menigvuldig to gelijk of 't absolute Al-Eene. Daarom wordt dit stelsel v.
't absolute identiteits-systeem geSCHELLING
noemd. 't Is niet door d. empirische waarneming of door rationeele bespiegeling, dat
men tot d. kennis v. 't absolute opklimt,
maar door een onmiddellijke aanschouwing,
een mystieke leer, die veel overeenkomst
met die der Neoplatonisten heeft (zie Plotinus
en Proclus). 't Ontstaan der eindige dingen
uit 't absolute is eigenlijk een openbaring v.
zijn oneindigheid, doch d. dingen zelf kan
men een afval v. God noemen, omdat al 't
eindige weder in 't absolute moet terugkeeren. Wat wij geest en natuur noemen zijn
slechts twee tegenstellingen, waarin zich 't
absolute openbaart. Daardoor heeft een volkomen overeenstemniing (parallelisme) v. d.
geest met d. natuur plaats on daarom moeten in d. natuurphilosophie d. wetten der
natuur als wetten v. 't bewustzijn v. d. geest
aangezien en in d. wijsbegeerte v. d. geest haar
wetten als die der natuur worden beschouwd;
dit is 't groote doel, dat d. wijsbegeerte most
zoeken to bereiken. Volgens deze grondstelling is d. geschiedenis d. immer voortdurende
ontwikkeling v. d. openbaring Gods en d.
mensch een of beeldsel v. 't heelal (microcosmos), in zoover hij ook d. tegenstelling v. 't
reeele on 't ideals, v. 't zijn en 't weten in zich
vereenigt. Dat dit zuiver bespiegelend stelsel v. SCHELLING een nauwe verwantschap
mot dat v. Spinoza heeft, wiens leer op 't eind
der 18e en 't begin der 19e eeuw in Duitschland vele bewonderaars en aanhangers had,
kan niet worden ontkend. Men kan 't evenals dit een pantheism°, maar geenszins, als
Jacobi, een atheism° noemen. Voor d. zedelUkheid, die volgens Kant op d. vrije verantwoordelUkheid en eigen wetgeving (autonomie)
d. wit gegrond is, kan bij SCHELLING geen
plaats gevonden worden. d. Oorzaak v. 't
kwaad most in d. verwikkelingen v. 't
oneindige in d. eindige dingen worden gezocht. Er bestaat een algemeene wit en iedere
bijzondere is een afwijking daarvan. d. Zedelijkheid is dus bij SCHELLING geheel identisch
met d. godsdienst en heeft strekking
zich met 't goddelijke of 't absolute to vereenzelvigen en daarin alleen d. zaligheid to
zoeken. d. Schoonheid is 't oneindige of d.
idee, in eindige vormen voorgesteld, en d.
kunst is door deze voorstelling d. openbaring
Gods in d. menschethken geest, evenals d.
wetenschap 't goddeltjke v. d. ztjde v. 't denken opvat en ontwikkelt. d. Staat eindelijk
is 't naar 't goddelijke voorbeeld ingerichte
gemeenschappelijk leven, waarin d. wetenschap, d. kunst, d. godsdienst en d. zedeltjkheld door middel v. een uitwendig organisms
in d. menschheid ♦ erwezenlUkt worden en
waarin d. harmonie der noodzakelijkheid en
vrtjheid door d. samenwerking v. al zijn bestanddeelen wordt voortgebracht. Men kan
't eerste stelsel v. SCHELLING als een reactie
tegen 't subjectieve idealisme v. Fichte beschouwen; hij zocht een objectieven grondslag voor d. menscheltjke kennis to herwinnen en, moor door een mystiek gevoel dan
door d. rode en 't verstand geleid, zag en
vond hij alles in 't absolute; d. natuur en d.
geest werden door een constructie a priori
verklaard. d. Natuurphilosophie, welke zooveel geestdrijvende aanhangers (onder wie
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zelfs groote talenten, als Oken) had, moest d.
wetenschap der natuur door haar willekeurige bespiegelingen eer achter- dan vooruit
doen gaan en in godsdienst en zedelijkheid
kon door d. leer v. 't absolute slechts een
schadelijk en dweepziek mysticisms geboren
worden, waartegen onze Borger in zijn verhandeling „de Mysticismo" zoo krachtig heeft
gewaarschuwd. d. Richting, die SCHELLING a.
d. beoefening der wijsbegeerte gaf, heeft ook
veel tot die der mythologische studien bijgedragen; Creuzer, Buttman, GOrres en Windischmann waren ijverige aanhangers v. dien
wijsgeer. d. Godsdiensten der Indiers, Perzen,
Egyptenaren, Grieken en Romeinen werden op,
een meer of minder mystieke wijze door hen
verklaard, wat een soms hevige tegenspraak
v. Voss, Lobeck e. a. uitlokte, een strijd, dietoch een diepere kennis v. 1. godsdienstige
overleveringen der oude volken ten gevolge
had en K. 0. Mailer met onzen landgenoot
v. Limburg Brouwer op d. weg geholpert
heeft, om dieper in d. geest der godsdienstige on zedelijke beschaving der Oudheid,
inzonderheid der Grieken, door to dringen.
Onder d. vele volgelingen der Schellingsche
leer zijn er weinigen. die haar volkomen
trouw zijn gebleven, want d. opgang, dien zij
maakte, was even kort v. duur als zij snot
en algemeen was, en eindelijk word zii door
d. heerschappij, die d. wijsbegeerte v. Hegel
over d. geesten in Duitschland verkreeg, 5 eheel verdrongen. Tot d. getrouwste leerlingeri
v. SCHELLING behooren voornamelijk Baader,
GOrres, Steffens en Windischmann, die zich
d. ondankbare moeite gegeven hebben, door
een dichterlijk mystische voorstellingswijs
zijn stelsel nog duisterder to maken dan 't
oorspronkelijk was. Anderen onder zijn volgelingen, als Oken, Eskhenmayer en vooral
Hegel, hebben zich spoedig afwijkingen veroorloofd en zijn later hun eigen weg in d.
bespiegeling gegaan. Niettegenstaande d.
val, dien SCHELLING had, ontmoette hij ook
veel bestrijders; buiten Fichte en Jacobi zijn
onder dozen Bouterweck, Fries, Herbart, Koppen, Reinhold, Schulze en Weiller d. voorn.
Zij hebben getracht aan to toonen, dat d.
Schellingscho identiteitsleer slechts een ijdele
bespiegeling is, een schijn-wijsbegeerte, die
zich d. kennis v. 't absolute toekent, ofschoon
ztj d. ware verhouding daarvan tot d. werke,
lUkheid geenszins verklaard heeft, on dat.
haar voornamelijk een grondbeginsel v. zedelijkheid on godsdienst ontbreekt, omdat al,
wat zij tot d. vereeniging v. d. theoretische en d. practische zijde in d. wijs
begeerte aangewend heeft, slechts heeft gestrekt om beide to verwarren en d. laatste
to verzuimen on uit 't oog to verliezen. Ala
wijsgeer deed SCHELLING in 30 jaren bUna
niets meer v. zich hooren; hij was vergeten
geworden door d. verbazenden opgang, dien
Hegel in dien tusschentijd in Duitschland en
in naburige landen maakte. Slechts eons vernam men iets v. d. geheimzinnigen philosoof
v. Miinchen; 't was bij gelegenheid dat Victor Cousin in 1833 een nieuwe uitgaaf v. zijn „Fragments philosophiques" in 't licht zond, voorzien v. een uitvoerige voorrede, waarin yea
over d. Duitsche wijsbegeerte, over SCHELLING
on over Hegel gesproken ward. Doze voorrede
ward in 't Duitsch vertaald on v. een voorrede
v. SCHELLING voorzien. Hierin kon men opmerken, dat er eon merkbare verandering in zijn
gevoelens had plaats gegrepen, dat hij v.
pantheism° tot 't monotheism° overgegaan,
doch even mystiek als vroeger gebleven, ja
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zelfs nog erger geworden was; zijn afkeerigheid v. d. gevoelens v. Hegel, over wien hij
met een zekere minachting sprak, straalde
erin door. in 1841 werd SCHELLING door d.
koning v. Pruisen, wiens geest ook een romantisch-mystieke strekking had, n. BerlUn als
opvolger v. Hegel beroepen. Hoewel reeds
hoog bejaard, nam SCHELLING dit beroep aan
en opende hij een reeks voorlezingen „Over d.
wUsbegeerte der Openbaring", waarvan slechts
d. eerste werd uitgeg. („Schellings erste Vorlesung in Berlin 15 Nov. 1841"). Deze verwekte
door haar vreemden en duisteren inhoud
veel opzien en tegenspraak en werd grondig
weerlegd; men zie o. a. „Bedenken eines
Siiddeutschen Krebsfeindes fiber Schellings
erste Vorlesung in Berlin" (1842) en „Schellings Vorlesungen in Berlin; Darstellung and
Kritik von Dr. J. Frauenstadt (1842). SCHELLING ondervond nog meer onaangenaamheden,
toen prof. Paulus v. Heidelberg SCHELLING'S
voorlezingen, zonder zijn toestemming opgeschreven, v. scherpe aanmerkingen voorzien
uitgaf. Hij achtte zich genoodzaakt, hierover
Paulus in rechten to vervolgen. d. Pogingen
v. d. ouden wijsgeer, om zijn gevoelens over
die v. Hegel te doers zegevieren, hadden weinig
gevolg. d. Wijsgeerige 'wetenschappen begonnen na 1840 in Duitschland een andere
strekking te nemen. Er ontstond een reactie
tegen d. speculatieve richting; 't empirisme,
ja zelfs 't materialisme trad daarvoor in d.
plaats en d. Kantiaansche grondstellingen,
met d. gematigde gevoelens v. H. Fichte,
Ulrici, Krause e. a., vonden weer meer bUval.
Met d. absolute speculatie en d. constructie
a priori was 't gedaan, evenals met d. oude
on nieuwe Schellingsche leer, welke door haar
stichter overleefd werden. SCHELLING was 't
langstlevende v. 't driemanschap der Duitsche speculatieve wijsbegeerte onzer eeuw;
,zijn laatste jaren sleet hU in Zwitserland,
waar 14 in 1855 overl. Een eenvoudig ge-denkteeken versiert zijn graf. 's Mans naam
is onafscheidelUk met die v. Fichte en Hegel
Yerbonden. Zijn werken en nagelaten geschriften ztjn door zijn zoon uitgeg. („F. W. J. von
Schelling's sammtliche Werke, herausgegeben
von seinen Sohn K. F. A. Schelling", 1861,
14 dln) en zijn „Voorlezingen over d.. wijsbegeerte der openbaring" gin uit die uitgave
-door Dr. Ant. v. d. Linde in 't Nederlandsch
vertaald en met een uitgebreide voorrede en
aanteekeningen uitgeg. (1862).
Schelling (LUDWIG HERMANN VON), d.
jongste zoon v. d. voorg., geb. 19 Apr. 1824
to Erlangen. HU werd, na in verschill. rechterlijke betrekkingen werkzaam to zijn geweest, in 1874 president v. 't Hof v. Appel to
Halberstadt, in 1875 vice-president v.'t Hooge
Hof v. Pruisen en in 1876 secretaris in 't
aninisterie v. Justitie. In '1889 zag hij zich
met d. portefeuille v. Justitie voor Pruisen
belast.
Schelling (PIETER VAN DER), eon Nederl.
-geschied.- en oudheidkundige, stamde of uit
-eon oud on deftig geslacht. HIj was d.schoonzoon v. Cornelis v. Alkemade en - evenals
•deze een Uverig geleerde en letterkundige,
ofschoon hi) minder bekend is geworden en
ook minder verdiensten had dan deze. Nadal
hij tot doctor in d. rechten was bevorderd
en ook zijn studies in d. godgeleerdheid had
voleiudigd, zocht en verkreeg h een plaats
ale predikant; later was hij als zoodanig to
Nijmegen, to Gorinchem en (v. 1714—'25) to
Gouda werkzaam. In 1725 vroeg hij zijn ontslag
als predikant, om zich met zijn schoonvader
,

-
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geheel op d. studio dor geschiedenis on oudheidkunde toe to leggen; hij maakte zich in
die vakken zeer verdienstelijk, met name
ook omtrent 't oud-Hollandsche recht, dat v.
zooveel belang is voor d. kennis onzer zeden
en gebruiken in vroegeren tijd, en omtrent 't
kerkelijk recht. VA/4 DER SCHELLING schijnt
ook veel smaak bezeten to hebben, iets, dat
bij mannen v. ztjn vak, then nog meer dan
nu, vrij zeldzaam was. Ofschoon hij slechts
een middelmatig dichter was, maakte hij
toch v. tUd tot ttjd Lattjnsche en Hollandsche
verzen, die althans door *loeibaarheid uitmunten. Overigens waren zijn geschriften
meer belangrUk v. inhoud dan aangenaam v.
vorm. Omtrent d. opgave zijner verschill.
werken, waarvan hij er vele uitgaf met Cornelis v. Alkemade, die echter meerendeels 't
werk v. d. laatste ztjn, verwijzen wij naar 't
work v. Schotel, „Leven enz. v. Cornelis v.
Alkemade en Pieter v. d. Schelling" (1833).
Onder d. belangrijkste aner verhandelingen
behoort: „Hollandsch Tiendregt of Verhandeling v. 't regt tot d. tienden, toekomende a.
d. Grafelijkheid on d. Heerlijkheden v. Holland
en West-Friesland" (1727). VAN DER SCHELLING
bezat een zeer belangrijke verzameling boeken, handschriften en penningen, met veel
moeite en kosten bijeengebracht, doch later
in d. verzamelingen v. liefhebbers verspreid.
HU overl. waarschUnlijk in 1751.
Schelling (Een) was een zilveren munt
in 't vroegere Nederlandsche muntstelsel, ter
waarde v. 6 stuivers of 96 penningen. Ook
andrere staten in 't noordwesteltjk deal v.
Europa hadden schellingen en sommige hebben die nog. Bovendien kwamen stukken v.
5 cent voor, die dozen naam droegen.
Schellin.khout, een gemeente in d. Ned.
prov. Noord-Holland, 1 uut t. O. v. Hoorn,
met 750 inw., die hun bestaan vinden in veeteelt, zuivelbereiding on landbouw.
Schelluinen, een gemeente in d. Nederl.
prov. Zuid-Holland, 1 klein uur t. W. v. Gorinchem, met circa 400 inw.
Schelpbeen, Zie Geraamte.
Schelpdieren (conchifera) (d.) of plaatkieuwige weekdieren makers een klass6 uit in
d. groep der weekdieren (mollusca) en onderscheiden -zich door vele bijzonderheden in d.
bewerktuiging v. d. overige weekdieren. Zij
zijn koploos en geheel bedekt door een tweeschaligen schelp .(zie 't volgend art.). Hun
lichaam is ingesloten in eon mantel, die min
of meer, somtUds zelfs geheel, gespleten is
en op wiens rand bij sommige geslachten
microscopische oogen, dikwips op Steeltjes
bevestigd, aangetroffen zijn. Hun "bloedsomloop is volkomen; er is een hart, uit twee
boezems en den kamer bestaande. Uit 't hart
ontspringen d. slagaderen; d. ademhalingswerktuigen liggen in d. gedaante v. platen
tuss. d. mantel en 't lichaam of in d. mantel
zelf. 't Aderlijk blood stroomt niet in gesloten
eaten, maar in netvormige tusschenruimten,
die zich in grootere aderltjke boezems ontlasten. 't Darmkanaal is zeer verschillend v.
lengte; speekselklieren schUnen niet aanweztg to zijn, doch d. lever is zeer groot.
d. Scbelpdieren seven in zoet en zout water;
vele zijn door een hunner schelpen a. d.
bodem of verschill. voorwerpen vastgehecht;
andere kunnen zich bewegen en hebben een
springende beweging door middel v. d. voet
of d. uitstrekbare buikspier. Men treft deze
dieren in alle wereIdstreken en zeeen aan;
ook zkIn er vele fossiele soorten v. schelpdieren bekend.
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Bijna alle plaatkieuwige weekdieren zijn
bermaphrodieten; slechts bij enkele geslachten komen d. mannelijke en d. vrouwelijke
geslachtswerktuigen op verschill. individuen
voor. d. Meeste schelpdieren leggen eieren en
d. jongen rnoeten meestal een gedaanteverwisseling ondergaan, voordat zij d. eigenlijken
vorm hebben.
Schelpen (conchae). Onder dezen naam
verstaat men d. beide harde schalen, welke
• lichaam der schelpdieren (verg. 't voorg.
art.) bedekken. Zij komen in samenstelling
o vereen met d. horens der OOnschalige weekdieren (verg. Horens) en bestaan uit lagen
v. calciumcarbonaat, gemengd met een geringe hoeveelheid calciumphosphaat, en een
-dierlijke zelfstandigheid, een vliesachtige
laag, welke in organisatie volkomen over• enkomt met d. horens en haren der hoogere
dieren.
't Microscopisch samenstel der schelpen on
horens is vooral door d. onderzoekingen v.
Carpenter opgehelderd. Bij sommige tweeschalige schelpen bestaat d. geheele zelfstan ,
-

digheutlanv.z,oderblijka
cellen; bij andere vormt zulk een vliesachtig
weefsel d. binnenzijde der schelpen, terwij1
a. d. buitenzijde zuilvormige, dikwijls zeshoekige cellen onder 't microscoop zichtbaar
worden, die zich voor 't bloote oog of bij 't
.gebruik eener loupe als vezels voordoen. Zij
staan nagenoeg rechthoekig op 't vlak der
schelp v. binnen naar buiten en zijn met
calciumcarbonaat opgevuld. In elke laag zijn
zij slechts a. 't buiten d. rand der vorige
laag uitstekende gedeelte aanwezig; zij worden dus door d. rand v. d. mantel afgescheiden, terwijI d. geheele mantel bij elke nieuwe
laagvorming een vlies voortbrengt, dat d.
binnenvlakte der schelp geheel bekleedt.
d. Inwendige zijde der schelpen is glinsterend of 'porseleinachtig wit; d. buitenzijde
gewoonitjk gekleurd en dikwijls met zeer
fraaie kleuren en regelmatige figuren versierd. d. Kleurstof wordt door d. rand v. d.
mantel afgescheiden, waardoor iedere laag,
die tot aangroei der schelp dient, alleen a. d.
buitenrand gekleurd wordt. Doch d. binnenzijde schittert dikwijls met paarlemoerkleuren, 'tgeen daaraan toe te schrijven is, dat 't
inwendige vlies der schelpen met ontelbare,
uitnemend fijne plooitjes als geribd is.
Daar zeer vele horens en schelpen fraai
gekleurd zijn, heeft men reeds langen tijd
verzamelingen gemaakt en d. voorwerpen
afgebeeld en beschreven, ook zonder eenige
kennis te bezitten v. d. dieren, die in daze
bekleedsels geleefd hebben. Zoo ontstond dat
onderdeel der natuurl. historie, dat men congenoemd en dat vele prachtchyliologie
werken in zijn literatuur heeft aan to wijzen.
Scheltema (sAcosus), een Nederl. geschieden oudheidkundige, 14 Mrt 1767 to Franeker
gab. Na reeds op zijn 19e jaar d. doctorale
waardigheid in d. rechten to hebben verkregen, werd hij in zijn geboorteplaats ontvanger der boelgoederen en adjunct v. zijn vader,
die secretaris der stad was. d. Gebeurtenissen
echter v. 1787 deden hem d. wijk nemen n.
Steinfurt; na twee jaar in 't vaderland teruggekeerd, zette hij zich to Amsterdam ale handelaar neder, vanwaar hij in 1795 n. Friesland
terugkeerde, waar hij tiverig meewerkte om
d. nieuwe orde v. zaken to helpen vestigen
en in verschill., vooral adininistratieve shatsbetrekkingen werkzaam was, totdat htj in
1799 een plaats kreeg in 't departementale
gerechtshof to Kampen. In 1805 zag hij zich
VI II.
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tot adviseerend raad v. d. secretaris v. staat
voor d. tinanci6n benoemd, alsmede tot lid v
d. raad v. judicature over d. middelen to
water en to lande, en in 't volgend jaar
tot commissaris-generaal der convooien en
licenten in 't depart. Amsterdam. Tijdens 't
Fransche bestuur (1811) werd hij vrederechter
to Zaandam, kort na 't afwerpen v. 't Fransche juk (begin 1814) griffier v. 't hoog gerechtshof v. financign en zeezaken to 's-Gravenhage en in 1820 (na d. opheffing v. dat
hof) griffier v. 't hoog militair gerechtshof
to Utrecht, welke betrekking hij bekleedde
tot zijn dood, 25 Oct. 1835.
Ztjn talrijke geschriften onderscheiden zich
meer door grondigheid v. onderzoek dan door
bevalligheid v. vorm. Hartstochtelijk be wonderaar v. Hooft, trachtte hij diens stij1 na to
volgen, doch zonder 't kernachtige en welluidende v. d. Drossaard ook maar in d. verte
to bereiken. Waar SCHELTEMA een letterkundigen arbeid ondernam, ontzag hij geen moeite
v. voorbereidende studie, die meermalen buiten alle verhouding was tot d. omvang v.
wat htj als d. slotsom zijner nasporingen meedeelde, getuigen o. a. zijn arbeid over d. geschiedenis der heksenprocessen on zijn geschiedenis v. d. volksgebruiken der Nederlanders
bij 't vrijen en trouwen. Bovendien kenmerken zich 's mans werken door een warms
vaderlandsliefde. Zucht voor d. eer des vaderlands deed horn d. vroegere betrekkingen
tuss. Rusland en d. Nederlanden, benevens
d. verplichtingen v. Peter d. Groote a. ons
vaderland, schetsen ; zecht voor d. eer des
vaderlands gaf hem d. pen in d. hand ter bestrijding v. 'tgeen Duitschers inbrachten, om
a. Haarlem d. eer der uitvinding v. d. boekdrukkunst to betwisten, al geschiedde dit
laatste veelal met zwakke argumenten.
Tot zijn voorn. werken behooren: „Staatkundig Nederland" (1806, 2 dln), „d. Dochters
v. Roemer Visscher" (1809), „Peter d. Groote
in Holland en to Zaandam, in 1697 on 1717"
(1814, 2 dln), „Alexander, keizer v. Rusland,
in Holland en to Zaandam" (1815), „Rusland
en d. Nederlanden" (1819, 4 dln), „Jacob Cats
a. Neerlands Jufferschap" (1823), „d. Uitrusting der onoverwinneltjke vloot in 1588"
(1825), „Geschiedenis der heksenprocessen"
(1828) en „Geschied- en letterkundig Mengelwork" (1817—'36, 17 stukken).
Zijn oudere broader
Scheltema (PAULUS CORNELIS), gob. to
Franeker 14 Dec. 1752, overl. aldaar 1 Juli
1835, bekleedde verschill. administratieve betrekkingen (secretaris to Wimbritseradeel,
notaris to Sneek, ontvanger v. verschill. gemeenten), doch legde zich vooral toe op d.
landhuishoudkunde, in walk vak htj onderscheidene prtjsverhandelingen schreef. Als
beoefenaar der Nederlandsche taal en yolkszeden maakte hij zich bekend door een „Verzameling v. spreekwoorden, gezegden en
anecdoten, benevens geschied- en oudheidkundige aanteekeningen, meerendeels Friesland
en d. Friezen betreffende" (1826).
een verdienstelijk
Scheltema (T Aco),
schilder, gab. in 1760 to Harlingen, was leerling
v. d. Amsterdamschen landschap- on portretschilder P. Piera, doch dankte zijn ontwikkeling vooral a. zijn studiEin in d. verzameling
v. Dilsseldorf en naar 't Leven. HU schilderde
vooral to Amsterdam on to Rotterdam een
aantal familiestukkeu on portretten, o. a. in
1794 d. afbeeldsels v. d. stichters on bestuurders
v. 't Bataafsch Genootschap, in een der zalen
boven d. beurs. Ztjn teekeningen waren zeer
25
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gezocht. HU overl. op zijn buitenverblijf
„Landzigt", 7 Sept. 1837.
Scheltema (pizTER), een Nederl. oudheidkundige, 15 Juli 1812 to Amsterdam geb. Hij
studeerde en promoveerde to Utrecht in d.
letteren en ward praeceptor a. 't gymnasium
to Middelburg en kort daarna stedeltk en
provinciaal archivaris in zijn geboortestad.
Hij overl. hier :30 J an. 1885. Men heeft v.
hem d. volgende werken: „Oud en nieuw uit
d. vaderlandsche geschiedenis en letterkunde"
(2 dln, 1844—'47), „d. Beurs v. Amsterdam"
(1846), „d. Graaf v. Leicester to Amsterdam
in de jaren 1586 en '87" (1851), „Rembrandt,
redevoering" enz. (1853), „Aemstels oudheid"
(6 dln, 1855—'71), „Inventaris v. 't Amsterdamsche Archier (3 dln, 1866—'74), benevens een
groot aantal andere geschriften.
Scheltema

(CAREL STEVEN ADA MA VAN),

een Nederl. letterkundige, dichter en philanthroop, 25 Jan. 1815 to 's-Gravenhage geb. Hij
studeerde to Leiden in d. theologie, ward
predikant to Borselen (1839), Colijnsplaat (1844),
Hoorn (1845) en Amsterdam (1849) en vestigde zich in 1880 als emeritus to Arnhem.
Sedert 1859 was hij secretaris v. 't Nederl.
Tractaatgenootschap on redacteur v. d. „Bijbelschen Almanak' ; verder werkte hij onvermoeid op 't gebied der „inwendige zending",
a. 't bestrUden der drankgewoonte onder ons
yolk, a. 't verheffen v. d. volkszang enz. Tal v.
liederen, zangbundels, stichtelijke toespraken,
gedichten enz. zagen v, zijn hand 't licht.
Scheltema (JA COBUS NICOLAUS), een Nederl.
letter- en oudheidkundige, 4 Febr. 1821 to Amsterdam geb. Hij ontving zijn opleiding tot
't leeraarsambt bij d. Remonstrantsche broederschap on ward eerst predikant to Zwammerdam en Woerden (1845), vervolgens to
Gouda (1854), waar hij zich zeer verdienstelijk
heeft gemaakt door zijn studial in 't stedelijk
archief. In 1880 ward hij tot conservator
a. d. stedelUke universiteit to Amsterdam
benoemd. Talrijke bUdragen zoowel v. godsdienstigen als v. letterkundige aard zagen in
verschill. tUdschriften v. hem 't licht.
Scheltema Ezn (MICHAEL WILHELM), een
Nederl. predikant on philanthroop,13 Oct.1826
to Amsterdam geb. Na alhier aan 't seminarium
der Remonstrantsche Broederschap zijn opleiding ontvangen to hebben, ward hij achtereenvolgens predikant bij d. Remonstr. gemeenten to Nieuwkoop, Zwammerdam, Woerden on Dokkum, vanwaar hij zich in 1874
n. Amersfoort metterwoon begaf, om zich
uitsluitend a. philanthropische belangen to
wijden. Hij is onder meer d. oprichter, directeur on secretaris v. d. „MaatschappU tot
opvoeding v. weezen in 't huisgezin". Van
zijn talrijke geschiften, meerendeels in verschill. tUdschriiten verspreid, noemen wij afzonderlijk zijn „Woorden v. Stichting", een
bloemlezing ten dienste der huiselUke godsdienstoefening (1860), alsmede een paar bundels „Schetsen" (1866 en P73).
• Schelvisch (Gadus aeglefinus L.). d. Schelvisch behoort tot d. fam. der schelvischachtigen (gadidae) onder d. weekvinnige vissch on
(anacanthini) in d. orde der beenvisschen
(teleostei). Hij heeft een voeldraad a. d. kin,
drie rugvinnen on twee aarsvinnen evenals
d. kabeljauw. d. Schelvisch, die d. kusten v.
d. Noordzee on 't Kattegat bewoont, is kleiner dan d. kabeljauw; htj wordt gewoonlijk
slechts 5 dM. lang en weegt v. 1 tot 2 KG.;
doch er ztin voorbeelden opgeteekend V. veel
grootere on zwaardere individuen.
d. Schelvisch is een weinig bruinachtig op

386

SCH.

d. rug, zilverachtig grijs op d. zUden on wit
a. d. buik. ZOn zUdestreep is nauwelUks gebogen. Hij is gekenmerkt door een zwarte
vlek, die tuss. d. borstvinnen en d. voorsterugvin geplaatst is, on door d. donkere kleur
der zUdestreep. In d. °erste rugvin zijn
stralen, in d. tweede 22, in d. derde 21; in
eerste aarsvin 24 en in d. tweede 21. 's Winters levert d. schelvisch eon zeer smakelijk
on gezocht voedsel op; 's zomers daarentegen
is zijn vleesch slap. Allerlei zeedieren en.
kloine visschen maken 't voedsel v. d. schelvisch uit; d. rijtijd valt in Februari en Maart.
Schemacha of Sjemacha, eon stad in
't Russische gouvernement Bakoe (Trans-Kaukasi6), a. d. zuidelUke helling v. een der oostelUke uitloopers v. d. Kaukasus, met 29000.
inw., die zich veel bezighouden met zijde- on
wolwever0. Door aardbevingen is d. stad in
1852 en 1872 zwaar geteisterd.
Schemering noemt men 's morgens en.
's avonds d. geleidelijken overgang v. licht tot.
donker; zij is een gevolg v. d. diffuse terugkaatsing v. 't zonlicht in d. dampkring der
aarde, wanneer d. schijf der zon nog niet of
niet meer door Naar stand of d. straalbreking
boven d. horizon gezien wordt. ZU ontstaat
dus daaruit, dat d. dampkring, benevens d_
in dezen zwevende wolken 't vermogen bezitten d. opgevangen zonnestralen naar all&
zijden terug to kaatsen. Zonder d. schemering
dus zou onmiddellUk na 't ondergaan der zon
een volkomene duisternis heerschen, die eerst
bij d. opkomst der zon even plotseling door
't heldere daglicht zou worden vervangen,
('t schUnsel der maan natuurlijk buiten rekening gelaten).
Men onderscheidt d. schemering in een burgerlUke on een sterrenkundige. d. Eerste begint met d. ondergang der zon en duurt zoo-lang men in huis zijn gewone bezigheden
zonder kunstlicht kan verrichten; daze heet
d. avond-schemering, terwijl d. morgen-schemering begint, zoodra men in d. woningen
geen kunstlicht meer behoeft, en eindigt met
d. opkomst der zon. 't Licht, dat in 't oosten
d. komst der zon aankondigt on vooral in 't
begin der schemering gezien wordt, heat
morgen-, dat in 't westen 's avonds 't avondrood, beide naar d. kleur, die daardoor wordt
veroorzaakt, dat d. stralen der zon dan zoodanig gebroken worden, dat alleen d. roodeons oog bereiken. In sterrenkundigen zin begint d. morgen- en eindigt d. avond-schemering, wanneer d. zon ongeveer 18' beneden
d. horizon staat, terwij1 d. turgerlUke reeds
aanvangt on eindigt bij 6 tot 6° 30', afhangende v. toevallige omstandigheden (dichtheid,
zuiyerheid on temperatuur v. d. dampkring,
dampen e. a.). Uit d. omstandigheid, dat d_
schemering. zoowel in d. burgerlUke als in d_
sterrenkundige beteekenis v. 't woord, begint.
en eindigt bU een bepaalden stand der zon
onder d. horizon, volgt onmiddellijk, dat haar
duur voor een bepaalde plants on een gegeven tijd afhankelijk is v. d. geographische
breedte on v. d. stand der zon. Indian d. zon
in een geheel of bUna geheel loodrechte richting boven d. horizon stUgt of onder dezen
duikt, behoeft zU natuurla veel minder tjjci
om d. boog onder d. horizon to doorloopen
tuss. d. op- of ondergang on 't begin of einde
der schemering dan, wanneer zij in een
schuine richting onder d, horizon voortschuift._
Onder d. aequator duurt d. astronomische
schemering ten hoogste 1 u. 19 m., terwUl
zij op alle plaatsen. walker breedte meer dan
48° 30' is, in.Pt midden v. d. zomer d. geheelen
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nacht duurt, waardoor d. avond-schemering in
d. morgen•schemering overgaat. Die tijd duurt
des to langer, hoe meer men d. pool nadert:
op 49. N.-Br. v. 10 Juni tot 2 Juli; op 52° v.
20 Mei tot 23 Juli (o. a. in ons vaderland);
op 54° v. 12 Mei tot 1 Aug.; op 60" v. 22 Apr.
tot 22 Aug.; op 70° v. 26 Mrt tot 18 Sept.;
op 80° v. 28 Febr. tot 14 Oct.; a. d. pool zelf
v. 29 Jan. tot 13 Nov. In 't algemeen duurt
d. sterrenkundige schemering voor een bepaalde plaats d. geheelen nacht, zoodra d.
declinatie der zon + d. breedte 72° of meer
bedraagt. Hieruit volgt, dat d. poolstreken
met d. schemering begunstigd zijn gedurende
't grootste gedeelto v. d. tijd, dat er d. zon
niet boven d. horizon komt, waardoor dus d.
duisternis v. d. winter aanmerkelijk wordt
verminderd, vooral daar ook in 't midden v.
d. winter op 't midden v. d. zoo to noemen
dag eenige schemering gezien wordt. Slechts
op 84° 30' breedte en daarboven blijft dan d.
zon gedurende 't geheele etmaal 18° onder d.
horizon; op d. middag staat zij tijdens d. winterzonnestand
op 68°
,, 70°

750

breedte 1 0 30' onder d. horizon
3° 30'
,,

8° 30

18°

/7

22

27

27

/I

22

It

12

72

d. Kortste schemering heeft op 1 noordelijk
halfrond plaats bij een zuideltjke en op 't
zuidelijk halfrond btj eon noordelijke declinatie der zon. Doze hangt of v. d. geographische breedte; voor 50' N.-Br. heeft zij plaats
bij 6° 58' zuider-declinatie, derhalve op 3 Mrt
en 11 Oct.; voor 60° breedte bij 7° 53' declinatie, d. i. 28 Febr. en 13 Oct. Op d. aequator
is d. schemering 't kortst, wanneer d. zon d.
linie passeert on dus geen declinatie heeft,
zijnde 21 Mrt on 23 Sept.; zij duurt dan 1 u 12 m.
Passen wij dit in 't algemeen gezegde toe op
ons vaderland, dat gemiddeld op een breedte
v. 52° ligt. d. Aequatorhoogte is dus bij ons
38°. Zoo veel nu d. aequator boven d. zuidelUken
horizon staat, zoover staat hij beneden d. noordelijken. Staat derhalve d. zon in d. aequator,
dan bevindt zij zich to middernacht onder
d. horizon on 't is dus dan (21 Mrt en 23 Sept.)
volkomen donker. Doch tijdens d. noordeltjken zonnestand staat d. zon 23° 30' (nagenoeg)
noordwaarts v. d. aequator, derhalve to
middernacht 38^-23-. 30' = 14° 30' onder d.
noordelijken horizon, waardoor d. schemering
dan d. geheelen nacht duurt.
Uit d. schemering heeft men voor d. hoogte v.
d. dampkring ongeveer 80 KM. afgeleid; reeds
d. Arabische sterrenkundige Al-Hazen heeft
dit middel ter bepaling dier hoogte geopperd.
Hierbij moot echter worden opgemerkt, dat
d. grans v. d. dampkring wel hoogor gelegen
kan ztjn; boven 80 KM. hoogte komen echter
geen deeltjes voor, die 't zonlicht diffuus terugkaatsen of m. a. w. schemering veroorzaken.
Schemnitz (Magyaarsch Selmeczb cinja), een
stad in 't Hongaarsche comitaat Hont, met
15 300 inw. ZU is gelegen in een diep, door
steile rotswanden ingesloten dal on heeft 4
voorsteden. Men heeft er eon bergacademie,
een school voor d. boschcultuur, een chemisch laboratorium, een gymnasium e. a.
in richtingen voor onderwUs. Schemnitz heeft
ztjn aanzien vooral to danken a. d. bergbouw
(goud on zilver), welke hier sinds meer dan
1(;00 jaren plaats vindt; ook houden d. inw.
zich bezig met tabaksfabricage en d. vervaardiging v. pUpenkoppen.
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een Duitsch graveur, in
1645 in Elberfeld geb. Hii kwam reeds in zun
jeugd n. Nederland, waar htj weldra met
G. Falk voor gemeenschappelUke rekening
d. kunsthandel v. J. Jansen overnam. Hu
graveerde een aantal prenten in d. zwartekunstmanier en trachtte ook met kleuren to
drukken. 't Aantal prenten, met zijn naam
en ztjn adres, beloopt 600; daaronder zUn er
naar Kneller, A. v. DUck, Titiaan, A. v. d. Velde,
Terburg en Hondekoeter. Hij was als kunstenaar zeer geacht; er bestaat een penning, to
zUner eere geslagen. d. Keurvorst August II
v. Saksen, koning v. Polen, benoemde hem
tot zijn hofgraveur. Hij overl. to Amsterdam
in 1715. Zijn zoon PETER was ook graveur,
maar bezat niet d. verdiensten v. zijn vader,
wiens kunsthandel hij echter met good gevoig
voortzette.
Schenck v. Tautenburg (FREDERIK), d.
laatste bisschop v. Utrecht, geb. in 1503 en
overl. to Wijk bij Duurstede, 25 Aug. 1580.
HU was opgeleid voor d. rechtsgeleerdheid
en had onder Karel V reeds aanzienlijke betrekkingen bekleed, toen htj tot d. geestelijken
stand overging en ook daarin d. eene waardigheld na d. andere bekleedde, totdat hij in 1561
d. Stichtschen bisschopszetel beklom. Zijn
zedelijk karakter was ver v. onberispeltjk,
doch zijn bekwaamheden waren onmiskenbaar. Van zijn geleerdheid getuigen verschill.,
zoowel rechtsgeleerde als theologische geschriften, met name: ,,Trial forensic" (1528 ► ,
„Frog y mn as rn ata fori" (1537), „Viridarium
conclusionum juris" (1601), „Interpretatio in
III libros usuum foedorum" (1555), „De testibus" (1577), „De vetustissimo sacrarum imagi
num usu in ecclesia Christiana" (1565) en
„Enchiridion de officio episcopali".
Schenectady, d. hoofdstad v. een gelijknamig graafs. in d. Amerikaanschen bondstaat New-York, a. 't Eriekanaal, met belangrijke fabrieken, 17 kerken, 't Union College on
20 000 inw.
Schenk (MAARTEN), een beroemd maar ruw
en woest krtjgsoverste, in 1549 to Nidecken,
nabij Gulik, geb. HU stamde uit een adellijk
geslacht, doch bezat weinig fortuin, wat hem
aanleiding gaf tot 't veroveren v. 't huis to
Blijenbeek; doch, toen htj zich tot d. Staten
wendde om in 't bezit gehandhaafd to worden,
word hem dit geweigerd, waarop hij in 1579 d.
parttj der Staten verliet en in dienst v. d. hertog
v. Parma trad. Htj vervulde Gelderland met
angst en schrik voor zijn naam on word in
1580 met d. taak belast Groningen to ontzetten.
Hohenlohe, die hem to gemoet trek, ward
geslagen en d. Staatschen waren genoodzaakt
't beleg op to broken. SCHENK trok nu Groningen binnen on trachtte zooveel mogelijk
vruchten v. ztjn overwinning to plukken. Na
Rennenberg's deed ward Verdugo tot diens
opvolger benoemd, waarover SCHENK zeer
ontevreden was, zoodat hij erover dacht weer
tot d. Staatsche zijde terug to keeren. Dit
geschiedde echter niet en hij woonde in 't
Spaansche leger 't beleg v. Breda 14. In 1582
viol htj in handen der Staatschen on htj moest
nu, na langen tijd gevangen to zijn geweest, ztjn
vrijheid tegen een aanzienlijk losgeld koopen.
Daar d. Spanjaarden zijn talenten niet geno .eg
waardeercien en hem bij zijn loskooping met
to gemoet kwamen, ging hij weer tot d. Staatsche zijde over. Binnen een maand bevonden
Blijenbeek on 't slot Overasselt zich weder
in d. macht der Staatschen. Spoedig echter
werden daze in 't nauw gebracht; SCHENK verdedigde zich tot 't uiterste, totdat d. zijnen
Schenck

(PETER),

SCH.

SCH.
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gesneuveld of gevangen genomen waren. HU
zelt ontkwam nog n. Wtjk b j Duurstede en
was dadeltjk weer gereed, om Vreeswtjk to
versterken. Een aanslag op d. stad Werle werd
met d. grootste stoutmoedigheid volbracht on
met een gelukkigen uitslag bekroond, waarvoor SCHENK door Leicester tot ridder geslagen
on met een gouden keten begiftigd werd. In
1586 bouwde hij d. naar hem genoemde
Schenkenschans op d. plaats, waar d. Rijn zich
in twee amen verdeelt. In 1587 veroverde hij d.
stad Bonn btj verrassing, doch hij bleef slechts
kort in haar bezit,, want in Mrt 1588 werd d.
Prins v. Chimay door Parma afgezonden om
die stad to belegeren. SCHENK drong op ontzet
a.; maar d. Staten waren niet in d. mogelUkheid daaraan to voldoen, zoodat hij in Sept.
Bonn moest overgeven. Hierover misnoegd,
wenschte htj andermaal d. zUde der Staatschen
to verlaten, doch daartoe k wain 't niet. In 't
volgend jaar (1589) trachtte htj Nijmegen to
verrassen. d. Onderneming mislukte echter en
SCHENK, die reeds 4 uren in d. stad had gestreden, moest terugtrekken en sprong in een
schuit, om zich to redden. d. Boot sloeg echter
om en d. zwaar gewapende SCHENK verloor op
40-jarigen leetttjd 't leven. d. Spanjaarden
listen zijn lijk vierendeelen en op vier verschill. hoeken der stad ophangen. d. Staten
verloren in hem een krachtigen steun.
Schenk (JOHANN), een Duitsch componist,
in 1761 in d. nabtjheid v. Weenen geb. en
overl. in 1836 in die stad, schreef eenige
opera's („Der Dorfbarbier", „Die Weinlese",
„Die Weinacht auf dem Land" e. a.), alsmede
een paar missen e. a. muziekstukken.
Schenk (ADRIA AN CORNELIS), een Nederl.
lotterkundige, in 1775 te Delft geb., was eerst
klerk bij 't ministerie v. oorlog, 't laatst en 't
langst ontvanger der belastingen te Charlois,
waar hij 17 Juli 1855 overl. Zonder een geleerde
opvoeding to hebben genoten, verwierf hij
zich een eervollen naam in d. Vaderlandsche
letterkunde, gedeeltelijk door eenige hier en
daar in ttjdschriften verstrooide gedichten,
maar vooral door zijn uitmuntende poetische vertaling v. Young's „Nachtgedachten"
(1805—'23, 4 dln). Ook schreef hij in dicht een
hulde a. „d. Letterkundige verdiensten v. Mr.
J. Meerman" (1819). Zijn ode „God groot in
alles" mag een der verhevenste zangen a.
't Opperwezen genoemd worden, die ooit geschreven zijn.
Schenk (AUGUST), een Duitsch botanicus
v. naam, geb. 17 Apr. 1817 to Hallein. HU
maakte een refs n. 't Oosten, word in 1844
prof. to Wurzburg en in 1868 directeur v. d.
botanischen thin to Leipzig en overl. 31 Mrt
1891 aldaar, nadat htj in 188'7 ambteloos was
gaan leven. Van zijn geschriften noemen we
„Beitritge zur Flora der Vorwelt"(3d1n,1869),
„Flora der Grenzschichten des Keupers und
Lias Frankreichs" (1865—'68), „Fossils Flora
der nordwestdeutsche Wealden formation"
(1871), „Handbuch der Botanik" (3 dln, 1879 t.
1886, met anderen), ,Mitteilungen aus dem
Gesamtgebiet der Botanik" (met Luerssen,
1871), „Handbuch der Palaontologie" (met Zittel,
1884 e. v.).
Schenk (KARL), een aanzienlUk Zwitsersch
staatsman, geb. in 1823 to Bern. Aanvankeltjk predikant, werd hU in 1855 lid v. d.
grooten raad v. Bern, waarvan hU eenige
malen president was. In 1857 werd hU afgevaardigd n. d. Raad der Zwitsersche Standen, walk lichaam hem in 1863 tot president
koos. Nog in 'tzelfde jaar werd SCHENK in d.
Bondsraad gekozen en sedert behoort bU als

vrijzinnig staatsman tot dit staatslichaam,
waarvan hij reeds verscheidene malen president is geweest.
Schenkel (DANIEL), een verdienstelijk
Protestantsch theoloog, een der voorvechters
v. 't liberaal Protestantisme, geb. 21 Dec.
1813 te Dagerlen, in 't Zwitsersche kanton
Zurich, sedert 1849 hoogl. to Bazel, v. 1851 t.
1884 to Heidelberg, overl. 19 Mei 1885 aldaar.
Hield SCHENKEL in d. begins 't midden tuss.
d. orthodoxe en d. liberale richting in d. theologie, zooals ook blUkt uit zUn eerste geschriften, „24 Predigten fiber Grund und Ziel unseres Glaubens" (2 dln, 1843—'45) en „Das
Wesen des Protestantismus aus den Quellen
des Reformationszeitalters beleuchtet" (2 dln,
1846—'47, omgewerkte 2e dr. 1862), allengs ging
htj meer on meer tot d. laatste over, welke
geleidelijke overgang zich afspiegelt in zijn
„Christliche Dogmatik" (2 dln, 1858—'59, omgewerkt onder d. titel „Die Grundlehren des
Christentums aus dem Bewusztsein des Glaubens im Zusammenhang dargestellt" (1877).
Van 1852—'59 was hij mederedacteur v. d.
„Allgemeine Kirchenzeitung", 't orgaan v. d.
partij der bemiddeling. In 1859 richtte hij
echter 't „Allgemeine kirchliche Zeitschrift"
op, een orgaan voor d. liberale richting, en in
1863 gaf 110 een krachtigen stoot a. d. oprichting der Protestantenbond in Duitschland.
Groot opzien baarde SCHENKEL'S werk
racterbild Jesu" (1864, 4e dr. 1873), waarin hij
a. d. verschijning v. Jezus een natuurlijke
verklaring als voortgekomen uit zuiver
menschelijke ontwikkeling tracht to geven.
Bijzondere verdiensten heeft SCHENKEL zich
voorts verworven door d. redactie v.'t „Bibellexicon" (5 dln, 1869—'75) en door 't work
„Das Christusbild der Apostel und der nachapostolischen Zeit" (1879).
Schenkendorf (FERDINAND

GOTTFRIED

een Duitsch dichter, 11 Dec. 1783
to Koningsbergen, in Pruisen, geb. Door zijn
bijzonderen aanleg minder geschikt voor 't
krUgsmansberoep v. zijn vader, oetende hij
zich in d. staatswetenschappen en bekwam hij
een administratieven post; doch d. vrijheidsoorlog tegen Frankrijk deed hem 't zwaard
aangorden. Na 't sluiten v. d. vrede bekwam
htj een ambt to Coblenz, waar htj 11 Dec.
1817 overl. Hooge lof werd toegekend a. zijn
„Christliche Gedichte" (1814) on zijn gedurende
d. vrijheidsoorlog met vaderlandsch gevoel
geschrevene „Gedichte" (1815). Na zijn dood
verscheen zijn „Potitische Nachlass" (1832);
terwt11 zUn „Sa,mmtliche Gedichte" (Berltjn
I837) alles bevatten wat men v. dozen christelijken, doch geenszins mystieken zanger bezit.
Schenking is eigenlijk een overeenkomst,
waarbU d. schenker zich verbindt, om bij zijn
leven en om niet eenig goad over to dragon
a. een ander, die daze gift aanneemt. Onder
't Romeinsche on 't Fransche recht was d.
schenking opgenomen onder d. verschill.
wUzen, waarop eigendom wordt verkregen;
men Weld 't ervoor, dat d. begiftigde onmiddellijk eigenaar werd v. d. goederen, ih d.
schenking begrepen, zonder dat levering v.
d. ztjde des schenkers noodig was; vandaar
warden dan ook d. uiterste wiisbeschikkingen,
a. welke d. erfgenaam een onmiddellUk recht
op d. getirfde zaak zelf ontleent, in d. Code
NapolOon tegelUk behandeld met d. „Donations entre vine; geltjk ook in 't Romeinsche
recht d. zoogen. schenkingen ter zake des
doods (Donationes mortis causa) bjjna geheel
met legaten worden gelijk gesteld. d. Nederl.
MAXIMILIAAN),

wetgever begreep evenwel terecht, dat d.
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schenking, ofschoon zij in vele opzichten met
d. uitersten wil overeenkomt, onder d. overeenkomsten behoort to worden gesteld, hoofdzakelijk omdat zij zonder toestemming v. beide
partijen, schenker en begiftigde, niet kan tot
stand komen en, eens tot stand gekomen,
door d. schenker niet kan worden herroepen.
V olgens onze wet verkrijgt d. begiftigde door
d. schenking d. zaak zelve derhalve niet, maar
enkel 't recht om te vorderen, dat d. schenker
haar a. hem overdrage ; zoo kent ook onze
wet alleen schenking onder d. levenden; d.
schenking toch ter zake des doods, ook in ons
oud-vaderlandsch recht bekend, had alleen
clan gevolg, wanneer d. schenker vOOr d. begiftigde kwam te overlijden en was herroepelijk. Dit laatste zou onbestaanbaar zijn met
't begrip v. overeenkomst, in onze wet a. d.
schenking gegeven; op drie uitzonderingen
na, waaronder btjy. 't geval, dat d. begiftigde
zich schuldig maakt a. een aanslag op 't leven
v. of a. een misdrijf tegen d. schenker, mad
een schenking nimmer worden herroepen.
d. Aanneming door d. begiftigde moat uitdrukkelijk geschieden, 'tzij onmiddellijk nadat
d. schenker zijn wil heeft geopenbaard, 'tztj
later, doch gedurende 't leven v. d. schenker
en alttjd bij authentieke akte. Zoolang die
aanneming niet heeft plaats gehad, is er nog
geen schenking, maar enkel een aanbod v.
schenking. Tot d. giften, ter zake des huwelijks
gedaan, wordt geen uitdrukkelijke aanneming
vereischt, terwijl deze bij giften v. roerende
goederen on schuldvorderingen a. toonder, die
v. hand tot hand geschieden, uit die handeling
zelf wordt afgeleid. Schenkingen, a. minderjarigen gedaan, kunnen gedurende 't leven
der beide ouders door d. wader worden aangenomen en na overlijden v. een hunner
door d. voogd, met rechterlijke machtiging.
Sommige personen, zooals minderjarigen en
echtgenooten onderling, zijn hij d. wet tot
't doen v. schenking onbevoegd verklaard;
terwijl d. pupil, zelf meerderjarig geworden,
zijn voogd geen giften mag doen, vOOr d.
laatste zijn voogdijrekening heett afgelegd. d.
Roden dozer bepalingen ligt voor d. hand; 't
verbod v. begiftiging staande 't huweltjk belet
echter niet, dat d. aanstaande echtgenooten
bij huwelijksche voorwaarden a. elk. giften
mogen doen, behoudens inkorting daarvan,
voor zoover bltjken mocht, dat daardoor d.
rechten zouden zijn benadeeld v. hen, a. wie
een wettelijk aandeel toekomt; ook mogen
zij, onder dezelfde beperking, elk. staande
't huwelijk bij uitersten wil voordeelen toekennen.
Ofschoon d. toekomstige goederen, waaronder worden verstaan die zaken, welke eerst
bij 't overlijden v. hem, die erover wenscht te
beschikken, zullen bestaan on tot zijn nalatenschap behooren, on verder die, welke nog niet
in zijn bezit zijn on waarop hij geen aanspraken kan doen golden, in 't algemeen wel
't onderwerp kunnen uitmaken eener overeenkomst, mogen zij toch niet worden weggeschonken. Men is 't weinig eens over d.
reden, die a. dat verbod ten grondslag ligt;
misschien wil d. wetgever voorkomen, dat
een schenking door d. enkelen wil des schenkers, in wiens macht 't is toekomstige
goederen to verkrijgen, geen gevolg erlange;
misschien ook heeft d. overweging, dat men
niet lichtvaardig om niet mag beschikken
over iets, waarvan d. waarde a. d. toekomstigen rechthebbende onbekend is, tot deze
bepaling geleid.
Schenking v. goederen, die a. een ander
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toebehooren, is evenals d. koop en vorkoop
v. eens anders goad nietig; d. schenker
toch mist d. bevoegdheid, v. die goederen
onherroepelijk afstand to doen.
d. Billijkheid brengt mee, dat hij, die om
niet a. een ander iets afstaat, ondersteld worde
't recht to hebben opgedragen, dat hij vermeende to bezitten, zonder echter daarvoor
in to staan. d. Schenker behoeft dus d. waarde
v. 't geschonken voorwerp niet to vergoeden,
wanneer dat voorwerp wordt uitgewonnen;
hij is tot vrtjwaring niet gehouden.
Schepel (JAN), een Nederl. volksvertegenwoordiger, gab. 23 Nov. 1833 to Noordbroek.
Hij werd opgeleid voor d. landbouw, verwierf
in 1858 een diploma voor d. landbouwkunde
on werd in 1865 burgemeester en secretaris v.
Winsum, vier jaar later lid der Provincials
Staten v. Groningen en twee jaar daarna lid
v. d. Gedeputeerde Staten v. dat gewest, terwijl hij zich in 1874 door 't kiesdistrict Appingedam tot afgevaardigde naar d. Tweeds
Kamer der Staten-Generaal gekozen zag. Met
ijver werkte hij in dit lichaam, waar hij tot
d. uiterste linkerzijde der liberale partij behoort, voor d. belangen v. landbouw en veeteelt; htj bevorderde 't aanleggen v. spoorwagon in 't Noorden v ons land, drong op
verbetering v. d. zeehaven v. Delfzijl aan on
deed in 1883 't voorstel tot beperking v. ons
vestingstelsel, gelijk in 1890 (in vereeniging
met d. kamerleden Borgesius. Zaaijer, Kerdijk
en Hartogh) tot 't hetten v. een rijks progressieve inkomstenbelasting.
Schepel was vroeger d. naam v. een graanmaat, die op verschill. plaatsen verschill.
waarden had. Later werd 1 DL. als maat voor
droge waren in ons land met d. naam schepel
aangeduid.
Schepenen (scabini, escabini, 6chevins —
v. d. Celtischen wortel schwfjn, rechtspreken)
werden in d. vroegste tijden d. rechters genoemd, die verplicht waren op d. algemeene
vergaderingen v. eon district of graafschap
(placita of placita minora) to verschijnen, waar
uitspraak werd gedaan over alle rechtszaken
die a. 't oordeel der vergadering werden
onderworpen. Oorspronkelijk werden deze
zaken in d. groote volksvergaderingen behandeld, waar d. vrije mannen (Arimannen,
Rachimbourgs) bijeenkwamen om to beraadslagen over alles wat 't algemeen welztjn
betrof; v. lieverlee veranderden deze vergaderingen v. karakter, d. vrije mannen werden
meer en meer door d. vazallen verdrongen,
terwijl 't aantal der rechtszaken toenam. d.
Behandeling v. zaken, die d. betrekkingen
raakten der ingezetenen onderling of die niet
onmiddellijk met d. algemeene zaak in verband stonden, werd overgelaten a. vergaderingen in d. districten, onder d. leiding en
voorzitting v. d. graaf of een magistraatspersoon v. minderen rang (vicarius), die reeds
vroegtijdig met rechterlijke macht bekleed
waren. d. Graaf riep die vergaderingen bijeen
en zorgde ervoor, dat er een genoegzaam aantal
vrije mannen aanwezig was. Zoolang d. graaf
door 't yolk zelf gekozen werd, geltjk oudttjds
plaats had, werden die vrije mannen door
hem ontzien; doch, toen 't leenstelsel zich
ontwikkelde en ook d. graven door d. keizer
werden benoemd, maakten dozen v. hun
macht misbruik; ztj riepen d. vergaderingen
bijeen, zoo dikwijls hun dit goeddacht, zij
onderwierpen, door een macht v. vazallen gesteund, d. vrije mannen a. allerlei afpersingen
en noodzaakten hen dikwtjls, d. op hen rustende verplichtingen of to kpopen. Om nu a.

SCH.

390

daze en dergelpke misbruiken een eind to
maken, werd door d. keizers naar men
zegt 't eerst door Karel d. Groote — een
instelling in 't leven geroepen, die een groote
verandering in d. tot dusver gevolgde wijze
v. rechtspreken teweegbracht. Er werden bepaalde personen aangewezen, die verplicht
waren altijd ter vergadering aanwezig te zijn
in zoodanig getal, als voor d. behandeling v.
zaken volstrekt vereischt werd.
Sedert veranderde d. verplichting, waaronder
d. vrtje manners gebukt gingen, in een bevoegdheid; indien zij verkozen, konden zij
met d. schepenen (scabini), zooals d. vaste
rechters genoemd werden, d. zaken, die ter
vergadering werden gebracht, mee behandelen. Langzamerhand werden d. schepenen, die
door hun vaste en voortdurende betrekking
met d. belangen der ingezetenen en 't bestuur
v. hun district vertrouwd werden, misschien
eenigermate beschouwd als d. vertegenwoordigers v. 't yolk, waardoor zij ook gekozen
werden: althans Lodewijk d. Vrome vaardigde, om een tegenwicht te geven a. d.
invloed der graven en missi regii, 't bevel
uit, dat er alttjd twaalf schepenen uit ieder
district of graafschap op d. groote volksvergaderingen zouden tegenwoordig zijn, opdat
zijjn onderdanen d. gelegenheid zouden bekomen, hun grieven en belangen ter sprake to
brengen.
d. Rechterlpke instellingen ondergingen
later verschill. veranderingen, doch d. naam
schepenen (echevins, Schoffen) bleef behouden
tot in d. nieuwere tijden. SchOppenbarheit,
Schoppenbarfreyheit beteekendo in 't algemeen d. bevoegdheid, als rechter zitting
to nemen; d. naam echevins werd zoowel toegepast op d. hoven- en pairsvergaderingen,
die met d. rechtsbedeeling waren bekleed
tijdens d. vazallen zich d. rechtsmacht hadden
aangetrokken, als op vaste rechtbanken,
a. welke in latere tijden d. toepassing der
rechtswetenschap en d. uitoefening der rechterlpke macht waren toovertrouwd en die
bleven bestaan lang nadat 't leenstelsel verdwenen was, toen d. gemeenten zich in voile
vrpheid en onafhankelijkheid mochten verheugen. Zoo werden d. schepenbanken in ons
vaderland on in Frankrtjk eerst in 't laatst
der 18e eeuw opgeheven.
Schepers (WILLEM BASTIAANSZOON), luitenant-admiraal v. Holland. Van zijn vroeger
leven is weinig of niets bekend. Geb. to Rotterdam on aldaar woonachtig, vinden wij
voor 't eerst melding v. hem gemaakt omstr.
't jaar 1672, als een waren aanhanger v. 't
huffs v. Oranje, die veel toebracht tot d.
verheffing v. prins Willem III tot stadhouder en zich daartoe, bp onderscheiden gelegenheden, zoowel tot d. regeering wendde
als onder d. burgertj pverig bezig was met
d. gemoederen op to wekken en aan to vuren.
d. Stadhouder erkende later zUn verdienste
door hem II d. verandering der regeering,
die kort daarop to Rotterdam voorviel, een
plaaisin 't bestuur aan to wijzen en nog
later, in 16'77, door hem aan to stellen tot
luitenant-admiraal v. Holland en hem 't bevel
toe to vertrouwen over d. vloot, bestemd n.
d. Oostzee, om d. Denen tegen d. Zweden to
ondersteunen. 't Laat zich niet denken, dat
zulk een gewichtige betrekking a. iemand zou
zijn opgedragen, die geheel vreemdeling was
op zee en in 't veeren v. d.00rlog.Wtmogen
duo ale waarschijnlijk aannemen, dat BoazPERS reeds vroeger in ondergeschikte rangen
't vaderland ter zee gediend heat; nochtans
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staat dienaatgaande niets opgeteekend. Daze
tocht lisp niet ongelukkig af; d. Hollandsche
strijdkrachten toch waren die der bondgenooten behulpzaam tot 't bemachtigen en
vernielen v. een deel der vpandelpke vloot.
Minder voorspoed had SCHEPERS op een tweeden tocht n. d. Oostzee, in 1683 volbracht,
waarbtj hij 't bevel voerde over een vloot v.
24 schepen. d. Vloot verecheen voor Gothenburg, verbleef daar eenigen tUd zonder jets
nit to richten en keerde daarop n.'t vaderland
terug, doch niet zonder verlies v. een derde der
schepen, die in d. nabijheid v. 't Texelsche
gat, door zware storm beloopen zijnde, bijna
alle met man en muis vergingen. Bijj d. overtocht des stadhouders n. Engeland in 1688,
toen daze daar tot koning zou gekroond
worden, beyond SCHEPERS zich met d. viceadmiraal van Stirum a. boord v. 't vaartuig,
dat zijn Hoogheid overvoerde.
Berichten v. latere dagteekening, SCHEPERS
betreffende, zijn ons niet bekend. Wel wordt
in 1690, bij gelegenheid v. een oproer to Rotterdam, melding gernaakt v. zekeren SCHEPERS,
die door 't bestuur in d. arm werd genomen
om d. gemoederen tot bedaren to brengen,
doch 't is zeer tvafelachtig, dat daze persoon
on d. luitenant admiraal voor gen en dezelfde
moeten gehouden worden.
Schepp (H. w.), eon Nederl. toonkunstenaar, 20 Mei 1843 to Rotterdam gab. Hij ontving zijn opleiding eerst v. Alex. Heybiom to
Rotterdam en vervolgens a. 't conser vatorium
to Leipzig, waarna hij benoemd werd tot
directeur der Caecilia-vereeniging on der
Liedertafel to Solothurn, welke betrekking hij
in 1878 verwisselde met die v. dirigent der
Liedertafel to Ulm. Hij gaf in verschill. steden tal v. concerten en componeerde ook
eenige liederen, klavierwerken enz.
Schepter, ook scepter geschreven on afgeleid v. 't Grieksche skeptron, staf, stok, is d.
naam v. 't kenteeken v. een vorstelijke waardigheid. In d. Oudheid zwoeren d. vorsten bij
d. opgeheven schepter, daarbp d. goden als
getuigen aanroepende. 't Doen dalen v. d.
schepter was in d. Middeleeuwen een teeken
v. vorstelpke genade en 't kussen daarvan een
blijk v. onderwerping. Hier bestond d. schepter uit een langeren, elders uit een korteren
stok of staf. d. Fransche koningen hadden er
een, die v. boven voorzien was v. een hand,
als zinnebeeld v. 't hoogste rechterlpke gezag.
Schepter (d. Brandenburgsche), een klein
sterrenbeeld -tuss. d. Walvisch, d. rivier
Eridanus, Orion en d. Haas, in 't verlengde
der rechte ltjn v. Betelgeuze naar Rigel. 't
Bevat eenige weinige sterren, v. welke twee
v. d. vierde grootte d. voornaamste Ain. Door
Kirch in 1688 ingevoerd on later door Bode
in zUn rang gebandhaafd, is d. naam echter
tegenwoordig weinig meer in gebruik on zijn
d, sterren, die tot dit beeld gerekend werden,
wederom toegewezen a. d. vloed Eridanus.
Schering, Zie Kettingdraden.
Scherenberg (CHRIt3TIAN FRIEDRICH), een
Duitsch dichter, gab. 5 Mei 1798 to Stettin,
over!. 9 Sept. 1881 to Zehlendorf. Zlin „Vermischte Gedichte" (4e dr. 1869) vonden weinig
doch door zUn epos ,,Waterloo" (6e dr.
1869) trok hp d. aandacht v. Friedrich Wilhelm IV, die hem in 1855 tot bibliothecaris
in 't ministerie v. Oorlog aanstelde. Van zijn
werden noemen wlj voorts d. epische gedichten „Ligny" (4e dr. 1870), „Leuthen" (3e dr.
1869), „Abukir" (1856) en „Hohenfriedberg"
(1869). — Zljn neef ERNST SCHERENBERG, gob.
21 Juli 1839 to Swinemiinde, was v. 1870—'83
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redacteur v. d. „Elberfelder Zeitung" en is
sedert secretaris v. d. handelskamer te Elberield. Hij "weft zich als patriotisch dichter naam
gemaakt en schreef o. a. „Gedichte" (2e dr.
1879). „Neue Gedichte" (2e dr. 1882), 't drama
,,Germania" (1886) en d. karakterschetsen
„Furst Bismarck" (1885) en „Kaiser Wilhelm"
.(1888).
Scherer (BARTHELEMY LOUIS JOSEPH), een
Fransch generaal, 18 Dec. 1747 te Delle, bij
Belfort, geb. Zoon v. een slager, verliet hij op
.jeugdigen leeftijd 't ouderlijk huis en nam hij
als artillerist dienst bij 't Oostenrijksche leger.
Na 12 jaar als zoodanig gediend te hebben,
deserteerde hij uit Mantua en ging hij n. Parijs,
waar hij door d. voorspraak v. d. hertog de
Richelieu een officiersplaats verkreeg bij 't
legioen 111aillebois, dat voor Holland geworven werd. Toen dit ontbonden werd, keerde
hij n. Parijs terug en werd hij tot kapitein bij
d. artillerie benoemd. Bij Valmy verwierf hij
door zijn gedrag d. openitIken lof v. Kellermann. Meermalen als aristocraat gevangen
gezet, ontkwam hij echter d. guillotine en
in 1794 was hij divisie.generaal bij 't leger v.
d. Sambre en d. Maas. Hij streed bij Fleurus,
leverde een hevig gevecht NI Mons en nam
, een aantal vestingen a. d. noordelijke grenzen
v. Frankrijk. SCHERER bewees bier zijn menschlievendheid door op eigen gevaar geen gevolg te geven a. d. bloedige besluiten der
Natonale Conventie, die d. bezetting eener
vesting, welke zich niet binnen d. 24 uren na
d. oerste opeisching overgaf, ter dood veroordeelde. Tegen 't midden v. September kreeg
hij 't bevel over d. rechtervleugel en hielp
hij d. voordeelen a. d. Ourthe en bij Aldenhoven behalen. In 1795 kreeg hij 't bevel
, eerst over 't leger v. d. Alpen en spoedig
daarop over dat der Oostelijke Pyreneen. Hij
.streed hier met afwisselend geluk, totdat d.
vrede v. Bazel een eind a. d. oorlog tegen
Spanje maakte. Ztjn leger werd nu met dat
v. d. Alpen vereenigd en SCHERER kreeg
daarover 't opperbevel. Hij kwam to Nizza
en vond 't leger in een treurigen toestand en
a. alles gebrek lijdende. Wel is waar won hij
d. slag v. Loano, doch hij maakte geen gebruik v. ztin overwinning en moest daarom
23 Febr. 1796 zijn commando a. Bonaparte
.overgeven. In Juli 1797 werd hij minister v.
oorlog, doch hij bezat d. noodige talenten
niet, om dien post to bekleeden. Na d. herhaalde nederlagen der Fransche legers in
Italie stelde SCHERER zich, om zijn talrijke

aanklagers to ontgaan, weer a. 't hoofd v.
dat leger. Joubert, zijn voorganger, had d.
generaal Moreau aanbevolen, in wien 't leger
veel meer vertrouwen stelde dan in SCHERER,
Zoodat zijn benoeming veel ontevredenheid
verwekte. Vergeels waren zijn pogingen om

Verona te vermeesteren. Na een reeks v. gevechten moest hij terugtrekken achter d.
Mincio on d. Oglio en zijn toestand werd nog
gevaarlijker, toen Suwarow zich 17 Apr. met
d. Oostenrijkers vereenigde. Hij diende zijn
-ontslag in on gaf 't bevel a. Moreau over. Na
gin terugkomst ontging hij slechts door d.
omwenteling v. 18 Brumaire een gerechtelijke
vervolging. Van toen af leefde hij stil on
vergeten op zijn landgoed Chauny (depart.
Aisne), waar hij zijn rechtvaardiging „Precis des operations militaires de ramie() d'Italie
depuis le 21 ventOse jusqu'au 7 floreal de
l'an VII" (1799) schreef. Hij overl. 19 Aug. 1804.
Scherer (JosEPB), een beroemd Duitsch
olieverf- en glasschilder, 1 Nov. 1814 to Aretsried, in Zwaben, geb. en overl. 25 Mrt 1891.

391

SCH.

Hij studeerde to Augsburg en Miinchen, be.
zocht Zwitserland, Weenen, Athene. Constantinopel on Smyrna on leverde fraaie glasschilderingen, meestal met Bijbelsche tafereelen, zoowel voor d. kerken v. Amsterdam,
New-York en Buffalo als voor die v. d. grootste
Duitsche steden.
Scherer (EDMOND HENRI ADOLPHE), eon
Fransch Evangelisch theoloog der vrijzinnige
richting, geb. 8 Apr.1815 te Parijs. Hij was v.
1845—'50 professor to Geneve, was daarna to
Parijs werkzaam (tot 1879 o. a. als medewerker v. d. Temps), word in 1871 lid v. d. Nat.
V ergadering en in 1875 v. d. Senaat en overl.
16 Mrt 1889 in Frankrijks hoofdstad. Van zijn
werken noemen we „La critique et la foi"
(1850), „Alexandre Vinet7 (1858), „Lettres
mon cure" (2e dr. 1859), „Etudes critiques sur
la litterature conternporaine" (7 dln, 1863—'62)
en „Melchior Grimm" (1887).
Scherer (GEoRe), een Duitsch dichter, geb.
16 Mrt 1828 to Dennenlohe, bij Ansbach, sedert
1864 leeraar in d. geschiedenis der letterkunde
en der kunst a. d. polytechnische school to
Stuttgart, daarna hoogl. a. d. kunstschool
aldaar en sedert 1884 to Munchen woonachtig.
Hij gaf in 't licht „Gedichte" (Pe dr. 1880),
verscheidene verzamelingen v. Duitsche yolksliederen. d. bloemlezing „Deutscher Dichterwald" (8e dr. 1882), „Illustrierte deutsche Kinderbuch" e. m. a. werken.
Scherer (WILHELM), een verdienstelijk ger-

manist, een der voorn. vertegenwoordigers

v. d. school v. Lachmann, geb. 26 Apr. 1841 to
SchOnborn, in Beneden-Oostenrijk.Hij werd in
1868 hoogl. to Weenen, in 1872 to Straatsburg
en in 1877 to Berlijn, waar hij 6 Aug. 1886 overl.
Van zijn werken noemen we „Zur Geschichte
der deutschen Sprache" (2e dr. 1878). „Deutsche Studien" (3 dln, 1870-1878), „Geistliche
Poeten der deutschen Kaiserzeit" (2 dln,1874),
„Geschichte der deutschen Litteratur" (5e dr.
1889), „Aus Goethe's Frilhzeit" (1879) en „Aufsatze fiber Goethe" (1886). Bovendien gaf SCHERER met • MUllenhof in 't licht „Denkmaler
deutscher Poesie and Prosa" (20 dr. 1873), met
Lorenz „Geschichte des Elsisses" (3e dr.1885)
en met Heinzel „Nothers Psalmen" (1876), terwijl hij tevens een uitgave v. Jakob Grimms
„Deutsche Grammatik" met een levensbeschrijving (2e dr. 1885) in 't licht gaf. Van
zijn nagelaten geschrilten werd „Poetik" (1888)
uitgegeven.
Scheren, Zie Laken en Weven.
Schern2bloeznigen (Umbelliferae). Deze
plantenfamilie, welke haar naam hieraan
verschuldigd is, dat haar bloemen tot schermen

vereenigd, m. a. w. op steeltjes gezeten
welke evenals d. armen v. een regen- of
zonnescherm op een hoogte ontspringen,
behoort tot die, welke zeer gemakkelijk herkend worden. Behalve dit kenmerk, a. d.
plaatsing der bloemen ontleend, konien d.
scherrubloemigen nog in andere eigenschappen
met elk. overeen. Vooreerst staan d. kelk-

slippen, 5 in getal, bij alle boven 't vruchtbeginsel en vindt men 5 vrije, met d. kelkslippen afwisselende bloembladen, 5 meeldraden
en den stamper met 2 sttiltjes, die a. hun
voet in 't zoogen. stifikussen (stylopodium)

uitloopen, dat d. top v. 't vruchtbeginsel
bedekt. d. Vrucht der schermbloemigen, hangvrucht of cronocarpium genaamd, behoort tot

d. splityruchten, zij wordt door d. overblUvenden kelkzoom en d. stijltjes gekroond en
splitst zich bij rijpheid in twee helften
(deelvruchtjes of mericarpia). Deze vallen niet
terstond af, maar blijven nog eenigen tijd
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hangen a. d. top v. een steeltje, 'twelk
zich als een verlengsel v. d. vruchtsteel
doet kennen, vruchtdrager genoemd wordt en
nu eons onverdeeld blUft, dan eons zich in
twee korte, dan weer in twee lange armen
splitst. 't Laatste geval komt 't meest voor.
Aan ieder vruchtje onderscheidt men een
rug- en Oen builcvlakte, zOnde deze laatste d.
plaats, waar beide vruchtjes vroeger met
elk. verbonden waren. Op eerstgenoemde
vlakte nu, die meer of minder gewelfd is,
komen in d. regel 5 hoofd- en 4 bUribben
voor, v. elk. gescheiden door groeven of
sleuven (valleculae), welke zeer dikwijls 1, 2,
soms meer, v. vluchtige olio voorziene striemen
(vittae) bevatten. In ieder vruchtje vindt men
eon zaad, dat nauw met 't zaadhulsel verbonden is on een peripherisch (bol, vlak,
ingedrukt, gesleufd of uitgehold) kiemwit en
een kleine, rechte, in d. top v. 't kiemwit
verborgon kiem bevat.
Nog verdiend gemeld te worden, dat d.
bloembladen bU d. meeste schermbloemigen
in 't midden uitgerand zijn en dat d. buitenwaarts gelegen bloembladen der peripherische
bloemen v. d. scherm d. andere dikwijls aanmerkelijk in grootte overtretien. Tevens ztj
opgemerkt, dat d. bloemen meestal tot samengestelde schermen vereenigd zijn en dat d.
schermen of schermpjes (umbellulae) a. d. voet
nu eons wel, dan weer niet door een krans
v. schutblaadjes (omwindsel en omwindseltjes
geheeten) omgeven worden.
Doze groote familie, v. welke d. meeste laden
in hun gansche structuur, hun geheel uiterlUk, ja zelfs ten opzichte hunner (veelal witte,
zelden gele) bloemen zoo opvallend met elk.
overeenkomen, behoort vooral in onze noordelUke, gematigde luchtstreek to huis. Van
sommige schermbloemigen worden d. wortels
(peen, pastinake, knol-sellerij enz.), v. andere d.
bladeren (sellerij, kervel, peterselie enz.) genuttigd, terw01 vele soorten als geneesmiddelen
gebezigd worden (ammoniak-gom, anijs,duivelsdrek, karwei) en andere als giftige planten
(dolle kervel, honds-peterselie, water-scheerling
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enz.) zeer gevreesd zUn.
Door d. groote overeenkomst in uitwendig
voorkomen der meeste schermbloemigen on
door d. eigenschap, dat noch d. kelkslippen,
noch d. bloembladen of meeldraden kenmerken opleveren, waarop een doelmatige verdeeling dozer familie in geslachten kan gevestigd worden, heeft men, om tot dit doel
to geraken, d. vrucht gebezigd.
De Candolle splitste d. familie der schermbloemigen in drie onderafdeelingen, nl. d.
rechtzadige (Orthospermae), d. kromzadige (Campylospermae) en d. holzadige (Gbelospermae). Daze
afdeelingen zUn gebaseerd op d. vorm v. 't
kiemwit, dat bU d. eerste (die verreweg d.
grootste is) vlak en bU d. tweede met d. randen
zoodanig naar binnen gebogen is, dat er a. zUn
binnenste oppervlakte een overlangsche sleuf
ontstaat. BU d. derde is 't kiemwit zoo gekromd,
dat d. top on d. basis elk. naderen en damdoor a. zUn binnenvlakte een holte ontstaat.
Schermerhorn, Gen dorp en gemeente
in d. Nederl. prov. Noord-Holland, 2 uur t. Z.-0.
v. Alkmaar, met 1300 inw., die v. d. landbouw,
d. veeteelt en d. zuivelbereiding leven. In d.
nabUheid heeft men d. bedUkten Schermer of
't Schermeer, v. 1631—'35 drooggemaakt.
Schermutseling, een onbeduidend gevecht tuns. kleine afdeelingen, waardoor
gewoonlUk niet beslist wordt, zooals bU verkenningen, patrouilits, verrichtingen v. d.
voorpostendienst, enz. plaats heeft.

Scherpenisse, een dorp en gemeente in
d. Nederl. prov. Zeeland, 1 1,:a uur t. N.-W. v.
Tholen, met 1500 inw., die hun bestaan
vinden in d. landbouw en aanverwante bedrU yen.
Scherpenzeel, een dorp en gemeente in
d. Ned. prov. Gelderland, op d. Utrechtsche
grens en a. d. weg v. Amersfoort n. Arnhem,
met 1450 inw., een oud-adellUk huis en eenige
weverijen. — Een dorp Scherpenzeel vindt
men ook in d. prov. Friesland, gemeente W estStellingwerf, met 450 inw.
Scherprechter of Beul is d. naam v.
hem, die vroeger belast was met d. ten uitvoer brenging v. ligstraffelUke vonnissen
(folteren, geeselen, radbraken, brandmerken,
ophangen, onthoofden enz.). 't Was een vast
bezoldigd ambt, veelal erfelUk in een bepaalde famine; bovendien ward or voor d.
verschill. strafexecuties, door d. scherprechter
bewezen, naar vast tarief nog een loon
betaald. Zijn handlangers droegen d. naam
beulsknechten of rakkers. In sommige landen,
waar nog a. d. lijve gestraft wordt, bestaat.
't ambt v. scherprechter nog.
Scherpschutters, uitmuntende schuttors, v. een juistheidswapen voorzien, die
uitsluitend gebruik maken v. 't verspreid
gevecht en alleen bij zeldzame uitzondering
in gesloten orde strijden. Men rekent alleen
op hun vuurnitwerking. Vooral zijn zij ook
geschikt, om bij kleine gedeelten gunstige
terreinvoorwerpen to bezetten en to veidedigen. Onder moor andere hebben vooral d.
Tyrolsche on d. Zwitsersche scherpschutters
zich een welverdienden naam verworven.
Scherr (JOHANNES), een beroemd Duitsch
geschied- en letterkundige, geb. 3 Oct. 1817 to
Hohenrechberg, in Wurtemberg, en overl. 21
Nov. 1886 to Zurich. In d. omwentelingsjaren
1848—'49 behoorde MI tot d. leiders der democratische partij in Wurtemberg en in laatstgenoemd jaar nam htj d. wijk n. Zwitserland,
waar hij in 1860 tot hoogl. in d. geschiedenis
on letterkunde a. d. polytechnische school to
Zurich benoemd ward. Van zUn talrijke werken noemen we „Graziella" (3 din, 1852),
„Schiller" (cultuurhistorische roman, 4 dln,
2e dr. 1868), „Michel" (4 dln, 2e dr. 1871), „Die
„Gekreuzigte" (2e dr. 1874), „Hammerschlage
und Historien" (3e dr. 1878), „Novellenbuch"
(8 dln, 1873—'77), „Bildersaal der Weitlitteratur" (3 dln, nieuwe dr. 1885), „Allgemeine Geschichte der Litteratur" (2 din, 7e dr. 1887),
„Geschichte der deutschen Litteratur" (2e dr.
1874), „Geschichte der Religion" (3 dln, 1855
t. 1857), „Dichterfiirsten" (1857), „Geschichte
der deutschen Frauen" (2 dln, 4e dr. 1879),
„Schiller und seine Zeit" (6e dr. 1876), ,,Blucher"
(3 dln, 3e dr. 1882), „Ein weltgeschichtliches
Drama" (1875), „Goethes Jugend" (1874),
„Menschliche TragikomOdie" (12 dln, 3e dr.
1885), „Deutsche Kultur- und Sittengeschichte"
(9e dr. 1887), „Germania" (5e dr. 1885) en
„Letzte Gange" (1887). SCHEER wist d. wonden v. 't maatschappelUk leven met levendige kleuren to schilderen on zUn ietwat
pessimistische levensbeschouwing beschikte
over een scherpe pen. — ZUn eerste gemalin,
Marie Suzanne Kubler, geb. 18 Febr. 1804 te
Winterthur, overl. 4 Febr. 1873 to Zurich, heeft
een groot aantal geschriften voor 't huiselUk
leven geschreven, o. a. „Hauslkauen-Brevier"
(2e dr. 1859), „Die Hausmutter" (1856 e. v.),
„Brenelis Dienstjahre" (2e dr. 1865) en „Das
Hauswesen in seinem ganzen Umfange"
(1874).
THOMAS IGNAZ SOBERS, een broader
v. d. eerstgenoemde, geb. 15 Dec. 1801 to Ho7
—
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henrechberg, overl. 10 Mrt 1870 op zLjn landgoed in Thurgau. Sedert 1825 behoorde htj
in d. raad v. Onderwijs tot d. voorn. voorstanders v. d. hervorming der volksschool;
in 1832 werd hij directeur v. d. kweekschool
voor onderwijzers to Kusznacht, doch in 1839
moest 110 deze betrekking wegens zijn radicals beginselen vaarwel zeggen. Van zijn geschriften noemen we „Der Schweizerische
Bildungsfreund", ,,Handbuch der Padagogik"
(deal 1-3, 1839-46) en „Meine Beobachtungen, Bestrebungen und Schicksale" (1840).
Scherzer (KARL RITTER VON), een verdienstelijk Duitsch reiziger on schrij ver, geb. 1
Mei 1821 to Weenen. Hisj maakte v. 1841—'42
een reis door Groot-Britanni6 en Ierland, v.
1852—'55 met Moritz Wagner door Noord- en
Midden-Amerika en West-India, nam v. 1857
t. 1859 deel a. d. Novara-expeditie, vestigde
zich in 1861 to Weenen, waar hij kort
daarop in d. erfelijken ridderstand werd verheven, kreeg in 1866 een betrekking bij 't
ministerie v. Handel on in 1868 bij dat v.
Buitenlandsche Zaken on nam vervolgens
deal a. d. expeditie n. Oost-Azie. In 1872 word
hij consul-generaal in Smyrna, in 1875 plaatsvervangend consul-generaal to Leipzig, in
1884 to Genua. Van SCHERZER'S werken noemen we „Raison in Nordamerika" (met Wagner), „Costarica" (1854), „Wanderungen durch
Nicaragua, Honduras und San Salvador"
(1857), „Raise der-Novara urn die Erde" (5e dr.
1876), „Aus dem Natur- und Volkerleben im
tropiscben Amerika" (1864), „Fachmannische
Berichte fiber die osterreichische Expedition
nach Siam, China und Japan" (2e dr. 1872),
„Smyrna" (1873), „Weltindustrie" (1880) on
„Das volkswirtschaftliche Leben der VOlker"
(1885).
Scherzo heet in d. muzikale taal dat in
schertsenden, dikwijls grilligen toon gezet
gedeelte v. een sonata, symphonie, quartet.
of ander uitvoerig stuk, 'twelk door Beethoven, die hierin zeer uitmuntte, voor d.
oudere menuetto in d. plaats is gesteld.
Scheuchzer (JOHANN JACOB), een Zwitsersch wiskundige, natuuronderzoeker on geneesheer, word 4 Aug. 1672 to Zilrich geb.,
waar zijn vader, die dezelfde voornamen
had, doctor in d. medicijnen en stads.physicns
was. SCHEITCHZER studeerde eerst in zijn vaderstad in d. wis-, natuur- on geneeskunde; in
1692 vertrok hij, om zich a. d. natuur- on geneeskunde to wtjden, naar d. universiteit to
Altorf; na daar een jaar to hebben doorgebracht, ging hij n. Utrecht, waar hij in 1694
d. doctoralen graad in d. medicijnen verwierf.
Daarop keerde hij naar Mrich terug on deed
hij zijn eerste reis in 't A 1pen-gebergte; doch
in 1695 ging htj weer naar Altorf, om zich
verder in d. wiskunde to bekwamen. Na zijn
terugkomst in 1696 verkreeg hij d. betrekking
v. tweeden stadsgeneesheer. Hij nam nu ook
studenteu in zijn huis op, aan wie hij onderricht gaf on met d. meesten van wie hij v.
ttjd tot tijd reizen door d. Alpen deed. Doze
reizen warden bijna jaarltjks voortgezet, doch
men hield zich steeds op gebaande wegen,
zonder in d. minder bekende dalen on in 't
hooggebergte door to dringen. Men bepaalde
d. hoogten met d. barometer en verzamelde
berichten over natuurverschijnselen, winden,
aardbevingen, bronnen, d. jacht, d. kaas-productie on andere takken v. nijverheid en opgaven betreffende d. topographic, ten einde
naar deze d. landkaarten to verbeteren; doch
btj voorkeur verzamelde men planten, doff.
stoffen en versteeningen. Iedere reis werd be.
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schreven, met uiteenzetting v. 'tgeen men
gevonden had, onder bijvoeging v. kaarten,
gezichten on afbeeldingen v. voorwerpen. Ten
einde d. kennis v. en d. ijver voor natuurwetenschappeltjke zaken algemeen to verbreiden on aan to wakkeren, gaf SCHEUCHZER
een weekblad uit, dat hij op eigen kosten liet
drukken, onder d. titel „Seltsame Naturgeschichten des Schweizerlandes". In 1710 word
hij benoemd tot professor in d. wiskunde a.
't gymnasium. Omstreeks 't jaar 1712 werd
hem, op aanbeveling v. Leibniz, door d. Russischen keizer Peter d. Groote d. betrekking v. keizerlijk lijfarts to s. Petersburg aangeboden; doch hij sloeg deze eervolle onderscheiding v. d. hand. waarna hem door d.
senaat v. Zfirich 't uitzicht word geopend op
't hoogleeraarsambt in d. wis- on natuurkunde
a. d. academie, zoodra er eon vacature mocht
ontstaan; deze toezegging werd eerst 21 jaren
later, in 1733, na d. dood v. Muralt, verwezenlijkt, bij welke gelegenheid SCHEL'CHZER hoogl.
in d. natuurkunde on eerste stadsgeneesheer
werd. In deze betrekkingen mocht hij zich
echter slechts weinige maanden verheugen,
want hij overl. 25 Juni 1733.
Sedert 1697 was hij lid v. d. „Academia.
Naturae Curiosorum" on sedert 1704 v. d.
„Royal Society" to London on andere geleerde
genootschappen. d. Aan hem en zijn brooder
gerichte briev en, die to Zurich bewaard worden, vullen moor dan 50 boekdeelen in quarto.
Benevens een groot aantal verhandelingen in
verschill. werken v. genootschappen of in
tUdschriften, schreef hij 34 kleine en groote'
werken, onder welke verscheidene betrekking
op Zwitserland hebben. d. Voorn. v. deze zijn:
„Specimen lithographiae helveticae curiosae"
(1702), „Specimen geographiae physicae" (1704),
een Latijnsche vertaling v. Woodward's „Essay
towards a natural history of the earth", waaraan hij later toevoegde „Naturalis historic
telluris illustrata et aucta, una cum defensione contra nuperas objectiones Elias Camerarii" (1714), „Physics oder Naturwissenschaft"
(1701-1703, 2 din), „Beschreibung der Naturgeschichte des Schweizerlandes" (1706-1718,
6 din), „)0e9eaupoinig Helveticus sive Itinera.
alpina tria de annis1702-1704"(1708), „Piscium
querelae at vindiciae" (1708), „Herbarium diluvianum" (1709). „Kern der Naturwissenschaft''
(1711), „De Matheseos usu in theologia" (1711),
„Beschreibung des Nieder-Urner Bads in Glarnerland" (1711), „Nova Helvetiae tabula goographica" (1712), „Enchiridion mathematicurn"
(1714), „Bibliotheca scriptorum historiae naturalis omnium terrae regionum inservientium'''
(1716), „Museum Diluvianum" (1716), „'OveEaL(poitqg Helveticus sive Itinera per Helvetiae
alpinas regiones facta annis 1702-1707 et,
1709—'11" (1723, 4 din), „Oryctographia helvetica" (1718), „A erographia helvetica" (1723 en
1725, 2 din), „De Helvetiae Aeribus, Aquis,
Locis" (1728 en '29, 2 st.), „Nova ex summis,
Alpibus vulgata" (1731), ,Jobi physica sacra"
en „Physica sacra oder Geheiligte Natur-Wissenschaft der in heiliger Schrift vorkommenden naturlichen Sachen" (1727 en '28).
SCHEUCHZER'S laatste palaeontologisch work,
dat veel opziens verwekte, is „Homo diluvit
testis (d. mens(h getuige v. d. sontvloed),
6.9E6axono;" (1726).
d. Grootste verdiensten verwierf SCHEUCHZER ten aanzien v. d. palaeontologie. Ziln
geschriften bevatten d. eerste beschouwingen
over d. geologie der Alpen. Ook hield hey
zich op zijn Alpenreizen met d. botanie bezig;

.
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onderscheidene nieuwe soorten v. pianten
werden door hem ontdekt, beschreven en
afgebeeld.
Van ztjn vier zonen was d. jongste, Johann
Caspar, doctor in d. medicijnen en wegens
zUn uitgebreide kennis v. oudheden, penningen en munten, maar vooral v. d. natuurl.
historie, beroemd. Deze overl. to London in
27-jarigen ouderdom, 10 Apr. 1729. nadat hij
.een Engelsche vertaling v.Kampfer's Historie
v. Japan en Siam uitgegeven had.
Scheuchzer (JOHANN), eon broader v. d.
voorgaande, was eon verdiensteltjk plantkundige, in 1684 to ZUrich gob. HU had eon
nog al afwisselenden levensloop, daar hij, na
eerst eenigen tUd in Hongarije gediend to
hebben, als geheimschrijver v. graaf Marsigli
n. Italie trok en, in zijn vaderland terug.gekeerd, ingenieur werd (1712). Hij was eon
Ilverig botanist en erlangde als zoodanig eon
Europeesche vermaardheid. In 1733 volgde
hij zUn brooder op als hoogl. in d. natuurltjke
historie to ZUrich, waar hij in 1738 overl.
't Plantengeslacht Scheuchzeria is naar dozen
geleerde genoemd.
Reeds in 1708 schreef SCHEUCHZER eon
.„Prodromus A grostographiae Helveticae", vervolgens „Operis agrostographici idea" enz.
<1719) on eindeltik zijn voortreffelijke „A grostographia, sive Graminum, Juncorum, Cyperorum, Cyperoidum, iisque affinium historia"
(1719). Een nieuwe vermeorderde uitgave v.
laatstgenoemd work werd door d. bekenden
Haller bezorgd (1775).
Scheuffelin, Zie Schaeuffelein.
is een ziekte,
Scheurbuik (Scorbutus)
wier verschijnselen zeer afwisselend zijn on
die berust op bloedbederf. Een der voorn.,
bijna nooit ontbrekende verschijnselen is
weekheid, zwelling, paarskleurige roodheid
en pijn v. 't tandvleesch, met losgaan der
tanden. Dit verschijnsel is zoo in 't oog loopond, dat menig geneeskundige reeds verleid
is geworden d. ziekte voor een aandoening v.
't tandvleesch aan to zien, terwijl die tandvleeschaandoening inderdaad slechts eon
barer verschijnselen is. Bij scheurbuik dragen d. beenen 't lichaam met tegenzin; d.
'Oder ondervindt pijn in d. knie6n bij't staan,
een gevoel v. loomheid, dat hem aanzet tot
't aannemen v. een zittende of liggende houding, lusteloosheid, gestoorde eetlust on ge,stoorden stoelgang, aanvankel(jk meestal verstopping, later diarrhee• hij heeft een vale,
aschkleurige gelaatshuid, is droefgeestig en
heeft neiging tot bloedingen, bloedvlekken,
bloedafgang, bloedwateren met toenemende
vermindering der krachten en vooral met een
geheele onderdrukking der energie en een
alles overtrefrend gevoel v. machteloosheid,
zoodat zelfs 't inbrengen v. eten in d. mond
en d. beweging, noodig om to slikken, als
lasten worden beschouwd; ziedaar in weinige
woorden d. scheurbuik geschilderd, zooals zij
zich in d. meeste gevallen langzamerhand
ontwikkelt, totdat deze verschijnselen door d.
kunst worden beteugeld of wel hun verwoestende gevolgen achter zich slepen (waterzucht, koudvurig afsterven v. enkele huiddeelen, necrose v. d. kaakbeenderen of andere
aandoeningen), waardoor 't lichaam v. d. lijder
-allengs wordt gesloopt.
Doze ziekte vertoont zich vooral op ache-pen, die overbevolkt, in vochtige gestichten,
.die overvuld, on in steden, die belegerd zUn,
waar zich bedorven, niet behoorlUk ververschte lucht a. slecht voedsel en terneerdrukkende gemoedsbewegingen, met gemis a.
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beweging, paart. d. Oorzaken v. scheurbuik
zUn dus slechte voeding, gemis a. beweging,
gemis a. lucht en licht en terneerdrukkende
gemoedsaandoeningen; d. behandeling berust
op verwUdering dozer oorzaken of, zoo zulks
onmogeltjk is, op vermindering v. haar aantal. Beweging in d. vrUe lucht (op schepen
op 't dek) is eon eerste vereischte. d. Leiding
v. dit voorschrift on ondersteuning v. deze
behandeling door gepaste geneesmiddelen
eischen d. ervaring v. eon kundigen geneesheer.
Scheur.kies, Zie Roofdieren.
Scheveningen, eon aanzienlUk visschersdorp en zeebadplaats in d. Nederl. prov. ZuidHolland, 3/4 uur v. 's-Gravenhage, waarmee
't door meer dan eau fraaien weg, alsmecie
door eon kanaal verbonden is on waartoe 't
burgerlijk behoort. 't Hoeft circa 12 000 inw.
en wordt in d. laatsten ttjd jaarltjks door 7000 it
8000 badgasten bezocht. In 1886 brandde 't
fraaie badhuis geheel at, doch dit werd reeds 't
volgend jaar door eon nog schooner gebouw
vervangen. Voor zijn haringvisschertj op d.
Noordzee beschikt Scheveningen over meer
dan 200 schepen. Historisch is d. plaats merkwaardig door d. zeeslag, dien M. H. Tromp
bier 10 Aug. 1653 voor d. Hollandsche kust
leverde, door 't vertrek v. Karel II v. Engeland, die zich 2 Juni 1660 to Scheveningen
inscheepte om op zijns vaders troon hersteld
to worden, door 't vertrek v. prins Willem V,
die 18 Jan. 1795 v. hier n. Engeland overstak,
on door d. terugkomst v. zi,jn zoos, die er 30
Nov. 1813 weer a. wal stapte. Ter herinnering
a. laatstgenoemd feit werd in 1865 op d. plek,
waar d. ontscheping v. d. prins v. Oranje
plaats had, een gedenknaald onthuld. dichtbij
't kustlicht. Dit Scheveningsche kustlicht
staat op 52° 6' 16' N.-Br. en 4° 11' 20• 0.-L.
v. Greenw.
Schewtschenko
(Taras Grigorowitsj).
Zie Sjewtsjenko.
Schiaparelli (GIOVANNI VIRGINIO), gob.
4 Mrt 1835 to Savigliano, in Piemont, is
directeur v. d. sterrenwacht to Milaan en
schreef o. a. „Note e riflessioni intorno alla
teoria dells stelle cadente" (1867).
Schiavone (ANDREA), een beroemd schilder, eigenlijk MEDOLA of MEDULA geheeten.Htj
werd in 1522 to Sebenico, in Dalmatia, gob. en
genoot in zijn jeugd slechts zeer gebrekkig
onderwtjs. Aanleg en bestendige oefening
brachten hem echter zoo ver, dat hij d. aandacht trok v. Titiaan, op wiens aanbeveling
hU work vond bU d. versiering der Libreria
v. S. Marco, waar hij zich weldra ale uitmuntend kolorist onderscheidde. Tintoretto
achtte hem als zoodanig hoog, evenals
Caracci. En inderdaad behoort hij, ondanks
zUn gebrekkige teekening, tot d. beste navolgers v. Titiaan; zelfs in zUn oppervlakkig,
vaak om d. broods geschilderd werken
openbaart zich een groot schilderstalent; zin
voor compositie en bevalligheid waren hem
in hooge mate eigen; vooral v. zUn vrouwenbeelden en grtjsaards wordt gezegd, dat
Titiaan ze niet beter had kunnen schilderen.
Ljn penseelsbehandeling was uiterst gemakkeljjk. Met dit al leefde d. kunstenaar in
armoede. Eerst na zijn dood, in 1582, werden
zUn werken zeer gezocht en in d. galerijen
opgenomen. Ztjn voorn. work bevindt zich
in d. s. Marcuskerk to VenetiO en stelt
„d. Wonderbare Vischvangst" voor. Tot zUn
beste schilderijen behooren voorts „d. Geboorte
v. Christus" en d. „Hemelvaart v. Maria". In
onderscheidene paleizen to Venetia en in
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43nkele ga!erijen in Europa treft men zijn
werken aan. Zoo o. a. te Berlijn zijn eigen
_portret; te Weenen ook zijn portret, „d. Aanbidding der herders", „d. H. familie met d.
H. Catharina", „Apollo en Daphne", „Venus
-en Amor" e. a.; te Dresden „d. H. familie met
Magdalena en een Engel"; in 't Louvre d.
busLe v. „Johannes d. Dooper". Hij heeft zelf
ook geetst; zijn prenten worden opgegeven
bij Bartsch, „Peintre Graveur'' XVI.
Schibboleth of Sjibboleth. Ten tilde
v. Jephta (zoo wordt in Richt. XII : 4-6 verhaald) had er een oorlog plaats tuns. d.
Gileadieten en d. Ephraimieten. Er werd een
veldslag geleverd, in welken d. laatsten verslagen werden. Naar d. ruwe zeden v. dien
tijd werden d. overwonnenen over d. kling gejaagd. d. Vluchtelingen trachtten hun leven te

redden door te loochenen, dat zij Ephraimieten
waren. Daar nu deze stam zich onderscheidde
door een lispende uitspraak, zoodat d. Hebreeuwsche sj als s werd uitgesproken, lieten
d. overwinnaars elken vluchteling 't woord
sjibboleth uitspreken. Allen nu, die zeiden
sibboleth, werden neergesabeld, wat misschien
ook 't lot zou zijn der Zeeuwen en sommige
anderen onzer landgenooten, indien zij in een
dergelijk geval v. Ps. II:7 der berijming d.
regel In hem hun Neil, hun hoogst geluk
beschouwen" moesten opzeggen en in em
un eil'' enz. zeiden.
Aan die geschiedenis is 't gebruik v. 't
woord sjibboleth ontleend voor een onderscheidingswoord of meer algemeen onderscheidingsmiddel. Zoo heet 't bijv. v. d inw. v.
zekere stad in ons land, dat zij alttjd, ook bij
't mooiste weer, een parapluie bij zich dragen;
met 't oog daarop zou men dus kunnen zeggen: een parapluie is 't sjibboleth v. een er.
d. Beteekenis v. 't woord (ztjnde korenaar)
doet bier, gelijk v. zelf spreekt, niets ter zake.
Schicht (JOHANN GOTTFRIED), een uitmuntend toonkunstenaar, 29 Sept. 1753 to Reich°.

nau, in 't koninkrijk Saksen, geb. Hoewel nit
nederigen stand gesproten, ontwikkelde hij
echter reeds als knaap zulke buitengewone
begaafdheden, dat hij, na aanvankeltjk op
't gymnasium to Zittau to zijn onderwezen,
zich naar d. hoogeschool to Leipzig begaf, ten
einde in d. rechten te studeeren. Doch, daar
hij een voortreffelijke stem bezat en reeds te
Zittau v. d. kundigen Trier grondig onderwijs
in 't klavier- en orgelspel had ontvangen,
besloot hij, vooral op raad v. Hiller, zich
geheel a. d. muziek to wijden. Hij bleef te
Leipzig, waar hij vooral zanglessen gaf en
versehill. betrekkingen in zijn vak bekleedde,
met name die v. muziekdirecteur en organist.
'Onder zijn composition munten vooral die in
d. kerkstijl uit en v. zijn oratorien bezitten
vele een welverdienden roem. d. Koren v.
Rochlitz's „Das Ende des Gerechten", eon
•door hem gecomponeerd oratorium, worden
tot 't beste gerekend wat in dat vak bestaat.
Ook een „te Deum" v. zijn hand is zeer schoon
•en wordt misschien nog overtroffen door zijn
.„Veni sancte spiritus". Onder een veertigtal
motetten, door SCHICHT geschreven, vindt men
vole v. buitengewone klacht, met zoetvloeiendheid vereenigd, terwtil zijn „Allgemeines Choralbuch" (1820, 3 din) buitengewone bit*
geeft v. zijn muzikale kennis. Van zijn theoretische kunde getuigen onderscheidene geschriften, waarvan d. ,,Grundregeln der Harmonic."
41812) 't voorn. is. SCHICHT overl. te Leipzig,
,

16 Febr. 1823.

Schick
(GOTTLIEB),
een verdienstelUk
Duitsch historie- en landschapschilder, uit
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't tijdperk der herleving v. d. Duitsche kunst.
Hij werd in 1779 te Stuttgart geb. en aanvankelijk door Hetsch, later in d. school v.
d. toenmaals beroemden Franschen schilder
David in d. kunst opgeleid. IIij gevoelde
echter weinig sympathie voor d. pseudoclassieken stij1 der school v. David, ofschoon
deze in hem een uitstekenden aanleg erkende
en alles goods voor zijn richting v. hem verwachtte. In 1802 met een eervollen naam to
Stuttgart teruggekeerd, genoot hij daar eenigen
tijd d. omgang en raad v. d. beeldhouwer Dannecker en begat hij zich vervolgens n. Rome
Daar verloochende hij hoe langer hoe meer
d. richting v. David. Een der eerste sehilderUen,
door hem to Rome voor zijn koning vervaardigd, stelde voor „David voor Saul d. harp

bespelende"; spoedig daarop schilderde hij
,Noach's offerande". Met d. schilderijen oogstte
hij veel room in; alleen d. volgers der oudere
manier berispten zijn streven. Te Rome
schilderde hij vervolgens twee tooneelen uit
't leven v. Christus, in symbolischen geest,
daarna een „Bacchus" en „d. Centaur Chiron,
die Achilles d. boog leert spannen". Bo vendien
componeerde hij eenige landschappen en schilderde hij een schoone kopie naar Rafael's
„Madonna" uit 't paleis Colonna en onderscheidene portretten v. d. familien v. Humboldt, Blankenheim e. a., die hem to Rome
een buitengewoon gunstigen naam deden
verwerven. Zijn laatste en voortretfelijkste
arbeid stelde „Apollo onder d. herders"
voor, een kolossale compositie, waarin d.
kunstenaar d. eerste verschijning v. d. poezie
onder d. menschen en d. verschill. indrukken,
daardoor op allerlei leeftijden en karakters
to weeg gebracht, aanschouwelijk heeft willen
maken. Bevoegde rechters roemen zeer compositie, teekening. uitvoering on koloriet dozer
schildertj, die zich thans in 't koninklijk paleis
to Stuttgart bevindt en door een omtrek v.
Rist en een lithographie v. C. Schmidt bevindt.
In 1806 was SCHICK to Rome met d. dochter

v. d. landschapschilder Wallis gehuwd. d.
Talentvolle kunstenaar Teed echter a. een ongeneeslijke kwaal, voor welke hij ook in zijn
vaderland to vergeefs heeling zocht. Hij overl.
(1812) to Stuttgart in d. voile ontwikkeling
v. zijn talent, maar leefde en werkte toch lang
genoeg, om zich ale d. voorlooper v. een
nieuwen dageraad voor d. Duitsche lcunst to
doen kennen. Zijn richting was meer idealisch
dan heroisch, wat ook in zijn landschappen
stork uitkwam. d. Gedurige vooruitgang, dien
gedurende zijn verblijf to Rome zijn compositie-gave, zijn teekening en zijn koloriet vertoonden, doet met grond vermoeden, dat hij

een nog veel grootere hoogte in d. kunst
bereikt zou hebben, wanneer hij niet in d. bloei

des levens ware gestorven.
Schidone (BARTOLOMEO), een schilder v.
Modena, wordt door Malvasi tot d. leerlingen v.
Caracci gerekend, maar schUnt minder door die
school dan wel door 't voorbeeld v. Correggio
gevormd to zijr, ofschoon zich daarmee een
eigen, krachtig naturalistisch element in zijn
work vermengde. Anderen willen daarin een
vermenging v. d. Stijl v. Rafael met dien v.
Correggio zien. Bij zijn leven vooral hoog
geeerd, werd hij door zijn bewonderaars met
die meesters gelijk, ja wel eons boven hen
gesteld. Landon verzekert, dat men zijn
schilderijen minstens even duur als die v.
Rafagl betaalde. Andere tUdgenooten erkennen, dat hij, bij hooge verdiensten in 't koloriet,
niet alttjd nauwkeurig v. teekening was en
maid° in d. toepassing der perspectief. Ztjn
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koloriet nu is in fresco's juist en bloelend, in
olieverfschilderaen ernstiger, maar steeds
warm en vol barmonie. Zan werken zUn
zeldzaam; ztjn hartstocht voor 't spel roofde
hem d. tad en d. lust tot d. arbeid; bovendien
bereikte ha Been hoogen ouderdom. overl.
in 1615 te Parma als hofschilder v. d. hertog
Ranuzio, op 50-jarigen leeftad, naar men wil
uit verdriet over een zwaar verlies 't spel.
In d. vergaderzaal v. d. gemeenteraad te
Modena bevinden zich fresco's v. ztjn hand,
die ha in 1604, met E. Abali wedijverende,
schilderde. In d. domkerk derzelfde stad ziet
men v. hem „S. Geminiano, een kind uit d.
dood opwekkende'', een zijner beste werken.
In d. academie te Padua een „Pieta". Te
Napels vindt men verschill. werken, waaruit
men hem op ztjn voordeeligst leert kennen.
d. Galerij v. Parma bezit een „Graflegging"
v. nil hand met levensgroote figuren (door
Napoleon I tadelak n. Paras vervoerd) en
't museum te Turtjn twee elk. omhelzende
kinderen. Van buitenlandsche musea bezit
dat to s. Petersburg eenige v. nil werken;
zoo mede 't Louvre drie kleine schilderaen,
een „Heilige familie", een „Graflegging
fakkellicht" en „Christus in 't graf" voorstellende; d. Pinakotheek to Munchen drie kleine
schilderijen v. uitnemende kunstwaarde; 't
Museum Belvedere to Weenen een levensgroote voorstelling v. „Christus met d. Emmausgangers"; 't museum te Dresden een
voortreffeltjke „H. familie", met levensgroote
figuren, en „d. Vlucht n. Egypte", een kleine
schildertj. Onderscheidene werken v. dozen
meester ztjn door Italiaansche en Fransche
meesters gegraveerd.
Schiebroe.k, een kleine gemeente in d.
Nederl. prov. Zuid-Holland, btj Rotterdam, met
450 in w.
Schiedam, een bloeiende handelsstad in
d. Nederl. prov. Zuid-Holland, 1 klein uur t.
W. v. Rotterdam en a. d. uitmonding der Schie
in d. Nieuwe Maas gelegen, met 26 000 inw.
(1892; tegen 15 000 in 1860 en 12 000 in 1840)
en circa 400 jeneverstokeraen. In d. omgelegen weiden dozer stad worden honderden v.
runderen met d. spooling ('t afval) dier
branderaen gevoederd zoogenaamde „Spoelingsdistrict").
Schiefer, een Duitach woord, in onze
e. a. talen als wetenschappelijke benaming
overgenomen en toegepast op gesteenten, die
in dikkere of dunnere platen of bladen splUten
of gemakkeluk vaneenbreken; 't wordt veelal
achter d. naam v. eon gesteente gevoegd,
thonschiefer (lei), aluin-, mica-, kalk-, merge! ,
koper-, zandsteen-, groensteen-, porfierschiefer, enz.
Schiefner (FRANZ ANTON vox), een verdienstelak onderzoeker der Turksch-Tataarache, Mongoolsche en Tibetaansche talon, gob.
18 Juli 1817 to Royal, over!. 16 Nov. 1879 to
s. Petersburg. Hij word in 1863 bibliothecaris
v. d. academie to s. Petersburg on in 1852
tevens lid v. deze installing. Behalve eon
aantal geschriften op 't gebied der taalstudie
leverde SCHIEFNER Oen Duitsche vertaling v.
't Finsche nationals epos „Kalewala" (1852)
on een metrische bewerking v. d. Heidensagen der minussinische Tataren" (1859).
Schieman (een) is een onderofficier a.
boord v. eon schip, met d. rang v. sergeant.
Hem is d. zorg opgedragen over 't voortuig
v. eon driemastschip, zande al wat behoort
tot 't tuig v. d. fokke-mast on d. boegspriet,
waarvan 't hoofd uitmaakt. Op gelake
was is d. bootsman gesteld over 't tuig v. d.
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groote mast en een kwartiermeester over dat
v. d. kruis- of bezaansmast.
Schiereiland noemt men een stuk land,
dat a. bUna alle kanten door d. zee omringd
on alleen door een minder of meer smalls
landstrook met 't vasteland verbonden is.
Voorbeelden ervan vindt men in Kamtsjatta,
Malakka, Voor- en Achter-IndiO, Florida,
Nieuw-Schotland, Oud-Californig, Spanje on
Portugal, d. Krim, Jutland, Morea of d.
Peloponnesus en een deel v. Noord-Holland.
Niet zelden worden d. landengten, waardoor
d. schiereilanden met 't vasteland verbonden
waren, doorgestoken en dan houden in letterljken
deze op schiereilanden to zan. d.
Grieksch-Latansche benaming v. schiereiland
is Chersonesus (zie Chersonesos).
Schieringers en Vetkoopers
waren
d. namen, waaronder twee partaen elk. in d.
Middeleeuwen in Friesland bestreden. EvenaLs
in andere gewesten vonden ook hier d. ver
deeldheden haar oorsprong in 't toenemend
aanzien der gemeenten, die zich na d. tad
der kruistochten tegenover d. adel deden
golden. Na verloop v. tad werden d. Schieringers meer d. volksparta, d. voorstanders
der onafhankelijkheid; d. Vetkoopers daarentegen d. meer gegoeden, die zich al to dikwigs door 't steunen op vreemde hulp' handhaafden. d. Eerste sporen v. dozen twist, die
nagenoeg 400 jaar geduurd heeft, treft men
reeds in d. eerste helft der 12e eeuw aan,
toen 't geschil over eon raweg een geschikt
voorwendsel opleverde tot d. doodelake veete,
die 15 jaar aanhield en waarin verscheidene
adellake geslachten betrokken werden. Sedert
dien tijd braken meermalen dergelake twisten uit, waarin men elk. om nietige redenen
beoorloogde, terwal men later d. begano gruwelen niet zelden door 't stichten v. kerken
on kloosters trachtte to vergoeden. Vele adellake geslachten, die in deze twisten gewikkeM waren, zochten zich door verbintenissen
met rijk geworden poorters en welvarende
gemeenten to versterken. Zoo werden verschill. streken v. Friesland 't tooneel v. kleine
oorlogen, waarin verschill. partaen, ter bevordering v. eigene, doch ten koste der openbare
veiligheid, allerwegen sterkten (stinzen) deden
verrazen, totdat d. onderscheidene pastijen
zich in d. loop der 13e eeuw in twee boofdpartaen oplosten: die der Schieringers on
die der Yetkoopers.
d. Eersten ontleenden waarschanlak hun
naam a. d. schieraal of paling, die in Westergo gevangen on door d. lagers volksklassen menigvuldig gebruikt word; terwtjl d.
Vetkoopers, tot wie in d. regal d. aanzienlUken behoorden, d. naam kregen naar d. vele
runderen, die zU in d. oostelijke deelen v. 't
gewest vetweidden. Een ttjd lang waren d.
partUen vrijwel gescheiden door d. Middelzee;
doch later vermengden z) sich en sloot ieder,
onverschillig waar hid woonde, zich bij een
v. beide aan, al naar hi) meer d. belangen
der lagers of die der hoogere klassen v. 't
yolk voorstond. 't Ontbrak daarbU geenszins
a. leuzen, die d. verdeeldheid levendig hielden ; zelfs 't leggen v. eon turf a. d. haard
was voldoende, om to doen uitkomen, tot
welke partlj iemand behoorde. Soros was 't
vuur der tweedracht schjJnbaar uitgedoofd,
doch dan • ontbrandde 't eensklaps weer met
nienwe heftigheid. K wam 't soms door eenig
onbeduidend voorval onverwachts tot dadeltjkheden, dan behoefde d. bewoner eener bedreigde stins slechts een boom op 't dak to
plaatsen, om d. zUnen v. alle kanten to hulp
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te doen snellen, en er volgde dan een gevecht
of een beleg, waarin beide partijen onmenechelijke wreedheden bedreven.
't Uitbreken der binnenlandsche twisten in
't graafschap Holland schonk d. Friezen d.
gelegenheid, ongestoord tegen elk. to wooden.
d. Verbittering steeg zelfs zoodanig, dat zekere
Vetkooper, Okko ten Broek, d. hulp inriep v.
hertog Albrecht v. Beieren, die toen als
ruwaard 't bestuur over Holland in handen
had. Okko erkende in 1381 d. hertog zelfs als
zijn leenheer, om zoodoende zijn eigen stelling in Friesland to verbeteren. Toen Albrecht
in 1396 een tocht n. Friesland deed, staakten
d. Friezen een wijle hun onderlingen twist,
om onder aanvoering v. Juw Juwinga getneenschappelijk d. Hollander weerstand to
bieden. Noch d. onderneming in 1396, noch
{ten latere in 1398 had een duurzame vestiging v. 't Hollandsche gezag ten gevolge. En
nauwelijks waren d. Hollanders verdreven,
of d. onderlinge twisten tuss. Schieringers en
Vetkoopers herleefden met nieuwe kracht.
Niet altijd bleven d. parttjen echter even
gezind, om gezamenlijk vreemden invloed to
keeren. d. Verbittering bereikte weldra zulk
een hoogte, dat zij d. vrees voor vreemd gezag
deed zwijgen.
In 1480 bracht een twist te Bolsward, waar
• bestuur a. d. minderjarigen Goslik gekomen
was, alles in rep en roer. Juw Jongema en
• moeder v. Goslik maakten beiden aanspraak
op d. voogdijschap, waarin d, eersto zich met
(1. hulp der Vetkoopers geruimen tijd wist
to handhaven. Dit voorval, gepaard a. d.
inneming v. Leeuwarden door d. Schieringers,
.die met weerzin gezien hadden, dat d. welvarende stad zich een soort v. markrecht
begon aan to matigen, bracht een hooggaande
verbittering to weeg, die d. ondergang der
aloude vrtjheid na zich sleepte. d. Ingeroepen
tussehenkomst des keizers had niet d. gewenschte gevolgen. In 1494 wendden d. Schieringers zich nl. tot 't rijksopperhoofd, die
door zijn gezant Otto v. Langen op d. verkiezing v. een potestaat liet aandringen,
opdat 't dozen wellicht gelukken mocht, a. d.
bestaande verwarring een eind to maken. d.
Schieringers kozen Juw Dekema, dien d. Vetkoopers niet wilden erkennen, zoodat d. keizerlijke gezant, geen kans ziende om d. partijen
to bevredigen, onverriehter zake moest vertrekken. Intusschen was Albrecht v. Saksen,
reeds vOOr d. komst v. d. gezant, door d.
keizer tot erfpotestaat over Friesland benoemd. HO ondersteunde nu eons d. eene, dan
weer d. andere, soms ook beide parttjen, ten
einde net d. bestaande verdeeldheden zijn
voordeel to doen. 't Gelukte Albrecht zich in
1498 in zijn waardigheid to doen erkennen;
doch hij moest zich met geweld staande houden, wat later ook met zijn zonen Hendrik
en Joris 't geval was. Nadat d. laatste in
1515 zijn recht op Friesland a. Karel v. Oostenrtik verkocht had, kostte 't dozen eenige
inoeite, die gedeelten a. zich to onderwerpen,
welke liever Karel v. Gelder als hoer wilden
huldigen. d. Geheele onderwerping der Friezen a. 't gezag v. Karel V, in 1523, maakte a.
d. twist, die met geringe tusschenpoozen
eeuwen lang geduurd had, voor good een
einde.
Schiermonnikoog, een der Nederl. Wadden-eilanden, 't vtjfde v. Texel af gerekend
en behoorende bij d. prov. Friesland. 't Ligt
tegenover d. Lauwerszee, is 2 uur lang btj
a 1 uur breed on beslaat een oppervl. v.
5043
waarop circa 900 menschen wonen,
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d. scheepvaart, d. landbouw en d. veeteelt hun bestaan Vinden. 't Oostelijk gedeelte
v. dit eiland is slechts een zandvlakte, 't
zoogenoemde „Oosterstrand", waarop eenige
stuifduinen liggen. Die zandvlakte, welke
langzaam glooiend in 't strand overgaat,
maakt Schiermonnikoog bijzonder geschikt
voor badplaats. Men heeft er dan ook sedert
1867 een vrtj groot badhuis, dat 60 logeerkamers bevat en in d. laatste zomers reeds
door een vrij groot aantal vreemdelingen bezocht werd. Gedurende 't badseizoen bestaat er
een geregelde stoombootdienst op Groningen
en Oostmahorn. In 't Z.-W. v. 't eiland vindt
men d. vruchtbare „Banckspolder" ter grootte
v. 430 11.-A., die door een bijna 5 M. hoogen
zeedUk tegen d. hooge vloeden beschermd
wordt. Doze bedUking was 't work v. mr. J. E.
Banck (zie dat art.), die in 1859 't eiland voor
een som v. 98 000 gld. v. d. faro. Stachouwer,
de 't sedert 1638 bezat, had aangekocht. Voor
dien tijd was 't een bezitting v. d. prov. Friesland, terwijl 't nog vroeger a. 't klooster
„Claercamp" behoorde. d. Naam Schiermonnikoog beteekent dan ook eiland v. grijze monniken, terwijl men in 't wapen v. dit eiland
een barrevoeter monnik vindt. 't Eenige dorp
v. 't eiland is Oosterburen. Voor verdere
bijzonderheden verwtjzen we naar A. Winkler
Prins, „Geschiedenis en beschrijving v. Schiermonnikoog" (1868).
Schieten en Werpen. Onder schieten
verstaat men 't voortdrUven v. projectielen,
die met weinig gekromde banen eon verticaal
doel moeten trelfen, terwijl, wanneer zij met
zeer gekromde banen een horizontaal doel
moeten bereiken, men daaraan d. naam wer
pen geeft. Bij beide heeft men 't voornemen
een bepaald doel te treffen. 't Middel daartoe
is d. juiste richting, waartoe d. vizieren der
verschill. wapens dienen, alsmede d. juiste
keuze der lading. d. WaarschijnlOkheid, eenig
doel to tretfen, hangt v. velerlei omstandigheden af, waarvan d. voorn. zijn: 10. d.
grootte v. 't doe!; hoe grooter dit is, dos to
weer projectielen zullen 't onder overigens
gel Uke omstandigheden treffen; 2°. d. afstand ;
hoe kleiner deze is, des to meer schoten treffen; 3°. d. wind; zoo deze ztjdelings op 't
schootsvlak werkt en aanzienlijke sterkte
heeft, drijft hij d. projectielen zijwaarts uit
dat vlak; zoo hij in 't schootsvlak en v. 't
doel afwaait, houdt hij d. projectielen tegen
en verkort hij d. schootslengte; 4°. d. temperatuur en d. vochtigheid v. d. dampkring; 50. d.
onbekendheid met d. afstand, die minder of
meer juist geschat wordt; 6°. d. constructie v.
't wapen, zijn richting, of 't glad of getrokken
is, d. speelruimte, d. wijze v. ontsteking, d.
wijze v. laden, of daarbtj 't projectiel al dan niet
misvormd wordt, d. gedaante en d. helling der
trekken, d. inrichting der vizieren enz. Om
behoorlijk te kunnen schieten, moeten d. manschappen hun wapen kennen en dit weten to
behandelen. 't Eerste geschiedt door theoretisch onderwijs. 't laatste door schietoefeningen. Die der infanterie beginnen doelmatiger
wijze met d. oefening in 't juist aanleggen;
daarna wordt d. man er a. gewend bU 't
afgaan v. 't schot (dat eerst alleen uit een
slaghoedje, daarna uit een losse patroon bestaat) zich niet to bewegen en eindelUk begint 't schieten met scherpe patronen op eon
schff, op bekende afstanden, eerst op kleinere,
daarna op grootere, tot zoover 't wapen nog
met vrucht kan gebruikt worden. Doze oefeningen in 't schiffschieten , moeten dan voltooid
worden door 't schieten op onbekende afatandie in
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den, in verschill. houdingen, na groote vermoeienissen, enz. Wat bier v. d. schietoefeningen der infanterie gezegd is, geldt ook in
hoofdzaak voor d. overige wapens,natuurlUk
met inachtneming v. hun verschill. aard en
hun gebruik. Hoe zonderling 't ook klinke
(daar d. draagbare wapens reeds meer dan
drie eeuwen 't hoofdwapen der infanterie ztjn),
toch dagteekenen d. schietoefeningen v. daze
eerst v. 't laatste vierde gedeelte der 18e
eeuw, tervitji d. artillerie reeds v. oudsher in
't schieten met scherp op schUven ward geoefend. Men streade er toen slechts naar,
't aantal schoten, dat in een bepaalden tijd
kon gelost worden, zoo groot mogeltjk to
maken, waarbij men aannam, dat 't aantal
trotters evenredig zou ztjn met 't aantal
schoten. Met hoeveel tjver ook thans 't
schUfschieten beoefend wordt, men volgt
toch veelal nog een verkeerde methods en
blijft steeds op 't punt, waarmee men d.
voorbereiding sluiten en d. eigenitjkepefening
aanvangen moest. Men laat nl. in d. regel
d. man alleen schieten op bekende afstanden
en op een bekend terrain; terwtjl 't vuren
op onbekende afstanden, op verschillend terrein, in gesloten orde, enz. slechts btj uitzondering geschiedt. 't Is duideltjk, dat men op
die wtIze een verkeerd begrip v. d. wezenlijke uitwerking der wapens verkrtjgt.
Schietiratoen (pyroxylin e) is eon aether
v. 't salpeterzuur. Cellulose gedraagt zich nl.
als een alcohol en nu levert elk molecuul
ervan (C6H,o0 6) met drie moleculen salpeterzuur onder uittreding v. drie moleculen water
een molecuul schietkatoen, ook trinitrocellulose genoemd. Ofschoon reeds in 1833 door
Braconnot ontdekt, trok 't eerst d. algemeene
aandacht na d. onderzoekingen v. Schonbein,
omstr. 1845. 't Wordt verkregen door gezuiverde boomwol gedurende 10-15 minuten a.
d. werking v. rookend salpeterzuur bloot to
stellen, daarna lang uit to wasschen, zoodat
d. vezels door geen spoor v. zuur meer verontreinigd worden, on eindelijk btj zachte warmte
to drogen. Volgens sommigen verkrUgt men
betere uitkomsten door d. boomwol in een
mengsel v. geltIke deelen zwavel- en salpeterzuur to dompelen.
d. Boomwol is door daze bewerking bijna
tweemaal zwaarder geworden, maar overigene, schoon op 't gevoel, op 't bloote oog
niet veranderd, terwtil men onder d. microscoop, behalve dat d, katoenvezels zich minder gladen meer gerimpeld vertoonen, geen
verschil in 't weefsel opmerkt. Scheikundig
is 't evenwel een andere stof geworden; jodium
en zwavelzuur, die cellulose blauw kleuren,
laten 't schietkatoen onveranderd. In ontbrandbaarheid overtreft 't zelfs 't buskruit.
Na d, ontploffing, die reeds onder 100° C.
plaats heeft op een nog niet verklaarde
wtjze, worden - d. volgende gassen ontwikkeld
koolzuur, kooloxyde, stikstofoxyde en waterdamp. d. Verwachting, dat 't schietkatoen
met voordeel 't buskruit zou kunnen vervangen, is voor vuurwapenen niet bewaarheid; d.
ontploffing geschiedt zoo plotseling, dat 't
wapen verbrUzeld wordt. 't Bewaren v. groote
hoeveelheden schietkatoen is voorts zoo goad
als onmogelUk, aithans wanneer men zich
niet a. d. grootste gevaren wil blootstellen.
d. Voordeelen v. 't gebruik v. schietkatoen
(krachtige werking, verbranding zonder eenig
overschot en goedkoopheid) kunnen niet opwegen tegen d. opgesoMde bezwaren en vandear, dat 't schietkatoen tot nog toe alleen
een bepaalde toepassing vindt btj 't doen
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springen v. mUnen on rotsen, voor 't aanleggen v. wegen on voor sommige andera
doeleinden.
Behandelt men schietkatoen met Uzervitriool, dan wordt 't onder opneming v. d.
elementen v. 't water weer gesplitst in cellulose en salpeterzuur (zie ook 't art. collodium).
Nauw verwant met 't schietkatoen is 't.
xyloidine, dat door d. werking v. rookend salpeterzuur op zetmeel verkregen wordt. Doze
stof, eveneens een aether v. 't salpeterzuur,
ontploft btj 180° C. en levert door reductiemiddelen (Uzervitriool) weer zetmeel,
dezelfde wUze als 't schietkatoen daardoor
weer in cellulose overgaat. 't Is onoplosbaar
in water, alcohol en aethor, daarentegen oplosbaar in vele zuren. •
Uit manniet is ook een overeenkomstige
verbinding bereid, door behandeling met een
mengsel v. stark salpeterzuur on zwavelzuur.
Doze verbinding, die men nitromanniet of knalmanniet noemt, is gemakkelUk kristalliseerboar uit warmen alcohol of aether on eigenitjk
ook een aether v. 't salpeterzuur en dus niet.
een nitroverbinding. Door verhitting ontploft.
't minder heftig dan schietkatoen, met een
sterken knal daarentegen onder een homer.
Men heeft 't daarom en, omdat 't zonder gevaar bereid kan worden, voor d. vervaardiging v. percussions aanbevolen. 't Ontwikkelt•
evenwel bij d. ontploffing roods dampen v.
salpeterigzuur, die op d. duur 't metaal moo
ten aantasten.
Schietmotten (Phryganidae),
ook wel
watermotten en stekaas genoemd, zijn dieren,
die niet, gelijk d. naam zou doen vermoeden,
tot d. vlinders behooren, maar die tot d. netvleugelige insecten (neuroptera) of tot een
afzonderlijke orde (die der trichoptera) gebracht
worden.
d. Kenmerken der schietmotten ztjn: vier
vliezige vleugels, v. welke d. voorste ongeplooid en veelal met haartjes bezet zip en
steeds takvormig verdeelde aderen bezitten,
terwijl d. onderste breeder zijn en overlang•
als een waaier geplooid worden; 't voorborststuk is zeer kort; d. monddeelen ztjn ongeschikt tot kauwen en d. bovenkaken onvolgroeid; d. achterschenen hebben lange sporen a. 't einde on meestal ook in 't midden..
d. Sprieten ztjn gewoonlijk lang en uit eon.
menigte kleine leedjes samengesteld; btj sommige soorten, evenals bij d. vlindertjes v. d.
geslachten .Adela en Nematois, overtreft d.
lengte der sprieten wel driemaal die v. 't
lichaam. Btj vele soorten ztjn d. voelertjes
a. d. mond zeer harig, bij andere bUzonder lang.
d. Schietmotten leggen hoar eieren, die gewoonlUk een groene, geleiachtige mama vormen, in 't water, vastgehecht a. een waterplant. d. Larven, die eruit voortkomen, leven
in 't water en wel in kokertjes, die zij uit
verschill. zelfstandigheden, al naar d. soort
v. schietmot, samenstellen on die a. beide
einden open sp. Men vindt kokertjes, nit
kroosblaadjes, uit rietstengels, uit sand, uit
hout en zelfs nit steentjes en slakkenhuisjes
vervaardigd. d. Larven zelf zijn cylindervormig en week, met een harden kop en drie
vit lange voorpooten, alsmede gewoonlVk
drie vleeschachtige uitsteeksels op d. vierden
lichaamsring. Zij verpoppen in d. koker, na
alvorens d. eene opening met een network
toegesponnen en d. andere op een steen of
stengel vastgesloten te - bebben.

Men vindt d. schietmotten a. waterkanten
en tuss. vochtige bosschen, alsmede dikwerf
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in d. huizen, waar zij met onbesuisd geweld
in 't licht of tegen een lampenballon vliegen.
Linnaeus bracht alle soorten tot 't geslacht
Phryganea; sedert zijn opgaven zijn er evenwet zoo vele soorten ontdekt en zoo zeer
onderling afwijkende, dat 't noodig geworden
is, haar in vele geslachten of te deelen, welke
geslachten nu te zatnen d. fam. der phryganidae uitmaken.
Schievelbein

(FRIEDRICH ANTON HERMANN),

een Duitsch beeldhouwer, geb. 18 Nov. 1817
to Berlijn, waar hij onderwezen werd in d.
kunst door Ludwig Wichmann. Een tijdlang
werkte hij ook to s. Petersburg on daarna
ontwikkelde hij ook to Berlijn een groote
werkzaamheid. Van zijn beeldhouwwerken
noemen we een der acht groepen op d. slotbrug to Berlijn (1853), d. fries in 't nieuwe
museum, d. verwoesting v. Pompeji voorstellende, d. reliefs voor d. spoorwegbrug to
Dirschau (1855) en d. standboelden v. Luther
en Melanchton voor d. universiteit to Koningsbergen. SCHIEVELBEIN over]. 6 Mei 1867 to
Berlijn, waar hij sedert 1860 professor a. d.
academie was.
Schlieten. of Sjiieten beeten bij d. Mohammedanen diegenen, welke, in tegenstelling
met d. Sunnieten (zie Sunna en Sunnieten),
d. vierden khalif Ali-ben-Aboe-Taleb, d. schoonzoon v. Mohammed, voor diens wettigen opvolger houden on daarom d. dynastie der
Omajaden (zie Omajaden) als onwettige geweldenaars aanmerken. Doze meer staatkundige richting in d. boezem v. 't Islamisme
heett vroeger aanleiding gegeven tot vele
onlusten ; tegenwoordig zetelt zij hoofdzakelijk
in Perzie, ten gevolge v. d. invloed v.'t stamhuis der Safiden, aldaar in 1520 door Schach
Ismael gevestigd.
Schijn wordt in 't algemeen a. wezen
tegenovergesteld. Ofschoon 't woord v. schijnen afkomstig is en oorspronkeltjk alleen
lichtglans beteekende (als zonne- of maneschijn), wordt 't thans meer in d. beteekenis
v. een bedriegelijke voorstelling aangenomen,
die niets wezenlijks bevat. Er kan dus ook
v. een logischen, bovennatuurkundigen on
aesthetischen schijn in d. wtjsbegeerte gesproken worden on vele drogredenen, valsche
beweringen on smakelooze voorstellingen
kunnen d. schijn v. waarheid bezitten, 'tgeen
iets geheel anders dan d. waarschtjnlijkheid
is. In 't zedelijke zijn schtjndeugd en schtjnvroomheid d. laagste der ondeugden of
huichelarij. d. Schtin kan echter ook d. afspiegeling v. 't wezen zijn, dat wij niet in zich
zelr kunnen kunnen, zooals volgens Kant
d. buiten ons bestaande voorwerpen slechts
verschtinselen (phenomenen) der wezenlijke
zaken (noumenen) zijn, die wij niet in haar
wezen kunnen doorgronden en met welke
d. eerste moeten overeeenkomen, zonder dat
wij ecnter in staat zijn, die overeenkomst te
bepalen; wij moeten bier dus wet d. schijn
voor 't wezen nemen (zie Kant).
Schijndel, ook Schindel, is eon gemeente
in d. Nederl. prov. Noord-Brabant 1 1/2 uur t.
N.-0. v. Boxtel, met 5200 inw., die v. d. landbouw en d. veeteelt leven.
Schijndood (Asphyxia) is een der minder
juist omschreven toestanden v. 't organische
wezen, waarbij 't leven tijdeltjk ophoudt zich
met duidelijk kenbare verschijnselen to vertoonen, terwtjl 't vermogen v. voort to leven blijft
bestaan. d. Kenmerken zijn dus negatief: geen
hartslag, geen ademhaling, geen gevoeligheid,
on beweging. Volgens sommigen intusschen
is eon der beide harttonen (voornamelijk d.
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tweede toon) alttjd nog hoorbaar, zoolang 't
leven niet volkomen is uitgebluscht. d. Inwendige lichaamstemperatuur, die bij 't ltjk
daalt tot op d. warmtegraad der omgeving,
}Alt, zoolang 't leven nog voortduurt, altijd
lets hooger, zoodat dus een in d. maag gebrachte thermometer in twijfelachtige gevallen een zeer goed herkenningsmiddel tuss.
dood en schijndood is.
d. Meeste berichten v. schijndood zijn door
leeken opgegeven on verdienen wegens d.
persoonlijkheid der berichtgevers slechts een
beperkt vertrouwen; vandaar dat 't onmogelijk is to bepalen, hoe groot d. langste
duur v. schijndood kan zijn. In d. goed geconstateerde gevallen duurde d. schijndood niet
veal langer dan twee dagen.
d. Innerlijke oorzaak v. schijndood is tijdelijke verlamming der hartwerking, door verdooving of plotselinge uitputting (ten gevolge
v. verbloeding, braakloop, zenuwoverspanning,
schrik, hevige bltjdschap). In twijfelachtige
gevallen is 't raadzaam d. beginnende rotting,.
't dof worden v. 't huornvlies der oogen
(36-48 uren na d. dood) of to wachten, alvorens men tot begraven overgaat.
d. Lijkenhuizen, waarin men d. lijken, behoorlijk bewaakt, gedurendo een of twee dagen
laat liggen, zijn zeer doeltreffend om't levend
begraven to voorkomen, maar tevens zeer
kostbaar voor niet al to ruim voorziene gerneentekassen; daarom is 't schouwen der
lijken door bevoegde geneeskundigen een
veal beter en ook goedkooper veiligheidsmaatregel.
Schijngestalten of phasen noemt men
d. vormen, onder welke donkere hemellichamen, die hun licht v. andere hemellichamen ontvangen, zich a. ons voordoen.
Voor d. schijngestalten der maan, een donker
hemellichaam, zie men 't art. Maan. Ook d.
planeten moeten schijngestalten vertoonen;
d. schijnbare vormverandering v. Jupiter iseditor zoo goring, dat v. d. phasen v. dit
lichaam niets to bespeuren is. Duidelijker
zijn d. schtjngestalten v. Mars waar to nemen,
en die v. Venus. een der binnenplaneten t
vertonzlfsaekomtd.
phasen v. d. maan.
Schijnvoet (simoN), een Nederl. architect,
word in 1652 to 's-Gravenhage geb., maar
bracht d. langsten tijd ztjns levens to Amsterdam door, waar hij zich een bijzonderen naam
verwierf door 't bouwen v. onderscheideneaanzienlijke huizen en door 't aanleggen v.
buitenplaatsen a. d. Amstel on d. Vecht. Hij
was ook een geoefend teekenaar on graveur
en bezat een rijke verzameling v. oudheden,
munten en zeldzaamheden, waarvan eenigevoorwerpen voorkomen in d. door hem uitgegeven prentwerken. Hij overt. to Amster- ,
damin172.
Schijnvoet (JAcoBus). een Nederl. graveur, in 't laatst der 17e on 't begin der 18e.
eeuw to Amsterdam woonachtig. Htj heeft d..
teekeningen v. Roeland Roghman,Nederlandsche oudheden, stads- en dorpsgezichten voorstellende, in prent gebracht. Ook mar zijn,
eigen teekeningen heeft 110 soortgelijke voorstellingen gegraveerd.
Schikaneder (EmANutL), een Duitsch
dichter, vooral bekend als schrijver v. d.
tekst der door d. muziek v. Mozart wereldberoemde „Zauberflote", geb. in 1751 to Regensburg on over]. 12 Sept. 1812 to Weenen. Hiiy
wijdde zich geheel a. 't tooneel, niet alleen
door 't schrtjven v. een menigte treur-, tooneel- en blijspelen, verzameld in zijn „Thea-
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tralische Werke" (1792, 2 din), maar ook door
't besturen v. d. uitvoering, waartoe hem een
grondige kennis v. 't tooneel ten dienste
stond.
Schikgodinnen, Zie Parken.
Schild, 't voorn. verdedigings-wapen in
d. Oudheid en d. Middeleeuwen, hier to lande
vroeger beukelaar geheeten; 't was v. zeer verschillende grootte on gedaante en bestond nu
eons uit bout, met leder of metaal bedekt,
dan weer geheel uit metaal. 't Voetvolk had
aanvankeltjk grooter schilden dan d. ruiterij;
zU werden voor beide wapens steeds kleiner,
zoodat ztj eindeljjk niet meer dan 6 tot 8
dM. middellijn hadden, en verdwenen na d.
invoering der vuurwapens geheel. BU d. Grieken onderscheidde men 't groote schild (tyreos),
-dat een manslengte hoog en v. ovaalrondon
norm was en v. binnen een passant voor
d. linkerarm had, en 't kleine cirkelronde
schild (aspic), v. nagenoeg 6 dM. middellijn, v.
twee passanten voorzien tot 't doorsteken v.
d. linkerarm. 't Groote schild ward vervaardigd uit verschill. lagen runderleer on
voorts met een metalen plaat bedekt of minstens v. metalen randen voorzien; 't kleine
schild bestond voor d. zwaar gewapenden uit
metaal, voor d. lichtgewapenden uit hout, met
leer overtrokken, of uit vlechtwerk. Verschill.
Aziatische volken hadden zeer groote schilden v. vlechtwerk, die d. naam pavesa droegen. Deze dienden voor d. boogschutters, die
hen met een Uzeren punt in d. grond staken
-en zich daarachter dekten. Doze schilden
kwamen later ook in Europa in gebruik; men
vindt ze zelfs nog in d. Middeleeuwen en
later vermeld, o. a. bij 't beleg v. Bayonne
in 1451 on in d. slag v. Marignano in 1515. —
d. Romeinsche zwaargewapenden hadden een
groot vierkant schild (scutum) uit bout, met
leder overtrokken en v. metalen randen voorzien; d. lichtgewapenden een rond schild
(parma) v. 1 M. middellijn en d. ruitertj een
ovaalrond schild (clypeus).
BU alle volken der Oudheid was 't schild
een eerewapen; 't was d. grootste schande
't wag to werden of in d. strijd to verliezen. d.
Gesneuvelden of gekwetsten werden op hun
schild v. 't slagveld gedragen. BU d. Romeinen ward hij, die zonder schild terugkwam,
gesteenigd of doodgeslagen.
't Voetvolk v. d. nieuweren tUd voerde in
d. regel geen schild; alleen d. dubbelsolders,
die d. aerate gelederen v. 't vierkante bataljon vormden, bezigden kleine schilden, die
alleen met d. linkerarm konden gehanteerd
worden, o. a. d. brocchieri der Spaansche
infanterie, of die a. een riem over d. schouder hingen, o. a. d. cirkelvormige rondassen,
die tot 't eind der 17e eeuw bleven bestaan.
In 1595 list prins Maurits proeven nemen,
om met groote schilden of targes door een
bataljon piekeniers been to dringen. Deze
proeven gelukten volkomen; doch om onbekende redenen werden die targes niet Ingevoerd. In 't algemeen werden d. schilden niet
alleen in 't gevecht v. man tegen man gobszigd, maar d. Grieken on Romeinen wisten
in groote afdeelingen hun schilden zoodanig
to houden, dat daardoor een ondoordringbare
muur ontstond, vooral dienstig tegen d. aanvallen der vUandeltike ruitert Ook maakten
ztj v. d. schilden d. zoogen. testudo (schildpad),
een stormdak, door hen boven bun hoofden to
houden, en volgens d. overlevering moot sulk
een dak zoo stevig geweest zUn i dat niet
alleen enkele ruiters, maar ook lichte voertuigen daarover konden Alden. Tegenwoordig
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komt in Europa dit wapen nog alleen voor
bU d. sappenarbeid (zie Beleg).
Schild, Zie Wapenschild.
Schild v. Sobiesky, een klein sterrenbeeld, door Hevelius ingevoerd. 't Staat tuss.
Antinous on d. Slang, t. N. v. d. Schutter, en
bestaat uit slechts weinige sterretjes, v. welke
een veranderl!jk is en in 60 d. 9 u. tuss. d.
5e en 7e grootte afwisselt.
Schildburger, eigenl. een met een schild
gewapend burger, is d. naam v. een onnoozel
mensch, een botterik, een Boeotier. — Een
Schildburger streek beet dienvolgens een grove
lompheid, een ergo domheid.
Schilderkunst wordt genoemd die heeldende kunst, welke op een plat vlak a. 't
schoone een zichtbare gedaante geeft door
middel v. lijnen on kleuren. d. Schilderkunst is, materioel gesproken, d. beperktste
der beeldende kunsten, daar ztj zich buiten
d. vlakke ruimte bewegen kan noch wil; uit
't oogpunt v. d. geest daarentegen is zU d.
't meest vrije, daar zU op die vlakke ruimte
niet slechts d. schijn v. lichamelUkheid,maar
bovendien ook d. a'spiegeling der ziel en des
gemoeds, 't inwendige leven kan uitdrukken.
Vandaar, dat men haar onder d. beeldende
kunsten beschouwt als die, welke d. meeste
illusie teweegbrengt, en dat men d. uitdrukking „geschilderd" ook in figuurlUken zin op
d. voortbrengselen der dicht- en toonkunst
toepast. Z0 is ook d. rUkste der beeldende
kunsten, daar ztj 't uitgestrektste gebied beheerscht v. 'tgeen voor to stellen is. Alles wat
in d. hemel of op aarde belangstelling wekt,
kan door haar, voor zoover 't to verbinden
is met eenige lichamelUke verschUning, worden voorgesteld. 't Is d. kunst, waarin 't gemoedsleven zich begint to openbaren. d.
Romantische kunstvorm met haar innigheid
was dan ook,- in tegenstelling v. 't objectieve
karakter v. d. kunst der Oudheid, 't element,
waardoor d. schilderkunst tot haar voile ontwik keling kwam.
Wat d. techniek aangaat, d. schilderkunst
kan alleen daardoor d. lichamen op eon
plat vlak afbeelden, dat ztj hun perspectievische omtrekken op 't vlak teekent; z(j berust
dus op d. grondslag der teekenkunst, maar
onderscheidt zich v. deze door 't voorstellen
der voorwerpen met hun eigendommelUke
kleuren en bovendien door 't koloriet, d.
tegenstelling en harmonie der kleuren on d.
ontwikkelingv. licht en bruin. d. Teekening
wordt eerst in d. schilderkunst tot een volkOmen bezield geheel; deze bepaalt 't karakter
der vormen en geoft daaraan natuurlUkheid.
't Koloriet bezit, in verband met 't hoofddenkbeeld der voorstelling, een hoofd- of
grondtoon, waardoor d. harmonie v. 't geheel to weeg gebracht wordt en d. verschill.
plaatsel0ke of ondergeschikte kleuren a. elk.
verbonden worden. Van groot gewicht is
voorts d. perspectief der lijnen, waardoor d.
trapsgewljze verwUdering v. een aangenomen
standpunt uit en d. juiste afneming der grootte
v. d. verschill. voorwerpen naarmate v. d.
afstand worden uitgedrukt. d. Schilderkunst
volgt daarblj meetkunstige wetten, die a. d.
natuur ontleend $In. Niet minder gewichtig
is d. luchtperspectief, waardoor in een schilderU d. luchtruimte wordt uitgedrukt, in
welke in d. natuur 't voorgestelde onderwerp zich zou moeten vertoonen.
Men heeft d. schilderkunst verdeeld in onderscheidene genres. Vooreerst naar d. aard der

voorgestelde onderwerpen, waardoor zich d.
rubrieken historische-, genre-, portret, dieren-,
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landschap- en sti/leven-schilderkunst hebben

gevormd. d. Historische schilderkunst in ruimeren zin omvat niet slechts voorstellingen uit d. geschiedenis der wereld, maar al
wat een hoogere en ideale opvatting, losgemaakt v. d. toevalligheden, a. 't individu
vorbonden, vereischt; dus ook godsdienstige
voorstellingen, schilderijen v. heiligen of v.
bijbelsche verhalen, mythologische voorstellingen enz.; met meer recht zou zij dus d.
ideale schilderkunst kunnen genoemd worden.
Bij d. bepaling v. 'tgeen al of niet historische schilderkunst is, moet echter meer gelet worden op d. opvatting dan op d. onderwerpen. Godsdienstige, mythologische en
legendarische onderwerpen geven niet altijd
historische schilderijen. d. Historische schilderkunst verheft d. menschelijke gedaante
door haar tot drager to maken v. een hooger
denkbeeld en haar aanzijn vast to knoopen
a. een grootsch, voor d. menschheid gewichtig
moment. Zoodra d. schilderkunst zich als
zelfstandige kunst bij d. Grieken ontwikkelde,
was zij in dien zin werkzaain on vereeuwigde
zij d. heldensagen of zegepralen des yolks. In
d. christeltjken tijd waren d. voortbrengselen
der schilderkunst langen tijd bijna uitsluitend
d. zichtbare voorstelling der religieuse geschiedenis en d. uitdrukking v. vrome gevoelens. In beide gevallen stelde zij d. mensch
voor, uit een hooger oogpunt gezien, nl. met
betrekking tot d. uitdrukking v. 't zedelijke
en verhevene in d. mensch. Die uitdrukking
vordert in d. eerste plaats als middel 't bezigen v. edele on strenge vormen on d. voorstelling v. d. edele bewegingen des gemoeds
en des geestes. Volgens een zeer algerneen
verspreide meening is in d. historische schilderkunst d. stifi, d. i. d. opvatting en voorstelling v. een historisch feit volgens zekere
conventioneele regelen, deels a. andere kunsten, deels a. d. traditie der schilderkunst
zelf ontleend, noodzakeltjk. Echter wordt bij
anderen meer on meer d. twijfel levendig, of
d. wetten der schilderkunst v. d. Grieken (a.
die hunner beeldhouwkunst ontleend) en of
d. traditie, waaraan d. kerk (met bedoelingen,
die a. d. kunst en haar ontwikkeling geheel
vreemd waren) d. schilders gekluisterd hield
en somtjjds nog wil houden, voor d. historische schilderkunst, in vrijen, algemeenen
zin genomen, bindend rnogen en kunnen zijn.
Tot d. historische vormen der historische
schilderkunst behooren voorts nog 't historische of heroische landschap, alsmede d.
ideale voorstelling v. goden of heiligen, d.
allegorie6n en d. symbolische voorstellingen,
't historisch portret enz. Later ontstond 't
historische genre, waarin 't historische karakter wel eons verdween onder d. bf willekeurige, Of toevallige, Of bijkomende omstttndigheden in d. voorstelling v. eenig historisch
feit en dat daarom d. voorstanders v. d. sttjl
een gruwel moest zijn. Zeker hebben dozen
't recht om to verklaren., dat d. historische
schilderkunst niet a. haar roeping voldoet,
wanneer zij Met vOOr alles 't karakter v. d.
personen, d. tijd en 't voorgestelde feit uitdrukt on 't dramatische moment der handeling niet met juistheid on kracht door haar
wordt weergegeven. Trouwens, d. beste Fransche on Belgisch° schilders v. onzen tijd hebben bewezen, dat men ter wille v. d. BUN
niet den der overige hulpmiddelen v. d. schilderkunst behoeft to verzuimen, om een aangrtjpende historische voorstelling to leveren,
en d. voorbeelden zijn niet zeldzaam (vooral
in Duitschland), dat men met stij1 alleen
VIII.
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geen historische voorstellingen maakt, in
welke d. beteekenis der handeling dadelijk
door wat 't oog ziet a. d. geest wordt geopenbaard.
d. Genre-schilderkunst (zie Genre) stelt tooneelen on toestanden voor uit 't dagelijksch
leven, a. welke zij door zedelijke of humoristische beteekenis of door d. bekoorlijkheid v.
't ouderwetsche of vreemde of eindelijk door
d. behandeling een hoogere belangrtjkheid
west to geven. Een eigenaardige plaats tuss.
d. andere genres neemt 't portret in. Een bevoorrechte plaats in -'t gewone leven heeft d.
landschapschilderkunst verkregen, die ook d.
zeestukken, stadsgezichten, voorstellingen v.
't inwendige v. gebouwen enz. omvat (zie
Landschapschilderen). In die schilderkunst spiegelt zich d. gemoedsstemming af, zooals zij
door d. indruk der natuur wordt bepaald,
door middel der stoffage, nl. der figuren op
d. voorgrond, wordt zij sours zeer nabij d.
grenzen der historische schilderkunst gebracht. d. Werking v. 't Licht en der kleuren
is bij haar steeds als hoofdelernent workzaam. Bloom- en vruchtenstukken (zie Bloernstuk), stillevens, grotesken en arabesken
sluiten zich bij d. genoemde soorten v. schilderkunst aan. 't Hoofddoel der laatstgenoemdo genres is natuurwaarheid en meesterschap over koloriet en lichtettect; op zich
zelf staan zij dus minder hoog, uit een zuiver
aesthetisch standpunt beschouwd. Een laatste
hoofdafdeeling vormt 't dieren-genre, meer beperkt dan d. andere on hieraan zijn hoogste
aantrekkelijkheid ontleenende, dat 't niet
slechts afzonderlijke dieren, maar 't karakter
der verschill. diersoorten, 'tzij in rust, 'tztj
in actie, nu eons verschill. diersoorten samenvoegende, dan weer d. dieren in betrekking
tot d. mensch, met groote natuurgetrouwheid en onuitputtelijke verscheidenheid
voorstelt.
Er zijn ook nog andere verdeelingen in d.
schilderkunst, samenhangende met d. aard v.
't gebezigde materiaal en d. wijze v. behandeling. Zoo onderscheidt men d. encaustiek der
ouden, die d. nieuwe schilderkunst in was
nabijkomt (zie Encaustiek), verder d. met
haar verwante email-schilderkunst, d. glasschilderkunst (zie Glasschilderen) on 't porseleinschilderen, waarbij men ook nog 't mozaiekschilderen (zie Mozalek) en 't schilderen door
middel v. borduren en woven voegen kan.
Ten opzichte v. d. aard der verven verdeelt
men d. schilderkunst in olieverf-, pastel-,
waterverf-, fresco-, gouache- en miniatuurschilderkunst.
d. Geschiedenis der schilderkunst wordt
naar aanleiding v. haar toongevende on gewichtigste verschijningen in twee hoofdtijdvakken verdeeld, t. w. dat der antieke en
dat der nieuwere of christeltIke schilderkunst.
Van een Oostersche schilderkunst, vOOr die
der Grieken en Romeinen, of v. een schilderkunst bij niet-christelijke volken v. d.nieuworen tijd valt weinig to zeggen. d. Schilderkunst der vroegere volken heeft alleen beteekenis als voorbereiding tot d. kunst der
Grieken en d. eigenlijke schilderkunst begint
eerst daar, waar d. kleur in vormen begrensd
en daardoor a. 't afgebeelde een zelfstandige
beteekenis gegeven wordt. In Egypte en
Mexico schijnt d. schilderkunst alleen d. vervulling v. seer bekrompen, verstandeltjke behoeften op 't oog gehad to hebben. d. Onontwikkelde geest der Hindoes word door d.
bonte schittering v. d. kleuren sohadeloos
gesteld voor 'tgeen a. d. zuiverheid en juist
26
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beid der vormen ontbrak. Ook btj d. Perzen
was d. schilderkunst blUkbaar alleen een met
godsdienstige doeleinden bezigen v. kleuren.
Bij d. Egyptenaren, die zooveel invloed uitoefenden op d. Grieksche beschaving, outstond d. schilderkunst voornameltjk uit godsdienstige behoeften en werd hear karakter
daardoor bepaald; zU stond er in een zeer
nauwe, doch ondergeschikte betrekking tot
d. beeldhouw- en bouwkunst. Men vindt
Egyptisch schilderwerk v. hoogen ouderdoni
op tempelwanden en in grafgewelven, op
Grieksche reliefs, deksels v. mummien en
mummienkisten, alsmede op papyrusrollen.
't Eerstgenoemde is beschilderd beeldhouwwork, met ingesnedene, door metaal of verf
aangeduide omtrekken, zooals d. dusgenaamde
Isis-tafel, 't belangrUkste gedenkteeken in dit
genre. d. Muurschildertjen in tempels en catacomben bestaan uit kolossale, besehilderde
figuren, met ingesneden omtrekken en door
kleinere voorstellingen omringd.
d. Oudste Grieksche schilderschool ontmoeten wij a. d. kusten en op d. eilanden v.
Klein-Azle. d. Vroege bloei der kunst in die
gezegende landen is to danken a. een samenloop v. gelukkige omstandigheden. Reeds in
d. eeuw v. Homerus ziet men daar als 't
ware voorbereidende proeven met gekleurde
tapijten en weefsels nemen. Vanhier uit moeten d. Grieksche kolonien a. d. kusten v. Italie
en Sicilie d. kiemen harer kunst hebben ontvangen. Ook in 't eigenlijke Griekenland ontmoeten wij d. schilderkunst ale helpster der
beeldhouwkunst tot 't bereiken v. religieuse
doeleinden. Van ()wisher gewoon d. ruwe
afgodsbeelden met ruwe verven of to beelden,
begreep men ook later zich v. 't hulpmiddel
der kleuren to moeten bedienen om meer
leven a. d. ongekleurde stof bij to zetten; ja ten
slotte placht men ook d. oogen to schilderen
of met email of edelgesteenten uit to drukken. Eerst laat vertoont zich d. schilderkunst
onaf hankelUk v. d. plastiek a. d. tempelwanden. Ook d. friezen der tempels, d. reliefs der
frontons, d. galerijen warden geschilderd of
hover beschilderd. d. Eigenlijke schilderkunst
ging v. d. teekening en v. d. omtrekken der
schaduwen uit, welke men weldra begon aan
to dniden. Daarna begon men d. omtrekken
met een kleur, gewreven schelpzand. uit to
monsteren en eindelUk d. ronding der lichamen,
door licht en schaduw en trapsgewUze vermindering v. toon, nauwkeuriger uit to drukken. d. Oudste overbltjfselen dozer Oenkleurige
schilderkunst, die ook later nog in wezen
bleef, zUn d. dusgenaamde vaasbeschilderingen met zwarte, silhouetachtige figuren op
ongekleurden grond. Voor 't teekenen v.
omtrekken, dat, volgens d. anecdote v. d.
wedstrOd tuss. Apelles en Protogenee, onder
d. Grieken tot groote volkomenheid geraakte,
en voor d. OOnkleurige schilderkunst was d.
griffel voldoende, waarmee men gekleurde
wastabletten, toebereide dierenhuiden en glad
gemaakte beukenhouten platen bewerkte. d.
Polychromie of veelvervige schilderkunst
deed een kunstiger werktuig, 't penseel, op
d. voorgrond treden, dat met meer vrijbeid
en krachtiger to hanteeren vial. Onder d.
minder bekende kunstenaars dozer periode is
Papenus merkwaardig, d. neef on helper v.
Phidias. HU was d. eerste, die in openbare
spelen to Corinthe en Delphi om d. prijs
streed, dien men in d. schilderkunst had uitgeloofd. ZUn muurschilderUen in 't athenaeum
to Ells, zUn schilderwerken in d. tempel v.
Jupiter to Olympia, d. beschildering der Poi-
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kilo to Athene met d. voorstelling v. d. slagv. Marathon, benevens d. beeltenissen der
Grieksche en Perzische aanvoerders in onderscheidene schilderijen hebben ztjn naam vereeuwigd, meer dan 't uitmonsteren met kleuren en 't versieren v. Jupiters standbeeki.
Nog vroeger misechion schilderde Mikon
d. mededinger v. Polygnotus, die eveneens d
Poikile en ook Theseum to Athene met
schilderingen v. d. kampstrUden der Amazonea
en Centauren versierde. Maar eerst met Polygnotus uit Thasos verhief zich, omstr. 424
v. Chr., d. schilderkunst tot zelfstandigheid.
ZtJn verdienste bestond in een verhoogd&
levendigheid v. uitdrukking on karakter, zoomede in een grootere verscheidenheid v..
kostumen on een symmetrische verdeeling
der figuren. In 't gebruik v. licht on schaduw
schUnt Apollodorus uit Athene (404 v. Chr.)
uitgemunt to hebben. d. Schoonheid in d,
schilderkunst schipt echter 't eerst door
Zeuxis (380 v. Chr.) in haar voile beteekenis to
zijn begrepen, toen htj zijn beroemde Helena
schilderde. Ztjn mededinger Pharrasius uit
Ephese had meer neiging tot 't bevallige of
d. vrouweltjke uitdrukking der schoonheid;
hU werd even beroemd door zUn zuivere proportion als door zUn aantrekkeltjk koloriet.
d. Hoogsten roam, wat uitdrukking en diepeopvatting betrof, verwierf Timanthes uit
Samos. Apelles vereenigde met groote natuurwaarheid een liefeljjk koloriet • on werd beroemd als portretschilder. Na hem verviel
d. kunst tot gemanierdheid of dorheid en
koos zij zich d. laagste onderwerpen (zieGrieksche kunst).

Bij d. Romei nen vond d. schilderkunst slechts
weinig beoefenaars. ZU kenden landen ttjd
niets anders dan 't schilderwerk der Etruriers
en alleen Fabius, met d. bijnaam Pictor, staat
in d. jaarboeken hunner kunst vermeld. Later
warden d. Grieken hun leermeesters ; maar zij
voerden een weeks en weelderige kunst in.
d. Meeste gedenkteekenen der oude schilderkunst, die men in d. graven en baden v.
Rome, Pompeji e. a. plaatsen in Italie ge vonden heeft, bestaan uit fresco's en mozaieken.
Tot heden is 't aantal teruggevonden gedenkteekenen der Grieksche en Romeinsche schilderkunst nog goring, waardoor d. oudheidkenners er niet veel moor in hebben kunnen
vinden dan grond tot vermoedens, die door
vergelUking met 'tgeen die volken in anderekunsten voortbrachten en door d. getuigenissen
der oude schrUvers moeten worden aangevuld.
In 't algemeen is men echter tot d. overtuiging gekomen, dat d. schilderkunst in d,
classieke oudheid, ten opzichte zoowel v.
haar gebruik als v. haar ontwikkeling, steeds
onde;geschikt bleef a. d. plastiek, ter wig men
er d.tevolgtrekking uit heeft afgeleid, dat
eon stork plastisch karakter bezat. Trouwens
d. voorstelling op een plat vlak kon, ale
meer abstracts kunstvorm, zich eerst later
ontwikkelen. Daarenboven waren er materieele belemmeringen, zooais d. bewerking der
verven en d. uitsluitend openbare bestemming
der producten v. d. schilderkunst, die hear
ontwikkeling tegenhielden. d. Bewering, dat
d. Ouden d. perspectief niet gekend hebben,
wordt tegengesproken; zU wilden alleen v. d..
perspectief goon gebruik maken bU d. bloot
schetsachtige behandeling hunner achtergronden; ten aanzien v. 't hoofdvoorwerp hunner
voorstellingen, 't menschelUk . lichaam, verstonden zij in hooge mate d. perspectief.
Van licht en bruin schtjnen zU zeer weinig
begrip gehad to hebben. Hun schilder-
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kunst bepaalde zich tot d. voorstelling v.
historische toestanden en tooneelen uit d.
dierenwereld. In 't landschap bleven zij geheel
ten achter. Zie hieromtrent Junius, „De
pictura veterum" (1694); David, „Histoire de
la peinture ancienne" (1725); Riem,„Ueber die
Malerei der Alton" (1787); en Bottiger, „Ideen
zur Archeologie der Malerei" (1811).
Tot hoogere ontwikkeling geraakte d. schilderkunst in d. christelijken tijd ; ja, zij verwierf
er allengs d. heerschappij over d. beeldende
kunsten. Haar oudste toepassing op d. christelijke denkbeelden zou dagteekenen uit d. tijd
der catacomben. Bij voortduring vindt men
daar mozaiekwerken en sporen der encaustische schilderwijze. Van d. 4e eeuw af wordt
't gebruik v. heilige schilderijen, bijv. afbeeldingen der heiligen, in d. kerken v. 't Oosten
en Westen steeds algemeener en ziet men d.
ijver der kunstenaars ontwaken. Zoo werd
d. christelijke godsdienst d. moeder der
nieuwere schilderkunst; maar vaak zien wij
d. dochter over d. moeder heerschen. Ofschoon
d. kunst mede d. invloed ondervond v. d.
heerschappij der barbaarsche volken, werd zij
toch nooit geheel vernietigd, beschermd door
d. godsdienst, a. wiens verspreiding zij hielp.
Vooral in 't Weston werden schilderijen v.
religieusen aard hoog gewaardeerd en vele
legenden v. haar bovennatuurlijken oorsprong
daaraan vastgeknoopt. Gedurende d. geheele
eerste helft der Middeleeuwen was Constantinopel d. zetel der hoogste technische ontwikkeling; hier leefde d. traditie der kunstmiddelen nog 't sterkst voort en deze oude
roem heeft in meer dan een tijdperk invloed
uitgeoefend op d. Westersche schilderkunst.
Zelfs d. Italiaansche schilderschool draagt
eenige eeuwen lang een stark sprekend
B yzantijnsch karakter, uitgezonderd alleen
eenige Lombardische werken uit 't laatst
der Middeleeuwen. Eerst in d. 13e eeuw ontstond in Italie met Cimabue een nieuwe
kunst, die later d. Italiaansche kunst genoemd
werd en in een vrij bepaald afgesloten tijdperk, waarvan Michel Angelo, Rafael, Correggio en Titiaan d. hoofdvertegenwoordigers
kunnen genoemd worden, een geheel eigenaardig karakter ontwikkelde. In haar voortrelfelijkste voortbrengselen werd d. poetische
adel der gedachte volkomen vereenzelvigd
met d. grootste schoonheid der door d.studie
der antieken gelouterde vormen en, meer bepaald bij d. Venetianen, met d. schitterendste,
warmste kleurenpracht, eigenschappen, die
zich niet gemakkelijk weer in zulk een hooge
mate vereenigd zullen voordoen en zelfs
afzonderlijk zelden zoo ontwikkeld optreden.
Ook d. Noordsche kunst ontworstelde zich
sedert d. 14e eeuw a. haar vroegere banden
en betrad, voornamelijk in Nederland, met
vrijen, vroolijken moed 't geheel nieuwe gebied
v. 't .karakteristiehe en individueele, v. 't
streven naar natuurwaarheid (zie Nederlandsche schilderschool). Eerst later werd deze
school ertoe in staat gesteld, zich a. d. werken
der Oudheid to toetsen, toen 't voor haar oorspronkelijke eigenaardigheid eigenlijk reeds
to laat was. Maar intusschen ontsproot er
toch, toen d. kennis der antieken algemeen
haar invloed had uitgeoefend en toen d.
verschill. scholen elk. hun verschill. hulpmiddelen hadden meegedeeld, tegen 't einde
der 16e eeuw op d. ouden stam der Nederlandsche kunst een nieuwe tak, waardoor
voor haar een nieuw tijdperk v.schitterenden
bloei, voornamelijk ten opzichte v. 't koloriet
en d. natuurwaarheid, werd geopend. In dat
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tijdperk behooren d. Hollandsche, d. Spaaneche
on d. latere Italiaansche school. Allengs
verloren zij echter op haar beurt weer haar
innerlijke beteekenis en uitwendigen bloei. In
Frankrijk, waar d. schilderkunst, na zich eerst
geitalianiseerd to hebben, a. 't eind toch weer
een meer eigenaardig karakter had aangenomen, verviel dat karakter in d. loop der 18e
eeuw tot een wekeltjk manierime zonder
geur, kleur of kracht, totdat, onder d. invloed
v. d. groote beweging tegen 't einde dier
eeuw, een nieuwe richting ontstond, die zich
bij uitsluiting en gestreng wilds houden a.
d. beginselen der classieke, bij voorkeur
Romeinsche, oudheid (zie Fransche schilderschool). In Frankrijk stond David a. 't hoofd
dier richting, terwijl zich in Italie on Duitschland dergelijke verschijnselen opdeden, waar
Appiani on Carstens d. hoofden waren. Uit
d. reactie, die in d. eerste helft der 19e eeuw
tegen die dusgenaamde classieke richting
ontstond, werd d. romantiek geboren, die d.
moeder heeten mag der tegenwoordige schilderkunst in Frankrijk, Duitschland,
Nederland en elders.
Schildje, Zie Ecusson.
Schild.knaap, ook wel knecht geheeten,
noemde men in d. Middeleeuwen hem, die
onder d. leiding en in dienst v. een ridder
zijn opvoeding als krijgsman kreeg. In d. beginne was 't voldoende om schildknaap to
worden, dat men vrij geboren was en in zijn
levensonderhoud als ridder kon voorzien.
Keizer Frederik II gelastte, dat in 't vervolg
slechts d. zoodanigen tot schildknaap konden
worden aangenomen, wier vaders ridder waren
of die v. d. keizer, tot belooning hunner verdiensten, dit recht .0erkregen. d. Schildknaap
was alleen met een zwaard en een strijdbijl
gewapend. Hij moest 't opzicht over d. paarden en d. wapens v. zijn hoer houden, volgde
hem in d. strijd en moest steeds in zijn nabtjheld blijven, terwijl htj 't schild droeg en d.
ridder nieuwe wapens aanreikte. In huis bediende hij d. ridder, zoowel a. tafel als elders.
't Tijdstip, waarop d. schildknaap d. ri-dderslag
moest ontvangen, hing v. d. ridder af. Verg.
't art. Ridder.
Schildluizen of Galinsecten (Coccidae)
is d. naam v. een familie v. halfvleugelige
insecten, welke in bewerktuiging op d. laagsten
trap in die orde staat. d. Naam galinsecten
ontvingen zij v. Raaumur, naar d. overeenkomst, die sommige wtjfjes-schildluizen met
galappels aanbieden. d. Mannetjes, over 't
algemeen zeer kleine diertjes, zijn gevleugeld
(2 of 4 vleugels) en hebben soms twee lange
staartdraden evenals d. haften; d. wines
daarentegen Ain altijd vleugelloos en krUgen,
als zit) jongen baren, d. gedaante v. schildjes
of galappeltjes. d. Mannetjes hebben geen, d.
wtjfjes wel een zuiger; d. eersten zijn zeer
vlug en bewegelijk en levee slechts zeer
korten tijd, d. anderen zijn in hun jeugd wat
ongedurig, doch hechten zich spoedig a. d.
planten met hun zuiger vast, om die plek
niet meer to verlaten. d. Jongen verbergen
zich onder 't moederlijk lichaam.
Tot deze insectenfamilie behooren o. a. d.
cochenille-insecten (zie Cochenille), d. kermes
der Arabieren (zie Kermes), 't insect v. 't gomlak
(zie Gomlak), d. oranje-schildluis, welke men
zoo dik wills op d. oranje- en citroenboomen
in onze trekkassen aantreft, en d. wijngaardschildluis, die zooveel nadeel a. d. wijnstok
veroorzaakt. Ook brengt men soms tot doze
familie een geheel afwijkend geslacht, Airyrodes genoemd, waarvan eenige soorten bij
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ons to lands op d. stinkende gouwe on kool
voorkomen ; bij dit geslacht ondergaan beide,
mannetjes en wijfjes, een volkomen gedaanteverwisseling en beide hebben ook vleugels.
d. Schildpadden (chelonia)
Sohildpad.
maken een orde uit in d. klasse der reptilian
(reptilia). GU zJn met twee harde schilden bedekt, v. welke 't bovenste of ruggeschild uit
d. ribvormige aanhangels der wery els bestaat,
verbonden met d., in breede platen veranderde,
doornuitsteeksels, en in vele geslachten met
breede, hoornachtige, aaneensluitende schubben bedekt, die tot velerlei kunstwerken gebruikt worden. 't Benedenschild of buikschild
wordt gevormd door 't groote, uit negen stukken bestaande borstbeen. Deze twee schilden
zUn bij d. landschildpadden door een beenigen,
bij d. andere door een kraakbeenigen of vliezigen naad onderling verbonden. 't Onderste
schild is een weinig kleiner dan 't bovenste
en voor d. kop, d. pooten en d. staart als nitgesneden. 'tGeen d. schildpadden doet afwijken v. 't type der gewervelde dieren is, dat,
ten gevolge dier organisatie, haar spieren, die
d. ledematen bewegen, niet op, maar in 't
geraamte liggen.
d. Schildpadden hebben d. kaken gewoonlijk
met een hoornachtige, soms scherpsnijdende
scheede bedekt; zU bezitten nimmer tanden.
Haar tong is met vrij groote tepels bedekt.
Ofschoon zU good hooren, is bij vele soorten
't trommelvlies hoornachtig. Nagenoeg alle
leven in 't water, alle tenminste op vochtige
plaatsen. ZU worden in d. regel zeer oud; in
minder warms streken vervallen zij 's winters
in een soort schUndood, weggekropen in een
holte onder d. oppervlakte v. d. grond. ZO
leven v. visschen, weektlieren, insecten, wormen, planten on vruchten. d. Eieren worden
door 't wUfje a. land gelegd en in kuilen ingegraven, waar d. zonnewarmte hen doet
ontwikkelen. d. Schildpadden zijn ongeloofelijk taai v. leven en kunnen maanden lang
vasten. Haar vleesch, alsmede d. eieren, levert
bij sommige soorten een zeer gezond en smakelt* voedsel op. 't Wit dier eieren verkrikt
door koken nooit d. graad v. hardheid, dien
hoendereieren bereiken kunnen.
Men kan d. schildpadden in vier familien
verdeelen volgens haar leefv4ze en d. a. deze
beantwoordende organisatie. Doze vier zijn:
die der land-, moeras-, rivier- on zee-schildpadden.
Bij d. eersten is 't ruggeschild zeer gewelfd
en bestaat 't, evenzeer als 't buikschild, uit
ineengesmolten beenderen, zonder eenige
kraakbeenige tusschenruimte. d. Landschildpadden leven in vochtige bosschen, doch gaan
nooit to water ; haar gang is moeiltjk, daar
d. vingers en teenen der pooten zoo door d.
uitwendige huid bekleed zijn, dat afzonderlUke
beweging zeer bezwaarlijk is. Haar voedsel
bestaat uit weekdieren on wormers, doch
voornamelUk uit zachte planten. d. Winter
brengen zU in gematigde luchtstreken in onderaardsche holen als in schUndood door. Men
treft onder haar 't geslacht Pyxis aan, merkwaardig door 't feit, dat 't voorste gedeelte
v. 't borststuk hier bewegelijk is. Sommige
landschildpadden, bUv. d. Indische schildpad
(testudo indica s. elephantina) en d. reusachtige
schildpad (t. gigantea), onderscheiden zich door
groote lichaamsgestalte. Men treft d. landschildpadden op 't vasteland v. alle werelddeelen, met uitzondering v. Australia, aan.
d. Moerasschildpadden, die, geltjk d. naam
aanduidt, in moerassige streken leven, hebben
d. vingers on teenen bewegelUk, doch door

een soort v. zwemvlies onderling verbonden
en v. kromme klauwen voorzien, die haar in
staat stollen tot 't beklimmen v. steile oevers.
ZU gaan to water on zwemmen good. Haar
kaken zUn, evenals die der vorigen, met een
hoornachtigen rand omzoomd. BU eenige
dozer dieren kan d. kokervormige halo, bekleed met een losse on bewegelUke huid,
zich in doze terugtrekken, om zich met 't
kegelvormige hoofd to verbergen onder 't
middengedeelte v. 't ruggeschild; tot deze
fam. behoort een Europeesche soort, testudo
lutaria, die veel in menagerieen en dierentuinen gezien wordt en 't ruggeschild zwart
heeft met afgebroken lichtgele strepen; deze
soort komt in Itali6, Sardini6 en Griekenland voor. BtJ andere moerasschildpadden is
d. kop plat, zijn d. oogen naar boven en
schuin hemelwaarts gericht en kan d. breede
on platte hals, bekleed met een nauwe huid,
slechts zijwaarts in een huidplooi onder 't
ruggeschild geborgen worden. Nog andere
kunnen, door een soort v. bewegelijke kleppen a. 't buikschild, zich daarin, als in een
doos, geheel wegsluiten. Men treft deze schildpadden in alle werelddeelen, zelfs ook in
Australia, aan.
d. Derde tam., die der rivierschildpadden,
keumerkt zich door een plat on breed ruggeschild, door platgedrukte pooten en door yinvormige handen en voeten, ongeschikt voor
d. gang, doch des to beter voor 't zwemmen
ingericht. Aan deze pooben ztjn evenwel nog
duidelijk d. vtjf vingers to herkennen; ook
zijn d. voor- on achterpooten nagenoeg even
lang; drie der teenen zijn v. lange nagels
voorzien. d. Hals is lang, 't hoofd smal en
puntig uitloopend; d. kaken zijn snijdend on
met een huidplooi bedekt, welke eenigszins
d. vorm v. lippen nabootst, terwij1 d. neusgaten in een soort buisvormige snuit verlengd an. d. Schubben ontbreken over d.
geheele uitgebreidheid v. 't rugge- en buikschild; 't eerste is daarbjj als 't ware kraakbeenig, zonder eenigen beenigen rand. Doze
dieren vervolgen hun prooi zwemmende; zij
leven v. visschen, reptilign on weekdieren.
In Europa worden geen rivierschildpadden
aangetroffen, maar wel in d. tropische gewesten. Voornameltjk v. deze schildpadden worden d. eieren gezocht en door alle wilde volken als een btjzondere lekkernij beschouwd.
d. Zeeschildpadden zijn gekenmerkt door
een ruggeschild v. hartvormige gedaante en
dus naar achteren puntig, voorts breed en
plat en bestaande uit ribbon, welke slechts
v. boven verbreed en door naden onderling
verbonden zijn, terwijl zU zich benodenwaarts
dun on stUlvormig voordoen. d. Pooten ztjn
ware vinnen, wier vingers slechts geringe
zelfstandige bewegingen kunnen uitoefenen;
d. voorpooten zijn aanmerkelUk langer dan d.
achterpooten. d. Kaken ztjn kort, dock zeer
stevig en met een krachtigen hoornigen Zoom
bezet; d. onderkaak wordt in eon ewe der
bovenkaak gevat ZiJ leven in zee, voodoo
zich met zeeplanten, schaal- en schelpdieren
en kunnen uitnemend duiken en lang onder
water blUven. BUna alleen om eieren to leggen komen zU op zandig strand. In deze fam.
treft men d. grootste schildpadden aan; men
heeft er gevangen, die ongeveer 800 KG. wogen.
't Meest bekend zUn d. groote zeeschildpad (chelonia viridis), 't ingredient voor d. ware schildpadsoep, en d. caret (chelonia imbricata), welke
't welbekende handelsart. schildpad oplevert.
Schildpadden eilanden, Zie Galapa-

gos-oil.
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Schildpadden-eilanden of Togeaneil., een eilandengroep in d. Oost-Indischen
Archipel, a. d. oostkust v. Celebes in d. Golf
v. Gorontalo of baai v. Tomini, behoorende
tot d. residentie Menado. Alleen d. beide
grootste hebben een vaste be volking, bestaande uit Boegineezen, die zich vooral met
d. tripangvangst bezig houden. — Ook 'elders
vindt men nog eilandengroepen v. denzelfden
naam.
Schildvleugelige insecten, Zie Torren.
Schildwacht, oorspronkelijk d. wachter
bij d. schilden, tegenwoordig een infanterist,
die tot bewaking v. eenig voorwerp of tot
waarneming v. eenig terreingedeelte is opgesteld. d. Schildwachten der cavalerie dragon
d naam vedetten. Btj ongunstig weer worden
d. schildwachten gewoonlijk beschermd door
een schilderhuis, dat uit planken of vlechtwerk bestaat of ook soms torens en muren
is gemetseld.
Schill (FERDINAND VON), in 1773 to Sothof
in Silezie gob., trad al vroeg in Pruisischen
krtjgsdienst (1790). Hij was in 1806 nog tweede
luitenant, toen hij zikh in d. slag bij Jena
bijzonder onderscheidde en daar twee zware
hoofdwonden ontving. Met moeite bracht hij
't tot Kolberg in Pommeren. Na ztjn genezing
vatte htj 't voornemen op, een vrijkorps op
to richten. Niet zonder moeite verkreeg hij
hiertoe v. d. commandant Loucadou eenige
dragonders v. zijn voormalig regiment, bij wie
zich spoedig verschill. vrijwilligers voegden;
maar Loucadou, een oud man v. weinig verstand, wist zijn belangrtjke diensten niet to
waardeeren en verbood eindelUk zijn ondernemingen. SCHILL verzocht daarop d. koning
d. vergunning tot oprichting v. een vrijkorps.
Hij verkreeg die on binnen weinige weken
waren 4 eskadrons huzaren, eon compagnie
jagers to paard en eenige lichte infanterie, to
zamen bijna 1000 man, met eenige kleine
veldstukken, uitgerust. Hij had 't plan, Wollin tot spel zijner operation in d. rug v. 't
Fransche lager to maken. Twee nadeelige
gevechten bij Stargard en Neugard tegen een
Fransch belegeringskorps dwongen hem, onder
't geschut v. Kolberg torug to trekken, waar
hij in een versterkt boschje, d. Maikuhie genoemd, een kamp betrok. Gedurende 4 maanden verdedigde hij dozen zoogen. sleutel v.
Kolberg met d. grootste dapperheid, waardoor d. vesting voor d. Pruisen behouden
bleef. SCHILL trachtte inmiddels nog grootere
hulpbronnen to verkrijgen, maar d. vrede v.
Tilsit maakte een eind a. an ondernerningen.
d. Koning benoemde hem thans. ter belooning
zijner buitengewone diensten, tot majoor en
vormde zijn huzaren tot een garde-regiment,
dat in d. hoofdstad in bezetting werd gelegd.
SCHILL, die lid v. d. Tugendbund geworden
was, gevoelde een diepen haat tegen Napoleon en, v. d. gisting der gemoederen onderricht, wachtte hij slechts een gunstige gelegenheid af, om 't sein tot een algemeenen
opstand to geven. Toen Oostenrijk in Apr.
1809 d. oorlog a. Frankrijk verklaarde,scheen
't gunstige oogenblik gekomen to zijn. 28
Apr. trok SCHILL met ztjn regiment, onder
voorwendsel v. daarmee to manoeuvreeren,
uit Berlijn. Op 't excercitieveld gekomen,
sprak hij zijn troepen a. en maakte htj hen
bekend met zijn stouts ont werpen, die, zooals
hij zei, in stilts ongetwijfeld door d. koning
zelf zouden worden goedgekeurd. Allen besloten hem to volgen en, nauwelijks was d.
ttjding v. ztjn voorgenomen tocht to Berlijn
on in d. omstreken bekend, of een geheele

compagnie en officieren v. alle wapenen snelden toe, om zich onder zijn vanen to scharen. Btj Wittenberg trok htj over d. Elbe,
maar hier reeds zag hij in, dat d. geest der
Saksers volstrekt niet gunstig voor hem was.
Hij ging vanhier naar Halle, doch vernam
met ontzetting, dat Napoleon d. strijdkrachten
v. Oostenrijk met ongeloofeltike snelheid had
vernietigd. Nu was 't hem duidelijk, dat hij
op geen medewerking v. zijn gouvernement
kon rekenen, en riep hij een krijgsraad to
zamen om to beslissen, of d. onderneming al
dan niet zou worden voortgezet. Allen waren
v. gevoelen to moeten volharden. Bij Dodendorf kwam hij in gevecht met een gedeelte der
bezetting v. Maagdenburg, waarbij hij eon aantal zijner bests officieren verloor. A anvankelijk trachtte hij nu 't fort Domitz a. d. Elbe
zich tot steunpunt to maken, doch hij trok
verder op Wismar on Rostock on eindelijk n.
Straalsond. Met weinig moeite maakte hij
zich meester v. die stad; hij haastte zich,
om d. vervallen vestingwerken to herstellen,
ter wijl hij zijn troepen tot 2000 man vermeerderde. Reeds na eenige dagen, 31 Mei, tastte d.
vijand hem a. en drong daze, niettegenstaande
d. heldhaftigste verdediging, d. stad binnen.
d. Strijd werd in d. straten voortgezet, waar
SCHILL met wanhoop vocht on met eigen hand
d. Hollandschen generaal Casteret doodde.
Reeds gekwetst en door verscheidene kogels
doodelijk getroffen, werd hij door d. Hollandsche jagers verder afgemaakt. Slechts 150 ruiters weigerden zich over to geven, sloegen
door d. vijand been on baanden zich een wag
n. d. Pruisische grenzen. Aldaar werden d.
officieren voor een krijgsraad gesteld, v. hun
rang vervallen verklaard on met vestingarrest gestraft. Twaalf officieren, door d. Franschen gevangen gemaakt, werden to Wesel
gefusilleerd. In 1835 werd aldaar door 't Pruisische lager een gedenkteeken voor hen opgericht. 't Lijk v. SCHILL, met moeite herkend,
werd to Straalsond begraven. 't Hoofd, daarvan gescheiden, werd op wijngeest gezet en
a. d. hoogl. Brugmans to Leiden geschonken.
Na diens dood kwam 't in 't anatomische
museum der Leidsche hoogeschool en 't werd
in 1837 a. d. stad Brunswtjk geschonken,
waar 't bij d. overblijfselen v. eenige officieren
v. SCHILL'S regiment begraven werd in d.kelder v. 't gedenkteeken, dat kort to voren daar
was opgericht. — Zie Hacker, „Ferdinand von
Schill" (1824, 2 din), During, „Leben Ferd. von
Schill's" (1838), „Ferdinand von Schill. Ein
militarisch-politisches Charakterbild" (1860),
en Barch, „Ferdinand von Schill's Zug and
Tod im Jahre 1809" (1860).
Schiller

(JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH

vox), een der grootste dichters v. zijn
werd 11 Nov. 1759 to Marbach, in Wurtemberg,
gab. Als knaap openbaarde hij reeds een
vurigen, naar vrtjheid strevenden geest en,
hoewel afkeerig v. dorre studien, legde hij
zich toch met fjver toe op d. Latijnsche,
Grieksche en Hebreeuwsche talon, met 't
plan, in d. godgeleerdheid to studeeren.
Omstandigheden maakten dit echter zoo bezwaarltjk, dat hij d. rechtswetenschap verkoos, doch later tot d. geneeskunde overging.
Zeer gevoelde zich echter zijn vrtje geest
belemmerd door d. gestrenge vormen der
onderwijsinrichting, door hertog Karl v. Wurtemberg gesticht on naar dozen genoemd, op
welke SCHILLER geplaatst was door een gunst,
die hij zich met eon ptjnlUIE gevoel list welgevallen. Met geestdrift las hij in uitgewonnen
uren Homerus en Virgilius, Klopstock en d.
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toen nog jeugdigen, maar reeds vrtj wel bekenden Goethe, zonder echter studign te verzuimen, geltjk hij dan ook op 21-jarigen leeftUd
d. doctorale waardigheid in d. geneeskunde
bekwam, na verdediging eener verhandeling
„over 't verband tuss. 's menschen dierlUke
en geestelUke natuur" („Versuch fiber den
Zusammenhang der thierischen Natur des
Menschen mit seiner geistigen"). Spoedig
daarna werd htj regimentsarts, doch 't was
hem onmogelUk zich a. d. krijgstucht te
onderwerpen en d. onaangenaamheden, die hij
deswege ondervond, gaven hem aanleiding
tot ontvluchten. Te Mannheim woonde hij
eenigen ttjd als tooneeldichter; later begaf
hi) zich n. Leipzig en vandaar n. Dresden. In
1789 werd hij tot 't houden v. historische
voorlezingen a. d. hoogeschool to Jena verbonden. HU aanvaardde zijn hoogleeraars-ambt
met een redevoering ter beantwoording der
vraag: Was heisst und zu welchem Zwecke
studirt man Universalgeschichte?". Doch na
eenige jaren legde hij daze betrekking neder
en vestigde hi41 zich to Weimar, welks
hertog hem tot raad benoemde; d. hertog v.
Meinungen maakte d. dichter in 1790, bij
gelegenheid v. diens huwelijk, hofraad; d.
keizer verhief hem in 1802 in d. adelgtand,
terval hem ook v. andere vor§ten eerbewtjzen en jaargelden to beurt vielen. Hij
gevoelde zich dan ook to Weimar zoo gelukkig, dat hij (in 1804 ter bijwoning der
opvoering v. an „Wilhelm Tell" to Berlijn
zUnde) een uitnoodiging v. d. koning v. Pruisen
afsloeg, die hem een jaargeld v. 3000 Thaler
aanbood, indien hU zich to Berlijn wilds
vestigen. Ziek geworden, keerde hij naar zijn
geliefd Weimar terug; wel herstelde hij
oogenschtjnlijk, doch hij overl. onverwachts, 9
Mei 1805. Zijn dood wekte een algemeene deelneming. 8 Mei 1839 werd voor hem te Stuttgart een bronzen standbeeld opgericht,'twelk
door Thorwaldsen vervaardigd is, maar, behalve dat 't gezicht gelijkt, niet bUzonder
gelukt is. Ook bewerkte d. beeldhouwer Rietschek een groep, Duitschlands beide groote
dichters, Schiller on Goethe, voorstellende,
welke 4 Sept. 1857 to Weimar werd onthuld;
on op d. 100sten verjaardag zUner geboorte
(11 Nov. 1869) warden in geheel Duitschland,
geltjk ook elders, herinneringsfeesten to zUner
eer gehouden.
Die eerbewijzen waren eon waardige hulde
a. een groot genie. Want dit was SCHILLER
in d. volsten zin des woords. Een volledige
ontwikkeling zijner letterkundige verdiensten
zou meer bladzUden eischen, dan in dit work
regels a. hem kunnen worden ingeruimd.
Slechts met eon enkel woord zU dus 't volgende gezegd.
Geltjk SCHILLER zich eerst als dramatisch
dichter heeft doen kunnen, zoo is 't in d.
tooneelpoOsie,dat hij een zeldzame hoogte
bereikt heeft, in genie en kracht een waardig
bowling v. Shakespeare, eon der geliefkoosde schrtivers ztjner jongelingsjaren. d.
„Rauber", zUn eersteling, verraden 't nog
onbeteugelde vuur v. d. achttienjarigen jongeling en, hoe grove gebreken dit stuk ook mogen
aankleven, toch ontwaart men er een aanleg
in tot 't grootsche en vrUe, dat zich in at d.
vruchten v. SCHILLER'S geest afspiegelt. Geen
wonder, dat 't stuk een verbazenden opgang
maakte, en, dat d. hertog d. jongen krilgsarts op straf v. vestingarrest verboad, lets
buiten 't geneeskundige vak to laten drukken,
bewtjst genoeg, hoe groote working d. in „Die
Mabee geuite vrtjzinnige denkbeelden uit-
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oefenden. Zijn „Don Carlos" toont gekuischter
smaak, doch d. karakterteekening is hier en
daar niet vrij v. overdrijving. Dat 't dramatische genie des dichters zich meer on meer
ontwikkelde, bleek bU d. uitgave zijner hoerlUke trilogie „Wallenstein", waarin schoonheid jt. pogtische vormen om d. voorrang
dingt met levendigheid v. voorstelling on
juistheid v. karakterschildering. d. „Maria
Stuart" is in vele opzichten een der voortreffeltjkste tragedign uit d. nieuwere letterkunde en, al d. tooneeleischen in aanmerking
genomen, komt misschien geen stuk nader a.
d.verwezenlUking v. deze. Minder onberispelijk
is misschien 't plan v. „Die Jungfrau von
Orleans"; maar d. heerlijke lierzangen en
sommige tooneelen maken metdatal dit stuk
tot een juweel v. 't eerste water. Zijn hoerschappij ook over d. Grieksche tragedie-vormen toonde SCHILLER in d. „Braut von Messina", een stuk met goddelijk-schoone pogzie,
vooral in d. reien, die 't naar d. vorm der
stukken v. Sophocles on Euripides heeft;
doch d. zuivere aesthetiek vindt zich onbevredigd bij d. vermenging v. Christelijke begrippen met die v. een Heidensch noodlot —
een vermenging, die in d. latere Duitsche
„Schicksal-tragedien" geheel tot wansmaak
is vervallen. Trouwens, ofschoon 't religious°
element in d. pogzie v. SCHILLER niet vruchteloos gezocht wordt, toch schUnt zich zUn dichterlijke geest meer aangetrokken gevoeld to
hebben door d. Grieksch-Romeinsch mythologic (blijkens o. a. zijn gedicht „Die Glitter
Griechenlands") dan door 't stijve dogmatisme,
dat in ztjn ttjd nog als Christendom gold, en
't is daaruit to verklaren, dat een minder
billgk oordeel d. grooten dichter die ingonomenheid met d. Christenlijken godsdienst
heeft ontzegd, om welke velen hem zoo
gaarne nog hooger vereeren zouden. 't Laatste
ztjner treurspelen, „Wilhelm Tell", handhaafde
zUn room ten voile, ook al zou men er
meer eenheid v. daad in mogen verwachten.
Overigens kunnen wU niet stilstaan bij „Don
Figsco", eon jeugdig voortbrengsel v. een oatluikenden geest; ook niet bij 't voor d. opvoeding zoo uitnemend geschikte en met
groote toejuiching ontvangen burgerlUk treur(of Bever tooneel•) spel „Cabal° und Liebe";
of bU fragmenten, gel& „Der Menschenfeind"
on „Demetrius"; of bU navolgingen, gelUk
d. „Iphigenia in Aulis" v. Euripides, d. „Macbeth" v. Shakespeare, d. „Turandot" v. Gozzi,
d. „Parasit" on „Der Neffe als Onkel" naar
Fransche stukken; of eindelijk bij gelegenheidsstukken, als „die Huldiging der Kiinste".
Sommige v. SCHILLER'S dramatische stukken
zUn in onze taal overgebracht, o. a. „d. Roovers" (1789), „Kabaal en Heide",„Don Carlos”
(1789), ,,d. Maagd v. Orleans" on „Maria Stuart"
(1807).
Onder d. kleinere gedichten v. SCHILLER ztjn
er vele, die wereldberoemd warden, bUv.„Der
Gang nach dem Eisenhammer”, „Der Taucher", n Die KindesmOrderinn", An die Fronde"
en, wat misschien 't allereerst moest genoemd
worden, „Das Lied von der Glocke", welk
gedicht ten onzent werd overgebracht door
A. van der Willigen, J. van Lennep on J. J.
L. ten Kate, gelUk d. „Duiker" door Lulofs,
d. Boodschap naar d. IJzeramelterr, d. „Ring
v. PolycrateW e. a. door Tollens. Vrijheidszin,
edele gevoelens voor menschenheil on menschenveredoling en verwonderlUke beerschappt) over d. vorm kenmerken d. pogzie
v. d. man, die als dichter door de meeste
zUner landgenooten wordt achtergesteld bU
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Goethe. Terwill men dit reuzengenie met bewondering aanstaart, gevoelt men zich door
S CHILLER meer meegesleept.
Ook als prozaschrijvor heeft SCHILLER groote
verdiensten. 't Naast a. zijn poezie sluiten
zich onderscheidene aesthetische verhandelingen, o. a. over 't tooneel, over d. tragische kunst, over 't naleve en sentimenteele
in d. poezie, over 't verhevene, over d.
,,Egmond" v. Goethe en over d. gedichten v.
Burger en v. Matthisson, — alle getuigenis dragende v. helder oordeel en zuiveren smaak.
Poetische element vindt men voorts ook
in sommige korte verhalen en vooral in d.
onvoltooid gebleven roman „Der Geisterseher",
-die in hooge mate d. aandacht spant. Onzeker
is 't, of d. ongenoemde, die 't verhaal heeft
zou
voltooid, dit zoo deed, als SCHILLER
gedaan hebben, schoon men zegt, dat dit afwerken heeft plaats gehad volgens een schets,
door d. oorspronkelijken auteur zelf verstrekt.
Aldus voltooid is ,,d. Geestenziener" ook in
't Nederl. vertaald (1801, 2 dln).
Als historieschrijver heeft SCHILLER zijn
naam voor goed gevestigd door twee hoofdwerken, zijn „Geschichte des Dreiszigjahrigen
Kriegs" („Geschiedenis v. d. dertigjarigen oorlog", Ned. vert. 1794) en „Geschichte des
Abfalls der Vereinigten Niederlande" („Geschiedenis v. d. afval der Vereenigde Nederlanden v. d. Spaansche regering", Ned. vert.
1792), beide meesterstukken v. voorstelling,
gegrond op een onderzoek der feiten, zoo
nauwkeurig als vooral met betrekking tot
laatstgenoemde geschiedenis voor hem en in
zijn ttjd mogeltjk was. Groote verdiensten
hebben ook zijn kortere historische opstellen,
zoowel om d. pragmatischen blik als om d.
schoone voorstelling Onder daze noemen wij:
overzicht over d. toestand v. Europa ttjdens
d. eersten kruistocht, 't ttidperk v. keizer Frederik I en 't geschiedkundig overzicht over d.
onlusten in Frankrtjk gedurende d. 16e eeuw
(eigenlijk v. 1520—'74).
d. Werken v. SCHILLER zijn 't eerst bij gedeelten of afzonderltjke stukken in d. Duitache almanakken, „Thalia" ,Die Horen", e. a.
verzamelingen uitgegeven. ,Een uitgave zijner
„Sammtliche Werke" verscheen to Stuttgart
en Tubingen, 1818—'20 (18 dln), gevolgd door
andere, aldaar 1822—'26 (18 dln), aldaar 1834
(in 1 dl), aldaar 1836 (12 dln), aldaar 1838
(12 dln), aldaar 1844 (10 dln). Later gaf DOring
nog „Nachlese zu Schillers sammtlichen Werken" (1834), alsmede „Auserlesene Briefe"
(aldaar 1834) ; ook Boas gaf ,Nachtrage zu
Schillers sammtlichen Werken" (1839, 3 din);
vooral echter vermelden wij Hoffmeister's
„Nachlese zu Schillers Werken, nebst Variantensammlung" (1840, 4 din).
Zie voorts, behalve d. levensbeschrijving v.
SCHILLER door zijn vriend KOrner, voor d.
meeste uitgaven v. zijn „Werke" geplaatst,
Carlyle, The life of F. Schiller" (1825); Hoff
moister, ,,Schillers Leben, Geistesentwicklung
and Werke, im Zusammenhang" (nieuwe dr.
1875) en „Schillers Leben fiir den weitern
Kreis seiner Loser" (aldaar 1846); Frau von
Wollzogen (SCHILLER'S schoonzuster), „Schillers Leben" (aldaar 1830, 2 din; herdr. 1845),
alsmede d. levensbeschrijvingen v. Scherr
on Weltrich en d. „Schillerschriften" v. Kuno
Fischer (1891), terwijl voor een nadere kennis
v. d. grooten dichter belangrtjk zijn zijn
riefwechsel" met GOthe (4 dr., 1881), W. von
Humboldt
H (4e dr. 1876) en Korner (2 din, 2e
dr. 1874). Zie ook J. J. Oosterzee, .Dichterlijk
genie. Eene Schiller-studio" (Rotterd. 1859;
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ook herdr. in: „Varia", aldaar 1861). „Erlauterungen" v. d. werken v. Schiller gaven o. a.
Schlegel, Viehoff, Diintzer on Bellermann.

Schillerlcurarts, Zie (warts.
Schilling (FRIEDRICH GUSTA V), voorname-

lijk als romanschrijver bekend, werd 25 Nov.
1766 to Dresden geb., waar zijn vader plaatsvervangend rechter was. In 1779 bezocht hij
d. vorstelijke school to Meissen, die hij echter twee jaar daarna verliet, om in 't artilleriekorps to treden. Na zeven jaar d. artillerieschool bezocht to hebben, werd hij tot
officier bevorderd; hij woonde d. veldtocht v.
1793 bij en nam ook a. latere veldtochten
deel, maar zag zich genoodzaakt als kapitein,
wegens zenuwkwalen, zijn afscheid to nemen.
Als gepensionneerde woonde hij eerst te Freiberg en later to Dresden en wijdde hij zich geheel a. 't schrijven v. werken, zoodat hij een
der vruchtbaarste romanschrijvers v. geheel
Duitschland was. Bij Arnould to Dresden zijn
twee verzamelingen uitgegeven, d. eerste v.
50 on d. tweede v. 44 deelen, op welke, sedert
1828, een uitgave gevolgd is v. 80 deelen. Ztjn
romans, onder welke „Guido von Sohnsdom",
in 4 deelen, d. baste is, onderscheiden zich
door een levendige on vrooltIke voorstelling;
maar hij vond to veel behagen in weelderige
schilderingen on besteecide bij zijn vluchtigen
arbeid to weinig zorgvuldigheid a. d. taal. d.
Gunst des publieks heeft hij zich bijzonder
door d. comische gedeelten zijner geschriften
verworven. SCHILLING overl. to Dresden
30 Juli 1839.
Schilling (JOHANNES), een verdienstelijk
Duitsch beeldhouwer, geb. 23 Juni 1828 to
Mitweida. Na eon verblijf in Rome (1854—'56)
in Duitschland teruggekeerd, maakte hij zich
weldra naam door een fries in d. vestibule
v. 't Nieuwe Museum to Dresden en eenigo
andere werken. Daarna schiep SCHILLING d.
heerlijke zandsteengroepen der „vier ttjden v.
d. dag" op 't Bruhlsche Terras to Dresden.
Maar ook in 't vervaardigen ,v. standbeelden
en monumenten toonde hij zijn buitengewoon
talent; wij noemen v. doze 't standbeeld v.
Jahn to Freiburg a. d. Unstrut, dat v. Schiller to Weenen (1876), dat v. keizer Maximiliaan
v. Mexico to Tri6st, d. busts v. Rietschel to
Dresden, 't standbeeld v. Phidias in 't museum
to Leipzig, 't gedenkteeken ter eere der krtjgslieden to Hamburg, 't meesterlijk nationaalgedenkteeken op 't Niederwald (1877—'83), 't
reformatie-gedenkteeken to Leipzig (1883) on
't groote ruiterstandbeeld v. koning Johan v.
Saksen to Dresden (1888). Sedert 1865 is SCHILLING prof. a. d. academie te Dresden,
Schilling-Cannstadt (PA UL VON), geb.
24 Apr. 1786 to Reval, is d. uitvinder v. een
lettertelegraaf, die later door MORSE verbeterd
werd. HU was langen ttjd verbonden a.'t Russisch gezantschap to Miinchen on nam deel
a. d. veldtochten v. 1812—'14. Als staatsraad
in Russischen dienst overl. hij 5 Aug. 1834
to s. Petersburg.
Schilthuis

(ULFERDUS GERHARDUS),

een

Nederl. volkshuishoudkundige, geb. 6 Juni 1799
to Groningen, waar hij 19 Sept. 1859 overl. Opgeleid voor d. graanhandel, ontwikkelde hij zich
door eigen studio steeds verder on legde hij zich
in 't bijzonder op d. staathuishoudkunde toe;
hij werd lid v. d. kamer v. koophandel to Groningen, consulair agent v. Groot-Britanni6 on
lid v. d. Provincials en later v. d. Gedeputeerde
statea v. zijn gewest. Belangrijke geschriften
zagen v. zijn hand 't licht, o. a. „lets over d.
oorsprong en 't wezen v. 't Duitsche Tolverbond" (1844), „Vereenigingen tot weldadigheid
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en inrichtingen ter bevordering v. volksopvoeding en algemeen welztjn, bijzonder voor
d. minvermogenden stand" (1850), „d. Verhouding v. d. landbouw tot d. bodem en d. bevolking, d. toestand v. d. landbouwende klasse
in Nederland en d. verbeteringen, daarin mogelijk en wenschelijk" (1855) en „Redevoering
aver een algemeene verbetering der scheepvaartkanalen in d. prov. Groningen" (1857).
Schimmel. d. Microscopisch kleine plantjes, welke zich als vlokkige hoopjes v.
verschill. kleur overal ontwikkelen, waar
organische stollen op vochtige, bedompte
plaatsen in ontbinding overgaan, worden
Schimmelplantjes (Mucorini) genaamd. Zij behooren tot d. afdeeling der Zwammen (Fungi)
en wel tot d. Draadzwammen (Hyphomycetes).
't Loof bestaat uit lange, buisvormige, op
verschill. wijzen a. elk. geschakelde cellen,
welke dikwerf zeer sierltjke en regelmatig
vertakte voortbrengselen doen ontstaan. d.
Sporen vormen zich in d. onderdeelen der
draden of in d. topcellen, welke zich afsnoeren
en ten laatste afvallen. Met welk een verbazende snelheid doze plantjes zich vermenigvuldigen onder daartoe gunstige omstandigheden, weet ieder bij ondervinding.
Op brood, meelspljzen e. a. voedsel v. plantaardigen oorsprong ontwikkelen zich vooral:
d. Mucor mucedo s. vulgaris (vuil groene, later
zwarte draden), d. Mucor pygmaeus (wit, daarna
bruin), d. Mucor latiritius (steenrood) on 't Penicillium glaucum (grijsachtig groen). Op sommige kaassoorten komen voor 't Sepedonium
caseorum s. Torula casei (wit met rood), d.
.Aspergillus dubus (wit) e. a. Op gekookte of
gebraden vleeschspijzen tiert d. Mucor pygmaeus (groen, later bruin).
Dat d. schimmels zich echter ook op levende
organismen kunnen ontwikkelen en tot verschill. ziekteverschijnselen aanleiding geven,
is genoeg bekend. Men raadplege d. art.
Aardappel, Druivenziekte en Muscardine.
Dat d. schimmel voor d. mensch nadeelig
is, bewijzen vele gevallen v. vergiftiging, waar
menschen door eten v. oud beschimmeld brood
ernstig ziek geworden zijn. d. Sterkste bewijzen
echter voor 't giftig vermogen der schimmel
heeft d. veeartsentjkunde ons a, d. hand gedaan. Uit tallooze proeven, op honden, katten
en andere dieren genomen, is gebleken, dat
't eten v. stork beschimmeld roggebrood,
alsmede v. beschimmelde gras-, kiaver- en
stroo-soorten, voor hen niet alleen gevaarltjk,
maar zelfs doodelijk is.
Schimmel (HENDRIK JAN), een Nederl.
dichter en romanschrtjver, 30 Juni 1825 to
's-Gravenland geb., waar gin wader burgemeester en notaris was. Van 1836 tot 1842 was htj op
zijns waders kantoor werkzaam; hid vond na
diens dood in laatstgenoemd jaar een middel
v. bestaan op d. bureau's v. d. agent der
schatkist to Amsterdam en kreeg in 1849 eon
betrekking bij d. Handelmaatschappij, welke
hij in 1863 verwisselde met 't directeurschap
der A.msterdamsche Credietvereeniging. Thans
leeft hij stil to Bussum, maar nog algid vol
belangstelling voor d. Nederl. letteren en
inzonderheid voor 't vaderlandsche tooneel.
Van zijn talrijke werden noemen wtj „Joan
Woutersz." (drama, 1847), „Oranje en Nederland" (dramatisch tafereel, 1849), „Napoleon
Bonaparte, aerate consul" (drama, 1851),
„Schuld en boete" (drama, 1852), „Verspreide
gedichten" (1852), „Bonaparte en zijn tijd"
(schetsen uit d. Fransche revolutie, 1853),
„d. Eerste dag eons nieuwen levens" (2 dln,
1855), „Sproken en vertellingen" (1855), „Een
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Haagscne Joffer" (roman, 1857), „'t Kind v.
Staat" (dramatisch tafereel, 1869), „Mary
Hollis" (3 dln, 1860), „Mylady Carlisle" (roman
in 4 dln, 1864), Struensee" (drama, 1868),
„Sinjeur Semeyns" (roman in 3 dln, 1875),
„Zege na strtjd" (drama, 1878) en „d. Vooravond
der revolutie" (1866). Voorts was of is SCH[MMEL
redacteur v. verschill. Nederl. tijdschriften,
„d. Gids", „Nederland", „'t Tooneel" e. a. — Zie
uitvoeriger Dr. J. Ten Brink, ,Ned. Lett. in
d. 19e eeuw".
Schirnmelpenninclr (RITTGER JAN), een
Nederl. staatsman, 31 Oct. 1761 to Deventer
geb. uit een oud geslacht. Zijn ouders, die
hem eon uitrnuntende opvoeding gaven, waren
Gerrit Schimmelpenninck, die een uitgebreiden
handel dreef, on Hermanna Koolhaas. Na
vooral door d. geleerden Simon de Vries to
zijn bekend gemaakt met d. nieuwere letterkunde, bezocht SCHIMMELPENNINCK eerst 't
athenaeum te Deventer en daarna d. academie
te Leiden, waar hij geruimen ttjd verbleef.
Toen hij d. ouderdom v. 23 jaren had bereikt,
verdedigde hij met d. grootsten lof zijn dissertatie „de Imperio populare rite temperato"
(over een behoorlijk ingerichte volksregeering); dit vertoog werd vertaald en maakte
veel opgang, daar 't d. veelvuldige kwalen
v. dien tijd aantastte, door een staatsregeling
2. to bevelen, die zich zou ten doel stellen:
verlichting v. 't yolk, bevordering v. vrij
onderzoek, algemeene belangstelling in d.
publieke aangelegenheden, wering v. 't yolk
uit d. regeeringszaken zelve, doch opdraging
ztjner macht a. vrij gekozen vertegenwoordigers, met herroepeltjk mandaat, beperkt
stemrecht en openbaarheid der staatsbedrijven. SCHIMMELPENNINCK was in zekeren zin
ztjn tijd vooruit; eerst later werden d. staatkundige beginselen, die hem zijn leven lang
bezielden on waarvoor hij steeds heeft gestreden, in toepassing gebracht. Na volbrachte
studift vestigde hij zich to Amsterdam, waar
htj als advocaat zich weldra in een zeer uitgebreide en winstgevende prakttjk mocht verheugen. In 1788 trad NI in 't huweltjk met
Catharina Nahuys. Toen in 1795 d. omwenteling in ons vaderland uitgebroken en d.
stadhouder gevlucht was, kwam SCHIMMELPENNINCK in 't voorloopig bewind v. Amsterdam en word hij daarvan tot president gekozen. Doze keuze had d. heilzaamste gevolgen; zij keerde d. invloed en d. bedoelingen der heethoofdige revolutionnairen,
wie SCHIMMELPENNINCK'S bedachtzaamheid en
standvastigheid met 't beste gevolg weerstand
boden. Weldra werd hij gekozen tot afgevaardigde in d. eerste Nationale Vergadering, waarvan hij kort daarna president werd. In verschill.
redevoeringen ontwikkelde hij zijn staatkundige gevoelens en d. hervormingen, die hij in
ons staatsbestuur op 't oog had. Hij verklaardo
zich bepaald tegen 't zoogen. foederalistische
system en wenschte een constitutie, waarin
d. nationals macht, als in den middelpunt
vereenigd, door haar veerkracht vergoeden
zou wat haar in uitgebreidheid to kort schoot.
Ofschoon dus een voorstander v, d. eenen on
ondeelbaren staat, wilde htj niettemin, dat
d. gewesten 't billijk zelfbestuur over hun
huiselijke belangen zouden behouden, voor
zoover d, algemeene belangen daarmee niet
gemoeid werden. d. Politieke macht en d.
justitie verlangde htj steeds gescheiden en d.
laatste onafhankelUk. Een heerschende on
geprivilegeerde kerk achtte htj onbestaanbaar met d. beginselen, die toen gehuldigd
werden. Gelijkstelling der gezindheden en
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scheiding v. kerk en staat werden door hem
in verschill. welsprekende redevoeringen voor•
gestaan.
Bekend is, dat 't voorstel tot een gematigde
staatsregeling in die eerste vergadering verworpen werd en dat d. zoogen. democratische
partij zegevierde over d. meer gematigde. Er
werd een nieuw reglement voor d. tweede
Nationale vergadering vastgesteld; doch
SCHIMMELPENNINCK weigerde in een redevoering daaraan deel to nemen, op grond dat d.
bepalingen v. dat reglement in strijd waren
met zijn beginselen en overtuiging. Kort
daarna werd SCHIMMELPENNINCK door 't nieuwe
bestuur ontburgerd. 't Bestuur kwam echter
weldra wederom in handen der meer gematigde partij en in 1798 werd SCHIMMELPENNINCK,
ofschoon zeer tegen zijn zin, n. Parijs gezonden, ten einde 't Fransche gouvernement met
d. laatste omwenteling to verzoenen; hij
kwam daar in betrekking met d. minister v.
buitenlandsche zaken, de Talleyrand, met
wien hij weldra bevriend werd. Van daze
zending naar zijn landgoed in Overijsel teruggekeerd, moest hij zich spoedig een nieuwe
zending n. Parijs laten welgevallen, die door
d. vernieuwde kuipertjen der revolutionnaire
partij noodzakelijk was geworden. Bij daze
gelegenheid weigerde SCHIMMELPENNINCK, om
d. benarden toestand v. 's lands financien, d.
schadeloosstelling aan to nemen, die hem door
't bewind werd aangeboden. Getroffen door
dit bewijs v. vaderlandsliefde, werden hem
daarop door eenige Amsterdamsche kooplieden en door d. stad Rotterdam aanbiedingen
gedaan, die hij, met goedkeuring v. 't bewind,
aannam.
d. Verandering, die spoedig daarna in Frankrijk plaats greep (18 on 19 Brumaire 1799),
maakte op SCHIMMELPENNINCK voorloopig een
gunstigen indruk; hij hoopte alles v. Bonaparte, met wien htj reeds 28 Nov. 1799 een
conferentie bad, in welke echter dadeltjk v.
Holland een voorschot word gevergd v.
6 MO 000 guldens. d. Onderhandelingen, hierover geopend, sprongen intusschen af. Naarmate SCHIMMELPENNINCK meer met d. eersten
consul bekend werd, verminderde zijn vertrouwen on kwam d. toestand v. ons vaderland hem meer en meer hopeloos voor. Zoo
schreef hij, 19 Febr. 1800, a. d. agent voor
buitenlandsche zaken, „dat op Bonaparte volstrekt niet moor to rekenen was, dat dit
begrip op een volkomene kennis v. zijn karakter steunde en dat hij op dat stuk 't allergrootste on allerbepaaldste misnoegen ondervond". En, geen wonder, Bonaparte liet geen
gelegenheid voorbij gaan, om ons land tot
geldelijke opofferingen to dwingen, zooals
eon betaling v. 6 000 000 franc in 'tzelfde jaar
en 't voortdurend onderhouden v. Fransche
krijgsbenden op ons grondgebied, waartegen
SCHIMMELPENNINCK'S standvastig verzet bij d.
zwakheid v. ons bewind on d. machteloosheid v. ons land weinig kon uitrichten.
Omstr. dozen tijd was er sprake v. eon
nieuwe staatsregeling voor Nederland; deze
kon natuurlijk niet buiten Franschen invloed
tot stand komen.
„lk bespeur (schreef SCHIMMELPENNINCK),
dat men to Parijs voor ons land on Zwitserland liefst zoodanige staatsregeling zal zien,
welke een zwak gouvernement ten gevolge
moot hebben, immers zoodanig een, 'twelk in
tijd on wille 't gemakkelijkst zal kunnen getravailleerd worden, zooals men 't noemt".
BU zijn terugkeer in Holland weigerde
SCHIMMELPENNINCK bepaald lid to worden v.
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't bewind, dat ingevolge d. nieuwe staatsregeling v. 1801 zou tot stand komen; Bever,
zei hij, d. republiek to willen verlaten dan
zich zoodanige keuze to laten welgevallen.
Inmiddels werden d. vredesonderhandelingen met Engeland geopend on SCHIMMELPENNINCK werd benoemd tot afgevaardigde naar
't congres to Amiens. Doch reeds waren d.
praeliminairen vastgesteld tuss. Frankrijk (dat
door Jozef Bonaparte) on Engeland (dat door
lord Cornwallis werd vertegenwoordigd) en
men vorderde. dat SCHIMMELPENNINCK onvoorwaardelijk daartoe zou toetreden, wat door
hem echter volstandig werd geweigerd. Men
zegt, dat horn hierop d. bedreiging v. Napoleon werd overgebracht: „dat er dan niets
beters op was dan Augereau met 25 000 man
in Holland to zenden". „Zeg a. Talleyrand",
antwoordde SCHIMMELPENNINCK, „dat geen
dreigementen mtj bewegen zullen, on wat
Augereau met zijn 25 000 man betreft, zeg
daaromtrent, dat geheel Europa dit zou aanzien als een tegenhanger v. d. moord v. Rastadt, 't eene zou geen grootere vertrapping
v. 't recht der volken ztjn dan 't andere".
Ofschoon d. benarde toestand, waarin ons
vaderland verkeerde, alle hoop scheen uit to
sluiten op 't bedingen v. voordeelige voorwaarden, moist SCHIMMELPENNINCK d. door
Groot-Britannia op ons veroverde bezittingen
Suriname, Demerary on Essequebo terug to
erlangen en onze souvereiniteit op Kaap d.
Goode Hoop to behouden, terwijl hij bewerkte,
dat Frankrijk zich borg stelde voor d. schadevergoeding, die bij d. vredesvoorwaarden voor
't Huis v. Oranje vastgesteld was. Maar vooral
hierin bestaat SCHIMMELPENNINCK'S groote verdienste bij d. onderhandelingen to Amiens,
dat zijn verzoenende invloed on zijn krachtige tusschenkomst d. beide groote mogendheden wederom tot elk. brachten, toen d.
onderhandelingen op 't punt waren af to
springen on reeds een ultimatum door Engeland was gereed gemaakt. Hij bewees, dat
't geen grootspraak was, toen hij voor d.
aanvang der onderhandelingen beloofde, dat
d. naarn RUTGER TAN SCHIMMELPENNINCK niet
gevonden zou worden onder eenig stuk hoegenaamd, waarover onze tijdgenooten of d.
nakomelingschap zich zouden kunnen beklagen. Zie over d. vrede v. Amiens Mr. M. C.
v. Hall, „R. J. Schimmelpenninck op 't vredescongres to Amiens" (1847).
In 1802 verwisselde SCHIMMELPENNINCK d.
Fransche zending met d. Engelsche, waarin
hij op dat oogenblik begreep, 't vaderland
beter to kunnen dienen. Hij word to London
met d. meeste onderscheiding ontvangen,
geraakte weldra op een gemeenzamen voet
met d. Engelsche ministers Addington on
lord Hawksbury (later lord Liverpool) en
leerde Pitt, Fox, Erskine, Sheridan on vooral
Sidney Smith v. nabij kennen. Ook was
koning George III hem persoonitjk genegen,
terwijl d. Engelsche zeden en levensvaze met
d. echt Hollandschen aard, die SCHIMMELPENNINCK bezielde, oneindig beter overeenkwamen dan die, welke hij in Parijs had leeren
kennen. Onvermoeid, hoewel vruchteloos,
waren SCHIMMELPENNINCK'S pogingen gedurende zijn verbltjf to London, om't Engelsche
gouvernement 't onrechtmatige onder 't oog
to brengen v. 't in beslag houden onzer schepen, die, uit Oost-Indie teruggekeerd, in
vollen vredesttjd in d. Britsche havens waren
opgebracht.
Ondertusschen was d. oorlog tuss. Frankrijk en Engeland wederom uitgebarsteni
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ontving zijn paspoorten
en werd door Napoleon aangezocht, wederom
1. missie to Partjs to aanvaarden, waaraan
hij, hoezeer ook hakende naar rust, voldeed,
omdat hU inzag, dat d. verhouding v. one
staatsbewind tot 't Fransche bestuur hoe
langer hoe onaangenamer werd, wanneer hij
niet to Parijs was. 't Mocht hem evenwel
niet gelukken, 't bewind die maatregelen to
doen nemen, welke hem voor 't behoud v.
-ens vaderland onontbeerlUk schenen.
Napoleon. intusschen keizer geworden, verlangde in Nederland een meer gecentraliseerde
regeering, met SCHIMMELPENNINCK a. 't hoofd.
Diens tegenkanting mocht niet baton en 't
staatsbewind was zeer bereid, 't bestuur, dat
door zwakheid en slechte administratie geheel in wanorde was gebracht, in krachtiger
handen over to geven. 4 Nov. 1804 hield
SCHIMMELPENNINCK een langdurige conferentie
met Napoleon en in 't begin v. 1805 was hij
met een nieuwe constitutie gereed, die hij
Napoleon aanbood; tegen diens zin bleef
sellIMMELPENNINCK erop staan, dat zoowel d.
nieuw in to voeren constitutie als zijn benoeming tot raadpensionaris (welken titel hij
zelf gekozen had) a. d. vrije keuze zijner stemgerechtigde medeburgers zou worden overgelaten; ook weigerde hij volstandig, d. oppermacht in zijn familie erfelijk to doen zijn, ofschoon Napoleon herhaaldelUk zeide: „j'ai
dit vingt foil a Monsieur Schimmelpenninck
qu'il avait tort de ne pas fonder un pouvoir
hOreditaire dans sa famille". SCHIMMELPENNINCK werd gekozen tot raadpensionaris;
v. d. 353 322 kiezer,s stemden slechts 136 tegen.
't Is bekend wat hij in die nieuwe waardigheid voor zijn vaderland tot stand bracht; hij
aanvaardde zijn bestuur met 't uitschripen v.
een Dank- en Bededag, die op 25 Juli 1805
plaats had; hU omringde zich door ministers
v. erkende bekwaamheden, als Gogel, v. d.
Goes, Pyneman en Verheull. Met Canneman
verbeterde hij 't financiewezen en belastingstelsel. d. Waterstaat, vroeger slechts provinciaal beheerd, werd onder een algemeen en
centraal bestuur gebracht. Hij bracht een wet
tot stand op 't lager onderwtjs, die eerst in
1857, overeenkomstig d. grondwet, gewijzigd
werd.
d. Nieuwe constitutie onder d. republikeinschen vorm strookte echter niet met d. inzichten v. Napoleon, die zich enkel v. vazalvorsten wenschte to omringen.Een oogziekte,
waaraan SCHIMMELPENNINCK reeds lang gele-den had en die begon to verergeren, was voor
Napoleon eon gewenschte gelegenheid, om a.
.zijn voornemen gevolg to geven. Bekend is
wat er verder geschiedde on hoe d. pogingen
V. SCHIMMELPENNINCK Am, alvorens men een
Franschen prins voor ons vaderland tot koning verzocht, eerst d. meaning der natie to
vernemen, vruchteloos bleven. Bij missive
V. 4 Juni 1806 legde SCHIMMELPENNINCK Mit
Ikracht v. art. 41 der staatsregeling zin post
als raadpensionaris neder in d. schoot der
Hoog-Mogenden. Spoedig daarop verliet hU
zijn residentie in 't Huis ten Bosch on
keerde hij naar zun geboorteplaats, Deventer,
terug.
Nog eenmaal begaf SCHIMMELPENNINCK zich
in betrekking n. Parijs, toen htj tot senator
en graaf v. 't Fransche keizerrUk was benoemd, in welke eerstgenoemde betrekking
hij later meewerkte a. d. vervallenverklaring
v. Napoleon. Bij d. herstelling v. onze'nationaliteit en d. terugkeer v. ons vorstenhuis
behoorde. SCHIMMELPENNINCK onder d. eersten,
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die met blijdschap en vol hoop d. nieuwen
staat v. zaken begroetten; maar tevens bleef
MI hem d. overtuiging heerschen, dat d. staatsregelingen v. 1814 en 1815 op geheel verkeerde grondslagen waren opgebouwd. Ale
lid v. d. Eerste Kamer, waartoe htj weldra
door zijn vorst werd gekozen, had hij menigvuldige gelegenheid, om zich to kanten tegen
zUns inziens verkeerde maatregelen of om
adviezen to geven uit d. rtjken schat zUner
ondervinding. In 't laatste zUns levens verloor SCHIMMELPENNINCK 't gezichtsvermogen
geheel, doch hij voelde zich gelukkig op zijn
landgoed, omringd door zijn gezin on door
zijn baste vrienden. 25 Mrt 1825 overl. hij galaten on vol christelijk geloof on htj werd to
Amsterdam begraven. SCHIMMELPENNINCK behoorde tot d. eerlUke en rechtschapen staatslieden; htj paarde kloekheid en bereid a. bekwaamheid en vaderlandsliefde. 't Vaderland
gold hem boven alias on daaraan offerde hij
zijn rust en zijn persoonlUke belangen op. d.
Gedenkschriften, die htj naliet, zijn uitgegeven door zijn zoon („Rutger Jan Schimmelpenninck en eenige gebeurtenissen v. zUnen
tijd", beschreven door zijn zoon G. Graaf
Schimmelpenninck, minister v. staat, lid v. d.
Eerste Kamer der Staten-Generaal enz.; 1815.
2 din met portret en facsimile); in dit work
wordt ons SCHIMMELPENNINCK geschilderd, hoe
hU was als staatsman, huisvader on lid der
maatschapptj.
Schimmelpenninck (GERRIT graaf), d.
eenige zoon v. d. voorg., werd 25 Febr. 1794
gab. Hij had een belangrijken levensloop en
drukte waardig d. voetstappen v. zijn vader.
Een der niedeoprichters en vele jaren lang
president der Nederlandsche HandelmaatschappU, dankt daze hem voor een goad deel
haar ontwikkeling en bloei, die v. zoo grooten invloed waren op d. welvaart des vaderlands. Later was SCHIMMELPENNINCK minister-secretaris v. staat; hU vertegenwoordigde
Nederland gedurende eenige jaren eerst to
s. Petersburg en later to Londen. Bij d. kroning v. Willem II genoot hij d. ear, belast
to worden met d. bewaring v. Nederlands
koninklijke kroon en zich een zending naar
d. hoven v. Weenen, Miinchen on Stuttgart
to zion toevertrouwd.
SCHIMMELPENNINCK was tango jaren lid v.
d. vroegere Eerste kamer der Staten-Generaal.
In 1848 werd htj als gezant uit Londen n.
's-Gravenhage teruggeroepen, ten einde, belast met d. portefeuilles v. Buitenlandsche
zaken en Financien, a. 't hoofd to komen v.
een nieuw kabinet; spoedig echter legde hU —
tegelijk met d. minister v. Oorlog, generaal
Nepveu — zijn portefeuille neder, omdat hij
zich niet kon vereenigen met eenige bepalingen
v. d. ontwerpen v. Grondwetsherziening. Een
voorstander v. bezadigden vooruitgang, mislukten SCHIMMELPENNINCIE'S pogingen, om in
zUn geest onze instellingen gewtjzigd to zien,
terwUl voorstellen warden gehuldigd, welke
naar zijn meaning nadeelig op's lands welzUn
zouden werken.
Weldra keerde hU ale gezant n. London
terug, om nog gedurende eenige jaren voor
d. belangen v. Nederland btj 't gouvernement
v. Groot-Britannill to waken, waartoe zijn
vriendschapsbetrekkingen tot verschill. Engeleche staatslieden, onder wie ook d. invloedrUke
lord Palmerston was, zeer dienstig waren.
Na eenige jaren v. rust overl. SCHIMMELPENNINCK, ten gevolge eener kortstondige ziekte,
in d. ouderdom v. bUna 70 jaren, to Arnhem,
4 Oct. 1863; 8 Oct. werd hU, onder d. toevloed
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v. een menigte vereerders, to Diepenheim begraven.
Als schrtiver maakte SCHIMMELPENNINCK
zich bekend door zijn werk „Rutger Jan
Schimmelpenninck en eenige gebeurtenissen
v. zijn tijd". Door dit geschrilt werd in een
wezenlijke behoefte voortien. daar 't niet
slechts een uitvoerige levensbeschrijving bevat v. d. beroemden raadpensionaris, die zooveel jaren ten dienste v. 't vaderland leefde
en op zijn lotgevallen zulk een beslissenden
invloed uitoetende, maar ook vele gebeurtenissen v. die dagen, alsrnede d. aanleidingen
daartoe, tot nog toe niet volledig genoeg bekend, a. 't licht bracht; ook komen er verschillende stukken v. Rutger Jan Schimmelpenninck zelf in voor en wordt deze meermalen sprekend ingevoerd.
SCHIMMELPENNINCK is meer dan 25 jaren
minister v. staat geweest; hij was commandeur v. d. orde v. d. Nederl. Leeuw en had
't Grootkruis v. d. orde der Eikenkroon; ook
vielen hem verschill. buitenlandsche decomtien en onderscheidingen ten deel.
Schimmelpenninck van der Oye

baron), een Nederl. militair en staatsman, 12 Aug. 1836 te Brummen gob., was
achtereenvolgens luitenant, kapitein bij d.
genie, eerst aanwezend ingenieur te 's-Gravenhage en te Amsterdam, rnajoor, stelling-commandant te Amersfoort en te Naarden, vervolgens luitenant-kolonel, adjudant v. Z. M.
Willem III en kolonel. In 1884 werd hij tot
lid v. d. Tweede Kamer der Staten-Generaal
voor 't distr. Utrecht gekozen, welk mandaat
vier jaar later door d. kiezers v. 't distr.
Amersfoort hernieuwd werd. Met d. karaerleden Rooseboom en Kielstra diende Schimmelpenninck van der Oye in 1887 een wetsontwerp tot wijziging v. 't crimineel wetboek
voor 't krijgsvolk in, welk voorstel kort
daarna tot wet verheven word. Behalve a.
militaire onderwerpen, wtjdde deze kolonel
zijn aandacht ook a. Indische aangelegenheden; o. a. behoort hij tot d. oprichters v.
d. Anti-opiumbond. Tevens diende htj een
wetsontwerp in tot oprichting v. zoogen.
Kamers v. Arbeid. 28 Febr. 1894 werd SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE door d. Staten V.
Gelderland tot lid v. d. 10 Kamer der StatenGeneraal gekozen.
(J. E. N.

Schimmelpenninck van Nijenh uis

(graaf RUTGER JAN), een Nederl. staatsman, in
1831 geb., werd in 1851 kamerheer v. Z. M. d.
koning Willem III, terwtjl hij in 1868 na zijn
terugtreden als minister tot grootmeester v.
d. kroon werd aangesteld on in 1881 tot
opperkamerheer. Na d. dood V. koning Willem
III in 1890 werd graaf SCHIMMELPENNINCK
opperkamerheer v. H. M. d. koningin Wilhelmina en waarnemend grootmeester bij 't
Huis v. H. M. d. Koningin-Regentes. Tevens
was htj lid on voorzitter v. d. Hofcommissie.
Hij overt. 23 Apr. 1893.
Schimmert, ook Schummert, een gemeente
in d. Nederl. prov. Limburg, 1 uur t. N.-0. v.
Meersen, met circa 1300 inw.
Schindler (ALEXANDRE JULIUS), een Oos•
tenrijksch dichter, bekend onder 't pseudoniem JULIUS VON DER TRAUN, geb. 26 Sept.
1818 to Weenen, overt. 16 lift 1885 aldaar als
notaris. Htj schreef 't volksdrama „Theophrastus Paracelsus" (1858), „Gedichte" (2 dln, 3e
dr. 1876), „Salomon, KOnig von Ungarn" (20
dr. 1876), „Der Schelm von Bergen" (4e dr.
1885), d. roman „Oberst Lumpus" (1885) e. a.
werken.
Schinkel (KARL FRIEDRICH), een Duitsch
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kunstenaar, die zich in d. bouwkunst een
plaats heeft verworven, zooals a. weinig
architecten ten deel viol, on die ook als beeldend kunstenaar zeer opmerkelijk is. Zoo getuigt v. hem d. beroemcle F. Kugler (die
reeds in 1838 eenige biographische en artistieke
btjzonderheden omtrent dozen meester meedeelde, welke na diens dood meer uitgebreid
in 't licht verschenen onder d. titel „Karl
Friedrich Schinkel, Eine Charakteristik seiner
kunstlerischen Wirksamkeit", 1812). Aan deze
levensbeschrijving ontleenen wij 't volgende:
KARL FRIEDRICH SCHINKEL werd in 1761 to NeuRuppin geb. Zijn vader was aldaar superintendent; zijn eerste vorming genoot hij op
't gymnasium in zijn geboortestad en later
op dat to Berlijn. Toen hij aldaar in d. hoogste
klasse gekomen was, wendde hij zich meer
uitsluitend tot zijn lievelingsstudie: d. kunst,
met name d. bouwkunst, waarin hij een jaar
lang door d. opper-bouwraad David Gilly en
vervolgens door d. beroemden prof. Friedrich
Gilly werd onderwezen. Ofschoon hem deze
leermeester al to vroeg ontviel, had SCHINKEL
onnoemeltjk veel a. hem to danken, daar
Gilly d. eerste was, die d. zuiverheid en d.
waarde der Grieksche kunst ten grondslag
legde a. d. hoogere bouwkunstige studien en
wiens grootsche denkbeelden een heilzaam
tegenwicht vormden tegen d. bedorven smaak.
Op dien grondslag nu bouwde SCHINKEL voort
on d. denkbeelden des meesters werden grootendeels doer d. leerling verwezenlijkt. Door
't onverwacht en vroegtijdig overlijden v.
Gilly word SCHINKEL onmiddelltjk midden in
een drukke prakttjk geplaatst, die weinig
btjdroeg om zijn artistieke kracht door oefening to volmaken. Vroeger had hij veel gewerkt voor d. porseleinfabriek v. Eckart,
voor welke hij teekeningen maakte of welker
voortbrengselen hij ook wel zelf beschilderde,
Bij trok daarvan Wen een vast inkomen v.
300 Thaler per jaar.
In 1803 begaf SCHINKEL zich op reis n.
Italie, Napels on Sicilie, waar hij d. gedenkstukk en der classieke oudheid bestudeerde en
tevens, vooral op Sicilie, eon aantal landschapstudien maakte. Tegelijk bestudeerde en
kopleerde hij eenige werken v. d. beroemdste
figurenschilders, o. a. v. Rafael. Met vermeerderde kennis toegerust, keerde hij n. Berlijn
terug, waar d. tijdsomstandigheden intusschen zeer ongunstig waren voor groote
bouwondernemingen. SCHINKEL wijdde zich
daarom een tijdlang a. d. schilderkunst en
wet met veel succes: zijn landschappen met
gebouwen, benevens d. perspectivisch-optische voorstellingen, d. diorama's, welke hij
schilderde, werden algemeen bewonderd. Tot
zijn beschermers behoorde vooral d. generaal
Gneisenau, die zooveel belting stelde in zijn
work, dat htj to midden v. d. drukte en
vermoeienissen v. een veldtocht met hem
daarover correspondeerde. Ook voor W. Gropius was SCHINKEL ijverig werkzaam. Tot
zijn meer uitgebreide werken uit dien ttjd
behoort een panorama v. Palermo; ook hood
hij d. decoratieschilder Carl Cropius d. behulpzame hand bij 't ontwerpen en uitvoeren
v. eenige zeer belangrtjke tooneeldecoratien.
Intusschen was in 1810 SCHINKEL'S offici6ele
werkzaamheid in 't bouwen begonnen, daar
hij ale assessor in d. nieuw opgerichte bouwcommissie zitting nam. Toen 't weer vrede
was geworden, werden horn al spoedig een
aantal uiteenloopende bouwwerken opgedragen, ten gevolge waarvan htj achtereenvolgens in d. invloedrtjkste betrekkingen
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werd geplaatst. In 1811 werd hij onder d.
gewone laden der koninklijke academie to
Berlijn opgenomen in Dec. 1820 werd hij hoogl.
a. die inrichting en lid v. d. academischen
senaat. In Mei 1815 werd hij geheim opperbouwraad en in 1819 lid der technische cpmmissie bij d. regeering voor handel, nijverheid en
bouwwezen. In 1839 verwierf hit d. hoogste
plaats, waarover d. regeering in 't vak der
bouwkunde te beschikken had, nl. die v. opperbouwdirecteur v. 't land. Door d. koning,
door buitenlandsche vorsten, door geleerde en
kunst-genootschappen werd hem om strijd
hulde bewezen, terwijl hij bovendien in geheel Europa als een v. d. grootste maunen i n
zijn vak werd erkend.
d. Schoonste ontwikkeling v. zUn kunstenaarskrachten scheen voor zUn ouderdom bewaard, toen Frederik Wilhelm IV, die d. kunst
bijzonder genegen was, d. Pruisisehen troon
beklom. Maar 't lot besliste anders. Reeds
geruimen tijd was d. gezondheid v. SCHINKEL
bedenkelijk geschokt; in d. zonier v. 1840, na
een badreis, werd hij door eon beroerte getroffen, die uitliep op een langdurig lijden,
waaraan hij 15 Oct. 1841 overl. Algemeen
was d. droefheid, in geheel Berlijn teweeggebracht. d. Koning v. Pruisen list in d.
voorzaal yr 't door hem gebouwde museum
een marmeren standbeeld v. d. kunstenaar
oprichten, terwijl op zijn graf door d. architecten v. Berlijn een gedenkteeken gesticht
word, waarbij v. een z finer eigen teekeningen
werd gebruik gemaakt.
d. Artistieke richting v. SCHINKEL was bepaald classiek. Zijn architectonische werken
berusten op d. grondslag v. d. vormen der
antieke bouwkunst, meer bepaald der Grieksche kunst uit d. tijd v. Pericles. Hij volgde
evenwel niet slaafsch na. Zonder v. d. details
een willekeurig gebruik to maken of hun
innerltk verband weg to nemen, wist hij met
edele vrUheid en smaak nieuwe combinati6n
to bedenken, die steeds d. bedoelden indruk
op 't oog en 't gemoed v. d. aanschouwer to
weeg brachten. Inderdaad ligt hierin SCHINKEL'S groote verdienste. Terwijl men elders
tot geestelooze, ondoelmatige navolgingen
verviel, bezigde SCHINKEL d. Grieksche bouworde minder als voorbeeld dan wel als middel
tot bouwkunstige scheppingen. DaarbU hield
hij d. bestemming dier vormen altijd zeer
nauwkeurig in 't oog en deed hij hun geen
geweld aan, zoodat zij steeds een organisch
geheel bleven uitmaken; 'twelk wel is waar
een nieuwe, maar steeds met d. oorspronkelUken aard on 't karakter overeenkomende
boteekenis had.
d. Strang classieke richting v. SCHINKEL
sloot noodwendig uit die, welke men d.
romantische placht to noemen. Dat hij echter
diep was doorgedrongen in 't wezen v. d.
romantischen (vroeg-Middeleeuwschen) bouwstip on dat hij d. hulpmiddelen, welke die
stUl aanbiedt, wist to gebruiken, getuigen
eenige architectuurschildertlen, eenige ontwerpen voor d. restauratie v. beroemde
gothische domkerken on vooral zUn schetsen
voor tooneeldecorati6n. Waar htJ echter die
kennis in d. door hem opgerichte gebouwen
aanwendde en meestal alleen, waar 't hem
bepaald voorgeschreven word, in romantischen
of gothischen stij1 bouwde, kwam zUn classieke
richting toch wader voor d. dag on trachtte
hijdien Stijl to wijzigen near d. beginselen
der Grieksche kunst. Bevoegde beoordeelaars
hebben echter ernstige bedenkingen tegen
deze samenvoeging v. 'tgeen in aard en
,
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beginsel zoo stark uiteenloopt. Daar hij een
menigte schetsen nagelaten en zijn leerlingen
diep doordrongen he v. d. beteekenis en
d. bestemming der classieke bouwvormen, is
zijn invloed, vooral to Berlijn, op d. wijze
v. bouwen volgens d. kunstbeginselen der
antieken, gewijzigd naar d. behoeften v. onzen
tijd, zeer aanzienlUk. Toch getuigen d. meeste
v. d. gebouwen, door SCHINKEL on zijn school
opgericht, dat a. d. eene zUde 't beginsel der
antieke bouwkunst niet opgenomen werd in
't levend bewustzUn v. d. Mid on dat a. d.
andere zijde d. verzoening v. dat beginsel met
d. behoeften en 't karakter v. dien tijd nog
altijd niet is tot stand gekomen.
Kugler vangt 't overzicht V. SCHINKEL'S
werken in d. antieken bouwstUl a. met 't
ontwerp voor 't koninklUk paleis to Athene,
'twelk hem in 1834 werd opgedragen, maar
niet tot uitvoering kwam; 't is echter op 12
platen gedrukt on vormt d. 3 eerste afleveringen v. een prachtwerk, getiteld „Werke
der hoheren Baukunst". Een ontwerp v.
gelijken aard is dat v. een landhuis, dat voor
d. koning dichtbij Charlottenburg in 't park v.
Sans—Souci zou gebouwd worden. SCHINKEL
wilde hierin geheel een antieke villa met
geringe wijzigingen naar d. behoeften v. zijn
tijd volgen. Ook dit ontwerp bleef onuitgevoerd, doch komt onder zUn gedrukte
plannen voor. Zuivere navolgingen v. d.
Griekschen bouwstUl zijn d. kleine zUgebouwen a. d. Potsdammer poort to Berlijn en
't brongebouw to Aken; in d. hoofdwacht
to Berlijn heeft SCHINKEL daarentegen alleen
een vrij gebruik gemaakt v. d. antieke hoofdvormen en details. Ook d. slotwacht to Dresden
werd naar 't plan v. SCHINKEL gebouwd,
waaraan vooral d. portiek in d. rijken
Ionischen stijl zeer sierlijk is. Tot zijn belangrUkste werken behoort 't museum to
Berlijn. 't Is grootsch en eenvoudig v. hoofdaanleg; d. facade bestaat uit een zuilenrij v.
18 kolossale Ionische zuilen, die op een zeer
vernuftige wijze met d. verdere verdeeling
v. 't gebouw, zijn indrukwekkend koepelgewelf enz. samenhangt. Ook hier ziet men
overal een strange inachtneming v. d. hoofdwetten der antieke bouwkunst, bU een vrije,
zeer smaakvolle aanwending v. haar ondergeschikte bestanddeolen en versieringen. Een
ander waardig voorbeeld v. daze bijzondere
gave des bouwmeesters levert d. schouwburg
te Berlijn, die een bUzonder aangenamen
indruk maakt door d. bekoorlijkheid en d.
verscheidenheid zijner Open. BjJ d. genoemde
werken sluiten zich a. d. ontwerpen voor
eenige vorstelijke paleizen, in d. verzameling
v. gedrukte ontwerpen voorkomende en in d.
hoofdvormen getrouw a. d. Griekschen
Zeer eenvoudig, maar uitmuntend door smaak,
is 't niet tot uitvoering gekomen ontwerp
eener zang-academie. Voorts verdienen nog
genoemd to worden d. sterrenwacht to BerlUn, d. gavel der artillerieschool aldaar en 't
casinogebouw to Potsdam. Opmerkelijk zUn
ook SCHINKEL'S ontwerpen voor kasteelen en
buitenverbltjven, waarbij 14 v. d. classieke
hoofdvormen een nog vrUer on veelzUdiger
gebruik maakte on niet zelden een zeer
schilderachtig effect bereikte.
Behalve eenige plannen voor kerken, vindt
men onder d. ontwerpen v. SCHINKEL zeer
weinige, die afwgken v. d. antieken bouwstUl.
Daartoe behooren echter een ontwerp voor
't kasteel Kornik in Posen, in Middeleeuwschromantischen stfjl, en dat v. 't paleis op d.
Babelsberg bU Potsdam. Eenige ontwerpen
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vertoonen min of meer verwantschap met
d. bouwstijl der Toscaansche paleizen v. d.
15e eeuw. Enkele gebouwen te Berlijn getuigen overigens v. SCHINKEL'S streven, d. grondslag te leggen tot een moderne architectuur,
waarin wel d. beginselen der vroegere bouwstijlen niet onwillekeurig verloochend worden,
maar toch een geheel onafhankelijk streven
zich openbaart. Voor zijn meeste plannen
voor kerken heeft SCHINKEL zich d. aanleg
der basilieken tot voorbeeld genomen. Slechts
weinige v. d. in druk uitgegeven ontwerpen
voor kerken v. SCHINKEL kwamen tot uitvoering.
SCHINKEL'S ontwerpen voor openbare gedenkteekenen, ofschoon daarvan een groot deel
door d. beeldhouwkunst moest worden uitgevoerd, zijn mede schitterende bewijzen v.
zijn genie. Wij noemen bier slechts 't ontwerp
v. eon gedenkteeken voor Frederik d. Groote,
't gedenkteeken op d. Kreutzberg bij Berlijn,
't monument voor Scharnhorst en bovenal
d. nieuwe slotbrug over d. Spree, die en als
monument en als practisch bouwwerk merkwaardig is. Vervolgens kent men v. SCHINKEL
eenige fraaie ontwerpen voor d. plastische
versiering v. bouwwerken. friezen, basreliefs,
kerkelijke beeldhouwwerken enz. Behalve
eenige schilderijen in olieverf, historische
onderwerpen voorstellende, op vroegeren leeftijd door SCHINKEL vervaardigd, zijn vooral
zijn ontwerpen voor d. muurschilderijen in
't nieuwe museum, door d. medewerking
v. P. v. Cornelius tot stand gekomen en door
C. H. Hermann uitgevoerd, rijk v. gedachteninhoud en idealisch oorspronkeltjk opgevat.
't Zijn symbolisch-historische voorstellingen,
waarvan d. beschrijving in verschill. werken
over Berlijn en zijn merkwaardigheden voorkomt. Eindelijk verdienen nog vermeld te
worden een aantal landschapschilderijen met
architectonische stofiage, die meestal in vorstelijke e. a. verzamelingen zijn overgegaan,
d. tooneeldecoratibn, door SCHINKEL geschilderd of ontworpen, en zijn grooten invloed
op d. kunstindustrie, ten behoove waarvan
hij onderscheidene werken over en voorbeelden v. compositie en ornamentatie heeft in
licht gegeven. — In d. handel komen d.
volgende bouwkundige werken v. SCHINKEL
voor : „Sammlung architektonischer Entwilrfe,
etc." (1820—'42), „Werke der hOheren Baukunst"
(1840), „Architektonisches Album" (1841),
„Grundlagen der praktischen Baukunst" (1834),
„Schinkel's Mobelentwurfe", herausgegeben
von Lohder (1835) en „Entwilrfe zu Theaterdecorationen".
Schinkel (ADRIANUS DAVID), een Nederl.
letterkundige, 17 Dec. 1784 to 's-Gravenhage
geb. en overl. aldaar 25 April 1864. Hij werd
opgeleid voor boekdrukker, in d. beroemde
werkplaats der Scheltussen (destijds 't eigendom v. Mr. -W. C. Vosmaer), en ging later in
andere drukkers- en uitgeverszaken over.
Steeds toonde hij d. grootste belangstelling in
geschied- en letterkundige studi6n; hij vormde
een kostbare verzameling v. zeldzame boekwerken, handschriiten enz. en deed een aantal
belangrijke geschriften 't licht zien. Zijn zaak
deed hij in 1845 over a. d. firma Belinfante
in d. Haag. Hij schreef o. a. „Aanteekeningen
v. Frans v. Mieris op zijn beschrijving der
bisschoppelijke munten en zegelen" (1838),
„Albert Dilrer's dagverhaal zijner Nederlandsche reize" enz. (1840), „Opgave der handschriften v. Constantijn en Christiaan Huygens" enz, (1840), „Tweetal bijdragen betrekkeltjk d. boekdrukkunst" (1844), „Geschied- en
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letterkundige bijdragen" (1850) en „Nadere
bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens" enz. (1851).
Schinnen, een gemeente in d. Nederl.
prov. Limburg, nabij Sittard, a, d. Geleen,
met 2200 inw.
Schin-op-Geul,
een gemeente in d.
Nederl. prov. Limburg, a. d. Geul en 1 uur t.
N. v. Gulpen gelegen, met 750 inw.
Schinveld, een gemeente in d. Nederl.
prov. Limburg, 1 1 /2 uur t. Z.-0. v. Sittard,
met 1100 inw.
Schinznach, een badplaats in 't Zwitsersche kanton Aargau, in 't dal der Aare, met
warme zwavelbronnen en omstr. 2000 inw.
In d. nabijheid vindt men d. ruIne Habsburg.
Schiotling

(ELISA CAROLINA FERDINANDA),

een Nederl. schrijfster en opvoedkundige, gewoonlijk ELISE VAN CALCAR geheeten, daar
zij gehuwd was met d. hoer H. C. v. Calcar,
burgemeester v. Sommelsdijk, later v. Wassenaar. Zij was geb. to Amsterdam, 19 Nov.
1822, werd opgeleid voor onderwijzeres en
stichtte een opvoedingshuis voor meisjes to
Wassenaar, dat 10 jaar lang bestaan heeft.
Sedert 1874 woont zij to 's•Gravenhage, waar
zij onlangs onder vele bltjken v. waardeering
haar 70en verjaardag vierde. Van haar talrijke
geschriften noemen we „Blikken in 't rond,
naar binnen en naar buiten" (1850), „Hermina",
een roman in 2 dln (1850), „Uit verre landen
en v. nabij" (1850), „d. Omgang met dienstbaren" (eon bekroonde verhandeling, 1852),
„Evangeline, 't vrouwelijk leven" (2 dln,1854),
Zoon v. d. klepperman" (2 dln, 1854), „Dr.
Martin Luther, d. hervormer" (1856), „Tabitha,
over armoede en weldadigheid" (2 din, 1856),
„d. Steen der wijzen" (1857), „d. Dertiende-12 predikantentypen" (1857), „Onze ontwikkeling of
d. macht der eerste indrukken" (1861), „d. Hoop
der toekomst" (1865), „d. Kleine papierwerkster" (5 stukjes, 1867), „d. Dubbele roeping
der vrouw" (een prijsvraag beantwoord,1873),
„Frobers methode" (1875), „Uit 't leven voor
't leven" (1876), „Op d. grenzen v. twee werelden. Onderzoek en ervaring op 't gebied v. 't
hoogere leven" (1877), „Sophia, koningin der
Nederlanden, ale vorstin en rnoedergeschetst"
(1877), „Fred. FrObel, hoe hij opvoeder werd en
wat d. kinderwereld hem openbaarde" (1879),
„Emanuel Swedenborg, d. ziener" (1882), „Gelukkig — ofschoon getrouwd" (1886) en „d.
Eedgenooten" (2 dln, 1888). Voorts schreef
ELISE VAN CALCAR talrilke bijdragen in verschill. ti,jdschriften, jaarboekjes e. a. periodieke
geschrilten.
Schip. Met dozen naam duidt men een
groot, hol lichaam a., 'tzij dit in zijn geheel
beschouwd, zooals 't geval is bij d. groote
vaartuigen, 'tzij alleen d. inwendige ruimte
ervan bedoeld wordt, in welken zin men
spreekt v. 't schip eener kerk. In d. eerste
beteekenis opgevat, wordt d. naam toegepast
op vlottende lichamen, die een besloten ruimte
aanbieden, geschikt tot berging v. menschen,
tot 't laden v. vee en koopgoederen en tot
't plaatsen v. oorlogs-materiaal. Reeds zeer
vroeg heeft men zich v. vaartuigen bediend,
eerst tot d. visclivangst, vervolgens tot 't
drijven v. handel, daarna tot 't doen v. lan-

dingen ('tzij op vijandeltjk grondgebied, om
d. vijand door plundering als anderszins to
benadeelen, 'tzij tot 't ten uitvoer brengen v.
kleine rooftochten), eindelijk tot 't voeren
v. d. oorlog ter zee. d. Gedaante der schepen,
hoewel in d. loop der eeuwen gewtjzigd, biedt
enkele punten v. overeenkomst a., die men
bij alle terugvindt. d. Horizontale doorsnede
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nl. heeft d. vorm v. eon langrond,a.d.achterkant eenigszins breeder uitgebouwd. d.Vertieale doorsnede, loodrecht op d. lengte, is
daarentegen breed a. d. bovenkant, daarna
naar beneden af-, some zelfs toenemende en
vervolgens spits toeloopende, eenigermate
volgens 't beloop v. een zeer scherpen driehoek. 't Bestaan v. deze punten v. overeenkomst is zeer natuurltJk, als men nagaat,
welke eigenschappen d. schepen noodzakelUk
moeten bezitten, opdat zU geen to grooten
tegenstand bij d. beweging door d. vloeistof
zullen ondervinden en tevens tot een diepte
zullen inzinken, waarop zij een voldoende stabiliteit bezitten. d. Ondervinding gaf al spoedig,
in grove omtrekken althans, d. vorm aan, die
voor d. schepen to verkiezen was. Later werd,
naarmate d. wetenschap d. ondervinding to
hulp kwam. d. gedaante v. 't oppervlak meer
gewtjzigd ; d. sierlijkheid had daarbij ook haar
rechten on 't doel, waartoe men 't vaartuig
bestemde, oefende natuurltjk made geen geringen invloed uit. Doch, ofschoon er eeuwen
zjn voorbtjgegaan, sinds men zich op d.
scheepsbouw is gaan toeleggen, toch gaat
men bij 't ontwerpen v. schepen in menig
opzicht nog steeds to rade met d. eerste
bouwwijze. Verbazingwekkend is 't intusschen, als men een vloot v. schepen bij elk.
ziet, dat d. gedaante der schepen onderling
zooveel verscheidenheid oplevert. 't Is Diet
mogelijk in een kort bestek een behoorltjk
overzicht to geven v. d. geschiedenis der
scheepsbouwkunst. Daarom zullen wij ons
bepalen tot d. mededeeling v. enkele bijzonderheden omtrent d. schepen v. d. tegenwoordigen
d. Beweegkracht, v. welke men zich bedient, is als vanzelf aanleiding tot een eerste
onderscheiding. d. Riemen, door roeiers bewogen, die vroeger op d. galeien algemeen
in gebruik waren, zijn tegenwoordig geheel
in onbruik geraakt; alleen op d. sloepen
(kleine vaartuigen, waarvan d. schepen er
een of meer, alnaar hun grootte, a. boord
hebben) bedient men er zich nog van. d.
Wind, een goede halve eeuw geleden nog
bijna d. eenige, is ook nu nog altUd een zeer
voornamo beweegkracht, voornamelUk wat d.
handelsschepen betreft. werkt op d. zeilen,
stukken doek, die uitgospannen worden a.
dwarsscheepsche houten, zoogen. raas, welke
geheschen worden a. d. masten, alsmede a.
gaffels en touwen 'eiders. d. Geringe kostbaarheld v. doze beWeegkracht, een groot voordeel, werpt een zwaar tegenwicht in d. schaal,
om haar staande to houden, in weerwil v. 't
nadeel, dat onafscheidelijk a. haar verbonden
is on dat voortvloeit uit d. afhankelUkheid,
waarin zij d. zeeman voortdurend houdt. Behalve dat d. onzekere working der winden
soms zeer noodlottig kan zJn voor schip en
bemanning, verlengt ztJ d. reizen niet zelden,
lets, wat vooral in een ttjd als waarin wU
leven, niet over 't hoofd mag gezien worden.
Om die radon is men er dan toe overgegaan, d. grooten hefboom der nVverheid, d.
stoom, ook op d. schepen toe to passen,v6oral
ook op d. oorlogsschepen. In betrekkelijk
korten tijd, ruim een hglve eeuW, heeft d.
toepassing v. d. stoom zoo'n belangrtike uitbreiding verkregen, dat er thans Mina geen
oorlogsschip gebouwd wordt, dat met v. d.
voor die beweegkracht vereischte werktuigen
voorzien wordt. d. Eerste stoornschepen waren
algemeen voorzien v. raderen, die, tegen d.
breede zUden aangebracht, door een as ver.bonden waren, welke laatste door in 't whip
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geplaatste machines werd rondgedraaid. d.
Raderen volbrengen denzelfden dienst als d.
riemen. ZU verbreeden 't schip en (wat voor
oorlogsschepen vooral een groot nadeel is)
nemen een ruimte wag. die anders voor d.
batterij bestemd is. Doze overweging heeft
d. raderen doen vervallen on d. schroef in d.
plaats gebracht. Doze •wordt aangebracht a.
't achterschip, zj is verbonden met een langscheepsche as, die wederom door stoornwerktuigen in beweging wordt gebracht. d. Vloeistof
vormt als 't ware d. onverplaatsbare moor,
zoodat door 't ronddraaien der schroef doze,
en met haar 't schip, waarmee ztj onveranderlUk verbonden is, voor- of achteruit bewogen
wordt. Nog een groot voordeel heett d.
schroef boven d. raderen, hierin bestaande, dat
zU en ook d. machines beneden d. waterlijn
zijn geplaatst, waardoor zU bU een zeegeyacht moeielijker to treffen is dan d. raderen, die steeds een groot kwetsbaar oppervlak
a. 't vijandelUk geschut aanbieden, waarbij
komt, dat een goad gericht schot door d.
raderkasten niet zelden voldoende is, om d.
verdere working der raderen to beletten. Aare
d. stoomschepen voor passagiers en vrachtgoederen, waarvoor genoemd bezwaar niet
in die mate aanwezig is, worden nog wel
raderen gevonden; a. sommige worden zelfs.
d. raderen en d. schroef vereenigd aangetroffen. d. Invoering v. d. schroef is lang tegengehouden door d. ongegronde mooning, dat
haar working die v. 't roer zou benadeelen.
Een tweede onderscheiding berust op d.
grondstof, waarvan d. schepen gebouwd worden. Vroeger bezigde men daartoe uitsluitend
hout, thans ook User. d. IJzeren schepen
hebben in sommige opzichten jets voor, in
andere lets tegen. d Groote massa's bout,
die voor d. samenstelling v. eon schip vereischt worden on op sommige plaatsen dicht.
opeengedrongen zijn, verhinderen d. toegang
v. lucht, wat vooral schadelijk is, wanneer d.
schepen, gelijk meestal d. ter koopvaardij bestemde, to kort op stapel staan om 't hout
goad to laten uitdrogen; 't gevolg daarvan
is, dat er gebreken in 't hout ontetaan (zooals vuur) en dat andere (reeds aanwezige)
zich stark ontwikkelen. Dit bezwaar wordt
natuurlUk door 't gebruik v. . tizer weggenomen. Een ander nadeel ligt d. Itostbaarheld v. 't hout, voornameltjk omdat men a.
vele deelen behoefte heeft, o. a. aan knieon. die,
in een bepaalden vorm gegroeid, daarbij geheet
gaud moeten wezen. 4.an 't Uzer daarentegen
kan men d. gedaante geven, die men verkiest. Van pen anderen kant staat 't User
bloot a. roesten en vereischt 't veei zorg om
to voorkomen, dat 't niet in onraiddellUke
aanraking met 't zeewater kome. Ook is voor
Uzeren oorloksschepen 't schot v. vtjandelUk
geschut meer to vreezen dan voor houten,
want, als d. kogel door 't bout been gaat,
is 't gat, ten gevolge v. d. veerkracht der
stof, aanmerkelUk kleiner dan d. afMetingen
v. 't projectiel zouden doen verwachten; terwig 't verschil v. beider afmetingen - bU Ozer
genoegzaam onmerkbaar is. Er an gevallen
bekend, waarin een kogel met groote snelheid
door 't boord was heen gegaan on men
moeite had, om later d. plaats, waar 't projectiel getroffen had, terug to vinden.
BU d. derde onderscheiding gaan wU uit v.
d. bestemming der schepen. Naar aanleiding
daarvan laten atj sick tot twee hoofdklassen
terugbrengen: lo. schepen, die a. d. staat behooren, gewoonlUk porlogsschepen genaamd,
2°. schepen, die 't eigendom zijn v. bijzondere
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personen, anders gezegd koopvaaretitachepen.
d. Eerstgenoemde zi ► 2 bestemd tot 't beschermen v. d. vaderlandschen bodem, zijn
bewoners en hun eigendommen, alsmede v.
d. overzeesche bezittingen v. d. staat. Als

bepaling v. een oorlogsschip zou men misschien kunnen zeggen, dat 't bestemd is om
aanvallerd en verdedigend tegenover een
vijand te kunnen ageeren. Daartoe is 't noodig, dat een oorlogsschip zwaar gebouwd en
v. geschut voorzien is, alsmede v. een genoegzaam talrUke bemanning, om d. battertj
te kunnen bedienen. d. Oorlogsschepen zijn
altUd veel sterker bemand dan die, welke ter
koopvaardij varen; d. reden daarvan ligt in d.
battertj en niet in 't zwaardere tuig. d. Equipage is daarop berekend, dat al d. stukken
v. een boord to gelijker tijd bezet kunnen zijn
en men nog een voldoend aantal manschappen overhoudt, om gedurende 't gevecht to
kunnen manoeuvreeren. Tot deze klasse v.
schepen kunnen ook gebracht werden d. transportschepen, bestemd om een vloot to vergezellen, ten einde haar voortdurend to kunnen
voorzien v. d. noodige mond- en krijgsbehoeften, om dergeltjke behoeften a. to voeren en tot
't overbrengen v. troepen. Zoodanige schepen
zijn gewoonlijk licht gewapend, ten einde
zich tegen een onverwachten aanval to kunnen verdedigen.
•Tot d. tweed° klasse kan men d. koopvaardijschepen brengen, bestemd tot 't vervoeren v. handelsvoorwerpen; voorts d. schepen, die uitgerust zijn voor d. walvisch-,
haring- of versche vischvangst of voor d. robbenslagerij, als ook die, welke zich op 't drijven
7. verboden handel, zoogen. smokkelarij, toeleggen. Dergelijke schepen hebben eon onbeduidende of in 't gebeel geen wapening. d.
Inwendige betimmering is v. dien aard, dat
er, behoudens d. volstrekt noodige ruimte
voor d. bemanning, v. d. beschikbare plaats
zooveel mogelijk partij getrokken worde ter
bevordering v. 't doel, waarmee 't schip is
uitgerust. Voorts kan men tot deze klasse
brengen d. kapers, die in oorlogstijd voor
rekening v. btjzondere personen uitgerust
on door d. staat, waartoe zij behooren, v.
kaperbrieven (ook brieven van represaille on
lettres de marque genaamd) voorzien worden
on wier bestemming is, d. vijand afbreuk to
doen door 't wegnemen en in bevriende haven
opbrengen v. d. licht gewapende on zwak
bemande koopvaardijschepen, die d. vijand
toebehooren. DergelUke schepen zijn gewoonltjk voldoende gewapend en bemand, om zich
ook tegen kleine oorlogsvaartuigen to kunnen verdedigen, doch moeten vooral snelzeilend zijn, om zich, btj 't naderen v. vijandelUke macht, uit d. voeten to kunnen maken.
Eindeltjk behooren tot deze laatste klasse d.
zeeroovers, zijnde schepen, die, door bijzondere
personen uitgerust, op eigen gezag zonder
onderscheid v. vlag alles plunderen en vvegnemen, wat zij op hun tochten ontmoeten. Ztj
mogen niet verward worden met bovengenoemde kapers, ofschoon een roofschip, wat d.
vereischten v. 't vaartuig betreft, a. dezelfde
voorwaarden moat voldoen als een kaperschip.
Eindelijk laat 't verschil in tuigage nog een
vierde onderscheiding toe. Men heeft vierkant
getuigde of raschepen en langscheeps getuigde
vaartuigen. d. Schepen zijn alle voorzien v.
een, twee of drie masten, bestemd om daaraan d. zeilen tot een zekere hoogte boven 't
dek to hUschen. BU d. vierkant getuigde
schepen hangen voor d. masten horizontals
dwarshouten of raas, waaraan d. zeilen zijn
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vastgemaakt; deze worden op d. onmiddellijk
lager geplaatste raas of, wat d. onderzeilen
betreft, tegen 't boord uitgehaald, ten einde-

een zoo groot mogelijk oppervlak voor d.
wind aan to bieden. Bovendien zijn ztj voorzien v. gaffelzeilen, die een trapeziumvormige
gedaante hebben, on v. stagzeilen, die d. gedaante hebben v. driehoeken en a. touwen
leiders geheschen worden. d. Langscheeps.
getuigde schepen hebben uitsluitend gaffelen stagzeilen, soms een enkel vierkant zeil
a. d. voorsten mast, dat hoofdzakelijk bestemd
is, om btj• t voor d. wind zeilen dienst to doen_
d. Raschepen bezitten 't voordeel to gelijker
ttjd een grooter oppervlak v. doek to kunnen
uitspreiden; d. langscheeps getuigde daarentegen, dat zij scherper btj d. wind kunnen
zeilen. d. Driemastschepen worden onderscheiden, naar d. grootte en 't daaraan ge
evenredigde aantal stukken, dat zij kunnen
voeren, in driedekkers of linieschepen le klasse,
linieschepen 2tb klasse, fregatten on korvetten.
Daze alle hebben drie masten met raas. Dan
volgen: d. brikken, met twee vierkant getuigde masten of met zoogenaamd barkstuig;
in 't laatste geval hebben ztj een derden kleineren mast, waaraan gaffelzeilen gevoerd
worden; d. schoonerbrikken, met d. voorsten
mast vierkant en d. tweeden of achtersten
mast langsscheeps getuigd; en d. schooners,
met twee langscheeps getuigde masten. Een.
tuig, gelijk a. 't laatstgenoemde, draagt d.
naam schoonertuig. 't Laatste model, waarnaar
d. kanonneerbooten hier to lande gebouwd
worden, is v. zoodanig tuig voorzien. d. Unclekanonneerbooten zijn, evenals d.loodskotters„
OOnmasti/aartuigen, bestemd tot verdediging
v. d. zeegaten en om op d. rivieren gebruikt
to kunnen worden. d. Verschill. benamingen,
geltjk ztj hier zijn opgegeven, zijn in d. laatsten tijd, sedert d. toepassing v. d. stoom
zoo'n belangrtjke uitbreiding heeft gekregen,
meer in onbruik geraakt on worden nog
alleen voor d. oudere schepen gebezigd. Zeztjn vervangen door d. benamingen : stoomschepen der 10 tot d. 4e klasse. d. Koopvaardijschepen, die bestemd zijn voor d. vaart op.
onze Oost on West on andere meer verwijderde punten, zijn in 't algemeen driemastschepen met barkstuig, daar zulk een tuig,
met d. geringe bemanning, die ztj hebben,
gemakkeltjker to behandelen is. Enkele v. d.
grootste hebben een vol driemasttuig en
worden dan koopvaardtj-fregatten genoemd.
Voorts treft men bij die klasse v. schepen
brikken on schoeners aan; d. benaming korvetten, die hoofdzakelijk op 't aantal stukken
geschut betrekking heeft, is daar intusschen
niet bekend.
Schip Argo ('t), een sterrenbeeld t. Z. v.
d. Eenhoorn, tuss. d. Waterslang on d. grooten
Hond. 't Is zeer uitgestrekt, maar !DU ons telande komen er slechts een viertal kleine.
sterren v. boven d. zuideltjken horizon. Tot
't voor ons onzichtbaro gedeelte v. dit sterrenbeeld behoort Canopus, een ster v. d.
eerste grootte, een der prachtigste v. alle. d.
Naam v. dit sterrenbeeld is ontleend a. 't
vermaarde schip der Argonauten (zie Argonauten).
Schipbruggen, Zie Brug.
Schipka- of Sjibkapas, een begaanbarepas over d. Balkan (Turk Ue), die in 't N. btj.
Gabrowa begint on in 't Z. in d. rozentuinen
v. Kazanlik eindigt. Op d. hoogste plaats is
ztj ruim 1400 M. hoog; d. helling naar d.
zuidkant is steil; hier ligt 't dorp Schipka,
2 uur v. Kazanlik verwtjderd. In d.Russisch-
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Turkschen oorlog v. 1877 werd d. Schipkapas
door d. Russen a. d. zuid- en d. noordkant
geltjkttjdig bestormd en 19 Juli 1877 door hen
bezet. 22 Aug. en volgende dagen was zj
't tooneel v. bloedigen strUcl, toen d. Turken
onder Soeleiman Paeja d. pas v. d. zuidkant
trachtten to hernemen, echter zonder goad
gevolg.
Schipluiden, een gemeente in d. Nederl.
prov. Zuid-Holland, 1 uur t. Z.-W. v. Delft,
met circa 1000 inw.
Schip- of Irogge-Nobel, Hendrik-Nobel,
Henricianus, een Engelsche gouden munt,
welke Hendrik VIII omstreeks 1540 in d.
plaats der oudere rozenobels (zie Rozenobel)
list slaan. Op d. voorzijde ziet men een schip
zonder roos, daarin d. koning zittende, met
een zwaard in d. rechter- en een schild in d.
linkerhand, tusschen twee vlaggen, v. welke
d. een met een luipaard, d. andere met d.
letter H. geteekend is. Omschrift: „Henricus
D. Gr. Angl. Fr. et Hib. Rex.". Keerztjde: een
sierltjk leliekruis, gekroonde leeuwen in d.
hoeken en in 't midden een H. 't Opschrift
is 'tzelfde als op d. vroegere rozenobels:
„Jesus Autem Transiens Per Medium Illorum
Ibat.". d. Schipnobels zijn iets lichter dan d.
rozenobels. d. Waarde was ongeveer f 9,5. Men
had er ook halve en vierde gedeelten van.
d. Vlaamsche nobels waren gouden munten,
onder Philips d. Goede v. 1430-14(57 geslagen.
Men vindt er ook halve en vierde deelen van.
Op d. voorzijde v. d. geheelen Vlaamschen
nobel is 't omschrift: „Phs. Dei Gr. Dux Burg.
Comes et Dns. Fl."; op d. keerztjde 't gewone:
„Ihs autem" enz. Doch op d. keerztjde v. d.
halven : „Domine ne in furore tuo arguas me".
Voordat Philips hertog v. Brabant was,
heeft htj reeds in Vlaanderen, en wel to
Gent, onder andere munten ook nobels laten
slaan.
d. Oudste Engelsche rozenobels golden bij
ons to lande in 1499 vier gulden Alf stuivers,
doch, 't goud in waarde al meer klimmende,
waren ztj in 1603 reeds gangbaar voor acht
gulden, zes, zeven on acht stuivers. d. Engelsche Tozenobel v. koning Jacobus, een stuk
v. mindere waarde dan d. oudere, gold in
1606 zeven gulden tien stuivers en v. 1610 t.
1619 zeven gulden zestien stuivers.
Leicester gelastte btj zUn munt.-ordonnantie
v. 1586, dat to Amsterdam o. a. geslagen zouden worden rozenobels, in overeenkomst met
d. Engelsche, welke gangbaar zouden zijn
voor 7 gld. 10 st.; d. onderdeelen en veelvouden naar evenredigheid. 't Munten dozer geldsoort word later, zoowel in d. vorm v. d.
Engelschen als in een anderen, door d. verschillende provincien voortgezet. Doze rozenobels zUn, volgens d. muntwet v. 1606, niet
meer onder d. Nederlandsche munten opgenomen en langzamerhand ook uit d. rekenmunten weggeraakt.
Schipperus (PETER ADRIAN17S), eon Nederl.
landschapschilder, 6 Mrt 1840 to Rotterdam
geb. Behalve door zip Hollandsche, Geldersche en Drentsche landschappen, welke bij
herhaling op verschill. tentoonstellingen bekroond warden, is hij ook bekend door zUn
fraaie illustraties in d. „Wandelingen door
Nederland" door CraandUk e. a. werken.
Schippond, een oud gewicht, in gebruik
tot 't wegen v. vlas, hennep on dergelUke
stoffen, alsmede tot 't berekenen der scheepsbevrachting. 't Schippond was verdeeld in 20
lgsponden, v. 15 Amsterdamsche ponden ieder;
zUn gewicht was dus gelUk aan 148,23 KG.
In Hamburg was 't schippond gel& a. 20
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lUsponden, die weer verdeeld waren in 14
ponden, gelijkstaande met 0,48112 KG. In
Hannover had men dezelfde onderverdeeling,
doch daar was ieder pond gelijk a. 0,48957
KG.; in Lilbeck insgeltjks; daar ter piaatse
echter waren 't ponden v. 0,481725 KG. In
Denemarken bevatte ieder lUspond 16 ponden
v. 0,499309 KG. In Zweden deed 't lUspond
20 ponden, v. 0,425840 KG. ieder, als 't tot
victualie-gewicht gebezigd werd, daarentegen
als landstapel-gewicht niet meer dan 16 v. d.
zoo even genoemde ponden.
Schira (Faiscasco). een Ital. componist,
in 1815 op 't eiland Malta geb. Hij ontving zijn
opleiding a. 't conservatorium v. Milaan, werd
in 1832 kapelmeester en componist a. d. Ital.
opera to Lissabon on ging in 1842 n. Parijs,
waar hij a. d. Ital. opera verbonden werd.
HU overl. aldaar in Oct. 1883.
Schiras, Zie Sjiras.
Schire, Zie Sjire.
Schirmer (JOHANN WILHELM), een Duitsch
landschapschilder, 4 Sept. 1807 to Gulik geb.;
hij k wam n. DUsseldorf, om zich in 't boekbinden to oefenen, maar vond daar echter spoedig
gelegenheid om zijn neiging voor d. kunst to
volgen. Reeds in 1825, nog vOordat Schadow
d. directie der academie had aanvaard, was
SCHIRMER een leerling dier installing. Toen
Schadow zijn talent opmerkte, nam hij SCHIRMER in zijn atelier, maar daze, voor d. historische kunst minder sympathie gevoelende
en door Lessing's voorbeeld aangetrokken,
wijdde zich, nog meer uitsluitend dan daze
laatste, a. d. landschapschilderkunst. Al spoedig had 141 daarin succes; reeds in 1828 vestigde hij zijn roam door in Berltjn een Duitsch
„Urwald" ten toon to stollen. Twee jaar later
werd hij als hulponderwijzer a. d. bloeiende
academie to Dusseldorf geplaatst en in 1839
tot gewoon hoogl. aldaar benoemd. Onder zUn
leiding nu vormde zich een geheel nieuwe
school v. landschapschilders en ongetwijfeld
behooren d. grootste kunstenaars in dit vak
v. 't hedendaagsche Duitschland tot zijn leerlingen. d. Buitengewone vlUt des meesters,
die onder al Ain leerlingen steeds d. eerste
leerling der meesteres natuur wilds zijn,
strekte hun tot voorbeeld on aansporing. Bovendien trokken zij groot nut uit zijn studien,
welke hij hun steeds ten gebruike afstond;
eindeljjk werkte 't voorbeeld des meesters,
die, rusteloos scheppend, in elk work zi,jn
vroegere werken trachtte to overtreffen, uitmuntend op allen,..die hem volgden.
SCHIRMER heeft niet alleen een groot aantal schilderUen gemaakt, maar altijd streefde
hij ook naar 't bereiken v. eon steeds hooger
standpunt in d. kunst. d. Natuur was zUn
voorn. leermeesteres; htj bestudeerde haar in
details on in haar ensembles; eerst later verhief htj zich tot vrUere, zelfstandige compositie en eindelUk tot d. idealistischen stijl,
zoodat er een groote afstand ligt tuss. zUn
vroegere on zUn latere werken. ZUn eerste
schilderUen dragon d. stempel v. een nalef
naturalisme, gewUzigd door d. smaak, die to
Dusseldorf heerschte, en dragon' some ook
eenigermate d. sporen v. 't romantisme Y.
d. tUd. Later, na zUn reizen in Frankiljk
on Zwitserland, streefde htj naar meer beteekenis in d. voorstelling, zoowel wat d.
aard als wat d. wUze v. uitvoering zUner
motieven betreft. HU koos zich een methods
v. Wen, kleuren on effect, ofschoon htj
daarbtj niet afweek v. d. grondslag, door d.
natuur zelf aangewezen, weer gettouwe afbeelding btj hem hoofdzaak bleef. Eerst later,
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nadat htj in 1839 en 1840 Italie bezocht had,
openbaarde zich bij hem een streven naar 't
ideals, dat zich ten laatste met volkomen
zelfbewustheid en vrijheid v. opvatting als
hoordbestanddeel in zijn bijbelsche landschappen ontwikkelde.
Ook in zijn techniek zocht SCHIRMER steeds
naar een nieuwo en betere manier. 't Schijnt
daarom soms, dat hij een bijzondere waarde
hechtte a. wat men virtuositeit in d. kunst
pleegt te noemen; intusschen was hij toch
nooit gezocht of gemaniereerd v. sttll, maar
eenvoudig en zelfs nu en dan ruw. Hij koos
zijn ontwerpen meestal in d. Duitsche bosschen of in d. Zwitsersche Alpen; later was
't Italie, welks natuur hij in zijn schilderijen
trachtte weer te geven; eindeltjk verloor hij
zich eenigermate in een denkbeeldige natuur.
d. Serie zijner btjbelsche landschappen, als
cartons in 1858 te Munchen geexposeerd, kan
als SCHIRMER'S hoofdwerk in deze laatste richting, misschien zelfs als gin voorn. arbeid in
't algemeen genoemd worden. Ook zijn etsen
zijn zeer fraai; vooral munten daaronder uit
twee Rijn-Westphaalsche landschappen.
In 1854 verliet SCHIRMER d. DUsseldorfer
academie en begaf hij zich n. Karlsruhe, waarheen d. groothertog v. Baden hem geroepen
had om d. kunstschool to reorganiseeren en
't bestuur daarvan op zich to nemen. Tot a.
zijn dood, 11 Sept. 1863, bleef hij die betrekking
met even grooten ijver als talent waarnemen.
Ook WILHELM SCHIRMER, in 1802 te Berltjn
geb. en in 1856 te Nyon, a. 't meer v. Geneve,
overl., was een gevierd schilder, hoofdzakeltjk
v. Ital. landschappen en bloemen.
Schirmer (ADOLF), een Duitsch schrtjver,
gab. 7 Mei 1821 te Hamburg, overl. 12 Febr.
1886 te Weenen. Behalve „Gedichte" (4e dr.
1858) en „DCA und dat" (2e dr. 1862) schreef
hij een reeks romans, ,Handelshaus Wilford" (1861), „Lott Hannes" (2e dr. 1865), „Die
Rosenprinzessin" (1874) e. a.
Schirren (KARL CHRISTIAN GERHARD), een
geschiedschrtIver en journalist, geb. 20 Nov.
1826 to Riga. Hij werd in 1858 hoogl. in d.
geschiedenis to Dorpat, doch in 1869 ontslagen
wegens zijn geschrift „Livlandische Antw ort
an Herrn Juri Samarin" (1869), waarin hij
opkwam tegen 't Russificeeren der Oostzeeprovincies. Hij ging n. Duitschland, werd in
1874 hoogl. te Kiel en schreef o. a. nog „Nachrichten der Griechen und Romer ubor die
ostlichen KUsten des Baltischen Meeres" (1852)
en „Quellen zur Geschichte des LTnterganges
livlandischer Selbstandigkeit" (11 din, 1861—'86).
Schirrmacher (FRIEDRICH WILHELM), een
Duitsch geschiedschr(jver, geb. 28 Apr. 1824
te Dantzig, sedert 1866 hoogl. te Rostock (voorheen a. d. ridderacademie to Liegnitz). Hij
schreef o. a. „Kaiser Friedrich II" (4 din,
1859—'65), ,Geschichte Spaniens" (1881 e. v.),
„Die letzten Hohenstaufen" (1871), „Johann
Albrecht I von Mecklenburg" (1861—'86) en
Beitrage zur Geschichte Mecklenburgs" (2
din, 1872--'75).
Schisma, scheuring, heet in d. R.-Kath.
kerktaal elke afscheiding, die 't gevolg is v.
afwijking in d. kerkleer. Doch in 't bijzonder
beet in d. kerkeltjke geschiedenis „'t Schisma"
of ook „'t groote Schisma" d. verdeeldheid,
welke in d. Westersche kerk plaats vond v.
1378-1417. In eerstgenoemd jaar nl. werd
ale opvolger v. Gregorius XI door d. meeste
kardinalen verkozen Bartholomeo v. Prignano,
die d. naam Urbanus VI aannam. d. Fransche
kardinalen echter, hopende d. pas v. Avignon
n. Rome terugverplaatsten pauselijken zeta)
VIII.
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opnieuw naar eerstgenoemde stad over te
brengen, kozen d. kardinaal Robert tot paus,
die onder d. naam Clemens VII zich te Avignon vestigde en na ztjn dood (1389) door Clemens VIII werd opgevolgd. d. Paus v. Rome
regeerde over Italie, Duitschland, Engeland
en 't noorden v. Europa; die v. Avignon over
Frankrijk, Spanje, Savoije, Lotharingen on
Schotland. Beide pausen deden elk. over en
weer in d. ban, totdat 't concilie v. Constanz
a. deze verwarring een einde maakte en d.
drie pausen Johannes XXI, Gregorius XII en
Benedictus XIII afzette, terwtjl d. kardinaal
Otto di Colonna tot paus werd benoemd onder
d. naam Martinus III.
Schitomir of Sjitomir (Poolsch Zytomierz), d. hoofdstad v. 't Russische gouvernement Volhynie, a. d. Kamenka en d. Teterew.
Zij is d. zetel v. een Griekschen aartsbisschop
en heeft vele kerken en kloosters on ongeveer
56000 inw., die yew doen a. leer- on andere
industrie en tevens een levendigen handel
drtjven, vooral in wijn.
Schladebach, een klein dorp of vlek in
d. Pruis prov. Saksen, tuss. Halle en Leipzig,
nabij d. grans. Hier bevindt zich 't diepste
boorgat, dat men tot nog toe op aarde heeft
(1660 M.).
Schlagintweit (d. Gebroeders), zonen v.
d. als oogarts bekenden JOSEPH SCHLAGINTWEIT
(geb. 8 Dec. 1792, overl. 11 Aug. 1854 te Munchen). d. Drie oudsten, HERMANN VON SCHLAGINTWEIT-SAKUENLUENSKI, geb. 13 Mei 1826, ADOLF
SCHLAGINTWEIT, geb. 9 Jan. 1829, en ROBERT
VON SCHLAGINTWEIT, geb. 27 Oct. 1833 (alien te
MUnchen), hebben zich als reizigers, geologen
en natuurkundigen beroemd gemaakt. d. Beide
eerstgenoemden hielden zich v. 1846—'48 met
omvangrijke onderzoekingen omtr. d. natuurlijke gesteldheid der Oost-Alpen bezig, waarvan
zij d. resultaten hebben neergelegd in een
afzonderlijk work (Leipzig, 1850). In 1851
onderzochten zij ook d. West-Alpen, waar ze
d. top der Monte-Rosa beklommen. Terwtjl
ADOLF in d. twee volgende jaren d. geologische
gesteldheid der Beiersche Alpen onderzocht,
hield HERMANN a. d. universiteit voorlezingen.
In dezen tijd verschenen hun „Neue Untersuchungen -Ober die physikalische Geographie
und die Geologie der Alpen" en d. „Photographische Karten". Door bemiddeling v. Alexander von Humboldt ontvingen d. gebroeders
HERMANN en ADOLF nu d. opdracht, een onderzoekingsreis n. Hoog-Azie te ondernemen, in
't bijzonder naar 't bergland v. d. Himalaya;
zij scheepten zich met hun broeder ROBERT
20 Sept. 1854 te Southampton n. Bombay in.
Van deze plaats uit doorreisden zij nu, deels
vereenigd, deels afzonderli.jk, 't geheele schiereiland v. Dekan en daarna begaven zij zich
over Madras n. Calcutta. Tot het jaar 1857
onderzochten vervolgens d. drie broeders Indio
en Hoog-Azie en in 't voorjaar v. laatstgenoemd jaar scheepte ROBERT zich in n.
Europa, waarheen HERMANN hem weldra
volgde, terwtjl ADOLF voornemens was nog
een jaar te wijden a. 't verder onderzoek v.
Tibet en Toerkestan. Doch hij werd in 't begin
v. Aug. in d. omtrek v. Jarkand gevangen
genomen en d. 26en v. die maand te Kasjgar
onthoofd. d. Beide andere broeders stapten
8 Juni 1857 to Triest a. wal en in 1859 werden
zij in d. Beierschen adelstand verbeven. ZIJ
vestigden zich te Berlijn,waar ze hun

Results of a scientific mission to India and
High Asia" (4 dln, 1860—'66) en „Reisen in
Indien und Hoch-Asien" (4 din, 1869—'80)
bewerkten. HERMANN, die in 1864 als bekliiximer
27
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v. d. Kuen-Luen d.bUnaam SAKUENLUENSKI en
in 1866 d. waardigheid v. vrUheer ontving,
overt. 19 Jan. 1882 to Mfmchen als lid v. d.
Academie. ROBERT, die prof. in Gieszen ward,
gaf nog d. resultaten v. d. reis naar 't W. v.
Noord-Amerika, die hij in 1869 ondernomen
bad, weer in „Kalifornien" (1871), „Die Mormonen" (2e dr. 1878) en „Die Santa-Fe-und
Sildpadfic Eisenbahn in Nord-Amerika" (1881)
en overt. 9 Juni 1885 to Gieszen. — zDUARD
SCHLAGINTWEIT, een broeder v. d. voorgaande,
geb. 23 Mrt 1831 to Winchen, diende sedert
1849 bij d. Beiersche cavalerie, ging in 1859 n.
Spanje, maakte d. oorlog tegen Marokko mee
en in 1866 als ritmeester d oorlog tegen Pruisen
en sneuvelde 10 Juli 1866 bij Kissingen. EMIL SCHLAGINTWEIT, een vijfde broeder, geb.
Juli 1835 to Miinchen, schreef o. a. „Budhism in Tibet" (1863), „Die Kanige von Tibet"
(1866), „Die Gottesurteile der Indar" (1866) en
„Indian in Wort and Bild" (2 din, 1880—'81).
Schlangenbad, een badplaats in d.
Pruis. prov. Hessen Nassau, regeeringsdistr.
en 3 uur v. Wiesbaden, met ruim 400 inw.
Zij ligt 280 M. boven d. zee en ontleent haar
naam a. d. menigte slangetjes, die men in d.
omtrek vindt of vond. 't Water der warme
zwavelbronnen werkt heilzaam tegen zenuwpijnen, rheumatisme, chronische huidziekten
enz. Zie Baumann, „Schlangenbad, Fremdenfiihrer, arztliche Mitteilungen" (1884).
Schlegel (AUGUST WILHELM VON), een
Duitsch dichter en letterkundige, 8 Sept. 1767
to Hannover geb. Reeds als student to Gottingen gaf htj blijken v. zijn dichterlijken
aanleg, gelijk in een verhandeling „over d.
aardrUkskunde v. Homerus" v. zijn grondige
kennis der oudheid. Na eenigen tUd als huisonderwijzer ten huize v. d. bankier Muilman
te Amsterdam to hebben doorgebracht, begaf
bij zich n. Jena, waar hij zich door zijn modeworking a. Schiller's „Horen" en d. „Allgemeine
Literaturzeitung" belrend maakte. Doch meer
nog dan door zijn opstellen in die tijdschriften verwierf htj zich naam door een voortreffelUke overzetting v. Shakespeare (1797 t.
1810, 9 din), welker volgende uitgaven (1825,
12 din) door Tieck werden nagezien en aangevuld, een work, dat op d. Duitsche dichtkunde een verbazenden invloed uitoefende.
Weinige jaren later leverde hij een voortreffelUke vertaling v. eenige stukken v. Calderon
in zijn „Spanisches Theater" (1803—'09, 2 din)
alsmede een „Blumenstrausze der Italieniache, Spanische und Portugesische Poesie"
(1804); terwUl htj met ztjn broeder Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel a. verschill. letterkundige tOdschriften arbeidde en eerst to
Jena, daarna to BerlUn voorlezingen hield
over letterkundige en aesthetische onderwerpen.
In 1805 begat zich VON SCHLEGEL met d.
vermaarde barones von Stael op reis n. verschill. landen; gedurende ztjn verblUf to Weenen hield htj „Vorlesungen fiber dramatische
Kunst und Literatur", die uitgegeven (1809 t.
1811, 3 din) en in onderscheidene talon (ook
in d. onze, door van Kampen, 1810)overgezet
zijn. Ook deed 14 eenige reizen met d.kroonprins v. Zweden ale diens secretaris en in
1818 aanvaardde hU 't hoogleeraarsambt to
Bonn, waar h j.j zich niet alleen op d. fraaie
letteren toelegde, maar ook op 't Oostersch,
on een der eersten was, die 't Sanskriet beoefenden. Ten gevolge dier studiEtn gaf hij eon
„Indische Bibliothek" uit (1820—'26, 2 din);
hij richtte to Bonn een drnkkerjj voor Indische
talon op, waar hij d. „Bhagavad gita", eon
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episode uit 't groote heldendicht „Mahabharata", met LatUnsche vertaling liet drukken,
alsmede 't begin eener uitgave v. 't holdendicht „Ramajana". Na 't doen eener wetenschappelUke reis n. Engeland hield htj in 1827
to BerlUn „Vorlesungen fiber Theorie und
Geschichte der bildenden Ktinste", welker
uitgave gevolgd ward door die v. „Kritischen
Schriften" (1828) en v. „ROflexions sur Vaud
des langues asiatiques" (1852). Als uitmuntend dichter — reeds in 1800 zond hij een
bundel „Gedichte" in 't licht — smaakvol kunstkenner en grondig geleerde vermaard, overt_
vox SCHLEGEL to Bonn, 12 Mei 1845. Na zijn
dood heeft Backing eon zeer zorgvuldig bewerkte uitgave v. 's mans „Sammtliche Werke"
in 't licht gegeven (1845—'46, 10 din), alsmede
zijn „Oeuvres, Ocrites on Francais" (1846,
3 din).
Schlegel (KARL WILHELM FRIEDRICH VON),

brooder v. d. voorg., 10 Mrt 1772 to Hannover
geb. Met veel liver legde hij zich, eerst te
Gottingen, daarna to Leipzig, op d. philologie
toe en op zijn 25e jaar schreef hij 't werk „Griechen und Romer" (1797), dat zelfs d. goedkeuring v. d. grooten Heyne wegdroeg. 't Volgend jaar begon htj d. uitgave eener „Geschichte der Poesie der Griechen und Romer"
(1798), die echter onvoltooid bleef. Minder
zorgde voor zijn roam door d. roman
„Lucinda" (1799, le deal), dien hij verstandig
genoeg was onvoltooid to laten. In 1800 vestigde hij zich als privaat-docent to Jena, waar
hij onder grooten bUval wUsgeerige voorlezingen hield, die 14 later to Parijs herhaalde.
Inmiddels had hij zich ook als dichter bekend
gemaakt, terw01 hij evenals fljn broeder zich
made op d. Indische letter/undo toelegde,
waarvan 't geschrift „Veber die Sprache and
Weisheit der Indier" (1808), in weerwil v.
vele leemten, d. blijken draagt. Ook vestigde hij
zijn aandacht op d. oud-Fransche letterkunde
en geschiedenis, waarvan een „Sammlung
romantischer Dichtungen des Mittolalters'
(1804, 2 din) on ophelderingen tot d. geschiedenis v. Jeanne d'Arc (1802) uitvloeisels zjjn.
Grooten invloed ook op zjjn letterkundige
loopbaan had zijn stap, in 1809, met zijn
echtgenoote to Keulen, tot d. R.-Kath. kerk
over to gaan. Hij begaf zich n. Weenen,
waar hij voorlezingen „Ueber die neuere
Geschichte" (1811) hield on uitgaf en een
„Geschichte der alten und neuen Literatur"
(1815, 2 din) schreef. Ook won hij er 't vertrouwen v. vorst Metternich on bekleedde htj
verschill. staatsbetrekkingen. Later hield hij
aidaar on to Dresden voorlezingen, die onder
d. titels „Philosophic) des Lebens" (1828),
„Philosophie der Geschichte" (1829, 2 din) en
„Philosophische Vorlesungen, ins besondere
fiber die Philosophie der Sprache und des
Worts" (1830) zUn uitgegeven. Men meant, dat
in sommige zijner werken ztjn talentvolle
vrouw, Veronica of Dorothea (geb. 24 Oct.1763
to BerlUn, overt. 3 Aug. 1839 to Frankfort a. M.),
een geborene jodin (dochter v. d. vermaardeia
Mozes Mendelssohn), d. hand zou gehad bobben, met name in d. boven vermelde „Sammlung". In 1822 begon hij d. uitgave to bezorgen quer „Slimmtliche Werke", v. welke
later eon betere uitgave to Weenen (1846,
14 din) is verschenen. vox SCHLEGEL overt_
12 Jan. 1829 to Dresden, waar htj zich beyond
tot 't houden v. boven vermelde wUsgeerige
voorlezingen.
Schlegel (LEANDER), een Nederl. pianist
en componist, geb. 2 Febr. 1844 nabij Leiden:
hi; ontving zijn opleiding a. d. muziekschool
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dier stad en later a. die v. Den Haag, om ztjn
studie a. 't conservatorium v. Leipzig to voltooien. Na met Aug. W ilhelmj concertreizen
door Duitschland en Zwitserland to hebben
gemaakt, vestigde hij zich te Brunswijk als
muziekdirecteur. Later ward hij tot directeur
der „Maatschappij tot bevordering v. Toonkunst", afd. Haarlem, benoemd.
Schleich (EDUARD), een verdienstelijk
Duitsch landschapschilder, geb. 12 Oct. 1812
to Harbach, bij Landshut, over]. 8 Jan. 1874 to
MUnchen. Hij vormde zich bijna uitsluitend
door d. studie der Hollandsche schilders uit
d. 17e eetrov, volbracht reizen door Duitschland, Frankrijk, Italie en Nederland en schilderde, in zijn vaderland teruggekeerd, voornamelijk landschappen, die hij op ernstige,
zeer poetische manier west te behandelen.
Schleich (MARTIN), een Duitsch dramatisch
dichter, geb. 12 Febr. 1827 to MUnchen. Hij
richtte in 1818 't geestige blad d. ,.Punsch"
op, dat tot 1871 en vervolgens in gewijzigden
vorm tot 1875 verscheen. In 1869 ward hij in
d. Kamer v. Beieren gekozen, waar hij in
1870 voor d. aansluiting bij Pruisen stemde,
en hij over]. 13 Oct. 1881 to MUnchen. Van
zijn werken noemen we: „Gesammelte Lustspiele und VolkstUcke" (2 dln, 2e dr. 1874),
„Neue Lustspiele und VolkstUcke" (1874), 't
blijspel „Kraft und Stoff" (1879) en „Italische
Apriltage" (1880). Met Schrott gaf hij onder
d. titel „Renaissance" (1870) een bloemlezing
v. d. gedichten v. Jakob Balde uit.
Schleicher (AUGUST). een verdiensteltjk
Duitsch taalkundige, geb. 19 Febr. 1821 to
Meiningen, sedert 1850 hoogl. to Praag, sedert
1857 to Jena, over). 6 Dec. 1868 aldaar. Reeds
zijn eerste geschrift, „Zur vergleichenden
Sprachgeschichte" (2 dln, 1848—'50), verschafte
hem naam. Zijn hoofdwerk is echter „Kompendium der vergleichenden Grammatik der
indogermanischen Sprachen" (4e dr. 1876), gevolgd door ,.Indogermanische Chrestomathie"
(1869, met anderen). Van zijn overige werken
noemen we nog „Die Formenlehre der
kirchenslawischen Sprache" (18.52), „Handbuch
der litauischen Sprache" (2 din, 1856—'57),
„Zur Morphologic der Sprache" (1859), „Die
Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft" (3e dr. 1873) on een vertaling v.
Litauwsche sprookjes on spreekwoorden
(1857). Zie Lefmann, „August Schleicher" (1870).
Schleiden (MATTHIAS JAKOB), een verdienstelijk Duitsch natuurkundige, populairwetenschappelijk schrijver en dichter, geb.
5 Apr. 1804 to Hamburg, v. 1839—'62 hoogl. to
Jena, v. 1863—'64 to Dorpat, over!. 23 Juni
1881 to Frankfort a. d. Main. Zijn voorn.
werken zijn „Grundzilge der wissen,schaftlichen Botanik" (2 dln, 4e dr. 1861), „Die
Pflanze und ihr Leben" (6e dr. 1864), „Das
Meer" (3e dr. 1885—'88), „Das Salz" (1875) on
„Die Romantik des Martyriums bei den Juden
im Mittelalter" (1878), terwijI hij onder 't
pseudoniem ERNST 2 dln „Gedichte" uitgaf
(1858—'73).
Schleiermacher

(FRIEDRICH ERNST DA-

NIEL). Weinigen hebben in onze eeuw zoo'n
grooten invloed op d. loop der godgeleerde
wetenschap, ook bij hen, die ten zeerste
v. hem verschilden, uitgeoefend als deze
veelzijdig ontwikkelde geleerde, die 21 Nov.
1768 to Breslau geb. ward. Na to Halle gestudeerd, op onderscheidene plaatsen 't predikambt vervuld on zich door verschill. letterkundigen arbeid gunst'T bekend gemaakt to
hebben, ook als predike.c door zijn eerste verzameling „Predigten", ward hij in 1804 hoogl,
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in d. godgeleerdheid en academieprediker to
Halle, vanwaar hij in 1810 als prediker n.
Berlijn vertrok ; bier verkreeg hij in 't volgend
jaar bij d. oprichting der hoogeschool d. godgeleerden leerstoel. Hij bleef dien bekleeden
tot zijn dood, 12 Febr. 1834. Diep in d. geest
v. Plato doorgedrongen, v. wiens geschriften
hij een Duitsche vertaling leverde (1804—'10,
5 dln), kwam hij tot een wljsgeerige, vrije
beschouwing v. 't Christendom, die hij reeds
in 1821 ontwikkelde in d. eerste uitgave zijner
voorstelling der christelijke geloofsleer, „Der
christliche Glaube nach den Grundsatzen der
evangelische Kirche" enz. (1821, 2 dln); in dit
werk mist men echter die helderheid v.
voorstelling on bepaaldheid v. denkbeelden,
welke men v. zoo'n wtjsgeerig denkend godgeleerde verwachten mocht. Maar misschien
heeft joist dit gemaakt, dat d. richting meer
dan d. eigenlijke dogmatiek v. SCHLEIERMACHER zoo'n grooten invloed heeft uitgeoefend. Trouwens die invloed was, gelijk
reeds gezegd is, zeer uitgebreid op nagenoeg
alle takken der godgeleorde wetenschap en,
ofschoon onze eeuw voorzeker grooter dogmatici, practici enz. moge voortgebracht hobben, is er nauwelijks remand, in wien zich
zooveel vereenigde als in hem; SCHLEIERMACHER ward hierdoor d. baanbreker voor een
richting, welke nog steeds op d. door hem
gelegde grondslagen voortbouwt. Zijn talrijke
geschriften zijn onder d. hoofdafdeelingen
zur Theologie, Predigten on zur Philosophic
in 1835 opnieuw uitgegeven, waarop Zabel
nog een „Nachlasz" gaf (1835, 2 dln). Van zijn
„Brieven" heeft d. Prod. Faith ten onzent een
Nederl. vertaling bezorgd; terwtjl een zeer
belangrijk, doch tevens eenzijdig stuk over
hem v. d. hand v. H. Lang wordt aangetroften in Maronier's „Bibliotheek v. modern°
theologie" (II). Zie ook over hem E. Maijer,
„F. Schleiermacher, Een beeld v. zijn leven
on een bloemlezing uit zijne werken" (1863).
Schleiz, op den na d. grootste stad v. 't
vorstendom Reusz Jongere Linie, gelegen a. d.
Wiesenthal, een zijrivier v. d. Saale. Zij is d.
tweede residentie des lands en heeft een fraai,
op een heuvel gelegen kasteel, verscheidene
kerken, inrichtingen v. onderwijs en een doofstommeninstituut on ongeveer 5000 inw., die
zich bezighouden met wol- on katoenweverij.
Schleiz is d. geboorteplaats v. Bottger, d.
uitvinder v. 't Saksisch porselein. Zie Alberti
„Geschichte des deutschen Hauses zu Schleiz"
(1877).
Schlesinger (srEGmuND), een Oostenrijksch
bltjspeldichter, geb. 15 Juni 1832 to Presburg,
thans schouwburg-criticus to Weenen. Hij
schreef een aantal tooneelstukken, als „Mit
der Feder", „Gustel von Blasewitsch", „Opfer
der Wissenschaft", „Wenn man nicht tanzt",
„Der Hausspion" en „Das Trauerspiel des
Kindes", die allen met veal succes veelvuldig
gespeeld worden.
Schletterer (HANS MICHEL), een Duitsch
componist on toonkunstenaar, in 1824 to Ans.
bach geb. Achtereenvolgens was hij muziekdirecteur to Zweibrucken, universiteits-muziekdirecteur to Heidelberg on kapelmeester
to Augsburg. d. Universiteit to Ttbingen benoernde hem in 1878 honoris causa tot doctor.
Van zijn talrijke composities ztjn 't belangrijkst: psalmen, cantaten en mannenkoren.
Voorts gaf hij een „Uebersichtliche Darstellung der Geschichte der geistlichen Dichtung
und kirchlichen Musik" e. a. geschriften.
Schlettstadt of Schelestadt, een stad
in 't Duitsche rijksland Elzas—Lotharingen
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a. d. Ill en 8 uur t. Z.-W. v. Straatsburg.
Men heeft er een Munsterkerk en twee andere
kerken, een synagoge, een gymnasium, een seminarium voor onderwtjzeressen, een schouwburg en ongeveer 10 000 inw., die hun bestaan
vinden in textieintiverheid, ververij en 't verbouwen v. graan, ooft en wijn. — In d. tijd
der Merovingers was Schlettstadt d. residentie
der hoftheiers, later een keizerlijke palts.
Nadat zij in 1216 stedelijke rechten ontvangen
had, kreeg zij later die v. een vrije rijksstad;
ztj werd in 1648 a. Frankrijk afgestaan, maar
kwam in 1871 weer a. Duitschland. Zie Dorian
„Notices historiques etc." (1813) en Naumann
„Die Eroberung von Schlettstadt" (1876).
Schley (JACOB VAN DER), teekenaar en graveur, in 1715 to Amsterdam geb., was een der
beste leerlingen v. B. Picart en een gelukkig
navolger v. diens manier. Vele v. SCHLEY'S
prenten gaan dan ook voor 't work v. Picart
door, wiens onvoltooide platen htj na d. dood
des meesters afwerkte. graveerde vele
titels, vignetten, enz. voor d. boekhandel en
overl. to Amsterdam in 1779.
Schley (PHILIPPIIS VAN DER), in 1721 to
Amsterdam geb., broader v. bovengen., word
door dozen in d. kunst onderwezen en was
hem vervolgens behulpzaam. Later werd hij
makelaar in kunstwerken; d. door hem vervaardigde catalogi verraden een uitgebreide
kunstkennis. Tot in hoogen ouderdom bleef
hij d. teekenkunst beoefenen en hij over!. to
Amsterdam, 29 Oct. 1817.
Schleyer (JOHANN MARTIN), d. uitvinder v.
't volapuk, werd 18 Juli 1831 to Oberlauda, in
't groothertogdom Baden, geb. Zijn ouders
waren d. hootdonderwijzer Johann Philip
Schleyer en Catharina Elisabeth Veith. Van
zijn geboorte of had d. knaap een zwakke
gezondheid. Reeds op 9- en 11-jarigen leeftijd
feed htj a. longontsteking, terwijl hij v. d.
gewone kinderziekten (o. a. diphtheritis)
ruim ziOn aandeel kreeg. Oorspronkelijk werd
hij door zijn ouders niet voor d. studio geschikt geacht, doch zijn oom Frans Martin
5CHLEYER ontdekte ztjn buitengewonen aanleg voor taalstudie on bezorgde hem op 't
gymnasium to Tauberbischofsheim, waar hij
zich bijzonder onderscheidde en steeds primus
zijner klasse was; ook openbaarde zich al
vroeg Ain aanleg voor muziek en dichtkunst.
Van 't gymnasium ging htj naar 't lyceum
to Karlsruhe (1850—'52) en vandaar n. d.
universiteit to Freiburg im Br., waar hij tot
1865 studeerde en tevens als organist in d.
kerk der universiteit dienst deed. In 't seminarium v. d. H. Petrus nabij Freiburg werd
htj 6 Aug. 1856 tot priester gewijd. HU werd
nu vicaris to Sinzheim on vervolgens kapelaan
to Kronau en daarna to Wertheim, to Messkirch en to Beuron. Ztjn eerste betrekking
als pastoor vond htj to Krumbach, vanwaar hij
n. Litzelstetten, bIj Constanz, werd verplaatst.
Intusschen had SMILE YER zich met voorliefde op d. studio der talen toegelegd. Niet
minder dan 50 talen (onder welke behalve zoo
goad als alle Europeesche talon 't Japansch,
Chineesch, Arabisch, Perzisch en verscheiden
Negertalen) warden door hem bestudeerd,
zoodat zijn talenkennis verwonderiUk groot
moot zijn geweest:
Eerst in 1877 kwam 't denkbeeld in hem
op, een kunsttaal to vervaardigen. ten einde
zooveel mogelijk a. d. Babylonische verwarring der talon een einde to maken, en 31 Mrt
1879 begon NI a. ztjn spraakkunst volapOka,
die weldra onder d. titel „Entwurf der Weltsprachegrammatik" 't licht zag.

Schliehtegroll

(ADOLF HEINRICH FR E.

Duras), vooral bekend als penningkundige,
werd 8 Dec. 1765 to Waltershausen, in 't hertogdom Saksen-Coburg-Gotha, geb. studeerde eerst in d. rechten to Jena, vervolgens
in d. godgeleerdheid en wtjsbegeerte. Doch,
toen hij in 1801 tot bibliothecaris en opzichter
v. 't penningkabinet to Gotha was aangesteld,
legde hij zich vooral op d. numismatiek toe
on gaf hij over daze wetenscbap „Annalen" uit
(1804), waarvan echter slechts twee deelen 't
licht hebben gezien. Ook gaf htj een „Dactyliotheca Stoschiana" (1805, 3 din). VOOr 't beginnen v. d. veldslag btj Jena had NI 't
geluk, 't horn toevertrouwde muntkabinet,
benevens d. kostbaarste kleinodien v. 't Gothasche hof, to Altona in veiligheid to brengen. Toen htj later alles weer in orde had
teruggebracht, word hij aangesteld tot secretaris der Kontnklijke Academie to Munchen,
waarbij later d. betrekking v. bibliothecaris
der koninklijke boekerij aldaar gevoegd werd.
Door. 't uitgeven v. 't „Turnierbuch des Herzogs Wilhelm IV von Baiern" (1818—'21, 4
stukken) deed hij zich ook als bekwaam taalen oudheidkundige kennen. hoofdwerk
is echter d. „Nekrolog der Deutschen" (1791 t.
1809, 28 dln), een der voorn. werken v. dien
aard. Hij overl. to Miinchen, 4 Dec. 1822. —
Zie von Weiller, „Schlichtegroll's Leben and
Wirken" (1823).
Schliemann (HEINRICH), eon beroemd
Duitsch archaeoloog, geb. 6 Jan. 1822 to NeuBuckow, in Mecklenburg-Schwerin, en overl.
26 Dec. 1890 to Napels. Op zijn vijftiende jaar
trad hij bij een kruidenier to FiArstenberg,
niet ver v. zijn geboorteplaats, in dienst on
vijf jaar later vertrok hij als matroos v.
Hamburg op een schip, dat n. Venezuela bestemd was, doch reeds bij 't eiland Texel
Teed hij schipbreuk. Heinrich werd nu eerst
loopjongen to Amsterdam en, na zich door
noesten vitft met een zestal vreemde talon to
hebben vertrouwd gemaakt, boekhouder bij
een firma, die hem als handelsagent n.
s. Petersburg zond. Hier richtte SCH L1EMA NN
een eigen handelszaak op, waarmee hit
vooral gedurende d. Krimoorlog, zulk een
aanzienitjk vermogen latjeengaarde, dat hij
zich in 1863 als een schatrtjk man onverpoosd
kon gaan wtjden a. ztjn lievelingsstudie, d.
Grieksche archaeologie. Na in 1859 Griekenland, Syria on Egypte bezocht to hebben —
htj had inmiddels 't oud- on nieuw-Grieksch
geleerd — en v. 1864—'66 eon reis om d. wereid
to hebben gemaakt, vestigde SCHLIEMANN zich
to Parijs, hoofdzakelijk met 't doel, zich voor
to bereiden tot 't doen v. opgravingen on
onderzoekingen op d. plaatsen, welker namen
in d. geschiedenis der oudheid beroemd ztjn.
Zoo begaf htj zich in 1868 n. Griekeniand,
waar htj eerst 't eiland Ithaca bezocht, 't
bekende rtjk v. Odysseus of Ulysses. Vandaar ging hij n. Klein-Azia, waar htj, Westaan door ztjn echtgenoote, een Atheensche
dame, d. opgevatte tank krachtig voortzette.
Zijn grondige bekendheid met Homerus' Dias
deed SCHUMANN vermoeden, dat 't tegenwoordige Hissarlik d. plaats moest zjn waar
eons 't beroemde Ilium of Troje had gestaan,
en, na v. d. sultan v. Turkije verlof tot't doen
v. opgravingen to hebben verkregen, toog htj
in Apr. 1870 geheel voor eigen rekening a. d.
arbeid. d. Uitkomsten der opgravingen overtrollen d. stoutste verwachtingen; werkeltjk
vond SCHUMANN bier d. overbillfselen v.
Ilium; schatten v. oudheden, waaronder veal
kostbaars, kwamen a. 't licht on alien, wat
,
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htj vond, schonk d. tjverige onderzoeker
grootmoedig a. zijn vaderland, dat to Berltjn
een Schliemann-museum aanlegde. Spoedig
kwam SCHLIEMANN intusschen door zijn vondst
in groote moeilijkheden, daar d. Turksche
regeering d. kostbaarheden, op haar gebied
gevonden, kwam opeischen. SCHLIEMANN voorkwam een proces door d. Porte 50 000 francs
te betalen. waarvoor hij 't verlof ontving zijn
onderzoekingen voort te zetten en to behouden wat htj vond. Van Troje ging SCHLIEMANN n. Mycenae, in d. Peloponnesus, waar
hij d. ouden koningsburcht der Atriden en eon
schat v. voorwerpen en wapens uit Agamemnons tijd vond, die alle a.'t museum to Athene
werden afgestaan. Met even gunstig gevolg
deed d. beroemde archaeoloog vervolgens to
Tiryns, to Orchomenus (op Boeotie) en in Ithaca
opgravingen, waar hij oude paleizen en zelfs
gedeelten v. steden zichtbaar maakte. d. Uitslag zijner onderzoekingen maakte SCHLIEMANN wereldkundig in een reeks v. geschriften,
v. welke we noemen : „Ithaka. der Peloponnes
und Troje" (1869), „Trojanische Altertilmer"
(1874), „Mykena" (1878), „Ilion, Stadt und Land
der Trojaner" (met een autobiographie, 1881),
„Orchomenos" (1881), „Troja" (1888) en „Tiryns"
(1886). Sedert 1871 hield hij te Athene verblijf
en 't was op zijn terugreis v. Halle, waar
hij herstel v. een oorziekte had .gevonden,
dat hij to Napels overl. In 1869 verhief d.
universiteit v. Rostock d. beroemden landgenoot tot doctor honoris causa, wat eenige
jaren later ook d. universiteit v. Oxford deed,
terwijl d. stad Berlijn hem tot eereburger
benoemde. Zie Schuchhardt, „Schliemann's
Ausgrabungen" (2e dr. 1891).
Schlik (FRANS HEINRICH, graaf vox) tot
Bassano en Weiszkirchen, gob. 23 Mei 1789
uit een oud en rijk Boheemsch geslacht, dat
vele verdienstelijke krijgs- en staatslieden a.
OostenrUk geleverd heeft. Zijn vader was
geruimen tijd Oostenrijksch gezant, eerst a.
't Deensche hof, daarna to Mainz. HU bestemde zijn zoon voor d. diplomatieke loopbaan; deze echter had meer lust in d. krijgsmansstand, doch volgde uit gehoorzaamheid
d. keuze v. zijn vader. Eerst na diens dood,
in Dec. 1806, kreeg zijn neiging voor d. militairen stand weer d. overhand en dit had ten
gevolge, dat hij weidra als 1e luitenant en
chef v. drie, op zijn landgoederen opgerichte
landweer-compagnieen btj 't leger kwam. Toen
d. oorlog v. 1809 uitbrak, ging hij als 2e luitenant btj 't kurassiers regiment v. d. hertog
Albrecht v. Saksen over. d. Luitenant-veldmaarschalk graaf von Bubna kreeg behagen
in d. jongen man en koos hem tot adjudant,
in welke betrekking hij bij Passau, Asperen
en Wagram streed. Gedurende dien tijd was
hij 1e luitenant geworden en na d. vrede v.
Presburg werd hij ritmeester bij 't regiment
Radetzky-huzaren; terwijl hij kort daarop bij
't regiment Schwarzenberg-uhlanen werd overgeplaatst. Toen d. oorlog v. 1812 uitbrak,
waarbij Oostenrtjk met Frankrijk verbonden
was, verliet hij uit haat tegen d. Franschen
d. dienst en leefde hij op zijn landgoederen. In
d. veldtocht v. 1813 vinden wij hem weer als
ritmeester bij 't regiment chevaux-legers v.
Klenau en ordonnans-officier v. keizer Frans I.
Als zoodanig nam hij deel a. d. veldslagen v.
Dresden, Kulm on Leipzig, in welken laatsten
slag hij zich tweemaal a. 't hoofd der Russische dragonders op d. Franschen wierp,
waarvoor hij met d. Russische Wladimir-orde
beloond werd, doch tevens een gevaarlijke
wonde a. 't hoofd kreeg, die hem 't rechter-
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oog kostte en zeven maanden lang a. 't ziekbed kluisterde. Na zijn herstelling werd hij ale
koerier n. 't leger gezonden en vond htj dit
reeds to ParUs. Tot majoor bevorderd, werd hij
a. keizer Alexander I v. Rusland toegevoegd.
Jong, schoon, rtjk, vol levenslust en zeer gezien bij 't vrouwelijk geslacht, genoot SCHLIK
ruimschoots al 't genot, dat die woelige ttjden
aanboden. Napoleon's terugkeer v. Elba maakte
echter eensklaps een eind a. die feesten en
bracht ook SCHLIK weer in 't veld; zijn werkzaamheid bepaalde zich echter tot een veertiendaagschen strooptocht in 't zuiden v.
Frankrijk. Achtereenvolgens werd hij nu in
1823 luitenant-kolonel, in 1830 kolonel, in 1835
generaal-majoor en in 1844 luitenant-veldmaarschalk. 't Jaar 1848 bracht hem uit 't eentonige garnizoensleven weer op 't oorlogstooneel. Eerst tot gouverneur v. Krakau benoemd, kreeg hij spoedig 't bevel over een
legerkorps, dat v. Galicia over Dukla in Hongarije moest dringen en d. opstand moest helpen
bestrijden. Met dit zwakke korps, uit 8000 man
bestaande, maakte htj d. beroemden winterveldtocht, die steeds met eer in d.geschiedenis genoemd zal worden. d. Voorn. overwinning, welke hij daar op d. zeer overmachtigen
vijand onder Messaros behaalde, was die bij
Kaschau, 4 Jan. 1849, waar hij zijn zwakke
artillerie met 10 op d. Aland veroverde stukken vermeerderde. HU werd voor deze daad
met d. orde v. Maria Theresia beloond. In
plaats v. Messaros werd nu Klapka met een
versterkt Hongaarsch korps tegenover hem
gesteld; maar ook d. macht v. SCHLIK werd
aanzienlijk vermeerderd on heette nu 't
derde legerkorps. d. Kern der Hongaarsche
macht onder Georgey verhinderde hem d.
Theisz te bereiken, terwijl htj zich met
moeite bij Kaschau kon staande houden, daar
Georgey en Klapka hem in 't front en in d.
rug met 33 000 man bedreigden, waartegen hij
slechts 13 000 man kon stellen. Door een stouten flankmarsch onttrok hij zich a. dit gevaar en 27 Febr. vereenigde hij zich met 't
hoofdleger,waarbtj htj juist tijdig genoeg kwam
om d. slag bij Kapolna ten voordeele der
Oostenrijkers to beslissen. 2 Apr. werd hij btj
Hatvan teruggedrongen eu d. Gen kon hij zich,
met Jellachick vereenigd, slechts met moeite
staande houden, om zich d. volgenden dag
met Windischgratz to vereenigen. Nadat d.
laatstgenoemde door Welden en deze weer
door Haynau vervangen was, kreeg SCHLIK
't bevel over 't eerste legerkorps. d. Volgende
zomerveldtocht was voordeeliger voor d.
Oostenrijkers dan d. winterveldtocht. SCHLIK
nam deel a. d. meeste gevechten en droeg
steeds tot d. goeden uitslag bij. In d. slag bij
Raab (28 Juni) bestormde zijn korps d. wallen dezer stad; ook a. d. slagen bij Acs en
Komorn had 't een zeer roemrijk aandeel;
't werd bij laatstgenoemde plaats achtergelaten, doch moest daarna Haynau's linkervleugel dekken. Terwijl Haynau 5 Aug. d.
vijand bij Szegedin sloeg en over d. Theisz
ging, trok SCHLIK er d. ben bij Alpas over en
rukte hij, steeds op gelUke hoogte met Haynau
blUvende, langs d. Maros op d. vesting Arad
aan. Gedurende d. slag bij Temeswar (9 Aug.)
dekte SCHLIK Haynau tegen Georgey. Den 10en,
lien en 12en verhinderde hij Kier, door 't gevecht bij Dreispitz, Georgey's uitval uit Arad
en noodzaakte htj hem noordwaarts te trekken,
'tgeen d. volgenden dag zijn gevangenneming
door d. Russen en 't einde v. d. oorlog ten
gevolge had. Voor zijn groote verdiensten
werd NI tot generaal der cavalerie en groot-
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kruis der orde v. d. Uzeren kroon bevorderd
en in 1850 tot commandant der Maria-Theresia-orde. In 1864 ward hij bevelhebber v. 't
vierde leger en als zoodanig hield hij zijn hoofdkwartier to Lemberg. Eerst in 1859 verliet
hU Galicia en in Mei kwam hU to Triest. In d.
eerste helft v. Juni moest hij n. Italie oprukken. waar hij in d. plants v. Giulay 't bevel
over 't tweede leger kreeg. In d. slag bij
Solferino (24 Juni) maakte htj d. rechtervleu•
gel der Oostenrijksche stelling uit, welke hU
tot 2 uur met d. grootste standvastigheid verdedigde en eerst vrijwillig verliet, toen d.
linkervleugel en 't centrum teruggetrokken
waren. Na afloop v. d. ongelukkigen veldtocht ward SCHLIK ter dispositie gesteld;
doch d. omstandigheden hadden gestel
geschokt on 17 Mrt 1862 overl. hij plotseling.
Oostenrijk verloor in hem een zjner kundigste bevelhebbers, een man, die door zijn talenten uitblonk on door sun edele hoedanigheden d. achting on d. liefde bezat v. allen,
die hem kenden.
Schlippe's zout is d. naam, die gegeven
wordt a. natriumsulfantimoniaat (Sb S, N3), dat
door koken v. tot poeder gewreven antimoniumtrisulfide met zwavel en natronloog verkregen wordt en in groote geelachtige tetraeders, die 9 mol. water in 't molecuul bevatten
en a. d. lucht spoedig met een bruine laag
antimoniumpentasulfide overtrokken worden,
kiistalliseert. 't Dient hoofdzakelijk voor d.
bereiding. v. goudzwavel.
Schlogl (FRIEDRICH), een Oostenrijksch
schrijver, gab. 7 Dec. 1821 to Weenen, waar
hij thans woont. weet 't volksleven en
d. volkseigenaardigheden uit zijn omgeving
naar waarheid to schilderen („Wiener Blur,
4e dr. 1875, „Neue und alto Historian von
Wiener Weinkellern", 1875, „Wiener Luft",
2e dr. 1876, „Aus Alt-und Neu-Wien", 1882,
„Wienerisches", 1883).
Schloznilch (oscAR), gab. 13 Apr. 1824 to
Weimar, studeerde to Jena, BerlUn en Weenen, hoofdzakelUk in d. wiskunde, en ward
in 1846 buitengewoon hoogl. to Jena en eenige
jaren later gewoon hoogl. to Dresden. In 1874
benoemde men hem tot geheimraad v. onderwijs bij 't ministerie v. Eeredienst. HU schreef
o. a. „Analytische Studien" (1848, 2 dln),
„Handbuch der algebraischen Analysis" (1845,
versch. malen herdr.), „Compendium der
hOhern Analysis" (1853, 2 dln, versch. malen
herdr.), „Uebungsbuch zum Studium der
hOhern Analysis" (1868, eenige melon herdr.),
„Grundzilge einer wissenschaftlichen Darstellung der Geometric des Masses" (1849) on
„Lehrbuch der analytischen Geometric, des
Raumes" (1855, versch. malen herdr.). HU is
ook een der redacteuren v. 't „Zeitschrift fur
Mathematik und Physik".
Schlosser (FRIEDRICH CHRISTOPH), een beroemd Duitsch geschiedschrUver, 17 Nov.1776
to Jever, in 't tegenwoordige groothertogdom
Oldenburg, gab. als d. jongste v. twaalf kinderen. Zijn vader, dien hij op zesjarigen leeftUd verloor, was een rechtsgeleerde, die weinig orde op zljn zaken had en tot armoede
vervallen was. d. Herinneringen, die scamsSER uit zijn kindsheid bijbleven, waren niet
zeer aangenaam, daar er tuss. ztjn lichtzinnigen vader en zjjn weinig beschaafde moeder
niet zelden hevige tooneelen voorvielen. Men
heeft 't hem ten kwade geduid, dat hU later,
bij't beschrijven v. zJn ()igen jeugd, wel wat
veal daarvan a. 't licht heeft gebracht. Een
langdurig verblijf ten huize v. een kinderlooze tante, op een eenzaam dorp, boezemde
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hem reeds vroegtijdig liefde voor d. eenzaamheld en voor d. natuur in. Ten huize v. daze
tante ontving l2U ook 't eerste onderricht on
tot voortzetting daarvan keerde hU n. Jever
terug, dat then een bezitting v. d. worst v.
Anhalt-Zerbst was, die er d. soldaten verzamelde, welke bestemd waren om als huur.
troepen in den vreemde dienst to doen. 't
Soldatenleven maakte een levendigen indruk
op SCHLOSSER on sommige ontwikkelde militairen, die behagen in d. knaap szhepten, voorzagen hem v. lectuur, die wel niet alttjd even
geschikt was voor zijn leeftijd, doch in vele
opzichten d. grond legde tot die veelzUdige
kennis, op welke SCHLOSSER zich later mocht
beroemen. BU d. dood ztjner moeder list daze
hem nog zooveel na, dat hij zijn studien voltooien kon. Voor dat doel begaf hij zich in
1794 n. Gottingen, waar hij zich door een
holder oordeel on nauwgezette studio onderseheidde. Behalve op d. theologie, 't vak
zijner keuze, legde htj zich op d. nieuwe
talon, geschiedenis, aardrijkskunde, wijsbegeode en wiskunde toe, welt laatste yak hij
zeer hoog schatte.
Na 't verlaten der hoogeschool ward
SCHLOSSER v. 1797 tot 1800 huisonderwUter,
eerst bij d. graaf Bentinck-Rhoon to Varel,
daarna bij een koopman in d. omtrek v.
Altona. In d. omgang met d. voorname uitgeweken Nederlanders, die htj to Varel ontmoette, maakte d. weinig beschaafde opvoeder,
blilkens ztjn eigen woorden, een vrij droevige
flguur en tevens deed hij een afkeer voor
d. vormen der groote wereld op, welke zoo
dikwijls moesten strekken tot een dekmantel
voor lichtzinnigheid en oppervlakkigheid.
TUdens ztjn verblijf to Altona, waar hU in
een vroolijken kring geraakt was, die voor hem
weinig aanlokkelUks had, knoopte hij kennis
aan to Hamburg en had hU gelegenheid om
't leven v. verschill. ztjden to leeren kennen.
Tot afwisseling v. andere studien las hU to
dien tilde Pascal, Malebranche, d'Alembert,
Diderot, Voltaire, Helvetius e. a. Fransche
schrU vers.
In 1800 ward a. SCHLOSSER d. opvoeding v.
twee kinderen eens rUken koopmans to
Frankfort a. d. Main toevertrouwd, waaraan
hij zich zeven jaar met grooten ijver wUdde.
Hij beoefende met zijn leerlingen vooral d.
geschiedenis uit d. onpartijdigste bronnen en
had tevens gelegenheid om in d. omgang met
Fransche krUgs- en Duitsche staatslieden d.
gebeurtenissen v. d. dag to bespreken. Toen
verblUf to Frankfort ten einde lisp, gaf
SCHLOSSER zUn eerste werden uit: „Abalard
und Dulcin" (1807) on „Leben des Theodor de
Beza und des Peter Martyr Vermili" (1809),
welke beide gunstig ontvangen werden, zoodat
ztj hem reeds een zekeren naam in d. letterkunde v. dien tijd deden verwerven.
Intusschen was htj reeds in 1808 tot leeraar
a. 't gymnasium to Jever benoemd, dat sedert
d. vrede v. Tilsit tot 't koninkrijk Holland
behoorde. Hij gevoelde zich hier echter weinig
meer to huis, leefde veelal afgezonderd en
vertrok in 't begin v. 1810 weer n. Frankfort.
Op refs daarheen vertoefde hU eenigen tijd
to Giessen om er to promoveeren. Te Frankfort aangekomen, zette hU zich a. d. arbeid,
met een Uver on volharding, welke slechts
een stork gestel, als 't zijne, kon gedoogen.
't Privaat-onderwijs, dat hU gaf, 't onderwtjs
in d. geschiedenis a. d. hoogste klassen v. 't
gymnasium, dat hem opgedragen was, d.
samenstelling v. verscheidene stukken voor
letterkundige tUdschriften beletten hem niet,
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werken in gereedheid to brengen, die v. zijn
grondige studio der geschiedenis getuigden.
In 1812 verscheen zijn werk „Geschichte der
bilderstfirmenden Kaiser des ostrOmischen
Reichs".
d. Omgang met eenige beschaafde vrouwen,
lien hij gedurende zijn tweede verbltjf to
Frankfort had, bleef niet zonder heilzamen
invloed op zijn wijze v. denken. Hij begon
't leven, volgens zijn eigen zeggen, ook v.
een andere zijde to beschouwen, hield op, a.
't waarachtig menschelijke to twijfelen, toen
hij d. adel der menschelijke ziel werkolijk
v. naderbij leerde kennen. d. Drie vrouwen,
a. welke hij in 1819 een werk opdroeg onder
d. titel „Vincent von Beauvais' Hand- und
Lehrbnch ftir kijnigliche Prinzen und ihre
Lehrer", hebben ongetwijfeld tot dien kring
behoord.
Zijn bovengenoemd work over 't OostRomeinsche rijk had op hem d. aandacht
gevestigd v. Dalberg, d. toenmaligen groothertog v. Frankfort; doze benoemde SCHLOSSER
a. 't nieuw opgerichte lyceum to Frankfort
tot hoogleeraar in d. geschiedenis. d. Inrichting ging met 't groothertogdom to fist; doch
zijn betrekking had SCHLOSSER aanleiding
gegeven tot een geschrift, waarin d. geschiedenis der wereld geregeld behandeld werd.
't Eerste deel bevatte d. geschiedenis der
Oude staten tot d. ondergang v. 't WestRomeinsche rijk. Toen er tien jaren later een
tweede druk noodig was, maakte d. schrijver
v. die gelegenheid gebruik, om 't uit to
breiden tot een „Universalhistorische Uebersicht der Geschichte der Allen Welt und
ihrer Cultur", welk werk v. 1826 tot 1834
uitkwam. d. Schrijver, die na d. ondergang
v. 't lyceum a. 't gymnasium verbonden gebleven en tevens tot stedelijk bibliothecaris
benoemd was, gaf 't tweede deel v. d. geschiedenis der wereld uit en trok in steeds grooter
mate d. aandacht v. 't publiek. In 1817 werd
hij tot hoogl. to Heidelberg benoemd on sedert
bleef hij een der sieraden v. d. aldaar gevestigde universiteit. Hij leefde er een tiental
jaren ongehuwd on wijdde zich geheel a. zijn
studenten, hield niet alleen druk bezochte
voorlezingen over geschiedenis, maar ontving
ook vele jongelieden bij zich a. huis on las met
ben onderscheidene werken, onder welke d.
„Divina Commedia" v. Dante.'s Mans omgang
was aangenamer dan men uit zijn voorkomen
en zijn geschriften zou vermoed hebben; voor
iedereen was hij toegankelijk. Zijn leefwijze
was zeer eenvoudig; hij rookte niet, dronk
geen wijn of sterken drank on vermeed zelfs
d. kringen, waarin dit geschiedde.ZUn studeervertrek was uiterst zindelijk on ordelijk; een
keur v. uitgezochte werken, net en op dezelfde
wijze gebonden, bedekte d. wanden. Later
stonden er in 't midden v. 't vertrek een
schrijftafel en een borstbeeld v. Dante, welke
d. groothertogin Stephania hem vereerd had.
SCHLOSSER had een deftig voorkomen en ging
eenigszins ouderwetsch gekleed.
In 1823 voltooide hij zijn geschiedenis der
wereld tot 't einde der kruistochten on gaf
hij een werk over d. geschiedenis der 18e
eeuw in 2 dln uit, dat hij a. Guizot en v.
Praet opdroeg, die hem, toen hij op zijn wetenschappelijke reis to Parijs vertoefde, in menig
opzicht v. dienst waren geweest. In zijn
huiselijke omstandigheden kwam een groote
verandering door zijn huwelijk met Louise
Hoffmann uit Bendorf, bij Coblenz, een zachtaardige vrouw, die op 't heftige karakter v.
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had. Dit huweltjk werd niet met kinderert
gezegend.

Van 1830 tot 1835 werd onder medewerking
v. SCHLOSSER 't „Archiv fur Geschichte und
Literatur" uitgegeven, waarin v. zijn hand
verseheidene belangrijke stukken voorkomen,
onder welke die over mevrouw von Stael.
en Madame Roland, over d. beschaving in
Frankrijk gedurende d. 18e eeuw, over d.
„Divina Commedia" v. Dante en over Napoleon.
Inmiddels moest d. geschiedenis der 18e
eeuw herdrukt worden. Hij besloot a. dat
werk evenals a. d. oude geschiedenis moor
uitbreiding to geven en bracht voor dit doel
d. zomer met zijn vrouw to Parijs door.
Weldra verscheen 't 1e deel der geschiedenis
v. d. 18e on d. 19e eeuw, dat twee jaar later
door een tweede gevolgd werd. Tuss. 1839 en
1841 gaf hij 't 46 deel v. d. geschiedenis der
wereld uit, waarin d. 14e eeuw behandeld is.
d. Volgende deelen v. d. geschiedenis der 18e
en 19e eeuw zagen v. 1842 tot 1848 't licht en
't geheele werk in 8 deelen beleefde v. 1853
tot 1860 d. vierden druk. Van 1842 tot 1857
was intusschen „Die Weltgeschichte fur das
Deutsche Volk" in 19 dln uitgekomen, welke
Dr. Kriegk to Frankfort uit d. werken v.
SCHLOSSER geput had on waaraan SCHLOSSER
zelf d. ontbrekende gedeelten, zijnde d. 15e,
16e en 17e eeuw, had toegevoegd. SCHLOSSER
overl. 24 Sept. 1861. — Voor nadere bijzonderheden omtrent zijn leven en zijn werken zie
men Dr. Georg Weber in „Unsere Zeit" (1862,
VI), alsmede d. biographic', door Gervinus gegeven (1861).
Schlozer (AUGUST LUDWIG VON), een verdienstelijk Duitsch geschiedschrijver, geb. 5
Juli 1735 to Gaggstedt, in Wurtemberg, overl.
9 Sept. 1809 to GOttingen. Hij werd in 1765
hoogl. a. d. academie to s. Petersburg, was
v. 1767-1805 hoogl. to Gottingen en werd in
1804 door d. keizer v. Rusland in d. adelstand
verheven. SCHLoZER schreef o. a. „Versuch
einer allgerneinen Handelsgeschichte" (1761),
„Allgemeine nordische Geschichte" (2 dln,
1772), „Weltgeschichte im Auszuge und Zusammenhange" (2 dln, 1792-1801) en „Vorbereitung zur Weltgeschichte fur Kinder" (3e
dr. 1790). Ook als schrijver over staatkunde
en statistiek maakte hij zich verdiensteltjk.
Zijn leven boschreven o. a. zijn zoon Christian von Schltizer en Zermelo. Zie ook Wesendonck, „Die Begrilndung der neueren deutschen Geschichtschreibung durch Gatterer
und Schlozer" (1875). — Zijn neef AUGUST
LUDWIG KURD VON SCHLoZER, geb. 5 Jan. 1822
to LUbeck, werd in 1871 Duitsch gezant to
Washington en was v. 1882—'92 Pruisisch
gezant bij d. pauselijken Stool. Hij schreef
o. a. „Choiseul und seine Zeit" (2e dr. 1857),
„Geschichte der deutschen Ostseelander" (3
dln, 1850 e. v.), „Verfall und Untergang der
Hansa" (1853) en „Friedrich der Grosze und
Katharina II" (1859).
Schliisselburg, eon versterkte Russische
stad, 6 uur t. O. v. s. Petersburg, a. d. uitvloeiing der Newa uit 't Ladogameer, met
een keizerlijk slot en circa 8000 inw.
Schliiter (ANDREAS), een bekwaam Duitsch
bouwmeester en beeldhouwer, die echter in
een tijdperk v. verval der kunst zich vormde
en werkzaam was. Ofschoon hij d. invloed v.
dat tijdperk niet ontgaan kon, vertoonen zich
in zijn werk toch karakter, ernst en grootheid, zoodat 't in vergelijking met d. karakterlooze voortbrengselen zijner tUdgenopten
degelijk en strong mag heeten. Hij was in d.
bouwkunde een voorstander v. d. Italiaanschen.
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stip en steeds op een schilderachtig effect
bedacht, zonder daarom d. juistheid der details
't karakter v. 't geheel nit 't oog to Ver.
Iiezen. Als beeldhouwer bezit lzii d. nieeste
verdietiste. d. Paleizen te Potsdam en te BerlUn tUn /Ilk a. decoratief beeldhouwwerk,dat
door hem of onder zijn !aiding werd vervaardigd. Kugler ziet daarin d. invloed v. d.
Nederlandsche school en Quellinus dien v.
Bernini en d. Fransche meesters.
SCHLUTER werd in 1662 of '63 te Haniburg
geb. en door D. Sapovius te Dantzig in d.
kunst onderwezen. In 1691 begaf hU zich n.
Warschau, waar h j voor d. koning eenige
beeldhouwwerken vervaardigde; in 1694 werd
hU als hof beeldhouwer n. Berlijn beroepen.
Later werd hU tot directeur over d. bouw der
paleizen aangesteld. Als zoodanig bouwde hU
't grootste gedeelte v. 't koninklUk patois
to BerlUn, eon gedeelte v. 't paleis to Charlottenburg on d. oranjerie aldaar; voorts
eenige gebouwen to Berlijn en elders. Men
kent bovendien eon aantal ontwerpen en
plannen v. zijn hand, o. a. 't plan on 't model
voor d. munttoren, dien d. koning hooger
Wilde doer optrekken. SCHLUTER maakte 't
bezwaar, dat d. fundamenten d. grooteren
last niet zouden kunnen dragon; maar d.
koning volhardde bij zUn voornemen; 't gevolg hiervan was, dat d. toren, nauwelijks
voltooid, in 1706 in allerijl weer afgebroken
rnoest worden. Ten slotte kreeg SCHLUTER no
d. schuld on zijn benUders wisten to beletten,
dat hU verder als bouwmeester werkzaarn was.
Als beeldhouwer bracht hij intusschen nog
eon aantal opmerkelijke werken voort. Daartoe behoort 't bronzen standbeeld v. Frederik
Wilhelm I, in Romeinsch kostuum, op d.
slotbrug to Berlijn, in 1703 ingewUd. Ook vervaardigdo hU nog eon standbeeld to voet v.
denzeltden vorst. 't Aantal standbeelden,door
SCHLUTER gemodelleerd, bedraagt moor dan 80,
waarvan vele alleen tot versiering der koninklUke paleizen dienden. 't Gedenkteeken v.
koningin Sophia Charlotte in d. dom to Berlijn,
d. marmeren predikstoel in d. Maria-kerk, 't
beeldhouwwerk v. verschill. aard in 't tuighuis en eon groot gedeelte v. 't beeldhouvrWork in d. paleizen v. Charlottenburg, SansSOuci en elders zijn made 't work v. SCHLUTER.
scindtza oefende, als alle groote talenten,
eon merkbaren Invloed nit op d. voortbrengWen der kunstindustrie in gin nabUheid.110
maakte een menigte teekeningen voor tapUtworkers, decoratieschilders, goudsmeden, menbelmakers ens. ZVn sterfjaar is niet met
juistheid bekend; VermoedelUk is hU in 1713
of '14 oven. Vereicheidene v. sUn werken gin
door d. gravure bekend. Paul Decker graveerde
naar zijn werk 6 platen, 't paleis te BerlUn
voorstellende; ook 't monument v. koningin
Sophia Charlotte, 't standbeeld v. Frederik
Wilhelm I e. a. v. zljn werken zJn gegraveerd.
Schluter (tAitt,), een Duitsch beeldhouwer, gob. 24 Oct. 1846 to PinnebergOn Holstein, overl. 26 Oct. 1884 te Dresden. LIU werd
v. 1868—'73 onder Schilling. to Dresden voor
d. kunst opgeleid en vervolgens vertoefde hij
drie jaren in Rome, witatna hij zich lnetterwoon n. Dresden begat. ZUn belarigrOkste
werken zijn een standbeeld v. Hermann d.
Cherusker, eon SemitatniS, d. groep „'t raadsel des levens", eon „Romeinsche herdersknaap" (in d. nationaalgalen te Berlijn),
mode nitstekende borstbeeldert.
Schinalkalden, Zie SriudIcalden.
Schmarda (LUDWIG ice.10, gob. 28 Aug.
of
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1819 te OlmOtz, studeerde in d. natuur- en
geneeskundige vakken to Weenen, word in
1847 - 18eraar in d. natuurlljke historie en aardrUkskunde a. d. reaalschool en in 1850 hoogl.
a. d. universiteit to Gratz en zag zich in 1852
benoemd tot hoogl. in d. zoologie te Praag.
Van 1853—'57 volbracht hU met FRANS VON
FRIDAU eeb wetenschappelUke rein om d.
aarde en in 1862 benoemde men hem tot
hoogl. in d. zoOlogie to Weenen. HU schreef
o. a. „Zur Naturgeschichte der Infusorien"
(1846), „Aus dem Seelenleben der Thiere"
(1846), „Grundzitge der Zoologie" (1853), „Die
geographische Verbreitung der Thiere" (1853,
3 din), „Zur Naturgeschichte Aegyptens" (1854),
„Nene wirbellose Thiere" (1859—'61), „Reiss
um die Erde" (1861, 3 din) on „Zoologie"
(1871—'72, 2 dln).
Schmarda (KARL JOHANN), een broader
v. d. voorg., gob. 13 Juli 1826 to Olmiltz, waar
hij ook studeerde, werd in 1848 luitenant der
artillerie, in 1850 leeraar in d. wiskunde a. d.
militaire academie to Wiener-Neustadt en in
1866 lid v. 't comitO voor artillerie to Weenen.
HU schreef o. a. „Lehrbuch der Trigonometrio" (1856), „Anleitung zur Feldbefestigungskunst" (1856, 2 dln), Lehrbuch der praktischen Meszkunst" (1858), „Ueber die geometrischen Vorbedingungen der treffsichern Fernwirkung" (1862), „Batteriebau" (1874) on „Feldbatteriebau" (1875).
Schmarsow (AuausT), eon Duitsch beoefenaar der kunstgeschiedenis, gob. 26 Mei
1853 to Schildfeld, bij Boitzenburg. Hij bestudeerde d. kunstgeschiedenis, vestigde zich in
1881 als privaatdocent to GOttingen en werd
in 1886 hoogl. a. d. universiteit to Breslau.
Behalve verscheidene bUdragen tot Dohme's
„Kunst and Kiinstler" on 't „Jahrbuch der
koniglich preuszischen Kunstsammlungen"
schreef SCHMARSOW d. levensbeschrUvingen
v. Melozzo da Forlis (1886), v. Donatello (1886)
v. Giovanni Santi (1887) e. v. a.
Schmausz (JOHANN JAKOB), hoogl. in 't
Duiteche staatsrecht, werd 10 Mrt 1690 to
Landau gob. en bekleedde verschill. wetenschappelUke betrekkingen a. d. hoogescholen
v. Halle en Gottingen. HU gaf verschill. werken uit over 't staatsrecht, vooral v. d. nieuweren tUd, en opende daaromtrent geheele
nieuwe gezichtspunten; onder deze werken
munten nit: „Kinleiting zu der Staatswissenschaft" (1742) en „Neves System des Rechts
der Natur". scintArsz overl. in 1757 to GOttitigen.
SohMettatz (sAmuzL, graaf von Pruis.
generaal-Veldmaarschalk en grootmeester der
artfilerie, in 1684 to Berlijn, waar zijn -rider
geheimraad Was, gob. Reeds op 'jeugdigen
leefttjd was sassmktr, die voortreffelijke
geeetvermogens begat en een nitmuntende opvoeding ontving, op een hoogen trap v. weten schappelijke vorming. In 1700 nam hU als kadet
Menet bij ben Deensch regiment kurassier s,
dat door MI ooM gecommande&d word, on
hU maakte d. Veldtocht in d. Nederlanden mee,
Waar hU, onder d. hero emden Coehoorn,
ale Volontair-ingenieur 't beleg v. Beim 14woonde. In 1703 was hU Initenant bij 't Ansbadhsche regiment diagonders v. d. generaal
actiltarrAn, in Nederlandschen dienst; voor
iljn dapperhaid in d. slag v. Hochstadt word
fiV tot kapitein benoemd. Kort daarna woonde
hij Weer als velontaIr Ingeffieur d. belegeringen v. Ostend., Meenen, Oudenaarde en, na
Intleining fit. Rtfssel, die v. Gent, Brugge on
Down& bU. SewirierTAu was tom majoor en
adjudant v. d. erfpritis v. Hessen; bij maakte
-
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kennis met d. graaf von Schulenburg, die hem,
a. prins Eugenius aanbeval. Onder dien veld-

hoer streed hij bij Malphaquet en Denain en
later a. d. Rijn. Toen zijn regiment in 1714 in
Pdolschen dienst overging, ging SCHMETTAU
mede derwaarts, waar d. koning hem, na d.
overwinning v. Kowalewo, tot kolonel der
artillerie benoemde. In 1717 ging hij als vrijwilliger n. Hongartje en streed hij bij Belgrado,
terwijl hij in 't volgend jaar nogmaals een korps
Saksers tegen d. Turken aanvoerde. Met bewilliging v. zijn vorst ging SCHMETTAU in 1719
als generaal-majoor in Oostenrijkschen dienst
over; onder Mercy streed hij nu op Sicilie
tegen d. Spanjaarden en had hij 't geluk, na
d. ongelukkigen slag bij Villatranca, Messina
tot d. overgave to dwingen. Na d. vrede vervaardigde hij in een jaar tijds een kaart v.
SiciliO. Tot a. d. dood v. Karel VI had SCHMETTAU in d. veldtochten v. Hongarije, Boven.
Italie, Corsica, Duitschland enz. steeds nieuwe
lauweren verworven. Hij werd in 1735 veldtuigmeester en in 1741 tot luitenant-veldmaarschalk bevorderd. Bij 't uitbreken v. d. oorlog tuss. Oostenrijk en Pruisen riep Frederik II hem als Pruis. vazal terug; gaarne
gaf hij a. die oproeping gehoor, omdat nijd
en afgunst hem in Weenen veel verdriet berokkenden. Daar htj echter niet tegen Oostenrijk wenschte to strijden, gebruikte Frederik hem als afgezant a. d. hoven v. Lodewijk
XV en Karel VII, welke laatste hem en zijn
nakomelingen in d. gravenstand verhief. Na
d. eersten Silezischen oorlog was d. herstelling der academie v. wetenschappen to Berlijn een der eerste daden v. Frederik II en
hij benoemde SCHMETTAU tot president daarvan. In die betrekking bevorderde hij met
liver d. wetenschappelijke ondernemingen der
academie, hoofdzakelijk die, welke d. geologie
betroffen, in welk yak hij zelf zeer ervaren
was. HU overl. to Berlijn in 1751. Zijn brooder
Schmettau (KARL CHRISTOPH, graaf vox),
Pruis. luitenant-generaal, geb. in 1696, was
eerst in Oostenrijkschen, later, in d. zevenjarigen oorlog, in Pruisischen dienst en overl.
in 1775; hij onderscheidde zich vooral door d.
verdediging v. Dresden in 1759.
Schmid (KARL CHRISTIAN ERHARD), geb.
24 Oct. 1761 to Heilsberg, in 't hertogdom
Weimar, was sedert 1791 hoogl. in d. wijsbegeerte to Giessen en werd in 1793 in diezelfde betrekking a. d. universiteit te Jena
benoemd, welke hij tot zijn dood (10 Apr.
1812) bekleedde. Hij heeft zich voornamelijk
door zijn verklaring, verdediging, ontwikke.
ling en toepassing v. d. leerstellingen der
Kantsche philosophie bekend gemaakt; o. a.
in zijn geschriften: „Kritik der reinen Ver.
nunft irn Grundrisse, nebst einen WOrterbuch zum leichtern Gebrauche der Kant'schen
Schriften" (1786), „Grundriss des Moral-philosophie" (1793), „Grundriss des Naturrechts"
(1795), „Grundriss der Logik" (1797) en „Grundriss der Metaphysik" (1799). SCHMID besloot
zijn werkkring met een „Allgemeine Encyclopadie und Methodologie der Wissenschaften"
(1810). Hij was eon der ijverigste verspreiders
der Kantsche leerstellingen in Duitschland.
Schmid (CHRISTOPH VON), een bekend
schrUver voor d. jeugd, geb. 15 Aug. 1768 to
Dinkelsbthl; hij ontving zijn wetenschappelijke opleiding to Dillingen on was vervolgens een lange reeks v. jaren en op verscheidene plaatsen als geestelijke werkzaam, vooral
ook btj 't onderwijs, o. a. als schoolopziener
to Thannhausen. In 1827 werd 14 door d.
koning v. Beieren tot domheer te Augsburg
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benoemd, in welke betrekking htj 3 Sept 1854
overl.. Hij is ook te onzent met hoogen lof

als kinderschrUver bekend; bijna ieder kent
btly. zijn „BUbel voor kinderen" (1834), zijn
„Honderdtallen", zijn r Genoveva", „d.PaascheUeren", „d. Kerstavond" en vooral ook zijn
„Tooneelspelen, ingericht om door kinderen
gespeeld to worden". d. Hoogeschool to Praag
schonk d. waardigen man in 1848 d. titel
doctor in d. godgeleerdheid. Zijn levensgeschiedenis vindt men opgeteekend in d. door
hem zelf geschreven „Erinnerungen aus meinem Leben" (1853, 2 din).
Schmid (KARL ERNST), eon benoemd
Duitsch rechtsgeleerde, 24 Oct. 1774 te Weimar
geb. Aan d. hoogeschool to Jena bestudeerde
htj v. 1793—'96 d. rechtswetenschappen; later
werd hij tot hoogl. a. dezelfde academie benoemd. Verschill. betrekkingen, waarin hij
voor on na dien tijd werkzaam was, verschatten hem d. gelegenheid om zijn studi6n in
toepassing te brengen. Zoo was htj in 1803 en
1804 Krirninalrath en Stadtsgerichtsrath in
Baireuth; terwijl hij later in Hildburghausen
onderscheidene ambten bekleedde. In 1829 en
1840 maakte hij, op aanzoek v. d.regeeringen
dier landen, ontwerpen v. staatsregeling voor
Saksen-Meiningen en Schwarzburg-Sondershausen. Zeer veal opgang maakten d. voorlezingen, die SCHMID in 1826 hield over 't Duitache, Engelsche en Fransche staats-, volken- en
privaatrecht, zoo mode over d. strafvordering.
Onder d. werken, die hij achtereenvolgens in
't licht deed komen, verdienen vermelding
„Ueber Kriegsschaden" (1808), „Kritische Einleitung in das gesammte Recht des franztisischen Reichs" (1808—'09), „Deutschlands
Wiedergeburt" (1814), „Der Deutsche Bund,
eine Zeitschrift" (1815), „Ueber das Bilrgerrecht
der Juden" (1816), „Ueber der Thronfolgeordnung in Grosz-Brittannien und Hannover"
(1835), „Der Bilchernachdruck" (1823) on vooral
zijn bekend „Lehrbuch des Deutschen Staats.
rechts" (1821). Bovendion schreef hij verscheiden afzonderlUke bijdragen in tijdschriften en
dagbladen, terwijl hij in 1797 redacteur was
v. een to Baireuth uitgegeven dagblad. Achtereenvolgens was hij in 1810, 1830 en 1852
bevorderd tot doctor juris, doctor theologiae
en doctor philosophiae en hij over!. op 28 Juni
1852, in d. ouderdom v. 78 jaren.
Schmid (LEOPOLD), een Zwitsersch R.-Kath.
godgeleerde en schrijver, 18 Mei 1808 te
rich geb. Hij studeerde to Tubingen, MUnchen
en Marburg en werd, na een tijdlang pastoor
geweest to zijn, in 1839 tot hoogl. in d. theologie en in 1842 in d. philosophie te Giessen
benoemd. Hij beleed zeer vrtjzinnige gevoelens en, toen hij in 1849 tot bisschop v. Mains
gekozen werd, weigerde d. paus hem in dat
ambt to bevestigen. Zijn nederlegging v. 't
hoogleeraarsambt in d. godgeleerdheid was
daar 't gevolg van. Van zijn werken noemen
we: „Ueber die jiingste Mainzer Bischofswahl" (1850), „Grundzilge der Einleitung in
die Philosophie" (1860), „Das Gesetz der PersOnlichkeit" (1862), „Ultramontan oder Ka.
tholisch" (1867) en „Mittheilungen aus der
neuesten Geschichte der Diocese Mainz" (1868).
In 1867 zei SCHMID d. R.-Kath. kerk voor goed
vaarwel en hij overl. 20 Dec. 1869.
Schmidt (GEORG FRIEDRICH), een Duitsch
teekenaar en graveur, in 1712 te Berlijn geb.
Evenals zijn vader scheen htj met een nederig
handwerk zijn brood te zullen moeten verdienen, maar zijn aanleg en liefde xoor d.
kunst deden hem kosteloos d. lessen a. d.
academie v. schoone kunsten bijwonen en
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hem d. gunst v. 't bestuur dier 'listening
verwerven, dat hem a. d. leiding v. d. graveur
G. P. Busch toevertrouwde. Daze gaf d. knaap
goede voorbeelden in handen. Doch Georg's
ontwikkeling als kunstenaar ward een ttjdlang
belemmerd door zip gedwongen dienst als
artillerist, gedurende zes jaren. Intusschen
was htj ver genoeg gevorderd om, door 't
geven v. lessen in zijn onderhoud to voorzien
en zijn studien a. d. academie voort to zetten.
Eindelijk zag hij zich in staat gesteld om n.
Parijs to reizen, waar hij in 1736 aankwam, wel
met weinig geld, doch met d. vasten wil, er
zijn kunstenaarsopvoeding to voltooien.
verwierf zich toegang tot d. schilder Lancret,
die met zijn work zeer ingenomen was on
hem voorstelde a. d. graveur Larmessin, die
bereid was hem kosteloos in zijn atelier op to
nemen. Na voor dezen meester een pons gearbeid to hebben, ging hij op zich zelf werken,
maar hij vond geen debiet voor zijn gravures,
zoodat hij andermaal zijn diensten a. Larmessin moest aanbieden. Door dezen, maar
vooral door d. schilder H. Rigaud beschermd,
die horn d. vertolking zijner werken toevertrouwde, ward hij allengs !neer bekend. d.
Portretten v. d. graaf d'Evreux en v. a.
aartsbisschop v. Kamerijk, door hem naar
Rigaud gegraveerd, vestigden voor goad zijn
room, zoodat hem nu ook uit zijn geboorteland
schitterende vooruitzichten geopend werden,
die echter door 't uitbreken v. d. Silezischen
oorlog verduisterd werden. HU bleef daarom
to Parijs, waar hem, d. Duitschen protestant,
d. hooge eer to beurt vial, lid der Academie
to worden. VOOr zijn opneming in dat lichaam
graveerde SCHMIDT 't portret v. d. schilder
P. Mignard. In 1744 ward NI door d. koning
v. Pruisen a. d. Berlijnsche academie geroepen. Ondanks d. voordeelige aanbiedingen,
welke men hem to Parijs deed, volgde SCHMIDT
die roeping. VOOr zijn vertrek teekende hij
nog 't portret v. zijn vriend Willa, dat in 1745
door Rode geetst ward. Te Berlijn ward hij
a. 't hof met groote onderscheiding ontvangen.
In 1767 ward htj door keizerin Elizabeth v.
Rusland n. a. Petersburg ontboden, waar htj
vijf jaar vertoefde, 't portret der keizerin on
die v. onderscheidene Russische grooten graveerde on een graveerschool stichtte, walks
bekwame leerlingen heeft opgeleverd. In 1762
to Berlijn teruggekeerd, begaf htj zich met
nieuwe vlijt a. 't work. Vooral met d. etsnaald
wilt hij uitmuntend work to leveren. HU
over!. to Berlijn in 1775.
SCHMIDT was eon v. d. baste graveurs
zijner eeuw, buitengemeen bekwaam in gin
vak en begaafd met een helder oordeel. Vele
v. zijn prenten zijn in d. strengste manier gegraveerd; in andere bezigde hij eon vrtje en
geestige manier. Tot d. aerate soort behooren
zip portretten on eenige gescbiedkundige
voorstellingen. BUzonder goad geslaagd zUn
zijn portretten v. d. schilder La Tour, v.
Pierre Mignard, v. d. graven Rasumowsky en
Esterhazy en v. d. keizerin Elizabeth. Tot
d. andere soort behooren zijn in d. manier
v. Rembrandt en Castiglioni met schilderachtig vrtje naald geetste prenten. Een juiste
waardeering v. Ain talent vindt men in
G. Longhi's work over d. graveerkunst, door
C. Barth in 't Duitsch vertaald (1837). Daarin
wordt v. hem getuigd, dat zijn werken d.
stempel dragon v. groote kennis, v. kunstenaarsvuur en v. waarheid. 't Aantal zUner
eigen14jke leerlingen is goring, maar htj heeft
een grooten on gunstigen invloed uitgeoefend
op vele latere graveurs. Nagler („Kilnstler
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Lexicon") geeft als door hem gegraveerd op:
136 portretten v. bekende personen, 23 phantasie-portretten, 12 btjbelsche, 7 geschiedkundige en mythologische voorstellingen, eenige
reeksen v. prenten in prachtwerken en voorts
een aantal prenten n. d. bests genreschilders
zUner eeuw, te zamen 217 nummers.
Schmidt (MICHAEL IGNAZ), een Duitsch
geschiedschrtiver, 30 Jan. 1736 to Arnstein, in
Wurtemberg, gab. on 1 Nov. 1794 to Weenen
over!. Na in Wilrzburg gestudeerd te hebben,
was hij achtereenvolgens werkzaam als opvoeder der kinderen v. baron Rottenhan to
Bamberg, als directeur v. 't seminarium to
Wtrzburg, als bibliothecaris der universiteit
aldaar on als leeraar in d. geschiedenis v.
Duitschland a. diezelfde hoogeschool, terwij1
hij later keizerltjk hofraad in werkelijken
dienst en directeur v. 't keizerlijk huis- on
staatsarchief to Weenen ward, alsmede onderwUzer v. d. lateren keizer Frans IL Zijn
hoofdwerk is: „Aeltere Geschichte der Deutschen" (1778—'85, deel I—IV; voortgezet uit
's mans nagelaten papieren door Milbiller
onder d. titel „Neuere Geschichte der Dentschen", 1785-1808). Die werken werden weder
vervolgd door Dresch in zijn „Geschichte
Deutschlands seit dem Rheinbund" (1814—'30,
2 din).
Schmidt (ISAAC), eon Nederl. teekenaar
on landschapschilder, in 1740 to Amsterdam
gab. on eerst door zijn vader, later door v.
Huysum, doch vooral door d. portretschilder
Quinkhard in d. kunst onderwezen. In 1760
trad hij met eenige portretten en landschappen als zelfstandig schilder op. Met Jurriaan
Andriessen richtte hij vervolgens een werkplaats op voor 't schilderen v. behangsels,
'twelk hem aanvankeltjk vrij wat opleverde.
Later, toen d. smaak veranderde, gaf htj dit
bedruf op en legde htj zich meer op 't schilderen
v. kleine landschappen en 't geven v. onderwijs in d. kunst toe. HU was in 1759 een v.
d. oprichters der Arnsterdamsche stadsteekenacademie. SCHMIDT was tevens schrijver en
dichter. Eenige v. zijn tooneelstukjes verschenen in druk, opgeluisterd met door hem
zelf geteekende on gegraveerde titels en
plaatjes. RU schreef een levensschets v. P. P.
Rubens, die nog in d. 19e eeuw to Antwerpen herdrukt on omgewerkt ward door J. J.
de Cort. Buitendien was SCHMIDT een gelukkig beoefenaar der toonkunst. HU over!. to
Amsterdam 17 Mei 1818.
Schmidt (JOHANN ERNST CHRISTIAN), gab.
to Busenborn, in 't keurvorstendom Hessen,
6 Jan. 1772, over!. to Giessen, 4 Jan. 1831 als
hoogl. in d. godgeleerdbeid, heeft zich vooral
bekend gemaakt ala grondig beoefenaar der
kerkgeschiedenis. Ztjn „Handbuch der christlichen Kirchengeschichte" (1801—'20, 6 din)
genoot langen ttjd een welverdienden roam,
evenals zijn „Lehrbuch der christlichen Kirchengeschichte" (1800). Dat hij ook d. overige
vakken der godgeleerde wetenschap met Over
beoefende, blUkt nit zijn Lehrbuch der Sittenlehre" (1799), „Lehrbuch der christlichen
Dogmatiek" (1800), „Lehrbuch der christlichen
Dogmengeschichte" (1828) on vooral uit zijn
zaakrOke, naar d. toenmaligen stand der
wetenschap uitmuntende, schoon thans verouderde „Theologische Encyklopklie" (1811).
Schmidt (ISAAK JAKOB), een beoefenaar
der Mongoolsche on Tibetaansche talon en
letterkunde, gab. in 1779 in Duitschland en
over!. 8 Sept. 1847 ala Russisch staatsraad on
lid v. d. keizerltike academie der wetenschappen to s. Petersburg. Van zip geschriften zijn
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eenige strijdschriften tegen Kiaproth, Abel
Remusat en Hammer; onder d. andere munten uit: „Forschungen im Gebiete der Bildungsgeschichte der VOlker Mittelasiens, vorzuglich der Mongolen und Tibeter" (1824) en
„Philologisch kritische Zugabe zu den von
Remusat bekannt gemachten mongolischen
Originalbriefen" (1824). Van groot gewicht is
ook zijn vertaling v. een geschiedenis v. 't
stamhuis v. Djengis-Khan, in 1662 door een
Mongoolsch vorst geschreven, welke vertaling getiteld is: „Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Furstenhauses" (1829). Ook
schreef hij d. eerste Mongoolsche spraakkunst,
„Grammatik der mongolischen Sprache" (1830),
alsmede een Mongoolsch woordenboek (132).
Tevens gaf hij een Mongoolsch heldendicht,
getiteld „Die Thaten Gesser-Khan's" (1836; in
't Duitsch 1839), uit. Wat hij voor 't Mongoolsch
verricht had, deed hij later ook voor 't Tibetaansch, getuigen: „Grammatik der tibetischen
Sprache" (1839) en zijn woordenboek (1841),
alsmede „Der Weise und der Thor", uit 't Tibetaansch vertaald en tegel(jk met 't oorspronkelijke uitgeg. (1843, 2 dln). SCHMIDT was
mede een grondig kenner v. d. Kalmuksche
talen.
Schmidt (ISAAC RIEWERT), lector in d.
wiskunde a. d. desttjds te Delft gevestigde
Artillerie- en Genieschool, geb. in 1782, overl.
te Delft 26 Jan. 1826. Hij heeft zich eenigen
naam gemaakt door zijn geschriften, vertaalde en oorspronkelijke, over wis- en werktuigkunde, die, vooral in dien tijd, veel nut
hebben gesticht, omdat toen in d. Hollandsche
taal nog geen werken bestonden over d. door
hem beoefende vakken, geschikt tot 't geven
Wtj
v. een geleidelijk opvolgend onderwijs.
bezitten v. zijn hand d. „Beginselen der Statica en Dynamica", „der hoogere Meetkunst" en
„der Differentiaal- en Integraal-rekening", benevens vertalingen naar Lacroix, omvattende
d. „Beginselen der Stelkunst, „der lagere Meetkunst", „der Beschrijvende Meetkunst" en „der
Goniometrie en Trigonometrie". Van d. lagere
meetkunst is later nog een door prof. Bierens
de Haan bewerkte en met d. theorie der
transversalen vermeerderde herdruk in 't
licht verschenen. Bovendien worden verhandelingen y. SCHMIDT'S hand gevonden, die gedeeltelijk 't licht niet hebben gezien, omdat
d. schrtiver te midden v. zijn werkzaamheden
op d. nog jeugdigen leeftijd v. 44 jaar overl.
Schmidt (GEORG ADAM), een Nederl. schilder, 17 Mei 1791 to Dordrecht geb., werd door
P. Hofman in d. kunst onderwezen. Op zijn
17e jaar kende 't Dordsche teekengenootschap
Pictura hem d. eersten prijs toe voor 't teekenen naar 't gekleede model. Voor zoover
zijn beroepsbezigheden als winkelier dit toelieten, beoefende htj vlijtig on gelukkig d.
schilderkunst en vervaardigde hij een aantal
genreschilderijen, die op tentoonstellingen
veel succes hadden on in particuliere verzamelingen een eervolle plaats vonden. SCHMIDT
was correspondent v. 't Koninklijk Nederlandsch Instituut en werd in 1837 tot lid v.
d. Koninklijke Academie v. beeldende kunsten
benoemd. Hij overl. to Dordrecht, 23 Mrt 1844.
Schmidt (WILLEM HENDRIK), een Nederl.
genre- on historieschilder, 12 Apr. 1809 to
Rotterdam geb. Bestemd om in d. handelszaak ziins vaders (die winkelier in bedden
en matrassen was) to worden opgeleid, ontving hij echter in zijn jeugd eenig onderricht in 't teekenen en zijn liefde voor d.
kunst deed hem elk oogenblik, dat hij kon
alzonderen, a. haar wtjden. Vooral in 't teeken-
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college „Hierdoor tot hooger" woekerde hij
met d. ttjd on met zijn uitnemenden aanleg,
zoodat hij er bij herhaling zijn studien en
teekeningen zag bekronen. Ook nam hij nu
't penseel ter hand on elk uurtje, dat hij a.
zijn beroepsbezigheden kon ontwoekeren, was
voortaan gewijd a. 't schilderen v. studien en
kleine genrestukjes, in welke zich reeds zijn
uitnemende zin voor koloriet en effect openbaarde. In 1835, twee jaar na zijn huwelijk,
nam hij, aangemoedigd door d. bijval en d.
ondersteuning v. eenige kunstminnaars, 't
besluit, d. winkel te verlaten en zich voortaan
geheel en uitsluitend a. d. kunst to wijden.
Een goede uitslag bekroonde zijn strevon: zijn
genrestukken en geschiedkundige voorstellingen en gin portretten vonden meer bijval
en reeds in 1837 zag htj zich door d. Koninklijke academie v. beeldende kunsten to Amsterdam, door 't schilderkundig genootschap
„Anti Sacrum" e. a. door instellingen v. kunst
't lidmaatschap opgedragen. Nog eervoller waren d. bekroningen, die hem v. nu of telkens
voor zijn ingezonden werken op-tentoonstellingen ten deel vielen. Wanneer men bedenkt,
dat SCHMIDT geen eigenlijk gezegde, althans
geen geregelde en strenge kunstenaarsopleiding genoten heeft en hij, vooral wat zijn
teekening betrof, op lateren• leeftijd met
moeite datgene moest zoeken goed to maken
wat a. die eerste opleiding had ontbroken,
dan moet men erkennen, dat er in hem
buitengewone gaven v. vinding, smaak en
koloriet vereenigd waren om hem d. hoogte
to doen bereiken, waarop hij heeft gestaan.
Ongetwijfeld droeg d. reis, welke hij in of
omstr. 1840 in Duitschland deed, veel tot zijn
kunstenaarsontwikkeling bij, daar hij toen d.
meesterstukken, aldaar in d. musea en verzamelingen v. vele steden bewaard, met zijn
gewonen ijver, tact en vlugge opmerkingsgave
bestudeerde. Steeds meer kenmerkten zich zijn
werken door een gemakkelijke en aangename
behandeling, door een frisch en krachtig
koloriet, door groote getrouwheid in 't nitdrukken der verschill. stofien. Hij behoorde
door zijn leeftijd en door d. invloed zijner
omgeving tot d. romantische school, welke
in die dagen bloeide; maar meer dan d.
meeste v. haar volgelingen gaf SCHMIDT zich
rekenschap v. 'tgeen hij wilde, v. d. hulpmiddelen, waardoor hij 't beoogde effect
verwierf.
In 1838 exposeerde hij to Rotterdam een
„Familiegroep v. drie meisjes", een genrestuk,
getiteld „Rijkdom en armoede", een aanzienlijke met haar gevolg voorstellende, die, d.
trappen v. een paleis afkomende, aalmoezen
uitreikt a. eenige armen, die haar staan
op to wachten, en 't „Huweltjkscontract",
eveneens een genrestuk. In 1839 zag men v.
hem een „Kraamkamer", een „Kinderschool"
(vooral in voorstellingen v. dien aard heeft
uitgemunt) en „Eon monnik bij
SCHMIDT
een zieke vrouw": in 1840 een „Begrafenis";
in 1841 d. „Biecht" (op d. Haagsche tentoonstelling met zilver bekroond) e. a. Opmerkelijk was, vooral omstr. dezen tijd, 't uitnemend gebruik, dat hij wist to maken v. d.
studien en opmerkingen, door hem gemaakt
gedurende zijn herhaald bezoek in een Brabantsch nonnenklooster. Tot d. belangrijkste
vruchten dezer studie behoort ongetwij fold
d. door SCHMIDT in 1842 geschilderde voorstelling v. „d. Laatste oogenblikken v. een
Kloostervoogd", met 17 figuren, uitmuntend
gegroepeerd en gelukkig v. uitvoering. Te
Brussel on to Partjs, waar deze schildertj wend
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tentoongesteld, verwierf zj grooten btjval en
koning LodewUk Philips echonk d. schilder
voor dat week een gouden medallic Tot
'tzelfde genre behoort an „De Profundis", in
1845 to 's-Gravenhage geOxposeerd, later voor
't museum to Keulen aangekocht. Ook 't
zoogen. genre historique ward door SCHMIDT
met goed gevolg beoefend; hij schilderde „Een
gestoorde godsdienstoefening der Protestanten" (opgenomen in d. galer(j v. koning
Willem II), „Oldenbarnevelt, wien zUn vonnis
wordt aangezegd", „Emilia van Nassau, door
professor Heurnius bezocht" e. a. Een fraaie
geschiedkundige voorstelling, waaraan hp
nog nauwelijks d. eerste hand had gelegd,
toen d. ppnlijke kwaal, die met zijn dood zou
eindigen, hem 't werken onmogelUk maakte,
had ten onderwerp „d. Waanzinnige jongeling, die tijdens 't beleg v. Jeruzalem door d.
Romeinen wee riep over d. stad".
Behalve d. genoemde en eenige andere
geschiedkundige voorstellingen, schilderde
SCHMIDT een aantal genrestukken en portretten, die zijn roem voor goed vestigden. In
1842 benoemd tot leeraar in d. teekenkunst a.
d. koninklijke academie to Delft, begaf hij zich
metterwoon daarheen en daar genoot hU, behalve d. onderscheiding eu vriendschap v.
vele aanzienlijken, ook d. welwillende genegenheid v. d. toenmaligen kroonprins, later
koning Willem III, wiens levensgroot portret
ten voeten uit, in zUn hoedanigheid v. beschermheer der academie, door SCHMIDT voor
d. receptiekamer v. 't academiegebouw ward
geschilderu.
Met een enkel woord moat ook nog melding worden gemaakt v. zijn fraaie teekeningen in waterverf, een genre, waarin SCHMIDT
zich boven bijna alle andere kunstenaars v.
zijn tUdperk onderscheidde. ZU worden steeds
behandeld met gemak en virtuositeit en bezaten een bekoorlijkheid en kracht v. kleur,
die er d. minder volmaakte zijde — gebrek a.
zuivere, strange teekening — v. voorbp deed
zien. Toen hij in 1848 een reis n. Engeland
had gemaakt, om aldaar eenige, hem opgedragen portretten to schilderen, scheen hij
door d. kennismaking met d. beroemde aquarellen der Engelsche schilders tot nieuwe
inspanning geprikkeld. Enkele teekeningen
in waterverf, door hem in d. laatste maanden
ztjns levens gemaakt, getuigen v. een onverzwakte hand en een nog krachtigen geest.
Wat 't procede betreft, staan zU gelijk met
d. bests voortbrengselen der Engelsche school,
wat warmte, doorschUnendheid en kracht v.
kleur aangaat, overtrefien zlj doze verre. In
een woord, SCHMIDT bewees hoe langer hoe
meer een v. d. voortreffelijkste koloristen v.
gin tljd en zljn school to zUn.
Zooals we reeds zeiden, vielen aan SCHMIDT
op d. duur eervolle onderscheidingen ten
deel. In 1848 ward MI tot lid der 4e klasse
v. 't Koninki. Nederl. Instituut, in 't volgend
voorjaar tot ridder der orde v. d. eikenkroon
benoemd. VolUverig en belangstellend in al
wat d. kunst betrof, gelukkig beoefenaar der
toonkunst, voorstander v. al wat goad en
schoon is, was SCHMIDT in verschill. betrekkingen nuttig werkzaam en om zljn rechtschapen en beminnelijk karakter algemeen
ge6erd. Hp overl. na een langdurig Men,
1 Juni 1849.
Tot zijn leerlingen behooren G. van der Von,
C. Neurdenburg, J. Spool, D. van Franckenberg,
C. Bisschop e. a.
Talrijk gin d. gravures en lithographiegn,
naar zUn work vervaardigd. Wtj noemen

alleen „d. Muziekles", door Taurel voor d.
Vereeniging v. • Beeldende Kunsten gegraveerd, „Oldenbarnevelt" en „Emilia van
Nassau", waarvan goede lithographie6n bestaan.
Schmidt (WILHELM ADOLF), een Duitsch
geschiedschrUver, geb. 26 Sept. 1812 to Berltjn en overl. 9 Apr. 1887 aldaar. HU was eerst
student en privaatdocent, later hoogl. a. d.
universiteit deer stad, vertrok in 1848 als afgevaardigde n. 't parlement to Frankfort a.
M. en zag zich in 1851 to Zurich en in 1860
to Jena tot hoogl. benoemd. In 1874—'76 was
hp lid v. d. Duitschen RUksdag, waarin hp
tot d. partij der nationaalliberalen behoorde.
ZUn hoofdwerken zUn „Preuszens deutsche
Politik" (3e dr. 1867), „Geschichte der Preuszisch.deutschen Unionsbestrebungen seit der
Zeit Friedrichs des Groszens" (1851), „Zeitgenossische Geschichten" (1859), „Elsasz und
Lothringen" (3e dr. 1870), „Tableaux de la
revolution francaise" (1867—'70, 3 dln), „Pariser Zustande wahrend der Revolutionszeit"
(1874—'75, 3 dln), „Das Perikleische Zeitalter"
(1877—'79, 2 dln) en „Handbuch der Griechischen Chronologie" (1888).
Schmidt (EDUARD OSKAR), geb. 21 Febr.
1823 to Torgau, studeerde to Halle on to Berlijn en ward in 1849 buitengewoon hoogl. in
d. zoologie to Weenen, in 1855 to Krakau, in
1857 to Gratz en in 1872 to Straatsburg. In d.
3 't laatst genoemde plaatsen was hp gewoon
hoogl. Htj schreef o. a. „Die Spongien des
Adriatischen Moues" (1862 en later), „Grundzilge einer Spongienfauna des Atlantischen
Gebiets" (1870), „Descendenzlehre und Darwinismus" (1884, 3e dr.), „Handbuch der vergleichenden Anatomie" (1876, 7e dr.), „Handatlas der vergleichenden Anatomie" (1864, 2e
dr.), „Lehrbuch der Zoologie"(1854),„Leitfaden
der 2oologie" (1874, 3e dr.), „Bader aus dem
Norden" (1850), „Naturgeschichtliche Darstellungen" (1858),„Das Alter der Menschheit und
das Paradies” (1866) en „Das Mikroskop" (1851).
Ook leverde hij d. bewerking der lagere dieren in BREHM'S „Das Thierleben".
Schmidt Cabanis

(OTTO RICHARD), Oen

humoristisch schrUver v. onzen tpd, geb. 22
Juni 1838 to Berlijn. Eerst wjjdde hp zich a.
d. boekhandel, daarna a. 't tooneel, doch ziekte
en tegenspoed noodzaakten hem in letterkundigen arbeid zUn levensonderhoud to zoeken.
ZUn voorn. werken ztjn: „Allerlei Humors"
Ode dr. 1890), „Was die Spottdrossel pfiff"
(2de dr. 1880), Auf der Bacillenschau" (1885)
en „Brummstimmen der Zeit" (1886). Sedert
1879 is hp redacteur v. d. „Berliner Montagszeitung".
Schmidt Crazes (.r. M.), Zie Craw.
Schmidt Vireiszenfels (EDuARD), een
Duitsch schrpver, geb. 1 Sept. 1833 to Berlijn
en overl. 24 Apr. 1893 to Vozent. In 1848 was
hj secretaris der Pruis. Nationale Vergadering en vervolgens der Eerste Kamer; in
1850 nam hij Ala vawilliger deel a. d. veldtocht in SleeswUk-Holstein en hp begaf zich
vervolgens n. Pans, waar hu als journalist
in zUn bestaan voorzag. Eerlang om staatkundige redenen uit Frankrkiks hoofdstad
verbannen, begaf hp zich n. London en vervolgens keerde n. Berlijn tern. d. Laatste
jaren woonde hij in Stuttgart. HU schreef
„Frankreichs moderne Litteratur" (1866), „Rachel und ihre Zeit" (1857), „Geschichte der
FranzOsischen • Revolutionslitteratur" (1859),
Charakterbilder aus Spanien" (1885), „Das 19
Jahrhundert" (1890) en biographietin v. Gents
(1859), Metternich (1862) e. a. mannen v. be-
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teekenis. Voorts een aantal historische
romans en verhalen.
Schmitt (ALOYS), eon Duitsch toonkunstenaar en kiavierspeler, in 1788 to Erlenbach
geb. on overl. 25 Juni 1866 to Frankfort a. M.
Van 1825—'39 was hij hoforganist to Hannover. Htj schreef zoowel sonaten, concertstukken, oratoria on opera's als etudes e. a.
instructieve werken. — Zijn zoon GEORG
ALOYS SCHMITT, geb. in 1837 te Hannover,
deed onderscheidene concertreizen door Belgie,
Engeland, Frankrtjk e. a. landen en vestigde
zich daarna als klavierleeraar to Aken.Later
word hij hofkapelmeester to Schwerin.
Schmollis, rnisschien een verbastering
v. 't Lat. ,his mihi mollis, woes mij genegen,
in d. taal v. Duitsche studenten een drinkgroet. die vaak beantwoord werd met „fiducit"
(verbasterd Latijn voor vertrouwen), ge kunt
erop aan.
Schmutzer (JAKOB MATTHIAS), een Duitsch
teekenaar en graveur, in 1733 to Weenen gob.;
hij oefende zich voornamelijk onder d. beroemden M. Donner in 't teekenen en modelleeren, ter vvijl hij a. d. academie gelegenheid
vond om d. meetkunde en d. bouwkunst to bestudeeren. Donner wilde v. SCHMUTZER een
stempelgraveur maken, doch daze had daarin
weinig lust en koos weldra zijn eigen weg;
to Presburg trachtte hij door teekenen naar d.
natuur, door 't maken v. werken v. meetkunstigen aard en ook door 't penseel zoowel
zich te vormen als in zijn onderhoud to voorzien. Hij schilderde eenige tafereelen voor
kerken en, terwij1 hij daarbtj een grooten aanleg voor die kunst toonde, had hij er tevens
zulk een voorliefde voor, dat 't een groote
slag voor hem was, toen d. domheer von
Kempelen, die hem d. hoop gegeven had, dat
htj een studiereis n. Italie zou kunnen maken, hem door d. dood als beschermer ontviel. Hij was thans genoodzaakt, werk to
zoeken bij d. graveur Zeller te Presburg.
Aanvankelijk slaagde hij goed in die kunst;
maar, toen hij eenigen tijd later n. Weenen
geroepen word, trachtte hij zich opnieuw d.
middelen to verschatfen, om d. schilderkunst
to beoefenen en een kunstreis n. Rome te
maken. Zijn beschermers gaven hem echter
d. raad zich a. d. graveerkunst to bltIven
wijden en, toen hij eindeltjk 'daartoe besloot,
maakte hij in korten tijd door zijn ingespannen werkzaamheid zulke vorderingen, dat
men hem al spoedig voor een der bests graveurs v. zijn tijd begon to houden. Door d.
tusschenkomst' v. baron von Kettler verleende d. keizerin hem een jaargeld, dat hem in
1762 in staat stelde tot een rein n. Parijs, om
zijn talent onder d. leiding v. d. beroemden
Wille verder to volmaken. Doze maakte hem
vertrouwd met al d. hulpmiddelen zijner
kunst en gaf hem d. raad, gestreng en zonder
ophouden naar d. natuur to teekenen. SCHMUTZER gaf a. dien raad gehoor en onderscheidde
zich weldra boven al zijn medeleerlingen. Hij
graveerde to Parijs voor Wille 't portret v.
d. schilder Dietrici en voorts „Le gouter flamand" naar Tilburg, d. „Savoyard" naar
Greuze en d. r Ketellapper" naar Kraus. In
1766 werd hij als hofgraveur n. Weenen
geroepen en spoedig daarna tot lid v. d. raad
der academie benoemd. In 1771 werd hem 't
opperdirecteurschap over alle normaalteekenscholen opgedragen, in welke betrekking hij
voor d. kunstindustrie zeer nuttig werkzaam
was. Vooral maakte hij zich verdienstelijk
door 't vervaardigen v. teekenvoorbeelden,
terwij1 hij bovendien d. theoretische en prac-
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tische opleiding der teekenmeesters behartigde. Een ttjdlang was hij directeur der graveerklasse a. d. K. K. academie; doch hij
verliet daze betrekking weder, om zich geheel
a. zijn kunst to kunnen wijden. Hij koos
voornamelijk d. werken v. Rubens ter reproductie, omdat htj zich door diens stoute behandeling bijzonder voelde aangetrokken. Zijn
prenten naar dien meester maken dan ook
gin hoofdwerk uit, ofschoon daarnevens nog
verschill. anderA to noemen zijn, die niet
minder uitmunten.
SCHMUTZER vormde een aantal verdienstelijke leerlingen, voor wie htj een Nina vaderlijke zorg droeg. Hij was to Weenen orn zijn
karakter zeer bemind en overl. aldaar in 1811.
Tot zijn bests werken behooren 't portret v.
d. prins W. von Kaunitz, naar een bas-relief
v. Hagenauer; 't portret v. denzelfde, naar
J. Steiner; „Mucius Scaevola", naar Rubens;
„s. Ambrosius en Keizer Theodosius to Milaan";
,d. Geboorte v. Venus"; „Neptunus en Thetis";
„Silenus en Ain stoet", alle naar denzelfden
meester; voorts eenige fraaie tafereelen met
dieren, landschappen enz.
Schneckenburger (MAX), d. dichter v. 't
Duitsche volkslied „Die Wacht am Rhein"
(dat gecomponeerd werd door Karl Wilhelm),
geb. 17 Febr. 1819 te Thalheim, in 't Schwarz.
wald, on overl. 3 Mei 1849. 10 Juni 1893 word
to zijner eer in zijn geboorteplaats een standbeeld opgericht.
of Riesenkoppe, d.
Schneekoppe
hoogste kruin v. 't Reuzengebergte, op d.
grans v. Bohemen en Silezie, 4 uur t. W. v.
Landshut en 1600 M. boven d. zee gelegen.
Schneevoogt

(GUSTAAF EDUARD WILHELM),

geb. in 1814 to Haarlem, studeerde in d. genoeskunde to Leiden. waar hij in 1838 na
verdediging eener „Dissertatio sistens quasdam annotationes et observationes de various" tot doctor bevorderd word. Na eenigen
tijd to Amsterdam particuliere prakttjk to
hebben uitgeoefend, word htj in 1840 eerste
geneesheer a. 't Buitengasthuis en in 1851
hoogl. in d. neuropathologie a. 't athenaeum,
wat hij bleef tot 1862, toen htj inspecteur der
krankzinnigengestichten werd. In 1868 word
hij belast met 't onderwijs in d. psychiatric
en gerechtelijke physiologie a. 't athenaeum
on hij overl. in 1871. Gedurende verscheidene
jaren was hij een der redacteuren v. „d. Gids".
Schneider (JOHANN GOTTLOB), een Duitsch
literator, in 1750 to Collmen, in Saksen, geb.
(weshalve hij zich op d. titels zijner geschriften altijd SAXO noemde). Reeds • als student
to Leipzig had hij zoo'n grooten letterkundigen naam, dat Boyne hem a. Brunck to
Straatsburg aanbeval, ten einde dozen geleerde ter zijde to staan bij zijn uitgave der
Grieksche dichters. Ztjn driejarig verblijf
aldaar gaf een bepaalde richting a. zijn philologische studi6n, daar hij zich ten gevolge
v. een vriendschappelijken omgang met geneeskundigen zoodanige kundigheden in d.
ontleed-, dior- en plantkunde eigen maakte,
dat hij daarvan veal gebruik kon maken bij
't verklaren v. verschill. schrijvers en 't opstollen v. verschill. monographie6n. In 1776
werd hij hoogl. der classieke letterkunde en
welsi rekendheid to Frankfort a. d. Oder, vanwaar hij in 1811 n. Breslau vertrok, toen d.
Frankforter hoogeschool daarheen verplaatst
word. Hij overl. 12 Jan. 1822. Onder zijn talrijke geschriften verdienen vooral vermelding
een Grieksch-Duitsch woordenboek, 't eerste
in zijn soort (1797, 2 dln); „Ichthyologiae veterum specimina" (1782); „Literarische Bei-
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trage zur Naturgeschichte aus den alten
Schriftstellern" (1786); „Amphibiorum physiologic'' (1790 en volg.); „Historia amphibiorum
natural is et literaria" (1798); en „Analecta ad
historian rei metallicae veterum" (1788).
Voorts bezorgde hij uitgaven, meerendeels met
uitmuntende aanteekeningen, van : Plutarchus,
„De puerorum educatione" (1775); Demetrius
fhalereus, „De elocutione" (1779); Aelianus,
„De natura animalium" (1784, 2 din); Nicander,
„Alexipharmaca" (1792); „Scriptores rei rusticae" (1794 en volg., 4 dln); Xenophon (1801 en
volg.,4 din); Orpheus, „Argonautica" (1805);
Vitruvius (1808, 4 din); Aristoteles, „Politica"
(1809, 2 dln), „Historia de animalibus" (1812,
4 dln), „Oeconomica" (1815); Aesopus (1812);
Epicurus, „Physic,a et meteorologica" (1813);
Theophrastus (1818, 3 dln). Belangrijk zijn ook
zijn „Eclogae physicae ex scriptoribus graecis",
uithoofde der wetenschappelijke en letterkundige aanteekeningen (1801, 2 dln).
Schneider (ANTON), d. bekende leider v.
d. opstand tegen d. Franschen in Vorarlberg,
13 Oct. 1777 in 't vlek Weiler geb., was d.
zoon v. een arm chirurgtjn, die ternauwernood
in staat was, 't allernoodzakeltjkste voor d.
opvoeding zijner kinderen to doen. Dank zij
zUn vurigen geest, zUn trouwhartigheid en
zUn onverstoorbare vroolijkheid overwon htj
d. vele bez waren, waarmee hij in zijn jeugd
te kampen had, en kwam MI op d. hoogeschool
to Innsbriick, waar hij zich a. d. studio der
rechtsgeleerdheid wijdde. Doch, toen d. Franschen, onder Moreau on Massena, zijn vaderland aanvielen, ging SCHNEIDER in dienst btj
d. landstorm, waarbtj htj weldra tot luitenant
bevorderd werd (1798) en zich zoo gunstig
onderscheidde, dat d. senaat v. d. hoogeschool
to InnsbrUck hem, d. talentvollen verdediger
v. d. vaderlandschen bodem, bij 't eindigen v.
d. oorlog honoris causa tot doctor bevorderde.
Hij vestigde zich daarop als advocaat to Bregenz; doch, toen Oostenrtjk in 1809 tegen
Frankrijk ten strijde toog on Tyrol en Vorarlberg waren opgestaan, werd SCHNEIDER door
d. stenden v. Vorarlberg tot commissarisgeneraal der landsverdediging benoemd. Rusteloos was htj in doze betrekking bezig en
bewonderenswaardig was d. geestkracht, die
htj daarin ten toon spreidde; hij schlep zich
een 'cavalerie en artillerie, deed uitvallen n.
Zwaben, waardoor htj Wens d. slag v. Wagram zeer gevaarlijk was voor d. Fransche
communicatie, en Meld, in weerwil v. d.
uiterst geringe ondersteuning, welke hU v. d.
OostenrUkers ontving, d. mood en geestdrift
der zijnen staande, totdat na d. wapenstilstand,
to Znaym gesloten, d. verdediging v. Vorarlberg moest opgegeven worden, toen d. kroonprins v. Wurtemberg a. d. eene en d. Fransche generaal Beaumont a. d. andere Ode die
landstreek aantastten. SCHNEIDER echter, in
plaats v. op eigen lUfsbehoud bedacht to zijn
en, zooals hem dringend door d. OostenrUkers
werd aanbevolen, terug to trekken, was alleen
bezield met d. wensch zUn landgenooten v.
dienst to zUn en ging daarom met d. aanvoerder der voorposten v. 't Wurtembergsche
Leger een verdrag can, waarbU d. veiligheid
v. personen en eigendommen voor d. bewoners
v. Vorarlberg werd bedongen, terwiji SCHNEIDER zich zelt gevangen gaf. Maar dit verdrag
werd trouweloos geschonden, SCHNEIDER self
mishandeld en door Napoleon ter dood veroordeeld; dat dit vonnis niet ten uitvoer ward
gelegd, is alleen to darken a. d. kroonprins
v. Wurtemberg, die hem gevangen liet zetten
en in weerwil v. d. dringende vertoogen v.
.
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d. generaal Beaumont bepaald weigerde, hem
nit to leveren. Na op verschill. plaatsen gevangen gezeten to hebben, verkreeg SCHNEIDER ten gevolge v. d. amnestie, bij d. vrede
v. Weenen bedongen, zijn vrijheid wader en
ging htj in 1811 n. Weenen, waar 14 in een rechterlijke betrekking werd geplaatst. In 1813,.
na Napoleons vngelukkigen tocht n. Rusland,
had SCHNEIDER met Hormayr (zie Hormayr)
e. a. 't plan beraamd, Tyrol en Vorarlberg
opnieuw in opstand to brengen; maar hij
werd gevangen genomen en verbannen. HU,
overl. 17 Juli 1820 op d. badpiaats Fideris, in
Grauwbunderland; d. aartshertog Johann v.
OostenrUk liet er een eenvoudig gedenkteeken
voor hem oprichten.
Schneider (JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH),

een benoemd Duitsch toonkunstenaar, organist
en componist, in 1786 to Altwaltersdorf, in
't koninkrijk Saksen, geb. en overl. 23 Nov.
1853 te Dessau. Hij bezocht d. universiteit to
Leipzig en werd aldaar in 1807 organist a. d.
Pauluskerk en in 1812 a. d. Thomaskerk. In
1821 werd hij tot hoforganist to Dessau benoemd, waar hij een muziekschool oprichtte,
die vele voortreffelUke toonkunstenaars heeft
voortgebracht. SCHNEIDER was dirigent v.
een aantal muziekfeesten (te Keulen, 1824,
Maagdenburg, 1825, Halle, 1830, Dessau, 1835,
Coblenz, 1840, Hamburg, 1841, Lubeck, 1847,
e. a.). Zeer veal composities (ouvertures,
sonates, cantaten, psalmen, missen) en leerboeken voor d. muziek zagen v. zijn hand
't licht. Ook zijn broeder JOHANN GOTTLOB
SCHNEIDER, geb. in 1789 to Aitgersdorf en
overl. 13 Apr. 1864 to Dresden, was een
beroamd organist, eerst to Leipzig, vervolgens
te Gorlitz en to Dresden. Uit alle landed
kwamen in laatstgenoemde stad organisten orn
hun studi6n onder zijn leiding to voltooien,
zoo btjv. uit ons land Nicolai, Worp, v. Eyken
e. a. Ain composities bestaan uit fuga's,
phantasie8n, praeludiums, liederen enz. — Nog
andere klavierspelers v. dozen naam zijn
bekend.
Schneider (LINA), geb. WELLER, een verdienstelijke Duitsche schrijfster, ook bekend
onder 't pseudoniem WILHELMINA BERG, geb.15,
d. operazanger KARL SCHNEIDER (gest. in 1882)
kwam ztj in 1852 to Rotterdam en vervolgens
hieid ze in verscheidene steden v. ons vaderland voorlezingen en leerde zij bier te lands
o. a. ook 't Maleisch. ZU vertaalde uit 't Nader
landsch in 't Duitsch „Ostindische Damen and
Herren" v. Dr. J. Ten Brink, ”Erinnerungen
aus der Laufbahn eines indischen Officiers" v.
W. A. v. Rees, d. roman „Amazon e" v. Vosmaer
en d. „Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde" v. Jonckbloet (2 dln, 1872) en tag zich in
1872 vereerd met d. benoeming tot honorair lid
v. d. Maatsch. v. Nederl. Letterkunde. Voorts
schreef ztj o. a. „Frauengestalten der griechischen Dichtung" (1879) en een „Geschichte der
niederlandischen Litteratur" (1887).
Schneider (Louis), een Duitsch schrUver,
geb. 29 Apr. 1805 to Berlijn, sedert 1820
tooneelspeler en zanger a. d. hofschouwburg
to BeriUn, v. 1845—'48 regisseur der koninklijke
opera. Vervolgens vestigde hij zich to Potsdam, waar htl tot 1854 in d. conservatieve
„Wehrzeitung" d. Aemocratische begrippen bestreed. Friedrich Wilhelm IV stelde hem vervolgens tot sun vooriezer aan; Wilhelm I
stelde d. koninklpke bibliotheek onder zpn
toezicht en benoemde hem in 1865 tot geheim
hofraad. d. Veidtochten v. 1866 en v.1870—'71
maakte scENzinza als berichtgever voor d.
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Pruisische „Staatsanzeiger" in 't groote hoofdkwartier mee. Hij over!. 16 Dec. 1878 te Potsdam. Zeer bekend geworden blUspelen v. hem
zijn „Der Heiratsantrag auf Helgoland" en „Der
Kurmarker und die Picarde". Voorts schreef
hij o. a. „Aus dem Leben Kaiser Wilhelms
1849—'73" (3 din) en onder 't pseudoniem BOTH
„Bahnenrepertoire des Auslandes". Sedert
1833 redigeerde hij ook d. „Soldatenfreund".
Schneller (CHRISTIAAN), een Tyroler
dichter en schrijver, geb. 5 NOV. 1831 te Holzau
(Tyrol). Hij vestigde zich te Innsbrilck, waar
hij in 1869 tot inspecteur v. 't onderwijs werd
benoemd. Veel opgang maakten werken
„Die Romanischen Volksmundarten Sudtirols"
(1870) en „Skizzen und Kulturbilder aus
Tirol" (1877). Voorts schreef hij „Marchen und
Sagen aus Welsch-Tirol" (1867), „Die Volksschule in Tirol vor 100 Jahren" (1874), eenige
dichtbundels, 't epos „Eldorado" (1872),'t treurspel „Der Knappe von Schwaz" (1880) e. a.
werken.
Schnepfenthal, Zie Salzmann.
Schnitzler (EDUARD KARL OSKAR THEODOR),
Zie Emin-Pasja.

Schnitzler (JOHANN HEINRICH), een Duitsch
geschiedschrijver, geb. 1 Juni 1802 te Straatsburg; hij was v. 1833—'45 te Parijs redacteur
v. d. „Encyclopedic) des gens du monde" en gaf
v. 1840—'44 onderw Us a. d. prinsen uit 't huis
Orleans in d. Duitsche taal; sedert 1856 was
hij professor a. 't Protestantsche seminarium
te Straatsburg, waar hij 19 Nov. 1871 over!.
ZUn voorn. werken zijn „L'empire des Tsars
au point de vue de la science actuelle"
(4 din, 1856—'69) en „Statistique generale methodique et complete de la France" (4 dln , 1846).
Schnitzler (JOHANN), geb. 10 Apr. 1835 to
Grosz-Kanisza, wend in 1860 to Weenen tot
doctor in d. geneeskunde bevorderd, was v.
1863—'67 assistent v. Oppolzer en zag zich in
1878 benoemd tot buitengewoon (in 1880 tot
gewoon) hoogl. voor d. ziekten v. d. ademhaling en v. d. bloedsoinloop. Hij schreef o. a.
„Dia Laryngoskopie und Rhinoskopie", „Die
laringoskopische Diagnostik", „Ueber Stimmbandlahmung", „Ueber die Anwendung der
Galvanokaustik im Innern des Kehlkopfs",
„Ueber Miliartuberkulose des Rachens und
des Kehlkopfs", „Lieber die therapeutische
Anwendung verdichteter und verdannter
Luft bei Lungen- und Herzkrankheiten",„Ueber Lungenschwindsucht" en „Lieber Asthma".
Hij kreeg in 1883 d. titel regeeringsraad.
Schnitzler (ISIDOR), een Nederl. violist,
geb. 2 Juni 1859 to Rotterdam, waar ook zijn
wader (Abraham J. Schnitzler) een verdienstelijk violist en kwartetspeler was. Na a.
't conservatorium to Keulen en als pensionnaire v. Z. M. d. koning Willem III onder
Wieniawski to Brussel en onder Joachim to
Berltjn zijn opleiding to hebben genoten,
ondernam hij concertreizen door Nederland
on Duitschland; hij begaf zich vervolgens n.
Londen en bezocht eindelijk Amerika en
A ustral ie. Groot was d. lof, dien hij overal met
zijn degeltik spel inoogstte. In 1884 keerde hij n.
Europa terug; hij vestigde zich eerst to Parijs,
daarna in Nederland on werd in 188.5 tot concertmeister to Berlijn benoemd, welke betrekking hij in 't volgend jaar met een dergel like to Frankfort a. M. verwisselde.
Schnorr von Karolsfeld (JOHANN VEIT),
gewoonlijk VEIT HANS genaamd, directeur der
academie v. beeldende kunsten to Leipzig,
werd in 1764 to Schneeberg geb. d. Adellijke
afkomst v. dezen kunstenaar werd door d.
keurvorst Johann Georg III bevestigd. Als
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kind en knaap onderscheldde hij zich reeds
door zijn liefde tot en aanleg voor d. kunst.
Door zijn vader tot rechtsgeleerde bestemd,
studeerde hij in d. rechten to Leipzig, maar hij
beoefende ook, meer dan voor zijn andere studien dienstig was, d. kunst. Na d. dood zijns
vaders kon hij zich eerst geheel a. d. laatste
wijden. Aanvankelijk slaagde hij daarin niet
zeer gelukkig ; h begaf zich n. Koningsbergen,
was to Maagdenburg als onderwijzer a. d. handelsschool werkzaam on keerde ten laatste n.
Leipzig terug om zich, onder d. leiding v. Oser,
in al die deelen der kunst to oefenen, waarin
hij gevoelde to kort to schieten. Hij arbeidde
onvermoeid on besteedde zorgvuldig zijn tijd,
met 't schilderen v. portretten en 't geven
v. teekeniessen in zijn onderhoud voorziende;
terwijl hij voorts door 't maken v. teekeningen, 't graveeren v. etsen on prenten voor
verschill. werken, 't schilderen v. groote
decoratieve voorstellingen enz. meer on meer
zijn roam vestigde. In 1801 begaf hij zich op
reis; hij vertoefde nu eenige maanden to Weenen en to Parijs en keerde n. Leipzig terug, na
aanmerkelijke vorderingen in zijn kunst gemaakt to hebben. Hij gaf daarvan d. blijken
door onderscheidene schilderijen, welke zich
door gemoedelijk heid en innigheid v. opvatting
kenmerkten. In 1816 werd SCHNORR VON KAROLSFELD tot directeur der teekenacademie benoemd, in welke betrekking hij vele jaren
zeer nuttig werkzaam was. Hij opende zijn
loopbaan ale directeur met een reeks v. 61
teekenvoorbeelden, die v. buitengemeen nut
bleken to zijn. Zeer goed was ook 't onderwijs, dat hij a. zijn leerlingen gaf in d. theorie
on d. geschiedenis der beeldende kunsten. In
1841 maakte d. dood eon einde a. zijn nuttig
leven. — SCHNORR VON KAROLSFELD'S werken
zijn zeer talak. Hij schilderde geschiedkundige e. a. voorstellingen, portretten in olieverf en miniatuur, modelleerde in klei en beoefende bijna elk genre v. beeldende kunst.
Talrijk en fraai zijn an met zwart krijt of
sepia vervaardigde teekeningen. In d. omstre' ken v. Leipzig vindt men eenige monumenten,
die naar teekeningen v. SCHNORR VON KAROLSFELD werden uitgevoerd. Hij heeft een aantal
geestige prenten geetst, meestal naar eigen
composite.
Schnorr von Karolsfeld (JULIUS, ridder), een zoon v. d. vorige, was ook een uitmuntend schilder. Geb. 26 Mrt 1794 to Leipzig,
bezocht hij, na 't onderwijs zijns vaders
genoten to hebben, d. Academie v. Schoone
kunsten to Weenen; hij ging vervolgens n.
Rome on werd in 1827 hoogl. in 't historieschilderen to Munchen. In 1848 zag hij zich
tot hoogl. on directeur v. 't museum v. schilderijen to Dresden benoemd on hij over!. Kier
24 Mei 1872. Tot zijn bekendste schildertjen
behooren: „d. Bruiloft to Kana", „Jacob en
Rachel", „Ruth op d. akker v. Boas", .Christus
met d. kinderen", „d. Dood v. Barbarossa",
„Christus met 't kruis, voor d. poorten v.
Rome Petrus ontmoetende", „Het afscheid v.
Siegfried v. Kriemhilde" on „Luther to Worms".
Tevens vervaardigde hij een aantal fresco's,
zolder- on wandschilderijen a. verschill. openbare en private gebouwen to Rome, to Miinster
en in andere steden.
Schoa of Sjoa, 't zuidoostelijkst deel v.
't A frikaansche koninkr(jk Abessynie op
8 3 -11. N.-Br. en 37°-40' 0. L. (Greenw.) met
ongev. 1 a 2 mill. inw. d. Wateren stroomen
naar d. Abai of d. Blauwen Ntjl, die d. grans
vormt v. 't Abessynisehe landschap Amhara;
d. voorn. zijrivieren zijn bier d. Dsjamma en
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d. Moeger. Door 't eostelpkete, hoogste-,randgebergte breekt d. steppenrivier lits.wasj.
Schoa is rijk a. katoen-, citroen- en aloftstruiken; eigenaardig gin verder d. boomacbtige
distels v. 5= 2 M. hoogte. 't Land wordt grootendeels ingenotnen door een hoogviakte v.
2000-2600 M. hoogte. d. Grootste handelsplaats
is Aleyou-Amba, een dorp met ongev. WOO inw.,
waar zout ale muntatukken gebruikt wordt.
Nadat koning (Negus) Johan v. Abessynie in
d. slag v. Metemmeh (12 Mrt 1889) gesneuveld
was, gelukte 't Menelik, een zijner vazallen,
met behulp der Italianen tot koning v. Abessynie te worden erkend.
Schoedler (FRIEDRICH), geb. 25 Febr. 1818
te Dieburg (in Hessen), studeerde in d. pharmacie, chemie e. a. natuurwetenschappen, o. a.
te Gieszen, waar hij v. 1835—'38 assistant v.
Liebig was, en te TiIbingen, en werd in 1842
leeraar a. 't gymnasium te Worms en in 1854
directeur v. d. reaalschool te Mainz. waar hij
27 Apr.1884 overl. Hij schreef o. a. „Das Buch
der Natur" (1846), „Die hOheren technischen
Schulen" (1847), „Die Chemie der Gegenwart"
(1853) en „Der Lateinzwang in der Realschule"
41873). Bovendien leverde hij bijdragen voor
Wagner's„Handbuch der Naturkunde” en voor
Liebig's „HandwOrterbuch der Chemie" en
schreef htj eenige gedichten en novellen.
Schoener of Schooner noemt men een
klein vaartuig v. 50 tot 100 last, getuigd
met twee masten, doch zonder vierkante zeilen. 't Gaffelzeil, dat achter d. fokke- of voorsten mast gevoerd wordt en gewoonlijk met
d. naam voor-barkzeil bestempeld wordt, heet
in dit geval schoener- of schoonerzeit. 't Wordt
bij en v. d. wind zeilende gevoerd en is zeer geschikt om onder bp te leggen. d. Schoot vaart
tegen boord op d. loopplank, d. hals btj d.
fokkemast. Aan d. grooten mast wordt een
gaffelzeil gevoerd, waaraan men gewoonlijk
d. naam bezaan geeft, doch dat op deze schepen grootzeil heet. 't Hoeft gewoonlijk drie of
vier reven en is aangeslagen a. een strpkende
gaffel, ten einde 't, bij 't invallen v. buien,
spoedig te kunnen wegnemen. d. Schoot wordt uitgehaald op d. boom, die met een klauw
om d. mast vat en met 1/3 v. zijn lengte
buiten boord uitsteekt. Boven 't grootzeil
wordt gevoerd een gaffe! of gaftopzeit, dat
some een vierhoekige gedaante heat en a.
d. gaftopzeil-ra is aangeslagen, maar some een
driehookige gedaante heeft en dan v. boven in
een punt eindigt. 't Vaart achter d. groote steng
en d. schoot wordt uitgehaald op d. gaffe! v.
't grootzeil. d. Stagfok is een zeal, dat alleen
op schoeners en kotters voorkomt. 't Is met
pzeren leuvers aangeslagen a. d. fokkestag
of a. een daarnevens geplaatsten leider en
heeft een of twee reven. Voorts worden op
d. schooner nog gevonden d. stagzeilen, die
men gewoonlpit op d. schepen aantreft, o. a.
't stenge-stagzeil, d. kluiver en d. jager of buitenkluiver, die veelal vervangen wordt door een
kleiner zeil, vlieger genaamd.
Schoonlappere, Zie Vlinders.
Schliffbr (PETER), geb. te Gernsheim, bp
Darmstadt, had groote verdiensten voor 0.
boekdrukkunst (zie dat art.). Hij was oorspronkeltik schoonfichrtIver en voorzag door
kopieeren in zip onderhoud; htj was hiermee
nog in 1449 te Pat* werkzsam. Omstr. 1450
begaf hlj zich n. Mains en daar vond hp work
op d. drukkerp v. Guttenberg en Faust. HP
deed veel ter verbetering dozer inrichting,
vooral nadat hp met een dochter v. Faust
gehuwd en (na d. ontbinding der vennoot-

schap toss. Guttenberg en Faust, waarbU d.
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drukkerp a. d. laatste bleef) deelgenoot in

d. seek was geworden, die hij na d. dood

One schoonvaders (1460) alleen voortzette en
weer roem hJ by voortduring wist to handhaven. Deze drukkerp bleef een eeuw lang
in 't bezit Alper nakomelingen. HtJ overl.

waarschUnlijk in 1602.
Schokland, een lang, smal en laag ge-

legen eiland in d. Zuiderzee, 140 HA. groot
en behoorende tot d. Nederl. prow. Overijsel,
gemeente Kampen. WaarschpnlpIr werd 't in
d. 13e eeuw v. d. vasten wal gescheiden;
vroeger had 't een veel grootere uitgestrektheld dan nu en in 't begin der 19e eeuw
was er nog een vrp uitgebreide veeteelt.
Vooral a. d. westzpde is veel land weggespoeld; in Febr. 18'25 werd 't eiland deerlpk
door stormen geteisterd, waarbij vele huizen
instortten on veel land verloren ging. Ook in
latere jaren had 't veel v. stormvloeden to
lijden, waardoor d. drassige veenbodem weldra
alleen nog kunstmatig boven water kon gehouden worden. In 1858 werd Schokland no bewoond door circa 600 menschen, wier toestand
uiterst treurig was. Immers hun woonplaats,
een strook gronds, die nauwelijks nog d. naam
eiland verdiende. lisp bij d. minste opzetting
v. water onder, terwij1 bovendien veel uitgegraven terrein voortdurend onderstond; op
twee eenigszins hooger gelegen en omheinde
plekken waren d. buurten Emmeloord en
Ens (met twee schoolgebouwen, een R.-Kath.
en een Hervormde kerk), maar ook daar
drong bij stormvloeden 't water vele huizen
binnen. d. Grond, ongeschikt zelfs voor 't
verbouwen v. groenton en aardappelen, leverde niets op; alle levensmiddeien, ook 't
drinkwater, moesten v. d. naburigen wal
worden aangevoerd. 't Eenige middel v. bestaan voor d. bevolking was d. vischvangst;
maar deze en een under medewerking v. d.
staat opgerichte calicot-weverij waren in d.
laatste jaren onvoldoende om in 't levensonderhoud der Schokkers te voorzien, die
vooral in d. winter a. nijpend gebrek ten
prooi waren. Nadat daze ongelukkige toestand d. aandacht der regoering had getrokken, besloot deze bp d. Staten-Generaal een
wetsontwerp ter ontruiming v. 't eiland aan
to bieden. Doze wet kwam tot stand en werd
16 Dec. 1858 afgekondigd. Daarbij werd bepaald: dat d. Schokkers in d. gelegenbeid

zouden worden gesteld, zich elders metterwoon to vestigen, door bun een tegemoetkoming toe te kennen en hun, tegen schadeloosstelling, d. overneming v. hun onroerende

goederen ten behoove v. 't rift aan to bieden;
en dat 't grondgebied v. Schokland(140H.-A.)
a. d. gemeente Kampen komen zou. Voor
doze ontraming word d. som v. f 140 000 toegestaan. 10 Jun 1869 Meld 't bestaan v. d.
burgernIke gemeente Schokland op. Ei wonen
thane op 't eiland nog slechts een, twee of
drie huisgezinnen, die v. rijkswege belast zijn
met 't opzicht der aldair aangelegde werken

en V. d, vuurtoren, Welke op 't zuideltik gedeelte v. 't eiland gePlaatet is. Ook is er gelegenheid om zich enkele ievensmiddelen to
verscbaffeu; 4it is op verzoek der schipperti,
voor wie d. veilige reede v. Schokland btj
d. vaart op d. ZOiderzee nog altUd v. groot
belang is.

Zie Platvissehets.
Sabolostialie wijebegeerte noemt men
in 't4gemeen d. wetenscbap en d. wilsbegeerte
der iddeieeuwen. ZJ was een mengsel v.
philosophie en theologie, waarin tevens letteren geschiedkundige bestanddeelen waren op.
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genomen. d. Godgeleerdheid was er echter
overheerschend in en dat wel als een zeer
positieve en kerkelijke godsdienstleer, die
haar waarheden deels uit d. bijbel, als 't geschreven woord Gods, deels uit d. mondelinge overlevering (traditie) putte. d. Wijsbegeerte in d. eigenlijken zin speelde een ondergeschikte rol; zij was d. dienstmaagd der
theologie, v. welke zich d. geestelijken bedienden om d. kerkelijke leerstukken, zoo
goad zulks kon, voor d. rede en 't gezond
verstand aannemelijk te maken. Hierom kon
d. wijsbegeerte in d. Middeleeuwen weinig
vorderingen maken, geklemd als zij veelal
was in d. regelen v. 't kerkelijk gezag; echter
wist zij deze nu en dan losser te maken en
haar onderzoekingen met meer vrijheid te
doen. Over 't begin der scholastieke wijsbegeerte zijn d. geleerden 't niet eens. Sommigen laten haar in d. 9e eeuw, tijdens d.
regeering v. Karel d. Groote, een aanvang
nemen. En al kan zij zich wellicht ook
reeds vroeger langzamerhand gevormd hebben, toch is dit wel d. tijd, waarin zij zich
als algemeene wetenschappelijke richting
begon te vertoonen. Want, ofschoon men
reeds d. sporen daarvan in d. geschriften v.
Augustinus, Boethius, Cassiodorus en Philopon kan aanwijzen, werd zij 't richtsnoer
voor 't onderwijs der geesteltjkheid, dat d.
genoemde keizer met behulp v. Alcuin e. a.
geleerden v. zijn tijd (uitsluitend priesters en
monniken) deed instellen. In deze scholen
werd buiten 't kerkelijk leerstelsel niets
anders onderwezen dan d. zoogenoemde zeven
vrije kunsten: grammatica, arithmetica, geometria ('t zoogen. trivium) in d. lagere en d.
muziek, astronomic), dialectiek en rhetorica
quadrivium) in d. hoogere klassen. Aan een
eigenlijk wijsgeerig onderwijs en een wijsgeerige methode werd weinig of niet gedacht;
men disputeerde slechts over allerlei onderwerpen, volgens een zeer spitsvondige, maar
bekrompene redeneerkunde. Doch langzamerhand breidde zich d. wetenschappelijke gezichtskring uit en kon men d. studie der
metaphysica, die met d. theologie in zoo'n
nauw verband staat, niet geheel verzuimen.
d. Arabische en Joodsche wijsgeeren kwamen,
vooral in Spanje en Portugal, met d. christehike geleerden in betrekking, zoodat er een
zekere wedijver tuss. hen ontstond. d. Hoogere scholen, die zich intusschen tot universiteiten gevormd hadden, droegen 't hare bij,
om d. beoefening der wijsbegeerte een hoogere
vlucht en meer onafhankelijkheid te geven.
Zoo stonden er v. tijd tot tijd mannen op als
Scotus Erigena, Anselmus, Roscellinus, Abelard, Alexander v. Hales, Thomas v. Aquino,
Roger Baco, Duns Scotus, Occam e. a. denkers
v. hun tijd. Hun geschriften bevatten ongetwijfeld veel goeds en onrechtvaardig is 't,
die scholastieke wijsgeeren slechts voor haarklovende uitpluizers en sophistische verdedigers der kerkleer te houden. A belard, Roscellinus, Occam, Roger Baco gaven blijken v.
een onaf hankelijk onderzoek; Albertus Magnus en Thomas v. Aquino bezaten een
groote mate v. kennis en geleerdheid.
d. Scholastieke wijsbegeerte kan, wat haar
geschiedenis betreft, in vier ttjdperken verdeeld worden. 't Eerste v. d. 9e tot d. lle
eeuw, waarin 't realisme uitsluitend heerschte;
't tweede v. d. lle tot d. 13e eeuw, waarin
zich d. strijd v. 't nominalisme tegen 't realisme openbaarde; 't derde v. d. 13e tot 't
midden der 14e eeuw, waarin 't realisme, gesteund dour 't gezag der Arabisch-AristoteliVIII.
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sche philosophie, 't overwicht boven 't nominalisme behield, totdat dit laatste in 't vierde,
v. 't midden der 14e tot d. 16e eeuw, eindelijk zich met vernieuwde kracht vorhief en
't opkomen v. 't Platonisme in d. lateren
Alexandrijnschen vorm, met 't meer bekend
worden v. d. geschriften der oude Grieksche
wijsgeeren, een einde maakte a. 't uitsluitend
gezag v. Aristoteles en d. scholastieke wijsbegeerte. d. Herstelling der classieke studien en
d. kerkhervorming in d. 16e eeuw bereidden ten
slotte d. weg tot een geheele zelfstandigheid
der nieuwere wijsbegeerte. Na d. stoute, doch
onsamenhangende pogingen, hiertoe in d. 16e
eeuw gedaan, verschenen Bacon en Descartes,
die er d. grondleggers v. waren, en slechts bier
en daar sleept thans no d. scholastieke wijsbegeerte haar zieltogend bestaan voort. (Zie
ook d. art. Nominalisme en Realisme).
Schdicher (vicToR), een Fransch journalist en staatsman, geb. 21 Juli 1804 te "'adjs.
Als onderstaatssecretaris wist hij in 1848 d.
slavenemancipatie door te zetten en v. 1848
t. '50 was hij lid v. d. Nationale Vergadering.
Na d. staatsstreek v. 1852 ging hij n. Engeland,
vanwaar hij eerst in 1870 terugkeerde, en in
1877 werd hij lid v. d. Senaat, waar hij zich
bij d. uiterste linkerzijde schaarde. Hij schreef
„Les colonies etrangeres et Haiti" (2 dln,
1843), „Histoire de l'esclavage pendant les
deux dernieres annees" (2 dln, 1847), „Histoire
du crime du 2 decembre" (2 dln, 1852), „Le
vrai Saint Paul" (1879), „Polemique colonial"
(1882) e. a. werken.
Scholekster (Haematopus). Dit geslacht
v. vogels, ook scholaakster,kliet en oestercisscher
genaamd, behoort tot d. familie der plevierachtigen (charadriidae) in d. orde der steltloopers. 't Onderscheidt zich door een langen,
sterken snavel, die zijdelings samengedrukt
is en een wigvormige punt heeft, door streepvormige neusgaten, door tamelijk korte, met
een net v. schubben bedekte pooten, door drie
teenen, a. d. voet door een vlies vereenigd,
door lange vleugels en door een vierkanten
staart. Zij leven v. wormers, schaal- en weekdieren en worden uitsluitend a. d. stranden en
in d. duinen aangetroffen.
Men kept v. dit geslacht eenige soorten, v.
welke d. twee voornaamste ztjn d. Europeesche
scholekster (haematopus ostralegus), die zwart
en wit bont is, en d. Nieuw-Hollandsche scholekster (haematopus niger), die ook in Patagoniii
voorkomt en geheel zwart is.
d. Eerste soort vindt men a. onze zeekusten
in kleine troepen, op Texel en sonatijds op d.
overige eilanden t. N. v. ons land, in groote
menigten. d. Scholekster nestelt in onze duinen; hij loopt en vliegt snel. Zijn snavel is
oranjekleurig, zijn oogen zijn karmozijnrood
en sun pooten donker vleeschkleurig ; hij is
zwart met een breede, witte streep op d.
vleugels en met d. voorhelft der staartpennen, d. dekveeren v. d. staart en d. buik wit.
Hij is ongeveer zoo groot als een woudduif.
Zqn eieren ztjn bruinachtig geel, met donkerder vlekken en grijze stippen.
Scholen, Zie Onderwijs.
Scholien ztjn korte of langere verklaringen v. d. werken v. Grieksche of Latijnsche
schrijvers, welke veelal door vroegere taalgeleerden daarbij gevoegd zijn. d. Schrijvers
v. zulke scholien noemt men scholiasten. Wij
bezitten nog een aantal zulke verklaringen v.
Grieksche, minder v. Latijnsche schrijvers,
zonder dat d. vervaardigers ervan ons echter
bekend ztjn. Zij bezitten een zeer ongeltike
waarde en zijn ook vaak door d. afschrijvers
28
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verminkt geworden, reden, waarom men btj
't gebruiken der scholiasten zeer voorzichtig
moet ztjn. Evenwel ztjn wtj hun vele ophelderingen verschuldigd, waarvan wij anders
verstoken zouden zjJn gebleven.
Scholl

(MAXIMILIAN SAMSON FRIEDRICH),

staatsman en letterkundige, 8 Mei 1766 te
Harskirchen, in Nassau, geb., genoot zIjn eerste
onderricht to Buchsweiler, in d. Elzas, en
studeerde to Straatsburg. Na zijn promotie
ward hij gouverneur bij een Lijflandsche familie, met welke hij in 1788 en '89 Italie on 't
Zuiden v. Frankrtjk bereisde. Tijdens d. omwenteling in 1789 beyond hij zich to Partjs, doch
htj vertrok vandaar n. s. Petersburg, dat hij
echter in 't volgend jaar weer verliet, om n.
Straatsburg terug to keeren, waar hij zich ale
advocaat vestigde on door d. warms verdediging v. een zijner vroegere leermeesters, d.
journalist Koch, zich zeer gezien maakte.
Vrees voor 't schrikbewind dreef hem n. Kolmar en later n. Bazel. In 1794 vinden wij
hem eerst to Weimar en daarna to Berltjn,
waar d. boekdrukker Decker hem voorstelde,
zijn drukkerij to Posen over to nemen. Toen,
na d. val v. Robespierre, SCHOLL'S naam v. d.
proscriptielijst geschrapt ward, verlangde daze
stark naar ztjn vaderland terug to keeren on
kwam hij daarom met Decker overeen, in plaats
v. d. drukkerij to Posen liever een andere in
Bazel, die dozen ook toekwam, over to nemen.
Dit geschiedde, doch 't stilstaan v. d. handel on
d. slechte Wien in 't algemeen oefenden op
daze zaak zoo'n nadeeligen invloed uit, dat
SCHOLL ternauwernood a. een bankroet ontsnapte. Na d. intocht der verbonden lagers
in Parijs word hij op aanbeveling v. Alex.
v. Humboldt met d. titel hofraad bij 't
kabinet des konings v. Pruisen aangesteld.
Na 't vertrok des konings bleef hij bij d.
Pruisische ambassade. d. Staatskanselier, vorst
v. Hardenberg, ontbood hem n. Weenen,
waar hi) tot a. 't sluiten v. 't congres bleef;
daarop ward htj weder tot 't congres v. Akan
als raad v. legatie bij d. Pruisische ambassade
to Parijs gedetacheerd. Hij woonde ook nog
met verhoogden titel d. congressen to Teplitz,
Troppau, Laibach on Verona bij. Na v. Hardenberg's dood wtjdde SCHOLL zich geheel a.
letterkundigen arbeid on in 1830 vertrok hij
n. Parijs, waar hij 6 Aug. 1833 over].
Van an werken gin d. volgende 't belangrtjkst: „Histoire abregee de la litterature
Grecque" (1813, 2 dln), „Histoire de la litterature Romaine" (1815, 4 dln), „Recueil des pieces offlcielles destinees a ddtromper les Francais cur les evenements qui se sont passes
depuisquelques annees" (1814—'16, 9 dln),
„Congres - de Vienne" (1816), zUn vervolg op
Koch's „Histoire abregee des traites de
pale (1817—'18, 15 din), „Archives politiques
ou diplomatiques" (1818—'19, 3 dln), „Tableau
des revolutions de 1' Europe" (1823, 3 dln) on
„fours d'histoire des etats Europeens -depuis
la chute de 1' empire Romain jusqu' on 1789"
(1830—'36, 46 dln).
Scholl (GUSTAV ADOLF), een Duitsch
archaeoloog en schrtIver over kunst, gab.
2 Sept. 1805 to BrtInn. HU ward in 1842
professor te Halle en in 1843 directeur der
kunstinrichtingen to Weimar. In doze laatste
stad. waar htj in 1861 opperbibliotbecaris was
geworden, over]. htj 26 Mei 1882. Ztjn voorn.
werken zijn „Sophokles, rein Leben und
Wirken" (1842), „Weimars Merkwurdigkeiten,
einst und jetzt" (1852), „ArchAologische Mitteilungen aus Griechenland, nach Otfried
inners hinterlassenen Papieren" (1843),„Goe-
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the's Briefe an Frau von Stein" (3 dln,
1848—'51) en „Gesammelte Aufsatze zur Klassischen Litteratur" (1884). Zijn leven beschreef
Friedrich Sch011 (1883). — Ztjn zoon RUDOLF
SCHOLL, een philoloog, geb. 1 Sept. 1844 te
Weimar, ward in 1872 professor to Greifswald,
in 1874 to Jena, in 1876 to Straatsburg en in
1885 te Milnchen. Daze gal' in 't licht „Legis
XII tabularum reliquiae" (1866), „De synegoris.
atticis commentatio" (1876) e. a. werken.
Scholl (AURELIEN), een Fransch schrijver
en journalist, geb. 14 Juli 1833 to Bordeaux.
Htj wijdde zich in Partjs a. d. journalistiek,
richtte zelf verscheidene ttjdschriften op ea
schreef romans en tooneelstukken. Bovendien
trok htj door ztjn aanvallen, tweegevechtea
on rechtsgedingen d. aandacht v. 't publiek
voortdurend.
Schollevaar of Aalscholver (Garbo).
d. Schollevaar behoort tot d. familie der pelikaanachtigen (steganopodes) in d. orde der
zwemvogels. Dit geslacht onderscheidt zich
door een tamelijk langen, samengedruktea
snavel, wiens bovenkaak in een krommen
haak uitloopt, terwtjl d. onderkaak ale afgehakt is, door zijdelingsche neusgaten, die a.
d. grond v. d. snavel in een sleuf geplaatst
zijn, door een naakte keel en een ronden staart
en door d. eigenschap, dat d. nagel v. d. middenteen a. d. binnenrand zaagsgewtjs is ingesneden.
Men kent vele soorten v. dit geslacht; in
ons land komen er twee voor.
De 't meest voorkomende is d. gewone
schollevaar, ook waterraaf genoemd (Garbocormoranus Meyer). Daze vogel, een weinig
grooter dan een gewone eend, is zwart, met
metaalglans; d. vleugels zijn bronskleurig
bruin, met donkerblauwe randen der veertjes.
Zijn snavel is zwart on naar onderen licht
vleeschkleurig; d. huid om 't oog is naakt,
en bij d. oude individuen roodachtig; d. keelzak is .geel, d. oogen zijn groen. Op d. kopziet men in d. paartijd een korte kuif on om
't gezicht, alsmede a. d. dijen, banden v. witte
veeren.
Deze vogel wordt in onze binnenlandsche
plassen en meren vrij veelvuldig aangetroffen.
Hij leeft v. visschen on kan zeer gemakkelijk
duiken, 't geen hem bij d. vangst zeer te stade
komt. Hij heeft d. naam waterraaf gekregen,
deals om zijn kleur, deals om ztjn geluid,
dat zeer stark op dat v. d. raaf geltjkt. 't
Wtjfje legt in 't nest, dat op boomen of hooge
struiken aangelegd is, drie of viergroenachtigwitte eieren.
d. Andere soort, d. gekuifde sehollevaar
(Garbo cristatus Temp.), broedt niet bij ons
to lande, maar komt v. ttjd tot ttjd uit Engeland of d. eilanden in 't Kanaal tot ons over.
Doze vogel is kleiner dan d. vorige, heeft
groene oogen, d. huid om daze en d. keel goal
gekleurd, d. snavel bruingeel, een fraaie opgestoken kuif in d. zomertljd op kop en nek,
d. vleugels bronskleurig groen, met purperen
weerschtln en zwarte randjes om d. veertjes.
Overigens is hij groenachtig zwart v. kleur,
met goudachtigen weerschtjn, voornamelljk
langs d. hals. d. Gekuifde schollevaarbewoont
bij voork'eur rotsachtige kusten en maakt,
zUn nest in rotsspleten.
Scholte (HENDRIK PETER) WaS met DE.
COCK (zie aldaar) een v. d. stichters v.'t kerkgenootschap der ChristelUk Gereformeerden
in Nederland. HU was in 1806 to Amsterdam
geb., studeerde te Leiden in d. theologie en
word achtereenvolgens predikant to Doeveren,
Genderen en Gansoyen. Vervolgd om zijn.
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afscheiding v. d. Nederl. Hervormde kerk,
week hij in 1846 naar d. Vereenigde Staten
v. Noord-Amerika, waar hij in d. staat Jowa
een Hollandsche kolonie grondvestte en in
1868 overl. Tal v. brochures e. a. geschriften
zagen v. zijn hand 't licht, alsmede 't tUdschrift „d. Reformatie" (Amsterdam, 1836--'44).
Scholten (wEssEL), een Nederl. godgeleerde, 8 Mei 1785 to Amsterdam geb. Hij
studeerde en promoveerde to Utrecht in d.
theologie, ward predikant te Vleuten, Harderviljk on Delft, vestigde zich in 1851 als
emeritus to Leiden en overl. 5 Dec. 1856. Een
aantal leerredenen en vlugschriften zagen v.
zijn hand 't licht. Zijn zoon
Scholten (JOHANNES HENRICIJS) ward 17
Aug. 1811 to Vleuten geb., studeerde on prornoveerde to Utrecht in d. letteren on godgeleerdheid, was achtereenvolgens predikant
te Meerkerk (1838—'40), hoogl. te Franeker
(1840—'43) en hoogl. to Leiden, waar hij 10
Apr. 1885 overl. Van zijn talrijke geschriften
noemen wij „d. Leer des Vaders, des Zoons
en des Heiligen Geestes" (1845), „Mr. C. W.
Opzoomer op 't gebied der godgeleerdheid on
wijsbegeerte beoordeeld" (1846), „d. Leer der
Hervormde Kerk in hare grondbeginselen uit
d. bronnen voorgesteld en beoordeeld" (2 dln,
1848—'50), „Geschiedenis der godsdienst on
wijsbegeerte" (1854), „d. Vrije wil" (1859),
„'t Kritisch standpunt v. C. W. Opzoomer"
(1860), Over d. oorzaken v. 't hedendaagsche
rnaterialisme" (1860), „d. Oudste getuigenis
aangaande d. geschriften des Nieuwen Testaments" (1860), „'t Evangelie naar Johannes.
Kritisch historisch onderzoek" (1864), „d.
Doopsfcrmule" (1869), „'t Oudste evangelie"
(1868), „'t Paulinische Evangelie" (1870), „d.
Apostel Johannes in Klein-Azie" (1871) en
„Strauss en 't Christendom" (1872). Verder
schreef prof. SCHOLTEN een aantal bUdragen
in verschill. theologische en letterkundige
tijdschriften. Zie uitvoeriger over hem d.
Levensberichten der Maatschappij v. Ned.
Letterk. 1886.
Scholten (WILLEM ALBERT), een Nederl.
industri6e1, geb. 6 Oct. 1819 te Loenen op d.
Veluwe en overl. 30 Apr. 1892 to Groningen.
Zijn vader was predikant en ook hij ward
voor d. studio bestemd, voor welk doel hij
't gymnasium to Zutfen bezocht. Doch, ofschoon leergierig genoeg v. aard, was d. lust
v. d. knaap moor op handel en ntjverheid
gericht dan op d. studio der classieke talon.
Daarbij verloor hU vroeg zijn vader en zoo trok
hij als reizend gezel en met d. knapzak a.
d. wandelstok d. wereld in. 't Begin v. zijn
loopbaan was bescheiden genoeg: als een
Nederlandsch Amerikaan doorliep hij alle rangen en klassen der fabriekwereld; zelfs had hij
tijden, dat 141 om zich staande to houden zijn
horloge moest verpanden en niets at dan
roggebrood; doch als een schatrijk fabrikant
is hij gestorven. Zijn eerste fabriek, v. aardappelmeel en verfstoffen, vestigde SCHOLTEN
in 1838 to Warnsfeld, bij Zutfen, doch, toen
daze drie jaar later een proof der vlammen
was geworden, richtte hij een nieuwe werkplaats voor diezelfde fabricaten to Foxhol,
bij Groningen, op. Allengs veranderde htj daze
inrichting in een aardappelstroopfabriek, waarboven straks 't woord v. Archimedes „Eureka"
(ik heb gevonden) kon geschreven worden.
Steeds meer breidde d. tjverige en volhardende
man v. nu of zijn zaken uit: d. eene fabriek
verrees na d. andere. In Nederland bezat hij
er, behalve to Foxhol, een to Sappemeer, to
Veendam, to Groningen, to Zuidbroek en to
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Stadskanaal; in 't buitenland to Brandenburg,
Neu-Ruppin, Tangermiinele, Olmiltz, Tarnow,
& Petersburg en Warschau. Bij zijn dood was
SCHOLTEN eigenaar v. 24 groote fabrieken,
voorn. voor aardappelmeel, sago, stroop,
suiker en beenzwart, benevens v. een 30-tal
boerderijen. Bovendien was hij d, stichter
der „Nederl. Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij", v. d. „Groningen-Rotterdarusche
Stoombootmaatschappij" en ook v. 't groote
kinderziekenhuis to Groningen. 's Mans veelzijdige verdiensten werden erkend door zijn
benoeming tot ridder v. d. Nederl. Leeuw in
1870, v. 't Legioen v. Eer in 1878, v. d. Stanislausorde in 1883. Zijn eenige zoon, J. E. SCHOLTEN, volgde hem als bestuurder der groote
nijverheidsondernemingen op.
Scholtz (HERMANN), een Duitsch pianist en
componist, in 1845 to Breslau geb. en sedert 1875
to Dresden gevestigd. — Zijn naamgenoot BERNHARDT E. SCHOLTZ, in 1835 to Mainz geb., is een
niet minder verdienstelijk componist on tevens
als muziekdirigent met roam bekend. Hij was
achtereenvolgens leeraar a. d. Kon. Muziekschool to Munchen, kapelmeester to Hannover en to Berlijn, benevens orkestdirecteur
to Breslau, alwaar d. universiteit hem honoris causa d. doctorstitel schonk. Sedert 1883
is Dr. Bernhardt E. Scholtz directeur v. 't
Hochsche conservatorium to Frankfort a. M.
Naast eenige ouverturen en kamermuziek,
zijn d. opera's „Zietensche Husaren", „Carlo
Rosa", „Morgiane" en „Die vornehmen Wirte"
zijn voorn. composities.
Schomberg of Schonberg (FRIEDRICH
HERMANN groat voN), een beroemd krtjgsman,
in Dec. 1615 uit een oud-adellijk protestantsch
geslacht to Heidelberg geb. Kort na zijn geboorte verloor hij zijn beide ouders en hij ward
nu door zijn grootmoeder opgevoed. Daze
zond hem in 1626 n. Sedan, waar een uitmuntend opvoedingsgesticht voor jonge Protestantsche edellieden bestond, en vervolgens in
1630 tot voortzetting zijner studi6n n. ParUs.
her bleef hij echter niet lang, daar hij n. d.
hoogeschool to Leiden ging, waar hij vooral
d. wiskunde beaefende. Op zijn 17ejaar k wam
SCHOMBERG als volontair bU Frederik Hendrik's leger ;ij nam echter pas in 1634 werkelijk dienst bij d. hertog Bernhard v. Weimar en
woonde onder dozen d. slag v. Nordlingen bij.
In 1635 wierf hij op eigen kosten een cornpagnie bij 't regiment v. d. lateren maarschalk
v. Rantzow; hij onderscheidde zich bij Calais,
doch nain spoedig zijn ontslag en smaakte
een korte rust op zjjn goederen, gedurende
welken tijd hij met zijn nicht Johanna Elizabeth in 't huweiijk trad. Slechts korten tijd
genoot hij 't huiselijk leven : in 1639 zocht
hij dienst bij Frederik Hendrik, die hem als
luitenant aanstelde on in 1642 tot ritmeester
bevorderde. Hij onderscheidde zich bij d, verovering v. Gennep (1641), v. Sas-van-Gent
(1644) en v. Hulst (1645). Na d. vrede v. Munster benoemde Willem II hem tot eersten
kamerheer; maar bij diens dood (7 Nov. 1650)
verliet SCHOMBERG, die in d. haat deelde, welken men zijn meester toedroeg, Holland en
ging hij in Franschen dienst over. Hij verkreeg
bier d. rang marechal-de-camp. BU d. daarop
volgenden oorlog tuss. Frankrtjk on Spanje
streed SCHOMBERG in d. Zuidelijke Nederlanden;
na d. verovering v. Bethel en s. Menehoult
in 1653. 't gelukkige ontzet v. Arras en d.
inneming v. Quesnoy kreeg hij in 1654 d. rang
luitenant-generaal. Nog in 'tzeltde jaar ging
SCHOMBERG n. Duitschland; hij wierf aldaar een
regiment en keerde in 1655 nog tijdig genoeg
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terug om d. verovering v. Landricies, Conde
en s. Guilain bij to wonen. LodewUk XIV
benoemde hem tot gouverneur v. laatstgemelde stad. Daze was als vesting zeer onbeduidend en, toen SCHOMBERG in 't begin v.1657
onverwachts door een Spaansch korps v.
12 000 man ward aangevallen, moest hij na
een korte verdediging 22 Mrt capituleeren.
HU voerde d. 600 man sterke bezetting met
wapens en bagage n. Guise en ward na d.
verovering v. Bourbourg gouverneur v. daze
stad. In d. beslissenden slag in d. duinen (14
Juni 1658) commandeerde SCHOMBERG d. tweede
linie v. d. linkervleugel en htj onderscheidde
zich daar, evenals bij d. daaropvolgende verovering v. Duinkerken, door zijn mood en
beradenheid. Turenne rekende SCHOMBERG dan
ook onder zijn bests generaals en droeg hem
dikwijls een zelfstandigen last op, dien SCHOMBERG steeds tot zijn tevredenheid uitvoerde.
d. Pyreneesche vrede, die 7 Nov. 1659 een
einde a. d. oorlog maakte, opende een nieuwe
loopbaan voor SCHOMBERG}, waarin geen ander
hem d. eerste plaats betwistte. Portugal had
zich nl. in 1640 v. d. Spaansche kroon losgemaakt en Spanje bezigde na d. vrede zijn
troepen, om dat land to heroveren. Niets ontbrak meer a. 't jonge koninkrijk dan kundige
en ervaren officieren; SCHOMBERG nam d. uitnoodiging der Portugeesche regeering aan on
begaf zich met 400 tot 500 bekwame officieron cn wanbehappen n. Portugal, waar htj
13 Nov. 1660 aankwam. Hier moest hij nu d..
troepen a. krijgstucht gewennen en orde bij
't lager invoeren. In 1663 sloeg hij d. Spanjaarden bij Estremoz of Alnaexial (8 Juni) on in
1665 bij Villa-Viciosa of Montes Claros (17 Juni)
en hij behaalde verder vele voordeelen, die ten
gevolge hadden, dat bij d. vrede to Lissabon,
13 Febr. 1668, d. onafhankelijkheid v. Portugal erkend ward. Na d. slag v. Estremoz was
hij tot graaf v. Mertola en grande v. Portugal benoemd. Hierop keerde SCHOMBERG n.
Frankrijk terug on list hij zich daar naturaliseeren. Aanvankelijk nam hij geen deal a. d.
oorlog v. 1672 tegen d. Nederlanden. In 1673
echter ging hij in Engelschen dienst over als
kapitein-generaal der gezamenlijke landtroepen, waarmee hij ingescheept word; doch d.
vloot ward btj Texel geslagen on d. landing
had geen voortgang. In Nov. keerde hij
daarop n. Frankrijk terug. HU kreeg aldaar
eerst 't bevel over 't lager tuss. d. Sambre
on d. Maas, doch later, nadat Lodewtjk XIV
hem tot hertog verheven had, over d. Fransche troepen in 't graafs. Roussillon, die tegen
Spanje bestemd waren. In 1674 lead hij vele
nadeelen; doch in 't volgend jaar dwong hij
tot overgave en daags daarna ward
hij maarschalk v. Frankrijk. In 1676 ging SCHOMBERG wederom naar d. Nederlanden on gelukte 't hem Maastricht to ontzetten. Ook in
't volgend jaar had hij deel a. d. verovering v.
Valenciennes on Kamerijk en daarna moest
hij 't 'bevel aanvaarden over 't observatieleger
to Sedan. SCHOMBERG was in 1678 tegenwoordig bij d. inneming v. Gent on v. Yperen en
ward daarop n. Kleef gezonden, om d. keurvorst v. Brandenburg tot d. vrede to dwingen,
wat daze door d. vrede v. s. Germain on Lage
voorkwam. SCHOMBERG leefde nu eenige jaren
in rust, totdat 't jaar 1684 hem andermaal to
vrede riep. Eerst moest hij d. belegering v.
Luxemburg dekken on daarna met 30000 man
Duitschland tot een wapenstilstand dwingen,
die 15 Aug. tot stand kwam. d. Herroeping
v. 't edict v. Nantes, 22 Oct. 1685, kwam ech.ter zijn geluk vernielen. HU scheepte zich

in n. Portugal, ward daar met geestdrift ontvangen, doch ward ook hier spoedig om zijn
geloof vervolgd. In 1687 verliet hij ook dit
land on begat htj zich n. 's-Gravenhage, waar
hij met prins Willem III d. latere landing in
Engeland beraamde; daarna trad htj in dienst
v. d. keurvorst v. Brandenburg, terwijl hij na
diens dood in Nederlandschen dienst overging. 5 Nov. 1688 landde hij met Willem III
a. d. Engelsche kust, terwijl Jacobus II d.
troon verliet en n. Frankrijk vluchtte. SCHOMBERG ward tot hertog verheven, kreeg d. orde
v. d. Kouseband on een geschenk v. 100 000
p. st., terwijl hij tovens tot generalissimus v.
't Britsche lager en tot grootmeester der
artillerie benoemd ward. Met weinig troepen
ging hij in 1689 n. Ierland om daar Jacobus
to bestrijden. Ofschoon daze een groote overmacht bezat, waagde hij 't niet d. Engelschen
aan to tasten en beide lagers laden veel door
ziekte on gebrek. In 1690 landde Willem III
zell in Ierland; hij vereenigde zich met SCHOMBERG en trok 10 Juli over d. Boyne. In dozen
slag eindigde d. 75-jarige veldheer zijn leven
onder d. sabelhouwen der vijandelijke ruiterij. — Zie J. F. A. Karner, „Leben Friedrich's von Schoenberg" (1789, 2 dln), Quincy,
„Histoire militaire de Louis XIV" (1726, 7 din)
en „Biographisches Lexikon aller Holden und
Militairpersonen, welch° sich in preuszischen
Diensten beriihmt. gemacht habeas" (I790,
3 dln).
Schornburgir

(SIR ROBERT HERMANN), 8(311

beroemd Duitsch reiziger on natuuronderzoeker, gab. 5 Juni 1804 to Freyburg a. d. Unstrutt.
HU was aanvankelUk koopman, deed in 1829
een reis n. Noord-Amerika on vervolgens n.
West-India on legde d. resultaten v. an
onderzoekingen op 't gebied v. d. kennis der
natuur neer in een geschrift, dat hij bij 't
aardrijkskundig genootschap to London indiende. Dit stelde hem in staat tot 't ondernemen v. eon paar wetenschappelijke reizen n.
Britsch-Guyana (1834—'39 en 1840—'44). Nadat
d. Engelsche regeering horn vervolgens in d.
adelstand had verheven, ging hij in 1848
ale Britsch zaakgelastigde n. s. Domingo en
in 1857 n. Bangkok (Siam). In Apr. 1864 keerde
SCHOMBURGK n. Europa terug, om 't handelsverdrag, dat tuss. Siam on 't Duitsche Tolverbond was gesloten, n. Berlijn over to brengen. Hij overl. 4 Mrt 1865 to Schoneberg bij
Berlijn. Zijn voorn. werken zijn „Description
of British Guiana" (1840), „Reisen in Guyana
und am Orinoko" (1841), „History of Barbadoes" (1847) en „Discovery of Guiana by Sir
Walter Raleigh" (1840).
Schon of Schongauer (MARTIN) was d.
merkwaardigste Duitsche schilder der 15e
eeuw. HU trachtte (met Michael Wohlgemuth
on d. ouderen Herlein) voor 't eerst recht to
to doen a. d. eischen der schoonheid on zielsuitdrukking. Ook was hij d eerste, die d.
nieuwe techniek der school v. van Eyck in
Duitschland invoerde on d. Duitsche kunst
een waardige plaats deed innemen naast d.
Italiaansche on Nederlandsche.
Omtrent ztjn afkomst en geboorte heerscht
veel verschil v. mooning. d. Italiaansche
schrgvers hielden hem voor een Antwerpenaar; Sandrart meende, dat hij to Culmbach
(in Franken) gab. was. Latere schrgvers beweerden, dat hij uit emir aanzienlgke Augsburgsche familie to Colmar stamde, on moonden zelfs daarvoor een stellig bewgs gevonden to hebben in 't achterschrift op een
gegraveerd portret, in d. Pinakotheek v.
tinchen voorhanden en door Bartsch („Le
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Peintre Graveur" VI) vermeld. Uit een in
1840 to Ulm verschenen werk v. C. Gruneisen
en E. Mauch, „Ulna's Kunstleben im Mittelalter", blijkt echter, dat hij behoorde tot een
talrijke kunstenaarsfamilie aldaar, dat zijn
vader, Barthel sen., er v. 1429—'40 schilder
was en dat hijzelf reeds in 1441 als schilder
in d. jaarboeken v. Ulm voorkomt en nog in
1461 in dezelfde boeken vermeld wordt, nu
eons onder d. naam MARTIN scHON, dan weer
onder dien v. MARTIN SCHONGAUER.
Intusschen is scuoN inderdaad to Colmar
werkzaam geweest, waar hij zich in 1461 of
kort daarna moat gevestigd hebben. Volgens
d. nieuwste nasporingen is hij aldaar in 1488
overl. Evenals omtrent 't geslacht en d. leeftijd v. dezen meester bestaan er ook over
zijn werkzaarnheid en school een aantal tegenstrijdige berichten. Zeer waarschijnlijk heeft
hij zich op jeugdigen leeftijd bijna uitsluitend
met d. graveerkunst beziggehouden, welke
hij v. een goudsmid, L. Rust, zou hebben geleerd. Eerst later schijnt hij in d. Nederlanden, in d. school v. v. Eyck, d. schilderkunst
in haar belangrijke ontwikkeling to hebben
leeren kennen, welke hij geheel in zich opgenomen heeft on waardoor zijn werk een
bijzonder karak ter verkreeg, wat a. velen langen ti,jd zeer onverklaarbaar voorkwarn, daar
men voornameltjk op 't dwaalspoor was gebracht door Sandrart, volgens wien scHON
on zijn tijdgenooten in omiddellijke betrekking stonden tot d. Italiaansche school on a.
d. invloed v. Perugino on diens tijdgenooten
hun ontwikkeling te danken hadden. 't Is
thans zoo goed als bewezen, dat scHON zich
geruimen tijd to Antwerpen moat hebben
opgehouden.
Er zijn een aantal schilderijen, die a. dezen
meester worden toegeschreven. Daarin ward
echter een critische schifting gemaakt door
H. v. Quandt (zie 't „Deutsche Kunstblatt"
1840, No. 76-79). Daze schrijver heeft doen
opmerken, dat scHoN, die zich veel meer dan
vroegere meesters op innigheid on kracht v.
uitdrukking toelegde, tweeerlei type v. gelaat a. zijne beelden gaf, waarvan d. eene
langwerpig en edel, d. andere saamgedrongen
en stomp was. d. Schilderijen, door scHON to
Ulm achtergelaten, behooren waarschijnlijk
tot zijn vroegste voorbrengselen. In d. domkerk aldaar vindt men v. horn een „Afneming
v. 't kruis"; een „Graflegging", in dezelfde
plaats, die made a. scHoN wordt toegeschreven, is door 't overschilderen zeer ontaard.
Te Stuttgart vindt men in een particuliere
verzameling een „Kroning v. Maria" on een
„Graflegging", die volgens Waagen ten
onrechte a. scHON worden toegeschreven. Te
Neurenberg in d. s. Mauritskapel, to Munchen
in d. Pinakotheek on in d. galerij to Schleissheim worden verschill. schilderijen gevonden,
die altijd voor 't werk v. scHON zijn doorgegaan, totdat v. Quandt d. echtheid daarvan
ernstig heeft doen betwtjfelen. Zijn schoonste
werken worden to Colmar aangetroffen, o. a.
in 't tegenwoordige collegium twee vleugels
v. een groot altaarstuk, waarop d. „Aankondiging v. Maria" on „Maria met 't kind" zijn
voorgesteld. Evenals in d. „s.Antonius", op
d. achterzijde dezer vleugels geschilderd,
heeft scHON ook in een „Kruisiging" (made
op genoemde plaats to vinden) een groote
mate v. phantasie in d. voorstelling v. 't
afgrijselijke getoond. Daarentegen pleiten een
„Graflegging", een „Aankondiging" en andere
tafereelen aldaar voor d. grootschheid en waardigheid der opvatting v. dezen kunstenaar.
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d. Reeks v. schilderijen, uit d. Dominicanerkerk in 't collegium overgebracht en tafereelen
uit 't lijden v. Jezus voorstellende, is weer
v. minder gehalte ; v. Quandt betwijfelt d. echtheid. Uitstekend is echter een levensgroote
„Madonna", in d. kerk v. s. Maarten to Colmar. d. Meeste v. daze schilderijen meenen
Passavant on Waagen met d. werken v.
Rogier v. der Weyden to mogen vergelijken.
Te Berltjn vindt men v. hem een „Aanbidding der drio koningen"; to Bazel vier smalle
paneelen, door Passavant als 't werk v. scHON
herkend; daarentegen zijn die, welke in d.
galerij to Weenen a. scHON worden toegeschreven, volgens v. Quandt bepaald onecht.
't Onderzoek nopens 't werk v. dozen meester
is intusschen nog geenszins afgeloopen.
Als graveur bezat scHoN groote verdienste;
zijn werk is belangrijk als 't oudste, dat in
dit kunstvak bekend is. Bartsch („Le peintre
Graveur" VI, pag. 119 e. v.) beschrijft 116
prenten v. dezen meester en (pag. 166 e. v.)
17 andere, die wel 't monogram v. scHoN dragen, maar niet v. zijn hand zijn, terwijl hij
op pag. 176 als aanhangsel eenige prenten opgeeft, die door Heinecke worden vermeld,
maar of verloren zijn gegaan Of niet v. scHoN
afkomstig zijn. Isaac v. Meeckenen e. a.
onbekende of bekende meesters hebben zijn
werk druk gekopieerd, ook is 't buiten twtjfel, dat Albrecht DUrer als graveur zeer veel
a. d. studie v. scHON's prentkunst had te danken, terwijl hij haar later door zijn genie nit;
d. staat barer kindsheid tot groote ontwikkeling bracht.
Schonbein (CHRISTIAN FRIEDRICH), gab.
18 Oct. 1799 te Metzingen, ward, na to Tubingen en to Erlangen gestudeerd to hebben en
Engeland on Frankrijk bezocht to hebben, in
1828 hoogl. in d. scheikunde to Bazel en overl.
29 Aug. 1868 to Baden-Baden. Hij ontdekte in
1840 't ozoon en schreef o. a. „Das Verhalten
des Eisens zum Sauerstoff" (1837), „Beitrage
zur physikalischen Chemie" (1844), „Veber die
Erzeugung des Ozons" (1844) en „Veber die
langsame and rasche Verbrennung der KOrper in athmospharischer Luft" (1845).
Schonberg, Zie Schonberg.
Schonbrunn, een lustslot en zomer-residentie v. d. keizer v. Oostenrijk, a. d. Wien
on een uur t. Z.-W. v. d. stad Weenen, waarmee 't door een paardenspoor en een stoomtram verbonden is. Reeds onder keizer Matthias
was 't een vorstelijk jachtslot, terwijl 't in
1744 v. Maria Theresia zijn tegenwoordige
gedaante ontving. Men heeft er een groot,
fraai park, met menagerieen, oranjerieen, een
botanischen tuin enz.; op een verhevenheid
tegenover 't slot staat een marmeren zuilenhal, d. „Gloriate". Ook Napoleon I hield to
Schtinbrunn meer dan eens verblijf, o. a. teekende hij er 14 Oct. 1809 d. vrede met Oostenrijk. Zijn zoon, d. hertog v. Reichstadt,
sleet on eindigde er zijn vreugdeloos leven.
Zie uitvoeriger Leitner „Monographic des
kaiserlichen Lustschlosses Schonbrunn" (1875).
Schonck (EVERARD JAN BENJAMIN), een
Nederl. letterkundige, gob. in 1745, overl. 13
Juni 1821 als rector der LattInsche scholen
to Nijmegen. Vooral als schrijver en dichter
voor d. jeugd heeft hij zich verdiensteltjk gemaakt door zijn „Nieuwe gedichten voor kinderen" (1806), „St. Nicolaasgeschenk a. d.
jeugd" (1814) e. a. werken. Van zijn luimigen
geest getuigt „d. Bonheurs uit d. mode" (1792)
en „Het masker der wereld"; v. zijn godsdienstigen zin „Proeve v. zangstukken op d.
geboorte, 't lijden en d. verheerlijkang v. Jezus"
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(1807). Ook over 't Valkhof zijner woonplaats
heeft 14 in dichtmaat geschreven („Lotgevallen"A 1805; „Ntjmeegsch alzigt").
.Shone (ALFRED KURT IMMANUEL), een
Duitsch letterkundige, geb. 16 Oct. 1836 to
Dresden; hij was v. 1869—'74 gewoon hoogl.
to Erlangen en sedert 1884 bibliothecaris v. d.
universiteitsbibliotheek to GOttingen. Ztjn
voorn. werken zijn „Eusebii Chronicorum
libri I et II" (1874), ,Analecta philologica historica" (1870), „Briefwechsel zwischen Leasing
und seiner Frau" (1885) on „Hauptmanns Briefe
an Hauser" (2 din, 1871). — Zijn broader
RICHARD SCHONE, een archaeoloog, geb. 5 Febr.
1840 to Dresden, werd in 1873 voordragend
mad in 't Pruisische ministerie v. onderwijs
en in 1880 tevens directeur-generaal v. 't
koninklijk museum to Berlijn. Zijn voorn.
werken zijn „Die antiken Bildwerke des lateranensischen Museums" (1867) on „Griechische
Reliefs aus athenischen Sammlungen" (1872).
Schonebeck, een stad in d. Pruis. prov.
Saksen (regeeringsdistrict Maagdenburg), a. d.
linker Elbeoever. Men heeft er een hoogere
burgerschool voor meisjes, een in 1704 gesticht zoutwerk, chemische fabrieken on ongev.
15 000 inw. levendigen handel drijven.
Schoneberg, een dorp in d. Pruis. prov.
Brandenburg, regeenngsdistrict . Potsdam, ten
Z.-1. v. Berlijn, met Wed k A stad 't door
een paardenspoor verbonden is. Men heeft
er een sterrenwacht, een krankzinnigengesticht en ongev. 29000 inw.
Schonen (Zweedsch Slane) is d. naam,
die a. 't zuidelijk deel v. Zweden gegeven
wordt. 't Is een deel der vroegere prov. Gothland en omvat d. tegenwoordige lanen MalmOhus en Christianstad, welke gezamenlijk
een oppervl. v. 202./2 vk. mijlen met een bevol-

king v. 580 000 zielen hebben. d. Grond is
vlak on vruchtbaar en levert een groote hoeveelheid granen op. Landbouw on brandsrijen zijn d. voorn. middelen v. bestaan der
bovolking, die zich altijd in taal en gebruiken
nog eenigermate v. d. eigenlijke Zweden
onderscheidt, daar haar land niet altijd een
deel v. dat rtjk heeft uitgemaakt. In 1330
werd Schonen door Jan, hertog v. Holstein,
voor 70000 mark zilver a. Albert v. Mecklenburg, koning v. Zweden, verpand. Waldemar,
koning v. Denemarken, maakte zich in 1341
v. 't verpande gebied meester, dat zijn opvolgers behielden, tot 't in 1658 door d. vrede
v. Roeskilde (welke door dien v. Kopenhagen
bevestigd werd) a. Zweden werd afgestaan.
Wel heroverden d. Denen later 't verloren
gebied, doch zij moesten in 1679,141 verdrag
to Fontainebleau on d. daarop gevolgden
vrede v. Lund, Schonen weer a. d. Zweden
overlaten. d. Omstandigheid, dat Helsingborg,
een der kasteelen a. d. ingang v. d. Sond, in
Schonen ligt en 't bezit dier prov. dus Denemarken in staat stelde zijn rechten op dat
vaarwater nadrukkelijk to doen golden, verklaart 't hooge belang, dat Denemarken in
't verwerven v. Schonen stelde.
Schonteld (EDUARD), geb. 22 Dec. 1828 to
Hildlirghausen, werd in 1875 directeur der
sterrenwacht on hoogl. in d. sterrenkunde to
Bonn, wear 1 Mei 1891 overleed. HO bestudeerde voornameltjk d. veranderlfte sterren on nam met WINNECKE d. redactie op zich
v. 't „Vierteljahrsschrift des Astronomischen
Gesellschaft".
Schonleber (eusTsv), een Duitsch landschapschilder, geb. 3 Dec. 1861 to Bietigheim,
in Wurtemberg, sedert 1880 prof. a. d. kunstschool te Karlsruhe. Hij ontving zijn opleiding
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te MOnchen onder Lier. Zijn landschappen,
grootendeels vlakke, waterrijke streken, havengezichten, zoowel uit 't noorden als uit 't zuiden, getuigen v. een gezond realisme, terwtjl d.
heerlijke spelingen v. 't zonlicht a. btjna alle
een eigenaardige bekoorlijkheid schenken.
Schonlein (JOHANN LUCAS), geb. 30 Nov.
1783 to Bamberg, studeerde in d. geneeskunde
to Landshut, Wilrzburg, Jena on GOttingen
on werd in 1820 buitengewoon on in 1825 gewoon hoogl. to Wtrzburg. In 1833 benoemde
men hem tot hoogl. to Zfirich en in 1839 vertrok htj n. Berlijn, waar hij oppermedicinaalraad, referendaris bij 't ministerie v. Onderwijs en lijfarts v. d. koning werd. Hij overt.
23 Jan. 1864 in zijn geboorteplaats, waar hij

sinds 1859 woonde. Hij schreef o. a. „Allgemeine und specielle Pathologie und Therapie"
(1832, 4 dln), „Krankheitsfamilie der Typhen"
(1840) on „Klinische Vortraga in dem Charitekrankenhaus zu Berlin" (1842).
Schonn (ALors), een Oostenrtjksch genreschilder, 11 Mrt 1826 to Weenen geb., studeerde bier en in Parijs, vooral onder Horace
Vernet, bezocht d. landen v. Noord-Afrika en
Hongarije on gaf o. a. d. volgende fraaie doeken: „d. Terugkeer eener Hongaarsche familie",

,d. Bestorming v. Lodrone",„Een avond a. d.
Ntjl” „Een Egyptische dame" „Een meisje op
d. davenmarkt v. Sioet", Bouwvallen v.
Thebe", „Een Arabisch sprookjesvuiL6Iler",
„Een Zigeuner in Boven-Hongarije", „Een
feast v. d. wijnoogst in Turkije", „Aan d.
kust v. Genua" en ,Een ganzenmarkt to
Krakau".
Schonthau (FRANS VON), een Duitsch too-

neeldichter, geb. 20 Juni 1849 to Weenen. Hij
werd tooneelspeler on in 1884 hoofdregisseur
v. d. stadsschouwburg to Weenen. Nadat daze
was aigobrand, vertrok hij n. Berlijn en
tegenwoordig leeft htj to Dresden-Blasewitz.
Van zijn talrijke tooneelstukken noemen we:
„Krieg im Frieden" (1880), „Unsere Frauen"
(1881), „Der Raub der Sabinerinnen" (1884),
„Frau Direktor Striese" (1885), „Goldfische"
(1886) en „Die beriihmte Frau" (1887).
Schoock (mARTINus), een Nederl. letterkundige, 1 Apr. 1614 to Zalt-Bommel geb., was

d. eerste, die a. d. toen pas opgerichte
Utrechtsche hoogeschool d. doctorale waardigheid verkreeg. In 1638 werd htj a. die
hoogeschool hoogl. in d. oude letteren en d.
welsprekendheid; doch kort daarna aanvaardde een leerstoel in d. geschiedenis
on welsprekendheid to Deventer. In 1640
werd htj hoogl. • in d. redeneer- on natuurkunde. Nadat hij daze betrekking wegens
onaangenaamheden verlaten had, vertrok hij
n. Berlijn, waar d. keurvorst v. Brandenburg
hem tot Ain historieschrtIver aanstelde. Vervolgens vestigde htj zich to Frankfort a. d.
Oder, waar hij d. titel honorair hoogl.
droeg on in 1669 overt. Talrijk en veelsoortig
zijn 's mans geschriften; ztj betreffen d. oude
letterkunde, d. rechtsgeleerdheid, d. wijsbegeerte, d. natuurkunde, d. godgeleerdheid en
d. geschiedenis. Men vindt ze opgeteld btj
Burman („Traject. erudit.") on bij Paquot
(„Memoires" 1). Ztin beschrtjving der Nederlanden („Belgium Foederatum", 1652) is belangrljk, omdat ztj afdaalt tot kleinigheden,
die men elders niet aantreft; doch zij is evenals d. meeste geschriften v. dozen twistzieken
polyhistor vrij zeldzaam.
Schoolcraft (HENRY ROWE), een N.-Amerikaansch reiziger en etnoloog, geb. 28 Mrt
1793 to Guilderland (in d. staat New-York).
In 1818 maakte hV een refs door 't Missis-
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sippidal; hlj werd in 1819 Indiaansch agent v.
't Boven-Meer en keerde in 1843 uit 't door hem
-onderzochte Indianengebied n. New-York
terug. Hij oven. 10 Dec. 1864 te Washington.
Zijn voorn. werken zUn „Oneota, or Characteristics of the North American Indians"
<1844), „Researches respecting the red man of
America" (5 din, 1851—'55), „Personal Memories" (1851) en „History, condition and prospects
.of the Indian tribes of the United States"
46 din, 1851—'58).
Schoondijke, een gemeente in d. Nederl.
prov. Zeeland, 1 uur t. N.-0. v. Oostburg, met
1800 a 1900 inw., die in d. landbouw en d.
veeteelt hun bestaan vinden.
Schooner, Zie Schoener.
Schooneveld of Scoeneveld, oudtijds
een eiland in 't noordwesten v. Vlaanderen,
in d. mond v. d. Hont of Wester-Schelde,dat
in d. 14e eeuw door d. zee verzwolgen is en
zijn naam gelaten heeft a. een zandbank in
d. Noordzee, niet ver v. d. Zeeuwsche kust.
d. Zee in d. nabijheid dier bank komt in d.
geschiedenis des vaderlands wel voor onder
d. naam viakte v. Schooneveld. In 1673 hadden aldaar 7 en 14 Juni ontmoetingen plaats
tuss. d. Staatsche vloot onder admiraal de
_Ruyter en d. Engelsche onder prins Robert,
welke veelal naar 't tooneel v. d. strijd d.
beide slagen op d. viakte v. Schooneveld genoernd worden.
Schoonheid is d. naam v. een der belangrijkste begrippen, tot d. theorie der kunst
behoorende. Gewoonlijk wordt 't wezen der
kunst beschouwd als te bestaan in d. voorstelling v. 't schoone. Intusschen is een
nadere verklaring zeer moeielijk. In 't gewone spraakgebruik wordt in d. natuur en
in d. kunst elke vorm, die 't oog bekoort en
d. ziel weldadig aandoet, reeds schoon genoemd. d. Aesthetiek (zie Aesthetiek) stelt v.
haar zijde echter hoogere eischen en bestempelt die zinnelijke welbehageltjkheid met
geen andere namen dan die v. bevallig en
aangenaam. d. Aesthetiek beperkt 't begrip
v. 't schoone slechts tot die voorwerpen,
in welke d. zinnelijke vorm en d. wijze v. verschijning volstrekt bepaald en gebonden zijn
door 't denkbeeld, dat eraan ten grondslag ligt,
en in welke vorm en inhoud volkomen in elk.
opgaan en tegen elk. volkomen opwegen Uit
deze begripsbepaling, tot welke d. redeneeringen der beste en diepzinnigste wijsgeeren
d. grond hebben gelegd, vloeien als vanzelf
d. daaraan verwante begrippen v. 't verhevene, comische, leelijke enz. voort. Schoonheid is 't harmonische evenwicht en 't elk.
innig doordringen v. 't geestelijke en zinnelijke. In 't verhevene heeft 't geestelijke d.
bovenhand over 't zinnelijke; in 't comische
't zinnelijke over 't geestelijke; 't leelijke is
d. ruwe zinnelijkheid, waaraan al 't geestelijke is ontvloden. 't Deel der aesthetiek, dat
deze begrippen nader ontwikkelt en in bun
wederkeerige verhouding voorstelt, wordt d.
metaphysiek v. 't schoone genoemd. Met deze
begripsbepalingen is intusschen nog niet veel
gewonnen. Daar d. verschill. tijden en volken
elk hun eigendommelijk geestelijk leven bezitten en v. dat leven ook d. voorstellingen
in verschill. tijden en bij verschill. volken
of hankeltjk zijn, doet 't schoone zich naar
gelang v. d. verschill. kunstperioden in zeer
afwisselende gedaanten voor. Om dus een
ware en levendige voorstelling v. 't schoone
te bekomen, is 't niet genoeg d. aesthetiek
te beoefenen, maar moet men d. studie daarvan verbinden met die der algemeene kunst-
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geschiedenis. Door d. aesthetiek leert men
't schoone kennen in zijn algemeenen aard,
door d. kunstgeschiedenis in zijn v. tijd
en plaats afhankelijke bijzondere verschijningen.
d. beoordeeling v. d. schoonheid in
't monschelijk lichaam, evenals bij ieder
ander voorwerp in d. natuur, hangt veel of
v. 't standpunt, dat men daarbij kiest. Een
werkpaard en een Arabisch rijpaard of een
Engelsche wedrenner kennen, ieder in zijn
soort, schoon worden genoemd, evenals een
neger, een Europeaan of een roodhuid. Intusschen moeten toch d. vormen v. een
individu, waaraan men d. eigenschap v.
schoonheid wil toekennen, met d. grootst
mogelijke juistheid beantwoorden a. d. begrippen, 'welke d. wetenschap en d. ervaring
orntrent hun soort en aard hebben vastgesteld. Zoo bepaalt d. menschelijke schoonheid
zich niet tot d. oogen, 't gelaat, d. kleur v.
huid enz., maar in 't geheel moet harmonie
heerschen, zoowel in d. bouw (waarbtj d. leer
der proportion en der anatomic) to pas komt)
als in d. tinten v. d. huid e. a. lichaamsdeelen, waaruit d. stofwisseling en d. menging
der vochten blijkt, in d. rondingen en welvingen der oppervlakten, die v. d. hoeveelheid en d. vastheid v. 't vet en 't vleesch
afhangen, in d. bewegingen des lichaams (gebaron, gang enz.), die d. juistheid v.'t samenstel, d. veerkrachtigheid der pezen, d. meerdere of mindere volkomenheid der willekeurige of onwillekeurige werkzaamheid v.
d. zenuwen to kennen geven. Ter onderhouding en ontwikkeling v. d. schoonheid des
lichaams is eigenlijk alles dienstig, wat d.
gezondheid bevordert; goede, genoegzame
voeding, een behoorlijke mate en afwisseling
v. rust on arbeid, v. slapen en waken, reinheid, gymnastiek enz. In zoover dit alles, in
verband met d. verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling, 't geestelijk bestanddeel kan
veredelen, strekt 't, daar deze zich ontegenzeggelijk in 't lichameltjke afspiegelt, ook
ter verhooging der schoonheid. Een sierlijk
zich bewegende voet is iets schoons; een
even groote, maar zich plomp nederzettende
voet is leeltjk.
Schoone kunsten zijn die, welke zich in
hoofdzaak bezighouden met d. voorstelling
v. 't schoone (zie Kunst), terwijl d. overige,
d. dusgenaamde technische kunsten, meer 't
't nuttige ten doel hebben. — Zie uitvoeriger
over dit onderwerp v. Vloten's „Aesthetika
of Schoonheidkunde" (1863; 2e dr. 1870).
Schoonhoven, een stadje a. d. rechteroever der Lek, in d. Nederl. prov. Zuid-Holland, met 3850 inw. Tot haar voorn. gebouwen behooren d. Hervormde kerk, met graf
v. Olivier v. Noort, die to Schoonhoven gob.
werd, 't stadhuis. met een klok, gegoten uit
een stuk geschut, dat met Olivier v. Noort
d. reis om d. aarde gedaan heeft, en d. stadswaag. Er wordt handel gedreven in gouden
en zilveren werken, die hier ook vervaardigd
worden, verder in hennep, boter, kaas, kook
enz. Vroeger was ook d. zalmvisschertj hier
v. veel belang.
Schoonhoven komt reeds in d. 13e eeuw
voor en was toen een afzonderlijke heerlijkheid, die in 't laatst der 14e eeuw met d.
grafelijkheid vereenigd werd. d. Plaats is
historisch merkwaardig door 't lot v. Allaert
Beilinc (1424). Ttidens d. Jonker Fransenoorlog brachten d. bewoners d. Hoekschen op
d. Lek een geduchte nederlaag toe; in d.
Spaanschen tijd had d. stad meermalen veel
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to ltjden. Te Schoonhoven is gevestigd een
instructieschool voor d. artillerie.
Schoon-Jans (AyroN is), een Nederl. schilder, in 1660 to Antwerpen gob. HU was een
leerling v. Erasmus Queilinus en reisde vervolgens n. Rome ter voortzetting v. zijn studien. Van Rome begaf hij zich n. Weenen,
waar keizer Leopold hem tot zUn kamerschilder benoemde. Als zoodanig vervaardigde
hU eenige portretten en altaarstukken, welke
men in d. kerken v. Weenen aantreft. Later
reisde hij n. Engeland, waar hij eenige portretten schilderde, vervolgens n. Nederland,
waar hij niet gelukkig slaagde, en n. Dusseldorf, waar 14 door d. keurvorst Johan Wilhelm met onderscheiding word ontvangen.
Na diens dood bezocht hij Dresden, Berlijn
en Potsdam, overal portretten en ook historische voorstellingen schilderende, maar overal
zUn verblijf kenmerkend door nil hoogmoed
en zijn grillig karakter. In 1716 keerde hij
eindelijk n. Weenen terug, waar hij in 1726
als directeur der academie overt. In d. Pinakotheek to MUnchen, d. galerij to Schleissheim, to Potsdam en to Pommersfelden
vindt men verdienstelkjke kabinetstukken v.
zijn hand.
Schoonrewoerd of Schoonderwoerd,
een gemeente in d.Nederl.prov,Zuid-Holland,
uur t. '7.._fl . y. Via n an , mat circa clOn in w
die v. d. landbouw en d. veeteelt leven.
Schoorl, een gemeente in d. Nederl. prov.
Noord-Holland, 1'/2 uur t. N.-W. v. Alkmaar,
met een hoog duin en 1300 inw.
Schoorl (JAN VAN), een Nederl. schilder
uit d. 16e eeuw, ook wet SCHOREL, SCOOREL
of SCHOREEL genoemd. HU word 1 Aug.
1495 to Schoorl gob. en als ouderlooze knaap
door Willem Cornelisz. to Haarlem in d. kunst
onderwezen. Veel had hij v. dozen hardvochtigen meester to verduren; maar hU hield
't geduldig 3 jaar uit en maakte goede vorderingen. Vervolgens begaf hij zich naar meester
Jacob Cornelisz., een beroemd schilder to
Amsterdam. Voorspoedig in d. kunst, zoodat
vele zijner werken reeds tal v. koopers vonden,
word hij verliefd op d. bevallige dochter zijns
meesters; hij besloot nu d. wereld in to gaan
en niet terug to keeren vOOr hij, als beroemd
kunstenaar, haar zijn hand kon aanbieden.
Daartoe begaf hU zich naar d. vermaarden
Jan v. lliabuse, die in dienst v. d. Utrechtschen
bisschop, Philips v. Bourgondie, werkte. Doze
ontving hem vriendelijk on stelde hem
dadelUk a. 't work; maar d. ruwe levenswijs
v. hem ergerde d. ingetogon jongeling to zeer
clan dat 14 't bU hem kon uithouden. SCHOORL
reisde eerst n. Keulen, vervolgens n. Spiers
en Straatsburg; overal vond hij d. werkplaatsen der grootste meesters voor zich geopend
on allen betjverden zich om, in vergoeding
v. d. lessen, die zU hem gaven, v. zUn talent
partij to trekken en zUn hulp to aanvaarden.
Eindelijk trok hem d. beroemde naam v.
Albert Dilrer n. Neurenberg. Doze meester
nam d. jongen, talentvollen kunstenaar in zUn
huis en werkplaats op. Maar 't was in d.
dagen der kerkhervorming on tuss. Albert
Wirer, die met hart en ziel Luther's leer was
toegedaan, en onzen SCHOORL, die met al d.
trouw, welke zijn karakter kenmerkte, d.
Moederkerk aanhing, ontstond aldra een
groote klove. HU verliet dus ook Darer en
kwam op 22-jarigen leeftijd in Karinthie,
waar hij voor d. kunstlievenden vrUheer der
plaats een aantal werken schilderde, die hem
ear en belooning v. allerlei aard opleverden.
Door zUn aangenaam uiterlijk on beminnelijk
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karakter bekoord, gevoelde d. dochter v. dien
edelman een innige liefde voor SCHOORL in
zich ontwaken. Haar wader, hoog met d.
kunstenaar ingenomen, gaf dozen to kennen,
dat, hij niet to vergeefs om zijn toestemming
zou vragen. Maar SCHOORL, die in zkIn hart
nog steeds 't geliefde beeld der dochter _v.
Jacob Cornelisz. bewaarde, weerstond daze
verleiding en toog verder, nu n.Venetie.Hier
maakte hij kennis met een geleerden landgenoot, die voornemens was met eenige
andere pelgrims eon bedevaart n. Jeruzalem
to doen. SCHOORL sloot zich 14 hem aan,
scheepte zich in on had zoo'n voordeelige
reis, dat hij zelfs gedurende d. overtocht zijn
geliefkoosde kunst kon beoefenen. Voortdurend teekende hij in zUn schetsboek on
op d. eilanden Cyprus on Candia schilderde hij
een aantal studien, welke hij in zijn latere
werken to pas bracht. Te Jeruzalem ward
hijmet d. meeste vriendschap opgenomen
on in staat gesteld tot 't bezoeken v. d. omstreken der heilige stad. Ook bier vervaardigde hij een aantal studien, waarvan hiij
later, in 't vaderland teruggekeerd, een uitnemend gebruik voor zijn schilderkjen heeft
weten to maken. Na voor d. prior v. 't klooster
een „St. Thomas door Christus v. zijn ongeloof genezen" geschilderd to hebben, keerde
SCHOORL behouden to Venetia terug en vervolgens bezocht hij verschill. steden v.Italie.
Te Rome kwam hij eenige maanden na d. dood
v. Rafael, maar daar vond hij toch meesters
als Michael Angelo, Giulio Romano e. a. nog
in hun voile werkzaamheid. SCHOORL bestudeerde d. werken v. dozen, vooral echter die
v. Rafael. Tevens teekende hij hier to Rome
onderscheidene gebouwen, welke hij later in
zijn composities to pas bracht.
Hoe vurig ook mar het vaderland terug
verlangend, wist SCHOORL die aandrift to
temperen on hij vertoefde nog to Rome, toen
na 'd. dood v. paus Leo X a. Adriaan v.
Utrecht, zijn landgenoot, d. driedubbele kroon
ward opgedragen. SCHOORL ward door dozen
met d. uitvoering v. talrijke werken belast
en dientengevolge met ear on rijkdom beloond.
Zoo schilderde hU ook 't portret des Pausen,
'twelk daze a. 't door hem gestichte college
to Leuven vereerde. Na 't kort daarop gevolgde overlijden v. paus Adriaan verliet
SCHOORL Rome en begaf hU zich over d. Alpen
naar zUn vaderland. d. Weg ging over
FrankrUk, waar koning Frans I met milde
hand d. schoone kunst bevorderde. d. Roem
V. SCHOORL was ook hier genoegzaam doorgedrongen, om hem d. schitterendste aanbiedingen ten deel to doen vallen. Doch steeds
vervuld met 't ideaal zijner liefde, sloeg hU
alles of en reisde hij verder, totdat hU Utrecht.
en Amsterdam bereikte, helaas, om to vernemen, dat nu zijn schoone met een goudsmid
was getrouwd.
Diep geschokt, gevoelde SCHOORL zich niet
in staat haar weer to zien. Met verdubbelde
kracht wijdde hij zich a. d. kunSt on vriendschap on gelukkig vond hij in d. hoer v.
Lockhorst, deken v. d. domkerk to Utrecht,
een warm beschermer. Na eenige jaren to
Utrecht gewerkt to hebben, ward hij door
d. heerschende onlusten verdreven en vond
hU to Haarlem bij Simon Saen, d. commandeur der orde v. s. Jan, een hartelUke ontvangst, terwUl daze hem tevens eenige
belangrUke werken opdroeg. Hij richttte nu
een groote werkplaats to Haarlem op, waar
hU zijn beroemdste stukken vervaardigde.
o. a. d. „Kruisiging" voor 't hoogaltaar der
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oude kerk te Amsterdam, dat later bij d.
beeldenstorm helaas vernield is. In 1536 werd
SCHOORL n. Utrecht geroepen, om d. vier
deuren v. 't door keizer Hendrik IV a. d.
Mariakerk aldaar geschonken gebeeldhouwde
altaarstuk met levensgroote figuren to beschi lderen. Op een der deuren stelde hij d.
H. Maagd met 't kind en Jozef voor; op d.
tweede keizer Hendrik zelf in prachtgewaad,
geknield voor zijn voormaligen leermeester,
bisschop Koenraad v. Utrecht; d. beide andere
deuren, op welke d. offerande v. Abraham was
voorgesteld, voltooide SCHOORL eerst later en
hij schilderde voorloopig in haar plaats twee
groote stukken met water verf op doek. Deze
waren zoo schoon, dat koning Philips, die
tijdens d. voltooiing v. 't geheel in 1549 to
Utrecht was, ze v. d. kerk afkocht en met
zich mee n. Spanje nam. Terwijl 5CHOORL'S
roam zich aldus in 't Zuiden verbreidde, was
hij in 't Noorden niet minder vermaard. d.
Koning v. Zweden verzocht hem, een architect
a. to wijzen, om dien in zijn dienst to nemen.
SCHOORL voldeed a. dat verzoek en liet door
d. bouwmeester, dien hij koos, a. d. koning
een beeltenis der H. Maagd v. zijn hand
toekomen. d. Koning was zoozeer met dit
geschenk ingenomen, dat htj d. zender met
een eigenhandigen brief on door 't vereeren
v. een kostbaren ring, benevens v. onderscheidene andere geschonken, daarvoor wilde
danken. Door een ongelukkig toeval echter
ontving SCHOORL v. dat alles niets dan d.
opengebroken brief.
Lichaamsgebreken v. allerlei aard maakten
scHoom, veer d. tijd oud. Twee jaar voor
zijn dood werd door ztjn geliefdsten leerling,
Antonio Mora, zijn welgelijkend portret geschilderd. Hij overl. to Utrecht, 6 Dec. 1562.
Er bestaan slechts weinig bewezen echte
stukken v. SCHOORL, daar d. meeste bij d.
beeldenstorm ztjn vernield. In d. musea v.
Brussel en Amsterdam worden hem eenige
schilderijen toegeschreven, die echter niet
volkomen overeenstemmen met ztjn onmiskenbaar echte werken. Die to Amsterdam
stellen een „Magdalena" en een „zinnebeeldig
tafereel v. d. dochter Sims" voor; to Brussel
is een stuk met ztjvleugels, „d. Aanbidding
der Drie Koningen" voorstellende. Ook d.
„Doop v. Christus in d. Jordaan" in 't museum
Boymans to Rotterdam is, hoewel d. compositie a. die v. 5CHOORL doet danken, waarschijnlijk of een kopie of door d. restauratie
bedorven. Evenzoo zijn d. schildertjen in d.
Pinakotheek to Munchen minstens twijfelachtig. Daaronder behoort d. beroemde voorstelling v. 't „Sterf bed v. Maria", vroeger in een
v. d. kerken to Keulen on later in d. verzameling v. Boisseree. Deze schilderij, evenals
eenige andere, die uit d. Rijnlanden afkomstig on waarschijnlijk door verschill. meesters
uit d. Keulsche school zijn vervaardigd, worden en worden nog in catalogi ten onrechte
a. SCHOORL toegeschreven.
d. Werken, die men naar d. onderzoekingen v. Passavant e. a. met zekerheid a. dozen
rneester kan toeschrtjven, zijn d. volgende:
1°. Een portret (naar men zegt v. hem zelf)
in d. galerij Belvedere to Weenen. 2°. 't „Portrot eener vrouw" (met 't jaartal op d. achterzijde), merle aldaar. 3°. „d. Portretten v.
bedevaartgangers naar 't H. Land"; op 't
stadhuis te Utrecht bestaat een reeks v. 38
stukken, met daarb(j vermelde namen on d.
jaren hunner reizen, 1498-1547; daarvan worden twee paneelen, v. welke een met 12 portretten, a. SCHOORL toegeschreven. 't Achtste
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op 't eerste paneel is dat v.

5CHOORL zelf;
men least eronder: Hoer Jan v. Scorel wt
Holland, Scildere. Vicaris t' s. Jans 1520. Deze
portretten ztjn vol karakter on scherp geteekend. d. Kleur in d. schaduw is bruin, d.
lichtere zijn holder gehouden. 4°. Een altaarstuk met „d. H. Maagd on d. stichters v. 't
Kruisgasthuis, buiten d. Wittevrouwenpoort
to Utrecht", mode op 't raadhuis aldaar. Maria
zit in een landschap, 't kind staat op haar
schoot; d. voorstelling herinnert a. Rafael en
M. Angelo tevens; d. koorheer daarentegen,
die, voor 't Christusbeeld geknield, dit onder
d. kin streelt, is geheel Nederlandsch opgevat.
d. Twee verschill. opvattingen spiegelen zich
of tot in d. technische uitvoering (d. Beide
vleugels of deuren v. dit altaarstuk ztjn v.
een andere hand). 5°. „d. Kruisiging v. Christus", eon stuk met een aantal figuren, in 1842
in 't bezit v. d. heer Burel to Keulen on thans
waarschijnlijk in 't museum aldaar; 't is geteekend: Schoore 1530 on beantwoordt volkomen a. al wat v. d. manier des meesters
bekend is. 6°. „Een minnend paar", door Dr.
Waagen op Corshamshouse in Engeland gezien on voor een work v. SCHOORL verklaard.
7°. „Tobias door d. Engel geleid", met 't
opschrift: Joannes Scorel de Hollandia 1521.
8°. „d. Af beeldingen der ridders v. st. Jan,
die Jeruzalem hebben bezocht", afkomstig uit
't s. Jan's klooster to Haarlem, thans in 't
museum op 't raadhuis aldaar. 9°. „d. Doop
v. Christus in d. Jordaan", afkomstig uit 't
zelfde klooster, mede aldaar. 100. „d. Lofzang
v. David", mede aldaar, doch minder authentiek 1).
Schooten (FRANS VAN), een Nederl. wiskundige, gob. in 1581, overl. in 1646. HU was
als ingenieur werkzaam in dienst v. d. lande,
toen hij n. Leiden geroepen werd, om a. d.
inrichting tot opleiding v. ingenieurs, to dier
ttjde met d. hoogeschool vereenigd, d. door d.
dood v. Ludoif v. Ceulen opengevallen plaats
to vervullen. Terwij1 hij die betrekking bekleedde, bleef htj, zooveel zijn lessen 't hem
veroorloofden, ook als ingenieur werkzaam.
bezitten v. hem d. sinus-tafels, die in 1627
onder d. titel „Tabulae sinuum" in 't licht
verschenen.
Schooten (FRANS VAN) DE JONGERE, zoon
1 ) Door 't kerkbestuur der Nederl. Herv. Gemeente to Warmenhuizen is in 1890 kosteloos a.
't Ri.jk afgestaan een a. d. zolder v. 't kerkkoor aldaar prijkend schilderwerk v. JAN VAN
SCHOORL. Dit work, dat bestemd is om in
't rijksmuseum geplaatst to worden, bestaat
uit 9 vakken : 4 groote v. 3 X 6 en 5 kleinere
v. 2 X 6 M. 't Eerste groote yak stelt d. vernietiging v. Pharao's Leger in d. Roode Zee
voor, na d. doortocht der Israelieten; 't tweede
d. samenkomst v. Abimelech en Abraham
(uitwisseling v. zilveren penningen); 't derde
d. aanbidding v. 't gouden kalf door d. Israelieten in d. woestijn on d. verbreking der
steenen tafelen door Mozes; 't vierde d. mannaregen in d. woestijn on Mozes op d. berg. De
5 kleine vakken stellen 't laatste oordeel voor.
Wel hebben d. tijd en d. invloed v. 't
weder, vooral lekkage,. een gedeelte v. 't
schilderwerk (voornamelijk d. kleine vakken)
zeer gehavend, doch deskundigen beweren,
dat 't, schoongemaakt on hersteld, weer in
goeden toestand kan worden opgeleverd en
als oude kunst d. bewondering wekken zal.
d. Kosten v. afneming en herstelling v. 't koor
worden op f 25 000 a f 30 000 geschat.
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v. d. voorg., een uitstekend wiskundige, volgde
zijn vader op in diens betrekking a. d. Leidche hoogeschool en bleef daar werkzaam
tot a. zijn dood (1661). Nog in 'tzelfde jaar,
1646, dat hij to Leiden kwam, verscheen v.
hem een verhandeling, getiteld „De organica
.conicarum section= in piano descriptione".
In 't daarop volgend jaar gaf NI in 't licht
een commentarius op d. „geometrie v. Descartes". Na zUn dood verscheen nog v. hem
een verhandeling onder d. titel „De concinnandis demonstrationibus geometricis ex calculo algebraico", die door zijn brooder (Petrus
v. Schooten) is uitgegeven. Behalve zUn
eigene ,geschriften heeft VAN SCHOOTEN ook
werken v. andere wiskundigen, o. a. v. Hudde,
burgemeester v. Amsterdam, en v. de Witt,
uitgegeven en daardoor voor d. vergotelhoid
bewaard. Hij is d. leermeester geweest v. d.
grooten Huygens, 'tgeen blijkt uit d. door
hem geplaatste voorrede voor 't work v. d.
laatstgenoemde, getiteld „De ratiociniis in
ludo aleae".
Schopenhauer (ARTHUR), een beroemd
Duitsch wUsgeer, d. zoon v. JOHANNA SCHOPENHAUER (zie beneden), geb. 22 Febr. 1788 to
Dantzig. Hij promoveerde to Jena in 1813 op
een dissertatie „Veber die viarfache Wurzel
deg Satzas -vom zureichenden Grunde" (4e dr.
1875). In Dresden schreef hij 't work „Ueber
das Sehen und die Farben" (3e dr. 1870),
alsmede zijn voorn. book, „Die Welt als Willa
und Vorstellung" (1819, 6e dr. 1887), dat een
uitvoerige uiteenzetting v. zUn stelsel is.
SCHOPENHAUER'S wijsbegeerte sluit zich in
zeker opzicht btj d. leer v. Kant aan, maar
is geheel in strtjd met d. nieuwere Duitsche
wijsbegeerte, waartegen hij zich dan ook
hettig kant. SCHOPENHAUER onderscheidt nl.
•evenals Kant d. wereld als verschijnsel en in
haar wezenitjk bestaan. Als verschUnsel (phaenomeen) is zij slechts een onderdeel der
werkelijke wereld en hangt zij of v. 's menschen voorstelling, terwijl zij als wezenlijk
bestaan („Das Ding an rich") v. d. wil afhangt. Onder dozen wil verstaat SCHOPENHAUER niet alleen 't bewust geworden verlangen der redelijke schepsels, maar ook d.
.onbewuste aandrift. Onmiddelbaar, d. i. vrij
v. d. grenzen v. ruimte en tijd, wordt d. wil
slechts in d. refine ideeen werkelUkheid. 't
Verstand dient om d. wil voor 't leven to
verwezenlijken, maar d. ware wUze tracht
vrU to warden v. d. invloed v. d. wil, omdat
doze d. wortel is v. alle kwaad. Want, dat
d. wil dit is en daze wereld daarom onder
alle denkbare werelden d. slechtste is, staat
bij SCHOPENHAUER, d. pessimistischen on atheistischen wtjsgeer bij uitnemendheid, vast.
Zijn systeem, dat op geheele troosteloosheid
uitloopt en leder zedelUk gevoel buitensluit,
vertoont een merkwaardige overeenstemming
met dat v. 't Boeddhisme. — Nadat SCHOPENHAUER eenige malen Italia bezocht en in
Berlijn voorlezingen had gehouden, overt. hij
21 Sept. 1860 to Frankfort a. M.. waar hij zich
in 1831 gevestigd had. Van zUn latere geschriften, die v. een steeds moor verbitterde
gemoedsstemming blUk geven, noemen wtj
„IIeber den Willen in der Natnr" (1836, 4e
dr. 1878), „Die beiden Grundprobleme der
Ethik" (•e dr. 1881), „Parerga und Paralipomena" (2 din, 6e dr. 1888). Frauenstadt gaf
SCHOPENHAUER'S „Samtliche Werke" (6 din,
2e dr. 1877—'88) uit, alsmede „Schopenhauer.
Lichtstrahlen aus seinen Werken. Mit Biographie" (6e dr.1888),„Schopenhauer-Lexikon"
(2 din, 1871), „Aus Schopenhauers Nachlasz"
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(1864) en met Lindner „Arthur Schopenhauer"
(1863). Zie voorts Foucher de Carcil, „Hegel et
Schopenhauer" (1888), Gwinner, „Schopenhauers Leben" (2e dr. 1878), on Koeber,„Schopenhauers Philosophie" (1888). — Zijn moeder,
JOHANNA HENRIETTE SCHOPENHAUER, een schrtjrstet., geb. Juli 1770 to Dantzig, was d. dochter
v. d. senator Trosina on trad in 't huwelijk
met d. bankier Schopenhauer. Zij vergezelde
dozen dikwijls op zijn verre reizen en vestigde
zich na zijn dood (in 1806) metterwoon to
Weimar, daarna in 1832 to Bonn en in 1837
to Jena, waar zij 18 Apr. 1838 overl. Ztj
schreef reisbeschrtjvingen, romans on biographieen. haar „Samtlichen Schriften" (24
din, 1830—'31) sluit zich d. „Jugend und Wanderbilder" aan (1881). Haar dochter LOUISE
ADELE SCHOPENHAUER, overt. 25 Aug. 1849 to
Bonn, schreef „Haus-, Wald-und Feldmarchen"
(2 din, 1844), d. roman „Anna" (2 din, 1845) en
„Eine Danische Geschichte" (1818).
Schopf (JosEpn), een beroemd historieschilder, in 1745 to Telfs, in Tyrol, geb. Hij was
een man v. buitengewoon talent, die na to
Salzburg, Passau on Weenen 't onderwijs v.
zeer middelmatige kunztanaars to hebben gegenoten en vervolgens onderjd. leiding v. Martin Knoller in onderscheidene kerken v. Tyrol
bewijzen v. degelUke studio to hebben gegeven, ter volmaking dier studio in 1776 op
kosten des keizers n. Rome trok. Daar vertoefde hij tot 1783, tegelijk met David,Filger,
Zauner e. a., met wie hij veilig kon wedijveren. Hij vond een bijzonderen beschermer in
graaf Firmian to Miiaan, voor wien hU onderscheidene mythologische schilderijen maakte,
v. welke er to Praag bewaard gebleven zUn.
Door lichaamslijden en diepe zwaarmoedigheid gekweld, verliet hij Rome, waar hij met
Mengs on Maron in nauwe vriendschap had
geleefd. In 1783 word hem d. beschildering
in fresco v. d. Beiersche Benedictijnen-abdij
Asbach bij Landshut opgedragen, v.welke taak
hij zich met room kweet. Verschill. opdrachten vielen hem ten deel; vooral worden zUn
fresco's in d. parochie-kerk in Brunneck geroemd, tory/ill een aantal kerken in Tyrol nog
d. bewijzen opleveren v. zUn kunstvaardige
hand. Ook zUn kleinere schilderUen en portretten waren zeer gezocht. Zijn laatste werken waren d. fresco's in d. Servitenkerk to
Innsbruck. die, om d. warmte on . bezieling
der opvatting en meesterlijke uitvoering,
hoog worden geroemd. Hij voltooide daze
werken in 1820 on verviel kort daarop door
't verlies v. zUn vermogen bij 't bankroet v.
een vriend wederom in diepe zwaarmoedigheld, in welke stemming htj weldra, in 1822,
overt. scHOpp had zijn aangeboren talent door
grondige studio weten to ontwikkelen; op 't
voorbeeld v. Mengs legde hij zich vooral op
nauwkeurigheid v. teekening en 't opvolgen
der academische regels toe. d. Uitdrukking
zUner beelden is zeer verdienstelUk en vooral
in zijn fresco's was MI een volleerd technicus.
Schopilin (JOHANN DANIEL), een beroemd
Duitsch geschied- en oudheidkundige, 8 Sept.
1694 to Sulzburg in d. Breisgan geb. Sedert
1720 hoogl. in d. geschiedenis en welsprekendheld a. d. universiteit to Straatsburg, verwierf
NJ in d. waarneming v. dozen post zooveel
roam, dat 14 v. verscheidene vorsten on
hoogeseholen voordeelige aanbiedingen ontving, die hij echter alle v. d. hand woes.
In 1726 ondernam hij eon reis door FrankrUk,
Italia en Engeland; htj verkreeg na zUn terugkomst een domheerspiaats in 't kapittel v.
s. Thomas en ward tevens tot Fransch historie-
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schrtjver benoemd. Hij vormde 't plan tot een
geschiedenis v. d. Elzas en bezocht, om daartoe d. noodige bouwstoflen to verzamelen,
41. Nederlanden, Duitschland on Zwitserland,
waarna in 1751 't eerste deal zijner „Alsatia
illustrata" 't licbt zag. Toen hij zijn werk a.
d. koning v. Frankrijk aanbood, bediende hij
zich v. die gelegenheid, om d. Protestantsche
universiteit to Straatsburg a. dien vorst a. to
bevelen, met 't gelukkig gevolg, dat ztj in
haar privilegign bevestigd werd. 't Tw eede
deel der „Alsatia" kwam in 1761 uit; intusschen gaf hij d. „Vindiciae Celticae" uit,
waarin hij aantoonde, dat d. Kelten een
v. d. Germanen geheel verschill. volksstam
waren. Hij was v. plan nog, als een aanhangsel op zijn geschiedenis v. d. „Elzas",
een verzameling v. oorkonden on geschied-schrijvers to leveren, doch dit werk werd
eerst na zijn dood door Koch onder d. titel
„Alsatia diplomatica" en „Alsaticarum rerum
scriptores" uitgegeven. SCHoPFLIN'S laatste
werk was d. geschiedenis v. zijn geboorteland, „Historic Zaringo-Badensis", 'twelk v.
1763—'66 in 7 din verscheen. scHoPFLIN overl.
7 Aug. 1771 to Straatsburg, a. welke stad hij
bij uitersten wil Min fraaie boekerij en zijn
rijk museum, door Oberlin in zijn „Museum
SchOpflinianum" beschreven, vermaakt heeft.
Schore, een gemeente in d. Nederl. prov.
Zeeland, 1 1/2 uur t. Z.-0. v. Goes, n abtj 't kanaal
v. Hansweert en d.Zeeuwsch-N.-Brabantschen
spoorweg; 800 inw.
Schorel, Zie Schoorl, „T. van.
Schorn (KARL), een Duitsch historieschilder, geb. 17 Oct. 1800 to Dusseldorf, overl.
7 Oct. 1850 to Miinchen, waar hij sedert 1847
professor a. d. academie was. Na zich sedert
1820 onder d. leiding v. Cornelius in zijn geboorteplaats a. d. schilderkunst gewijd to
hebben, ontving hij v. 1824—'27 to Parijs 't
onderricht v. Ingres. Zijn voorn. schilderingen
zijn „d. Wederdoopers voor d. bisschop v.
Munster" (in 't slot to Berlijn) en 't onvoltooid gebleven werk „d. Zondvloed" (in d.
nieuwe pinakotheek to MUnchen).
Schorpioen. d. Schorpioenen (Scorpionidea)
maken een orde uit in d. klasse der arachnoidea of spinachtige dieren. Ztj hebben een
lichaam, dat in twee deelen verdeeld is, nl.
kopborststuk en 't achterlijf. A an 't eerste
zijn acht pooten geplaatst; d. onderkaken
dragon groote schaarvormige voelers, die Langer zijn dan d. pooten. 't Achterlijf is in
ringen verdeeld, .v. welke d. zes laatste,
plotseling versmald, d. gedaante v. een staart
aannemen on a. 't einde een gifklier en eon
omgebogen haak dragon, dienende als wapen.
Aan weerszijden v. 't lichaam ziet men vier
luchtgaten, d. openingen v. d. longzakken, en
a. d. grond v. 't achterlijf twee kamvormige
aanhangsels, welke uit een plat en langzamerhand smaller toeloopend steeltje bestaan,
waarvan d. onderrand evenwijdige, lancetvormige blaadjes draagt, die loodrecht op d.
as v. 't steeltje staan. Btj alle treft men een
paar groote oogen op 't midden v. 't kopborststuk aan on eenige kleinere, v. 5 tot 2,
a. weerszijden op d. ztjden a. d. voorrand.
Men vindt deze dieren in d. warmere streken v. d. gematigde aardgordels en in alle
tropische gewesten. Zij leven op d. grond en
verbergen zich onder steenen, d. bast der
boomen en andere lichamen, meestal op donkere en vochtige plaatsen on zelfs in d. woningen. Zij loopen snel, als zij gestoord worden, en buigen dan ter verdediging d. haak
en d. gifklier, a. 't achtereinde v. 't lichaam,
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tot boven op d. rug en d. kop. Met d. scharen
grijpen zij nun prooi aan, die voornameltjk
uit insecten bestaat; zij zijn btjzonder belust
op insecten-eieren.
Ofschoon d. schorpioenen gifdragende dieren
zijn, heeft hun steek niet altijd een nadeeligen invioed. Plutarchus zeide reeds, dat er
menschen zijn, die zonder hinder schorpioenen eten, en Plinius verhaalt, dat d. priestess
v. 't eiland Coptos (in Egypte) zonder gestoken to worden hun voeten op d. schorpioenen zetten, die dam* zeer talrijk waren. d.
Algemeen aangenomen meaning is echter,
dat d. stook v. d. schorpioen dikvvijls voor d.
mensch doodeltjk is. Ehrenberg zegt, dat d.
Arabieren meer voor d. gele schorpioenen
bevreesd zijn dan voor d. zwarte en dat onder
d. soorten, wier steak doodelijk kan zijn, d.
scorpius funestus en quinquestriatus uit Afrika
bovenaan staan. d. Eieren der schorpioenen
komen uit op 't oogenblik v. 't leggen en d.
jongen worden gedurende eenigen tijd door
d. moeder op d. rug gedragen.
Een andere orde der spinachtige dieren is
die der spinschorpioenen (solifugae), wier kop on
borststuk niet vergroeid zijn en wier achterlijf uit 9 duidelijk to onderscheiden ringen
bestaat. Deze dieren ademen door luchtbuizen en vallen niet alleen spinnen on insecten, maar ook grootere dieren, o. a. hagedissen, aan; zij leven in d. warme streken v.
d. oude wereld en hebben twee enkeivoudige
oogen.
Tot d. orde der schorpioenen worden sours
gebracht d. bastaardschorpioenen, die geen
staart on geen giftstekel bezitten en tot welke
d. boeken-schorpioen behoort, die in ons land
voorkomt en dikwijls in oude boeken leeft.
Deze bastaardschorpioenen ademen door luchtbuizen en niet door longzakken.
Een andere orde der spinachtige dieren is
die der schorpioen-spinnen (pedipalpi), ook tarantel-schorpioenen genoemd; deze komen in
d. warme streken v. Amerika en Azig voor,
hebben geen staart en geen giftstekel, ademen
door 4 longzakken on bezitten 8 oogen.
Schorpioen (d.), 't achtste der teekens v.
d. dierenriem (zie Dierenriem), voorgesteld
door PI, naar 't schijnt een misvorming v.
d. slawoonsche letter Schtscha, die veel overeenkomst heeft met d. Hebreeuwsche v en d.
Grieksche 4/).
't Gelijknamige sterrenbeeld staat omtrent 80' oostelijker, laag in 't zuiden, in 't
verlengde der lijn v. d.Poolster naar d. Kroon.
Dit sterrenbeeld gaat in 't begin v. Juni
omstr. middernacht door 't zuiden en is
vooral kenbaar a. een roode ster v. d. eerste
grootte, Antares genoemd. d. Noordelijkste
der voor 't bloote oog duidelijk zichtbare
sterren v. d. Schorpioen is v. d. vierde grootte
en merkwaardig als een drievoudige ster, v.
welke d. twee grootste sterren geel zijn en
d. kleinste blauw is. d. Afstand der beide
grootste sterren is 1",2, die v. d. grootste
en d. kleinste 7'', 2.
Schorren noemt men in Zeeland d. lage
slijkgronden buitendijks, welke in Groningen
kwelders, in Zuid-Holland gorzen en in Overijsel
kardoezen heeten. Zij loopen alleen nog bij
zeer hooge waterstanden onder on worden
bij elke overstrooming telkens meer „rtjp",
om ingedijkt to kunnen worden. Is er eenmaal eon dtjk omheen gelegd, dan dragen
dergelijke aanwassen d. naam polder. (Zie
dat art.).
Schors (Cortex). In 't dageltjksch leven.
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bezigt men d. woorden schors en bast zonder
zich bewust te ztjn, waarom men nu eens a.
deze, dan a. gene benaming d. voorkeur geeft.
Zoo noemt men bijv. eikenschors of schil
wat 't eikenhout, behalve 't snoeisel en 't
hout (d. zoogenaamde Geldersche houten en
talhouten), bij 't schillen oplevert; terwijl
men 'tzelfde deel, zoolang 't hout nog niet
gekapt is of latj opgaande en oudere eiken,
meestal met d. naam bast bestempelt. Evenzoo gebruikt men vrij algemeen, doch minder
juist, 't woord bast, waar men v. ruwe schors
of korst of dan nog eerder v. schors zou moeten gewagen: men spreekt bijv. meer v. d.
bast dan v. d. schors der boomen, v. kinabast enz.
Wat is schors? Men zou hierop kunnen
antwoorden : waar in stengel, tak of wortel
d. vaatbundels kringsgewijs zijn geplaatst
('tzij dat deze dicht naast elk. gelegen, 'tzij
dat zij door een grootere of kleine parenchym-massa gescheiden zijn), noemt men 't
parenchym, dat zich a. d. binnenzijde v. d.
kring der vaatbundels bevindt, merg en dat,
'twelk er buiten ligt, schors. Doch ook bij
lagere planten, waar geen vaatbundels worden aangetroffen, bezigt men 't kunstwoord
suthorF3; son bijv_ vindt men in d. &Lenge!s v.
eenige bladmossen langwerpige parenchymen teeltcellen, die tot een cylindrischen ring
zijn vereenigd, welke cellen soms zoodanig
verhouten, dat daardoor 't overige parenchym
in twee deelen, „schors en merg", gescheiden
wordt; zoo ook spreekt men bijv. v.'t schorsgedeelte of d. schorslaag bij korstmossen. (zie
Korstmossen).
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in 't schorsgedeelte v. d. stam en d.takken
onzer dicotyledonische boomen, dat in jeugdigen toestand buitenwaarts door d. opperhuid
(dit deel is echter gewoonlijk zeer kort v.
duur en gaat weldra, ten gevolge der kurkvorming, verloren; zie 't art. Kurk) bedekt
wordt en binnenwaarts a. d. teelt grenst,
kan men veelal drie verschill. afdeelingen
onderscheiden; deze ztjn, v. buiten of gerekend: d. schorshuid, d. groene schorslaag en
d. bastlaag. Doze lagen echter ztin niet alleen
niet altjjd alle aanwezig, maar ook is d. een
of andere bij verschill. boomsoorten dikwtjls
zoo afwjjkend gevormd, dat daardoor zeer
uiteenloopende schorsvormingen ontstaan.
Reeds d. dikte der schors is bij verschill.
boomsoorten zeer onderscheiden; men denke
bijv. a. d. dikke schors v. een ouden eik,
terwijl ztj bij een forschen beuk nog geen
duim dik is. Daar 't schorsgedeelte bij onze
gewone linden (zie Linde) zeer duidelijk on
sierlijk ontwikkeld en tevens voor ons doel
zeer leerzaam is, willen wtj hier 't beeld
schetsen, dat zich daarvan bij een dwarse
doorsnede a. 't gewapend oog vertoont.
d. schorshuid bestaat uit dikwandige, tafelvormige, zeer regelmatig on vast aaneengesloten cellen on vormt een Nina ondoordringbaar, vast bekleedsel voor d. meer binnenwaaks gelegen cellenlagen •, d, buitenste cellen
der groene laag schijnen allengs in d. schorshuid over to gaan, d. 't meest binnenwaarts
gelegen cellenlagen dozer laatste zijn dan ook
d. weekste en lichtste, terwijl d. meer buitenwaarts gelegene hoe Langer hoe harder on
donkerder worden.
Wanneer men (wat NW. bij linden, beuken
e. a. boomen gemakkelijk . geschieden kan) v.
een verschen tak d. schorshuid aftrekt, dan
vertoont zich d. holder groan gekleurde,
daarom aldus genaamde groene schorshuid. —
Bijzonder duideltjk springt 't verschil tuss. d.

schorshuid on d. groene laag bij een vliertak
(wiens schors nog niet verkurkt is) in 't oog;
ieder kan zich daarvan gemakkelijk overtuigen; d. schorshuid toch is bij zulk een tak
aschgrauw v. kleur on komt er bijzonder
duidelijk tege-n d. groenkleurige laag uit. —
d. Groene laag nu bevat alleen in haar buitenste cellenrijen bladgroen, terwijl d. meer
binnenwaarts gelegen andere stollen (niet
zelden kristallen) gekleurde vochten en oliOn
bevatten.
Tuss. d. groene laag schuiven zich d. bundels bastcellen der bastlaag 1) in, die naarmate
stam of tak dikker ztjn breeder worden;
tuss. hen in worden d. deelen der groene laag
naar binnen voortdurend smaller on gaan zij
allengs in schorsmergstralen over, die zich a.
d. mergstralen v. 't bout aansluiten.
Wij kunnen over d. bast kort ztjn, daar over
deze reeds in een afzonderlijk art. v. dit
woordenboek gehandeld is. Wanneer men
't schorsgedeelte a. roting of maceratie blootsteit, gaan d. teere cellen der groene laag
weldra te niet, terwijl daarentegen d. stevige
cellen v. d. bast, die a. d. roting veal Langer
weerstand bieden, als een v. een aantal smalle
en langwerpige mazen voorzien
weefsel overb liven wel.ke mazer. vrocgor door
der groene laag werden gevuld 2). 't Spreekt
v. zelf, dat doze mazen grooter of kleiner
zijn, al naar d. bastlagen meer buiten- of
binnenwaarts gelegen zijn.
Reeds vroeger merkten wij op (zie 't art.
kurk), dat 't kurk en d. ruwe schors uit 't
schorsgedeelte ontstaan. Hier voegen wij er
d. opmerking a. toe, dat slechts zeer weinig
boomen (o. a. d. beuk) op d. duur hun gladde
oppervlakte behouden; bij d. meeste blijft
deze slechts eenige jaren bestaan, daar d.
buitenschors bij hen vroeger of later door
kurkvorming gelsoleerd wordt en dientengevolge afsterft of bent; zoo merkt men bijv.
bij een 10-jarigen tot 15-jarigen eik nog een
gladde schors op, terwijl d. uitwendige oppervlakte v. oudere eikenstammen diepe scheuren of spleten heeft.
d. Schors is een uiterst belangrijk deel, bij
gemis waarvan d. boom niet kan blijven
leven ; men behoeft toch d. schors slechts
over een zeer klein gedeelte rondom d. stam
weg to nemen om d. boom a. een wissen
dood prtjs to geven. 't Is door 't schorsgedeelte v. d. stam on wel door d. 't meest binnenwaarts gelegen lagen daarvan, dat d. sappen neerdalen, die door 't jonge hout in d.
stam opklimmen; 't is dan ook d. verzamelplaats voor een menigte stollen, die zich in
't hout niet of slechts in geringe mate bevinden; vandaar made dat zoovele schorsen
om haar geneeskundige eigenschappen voor
ons v. groot belang ztjn. Ook een andere
beteekenis v. d. schors voor 't Leven v. d.
U.
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I) d. Bast, hoezeer ook door gin weefsel v.
d. eigenlijke schors onderscheiden, is, waar
hij voorkomt, veelal innig met deze verbonden en minder een duidelijk begrensd on
afzonderlijk deel dan wel een onderdeel v. 't
schorsgedeelte.
2) Om zich hiervan een denkbeeld to maken
bezie men d. bandjes, die gebruikt worden
tot 't samenbinden v. pakjes sigaren en die
slechts uit bastvezels bestaan, uit wier tusschenruimten 't gewone parenchymateuse
celweefsel door maceratie verwijderd is. d.
Zoogen. Cuba bast, om Havana-sigaren, is d.
bast v. Hibiscus elates Sw.
-
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boom ligt, zooals we in 't art. Kurk reeds
aangaven, voor d. hand; zij dient ter beschutting v. 't inwendige deal des status, dat zij
met Naar voor vocht ondoordringbaar kurkbekleedsel voor uitdrogen behoedt, terwijl
onder Naar bedekking d. groei des booms,
door d. gestadige vorming v. nieuwe deelen

in d. teeltlaag ongestoord kan plaats grijpen.
En welke gunstige gelegenheid biedt d. met
scheuren en spleten doorploegde, gedeeltelijk
in ontbinding overgegane schors v. oudere
boomen niet aan ter ontwikkeling en tot
woonplaats voor lagere planten en diertjes!
cl. Schors alleen bijv. v. een honderdjarigen
eik biedt d. natuuronderzoeker reeds een rijk
veld ter beschouwing en nasporing aan. Sommige natuurkundigen hebben d. schors der
boomen met d. huid der dieren vergeleken,
doch deze vergelijking houdt geen steek,
want, terwijl door middel v. d. huid een stofwisseling v. 't lichaam met d. dampkringslucht plaats grijpt, geschiedt bij d. schors 't
tegenovergestelde; 't voorn. punt v. overeenkomst is, dat evenmin als d. moeste dieren
zonder huid d. boom zonder schors kan blijven leven.
Nog dient vermeld to worden, dat door
resorptie v. celweefsel in d. schors meermalen groote ruimten ontstaan, welke met hars
worden gevuld, d. zoogen. harsgangen, die
doorgaans met een epithelium-laag bekleed
zijn. — Velen willen een onderscheid maken
tuss. 't oorspronkelijke en 't later gevormde
schorsgedeelte; een grens tuss. beide is echter
niet alttjd duidelijk waarneembaar.
In kruidachtige stengels vindt men niet
zelden in d. schors onder d. opperhuid een
dikwandig, onverhout, wit glinsterend parenchym, dat men met d. naam collenchym heeft

onderscheiden.
Is bij d. dicotyledonen 't schorsgedeelte
zeer verschillend, ditzelfde geldt ook v. d.
monocotyledonen, waar 't nu eens (zooals
bij Dracaena) slechts uit parenchym zonder

bastcellen bestaat, maar onder d. opperhuid
een kurklaag vormt, dan weer (zooals bij

d. Palmen) onder d. opperhuid uit dikwandige parenchymcellen bestaat en naar binnen

toe verstrooide bundels v. bastvezels bezit,
die regelmatige kringen vormen of wel
(zooals btj Gra ssen en Cyperace/'n geregeld)
onmiddellijk onder d. opperhuid bastvezels
heeft. Een duidelijke afscheiding v. 't schorsparenchym in verschill. lagen schijnt btj d.
monocotyledonen niet voor to k omen; d.
opperhuid blijft btj vele zeer lang, niet zelden levenslang bestaan. 't Is echter niet to
ontkennen, dat d. onderzoekingen omtrent d.
schors dezer planten nog in menig opzicht
onvoldoende moeten genoemd worden.
Schortinghuis (wILLEM), geb. 23 Febr.
1708 to Winschoten, was eerst predikant to
Weener, in Oost-Friesland, en sedert 1734 to
Midwolde, in Groningen, waar hij 20 Nov. 1750
overl. Hij is bekend door zijn in 1740 uitgegeven en menigmaal herdrukt geschrift „Het
innig Christendom, tot ovortuiging v. onbegenadigde, besturing on opwekking v. begenadigde, in deszelfs allerinnigste on wezenlijkste deelen, gestaltelijk en bevindeltjk
voorgesteld". Dit book. vol mystieken onzin,
word reeds aanstonds bij d. uitgave ernstig bestreden, doch d. grof-zinneltjke voorstellingen,
welke men erin vindt, deden 't bij d.grooten
hoop veal opgang maken en d. domme dweepzucht .,legde zich gaarne neer" bij d. dierbare
„vijf nieten", in welke SCHORTINGHII18 't wezen
des Christendoms gelegen achtte: „d. Mensch
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wil niet. kan Riet, moat niet, heeft niet en
deugt niet". d. Onverstaanbare mystiek v.
dit boek heeft ongetwtjfeld op vele eenvoudige
zielen in d. Nederl. hervormde kerk een zeer
nadeeligen invloed uitgeoefend. Zie H. van
Berkum, „Schortinghuis en d. vijf nieten"

(1859).
Ook door eenige mystieke zangen „tot bekeering v. allerlei soort v. menschen", ..lijktranen" e. a. geestelUke poezie is dezelf de
schrijver bekend.
Schorzeneeren, vaak verkeerdeltjk schorzeneelen genaamd, zijn d. penvormige, vleezige,
uitwendig zwarte (vandaar d. naam, afkomtig v. 't Italiaansche scorza nera of zwarte
schors), inwendig witte wortels v. d. in ZuidEuropa voorkomende on in moestuinen veelvuldig gekweekte Scorzonera Hispanica, die

tot d. natuurl. fam. der Cornpositae en in 't
sexueele stelsel tot d. le orde der 19e klasse

(Syngenesia polygamia aequalis) behoort. Deze
plant draagt lancetvormige, laag a. d. stengel
gesteelde, hooger op ongesteelde bladeren en
gale bloemen.
Schot. Hierdoor verstaat men ten eerste
d. ontbranding v. een vuurmond of v. eenig
draagbaar vuurwapen en ten tweede d. wijze
v. vuren bij d. artillerie. d. Schoten on worpen, die bij 't geschut voorkomen, worden
onderscheiden:
1°. naar d. wijze v. richting, in kern-, vizieren opzetschoten. Btj d. kernschoten is in alge-

meenen zin d. vizierltjn evenwijdig met d.
as der ziel; in meer beperkten zin is daarbij
d. as der ziel horizontaal. Bij d. vizierschoten
wordt d. richting over d. beide hoogste punten v. 't metaal genomen, die meestal zijn

aangegeven door een viziersnede en een inkeping op d. kop of door viziernokken. Btj d.

opzetschoten wordt v. d. opzet gebruik gemaak t.
Tuss. 't kernschot en 't vizierschot heeft
men bij d. zware veld-kanonnen, d. belegerings- en d. ijzeren kanonnen nog 't kPrnopzetschot, waarbij 't gebruik v. d. opzet met dat
v. d. kernring verbonden wordt.
2°. Naar d. buskruitlading, in schoten met
voile, verzwakte en versterkte lading.
3°. Naar 't gebezigde projectiel, in schoten

met kogels, kartetsen, granaatkartetsen en granaten on in worpen met bommen. granaten,
spiegelgranaten, steenen, kogels, brand- en lichtkogels.

4°. Naar d. stand v. d. as der ziel ten
opzichte v. 't horizontale vlak en naar d.ligging v. 't doel, hooger of lager dan d. stelling
v. d. vuurmond, in elevatie-schoten, horizontale,
plongeerende en borende schoten.
5°. Naar d. strekking v. 't doel, in front-schoten,

waarbij d. richtlijn loodrecht valt op 't front
v. 't to tretren voorwerp; echarpeer-schoten,

als d. richtlijn 't vermelde front onder een
scherpen hook ontmoet; flank-schoten, als
d. vijand v. ter zijde getroffen wordt; enfileerschotm, als men d. vijandelijke linie in d.
strekking der lengte kan beschieten; reversschoten, die d. vijand schuin v. achteren treffen; rug-schoten, waarbij d. vijandeltjke stelling gehoel in d. rug genomen wordt; en

bricol-schoten, waarbij men een onzichtbaar

voorwerp bij terugkaatsing wil treflen.
6°. Naar d. uitw erking, in rol-, ricochet-, demonteer- en bresschoten. d. Rolschoten geschieden,
met d. richting v. 't kern- of kernopzet-schot,
in 't vrtje veld en daarbij tracht men gebruik
to maken v. d. kortere sprongen der projec,tielen; d. ricochetschoten geschieden bijna
uitsluitend bij d. aanval v. vestingen, onder
aanmerkelijke verhoogingen en zeer vermin-
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derde lading; d. demonteergchoten worden
met voile lading tegen d. schietgaten en borstweringen der vUandelUke werken gedaan,
om deze to vernielen en geschut to demonteeren; d. bresschoten worden gebezigd tegen
d. muren der werken, om deze to doen instorten en aldus een bras to erlangen.
Schotanus (MEINARD), geb. to Franeker
13 Oct. 1593, was eerst predikant to Britzum,
vervolgens hoogl. der godgeleerdheid to
Franeker (1626), predikant te Leeuwarden
(1632), andermaal hoogl. to Franeker (1636) en
to Utrecht (1637), waar hij 6 Apr. 1644 overl.
Behalve eenige apologetische geschriften tegen
d. R.-Kath. Kerk gaf hij in 't Licht „Conciones
in 1 Petr." (1637), „Systema concionum, quibus
doctrina Christiana, praxis fidei et verae
religionis traditur" (1640), alsmede een „Oratio
in obitum Sextini Amama" (1630).
Schotanus (CHRISTIAAN), geb. to Schingen, in Friesland, 16 Aug. 1603 1), was eerst
predikant op zijn geboortedorp (1627) en vervolgens to Cornjum (1629). In 1639 werd hij to
Franeker benoemd tot hoogl. in d. Grieksche
taal, waarbij in 1644 d. kerkelUke geschiedenis gevoegd werd. Twee jaar later aanvaardde
hij 't professoraat in d. godgeleerdheid, dat
hij in 1653 gedeelteltjk neerlegde om 't leeraarsambt in dezelfde gemeente to kunnen
aanvaarden; dart 1668 echter was hu alleen
als hoogl. werkzaam. HU overt 12 Nov. 1671.
Talrijk zijn d. geschriften v. dezen rechtzinnigen godgeleerde ; wij vermelden alleen
zijn „Beschrtjving en Chrontjk v. Friesland"
(1654), gevolgd door „KerkelUke on wereldlijke geschiedenissen v. Oost- on West-Friesland tot 't jaar 1558" (1658) en „Beschrijvinge
v. d. heerlijkheid v. Friesland" (1664).
Schotel (JOHANNES CHRISTIAAN), een beroemd Nederl. zeeschilder, 11 Nov. 1787 to
Dordrecht geb. Uit een deftigen burgerstand
gesproten, genoot hij een goede opvoeding on
werd hij door d. kaarslichtschilder A. Menlomans in 't teekenen onderwezen. Al vroeg
openbaarde zich bij horn een groote voorliefde
tot 't ondernemen v. zeereizen, zoodat hij
niets liever zou gewild hebben dan zich a.
d. zeedienst to wUden. Doch die wensch stuitte
of op d. wil zijus vaders, die (zelf fabrikant)
hem a. 't hoofd eener garenfabriek plaatste.
Om d. jongeling althans eenigermate schadeloos to stellen voor d. ondervonden teleurstelling gaf d. vader hem in 1804 een mooien
boeier ten geschenke, onder voorwaarde, dat
hij v. geen reizen meer spreken on rich op
d. handel moest toeleggen. Dit geschenk had
voor SCHOTEL een hooge waarde; elk uur, dat
hij a. zijn bedrUf ontwoekeren kon, bracht
14 op zijn boeier door on gedurig maakte
hij er tochtjes mee op d. wateren om Dordrecht
on langs d. Hollandsche zeekust. Tevens was
dat vaartuig voor horn d. oefenplaats, vanwaar hij d. natuur bestudeerde, welke ht dan
in zijn schetsen en teekeningen trachtte weer
to geven. HU werd werkend lid v. 't Dordsche schildergenootschap „Pictura", terwtil
hij tevens d. anatomic) bestudeerde on tjverig
een menigte schetsen en teekeningen vervaardigde. Toch was d. kunst nog een onder1 ) Ten onrechte wordt hij vaak gehoudea
voor d. zoon v. een rechtsgeleerde, BERNARhoogl. to Franeker, Utrecht
en Leiden (gob. 1598, over]. 1652). Zijn vader
heette wel Bernardus, maar was predikant
to Schingen on to Britawerd en Wieuwerd,
waar hij in 1633 overl.
DUO SCHOTANUS,
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geschikte zaak on d. fabriek hoofdzaak in zijn
]even. In 1806 word SCHOTEL zelfs door d.
toenemende verzwakking zuns vaders genoodzaakt, d. leiding der zaken geheel alleen op
zich to nemen. In 'tzelfde jaar gehuwd met
Mej. v. Steenbergen, riep hij voor zijn kunststudien d. leiding in v. Jacob v. Strtj en,
terwij1 tUdens d. Fransche overheersching d.
handel hoe langer hoe meer ging kwUnen
en d. fabriek achteruitging, legde SCHOTEL
zich meer on meer op d. kunst toe; hij trachtte
door geduld on inspanning in to halen wat
er a. zijn meesterschap over d. vormen ontbrak on vervaardigde een menigte teekeningen
in 0.-I. inkt.en sepia, die weldra liefhebbers
vonden. Door dat succes aangemoedigd, wilde
hij ook schilderen, maar hij begreep daartoe d.
geregelde leiding v. een schilder noodig to
hebben. In 1808 zocht 14 die bij M. Schouman
on nu begon hij vlUtig schilderijen to maken.
Tot in 1817 zag men daar van echter nietsin 't publiek.
Van toen of werd zijn talent meer algemeen
bekend, waarvan 't gevolg was, dat hem v.
alle kanten eerbewijzen en bestellingen toevloeiden. Nadat bij d. grootere historische
voorstellingen v. 't verjagen der Franschen
voor Dordrecht in 1814 on v. 't bombardement
v. Algiers door d. vereenigde Nederlandscheen Engelsche vloten door hem belangrUke
hull) was DOWSZeI1
zijil 166/1116OStar Schouman, trad hij geheel zelfstandig op; in 1818
verwierven twee schilderijen v. zijn hand
(een hevige storm op zee en een woelend
water bij heldere lucht voorstellende) op d.
Amsterdamsche tentoonstelling eon schitterend succes. Al spoedig zag men nu in SCHOTEL
d. waardigen opvolger, ja mededinger v. d.
beroemde zeeschilders der Oud-Hollandsche
school, in d. eerste plaats v. Ludolf Bakhuyzen
en Willem v. d. Velde. Aan zijn zeidzaam
en uitnemend talent werd op allerlei wilze
hulde gebracht, vooreerst door zoo'n groote
menigte bestellingen, ook v. vorsten on aanzienlUken, dat SCHOTEL onmogelijk a. al die
aanvragen kon voldoen, vervolgens door een
aantal medailles on eereblijken, op tentoonstellingen in 't buiten- on binnenland door
hem behaald, door 't ridderkruis der orde v.
d. Nederl. Leeuw, hem door koning Willem I
geschonken, door vorstelijke geschenken en
door zijn benoeming tot lid v. 't Koninkl.
Nederl. Instituut en v. d. Academien v. schoone
kunsten te Amsterdam, BerlUn, Antwerpen,
Brussel on Gent.
In 1827 reisde SCHOTEL n. Parijs, waar hi)
eenigen tUd vertoefde, om er d. musea zoowol
als d. moderne school to bestudeeren. 't Spreekt
vanzelf, dat hij, geheel d. zoon zijner eigen
werken on doortrokken v. een nuchter en
zuiver gevoel voor 't natuurschoon, weinig
vrede kon hebben met d. koortsachtige phantasieen der romantische school, die d. pseudoclassieke richting toenmaals begon to verdringen. Meer voldoening had hij v. d. reizen
en v. zijn verblijf a. d. Fransche kusten, waar
hij eon menigte studien en schetsen vervaardigde, waarvan hij later
_latervoor schilderijen
bezocht hii nu ook
partU trok. In latere
een gedeelte v. Duitschland, andermaal Parijs
en vervolgens weer d. Fransche en d. Engelsche
kusten. Van al die reizen zijn d. herinneringen
in zijn werken bewaard. BU zijn gezond en
stark gestel meende men zich met d. hoop to
mogen vleien, dat hi) tot op hoogen leettijd
d. roam zUner school zou helpen uitmaken;
doch deze verwachting werd niet vervuld. Te

midden v. an werkzaamheid in an schilder-
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kamer overviel hem een beroerte, a. welker
gevolgen hij 21 Dec. 1838 bezweek.
't Is niet wel mogelijk bier een opsomming
v. al zijn werken to geven. d. Beste ervan zijn
opgenomen in d. kunstverzamelingen der
vorsten v. Nederland, Rusland, Frankrtjk en
Pruisen, in die v. d. heeren v. d. Hoop to
Amsterdam en v. d. Blijk to Dordrecht, in
Teyler's Museum to Haarlem, in particuliere
collection to Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en elders. SCHOTEL was gewoon v. elke
schilderij een schets to maken. In zijn nalatenschap werden omstr. 400 v. die schetsen
gevonden, die met 9 schetsboeken, in welke
290 teekeningen voorkwamen, na zijn dood
voor hooge prijzen verkocht werden. Een jaar
na 's mans dood ward in d. groote kerk to
Dordrecht een gedenkteeken onthuld, door d.
inw. dier stad a. d. gedachtenis v. hun beroemden stadgenoot gewijd.
SCHOTEL was ongetwijfeld d. grootste zeeschilder v. zijn tijd, misschien zelfs v. alien,
die hem zijn voorafgegaan. Er is meer kracht,
meer leven in d. wijze, waarop hij lucht en
water in hun duizendvoudige variation uitdrukte, dan zelfs L. Bakhuyzen bezat. Voor
alles moot d. verbazende natuurlijkheid ztjner
voorstellingen geroemd worden; „'t is, alsof
dat water goift en schuimt, alsof die wolken
drijven, alsof men d. frissche zeekoelte zich
voelt toewaaien". Daarbij wordt die natuurlijkheid verhoogd door eon uitnemend juist
bestudeerde teekening v. allerlei soort v.
schepen, in allerlei soort v. stellingen. Eindelijk
was zijn koloriet altijd krachtig, soms alleen
wat koel, en zijn behandeling uiterst vrij en
gemakkelijk. Hij kwam hoogst zelden op een
reeds geschilderde partij in zijn schildertjen
terug. Ztjn opvatting was breed, doch eenvoudig, waar, doch tevens nuchter. Een weinig
meer gloed en poezie zou men haar soms nog
hebben toegewenscht.
Schotel (GILLES DIONYSITJS JACOBUS), d.
oudste noon v. bovengenoemden zeeschilder,
was een verdienstelijk letterkundige en predikant to Lage-Zwaluwe, Chaam, Alfen en
Tilburg. Hij was geb. to Dordrecht 9 Apr.
1807 en overl. to Leiden 9 Dec. 1892. Zijn
levensbericht word gegeven door W. N. Du
Rieu in d. Hand. der Maatsch. v. Nederl.
Letterk. to Leiden, 1893. Van zijn talrilke
werken, die d. geleerden schrijver 't eeredoctoraat in d. letteren deden verwerven,
noemen wtj alleen: „Commentatio de meritis
B. Huidecoperi in linguam literasque Belgicas"
(auro ornata, 1831—'34), „'t Oude volkslied
Wilhelmus v. Nassouwen" (1831; nader uitgewerkt in 1834), „Kerkelijk Dordrecht" (2 din,
1839—'45), „Leven v. d. zeeschilder J. C. Schotel"
(1840; 2de dr. 1860), „Bijdrage tot d. geschiedenis der kerkelijke en wereldlijke kleeding"
(2 st., 1853 en '56), „d. Illustre school to Dordrecht" (1857), „d. Winterkoning en zijn gezin"
(1859), „Oude zeden en gebruiken in Nederland" (1859), „Tollens en zijn tijd" (1860),
„Geschiedenis der redertjkers in Nederland"
(1861—'62; 2de dr. 1871), „Geschiedenis v. d.
oorsprong, d. invoering en d. lotgevallen v.
d. Heidelb. Catechismus" (1863), „d. Burg v.
Leiden" (1865), „d. Bibliotheek der hoogeschool
to Leiden" (1866), „'t Oud-Hollandsch huisgezin der 17e eeuw" (1867), „'t Maatschappelijk
leven onzer vaderen in d. 17e eeuw" (1868),
„d. Openbare eeredienst der Nederl. Hervormde
kerk in d. 16e, 17e en 18de eeuw" (1870—'71),
„'t Leven v. Pieter Adriaansz. v. der Werff"
(1874) en ,.d. Academie to Leiden in d. 16e,
17e en 18e eeuw" (2 dln, 1875). Voorts be-
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werkte SCHOTEL d. 2den druk der Nederl.vertaling v. „Becker's Algemeene Geschiedenis"'
(10 dln, 1850—'58); hij redigeerde on voltooide 't
„Biographisch Woordenboek", door van der Aa
begonnen, schreef d. levensberichten v. onderscheidene Nederl. letterkundigen en leverde
een groot aantal bijdragen in verschill. binnenen buitenlandsche tijdschriften.
Schotel (PETRUS JOHANNES), een brooder
v. d. voorgaande, was evenals zijn vader eon
beroemd zeeschilder, gob. to Dordrecht 17 Aug.
1808 en overl. to Dresden 23 Juli 1865. Hij
was geruimen tijd leeraar in 't teekenen a.
't marine-instituut to Medemblik en woondena d. opheffing v. dat instituut eenige jaren
to Dusseldorf en to Dresden, waar hij zich
uitsluitend a. d. kunst wijude. ZUn doeken
werden op verschill. tentoonstellingen met
goud bekroond. Ook leverde hij zeer fraaieplaten bij de Jonge's „Heldendaden der Nederlanders ter Zee".
Schoten, ook Schooten, een gemeente
in d. Nederl. prov. Noord-Holland, t. 8. v.
Haarlem gelegen, met circa 600 inw.
Schoterland, eon grietenij of gemeent&
in 't Z.-O. der Nederl. prov. Friesland, met
ruim 14 000 inw. (1893; tegen 8100 in 1840).
Zij beslaat een oppervl. v. 15 250 HA. on
omvat d. volgende plaatsen: Heerenveen„
waar 't gemeentehuis gevestigd is, Nijehorne,
Hornsterzwaag, d. Compagnie v. JubbegaSchurega, d. Knijpe, Oudeschoot, Nijeschoot,
Mildam, Katlijk, s. Jansga en Delfstrahuyzen.
Schotland, 't noordelijk gedeelte v. GrootBritannie, ligt tuss. 55' en 59° N.-Br., wordt.
t. N. door d. Atlant. oceaan, t. O. door d.
Noordzee, t. W. door d. Atlant. oceaan on
d. Iersche zee bespoeld en t. Z. door 't
Cheviot-geb. en d. Tweed v. Engeland gescheiden. 't Heeft op een uitgestrektheid v.
ruim 1430 vk. mijlen ruim 4 millioen inw.
(1891) of 2300 per vierk. mijl. Naar d. gesteldheld v. zijn bodem wordt Schotland in drie
deelen gescheiden: Noord-Schotland, d. ii. dat
gedeelte, 'twelk t. Z. begrensd wordt door d.
reeks v. moron, welke zich v. 't eiland Hull
tot d. golf v. Murray uitstrekt, iri d. richting
v. 't Caledonische kanaal; Midden-Schotland
of dat gedeelte, 'twelk t. Z. der genoemde.
grens ligt en dien naam bltjft dragon tot a.
d. lijn, welke men zich v. d. mond der
Clyde tot a. dien der Forth kan denken; ZuidSchotland of 't deel, dat tuss. die lijn en
d. zuidelijke grens v. 't land gelegen is.
Ook d. verdeeling v. 't koninkrijk in Hooglanden (Highlands) en Laaglanden (Lowlands)•
is zeer natuurlijk. d. Volkstaal en d.nationale
kleederdracht wijzen d. grenzen aan, welke
d. natuur door 't Grampian-geb. gevormd
heeft. Ten Z. der Hooglanden verheffen zich
minder hooge bergruggen, evenwijdig a. 't
Grampian-geb., tuss. welke 't vruchtbare dal
Strathmore ligt. 't Bebouwen v. d. grond in
d. ten noorden daarvan gelegen streken geschiedt slechts langs d. kusten, langs d. oevers
der rivieren en in kleine dalen, welke door
beken besproeid worden. In 't N.-W. des
lands gaat d. bodem in een ruwe bergstreek
over, waar hooge, kale rotsen met diepe
kloven afwisselen, welke trotsche natuurtafereelen opleveren, doch ter bebouwing
geheel ongeschikt ztjn. d. Toppen der bergen
blijven echter beneden d. sneeuwgrens, daar
d. Ben-Nevis, d. Ben-Macdhui, d. Ben-A ttaw, d.
Ben-More, d. Ben-Wyvis e. a. zich nog geen.
400 M. boven d. zeespiegel verheffen ('t voorgevoegde Ben beteekent bergtop). Op sommige plaatsen, waar d. zon nimmer door-
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dringt, blUft d. sneeuw gedurende d. zomer
echter wel liggen. Te midden der bergen
bevinden zich Kier en daar kleine, vruchtbare
dalen en goede bergweiden. d. Bodem v.
Schotland levert, zelfs in d. zoogen. Laaglanden, geen uitgestrekte vlakten op, maar een
bekoori Uke afwisseling v. bergen en dalen,
btj welke nu eons vruchtbare akkers zich
met zachte belling v. d. oevers der zee of
eener rivier verheffen en zich op aanzienlijken afstand boven d. zeespiegel uitbreiden,
dan weer steile hoogten zich niet ver v. d.
zeekust tot 500 meter en hooger verheffen. d.
Bebouwde grond ligt gemiddeld 200 M. boven
d. oppervlakte der zee; d. hoogste plaatsen,
welke bebouwd worden, verheffen zich v.400
tot 500 M. boven 't niveau der zee.
Woest, strong on somber is 't voorkomen
v. d. Schotsche hooglanden. Terwijl d. Zwitsersche Alpen hun frissche weiden on dennenbosschen bezitten, is 't Caledonische gebergte
meerendeels met kale venen en dorre heidevelden bedekt. d. Dikke mist geeft a.'t Schotsche landschap niet zelden een spookachtig
aanzien. Aileen d. eenzaamheid verleent a.
d. natuur in dit hooge Noorden een grootsch
karakter. d. Aarde schijnt er op vele plaatsen als uitgcstorven, terwtjl bijna elk spoor
v. plantengroei op d. naakt6 rotsen ontbreekt.
Slechts 't geklater der wildruischende bekGra
breekt er d. doodsche stilte af.
Bekend zijn d. eenvoud, vroomheid e. a.
deugden v. d. Bergschot, die trotsch op zijn
verleden is en gehecht a. d. voorvaderlijke
zeden en gewoonten. Nochtans raakt d. oudnationale kleeding, zelfs in d. Hooglanden, —
d. groen of rood geruite „kil", d. scharlakenroode kousen met witte ruiten, d. gestreepte
„plaid", d. blauwe muts met lange, wuivende
veer — al meer en meer uit d. mode.
In een koud, nevelachtig on vochtig klimaat, onder welks invloed d. vruchten btj die
in Engeland meestal een maand ten achter
zijn, ziet d. landbouwer zijn zorgen, die op
alle, slechts eenigszins bebouwbare gedeelten
worden aangewend, 't best bekroond in 't Zuiden, dat door d. Clyde, d. Forth en een aantal kanalen doorsneden wordt. Omstr. een
vierde der geheele oppervlakte is vruchtbare
grond, waarvan echter wel twee derden grasland is of slechts voedsel voor 't vee oplevert. d. Gunstigste verhouding vindt men in
't graafschap Eastlothian, waar slechts een
vierde der oppervlakte onbebouwd is; d. ongunstigste verhouding treft men in d. graafschappen Selkirk en Sutherland aan, waar v.
d. honderd bunders slechts zes ter bebouwing
geschikt zijn. Tot d. voorn. voortbrengselen v.
Schotland behooren verschill. delfstoffen, onder
welke lood, tjzer en steenkool, en vele steensoorten, d. kusten zUn rUk a. zeevogels; d.
omliggende zeeen, d. moron en d. rivieren bevatten veel visch, zoodat d. vischvangst voor
oever- en kustbewoners een ruim middel v.
bestaan is. d. NOverheid staat in Schotland
op veel lageren trap dan in Engeland. Te
Glasgow, Edinburgh, Dundee, Perth on Paisley
en in andere steden zUn fabrieken v. zUden en
katoenen stoffen, aismede vermaarde katoendrukkerUen. LinnenweverUen worden in bUna
alle deelen v. 't rijk gevonden.d.Binnenlandsche handel is vrij aanzienlUk on wordt door
spoorwegen en kanalen begunstigd. d. Buitenlandsche handel, die hoofdzakeltjk to Glasgow, Leith, Perth en Dundee gezeteld is,
brengt vooral wollen stoffen, koloniale waren
en ruwe grondstoffen voor d. binnenlandsche
nijv erheid aan.
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d. Aanzienlilke trust-uitgestrektheid, welke
Schotland bezit, heeft, vooral btj d. monden
der rivieren, diepe inhammen, firths genoemd. d. Voorn. daarvan zUn die v. Durnoch, Murray, Tay, Forth, Lorn, Clyde en
Solway. Langs d. westkust liggen d. Hebriden of Westereilanden, welker bewoners
grootendeels v. zuiver Keltischen oorsprong
zijn; t. N. v. Schotland, door d. zoogen. firth
v. Pentland daarvan gescheiden, liggen d.
Orkaden of Orkney-eilanden, welker bevolking v. Scandinavischen oorsprong is. Nog
noordelUker liggen d. Shetlands-eilanden,
welke insgeltjks tot Schotland behooren.
Schotland wordt evenals Engeland in graafschappen (counties of shires) verdeeld. d.
Namen dozer graafschappen zijn Midlothian
of Edinburgh, Westlothian of Linlithgou, Eastlothian of Haddington, Berwick, Teviotdale
of Roxburgh, Selkirk, Tweeddale of Peebles,
Dumfries, Eastgallo way of Kircudbright,
Westgalloway of Wigtown, Ayr, Lanark of
Clyderdale, Renfrew, Stirling, Clackmannan,
Fife, Kinross, Dumbarton of Lenox, Bute,
Inverary of Argyll, Perth, Forfar of Angus,
Kincardine of Mearns, Aberdeen of Mar,
Banff, Elgin of Moray, Nairn, Inverness, Ross
en Cromarty, Sutherland, Caithness, d. Orkadeu en d. Shetlandsche eilanden. d. Voorn.
steden v. Schotland met respectieveltjk Naar
aantai iawonArs zijn d. hoofdstad Edinburgh
met 268 000, Glasgow met 56-5 ROO. Dundee met
158 000 en Aberdeen met 124 000 inw. Schutland
is nagenoeg overal v. goede scholen voorzien,
welker oprichting v. 't laatst der 17e eeuw
dagteekent. Van d. hoogescholen to Edinburgh,
Glasgow, Aberdeen en s. Andrews is d. eerste
d. belangrijkste. Ztj hebben goede en wel
voorziene bibliotheken. d. Hoogeschool to
Aberdeen word reeds in d. The eeuw opgericht.
Geschiedenis. Oudtijds door Keltische en Germaansche stammen bevolkt, komt Schotland
't eerst voor onder d. naam Caledonia, ten tUde
v. Julius Agricola, die in 't jaar 78 n. Chr. door
keizer Vespasianus tot stadhouder v. Britannie
benoemd ward. Agricola drong tot 't Grampian gebergte door en legde in Zuid-Schotland vele sterkten aan. 'tZelfde ward later
door andere Romeinsche bevelhebbers gedaan, die echter nooit verder naar 't noorden
doordrongen. Toen keizer Septimius Severus
in 207 't plan vormde, 't geheele eiland
to onderwerpen, moest hU dit opgeven en
zich vergenoegen met 't optrekken v. een
nieuwen scheidsmuur, die zich v. d. eons zee
tot d. andere uitstrekte. Caracalla poogde to
vergeefs d. Caledoniers verder terug to drijyen on d. verdedigingsrnuur, dien keizer Hadrianus in 121 gebouwd had, bleef v. teen af
d. bests beschutting tegen d. invallen der
Noordsche volken. 't Verkeer met d. Romeinen had een weldadigen invloed op die stammen, welke onmiddellUk t. N. v. genoemden
muur on nog binnen d. uiterste grenzen der
Romeinsche verdedigingslinien woonden.
Nadat er geruimen tijd v. 't noorden v.
Britannia geen melding is gemaakt, verneemt
men d. naam Caledoniers niet meer, doch
koraen in d. 4e eeuw d. Picten on Schotten
(Picti en Scotia blj Ammianus Marcellinus)
als d. bewoners dier strekeu voor. In welke
betrekking zU tot d. oude Caledoniers stonden, is onzeker. Toen d. Romeinsche legioeken omstr. 420 Britannia verlieten, teruggeroepen ter bescherming v. Italia tegen d.
invallen v. Germaansche stammen in dat
land, kregen d. Picten en Schotten d. handen
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ruim en drongen zij zuidwaarts, totdat d.
Anglen en Saksen, onder Hengist en Horsa,
in 449 d. Britten te huip kwamen. Van dien
tijd af ligt d. geschiedenis der Picten en Schot•
ten gedurende twee eeuwen in 't duister.
Tuss. d. bewoners v. Ierland en die v. Schotland, welke in afkomst en zeden veel overeenkomst hadden, schijnt eenige betrekking
onderhouden te zun, waaruit zich d. aankomst v. Iersche volkplantingen laat verklaren, die zich in 't begin der 6e eeuw in
Schotland vestigden en er 't Christendom
overbrachten. Omstr. 't midden der 6e eeuw
ijverde d. heilige Columbanus voor d. uitbreiding der christelijke leer in Schotland en
stichtte doze op 't eiland Jona een klooster,
waaruit vele predikers voortkwamen.
d. Picten on Schotten leefden geruimen tijd
in onophoudelijke twisten onderling en met
d. Angelsaksen. Omstr. 831 stierf 't vorstengeslacht der Picten uit en maakte Alpin,
koning der Schotten, aanspraak op d. hoerschappij over d. Picten. Hij word echter in d.
slag gevangen genomen en meedoogenloos
omgebracht. Zijn zoon Kenneth was gelukkiger: hij onderwierp in 843 d. Picten en
word daardoor d. stichter v. 't koninkrijk
Schotland, waarvan d. Romeinsche Pictenmuur, tuss. d. Clyde en d. Forth, geruimen
tUd d. zuidelijke grens bleef.
Van tijd tot tUd had Schotland v. d. invallen der Noormannen of Denen veel to lijden,
die er zich in d. 9e eeuw voor 't eerst vertoonden. d. Pogingen v. Athelstan, een kleinzoon v. Alfred d. Groote, om Northumberland,
waar d. Denen heerschten, on een gedeelte v.
Schotland aan zich to onderwerpen, hadden
in 938 een inval der Schotten en Denen in
Engeland ten gevolge, die ten nadeele der
verbondenen afliep. d. Zoon v. Athelstan
stond echter in 944 Cumberland a. d. koning
v. Schotland af, op voorwaarde, dat daze hem
tegen d. Denen zou helpen. d. Aanspraken
der latere Engelsche koningen op d.leenheerschappij over Schotland grondden zich deels
op die schenking, deels op d. vroegere invallen, waardoor Schotland volgens Engelsche
schrUvers cijnsbaar gemaakt zou ztjn. 't Gesloten verbond deed d. invallen der Denen
en Noormannen menigvuldiger worden, doch
Schotland word niet geheel onderworpen en
koning Malcolm behoefde in 't begin der lie
eeuw, zelfs a. Knoet, slechts leenhulde to bewijzen wegens Cumberland. Koning Duncan
werd in 1040 vermoord door zijn neef Macbeth, die een tUd lang rustig regeerde, doch
in 1054 met Engelsche huip bij Lunfanan verslagen werd, waarna Malcolm Canmore, een
zoon v. Duncan, d. kroon aanvaardde. Nadat
Willem v. Normandi6 Engeland veroverd had,
vluchtten vele zijner tegenstanders n. Schotland on verlokten dozen d. koning, die hen gastvrij ontving, tot een inval in Engeland (1071).
Daarbij werden ongehoorde wreedheden gepleegd, die natuurlijk tot wraak aanspoorden.
d. Vrede word echter gesloten op voorwaarde,
dat Malcolm hulde zou doen wegens zijn
Engelsche leenen. Schotland bleef sodert dien
tijd een toevluchtsoord voor d. misnoegde
bewoners v. Engeland, die op d. taal on d.
zeden v. Zuid-Schotland, waar zlj zich 't meest
ophielden, een overwegenden invloed uitoefenden. Ook werden d. instellingen v. 't
leenrecht er langzamerhand ingevoerd. Schotland had a. Malcolm on diens vrome gemalin
Margareta veel to danken. Toen na d. dood
v. Willem d. Veroveraar (1087) d. krijg opnieuw ontbrand en Malcolm in 1093 in d.
VIII.

SCH.

strijd gesneuveld was, brak voor Schotland
weer een tijd v. binnenlandsche oneenigheden
aan. Donald, een brooder, on Duncan, eon
onechte zoon v. Malcolm, moesten onderdoen
voor diens zoon Edgar, die achtereenvolgens
word opgevolgd door ztjn broeders Alexander
en David. d. Laatste mengde zich in d. geschillen over d. Engelsche troonopvolging,
deed een inval in Engeland en Teed in 1138
op d. vlakte v. Cottonmoor bij Northallerton
een geduchte nederlaag. David overl. in
1153, nadat Hendrik Plantagenet door koning
Stephanus tot diens opvolger in Engeland
benoemd was.
d. Oorlogen tuss. Engeland en Schotland
bleven voortduren. BU een verdrag, dat in
1189 tuss. Richard Leeuwenhart en Willem d.
Leouw v. Schotland gesloten word, verklaarde
d. eerste d. laatste, tegen betaling v. 100 000
p. st., vrtj v. d. afgedwongen leenroerigheid.
d. Moeielijkheden, waarin Jan zonder land
met zijn onderdanen gewikkeld word, openden een betere toekomst voor Schotland
onder Alexander II, die Willem was opgevolgd. Onlusten in d. Hooglanden waren intusschen niet zeldzaam. Alexander word in
1249 door zjjn minderjarigen zoon opgevolgd,
die, na d. regeering zelf aanvaard to hebben,
met Hako v. Noorwegen in oorlog kwam en
in 1266 bij verdrag d. Hebriden voor Schotland
verwierf. d. Schoone toekomst, waarmee men
zich in Schotland vleide, word door 't kinderloos overltjden v. Alexander III in 1286 plotseling bedorven. Na d. dood zUner achtjarige
kleindochter maakten John Baliol, Robert
Bruce en John Harting, zonen v. drie dochtors v. een brooder v. Willem d. Leouw, aanspraak op d. troon, die door Eduard I v.
Engeland onder vernederende voorwaarden
a. d. eerste word toegekend. Baliol wilds zich
daarvan ontslaan, doch Teed in 1286 bij Dunbar
een beslissende nederlaag, waarna hij eerst
in Engeland on vervolgens in FrankrUk gevangen gehouden werd. Onder die omstandigheden trachtte William Wallace zijn
vaderland to bevrijden; hij verloste 't v. d.
Engelsche heerschapptj en word in plaats v.
d. afwezigen koning tot bestuurder des rijks
benoemd. In 1298 word hij echter bij Falkirk
geslagen en daarna zwierf hij ale een partijhoofd rond, totdat hij in 1305 a. d. Engelschen verraden en to London ter dood gebracht word. Toen Schotland nu schijnbaar
geheel afhankelijk en d. gevangen Baliol in
FrankrUk gestorven was, stelde Robert Bruce,
d. zoon des vroeger genoemden, zich a. d. spits
der zijnen, doze maakte zich v. 't kasteel
Dumfries meester en werd in 1306 tot koning
gekroond. Ilij moest echter voor d. Engelschen waken on vluchtte n. Ierland, vanwaar
hij in d. herfst n. Schotland terugkeerde. d.
Dood v. Eduard I schonk hem d. gelegenheid
zich in 't rustig bezit v. ztjn rtjk to stollen en,
toen d. Engelschen in 1314 d. oorlog hervatten,
werden zij bij Bannockburn geslagen. Na die
overwinning was 't Robert's eerste zorg, d.
kroon in ztjn geslacht to verzekeren. Er werd
bepaald, dat, na 't uitsterven der mannelijke
nakomelingen v. Robert en diens broader
Eduard, d. rechten op d. nakomelingen v.
Robert's dochter Marjoria zouden overgaan.
Zij huwde met Walter, wrens geslacht in 't
erfelijk bezit was v. 't rijkshofmeesterschap
in Schotland en daaraan d. naam Stewart of
Stuart ontleende. Om zich moor steun to
geven, riep Robert in 1326, nevens die v. d.
adel en d. geestelijkheid, voor 't eerst leden
v. d. burgerstand voor 't parlement op. d.
29
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vrede, in 1327 to Newcastle met Engeland
gesloten, overleefde Robert niet lang, daar
hij in 1329 overt. en door ztjn minderjarigen
zoon David II werd opgevolgd.
Tildens d. voogdtjschap landde Eduard, d.
oudste zoon v. John Baliol, die zich in Frankrijk had opgehouden, in Schotland; hij list
er zich kronen en moist zich v. 1332—'42 met
Engelsche hulp staande to houden. David II
liet zich door Frankrijk overhalen, d. wapenen tegen Engeland op to nemen. Philippa
v. Henegouwen, gemalin v. Eduard Ill, sloeg
d. Schotten en voerde bun koning gevankelijk n. London. Baliol deed in 1356 afstand v.
zijn rechten on d. gevangen koning werd in
1357 tegen een aanzienitjk losgeld ontslagen.
Hij bleef echter tot ztjn dood (1370) onder d.
invloed des konings v. Engeland.
Nu beklom Robert, d. rijks-hofmeester en
stamvader v. 't huis Stuart, d. troon, die, d.
geest der natie volgende, zich nader a. Frankrijk aansloot. Dit was minder voordeelig uit
een staatkundig dan uit een maatschappelijk
oogpunt, daar d. handel der Schotten er grooteltjks door begunstigd werd. Van dien tijd
of dagteekent ook d. Schotsche lijfwacht der
Fransche koningen. In 1390 werd Robert II
opgevolgd door Ain zoon Jam, dio
zoek des parlements, dat in dien naam een
ongelukkig voorteeken zag, d. naam Robert
III aannam. 't Bestuur v. dozen worst was
zwak; toen hij in 1405 zijn zoon Jacobus n.
Frankrijk zond, om er diens opvoeding to
doen voltooien, viel d. prins in handen der
Engelschen, die hem gevangen hielden. Robert
III overt. in 1406 en Jacob werd eerst in
1424 uit d. Engelsche gevangenschap ontslagen. Hij keerde in zijn rijk terug, na Johanna
v. Beaufort, een kleindochter des hertogs v.
Lancaster, gehuwd to hebben. Hij vond Schotland in een treurigen toestand: d. wetten
werden slecht gehandhaafd, 't koninkltjk gezag was er in verval, d. adel oproerig on
onrustig, d. burger- en boerenstand waren gedrukt, d. kroongoederen vervreemd. Jacobus
bracht in d. meeste zaken een gelukkige verandering, ofschoon 't hem moeite kostte, zich
ook in d. Hooglanden eenigszins to doen eerbiedigen. Hij nam vele goede maatregelen,
om 't belang des yolks te bevorderen en handel
en nijverheid a. to moedigen, terwtjl hij
allerlei soort v. handwerkslieden uit Vlaanderen list overkomen, die groote voorrechten
ontvingen. Toen hij in 1437 door eenige saamgezworene edelen in een Karthuizer klooster
bij Perth vermoord werd, waren vele zijner
oogmerken nog slechts ten deele bereikt en
brak er weer een onrustige tijd aan, waarin
d. adel d. gelegenheid kreeg om gin vorig
aanzien to herwinnen. Jacobus II nam acht
jaar later d. regeering zelf in handen en had
door krachtige en vaak geweldige maatregelen
d. koninklijke macht zeer uitgebreid, toen hij
in 1460 door 't springen v. eon stuk geschut
gedood werd. Zljn zoon, Jacobus III, huwde in
1470 met Margareta v. Denenlarken, die haar
gemaal d. Orcaden en d. Shetland-eilanden
ten huweltjk medebracht. d. Koning beoefende
d. wetenschappen en schoone kunsten, waardoor hij echter v. regeeringszaken werd afgehouden en d. achting v. velen verloor. 't
Kwam tot een opstand en d. koning, die in
1488 uit d. veldslag bij Stirling vluchtte,
word in d. woning eons molenaars verraderlIjk omgebracht. Jacobus IV, die hem opvolgde,
bezat daarentegen alle eigenschappen, die een
krUgszuchtigen adel voor hem konden win!len. Zijn neiging tot pracht• en kostbare ,ver-
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maken had alleen 't voordeel, dat handel en
nijverheid erdoor aangemoedigd werden. d.
Stapel der Schotsche waren werd weer n.
Vero, in Zeeland, verlegd, terwij1 d. visch
vangst langs d. kusten v. Schotland, geruimen
tijd een rijke bron v. winst voor d. Nederlanders, onder d. eigen bevolking aangemoedigd
werd. Onder begunstiging v. vrede met d. naburen, geraakten d. bewoners v. Zuid Schotland
tot een hoogeren trap v. beschaving on welvaart dan die der Hooglanden, walks daarin
ver bij hen ten achter bleven.
Na in 1496 ten behoove v. Perkin Warbeck
d. wapens tegen Engeland to hebben opgevat,.
sloot Jacobus in 1502 vrede; 't huwelijk v.
Jacobus IV met Margareta, dochter v. Hendrik VII, eon der voorwaarden v. 't verdrag,
baande d. wag tot d. latere vereeniging
Schotland en Engeland. In 't belang v. Frankrijk deed Jacobus in 1513 een inval in Engeland
on in d. slag bij Flodden verloor hij 't leven.
Hevige binnenlandsche oneenigheden kenmerkten d. minderjarigheid v. Jacobus V, die
bij d. dood ztjns vaders slechts anderhalfjaar
oud was. Toen hij in 1528 d. teugels v. 't bewind in handen nam, openbaarde zich al
spoedig ztjn zucht tot uitbreiding der koninkitjke macht er., stet
d hulp derbijgaan, om d. overmoed v. d. adel to breidelen. d. Invloed v. d. burgerstand in Schotland
was to dien tijde nog zeer gering. d. Hervorming, die ook in ztjn rijk doordrong, vond
ondanks d. pogingen v. Hendrik VIII, om
neef daardoor gunstig to stemmen, in Jacobus geen beschermer. Daze huwde daarentegen, na 't overlijden ztjner eerste gemalin,
met Maria de Guise, hertogin v. Longueville,
bevestigde daardoor zijn verbond met Frankrijk on legde d. grond tot d. verwijdering Cuss_
't hof en d. Protestantsche kerk in Schotland. Een kortstondige oorlog met Engeland
in 1542 werd weinig roemvol gevoerd on d.
koning overt. in 'tzelfde jaar door smart of
vergif, nadat hem eenige dagen to voren d.
geboorte saner dochter bericht was. Dit kind
was d. later zoo ongelukkige Maria Stuart.
d. Strijd met Engeland werd voortgezet en
d. rust des lands v. binnen on v. buiten evenzeer bedreigd. Sardinaal Beaton, die in 154e•
vermoord werd, vervolgde d. aanhangers der
nieuwe leer, die in aantal toenamen on in.
John Knox een perigen voorstander yonder)...
In 1547 laden d. .Schotten bij Pinkey een geduchte nederlaag; zij kregen in 't volgend
jaar hulp nit Frankrijk en zonden hun zesjarige koningin derwaarts, waar zij weldra
met d. dauphin verloofd werd. Schotland
verkeerde, ofschoon 't in 1550 vrede met Engeland gesloten had, in een ongelukkigen toestand, die niet verbeterde, toen Maria de Guise
in 1554 voor haar twaalfjarige dochter tot
regentes benoemd ward. Vier jaar later namen
d. dauphin v. Frankrijk en diens jeugdige
gemalin d. titel koning on koningin v. Engeland aan, daar zU d. rechten v. Elizabeth opd. troon haws vaders ontkenden. Daze daad
was een der voorn. redone* v. d. latere vijandschap der koningin v. Engeland tegen die v...
Schotland, ofschoon d. laatste, na d. vrede
v.' 1560, d. aangenomen titel wader aflegde_
Met Fransche hulp onderdrukte d. regentestot a. haar dood (1560) d. Protestanten, diedaarentegen, steunende op d. hulp v. Engeland, zich een ttjdlang zoodanig -verhieven,
dat d. uitoefening v. d. R.-Kath. godsdienst
in Schotland zelfs verboden werd. Onder die
omstandigheden landde Maria Stuart, wrier
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echtgenoot Frans II na een kortstondige regeering overl. was, 20 Aug. 1561 to Leith on zag
zij zich, als aanhangster der R.-Kath. kerk,
in een moeielijke positie tuss. d. strijdende
partijen geplaatst. Haar maatregelen ten behoove der oude leer, haar huwelijk met Darnley en dat met Bothwell (die verdacht werd
v. deelgenootschap a. d. moord v. Darnley)
maakten d. verwijdering tuss. d. koningin en
Naar onderdanen grooter en gaven eindelijk
aanleiding tot gewapend verzet, waarbtj d.
troepen der koningin d. nederlaag laden. 't
Was d. 16 Mei, dat Maria besloot d. golf v.
Solway over to steken on zich onder d. hoede
der koningin v. Engeland te stellen, doch deze
hield haar gevangen, totdat Maria, beschuldigd
v. a. een samenzwering tegen Elizabeth to
hebben deelgenomen, op 8 Febr. 1587 door
beulshanden 't leven verloor. d. Partij der
ongelukkige Maria Stuart had intusschen, na
veel vergeefsche pogingen om haar zaak to
doen zegevieren, 't onderspit gedolven. Jacob
VI, haar 12-jarige zoon uit 't huwelijk met
Darnley, begon in 1578 te regeeren, bijgestaan
door een staatsraad. Elizabeth trachtte op
allerlei wijzen haar invloed in Schotland uit
to breiden en to bevestigen. In 1586 sloot zij
een verbond met Jacob VI tot handhaving
der Protestantsche kerk in beide landen; zij
legde d. Schotschen koning een jaargeld toe en
beloofde geen stappen to zullen doen, om zijn
aanspraken op d. Engelschen troon to benadeelen. d. Dood zijner moeder werd zoo goad
mogelijk verontschuldigd en Jacob weigerde
elke deelneming a. plannen tegen Elizabeth.
d. Vrees voor 't tegendeel veroorzaakte, dat
d. Schotsche Protestanten in 1588 bun eerste
verbond (covenant) sloten. 't Bestuur des
konings, die zich op schoolsche geleerdheid
en 't bespreken v. allerlei theologische twistpunten toelegde, was zwak en deed in Schotland vele binnenlandsche woelingen ontstaand. In 1597 gemaakte bepaling, dat eenige Protestantsche geestelijken zitting in 't parlement
zouden hebben, legde d. grond tot d. invoering der bisschoppeltjke hiOrarchie, waarvan
d. Schotten een atkeer hadden.
d. Vereeniging der kronen v. Engeland on
Schotland had in 1603, na d. dood v. Elizabeth, op vreedzame wijze plaats on Jacobus
nam d. titel koning v. Groot-Britanni6 aan.
Schotland ondervond er aanvankeltjk slechts
nadeelige gevolgen van, daar een onrustige
adel on een afwezig gebieder, die zich,
naar 's konings eigen woerden, beter deed
gehoorzamen met d. pen dan vele zijner
voorvaderen met 't zwaard, 't rijk in d. 17e
eeuw tot een prooi v. binnenlandsche oneenigheden maakten, die op d. lagere yolksklassen met dubbele z waarte drukten. Landbouw, nijverheid on handel waren zeer achterlijk en slechts enkele steden genoten er d.
voordeelen van. Een voorstel tot geheele
ineensmelting der beide rijken word in 1604
door d. Schotten afgeslagen, die zich in 1610
echter d. invoering der bisschoppelijke waardigheid moesten laten welgevallen, welke
door die v. sommige gebruiken der Engelsche
kerk gevolgd werd. Karel I, die in 1625 zijn
vader opgevolgd was, sloeg denzelfden wag
in, wilde op aansporing v. d. Engelschen
bisschop Laud steeds verder gaan en lokte
door zijn maatregelen d. tegenstand der Schotten uit. 't Covenant werd in 1638 to Edinburgh
plechtig vernieuwd. d. Binnenlandsche twist
was er in 1641 nauwelijks btjgelegd on d.
koning, die zich voor dat doel n. Edinburgh
begeven had, vandaar teruggekeerd, of d.
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strijd tuss. hem en 't Engelsche parlement
brak uit. Na d. slag bij Naseby (1645) week
Karel n. Schotland, waar d. partijschappen
niet minder woedden, en d. Schotten leverden
d. worst voor 400 000 p. st. a. d. troepen v. 't
Engelsche parlement uit. Karel werd in 1649
onthoofd on een machtige partij in Schotland
verklaarde zich voor Karel II, die in d. markies v. Montrose een steun vond. Karel Teed
echter in 1651 bij Worcester een geduchte
nederlaag en moest d. wijk nemen n. Frankrijk,
terwijl Cromwell's Leger onder generaal Monk
tot in d. hooglanden doordrong, om a. alle
verzet een eind te maken. Bij Cromwell's
dood, in 1658, beyond Monk zich nog in Schotland. Onder Karel II, die in 1660 hersteld
werd en tot 1685 regeerde, alsmede onder ztjn
broader, Jacobus II, die hem opvolgde,gaven
d. kerkelijke aangelegenheden in Schotland
herhaalde malen aanleiding tot binnenlandeche oneenigheden.
Toen d. hertog v. Monmouth en d. graaf
v. Argyle hun plannen, Engeland on Schotland tegen Jacobus II in opstand to brengen,
met 't Leven geboet hadden, verdubbelde d.
koning zijn liver voor d. R.-Kath. kerk. Na d.
landing v. Willem III droegen ook d. Schotten hem en zijn gemalin d. kroon op. Van
dat tijdstip of ontving d. burgerstand grooter
vrijheid en kreeg deze meer invloed op d. gang
der zaken. Met d. dood v. Claverhouse, die in
1689 sneuvelde, verloor d. partij v. Jacobus II
in Schotland haar krachtigsten steun. Willem
III achtte d. innige vereeniging v. Schotland
met Engeland voor beide rijken nuttig en
overl. in 1702 met d. wensch, dat zijn opvolgstar Anna deze vereeniging tot stand mocht
brengen. Een verdrag, in 1706 door lord Somers
met dat doel ontworpen (volgens 'twelk
Engeland en Schotland voortaan den rijk
zouden zijn, onder een houfd en een parlement, met gelijke belastingen en geltjke rechten in handel en scheepvaart, doch een afzonderltjke burgerlijke rechtsbedeeling), werd, na
een hevige tegenkanting, in d. laatste zitting
v. 't Schotsche parlement in Oct. 1706 goedgekeurd en sedert 1 Mei 1707 vormen dus
beide rijken den geheel. In 't hoogerhuis v.
't parlement des vereenigden koninkrijks zouden 16 Schotsche pairs, in 't lagerhuis 45
afgevaardigden zitting hebben. Sedert d. aanneming der Reform-bill in 1832 is echter ook
d. vertegenwoordiging v. Schotland gewijzigd
on 't getal der afgevaardigden voor 't lagerhuis vermeerderd. d. Presbyteriaansche kerk
is in Schotland d. heerschende gebleven. d.
Btjval, dien d. ondernemingen der verdreven
Stuarts in 1715 on '45 tot herwinning v. d.
voorvaderltiken troon in Schotland vonden,
deden zien, dat een groot deel der bevolking
zich tegen d. tot stand gekomen vereeniging
bleef verzetten.
Schotsche lindeboom. d. Gewone eschdoorn of shorn (zie Ahorn) wordt soms aldus
geheeten.
Schotsche wijsbegeerte noemt men d.
leerstellingen v. d. school der wijsgeeren, die
gedurende d. 18e en in 't begin der 19e eeuw
a. d. hoogeschool to Edinburgh met roam d.
philosophischen leerstoel hebben ingenomen,
o. a. die v. Beattie, Ferguson, Home, Hutcheson, Oswald, Reid, Smith en Dugald Stewart.
d. Meeste Schotsche wijsgeeren namen in d.
wetenschap der bespiegeling d. grondbeginselen v. Baco en Locke aan en stonden d. empirische methode voor, doch zonder in eon
eenzijdig sensualisme to vervallen (zie Sen.
sualisme).

In 't practische of in d. zedenleer
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namen zU gezond verstand en 't zedeltjk
gevoel tot richtsnoer en hun voordracht was
meer populair dan strong afgetrokken, waardoor zj op hun land- en ttjdgenooten met te
meer vrucht hebben kunnen werken. ZU
waren zeer tjverig in 't bestrijden v. 't materialistisch ongeloof der 18e eeuw en 't scepticisme v. Hume. Hierdoor hebben d. Schotache wtjsgeeren zich btjzonder verdiensteltjk
gemaakt; in d. 19e eeuw zijn hun gevoelens
en leerstellingen in Frankrijk door RoyerCollard, Cousin en Jouffroy meer algemeen
bekend geworden. Men kan zeggen, dat d.
nieuwere Fransche wUsbegeerte, welke op
die v. Condillac gevolgd en onder d. naam
„eclectische" school bekend is, uit d. Schotsche is voortgekomen. Vergel. ook d. art.
Home, Hutcheson, Reid, Stewart en Hume.
Schotschrift, ook libel of pamflet geheeten, is d. naam v. een vlugschrift, dat ten
doel heeft een persoon of zaak op een hatelijke wijs a. d. kaak to stellen. GewoonlUk
verschijnt 't zonder d. naam v. d. schrUver,
althans niet onder diens eigen of waren naam,
on in zoover is 't veelal alleen reeds een
onedel middel ter bestrtjding.
Schott
AAn Duitsch orientalist,
gob. 3 Sept. 1802 to Mainz, overl. 21 Jan. 1889
to Berlijn, waar hij sedert 1838 hoogl. was.
Hij schreef o. a. „Versuch fiber die tatarischen
Sprachen" (1836), „Buddhismus in Hochasien
and China" (1844), „Beschreibung. der chinesischen Litteratur" (1854), „Altaische Studien"
(1860 e. v.), „Zur Uigurenfrage" (2 dln, 1874—'85)
en „Die Sprache des Volkes Rong auf Sikkim"
(1882).
Schott (ANToN), een beroemd Duitsch tenorzanger, gob. in 1816 te Staufeneck. Tot 1871
was hij Wurtembergsch artillerie-officier, doch
bj wtjdde zich sedert uitsluitend a. d. zang- on
toonkunst, engageerde zich eerst a. d. hofopera
to Mauchen, vervolgens a. die to Berlijn en
vestigde zich in 1875 to Hannover, vanwaar
uit hij concertreizen ondernam en in 1884 o. a.
ook Nederland bezocht.
Schouderblad, Zie Geraamte.
Schouman (HART), een Nederl. teekenaar,
graveur en schilder, in 1710 to Dordrecht gob.,
waar hij v. Adriaan van der Burgh zijn eerste
onderwUs in d. kunst ontving. Op zijn 26e
jaar vestigde hU zich to 's-Gravenhage, waar
1ltj onder moor bestuurder der teekenacademie
en hoofdman v. d. broederschap „Pictura"
was en in 1792 overl. HU heeft zich eon gunstigen naam verworven door zUn voorstellingen v. dieren, vooral v. vogels. Gedeelteltjk
door zUn studio op d. werken v. Weeninx
on Hondekoeter, maar vooral door zUn getrouwe en gezette waarneming der natuur
bracht htj 't in dit genre tot een aanzienlUke
hoogte. ZUn vogels (voor zoover ztj niet naar
opgezette voorwerpen geteekend warden) zUn
meestal onberispelijk v. teekening, levendig
en bevallig voorgesteld ; door 't koloriet wist
141 telkens d. dons- of fluweelachtigen vederdos en d. schitterendste schakeeringen zeer
juist weer to geven. d. Meeste zUner studien
maakte hU in d. diergaarde v. 't kleine Loo
b4j 's-Gravenhage en in 't kabinet v. natuurlijke historie des stadhouders. Een aantal
afbeeldingen v. dieren in A. Vosmaer's beschrUving v. die diergaarde en dat kabinet
zUn door Fokke e. a. naar SCHOUMAN gegraveerd. (Genoemd work verscheen in all. met
gekleurde platen v. 1766—'87 to Amsterdam).
Verder heeft SOROUMAN vele werken v. oudHollandsche meesters in teekening gebracht,
aismede een - menigte portretten en familia-

stukken geschilderd. Daaronder behooren die
v. d. elf heereft der Munt to Dordrecht. Ook
beschilderde htj onderscheidene zalen on vertrekken in aanzienlUke huizen met zUn voorstellingen uit d. dierenwereld. Eindeltjk heeft
hij ook gegraveerd (zwarte kunst), getitst on
in glas gesneden. Onder ztjn zwarte-kunstprenten kent men: Gerard Douw, rookende
in ztjn venster, naar Douw, eon mansportret
naar F. Hals, d. coquette naar Schalken en
eon paar prenten naar C. Troost. Onder zijn
etsen komt voor Gen kopie naar P. Potter's
„Koekop".
Schouman (MARTINUS), een Nederl. zeeschilder, in 1770 te Dordrecht gob. en eerst
door d. Dordschen schilder Versteeg, later door
zijn oudoom Aart Schouman te's-Gravenhage
in d. kunst opgeleid. Na zich daar met ',Ivor
op 't teekenen naar d. natuur to hebben toegelegd, vestigde hij zich to Dordrecht, waar
hij zich weldra een grooten naam als kunstenaar verwierf. Aanvankelijk maakte hij alleen
teekeningen in rood en zwart krijt en in
waterverf. In 1810 ward een v. daze teekeningen door d. maatschappij „Felix Meritis" to
Amsterdam met goud bekroond. Maar weldra
begon SCHOUMAN ook to schilderen en wel
zeestukkeu, waarin bcb.:...lve v 't nu eo ns
rustige, dan weer stormachtige element, ook
veel work maakte v. d. stoffage, schepen,
figuren enz. Gemeenschappeltjk met d. beroemden Schotel, in die jaren ztjn leerling,
schilderde hij d. aftocht der Franschen v. voor
Dordrecht in 1814 en 't bombardement v.
Algiers in 1816. Zijn schilderijen vonden een
plaats in d. aanzienlijkste verzamelingen. Tot
op gevorderden leeftijd bleef hij ijverig workzaam; d. -'s-Gravenhaagsche tentoonstellingen
v. 1839 on '41 getuigden nog v. ztjn groote
werkkracht. gelegenheid der Rubensfeesten
to Antwerpen viel hem voor 't laatst 't eeremetaal ten deel. Hij overl. to Breda, 30 Oct.
1848. — Zijn zoon ISAAC SCHOUMAN, geruimen
ttjd leeraar in d. teekenkunst a. d. Koninklijke
Militaire Academie, maakte zich naam als
portretschilder.
Schout bij nacht is d. laagste rang der
vlagofficieren, overeenstemmende met dien
v. generaal-majoor bij d. landmacht. d. Schoutbtj-nacht moest vroeger 't toezicht over d.
vloot gedurende d. nacht houden ; vandaar d.
naam. Hid voert ztjn vlag a. d. bezaanssteng
en commandeert btj eon groote vloot gewoonlUk d. voor- of achterhoede.
Schouw (Jo4xIM FREDERIK), een beroemd
plantengeograaf, 7 Febr. 1789 to Kopenhagen
gob., waar zUn vader wijnhandelaar was. Al
vroeg toonde SCHOUW een groote voorliefde
voor d. natuurlUke historie, vooral voor d.
plantkunde, waarover htj reeds op ztjn 13e en
14e jaar d. voorlezingen v. d. beroemden Vahl
bUwoonde. Student geworden a. d. universitelt to Kopenhagen (1808), wtjdde htj zich
echter niet a. zUn geliefkoosde vakken, maar
a. d. studio der rechtsgeleerdheid, waarin hij
d. vereischte examina met glans aflegde. Nadat
hij in 1812 met d. botanicus Smith een wetenschappelUke refs n. Noorwegen gemaakt had,
trad htj in 1813 in eon ondergeschikte betrekking a. d. kansolartj in Deenschen staatsdienst.
SOHOUW' voelde zich maar weinig aangetrokken door d. systematische botanie en zUn
reizen brachten goon materiaal voor d. beschrijving v. nieuwe planten aan; ook met d. inwendigen bouw der plant hield htj zich weinig
bezig; 't gedeelte des botanische wetenschap,
dat htj zich ten onderzoek had afgebakend,
-

-
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mische verhoudingen der plantenwereld, werd
door hem met bkjzondere voorliefde en grooten liver beoefend. d. Nieuwe afdeeling der
plantkundige wetenschap, door Alex. v. Humboldt in 't leven geroepen, d. plantengeographie, was 't punt v. uitgang voor SCHOUW'S
wetenschappelijke studie.
Terwiejl hij nog a. d. kanselarij werkzaam
was, schreef hij, ter verkrijging v. 't doctoraat in d. philosophic, een verhandeling over
't oorspronkelijke vaderland der planten(„Dissertatio de sedibus plantarum originariis",
1816). d. Reizen, door hem v. 1817 tot 1820
en v. 1829 tot 1830 in Duitschland, Frankrijk en Itali6 gedaan, droegen ertoe btj, om
zijn geest ook in andere opzichten to ontwikkelen en to verrijken, wat hem v. grooten dienst geweest is in zijn latere maatschappelijke on staatkundige positie. In 1821
was SCHOUW bdnoemd tot buitengewoon, vervolgens tot gewoon hoogl. in d. plantkunde
a. d. universiteit to Kopenhagen, terwijl hij
in 1841 directeur v. d. botanischen tuin ward.
Doch htj bepaalde zich niet tot zijn wetenschappelijken werkkring; hij strekte zijn
bemoeiingen ook tot 't staatkundige uit. Zijn
werkzaamheid op .dat gebied dagteekent v. 't
ontwaken v. 't politieke leven bij d. Deensche natie, na d. verordening v. 28 Mei 1831,
waarbij provincials stenden werden ingesteld.
SCEIOUW was d. eerste, die als publicist met
een orgaan voor zelfstandige en vrijzinnige
beschouwingen voor d. dag kwam, terwijl hij
ook op andere wijs v. zijn groote belangstelling in d. gebeurtenissen v. d. dag deed
blijken. Door dit alles verwierf hij zich,
met zijn edel en nederig karakter, zijn holder
ontwikkeld hoofd en zijn aangename vormen,
een groote populariteit en mocht hij zich in
't vertrouwen, d. liefde on d. achting zianer
landgenooten verheugen. Zijn .benoeming in
1834 (door koning Frederik VI) tot koninklijk
afgevaardigde der universiteit Kopenhagen
verwekte dan ook een -algemeene vreugde.
d. Stendenvergaderingen v. Seeland on Jutland kozen hem btj herhaling tot voorzitter,
want d. hoogl. in d. plantkunde was uitnemend
met d. parlementaire vormen vertrouwd en
leidde d. vergadering met zulk een waardigheld en onpartijdigheid, dat hij d. achting en
bijval v. alle partijen verwierf. Met voorbijgang v. zijn politieke geschriften, vermelden
wij v. scHouw's wetenschappelijke werken:
„Grondbeginselen eener algemeene Plantengeographie" („Grundtraek til en almindelig
Plantegeographie", 1822), „Plantengeographische Atlas" („Plantegeographisk Atlas", 1824),
„Schilderungen der Witterungszust&nde Danemarks" (1826), een bekroonde prijsvraag,„Beitrage zur vergleichenden Klimatologie" (1827),
„Specimen geographicae physicae comparativae" (1828) en „Europa, een gemakkelijk to
begrijpen natuurschildering" („Europa, en let
fattelig Naturskildring", 1832, met platen).
SCHOUW overl. 23 Apr. 1852. — Door Decandolle ward 't plantengeslacht Schouwia, onder
d. kruisbloemigen (Cruciferae), ter sere v.
hem genoemd.
Schouwburgen, Zie Tooneel.
Schouwen, een Nederl. eiland, tot d.
prov. Zeeland behoorende en begrensd door
d. Grevelingen in 't N., 't Dijkwater in 't 0.,
d. Ooster-Schelde in 't Z. en 't West- en Brouwershavensche Gat in 't W. d. Aangrenzende
eilanden zijn Goeree en Overflakkee, Duiveland
en Noord-Beveland; d. hoofdstad is Zieriksee,
terwijl andere plaatsen zijn Brouwershaven,
—
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Haamstede, Renesse, Duivendijke, Zonnemaire, Dreischor en Noordgouwe. d. Lengte
v. 't eiland is 4 1/2, d. breedte 1 a 2 uur; d.
bevolking bedraagt circa 20 000 inw. d. Lage
grond wordt gedeeltelijk door duinen (waarin
zich vele konijnen bevinden), doch grootendeels door zware dijken tegen d. zee beschermd.
Tot d. voorn. producten behooren koren, vlas,
oliezaad, meekrap, goad rundvee, visch en
gevogelte.
Schouw Santvoort, Zie Santvoort.
Schoyen (ELISABETH), een Noorweegsche
romanschrijfster, geb. in 1852 to Christiania.
Aanvankelijk schreef zij onder 't pseudoniem
PAUL AGATHON, later onder haar eigen naam.
Sedert 1871 woont zij meestal to Parijs. Van
haar werken noemen wij d. novellen „Raguvald" (1873) en „En Egteskab" (41. i. „een huwelijk", 1876) en d. romans „Svanhild" (1876,
in 't Fransch vertaald: „Le bonheur par
l'amour") en „Olaf" (1881).
Schrader (JoHAN), in 1721 to Tonnewaard,
in Friesland, geb., ward in 1747 buitengewoon
lector, in 't volgend jaar to Franeker gewoon
hoogl. in d. welsprekendheid en algem. historie
en in 1754 ook in d. vaderl. geschiedenis. Volgens Wijttenbach was hij een voortreffelijk
oordeelkundige, die door voorbeeld, leer en
geschriften uitmuntte, gelijk zijn „Observationes" en „Emendationes" op Latijnsche dichters
bewijzen. Na d. dood v. Oudendorp wenschte
hij, evenals Burman Secundus, dezen to
Leiden op to volgen en nam hij 't zeer
euvel, dat men a. Ruhnkenius boven hem d.
voorkeur gaf. In 1742 gaf hij 't dichtstuk v.
Musaeus op Hero en Leander uit; tot vestiging v. zijn roam was die uitgave echter niet
noodig, daar hij een der voortreffelijkste
Latijnsche dichters v. zijn tijd was, een ttjd,
zoo rtjk a. navolgers v. Virgilius en Horatius.
Weytingh zegt, dat, evenals nit 't Trojaanache paard enkel helden voortkwamen, zoo
ook in d. school v. SCHRADER slechts voortreffelijke Latijnsche dichters zijn gevormd;
om dit beweren to staven noemt hij d. namen
v. Theodoor v. Kooten, Rijk v. Ommeren,
Herman Bosscha, Jan Adam Nodell en Hendrik Waardenburg. Hun leermeester overl.

in 1783.

Schrader (HEINRICH ADOLPH), een verdienstelijk kruidkundige, 1 Jan. 1767 to Alfeld bij
Hildesheim geb. Zijn eerste onderricht ontving hij in laatstgenoemdestad en vervolgens
bezocht hij d. universiteit v. Gottingen, waar
hij in 1795 tot doctor in d. medicijnen bevorderd ward. In 1797 erlangde hij d. titel
medicinaalraad v. d. vorst v. Hildesheim; hij
ward privaat-docent to Gottingen en in 1803
buitengewoon hoogl. in d. medische faculteit
aldaar, terwijl hem tevens d. directie over d.
botaniscben tuin ward toevertrouwd. In 1809
ward hij gewoon hoogl. in d. medictjnen, in
1811 ook directeur v. d. landhuishoudkundigen
tuin. In 1816 ontving hij d. eeretitel hofraad
en in 1836 dien v. ridder der Guelphen-orde.
SCHRADER overl. 22 Oct. 1836, nadat hij 35
jaar lang directeur v. d. botanischen tuin der
Gottinger universiteit geweest was en gedurende 40 jaren a. d. Georgia Augusta d. botanie onderwezen had. Van zijn geschriften vermelden wij : „Spicilegium Florae germanicae"
(1794, met gekl. plat.); „Sertum Hannoveranum" (1795 —'98, met gekl. plat.) ; „Nova genera
plantarum" (1797, met gekl. plat.); „Journal
fiir die Botanik" (1799-1803, met plat.);„Flora
Germanica” (1806); „Catalogue horti GOttingensis" (1806); „Genera nonnula plantarum
emendata et observationibus illustrata" (1808);
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„Hortus GOttingensis" (1809); „Monographia
generis Verbasci" (1813 -1823); „De Asperibolus" (1820); „Biumenbachia, novum genus"
(1827); en „Analecta ad Floram Capensam"
(1832); ook d. laatste werken zijn alle met
platen. — d. „Reliquiae Schraderiana" eindeltik
(1838) bevatten d. nagelatene, onvoltooide botanische verhandelingen, alsmede een levensbericht v. SCHRADER.
Naar SCHRADER is 't geslacht Schradera
Vahl, in d. familie der Rubiaceae, genoemd.
Schrader (JULIUS FRIEDRICH ANTONIO), een
Duitsch historie- en portretschilder, geb. 16
Juni 1815 te Berlijn, waar hU sedert 1848
prof. a. d. academie is. Van zUn werken noemen wij „Overgave v. Calais a. Eduard III v.
Engeland" (1847, in d. nationale galerij te Berlijn), „Fred. d. Groote na d. slag bij Collin"
(1849, in 't museum to Leipzig), „d. Dood v.
Leonardi da Vinci" (1851), „Afscheid v. Karel I
v. zijn kinderen" (1855), „Esther voor Ahasverus" (1856, zijn meesterstuk, wat koloriet
betreft, evenals 't vorige in d. nationale galerij
to BerlUn), „Elisabeth onderteekent 't doodvonnis v. Maria Stuart", „Maria Stuarts laatste
oogenblikken" en „Aanbidding der koningen"
(1684). ook schiiderde SCHRADER porLrebten v.
vele beroemde personen.
Schrader (EBERHARD), een verdienstelijk
Duitsch assyrioloog, geb. 5 Juni 1836 to Brunswijk, achtereenvolgess hoogl. to Zurich, Gieszen, Jena on (sedert 1875) to Berlijn. Van zijn
werken noemen wU „Studien zur Kritik und
Erklarung der biblischen Urgeschichten" (1863),
„Die assyrisch-babylonischen Keilinschriften"
(1872), „Keilinschritten und Geschichtsforschung" (1878), „Die Keilinschriften und das
Alta Testament" (2e dr. 1883) on „Zur Frage
nach dem Ursprung der babylonischen Kultur" (1885).
Schradieck (HENRI), een beroemd violist,
in 1846 to Hamburg geb., leerling eerst v.
Leonard to Brussel, naderhand v. David to
Leipzig. HU was in 1863 concertmeester to
Bremen, v. 1864—'68 leeraar a. 't conservatorium to Moskou, vervolgens concertmeester
v. 't philharmonisch orkest to Hamburg en
v. 1874—'82 concert-directeur on leeraar a. 't
conservatorium to Leipzig. In 1883 vertrok hU
als leeraar a. 't conservatorium n. Cincinnati,
in d. Vereen. Staten v. N.-Amerika. Tal v.
vioolwerken zijn door hem in 't licht gegeven.
Schranic (FRANZ VON PAULA), een Duitsch
natuurkenner, geb. 21 Aug. 1747 to Fambach
a. d. Inn (ieieren). HU was aanvankelUk
Jezulet, ward in 1784 hoogl. in d. botanie
en Iandhuishoudkunde to Ingolstadt, daarna
to Landshut en in 1809 directeur v. d. botanischen tuin to Munchen, waar hU 22 Dec. 1835
overl. HU schreef o. a. „Bayrische Flora"
(2 din, 1789 e. v.), „Fauna Boica" (3 din,
1798-1803), ,,Flora Monacensis" (4 dln, 1811—'18)
en „Plantae rariores horti academici Monacensis" (2 din, 1819).
Schrant (JOANNE'S UATTIAS), geb. 13 Jan.
1823 to 's-Gravenhage, studeerde in d. geneeskunde te Leiden, werd assistent in 't Buiten-Gasthuis to Amsterdam en vestigde zich
in 1853 als arts to Leiden, waar hu in 1862
tot hoogl. benoemd werd en 18 Mrt 1865 overl.
HU schreef vele verhandelingen in wetenschappelUke tUdschriften en was lid v. eenige
geleerde genootschappen.
Schraut (ALBRECHT), geb. 14 Dec. 1837 to
Weenen, waar hlj in d. natuuriijke historie
studeerde, kreeg in 1861 een betrekking _a. 't
mineralenkabinet. Hiervan was hg v.1868—'74
eerste custos, waarna 14 in laatstgen. jaar
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hoogl. in d. mineralogie werd. HU scbreef
o. a. „Lehrbuch der physikalischen Mineral°.
gie" (1866—'68), „Atlas der Krystallformen des
Mineraireichs" (1865—'67), „Physikalische Studien fiber die Beziehungen zwischen Materie
.und Licht" (1867) en „Handbuch der Edelsteinkunde" (1869).
Schreber (DANIEL GOTTLIEB MORITZ), geb.
15 Oct. 1808 to Leipzig, studeerde in d. geneeskunde, vestigde zich als arts in zijn geboorteplaats on was v. 1843—'50 directeur v.'t
door Carus gestichte orthopaedisch instituut.
HU overl. 10 Nov. 1861 on schreef o. a. „Die
planmaszige Scharfung der Sinnesorgane"
(1859), „Das Buch der Gesundheit", „Kallipadie" (1858), „Anthropos" (1859), „Ueber Volkserziehung" (1860) en „Pangymnastikon"(1863).
Schreckhorn (Schrikhoorn), d. hoogste
top v. een gletscherrtjken bergklomp der
Berner Alpen, in Zwitserland, 4100 M. hoog.
16 Aug. 1842 werd daze top voor 't eerst door
Agassiz on Desor beklommen.
Schreiber (ALOYS WILHEL11), 12 Oct. 1763
to Kappel, in Baden, geb. on overl. 21 Oct.1841
to Baden-Baden, was a. 't gymnasium to Baden
eerst leerling, later onderwijzer der aesthetica,
weike weleusuhap u1J etnitn is 1805 tie hoogl.
to Heidelberg onderwees, geltjk made eenige
jaren later 't natuur- on staatsrecht. Doch
omstandigheden, die 't gevolg waren v. zUn
scherpe, hekelende pen, hadden ten gevolge,
dat hU zUn ambt met dat v.geschiedschrUver
v. Baden verwisselde. Ms zoodanig schreef hij
een „Geschichte des Groszherzogthums Baden"
(1815). In d. laatste jaren zijns levens hield
htj to Baden-Baden ook voorlezingen over
geschiedenis, kunst on aesthetiek. d. Plaats
ztjner inwoning dankt hem een uitmuntend
geschreven on meermalen herdrukte beschrijving v. „Baden mit seinen Badern und Umgebungen" (1805), alsmede „Baden-baden, die
Stadt, ihre Heilquellen und Umgebungen"
(1840) on „Geschichte und Beschreibung Heidelbergs und seiner Umgebungen" (1811). Van
mar algemeene streekking is zijn bij herhaling herdrukt reisboek „Der Rhein, een Handbuch far Reisende" (1812), alsmede zijn „Sagan
aus den Gegenden des Rheins und des
Schwarzwaldes" en „Sagan aus den Rheingegenden, dem Schwarzwalde und den Vogesen"
(1839), dat een vervolg op 't vorige is. Smaakvol zijn gin „Erahlungen und Novellen"
(1833, 2 din), gevolgd door „Novellen" (1839,
2 dln). Van zUn dichterlijke gaven getuigen
's mans „Gedichte" (1801, 2 din) en „Po6tische
Werke" (1817—'18, 3 dln); v. zip theoretische
kennis der schoone kunsten zUn „Lehrbuch
der Aesthetik" (1809); v. zUn historische navorschingen zUn „Deutschland und die Deutschen von den tiltesten Zeiten bis zum Tode
Karla des Groszen" (1824, 4 stuirken), bonevens zUn „Miscellen aus dem Gebiete der
Geschichte" (1812). Ook gaf h j verschill.
periodieke geschriften in 't licht.
Schrieck

(PIERRE GUILLAUME JEAN VAN

een Nederl. militair en R.-Kath. yolksvertegenwoordiger, geb. 23 Aug. 1812 to Bergen-op-Zoom. HU ontving ztJn opleiding a. d.
Koninkl. Milit. academie to Breda en werd
reeds in 1831 tot, officier btl d. infanterie bevorderd. HAI nam deal a. d.krilgsverrichtingen
v. 1830—'31 tegen Belgic en werd in 1842 als
leeraar bij d. Militaire academie geplaatst on
later als kapitein b(J 't instructie-bataljon to
Kampen, waar hij vier jaar werkzaam bleef.
Na gedurende eenigen tijd 't bevel gevoerd
to hebben over een compagnie grenadiers to
's-Gravenhage en to Leiden, Wens d. studi6n
DER),
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v. Prins Willem a. d. Academie, word VAN
_DER SCHRIECK 17 Apr. 1860 benoemd tot majoor
en belast met 't bevel over een bataljon
infanterie te Maastricht, om echter nog datzelfde jaar als bataljons-commandant te
Leiden op te treden. 21 Jan. 1867 tot luitenant-kolonel opgeklommen, werkte VAN DER
SCHRIECK ijverig mede a. d. herziening v. d.
grondslagen der Koninkl. Milit. Academie en
werd hij nog in Mei v. dat jaar belast met 't
bevel over 't 5e regiment infanterie te's-Hertogenbosch. Dit commando voerde hij tot
6 Apr. 1872, eerst als luitenant-kolonel, later
als kolonel, en hij verwierf zich daarbij d. reputatie v. een streng maar rechtvaardig chef.
In 1871 ontving VAN DER SCHRIECK 't ridderkruis v. d. Nederl. Leeuw en kort daarna
maakte hij deel uit v. een militaire commissie,
die n. Frankrijk gezonden werd, om d. veldtocht en zijn gevolgen in loco te bestudeeren,
ten einde daaruit nuttige wenken voor ons
vaderland te trekken. d. Kolonel kweet zich
op uitstekende wijze v. dezen hem opgedragen last en we'd 2 Apr. 1872 door Z. M. d.
Koning tot generaal-majoor, bevelhebber in
d. 2e militaire afdeeling te 's-Hertogenbosch
benoemd. Een nieuwe onderscheiding was op
14 Juni 1873 zijn benoeming tot commandant
der le divisie v. 't veldleger, hoofdkwartier
"s-Gravenhage. In 1874 was hij gedelegeerde
v. 't Nederl. gouvernement bij d. internationale
conferentie, te Brussel gehouden betreffende
't oorlogsrecht, d. oorlogsgebruiken enz.
In 1876 werd VAN DER SCHRIECK door 't
kiesdistrict 's-Hertogenbosch naar d. 2e Kamer
der Staten-Generaal afgevaardigd en sedert zag
hij zijn mandaat voor dit staatslichaam, waarin
hij tot d. R.-K ath. leden der Rechterztjde beboort, bij herhaling hernieuwd. 3 Sept. 1881
vierde d. waardige grijsaard 't gouden jubileum v. zijn officierschap en op dien feestdag
werd hij bevorderd tot luitenant-generaal, d.
hoogsten rang, die thans bij ons leger bestaat.
Schriftgeleerden. Na d. Babylonische
ballingschap werd bij d. Joden op voorgang v. Esra (Esra VII:10) d. studio der
H. Schriften, inzonderheid der Mozaische
wetten, een onderwerp v. schoolgeleerdheid,
ook ten behoeve v. d. dagelijksche praktijk
en tot 't doen v. uitspraak in twijfelachtige
punten v. geschil. Zij, die zich hierop toelegden, droegen d. naam Sopherim, d. i. schriftkundigen. Voor zoover zij niet bemiddeld
waren, vonden zij hun levensonderhoud in
't beoefenen v. een handwerk (Grover, „Jahrhundert des Heils", I). Daar d. uitlegging en
toepassing der wet bij d. een natuurlijk zeer
verschilde v. die v. een ander, ontstonden
hieruit verschill., veelszins tegen elk. overstaande scholen of richtingen. Ofschoon 't
ons a. juiste berichten ontbreekt nopens d.
wijze, waarop d. schriftgeleerden gevormd
werden, is 't echter waarschtjnitjk, dat zij,
wie 't om een diepere kennis der wet te doen
was, zich tot diegenen wendden, welke zich
boven anderen onderscheidden door scherpzinnige uitspraken, ten einde onderwtjs v.
hen te bekomen; een onderwijs, dat vermoedelijk gedeeltelijk a. hun huizen, gedeeltelijk
in d. synagogen, gedeeltelijk in d. galertjen
v. d. tempel (zie Lucas II: 46), onder samenspreking of redetwisting, gegeven werd. Eerst
omstr. d. tijd v. Christus kwamen voor hen
d. titels Rab, Rabbi en Rabban in gebruik,
v. welke d. eerste d. laagste en d. laatste
d. hoogste was. Uit die benamingen is 't
woord Rabbijnen ontstaan. Tot d. vermaardste
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schriftgeleerden behoorden Jose ben Joeser

en Jose ben Jochanan, ten ttjde v. d. Syrischen oorlog, die gestrenge bepalingen ten
opzichte v. rein en onrein opstelden, Josua
ben Perachjah en Nithai, ten tijde v. Johannes Hyreanus, die er zich op toegelegd hebben, meer gezag en ingang a. d. mondelinge
overleveringen te verschaffen, Simon v.
Schetach, die d. ziel der nieuwere Pharizeesche wetgeving genoemd wordt, Hillel en
Schammai, die ten tijde v. Herodes d. Groote
leefden en v. wie d. eerste zeer ijverde voor
een milde, d. laatste voor een gestrenge opvatting der wet, en Gamaliel, d. leermeester
v. d. apostel Paulus. — Zie Herzveld, „Geschichte des volkes Jisrael"(III), en Jost, „Geschichte des Judenthums and seiner Sekten" (I).
Schriftgraniet, Zie Graniet.
Schrijfkunst is d. kunst, voor 't oog d.
teekens of te beelden, v. welke men zich
bedient tot 't aanduiden v. voorwerpen en
denkbeelden. Daar echter 't of beelden der
hieroglyphische e. a. teekens meer als teekenkunst dan als schrijf kunst is aan te merken, verstaat men in d. gewonen zin door d.
laatste 't vervaardigen v. letters en d. daarbij
behoorende leesteekens. In d. Oudheid schreef
men op steen, dunne looden platen, boomschors en plankjes, met was bestreken. Zoo
weten wij, dat bijv. d. lsraelietische grondwet
der Lien geboden op twee steenen tafelen
geschreven was (Exod. XXXII:15). Bij toenemende beschaving bediende men zich v.
bereide dierenhuiden, 't zoogenoemde perkament, dat reeds vOOr Herodotus bij d. Grieken bekend was. d. Bereide bladeren v. d.
Egyptische papyrusplant kwamen waarschijnlijk in d. 3e eeuw v. Chr. in gebruik; 't katoenen en linnen papier (Zie Papier) is v. veel
later dagteekening. Naar d. stof, waarop men
schreef, wtjzigde zich ook 't schrijfmiddel: in
harden steen was 't houwen, in zachten, in
lood, in wasborden enz. graveeren; bij d.
laatstgenoemde bediende men zich v. een stift
(s/i/us), die a. d. eene zijde v. een punt voorzion was en a. d. andere v. een plat schopje,
ten einde 't verkeerd geschrevene te kunnen
uitwisschen; vandaar d. uitdrukking „stilum
vertere" (letterlijk d. schrijfstift omkeeren)
voor „'t geschrevene verbeteren". Op perkament en papier schreven d. Ouden met een
rietje, in gekleurd vocht gedoopt. d. Vogelschachten kwamen daartoe waarschijnlijk
eerst in d. 6e of 7e eeuw in gebruik. Eerst
in onze eeuw zijn deze vrij algemeen door d.
stalen pennen vervangen. Van d. Chineescho
of 0.-I. inkt vindt men reeds bij Plinius
gewag gemaakt. vat sedert d. uitbreiding
der scheikunde allerlei soorten en kleuren v. inkt zijn uitgevonden, behoeft nauwelijks gezegd, gelijk mede, dat in 1831 een
onuitwischbare inkt is uitgevonden te Partjs,
waar ook d. gevaarlijke kunst is bedacht,
een inkt te vervaardigen, die na eenigen tijd
vanzelf spoorloos verdwUnt.
Wat d. wijze v. schrijven betreft, d. Oosterlingen schaven v. d. rechter- naar d. linkerhand, d. Chineezen en Japanners uitgezonderd, die v. boven naar beneden schrijven. d.
Oudste Grieken schreven heen en weer, d.
volgenden regel beginnende waar d. vorige
eindigde, en dus beurtelings v. rechts naar
links en v. links naar rechts, waarnaar men
't „ploegschrift" noemde. — Zie ook d. artt.
Calligraphie, Werschrift, Bieroglyphen, Letterschrift en Stenographie.
Schrijftee.kens zijn d. figuren, v. welke
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men zich in schrift of druk bedient, zoowel
ter vervanging v. woorden of gedeelten v.
woorden als tot zoodanige aanwUzingen, welke
geen betrekking hebben op d. verdeeling der
volzinnen en d. toon v. lezen. Hiertoe behooren dos : d. verkortingen, die men dikwtjls
in oude drukken v. Griekache boeken aantreft
(bilv. a voor ov) en welker typen, omdat zU
geheel buiten gebruik zUn, v. lieverlee nit d.
drukkerUen verdwanen, zoodat bUv. Scheidius' uitgave v. StruchtmeUers „Grammatice
(1784) er nog 55 heeft, terwijl Dorn Seiffen er
ten behoove v. zijn „Spraakkunst" slechts 35
meer kon bekomen; d. algerneen aangenomen
schrijfverkortingen in 't Latijn, bij v. 't teeken &
voor et, en; 't teeken § e. d.; d. teekens der
gewichten, vooral v. d. medicinale, bUv. 3
(drachme); d. sterrenkundige teekens,
(zon), '' (ram) enz.; d. algebraische teekens
ale -r- (plus), V (wortel); 't teeken eener aanhaling: „ "; d. verwtjzingsteekens in d. tekst
naar aanteekeningen: *) enz.; d. teekens, v.
welke men zich tot 't corrigeeren v. drukproeven bedient, bUv. voor: tot Oen woord
brengen; benevens nog vele soortgelUke.
Zie PaardenSchrijnyverkersbiezen,
staart.

Schrik (Pavor) is een ter nederdrukkende
werking, Welke d. ge6iiii door plotselinge
waarneming v. met gevaar dreigende dingen
of toestanden ondervindt. d. Working v. d.
schrik op 't organisme is nu eons geest- en
lichaamverlammend, strak en werkeloos makend, dan eons veroorzaakt hij reflectiebewegingen (kramp), dan weer een zekere instinct
matige inspanning tot vliegen. d. Krampvormen, die door schrik ontstaan zijn
(epilepsie, s. Vitusdans, asthma, enz.), hebben
't eigenaardige, dat zij een neiging toonen
om regelmatig terug te keeren, in gewoonheidskrampen overgaan en dan ongeneesbaar
an. lets dergelUks geldt v. d. geestige schrikachtigheid en v. d. schrik in slaap (paver in
somno), die v. schrikwekkende droombeelden
(btjv. v. vallen of v. zwarte rnannen)afhangt;
daze soort komt vooral als hebbelUke kwaal
bij kinderen voor. d. Schrik heeft, evenals
al I e levendige gemoedsaandoeningen, iets aanstekelUks en wordt, wanneer hij zich over
een menigte menschen verspreidt, een panische schrik genoemd.
Schrikbewind, Zie Onswenteling.
Schrilckeljaar noemt men dat jaar,

'twelk, in once tijdrekening gewoonlUk om
d. vier Aron, met een dag verlengd wordt,
ten einde 't burgerlUk jaar zoo na mogelUk
met 't astronomische gelUk to houden. (Zie
voorts Jaar).
Schrockh (JOHANN MATTHIAS), een Duitsch
beoefenaar der kerkgeschiedenis, geb. 26 Jul'
1733 to Weenen, overt. 2 Aug. 1808 els hoogl.
to Wittenberg. HU was eon aanhanger v. 't
soogen. supernaturalisme. ZUn voorn. work
is d. „Christliche Kirchengeschichte" (35 din,
1768-1803), gevolgd door „Kirchengeschichte
seit der Reformation" (10 din, 1804—'12). ZUn
leven beschreef Tzschirner (1812).
Schroder (FRIEDRICH LUDWIG), eon verdienstelijk tooneelspeler en dramatisch dichter, 3 Nov.1744 to Schwerin geb. ZOn moeder
was in 1749, na d. dood v. haar eerstiht man,
te Moskou in 't huwelp getreden met d.
beroemden tooneelspeler Konrad Ernst Ackermann on beiden richtten then in Koningsbergen een eigen schouwburg op. Hier ontving
onze SCHRODER zUn eerste onderwUs, doch hij
figureerde tevens als kind reeds op 't tooneel.

Na verschill. reizen door Pruisen, Polon, Zwitserland on d. RUnstreek kwam NJ met zUn
ouders to Hamburg, waar Ackermann in 1764
spa tooneel opende on d. grondleggei v. d.
tegenwoordigen vasten schouwburg ward.
SCHRODER bekleedde bier d. plaats v. balletmeester en verwierf bljzonderen bUval. Toen
Ackermann drie jaar later zUn tooneel a.
Seyler overliet, verliet SCHRODER dit made,
omdat men geen balletten meer gat', doch
reeds in 1768 aanvaardde hp bU 't tooneelgezelschap v. Seyler zUn vorigen post opnieuw.
Kort daarna kwam 't bestuur erover weer
in handen v. Ackermann en na dions overlUden in die v. SCHRODER zell', die door zijn
Uverige zorg voor d. zedelijke en verstandelUke ontwikkeling der tooneelspelers on door
zijn eigen voorbeeidigen wandel boven schier
alle tooneelbestuurders uitmuntte. In 1771
trad hij als dramatisch schrgver met zijn
blijspel „der Arglistige" op, wat sedert door
tal v. andere stukken, oorspronkelijke en vertaalde, gevolgd ward. In 1772, nadat hij met
Anna Christina Hart, eon uitmuntende tooneelspeelster, gehuwd was, ging scrinOrmt
tot 't treurspel over. HU muntte voornamelUk uit in d. voorstelling der treurspelen v.
Shakespeare, verston d dien dichter vol k my, en
en had bovf.mdiari zUn voordracht, uiterlijk
en gebaren geheel in zUn macht. ZUn echtgenoote schitterde inzonderheid als Ophelia
in Hamlet, zooals hU zelf in koning Lear d.
maatstaf voor d. beoordeeling v. d. vertooning
v. 't treurspel was. In 1780 bezocht hU Parijs;
hij speelde o. a. to BerlUn, Weenen, Mun
chen
en Mannheim en word in 't volgend jaar a. 't
tooneel to Weenen geroepen. In 1786 met zUn
tooneelgezelschap n. Hamburg vertrokken,
opende hU daar 't tooneel; doch in 1798 liet
hU 't a. andere ondernemers over en vertrok
naar zUn landgoed Relling. In 1811 nam hij
echter 't bestuur andermaal op zich en hU bebield dit tot zijn dood (3 Sept. 1816). Zijn begrafenis was, niet 't minst door d. deelneming
v. 't genootschap der VrUmetselaars, waarvan 14 werkzaam lid en een ijverig voorstander was, prachtig en statig. SCHRODER
muntte niet alleen als dramatisch dichter,
maar ook ale mensch uit, weshalve hU door
Win medeburgers ten hoogste geacht on bemind
word. Zie prof. F. L. W. Meijer, „Friedrich
Ludwig SchrOder, ein Beitrag zurKunde des
Menschen and KUnstlers" (1810, 2 din).
der

R OHANN FRIEDRICH LUDWIG),

1774 to Dornberg (in Westphalen) geb.,
overl. 20 Mrt 1846 te Utrecht ale rustend
hoogl, in d. faculteit der wis- en natuurkundigs wetenschappen a. d., hoogeschool aldaar.
Ala dertienjarig jongeling kwam hij, ten einde
in d. handel te worden opgeleid, n. Amsterdam bU zUn ouderen broader, die daar heelmeester was. Eon bij dezen inwonend student a. d. kweekschool der Doopagezinden
(Feenstra, later Doopsgezind leeraar to Snook)
gaf hem 't eerste onderricht 'in d. oude talon.
801FRODER bezocht vervolgens d. Lattische
school to Amsterdam en woonde er ook
eenigen tUd d. lessen a. 't Athenaeum NJ, ten
einde tot Doopsgezind predikant to worden
opgeleid; daarop ging hU -n. d. hoogeschool to
Halle, waar hU v. 1795—'98 als student in d.
godieleerdheid vertoefde, terwUl htj er tevens
zUn, under van Swindon aangevangen mathematische studift iroortzette en sells op een
armenschool onderwUs in d. wiskunde gaf.
In 1798 n. Amsterdam teruggekeerd, ward hij
als proponent btj zUn kerkgenootschap aangesteld. In daze betrekking moest LIU meestal
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tweemaal 's weeks preeken, 'tgeen hem op d.
duur te veel tijd kostte, daar hij wegens zijn
btjziendheid zijn preeken moest memoriseeren.
Daarom nam hij drie jaren later afscheid v.
d. kansel en wtjdde hij zich voortaan a. wiskundige, natuurkundige en philosophische
studi e n; voor d. laatste was hem vooral zijn
omgang met Paulus van Hemert v. veel nut.
Aan 't beantwoorden v. een door d. Haarlemsche Maats. v. wetenschappen uitgeschreven
prtjsvraag, welke beantwoording met goud
bekroond werd, had SCHRoDER 't vooral te
danken, dat hij in 1803 a. 't hoofd v. 's lands
zeevaartkundige school geplaatst werd. Deze
inrichting was eerst a. boord v. 't fregat
„Euridice", met 250 koppen bemand, onder
wie 60 cadetten; a. dezen moest SCHRoDER
onderwijs geven in d. geschiedenis, physica,
mathesis en aanverwante vakken, terwijl hem
daarenboven d. geheele regeling v. 't onderwijs werd opgedragen. Dit fregat was eerst
te Hellevoetsluis, vervolgens te Feijenoord
gestationneerd; toen echter dit schip later in
werkeltjken dienst moest gesteld worden,
werd d. maritieme school n. Enkhuizen verlegd. Met d. rang v. kolonel bleef SCHRoDER
a. haar hoofd, maar 't onderwijs v. SCHRoDER,
die zijn leerlingen naar d. mooning v. Napoleon te veel liefde voor hun vaderland
inscherpte, mishaagde dien dwingeland. Hij
hief daarom d. inrichting op en SCHRoDER
werd na negen jaren dienst in 1812 zonder
wachtgeld ontslagen.
Hij ging met zijn huisgezin (in 1809 was IQ
gehuwd met vrouwe Margaretha Antonia
Heemskerk) n. Amsterdam en leefde daar
gedurende drie jaren als ambteloos burger;
hij maakte zich dien tijd ten nutte, niet
alleen voor mathematische en philosophische,
maar ook voor letterkundige studien.
25 Jan. 1816 werd SCHRoDER benoemd tot
hoogl. in d. wis- en natuurkundige faculteit
a. d. hoogesehool to Utrecht en hij aanvaardde
doze betrekking met een redevoering: „De
majoribus corporum coelestium permutationibus, quatenus ex its progressum naturae in
his corporibus formandis suspicari licet". Behalve vele verhandelingen in wetenschappelijke tUdschriften schreef hij o. a. Over d.
aard der Zielkunde en d. working der terugroepende Verbeeldingskracht" (1829), „Bijdrage
tot d. beschouwing v. d. waarheid der menschelijke kennis" (1832—'33), „Elementa Matheseos purae" (1831—'34, 2 dln), „Verhandeling
over d. meetkundige bepalingen" (Amst. 1835,
2e dr., 1841), „Berigten on Verhandelingen
over d. Zeevaartkunde" (1837) en „Nieuwe
volgorde dozer Berigten on Verhandelingen"
(1840).
Schroder (JOHANN HENDRIK), een Zweedsch
letter- en oudheidkundige, 18 Apr. 1791 to
Westeras geb. Na 't gymnasium zijner geboorteplaats bezocht to hebben, studeerde hij
to Upsala, waar hij in 1815 als docent in d.
literatuur-geschiedenis optrad en een aanstelling kreeg bij d. bibliotheek der hoogeschool.
Later werd hij lid v. d. vereeniging, die zich
d. uitgave ten doel stelde v. d. oorspronkelijke
Zweedsche schrijvers der Middeleeuwen; terwijl 't eerste deel v. dit belapgrijke werk (in
1808 verschenen) grootendeels door prof. Fant
werd bezorgd, dankt men 't tweede (1825)
a. SCHRoDER. In 1820 werd htj a. 't hoofd
v. 't Munt- on Penningkabinet to Upsala
geplaatst en in 1830 benoemd tot eersten
bibliothecaris en hoogl. der literatuur-geschiedenis en archaeologic. In 1836 en 1837 maakte hij
een wetenschappeilijke reis door Duitschland,
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Frankrtjk en Italiti en in 1838, in gezelschap v.
d. minister graaf von Wetterstedt, een n.
Engeland. Hij overl. to Upsala, 8 Sept. 1857.
Van zijn geschriften noemen wjj d. beschrijving v. d. Angel- Saksische munten v. 't,
kabinet to Upsala („Numismata Anglo-Saxonica" 1825, 2 dln), d. „Catalogue numorum
Cuficorum" (1827), zijn verhandeling over d.
oudste Zweedsche munten, in 't 13e deel der
verhandelingen v. d. Zweedsche Academie
v. literatuur en geschiedenis, „Monumenta.
diplomatica" (1822, 9 dln) en „Sylloge observationum in thesaurum linguae Graecae
Henr. Stephani" (5 dln).
Schroder (soPHIE), een uitmuntende Duitsche tooneelspeelster, 29 Febr. 1781 to Paderborn geb. Zij begon reeds op 12-jarigen leeftijd
haar loopbaan door to s. Petersburg, waar
haar moeder bij een tooneelgezelschap geengageerd was, als Lina in d. opera „Das rothe
Kappchen" op to treden. In 1795 huwde zij
met Stollmers, d. directeur v. 't Duitsche
tooneel to Reval ; 't was daar, dat zij Kotzebue
leerde kennen, op wiens aanbeveling zij een
aanstelling hij d. hof-schouwburg to Weenen
erlangde. Zij speelde daar nog uitsluitend in
naieve rollen en maakte als Margaretha in
d. „.Elagestolzen" en als Gretchen in d. „Ver.
wandtschaften" opgang. Een jaar later ging
zij n. Breslau, waar zij, bij d. opera gee'ngageerd, vooral als Hulda in't ,Donauweibchen"
'
veel succes had. In 1801 schitterde
zij als een
ster v. d. eerste grootte op 't Hamburger
tooneel, waaraan zij zich op zeer voordeelige
voorwaarden verbonden had en waar zij haar
naIeve rollen v. vroeger voor tragische verwisselde. Van haar eersten man gescheiden,
huwde zij in 1804 met d. tenor-zanger Friedrich
SchrOder en leefde zij gelukkig to Hamburg,
totdat d. gebeurtenissen v. 1813 haar dwongen,
heimelijk d. stad to verlaten, daar d. maarschalk Davoust haar n. Frankrijk wilde laten
brengen, om haar to straffen voor d. vaderlandslievende gevoelens, door haar op
tooneel geuit. Na een schitterende kunstreis
gemaakt to hebben, speelde zj gedurende
anderhalf jaar to Praag en daarna werd zij a.
't Weener tooneel geplaatst, waar zij tot 1829
in d. hoog-tragische rollen veel room verwierf.
Zij verloor haar echtgenoot in 1818 on hertrouwde in 1825 met d. talentvollen tooneelspeler Kunst, v. wien zij echter kort daarna
weer gescheiden word. In 1829 verliet zij
Weenen en maakte zij eenige kunstreizen; in
1831 word zij bij d. hof-schouwburg to Milnchen
on in 1836 andermaal bij dien v. Weenen
geplaatst.
d. Voorn. rollen v. scHRSDER waren Phaedra,
Medea, Lady Macbeth, Merope, Sappho,
Johanna v. Montfaucon en Isabella in „d.
Bruid v. Messina". Zij had een krachtige,
welluidende stem, een levendig oog en een
bewonderenswaard talent.
Schroder (KARL), geb. 11 Sept. 1838 to
Neu-Strelitz, studeerde in d. geneeskunde to
Wilrzburg on to Rostock, werd in 1866 privaatdocent to Bonn en zag zich benoemd tot
hoogl. in d. verloskunde in 1868 to Erlangen
on in 1876 to Bergin, waar hij 8 Febr. 1887
overl. Htj schreef o. a. „Kritische Untersuchungen fiber die Diagnose der Haematometra
retrouterina" (1866), „Lehrbuch der Geburtshilfe" (1870), „Handbuch der Krankheiten des
weiblichen Geslechts" (1874) en ,Der schwangere and kreiszende Uterus" (188).
Schroder-Devrient (WILHELMINE), een
beroemde Duitsche tooneelspeelster en zangores (sopraan), d. dochter v. bovengeuoemde
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Sophie Schrader, geb. 6 Dec. 1804te Hamburg.
Reeds in 1818 trad ztj te Weenen op en vervolgens werd ze daar voor d. zang opgeleid.
in 1823 werd ztj met haar echtgenoot Karl
Devrient to Dresden NI 't tooneel getIngageerd, in 1823 met hem in 't huweltjk getreden, list ze zich echter reeds in 1828 v.
hem scheiden. In 1847 verliet zij 't tooneel
en ze huwde in 1850 to Gotha met d. Lijflandschen grondbezitter baron von Bock. Vervolgens trad ze nog als concertzangeres op en
ze over!. 26 Jan. 1860 to Coburg. WILHELMINE
SCHRODER bezat eon fraaie, welluidende stem,
maar muntte bovenal op 't tooneel uit door
Naar hartstochtelijk spel on volmaakte mimiek, die haar natuurlijke schoonheid nog
verhoogde.
Schrodter (ADoLV), eon Duitsch genreschilder on graveur, geb. 28 Juni 1805 to
Schwedt, over!. 9 Dec. 1875 als professor a. d.
polytechnische school to Karlsruhe. Bil voorkeur bewoog hij zich in 't letterkundig genre,
-dat hij in zijn schilderingen, a. Don Quixotte,
Shakespeare's Falstaff, Mtinchhausen, Uilenspiegel e. a. werken ontleend, met veel humor
en vernuft wist to behandelen. Evenzeer
muntte hij uit als graveur on lithograaf en in 't
teekenen v. ornamenten en arabesken. Ook gaf
hij eon „Schule der Aquarellmalerei" (1871)
uit. Ztjn echtgenoote, ALW1NE HEUSER (overt.
14 Apr. 1892 te Karlsruhe), maakte zich als
bloemenschilderes bekend.
Schroeder (NICOLAAS WILHELM) ; een
roemd Oostersch taaigeieerde, 22 Aug. 1721
re Marburg, in Keur-Hessen, geb., waar zijn
vader, Johann Joachim Schroeder, hoogl. in
d. godgeleerdheid en Oostersche letterkunde
was. Van diens vier zonen, alle hoogleeraren,
LUDWIG CONRAD in d. rechten to Herborn en
to Groningen, JOHANN WILHELM in 't Oostersch
te Marburg en PHILIP GEORGE in d. geneeskunde to Gottingen, was NICOLAAS WILHELM
d. oudste. Buitengewoon vroeg ontwikkelde
hij zich, zoodat hij reeds op zijn 12e jaar
sommige academische lessen met vrucht kon
bijwonen. Later student geworden, maakte
hij groote vorderingen in 't Grieksch on
Latijn, d. wiskunde, d. wijsbegeerte, d. gewijde
oudheden, d. godgeleerdheid en d. kerkeltIke
geschiedenis, doch vooral in 't Oostersch,
waarin hij reeds op zijn 22e jaar to Marburg
buitengewoon on drie jaar later gewoon
hoogl. werd. Gedurende zijn buitengewoon
professoraat deed MI een wetenschappeltjke
reis, o. a. n. Leiden, waar htj onder Schultens
zijn geleerden „Commentarius de vestitu
mulierum Hebraearum ad Jerem. III:16-24"
schreef (1745). In 1748 werd hij hoogl. voor
d. Oostersche talen on 't Grieksch to Groningen, voor welk laatste hij vier jaar later d.
Hebreeumrsche oudheden in d. plaats bekwam.
Hij over!. to Groningen 30 Mrt. 1798. Behalve
eenige oraties schreef 1111 o. a. „Institutiones
ad fundamenta linguae Hebraeae" (1766), een
book, dat langen ttjd een groote reputatie had.
Schroeder van der Salk

(JACOB LODE-

een beroemd geneeskundige,
werd 14 Mrt 1797 to Leeuwarden geb, en over!.
2 Mei 1862. HU was d. zoon v. Hendrik van
der Kolk, geneesheer, en Wilhelmina Schroeder (dochter v. prof. Schroeder to Groningen)
en doorleefde onder d. invloed v. goede voorbeelden in zijn eigene familie zijn eerste jeugd.
Op vijftienjarigen leefttjd werd htj als student
ingeschreven to Groningen en hij beantwoordde daar d. prijsvraag „Quae aunt emolumenta praecipua, quae ex calorico latente
seu ligato aeris et aquae ad oeconomiam
WIJK KOENRAAD),
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animalem redundant"; deze verhan doling werd
met goud bekroond. Vier jaren later behaalde
htj nogmaals 't eermetaal door d. beantwoording eener prtjsvraag „Over d. stremming v.
't blood", later ook 't onderwerp zijner dissertatie: „Sanguinis circulantis historia cum
ex_perimentis ad eam illustrandam institutis".
zijn promotie was SCHROEDER VAN DER
KOLE korten ttjd geneesheer to Hoorn; spoedig echter wend hij benoemd tot inwonend
geneesheer in 't Buitengasthuis to Amsterdam. Daar was 't, dat htj zijn roam als ontleedkundige vestigde; al wat hem a. vrijen
ttjd overbleef, werd besteed a. ontleedkundig
onderzoek en a. 't bijeenbrengen zijner later
zoo uitgebreide en schoone pathologischanatomische verzameling. In 1826 schreef
SCHROEDER VAN DER KOLE vooral over d.
tuberkelaandoening der longen, benevens over
eenige andere ziekelijke veranderingen („Observationes anatomico-pathologici et practici
argument"). Van doze „Obs." dagteekent zijn
room. In 't gesticht to Amsterdam. waar hij
zijn ontleedkundige kennis tot die hoogte
bracht, welke wij in hem bewonderden, werd
zijn aandacht ook beziggehouden door d. verpleging v. meer dan 150 krankzinnigen. Met
warmte trok hij zich hun lot aan; hij bestudeerde d. aard hunner geesteskwaal en zocht
naar d. oorzaken daarvan in ltjkopeningen.
In 1825 was d. beschrijving v. eon krankzinnige d. voorinoper eon aantal moor uitvoerige, hoogst gewichtige verhandelingen.
Spoedig hierna werd d. behandeling v.krankzinnigen zijn hoofdwerkzaamheid, d. studio
hunner ziekte zijn levenstaak.
Na d. dood v. d. hoogl. Bleuland werd hij
in diens plaats to Utrecht benoemd en kort
daarop tot mederegent v. 't krankzinnigengesticht verkozen, dat toen in ellendigen toestand verkeerde. — 't Gelukte hem daarin
aanvankelijk eenige verbetering to brengen;
maar een grondige hervorming moest worden
uitgesteld, totdat een bijkomende omstandigheid a. d. wensch V. SCHROEDER VAN DER
KOLK grootere kracht schonk. Hij werd tot
hoogl. in d. clinisehe geneeskunde te Amsterdam beroepen. Van alle zijden werden pogingen aangewend, om d. hoogl. to behouden. d.
Stedelijke regeering vroeg, wat zij daartoe
kon bijdragen. „Verbetering v. 't krankzinnigengesticht" was 't edelmoedig en onbaatzuchtig antwoord. SCHROEDER VAN DER KOLK
bleef te Utrecht on een geschenk v. tien
duizend gulden a. 't krankzinnigengesticht
was daarvan 't gevolg. Aldus gelukte 't
hem btj voortzetting v. d. eenmaal aangevangen verbetering 't ziekenhuis voor
krankzinnigen to Utrecht weldra to maken
tot een voorbeeld voor alle gestalten in
Nederland. In 1839 werd 't wetsontwerp over
d. krankzinnigen, door horn en door Faith
opgemaakt, a. d. laden v. d. Tweede Kamer
rondgedeeld en in 1841 met enkele wtjzigingen
aangenomen. Hieruit ontstonden alle later
ingevoerde verbeteringen. Dientengevolge vervielen d. ongeschikte verbajfplaatsen voor
krankzinnigen, die, a. beestenhokken geltJk,
v. ketens en trali6n voorzien, goon ander doel
beoogden dan d. afsluiting on 't onschadelijk
maken der gekken.
Schroef. d. Schroef is een enkelvoudig
werktuig on bestaat uit een schroefdraad, die
zoodanig om een rechten, cirkelvormigen
cylinder is gewonden, dat htj met d. as v. d.
cylinder gestadig d. zelfden hoek vormt. Doze
sehroefdraad kan twee verschill. gedaanten
hebben, nl. d. driehoekige en d. vierkante.
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In 't eerste geval wordt d. schroef driekante
-schroef of schroef met scherpen draad en in
't laatste geval vierkante schroef of schroef
met platten draad genoemd. Bij elke gewone
schroef behoort een schroefmoer, met schroefdraden, welke met die v. d. schroef overeenkomen. Nu eens is d. schroef, dan weer d.
moer onbewegelijk. d. Mechanica beschouwt
.d. schroef als een hellend vlak, dat om
't cylindervlak is gewonden (zie Hellend
vlak), daarom zal er evenwicht plaats hobben, als d. kracht staat tot d. last, die op
d. schroefdraad drukt, als d. spoed der schroef
tot d. omtrek v. d. cirkel, die door 't aangrijpingspunt der kracht wordt doorloopen. Door
spoed der schroef of hoogte v. d. schroefgang
verstaat men d. verticalen afstand v. twee
omwindingen. Een enkele omwinding draagt
d. naam schroefgang.
d. Schroef wordt voor verschill. doeleinden
gebezigd. In 't algemeen levert zij 't gewichtige voordeel op v. in een beperkte ruimte
gelegenheid te geven tot 't uitoefenen eener
aanmerkelijke kracht. Als zij gebezigd wordt
tot 't opheffen of steunen v. zeer zware lasten, draagt zij d. naam vijzel; zij is dan
meestal v. ijzer vervaardigd en met platte
draden, die zich in een moer v. brons bewegen. Ook kan d. schroef belangrijke drukkingen uitoefenen, o. a. in verschill. persen;
hierbij is d. schroef soms v. hout en met
driekante draden. Veel gebruik wordt er v.
d. schroef gemaakt tot 't verbinden v. verschill. voorwerpen; zijn deze klein, dan komen d. zoogen. houtschroeven voor, die een
kegelvormige stift en scherpe draden bezitten
en zonder moer rechtstreeks in 't hout geschroefd worden. Verder wordt d. schroef gebezigd tot 't voortbrengen v. kleine bewegingen, btjv. d. stelschroef bij 't richten der
vuurmonden en vooral d. schroeven a. meeten andere instrumenten, d. zoogen. micrometerschroeven (zie 't art. micrometer). Tot
't los- of vastdraaien der schroeven dienen d.
schroefsleutels en schroevendraaiers, die op verschill. wijzen zijn ingericht.
Een bijzondere toepassing v. d. schroef is d.
zoogen. schroef v. Archimedes, v. welke vooral
btj waterwerken een veelvuldig gebruik
wordt gemaakt. Hierbij is d. spil op d. wijs
v. een schroeflijn omgeven door een cylindrische buis, die met 't horizontale vlak een
helling v. 30° tot 45° maakt. Een lichaam, a.
ondereiude der buis geplaatst, zal, als 't
werktuig met een behoorlijke snelheid bewogen wordt, zoodanig opgevoerd worden,
dat 't d. buis door d. bovenste opening
verlaat.
Schroefstoomboot, Zie Stoomboot.
Schroef zonder eind heet d. verbinding
eener schroef met een getand rad zoodanig,
dat d. schroefdraden tuss. d. tanden door
loopen en 't rad bij 't omdraaien der schroef
tevens rondgedraaid wordt; d. schroef heeft
hier twee halzen, die in d. sluitbeugels ronddraaien, waardoor haar beweging in d. richting der lengte belet wordt. Zij is v. veel nut
bij meet- en natuurkundige instrumenten, bij
stuurraderen en overal, waar men zonder
schokken groote kracht wil uitoefenen.
Schroot, verouderde naam voor Kartetsen
(zie dat art.).
SChroter(CHRISTOPH GOTTLIEB), een Duitsch
organist en componist, in 1699 te Hohenstein
geb. en in 1782 te Nordhausen overl. Hij
wordt door sommigen gehouden voor d. uitvinder v. d. piano-forte en schreef een aantal
kerkcantaten, praeludiums, fuga's, ouvertures,
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sonaten e. a. werken, ook over d. theorie v.
d. muziek.
Schroter (JOHANN HIERONYMUS), een sterrenkundige, die zich vooral door nauwkeurige
waarnemingen aangaande d. natuurlijke gesteldheid der lichamen v. ons zonnestelsel
verdienstelijk heeft gemaakt, werd in 1745 to
Erfurt geb. Te Lilienthal, eon dorp in Hannover, waar hij 't ambt v. justitieraad bekleedde en 29 Aug. 1816 overl., stichtte hij
een sterrenwacht, die hij v. lieverlede met
uitmuntende werktuigen. onder welke twee
door hem zelf vervaardigde telescopen, voorzag. Een dezer, een dertienvoetig werktuig,
verklaarde Lalande voor d. bAsten kijker, die
in zijn tijd bestond. Met 't later vervaardigde
25-voetige werktuig deed hij een menigte ontdekkingen omtrent d. maan, medegedeeld in
d. „Selenotopographische Fragmente" (1791 en
1802, 2 dln), Mercurius (in d. „Hermographische
Fragmente' 1816), Venus (in d. „Aphroditographische Fragmente") en Saturnus (in „Kronographische Fragmente" 1808). Zijn buitengewoon scherp gezicht kwam hem bij die waarnemingen uitnemend to stade, vooral voor
't onafgebroken langdurig zien door d. kijker;
vandaar dat zijn ontdekkingen wel eens miskend en betwijfeld zijn. Verdienstelijk zijn
ook zijn „Beitrage zu den neuesten astronomischen Entdeckungen" (1788) en „Neueste
Beitrage zur Erweiterung der Sternkunst"
(1800).
Schrotter, ridder VON KRISTELLI (ANTON),
geb. 26 Nov. 1802 te 01mUtz, studeerde in d.
genees- en scheikunde to Weenen en werd in
1834 hoogl. to Gratz en in 1813 hoogl. a. d.
polytechnische school te Weenen. In 1868
werd hij met bovengenoemden titel in d.
ridderstand opgenomen en tot directeur der
munt benoemd. Hij schreef o. a. „Die Chemie
nach ihrem gegenwartigen Zustande" (1847 t.
'49, 2 dln).
Schubaert (TOERS DIESBERGEN), een bekwaam ontleedkundige, werd 18 Febr. 1805 to
Harderwijk geb. Reeds in zijn jeugd had hij
veel lust in 't verzamelen en praepareeren v.
natuurvoorwerpen. Dit had ten gevolge, dat
d. hoogl. v. Lidth de Jeude hem bij zich nam
om in zijn kabinet werkzaam te wezen; in
1822 werd SCHUBAERT tot prosector a. 's RUks
veeartsenijschool to -Utrecht benoemd en in
1842 tot prosector der anatomie a. d. hoogeschool. 't Uitmuntende kabinet voor d. ontleedkunde der huisdieren aldaar is bijna geheel a. SCHUBAERT'S werkzaamheid te danken;
ook zijn 't museum Bleulandicum en 't museum v. prof. v. Lidth de Jeude meer dan
duizend praeparaten a. hem verschuldigd. HU
bezat in 't vervaardigen daarvan een buitengewoon talent en verbond daarmee een uitgebreide kennis der vergelijkende ontleedkunde. Behalve een menigte v. d. keurigste,
veelal met behulp v. 't microscoop bewerkte
teekeningen heeft hij nagelaten een verzameling v. 250 praeparaten op spiritus v. verschill. andere ongewervelde dieren en ongeveer 380 v. insecten, grootendeels ontleedkundige praeparaten v. d. Hydrophilus piceus
en v. Bombyx Mori. Bovendien bezat hij een
verzameling v. opgezette gewervelde dieren
en v. hun geraamten, uitmuntende door fraaiheid en zuiverheid der voorwerpen.
Van zOn bekwaamheid in 't boetseeren in
klei en was heeft SCHUBAERT menigvuldige
proeven geleverd. Ten bewijze daarvan kunnen strekken een reeks v. wasboetseersels
v. hersenen v. d. mensch en v. verschill.
dieren en eenige andere stukken, in d.

SCH.

460

anatomische verzamelingen to Utrecht voorhanden.
In 1841 verscheen v. zijn hand een „Tafel
v. d. ouderdom des paards volgens d. ontwikkeling, d. voortgroei en d. afsltJting der
tanden" en in 1848 gaf 141 to Utrecht uit „Atlas.
bevattende d. anatomie des paards". In d.
laatste jaren gins levens hield hU zich btj
voorkeur met onderzoekingen bezig, betreffende d. inwendigen lichaamsvorm en d. ontwikkelingsgeschiedenis der „Entozoa". SCHIIBAERT overt. to Utrecht 4 Oct. 1853.
Schubart

(CHRISTIAN FRIEDRICH DANIEL),

een Duitsch dichter, 26 Mrt 1739 to Obersontheim, in 't Zwabische graafs. Limburg,
geb. In zijn vroege jeugd gaf hij weinig blUk
v. vatbaarheid; doch later ontwaakten d.
vermogeris v. zijn geest zoodanig, dat hij al
ztjn medescholieren voorbUstreefde, terwtjl
hij tevens een buitengewonen muzikalen
aanleg toonde. In 1753 zond hem zijn wader
naar 't lyceum to Nordlingen, waar hij d.
Grieksche en Romeinsche classieken, alsmede
d. werken v. Duitsche dichters'las en, behalve
LatUnsche en Duitsche opstellen, ook yolksliederen vervaardigde, waartoe hij d. muziek
zelf componeerde. In 1756 werd htj n. Neurenberg gezonden, waar hij voor zijn kunst veel
voedsel vond; doch in 1758 verwisselde hij
deze stad met Jena, waar ht zich door zijn
ongebonden levee in Rchulden stak, zoodat
zijn ouders, d. kosten voor zijr, stildi6n niet
langer kunnende betalen, herd naar huis
terugriepen. Nadat SCHUBART eenigen tljd
huisonderwijzer bU Bletzinger te KOnigsbrunn geweest was, zocht htj d. kost to
verdienen door voor d. geestelUken to Aalem
en in d. omtrek v. ttjd tot tijd to preeken;
tevens wUdde hij zich a. zijn muzikale studien
on oefende hij zich op 't orgel en in 1762
ward hij to Geiszlingen tot tweeden praeceptor
en organist aangesteld.
In 1764 trad SCHUBART in 't huwelUk met
Helena Binler, dochter v. d. hootdontvanger
to Geiszlingen. Vader on dochter waren brave
lieden, die 't grievend Teed, dat hij bun veroorzaakte, met zeldzaam geduld verdroegen.
Wel bediende zich ztjn schoonvader v. zijn
wettig gezitg, toen 't lijden der ongelukkige
vrouw bepaald ondragelijk werd, en nam hij
haar toen met haar kinderen in zijn huis,
doch SCHIMARTIS ongedurigheid deed hem v.
d. eene plaats naar d. andere trekken, zonder
dat htj ergens een vast verblUf vond. In 1768
werd hi), op voorspraak v. zijn vriend, d.
Hang,
ang, tot organist in Ludwigsburg
aangesteld en kort daarop ontving hij v. zijn
beminnelijke vrouw een brief met 't verzoek,
haar en haar kinderen to komen halen.
deed dit en verzoende zich met ztjn schoonvader. SCHUBART begon nu een beter leven,
kwam in kennis met d. virtuosen v. 't hof,
hield voorlezingen voor eenige officieren over
d. aesthetica en voerde in Ludwigsburg een
kerkmuziek in, zooals men zelden in Duitschland gehoord had. ZUn roam klom v. dag tot
dag; een groot gets I jonge lieden nit d. stad
zochten zijn onderwijs; doch, helaas, zijn
gebrek a. zelfbeheersching bracht hem andermaal tot zoo'n ergerlUken levenswandel, dat
htj zelfs in d. gevangenis gebracht werd. Na
zijn vtijheid herkregen to hebben, beloofde
htj zijn getrouwe gade, voortaan bedachtzamer te zullen ztjn; doch reeds in 1772 werd
hij wagons een satire op een aanzienitjk
hoveling en een parodie op d. litanie v. zUn
post ontzet on uit 't land verwtjderd. Htj
ging n. Heilbronn, waar hij door muziek-
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onderwljs in zUn bestaan voorzag. d. Gedachte
echter a. zijn ongelnkkig huisgezin dreef hem
n. Heidelberg en vanhier n. Mannheim, waar
d. menschlievende graaf v. Nesselrode zich
over hem ontfermde en hem, made ten behoove
v. zijn zoon, bU zich a. huis nam. SCHUBART
beleefde nu in zeker opzicht gelukkige dagen
en ontving eindeltjk v. d. keurvorst v. d.
Palts 't bevel, zich voor hem to laten hooren.
ZOn spel beviel d. keurvorst en ongetwijfeld
had htj op bevordering kunnen rekenen, indien
hij zich niet door een onbedachtzame eritiek
over d. academie v. Mannheim d. ongenade
v. d. worst op d. hals had gehaald. d. Graaf
Schmettau nam hem hierop bij zich en bewaarde hem voor volalagen gebrek. Naderhand werd hij bU d. Beierschen gezant, baron
v. Leijden, bekend, die hem aanried tot d.
R.-Kath. godsdienst over to gaan; doch, eer
hij hiertoe besloot, werd htj ook nog uit
MUnchen verdreven on ging hij n. Augsburg,
waar hij zijn „Deutsche Chronik" schreef, die
in kosten tijd veel opgang maakte.slitj gar
onderwUs in d. muziek en wetenschappEn,
schreef, maakte gedichten en hield in 't openbaar voorlezingen over d. nieuwere Duitsche
poOzie. Voor dit alles word hij rijkeltjk betaald ; maar door zUn onbezonnen gedrag
maakte hij zich vele vUanden en word hij genoodzaakt ook deze stad to verlaten. Htj begaf
zich n. Ulm, zette daar zijn kroniek voort,
verzoende zich opnieuw met zijn huisgezin,
doch had ook hier meer vijanden dan vrienden.
Zelfs word hid op bevel v. d. keizerlijken
minister, generaai hied, gevangen gezet, omdat
hij in zijn kroniek vermeld had, dat d. kaizerin
Maria Theresia door een beroerte overvallen
was. Op verraderlUke wUze n. Wurtemberg
gelokt, werd hij hier 22 Jan. 1777 to Blaubeuren op hoog bevel gevat on naar d. vesting
Hohenasperg gevoerd. d. Bevelhebber der
vesting, Rieger, een menschlievend man, die
zelf vroeger 4 jaar in een vesting gevangen
gezeten had, troostte d. ongelukkige en
bezorgde hem geestelijke boeken, die v. een
mystieken inhoud waren on op d. ziel v.
SORT/BART een aanmerkelijken invloed hadden.
In Febr. 1778 werd zijn gevangenschap eenigermate verzacht en eindelijk, Mei 1787, na 10
jaar in d. kerker gezucht to hebben, bekwam
hij, op voorspraak des konings v. Pruisen,
zijn voliromen vrtjheid, terwtjl htJ tevens
tot bestuurder v. 't tooneel en hofdichter to
Stuttgart benoemd werd. Nog gedurende zUn
gevangenschap had hij zijn gedichten („Gedichte aus dem Kerker",1785, en „Hymnus auf
Friedrich den Groszen", 1786) uitgegeven,
walks door zijn talrUke vrienden met d.
meeste goedkeuring ontvangen waren. Thans
vervolgde 141 zijn „Deutsche Chronik", onder
d. titer „Vaterlandische", die hij nevens zUn
muziekstukken en verzamelde gedichten (2
dln 1787) in 't licht gaf, on begon htj a. Ain
levensbeschrijving; doch hij overt., voordat
hij d. laatste had voltooid, 10 Oct. 1791,
52 jaar oud.
SCHUBART was juist geen classiek dichter,
noch proza-schrUver, maar een man v. -reel
talent. ZUn kroniek was een echt volksblad
over staat- en letterkunde, kunst en vaderlandsche zeden, waaraan hij doorztjn onuitputtelUke luim, door gedurig afwisselende
vormen, door vrijmoedigheid, volksgezindheid
en teederheid steeds nieuwe belangrtjkheid
moist btj to zetten. Onder zijn gedichten munten inzonderheid nit: d. reeds genoemde
„Hymnus auf Friedrich den Groszen", „Die
Furstengruft", „Der ewige Jude" en zijn
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krachtig volkslied „Auf, auf, ihr Brtider and
seyd stark !". Zijn zoon gaf in 1812 te Ztirich
uit Christ. Friedr. Dan. Schubart, „Ideen zur
Aesthetik der Tonkunst", alsmede d. „Vermischte Schriften" zips vaders.
Schubben. Men gebruikt dit woord voor d.
bekleedselen v. sommige dieren, nl. voor die
v. d. schubdieren, d. hagedisachtigen (saurii),
d. voetlooze amphibien en d. meeste visschen.
Ook vindt men schubben op d. pooten der
vogels, op d. vleugels der vlinders en op d.
harde huid v. sommige kevers.
d. Schubben der visschen worden in vier
soorten verdeeld, d. cycladschubben, wier vrije
rand glad en rond is, d. ctenoldschubben, wier
vrije rand getand is, d. placadschubben, beenige
plaatjes, en d. ganoidschubben, beenige schubben, die met email bedekt zijn. d. Schubben
liggen steeds dakpansgewijs boven elk. en bestaan voornamelijk uit calciumphosphaat. Die
.der hagedissen, der voetlooze amphibien en der
vogels zijn hoornachtig v. zelfstandigheid en
komen overeen met d. haren der zoogdieren.
Dat d. schubben der schubdieren uit aaneengegroeide haren bestaan, leert 't microscopisch
.en 't chemisch onderzoek.
d. Schubben der vlinders zijn op een geheel
andere wijze gevormd. 't Stof namelijk, dat
ons a. d. vingers kleeft, als wij een vlinder
bij d. vleugels gevat hebben, bestaat uit
schubbetjes. Dit zijn gekleurde plaatjes, door
steeltjes in gaatjes v. 't vlies v. d. vleugel
bevestigd en dakpansgewijs over elk. gelegd.
Swammerdam, ROaumur en Lyonet hebben
d. uit- en inwendige gedaante dezer deelen
onderzocht; doch vooral heeft Bernard-Deschamps deze schubbetjes bestudeerd. Volgens
hem bestaan al die schubbetjes uit twee of
zelfs uit drie weefsels of op elk. liggende
plaatjes. Op d. bovenste plaat ligt altijd 't
pigment of d. kleurstof; d. langwerpige
strepen, die men in d. schubbetjes waarneemt, worden door plooien gevormd, die in
d. tweede laag voorkomen. d. Steeltjes der
schubben steken in buisjes v. 't vlies des
vleugels, welke buisjes allerlei, somwijlen
zeer fraaie vormen aannemen. Behalve deze
zeer algemeen a. te treffen schubbetjes, die
schopvormig, ovaal, kam- of lancetvormig
zijn, treft men nog andere aan, welke BernardDeschamps plumulae noemt en die alleen op
d. vleugels der mannetjes v. d. vlinders der
geslachten pieris, satyrus, argynnis en polyommatus voorkomen. Deze zip spatelvormig,
vrij lang, a. d. top afgerond en daar bezet
met eenige, uit d. top als uit een vaas voortkomende en naar alle zijden gebogen, zeer
smalle veertjes.
d. Schubben, die men op d. huid v. verschill. kevers, o. a. v. soorten v. 't geslacht
anthrenus, d. mikevers, boktorren en snuittorren aantreft, zUn waarschijnlijk a. d. top
verbreede en plat geworden haren en dus v.
hoornachtige zelfstandigheid. Big sommige
snuittorren, bijv. d. diamantsnuittor en andere
v. 't geslacht entimus, blinken deze schubben
als edelgesteenten.
Schubdieren (Manidae). d. Schubdieren
vormen een familie in d. orde der tandeloozen
(edentata) onder d. zoogdieren. Zij onderscheiden zich niet alleen door 't ontbreken der
sleutelbeenderen, maar ook voornamelijk door
d. eigenschap, dat hun lichaam bekleed is
met vrU groote, harde, hoornachtige schubben
die dakpansgewijs over elk. liggen. Zij komen
in lichaamsbouw en levenswijze overigens 't
meest met d. miereneters (Zie Miereneter) overeen, welke Amerikaansche dieren zU in d.
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warmste streken v. Azie en Afrika vervangen.
ZU kunnen bU dreigend gevaar hun lichaam
oprollen evenals onze inlandsche egel.
Men kent v. deze familie o. a. d. volgende
soorten : 1°. 't Langstaartige schubdier (Manis
macrura), uit 't westen v. Midden-Afrika,
welks staart tweemaal zoo lang is als 't
eigenl. lichaam. BU deze soort staan d.schubben in elf rijen en zijn zij zwart v. kleur met
gelen rand. 2°. 't Kortstaartige schubdier
(Jlanis brachyura), vroeger onder d. naam
duiveltje v. Formosa bekend, welke soort in
Oost-Indie voorkomt. 3°. Mavis javanica, welke
op Java, Sumatra en Borneo aangetroffen
wordt. Dit schubdier leeft in bergachtige,
boomrijke streken; 't klimt op d. boomen,
doch woont meestal tuss. hun wortels en
graaft dikwijls groote gaten in d. groud. 't
Doorwoelt d. mieren- en termieten•nesten en
leeft v. deze dieren en hun larven, alsmecie
v. andere insecten en v. wormen. d. Inlanders
eten zijn vleesch en vervaardigen amuletten
v. zijn schubben.
Schubert (FRANZ PETER), een beroemd
Duitsch instrumentaal-componist en d. groote
meester v. 't moderne lied, geb. 31 Jan. 1797
to Lichtenthal bij Weenen, overl. 19 Nov.1828
to Weenen. Als kind had hij een schoone
sopraanstem en al spoedig werd hij leerling
v. d. convictschool. Omstr. 1820 werd hij door
d. uitstekenden zanger der hofopera Michael
Vohl, die zijn liederen 't eerst voordroeg, als
liedercomponist beroemd, doch 't gelukte
SCHUBERT niet, een vaste betrekking to verkrUgen, zoodat hij genoodzaakt was, geheel
v. zijn composities to leven. Hij was een zeer
geniaal en gevoelvol musicus en zijn rijke
phantasie maakte 't hem mogelijk gedurende
zijn kort leven meer dan 1000 composities to
scheppen, onder welke naast zijn vele heerlijke
liederen („Erlkanig", „Gretchen am Spinrad",
„Am Meer", „Heidenroslein", „Das Fischersmadchen", „Die schOne Mtilerin", „Die Winterreise", „Schwanengesang") vooral opera's,
missen, koren, symphonieen, zangspelen en
ouverturen zijn. In 't Weener stadspark prijkt
een standbeeld ter eere v. d. grooten componist.
Zijn leven beschreven o. a. Reiszmann (1873),
Niggli (1880) en Kreissle von Helleborn, terwijl Friedlander een „Schubert-Album" uitgaf
(1884 e. v.).
Schubert (FRIEDRICH KARL), een Duitsch
dramatisch dichter,geb. 6 Nov. 1832 to Munchen
en, sedert hij uit d. Beierschen krijgsdienst
trad, to Munchen gevsstigd. Hij schreef o. a.
d. drama's „Moritz von Sachsen" (1864), „Florian Geyer" (1883) en „Napoleon I" (1882), d.
romans „Die Jagd nach dem Gluck" (1873) en
„Wlasta" (1875) en „Gedichte" (1866).
Schubert (GOTTHILF HEINRICH VON), 26 Apr.
1780 to Hohenstein geb., werd doctor in d.
medicUnen en oefende d. prakttjk eerst to
Freiberg en sedert 1806 to Dresden uit. Hij
word in 1809 directeur v. 't reaal-instituut to
Neurenberg, in 1816 to Ludwigslust opvoeder
der prinses Maria en v. prins Albert v. Mecklenburg-Schwerin en later prof. in d. natuurkundige wetenschappen to Erlangen, vanwaar
hij in 1827 naar d. nieuw opgerichte hoogeschool to Munchen werd overgeplaatst. Als
wijsgeerig schrijver was hU geheel d.natuurphilosophische stellingen v. Schelling toegedaan, die toen zijn ambtgenoot geworden
was. SCHUBERT had overigens een sterke neiging tot 't mysticism, dat overal in z(ja
geschriften, die overigens niet v. oorspronkelijke denkbeelden ontbloot zijn, meer of minder doorschemert. Ztjn voorn. werken ztja
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einer allgemeinen Geschichte des
Lebens" (1806, 2 din), „Ansichten von der
Lebens"
Nachtseite der Naturwissenschaften" (1808)
en „Die Symbolik des Traums" (1814). SCHUBERT vertaalde ook een work v. d. Franschen
mysticus Saint-Martin, dat met een voorrede
V. von Baader verscheen (1812, 2 dln).Bovendien schreef hij eenige werden over d. geschiedenis der natuur, in welke, o. a. in zijn
„Die Urwelt und die Fixsterne" (1832 ► , hij
vreemde stellingen aangaande d. uitgebreidheid v. 't beelal on d. grootte der hemellichamen opperde, die voornameltjk tegen d.
sterrenkundige ontdekkingen v. W. Herschel
gericht waren.
Schubin (ossiP), 't pseudoniem v. ALOYSIA
KIRSCH 7R,
7R, een romanschrijfster, die 17 Juni
1854 to Praag geb. werd. Van haar romans,
die v. veel opmerkingsgave bltjk geven en
uitmunten door levendige schilderingen, noemen we „Ehre" (3e dr. 1884), „Die Geschichte
eines Genies" (1884), „Unter uns" (2 dln,1884),
„Gloria victis" (3 din, 1885) en „Erlachhof"
(2 din, 1887).
Sum ub vieugaliga izzscctoz.-., Zie -Flinders.
Schuch (wEariER), een Duitsch schilder,
geb. 2 Oct. 1843 to Hildesheim, ontving zijn
opleiding a. d. polytechnische school to
Hannover, was een tijdlang ingenieur en werd
in 1870 hoogl. in d. architectuur to Hannover.
Tevens bekwaamde hij zich voortdurend in
't schilderen, waarvoor hij o. a. d. academies
v. Diisseldorf on Miinchen bezocht. Sedert 1886
is 14 to Berliju gevestigd. Bekend zijn vooral
zijn tafereelen uit d. zevenjarigen oorlog,
benevens zijn doeken In 't winterkwartier"
on „Landschap met een hunebed".
Schuchardt (Hugo), een Duitsche taalgeleerde, voornamelijk op 't gebied der Romaansche talon, gob. 4 Febr. 1842 to Gotha.
Hij studeerde a. d. universiteiten v. Jena on
Bonn, promoveerde in laatstgenoemde stad
in d. letteren, bezocht eenigen tijd FranschZwitserland en vestigde zich in 1870 als privaatdocent in d. Romaansche letterkunde a.
d. universiteit to Leipzig. Twee jaar later
word hij tot hoogl. to Halle en in 1876 als
zoodanig te Gratz benoemd. Van zip geschriften noemen wtj Vokalismus des Vulgarlateins" (3 din, 1866—'68), „Ueber die Lautgesetze" (1885), „Kreolische Studien" (1881 e. v.)
en „Romanisches und Keltisches" (1886).
Schficking (CHRISTOPH BERNHARD LEVIN),
een bekend Duitsch romanschrijver, geb. 6
Sept. 1814 to Clemenswerth, in 't Munstersche,
over!. 31 Aug. 1883 to Pyrmont. HU schreef
talrijke romans en novellen, o.a.„Ein Schlosz
am Meer" (2 din, 1843)„Die RitterbOrtigen",
„Der Bauernfiirst", „Luther in Rom" en „Der
DoppeigAnger", voorts gedichten en drama's,
benevens een levensschets v. Annette von
Droste (2e dr. 1871) en „Lebenserinnerungen"
(3 din, 1886). „Ausgewahlte Romane" v. hem
werden in 24 din uitgeg. (1864-16). Sedert
1844 was SOHOOKING gehuwd met d. romanschr(jfster Lima VON GALL (geb. 19 Sept.
1815 te Darmstadt, over!. 16 Mei 1855), o. a.
bekend door d. romans „Gegen den Strom"
(1851), „Der neue Kreuzritter" (1853), „Familiengeschichten" (1854) en „Frauenleben" (1856).
Schuirnbeestjes zijn insecten, behoorende
tot d. orde der herniptera of halfvleugelen en
wel tot d. familie der cicadellidae. Zij hebben
hun naam to danken a. een btjzonderheid in
hun levenswgze; in d. toestand v. larven nl.
bedekken ztj zich met schuimblaasies, die ztj
door d. anus schUnen to loozen. Reeds vroeger heeft men in d. maanden Mei en Juni a.
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d. twtjgen, stengels en bladeren v. velerlei
planten hoopjes schuim waargenomen; doch,
onkundig omtrent d. ware oorzaak, vertelde
men, dat d. koekoek btj zijn lachen dit schuim
loosde, dat dan a. d. takjes en bladeren hangen bleef, en men gaf a. 't schuim d. naam
Koekoekspog. Wie 't onderzoekt, zal er een
larva in vinden, meestal geel of groen, sours.
wit, steeds met zwarte oogen en vru langepooten. Wanneer dit beestje voor 't laatst
verveld is, maakt 't geen schuim meer en
heeft 't, in plaats v. een blinkend en glibberig uiterlijk, jets droogs en dors in ztjn nitzien. 't Is dan een diertje met driehoekigen
kop, zuigende monddeelen, een blaasvormig
of gerimpeld aangezicht, twee zeer fijne
sprietjes, twee lederachtige voor- en tweevliezige achtervleugels; d. achterschenen hebben twee groote doornen in 't midden en
een krans v. kleine doorntjes a. 't eind on d_
tarsen drie leedjes. Daze diertjes kunnen naar
mate v. hun grootte (ongeveer die v. een
gewone vlieg) groote sprongen maken. In ons
vaderland komen o. a. voor d. aphrophora.
Qpiimaria, die grauw is, met twee scheefloopende, witte banden op d. bovenvleugels en
op wilgen voorkomt, en d. A. bifasciata, die
kleiner is dan d. vorige en op allerlei planten,
wordt aangetroffen.
Schuimgips, Zie Gips.
Schuja, Zie 5joeja.

Schuld. Dit woord heeft meer dan den
beteekenis. In algemeenen zin zou men schuld
kunnen noemen d. btjzonderen toestand, die
veroorzaakt wordt door en 't onmiddellijke
gevolg is v. 't moedwillig plegen eener onrechtmatige daad; zoolang men zichzelf v. dien
toestand rekenschap geeft, is men schuldbewust. Men mag aannemen, dat dit bewustzijn bij d. mensch zelden of nooit geheel verloren gaat, al heat hij door volharding in
booze ook v. lieverlee d. vatbaarheid daarvoor verloren on a. d. stem v. zijn geweten
't zwtjgen opgelegd.
In rechtskundigen zin kan schuid op verschill. wijs worden opgevat. Zoo noemt men
schuid 't gevolg of 't bestanddeel der verbintenissen, dat d. verplichting meebrengt v.
d. eerie part% to voldoen a. dat, waartoe zij
krachtens d. verbintenis jegens d. andere part
gehouden is, 'tztj die verplichting besta in
iets al of niet to doen, 'tztj in iets to geven.
In dien zin wordt d. eerste partij schuldenaar,
d. tweede schuldeischer genoemd.
In engeren zin beteekent schuld d. verplichting, een geldsom to voldoen (inschuld); some
ook 't schriftelijk bewijs v. 't recht, die voldoening to vorderen. Zoo wordt in ons wetboek gesproken v. pandrecht op inschulden
on v. 't bezit eener inschuld.
't Begrip schuid is dus ten nauwste met,
't begrip verbintenis verwant; buiten elk. zijn
ztj niet bestaanbaar, omdat in iedere verbintenis ten minste een persoon moat zijn, die
tot iets verplicht is, m. a. w., die iets schuldig is, en een ander, die 't recht heeft, die
schuld to vorderen. Schuld ontstaat dus tegelijk
met en op dezelfde wijs als d. verbintenissen,
d. 1. door d. wet ('tztj door d. wet alleen, 'tztj
ten gevolge v. 's menschen toedoen) en door
overeenkomst; ook gaat ztj op dezelfde wijs
verloren, o. a. door betaling, door kwtjtschelding on door schuldvermenging, d. i. wanneer
een persoon d. hoedanigheden v. schuldeischer
on schuldenaar in zich vereenigt.
Schuld gaat ook to niet door schuldvernieuwing, d. i. indien ztj wordt vernietigd door
't in d. plaats stollen eener nieuwe verbinte-

SCH.

463

nis en wel 1°. door novatie, die plaats heeft
btj 't aangaan eener nieuwe verbintenis tuss.
dezelfde personen of wanneer iemand, zelfs
buiten medewerking v. d. schuldenaar, diens
schuld overneemt en zich in zijn plaats jegens
d. schuldeischer verbindt; 2°. door delegatie
of overzetting, 'tzij dat d. schuldenaar a. zijn
schuldeischer, die hem tegelijk ontslaat, een
anderen schuldenaar geeft, 'tzij dat d. schuldenaar zich jegens een nieuwen schuldeischer
verbindt en daardoor ten aanzien v. d. vorigen
wordt ontslagen, zooals dikwijls plaats vindt
bij koop en verkoop, indien d. koopprtjs door
een derden persoon gekweten wordt. In dit
laatste geval kan echter d. schuld blijven bestaan met al haar voorrechten en hypotheken, indien uitdrukkeltjk subrogatie bedongen
is, d. i. een overeenkomst, waarbij d. primitieve schuldeischer d. derden persoon, v. wien
hij betaling ontving, in alle rechten doet treden, die hij zelf tegenover d. schuldenaar uitoefenen kon; dezelfde schuld wordt dan door
een rechtsfictie v. d. eenen schuldeischer op d.
anderen overgebracht. Eon bijzondere wijze v.
schulddelging is d. compensatie; indien nl.
twee personen wederkeerig a. elk. een opeischbare geldsom of hoeveelheid zaken, die
door 't gebruik to niet gaan, verschuldigd zijn,
vernietigen die schulden elk. v. rechtswege
over en weer op 't oogenblik, dat zij tegelijk
bestaan, ten beloope v. haar wederkeerig bedrag. — d. Schuld zelf gaat door verjaring
wel niet to niet, maar daze kan worden ingeroepen tegen d. rechtsvordering om d. schuld
to voldoen.
In 't strafrecht wordt schuld (culpa) a. boos
opzet (dolus) tegenovergesteld; hier duidt 't
laatste d. wil aan, om to doen of na te laten d.
daden, welke bij d. wet geboden of verboden
Ain; daarentegen bestaat er schuld (culpa
data, levis of levissima), indien d. wetsovertreding enkel te wejten is a. onvoorzichtigheid,
onachtzaamheid, nalatigheid, onbehendigheid
on onervarenheid. In dien zin worden d. misdrijven wel eons onderscheiden in delicta dolosa en culposa en worden uit die onderscheiding d. regels afgeleid, dat or geen misdaad
(crime) kan gepleegd worden zonder opzet
(dolus), dat opzet doorgaans tot 't wezen v.
't wanbedrijf (ddlit) behoort, ofschoon hiervoor
somtijds 't bestaan v. schuld (culpa) alleen
voldoende is, zoodat bijv. iemand volgens
onze wet gestraft wordt, die uit gebrek a.
bedrevenheid om met paarden om to gaan
een ander gekwetst heeft, zonder dat opzet
daartoe noodig is, eindeltjk, dat btj politieovertredingen gewoonitjk alleen schuld aanwezig is.
Een andere beteekenis heeft schuld, waar
zu d. betrekking v. d. dader tot 't gepleegde
misdrijf aanduidt, welke d. grondslag uitmaakt, waarop d. rechter zijn veroordeeling
tot straf berusten doet. Al ware 't nu ook,
dat d. rechter voor zich zelf zedeli.jk overtuigd mocht zijn v. 't bestaan v. schuld in
algemeenen zin, zoo bestaat er rechtskundig
geen schuld, tenzij die zedeltjke overtuiging
gepaard ga met 't door wettige middelen verkregen bewijs v. 't felt, dat d. daad gepleegd is
en dat hij, die daarvan beschuldigd wordt, haar
bedreef. In dien zin geldt d. regel, dat men
onschuldig is, zoolang 't tegendeel niet duidelijk is aangetoond. Als wettige bewtjsmiddelen voor d. schuld golden: 't getuigenbew(js,
schriftelijke bescheiden, waartoe d. beeedigde
processen-verbaal en d. relazen behooren v.
bevoegde ambtenaren, die een misdrtjf con•stateeren, voorts d. bekentenis en aanwtjzin-
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sommige wetgevingen voor 't bestaan T. schuld
toegekend a. d. zedeltIke overtuiging, is d.
installing der jury haar oorsprong verschuldigd. — Soms kunnen er gevallen zijn, dat een
overtreding d. dader niet kan worden toegerekend, al is ook 't wettig bewtjs verkregen v.
't feit, dat hij die pleegde, bijv. wanneer hij
ten ttjde daarvan in staat v. krankzinnigheid
verkeerde of door overmacht of zelfverdediging gedwongen werd, of indien hij op weinig
gevorderden leeftijd (16 jaren in d. Code penal)
zonder oordeel des onderscheids handelde; in
strafrechterlijken zin bestaat er dan geen
schuld en moot d. beklaagde daarvan worden
vrijgesproken.
Schuld (Nationale). d. Geschiedenis der
nationale schuld bij d. verschill. volken der
beschaafde wereld hangt nauw samen met
hun eigene geschiedenis, zoodat men met d.
laatste goad bekend moat zijn, wil men d.
verschill. staatsschulden in haar oorzaken en.
gevolgen leeren kennen. Vooral sedert bijna
overal 't eigenlijke staatsbestuur een afzonderlijk bestaan verkregen heeft en in zekeren
zin afgescheiden is v. d. souvereiniteit, is
die wetenschap v. meer belang geworden..
Sedert toch zijn d. staatsfinancien afzonderlijk
beheerd, terwijl daze vroeger niet onderscheiden werden v. 't beheer der particuliere kas,
v. d. vorst, die als souverein over dat land
regeerde; d. staatsinkomsten vloeiden met.
die v. d. vorst in dezelfde kas en d. schulden,
aangegaan door d. souverein (die ook alleen
in d. staatsuitgaven voorzag), vormden dus inx
d, meeste landen d. oorsprong der national&
schuld.
't Ligt voor d. hand, dat d. staat v. zaken,
waarbij d. staatsfinancien een afzonderlijk
bestaan verkregen, in 't eene land op daze,.
in 't andere op gene wijze geboren word,
afhangende v. d. omstandigheden. Zoo zien we
in ons vaderland 't beheer der geldmiddelen
allengs overgaan uit 't beheer v. 's Graven
rentmeesters op diens gecommitteerden en
vervolgens onderworpen a. d. contrOle v. verschill. rekenkamers, v. welke 't Hof v. Mechelen onder Karel d. Stoute d. machtigste was
en 't bestuur der financien in zich vereenigde.
Karel V stelde eon Raad v. Financien in,
die zijn zuster Maria v. Hongartje ter zUdestond. Ten tijde der Republiek werden d. financien door d. Raad v. State bestuurd on gecon
troleerd door d. Generaliteits Rekenkamer,
die in 1601 werd opgericht, terwijl dat bestuur
sedert een tak der uitvoerende macht is gebleven. Met 't ontstaan v. afzonderlijke staatstinancVn ging natuurlijk 't ontstaan der
nationale schuld gepaard ; ten deele was doze,
reeds door d. souverein in 't leven geroepen,
ten deele werd ztj door d. staatsbesturen v._
lateren tijd gemaakt. Oorspronkelijk moeten
wtj ons d. nationale schuld slechts voorstellen als een gewone verbintenis, meestal aangegaan in d. vorm v. eon geldleening, onder
belofte d. geleende som op een bepaalden tijd
terug to geven; nibt zelden ook moesten d..
vorsten, die veelal niet a. hun beloften voldeden, hun toevlucht zoeken bij d. Staten of bij ,
zetenen geld leenden on daarvoor schuld brieven onder hun zegol uitgaven; daarvoor ontvingen dozen dan wel handvesten en privilegien, doch zij werden v. lieverlee met belangrijke schulden bezwaard; reeds in 1554 btjv.
ging d. provincie Holland gebukt onder een
jaarlUkschen rentelast v. 4700u gulden. Ofschoon

d. aangegane schuld uit gebrek a. middelen
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dikwills bleef bestaan, had men toch btj 't
aangaan eener schuldverbintenis haar directe
aflossing op 't oog. 't Denkbeeld v. leeningen
Le sluiten tegen altUddurende rente is eerst v.
lateren tijd. Misschien gaven d. geldleeningen
op annuiteiten (jaarltjksche verhoogingen der
rente boven d. gewonen interest, in dier voege,
dat er tevens in d. rente een deel v. 't kaptaal begrepen wordt), die onder d. regeering
v. Willem III in Engeland veel plaats hadden, daartoe 't eerst aanleiding. Zeker is 't,
dat d. meeste staatsleeningen, welke tegenwoordig gesloten worden, doorgaans niet met
't oogmerk geschieden v. aflossing, tenzij
telken jare voor een klein gedeelte door middel v. uitloting. Gewoonitjk gnat d. staat
daarbij geen onmiddellijke verbintenis aan
met zijn schuldeischers, maar verkoopt hij ale
't ware zun krediet a. een ander, die daar van
d. waarde bepaalt. d. Opgegeven waarde toch
v. d. schuldbekentenissen, die d. staat uitgeeft, (d. zoogen. nominate waarde, waarnaar
d. rente bepaald wordt) wordt door daze
clan niet genoten, maar hij verkoopt die
schuldbekentenissen voor een minder bedrag a. een financier, die haar in d. handel
brengt. 't Toe- of afnemen v. 't vertrouwen,
dat d. staat, die doze papieren uitgaf, inboezemt, vormt dan d. maatstaf der waarde (d.
beurswaarde). Bij dergelijke leeningen worden
twee wegen gevolgd, om d. schuld to delgen:
d. uitloting, nl. indien d. staat op zich genomen heeft een zeker getal uit to loten schuldbekentenissen op gezette tijden of to lossen
edit geschiedt dan tegen ultbetaling der nominal° waarde — a pars — zonder dat d.beurswaarde in aanmerking wordt genomen) en d.
amortisatie, wanneer d. •staat zUn eigen schuldbekentenissen ter beurze tegen beurswaarde
inkoopt.
Behalve d. zoogen. nationale of gevestigde
schuld bestaat er soms een vlottende schuld,
die op verschill. wijzen kan ontstaan, o. a.
wanneer tegen afstand v. d. een of andere
inkomst of belasting, die eerst later opeischbaar is, reeds vooraf tegen een minder bedrag gelden worden opgenomen, of indien
men bijv. aanwUzingen doet op d. Bank, ter't montant v. 't to goad per rekeningcourant reeds is bereikt (iets wat btj d.
installing der Nederl. Bank verboden is), of
ook indien papieren geld wordt uitgegeven,
tot zekerheid waarvoor dan geldswaarden
kunnen worden aangewezen. Zoo is in ons
land bU d. wet v. 26 Apr. 1852, Stbl. No. 90,
voor tien millioen gulden a. muntbiljetten
uitgegeven, waarvoor ter beurze op boven
omschreven wijze voor gelijk bedrag a.nationale schuld is ingekocht; ter verzekering der
waarde v. die biljetten is een inschrUving
genomen op 't Grootboek der nationale schuld
onder d. titel „Fonds tot . verzekering v. d.
verzilvering der rentelooze schuld", terwUl
tevens bki d. Nederl. Bank voor een zeker
bedrag a. schatkistbiljetten is gedeponeerd.
Door doze verandering v. gevestigde schuld
in vlottende schuld heeft men 't voordeel
verkregen, dat er gem renten voor dat bedrag
behoeven to worden uitbetaald.
In elken welgeordenden staat bestaat een
Grootboek der nationale schuld, waarin d.
rentegevende nationale schuld omschreven
is; uittreksels, daaruit afgegeven a. hen, die
door aankoop ei:genaren zjn geworden eener
inschrijving, golden — voor zoover d. schuld.
vordering op • naam is — voor eenige bewUs
v. eigendom en recht op rente. d. Wet gebruikt d. inschaving op naam, op 't Groot-
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boek der nationale schuld, ale een middel
om 't vermogen, v. minderjarigen e. a., die
zelf hun zaken Met kunnen beheeren, to verzekeren. Zoodanige inschrUvingen, die op 't
Grootboek onder d. naam gequalificeerde rekeningen zijn geplaatst, kunnen niet op een
anderen eigenaar worden overgeschreven, zonder overlegging v. authentieke bewijsstukken,
waaruit d. bevoegdheid, om die overschrijving
to laten doen, moat blijken.
d. Nederlandsche staatsschuld is eerst ontstaan in 1798, toen alle schulden v. d. zeven
verschill. prov. nationaal warden verklaard
on tot een schuld onder d. naam Algemeene
Rationale Staatsschuld warden ineengesmolten.
Tot 1806 werd die nationale schuld gedurig
vermeerderd, zoodat ztj op 't laatst v. dat
jaar tot 1160 millioen gulden was geklonimen,
welk bedrag onder d. regeering v. koning
Lodewijk nog aanzienlijk toenam, zoodat
Napoleon, bij d. inlijving v. ons vaderland bU
't Fransche keizorrijk, bij decreet v. 9 Juli
1810, d. zoo beruchte tierceering afkondigde,
waardoor d. renten der staatsschuld niet verder dan tot een derde v. haar bedrag zouden
worden voldaan. Boning Willem I zorgde bU
d. aanvaardine v. aiin rAgaaring or in d.
eerste plaats voor, dat d. nationale schuld word
geregeld en d. rechten der rentehefiers verbeterd warden. Dit had plaats btj d. wet v.
14 Mei 1814, waarbij alle vroegere staatsschulden in d. zoogen. 2'/2 pct werkelUke en uitgestelde schuld worden geconverteerd. Bij d.
wet v. 6 Mrt 1844 is een nieuwe schuld aangegaan, d. zoogen. 3 pct werkeltjke schuld,
tot een bedrag v. 127 millioen gulden; doze
som heeft gestrekt tot hereto! v. 's lands
tinancien, die dool . onderscheidene tekorten
v. vroegere jaren in benarden toestand lerkeerden, en werd gevonden uit een vrijwillige
leaning, tot welke d. koning door een inschruving v. 10 millioen gulden bUdroeg.
Door 't welslagen dozer
leaking
in 't bezit gekomen v. aanzienlUke kapitalen,
Het d. regeering d. gelegenheid niet voorbU
gaan, om d. renten v. eon gedeelte der bestaande schuld to verminderen, wat geschied
is bij d. wet v. 25 Juni 1844, waarbU een conversie ward bepaald in 4 pct. werkeltjke schuld,
tot een bedrag v. ruim 231 millioen.
Nog bestond er eon schuld, voortgesproten
uit schuldbekentenissen v. 't voormalige
Amortisatie-Syndicaat, dat in 1822 opgericht
en in 1840 opgeheven werd, gevende pct
rente.
EindelUk zijn er obligation in omloop ten
Taste der Overzeesche Bezittingen, waarvan
d. renten b. 4 pct. door 't RUk gewaarborgd
zUn; zU zijn voornameltik ontstaan uit d.
buitengewone behoeften v. 't Indische Bestuur, mode door d. krijgsverrichtingen in
Oost-IndiO in d. jaren, die a. 1826 voorafgingen, veroorzaakt, waarin toen door 't moederland moest worden voorzien. Een ten
Taste der 0.-I. bezittingen in 1836 aangegane
schuld, waarvan d. renten nog jaarltjks onder
d. middelen tot dekking der Staatsuitgaven
worden opgenomen, dient mode, om 't rentebedrag der obligatiOn, op d. saatsbegrooting
v. 1863 uitgetrokken tot een zeker bedrag, to
dekken.
d. Laatste groote geldleening ten baste v.
d. Nederlandschen staat word aangegaan in
1884. In 1886 heeft ten behoove v. routebeeparing een belangrUke convereie v, 4 in
3 1/. pct's staatsschuld plaatsgegrepen.
Dit zljn d. voorn. kapitalen, die ten lasts v.
Nederland nitetaan. en wearvoor jaarlijks
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interesten worden betaald; daartoe behooren
nog te worden gebracht eenige geldleeningen
v. minder belang en d. interesten der borgtochten v. rekenplichtige ambtenaren, die,
gevoegd bij d. op d. Rijksdomeinen, groote
wegen en kanalen klevende vaste lasten en
uitkeeringen, nog een rentebedrag vertegenwoordigen v. omstr. 200 000 gulden; terwijl 't
bedrag a. schatkistbiljetten, die bij verschill.
wetten zijn toegestaan, slechts pro memorie
op d. staatsbegrooting wordt uitgetrokken,
zoolang d. uitgifte niet plaats heeft gehad.
d. Nederl. nationale schuld is tegenwoordig
in verschill. grootboeken ingeschreven, die in
Amsterdam gevestigd zijn, terwijl daarvan
dubbele te 's-Gravenhage bij d. Algemeene
Rekenkamer worden gehouden. VOOr 1809 had
men in ons land geen grootboek der nationale schuld, maar werden d. aandeelen in die
schuld vertegenwoordigd door obligatien en
schuldbrieven op naam en a. toonder. Koning
Lodewijk beval d. inschrijving hiervan in een
Algemeen Grootboek der Publieke Schuld, bij
d. wet v. 27 Jan. 1809; d. inschrijving der
Hollandsche Schuld in 't Grootboek v. Frankrijk heeft later, hoewel zij door Napoleon
werd bevolen, niet plaats gehad. Bij d. wet
v. 14 Mei 1814 is daarop een nieuw Grootboek
der nationale schuld voor d. 2 1/2 pct. schuld opgericht; terwijl bij latere wetten mode grootboeken voor d. overige schuld in 't leven
worden geroepen; ten gerieve v. d. handel en
voor 't gemak v. particulieren, vooral met 't
oog op d. eigendomsovergang der inschrijvingen, werden tevens administratie-kantoren
opgericht, waar d. houders dier inschrijvingen hun kapitalen v. hun rekening op 't
Grootboek op die v. deze kantoren kunnen
doen overschrijven, die daarop gerechtigd
worden tot 't uitgeven v. acten v. deelgeving
aan tooncler betreffende 't overgeschreven kapitaal, dat dan ten name staat v. 't administratiekantoor.
Met een opgave v. d. staatschulden der
verschill. Europeesche Staten in onzen tijd
(gerangschikt naar d. grootte) willen wij dit
art. besluiten.
Frankrijk . . . . f 15 379 869 000 of f 465 p. hoofd.
„ 8 791 197 240 „ „ 90 „ „
Rusland
Groot-Britannia „ 8 225 643 217 „ „ 214 „ „
Oostenrijk-Hon8 022 635 221 „ „ 194 „ /7
garije
6 873 965 135 „ „ 225 „ 77
Italie
't Duitsche rijk „ 6 631 336 751 „ „ 134 „
2 897 552 942 „ „ 168 „ /7
Spanje
If
1 537 040 443 „ „ 326 „ 77
Portugal
77
1 280 454 818 „ „ 60 „ 7/
Tutkije
77
1 132 374 347 „ „ 238
Nederland .
77
Belgie
• • • /77 1 043 665 839 „„ 168
77
Roemenie .. . • 77 501 804 295 „ „ 100 „
Griekenland. . • 71 355 255 879 „ „ 160 „ 77
184 886 390 „ „ 38 „ 77
Zweden
77
157 928 879 „ „ 72 „ 17
Servio
77
124
911 000 „ „ 18 „ /7
Denemarken . • /1
84 800 310 „ „ 43 „ /7
Noorwegen . . • 77
49 440 000 „ „ 15 „ /7
Bulgarije
17
36 579 960 „ „ 15 „ 17
Finland
77
31 166 410 „ „ 10 „ 7/
Zwitserland. . • 77
7 858 620 „ „ 37 „ 77
Luxemburg . . • 77
1 200 000 „ „ 6 „ 77
Montenegro. . • 71
Liechtenstein. • 77
21 000 „ „ 2 „ /7
Schulenburg (JOH A NN MATTHIAS, rijksgraaf VON DER), een bekwaam veldmaarschalk,
8 Aug. 1661 te Emden, bij Maagdenburg, geb.
Hij genoot zijn opvoeding a. d. hoogeschool
te Saumur, in Frankrijk, en kreeg in 1685 een
VIII.

SCH.

betrekking a. 't hof v. d. hertog v. Bruns wtjkWolfenbuttel. Al-spoedig verruilde hij, tegen
d. wil zijns vaders, die betrekking met een
aanstelling in d. krijgsdienst; hij werd kapitein en diende in 1687 als vrijwilliger tegen d.
Turken, terwijl hij in 1688 't beleg v. Belgrado bijwoonde. Toen nog in datzelfde jaar
't Duitsche rijk d. oorlog a. Frankrijk verklaarde, ging een Brunswijksch contingent
n. d. Rijn en daarmede ook SCHULENBURG.
her vond hij in 7 veldtochten en bij verschill. diplomatieke zendingen gelegenheid om
zich als krtjgs- en staatsman te onderseheiden. In 1689 was hij bij d. belegeringen v.
Mainz en Bonn tegenwoordig, in 1690 streed
hij als majoor bij Fleurus, in 1691 bij Leuse.
Een jaar later werd hij luitenant-kolonel en
toen met staatkundige zendingen belast ;
doch reeds in 1693 commandeerde hij als
kolonel een regiment dragonders, waarmee
hij bij 't leger v. prins Lodewijk v. Baden
streed. In 1694 voerde hij twee nieuw aangeworven regimenten naar Willem III, koning
v. Engeland ; hij streed in 1697 met onderscheiding bij Enghien en nam deel a. d. vredesonderhandelingen te Rijswijk. In 1698 ging hij
als generaal-majoor in dienst v. d. hertog
Victor Amadeus v. Savoye over. Al spoedig
verwierf hij 't vertrouwen v. dezen souverein,
een der bekwaamste veldheeren v. zijn tijd.
Deze gebruikte hem in 1699 tegen d. Waldenzen en in 1700 ter onderdrukklng v. een
oproer in Chambery. In 1701 commandeerde
SCHULENBURG een brigade in 't leger v. Catinat en werd hij bij Chiari gekwetst. Daar hij
niet langer tegen zijn landslieden wilde strijden, verliet hij d. Savoyschen dienst en ging
hij in dien v. Augustus II, koning v. Polen en
keurvorst v. Saksen, over. her begint 't schitterendste tijdperk zijns levens en mag hij vergeleken worden met d. groote veldheeren
zijner eeuw, hoewel hij 't zonderlinge voorrecht scheen te hebben, zijn talenten door
meesterlijke terugtochten to doen kennen. In
d. slag v. Clissow, die door d. trouwbreuk der
Polen nadeelig voor d. Saksen afliep, wist
SCHULENBURG, die 't centrum aanvoerde, d.
terugtocht v. 't leger meesterlijk te dekken.
In 't begin v. 1703 moest d. luitenant-generaal
SCHULENBURG zich met een korps V. 8000 Saksen bij 't keizerlijke leger voegen, eerst onder
generaal Schlik, later onder generaal Styrum.
Bij d. overvalling v. Hochstadt wist hij, met
prins Leopold v. Dessau, d. nadeelen daarvan
zooveel mogelijk of to keeren. In 1704 werd
SCHULENBURG teruggeroepen en kreeg hij eerst
't bevel over 't geheele mobiele leger in Polen.
Hij sloeg 18 Aug. d. Zweedschen generaal
Metjerfeldt nabij Posen, doch kon d. Zweden
niet met kracht tegenhouden en moest dienvolgens, op last v. d. koning, n. Saksen terugtrekken. Karel XII vervolgde hem in persoon
met 9000 Zweedsche miters. In een groot
cane gevormd, weerstonden d. Saksen 7 Nov.
bij Puniz alle aanvallen der Zweedsche
ruiterij en bewezen zij, dat infanterie ook in 't
vlakke veld en zonder kunstmatige dekkingsmiddelen a. d. cavalerie weerstand kan bieden, iets wat men tot nog toe voor onmogelijk gehouden had. SCHULENBURG werd in dit
gevecht driemaal gekwetst en verloor 150
dooden en 400 gevangenen, terwijl d. Zweden
bijna 2000 man a. dooden on gekwetsten totden. d. Verdere terugtocht over Gura tot a. d.
Oder, die SCHULENBURG bijna in 't gezicht v.
d. vijand moest overtrekken, verschafte hem
zelfs d. bewondering v. zijn koninklijken vervolger. In 1705 vormde SCHULENBURG, die in3U
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middels tot generaal bevorderd was, 't Saksiache leger, dat na d. ongelukkige veldtochten
in Polen bUna geheel opgelost was, en bracht
h4J 't op 15 bataijons on 40 eskadrons. In 1706
rukte hU Polen weer binnen; d. nederlaag bij
Fraustadt, met d. vervolging v. Karel XII,
gaf hem andermaal gelegenheid om zijn talent
in terugtochten to toonen. HU bracht 't jaar
1707 met reizen door en ging in 1708 n. d.
Nederlanden om aldaar als vrijwilliger onder
d. hertog v. Marlborough to strijden. EIU
woonde d. slag v. Oudenaarde en 't beleg v.
Rijssel bij en werd dikwijls door d. veldheeren der Bondgenooten geraadpleegd. In 't
volgend jaar voerde hij een Saksisch korps
onder Marlborough's bevelen aan en in d.
slag bij Malplaquet (11 Sept.) streed hij op
d. rechter vleugel onder d. bevelen v. prins
Eugenius. In 1710 nam hij deal a. eenige belegeringen, doch hij verliet 't leger in d. winter
en d. Saksischen dienst in Apr. 1711, omdat
hij niet onder d. generaal von Flemming wilde
dienen.
Herhaalde pogingen, om in keizerlUken
dienst over to gaan, mislukten; in 1715 ging
SCHULENBURG in dienst v. d. republiek Venetia
over, terwijl d. keizer hem gelUktijdig tot
graaf verhief. Tot 1718 leiddA hij d.
ten dies republiex en hij onderscheidde zich
vooral door zijn roemrUke verdediging v.
Corfu tegen d. Turken, v. 26 Juli tot 20 Aug.
1716. SCHULENBURG over!. in dienst v. Venetia,
welks strijdkrachten en verdedigingsmiddelen
hij gestadig trachtte to volmaken, 14 Mrt
1747. 't Standbeeld, dat d. Venetianen in 1717
voor hem to Corfu hebben opgericht, strekt
nog heden ten bewUze v. hun dankbaarheid.
Zie „Leben und Denkwiirdigkeiten Johann
Matthias Reichsgrafen von der Schulenburg"
(1834, 2 dln).
Schull (PIETER STEVEN), een Nederl. letterkundige en dichter, in 1791 to Dordrecht gab.
en over!. aldaar 4 Aug. 1835 als advocaat on
notaris. Men heeft v. hem „Flerinnering a.
J. B. Crol" (1823); „Agricola, naar Tacitus
vertaald, met aanmerkingen" (1829); „Ernst
en luim" (1829); „Karakteristiek der welsprekendheid" (1830); „Boogontspanning" (1830);
en ,.d. Overgave v. Antwerpen" (1831). Met zijn
vriend, d. dichter A. van der Hoop Jr., gaf
hij „Vertellingen in proza on poOzy" (1824)
en „BUdragen tot boeken- en menschenkennis"
(1832-1835, 14 st.).
Schulpforte of Schulpforta, ook enkel
Pforta, is een vlek in d. Pruisische prov.
Saksen, 1 uur t. W. v. Naumburg a. d. Saale.
't Is beroemd door een oude vorstelijke
landsschool, waar duizenden jongelieden hun
opleiding hebben ontvangen. 't Aantal inw.
bedraagt slechts 400 a 500.
Schulte (JOHANN FRIEDRICH; Ritter vox),
een verdienstelUk Duitsch beoefenaar v. 't
kerkelUk recht, geb. 23 Apr. 1827 to Winterberg, in Westphalen. Hij werd in 1855 hoogl.
an aartsbisschoppelUk consistoriaalraad to
Praag, zag zich in 1869 in d. erfelijken ridderstand opgenomen en sloot zich in 1871 bij d.
Oud-Kath. beweging aan, waarvan hij sedert
een der invloedrijkste !eiders is. In 1873 werd
hij prof. to Bonn on v. 1873—'76 was hij lid
v. d. Rijksdag, waar hij tot d. nationaalliberalen behoorde. Als zijn belangrUkste
keschriften noemen we „Handbuch des katholischen Eherechts" (1855), „System des katholischen Kirchenrechts" (1856), „Quellen des
katbolischen Kirchenrechth" (1856—'60, 2 din),
,,Lehrbuch der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte" (5e dr. 1881), „Ueber gemischten
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Ehen" (1862), „Die Macht der rOmischen
PApste" (1871), „Die Stellung der Bonzilien,
Papste, BischOfe und die papstliche Konstitution vom 18 Juli" (1870), „Ueber Kirchenstrafen" (1872), „Lehrbuch des katholischen
Kirchenrecht" (3e dr. 1884), „Geschichte der
Quellen und Litteratur des kanonischen
Rechts" (3 din, 1875—'80) on „Der AltkatholizisIpus" (1887).
Schultens. Drie mannen v. dezen naam,
vader, noon en kleinzoon, hebben in d. 18e
eeuw als Oosterlingen d. Leidsche hoogeschool on Nederland tot eer verstrekt. d.
Oudste,
ALBERT SCHULTENS, werd 23 Aug. 1686 to
Groningen gab. Reeds vroeg toonde hij eon
buitengewoon gelukkigen aanleg, niet enkel
voor d. godgeleerdheid, waarvoor hij bestemd
was, maar vooral voor 't Hebreeuwsch en
't Arabisch, welke laatste door hem ter verklaring v. 't 0. T. to zeer verwaarloosd werd
geacht, gelijk hij dan ook in 1706 een verhandeling verdedigde „De utilitate linguae.
Arabicae in interpretanda S. S." Een eerste
vrucht v. zijn gebruiken v. 't Arabisch ter
opheldering v. d. Hebreeuwschen tekst des
0. T. gaf hfi in zip. „Obsar valiones plailologicae in Jobum" (1708), op raad v. zijn toenmaligen leermeester Roland to Utrecht geschreven en later uitgewerkt tot een volledigen „Commentarius op Job" (1732, 2 dln),
in 't Fransch en 't Engelsch vertaald en
door Vogel verkort uitgegeven (1773, 2 dln).
Dezelfde methode paste MI toe op „Yana loco.
V. T.", in „Animadversiones philologicae et
criticae" (1709) en vooral bij zUn academisch
onderwijs, dat hij , na twee jaar (1711-1713)
predikant to Wassenaar to zijn geweest, to
Franeker aanving en later to Leiden (sedert
1732) voortzette, nadat hij drie jaar vroeger
aldaar tot regent v. 't Staten-college en
„Interpres legati Warneriani ben oemd was.
HU over!. to Leiden, 26 Jan. 1750. Breed is d.
lUst der geschriften v. dezen geleerde, a. wien
door schier alle geleerden d. roam wordt toegekend, dat hij door 't gebruiken v. d. Arabische taal een geheele hervorming v. d.
Hebreeuwsche taalstudie in 't !even heeft geroepen on voor daze geweest is, wat zUn
tUd- en ambtgenoot Hemsterhuis voor 't
Grieksch was. BU Saxe („Onomast”. VI), Vrie•
mont („Ath. Fris.") en Glasius („Godg. Ned."
III) vindt men d. volledige lUst zUner geschriften, v. welke wij als d. voorn. noemen ,,Institutiones ad fundamenta linguae Hebraeae" (1737),
een nieuwe uitgave v. van Erp's „Grammatica
Arabica" (1748), „Proverbia Salomonis"(1748).
met Job (zie boven) in 't Fransch vertaald
en made door Vogel verkort uitgegeven
(1769), „Origines Hebraeae" (1724. 1738, 2 dln) en
.Vitae et res gestae Saladinis"(1732).Zijn soon
JOHANNES jACOB178 SCHULTENS, gab. to Franeker in 1716, was reeds op jeugdigen leeftijd
hoogl. in d. godgeleerdheid to Herborn, maar
werd in 1749 voor 't onderwUs in dezelfd&
wetenschap on tevens in d. Oostersche talon
n. Leiden beroepen. In d. behandeling der
laatste volgde hij 't spoor v. zUn beroemden
vader, dien hij in belezenheid v. Arabische
schrijvers nog schijnt overtroffen to hebben.
Reeds een „Dissertatio de utilitate dialectorum
orientalium ad tuendam integritatem Cod.
Hebr." (1742), onder zUn vader verdedigd, gar
blijk v. zijn overtuiging der noodzakelijkheid,
d. studio v. 't Hebreeuwsch met die v. d.
andere Semitiache talon to verbinden; en,
hoewel hij weinig in zUn hoofdvak heeft
uitgegeven, bltjkt zUn geleerdheid overvloe-
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dig uit zijn nagelaten aanteekeningen op werken v. anderen. Jammer slechts, dat deze geleerde zich wat to veel verdiepte in d. godgeleerde twisters v. zijn tijd, ofschoon htj ook
in die twistbrochures blijk gaf v. beschaafdheid en verdraagzaamheid. Ook in d. Westersche letterkunde was hij buitengewoon
ervaren, getuigen zijn aanteekeningen op
Kiliaan, Huydecoper's „Proeve v. taal- en
dichtkunde" en Hoogstraten's,„Woordenboek".
Hij overl. to Leiden 27 Nov. 1778. Zijn zoon
HENDRIK ALBERT SCHULTENS, gab. to Herborn
15 Febr. 1749, koos a. d. Leidsche hoogeschool
'tzelfde studievak, waarin d. naam zijns vaders
dien v. zijn grootvader zoo waardig had gehandhaafd. Na zich als veelbelovend jeugdig
geleerde to hebben bekend gem aakt door een
„Anthologia sententiarum Arabicarum" (1772)
vertrok hij n. Engeland, ten einde er to Oxford zijn Oostersche taalstudies voort to
zetten. Ook daar deed hij zich als uitstekend
geleerde kennen on ontving hij d. buitengewone eer der benoetning tot magister (d.
hoogste onderscheiding, die d. Oxfordsche
universiteit een geleerde kan be wtjzen). Toen
hij kort daarna in 't vaderland was teruggekeerd, vormde baron Bentinck, curator der
Leidsche hoogeschool, 't plan, SCHULTENS,
ter voortzettting zijner Oostersche studien,
een reis door Frankrijk, Spanje en Italiti to
laten doen op 's lands kosten. Doch dit plan
werd niet verwezenlijkt, ten gevolge v. zijn
benoeming tot hoogl. in d. Oostersche letterkunde to Amsterdam in 1773. Zes jaar later
riep d. Leidsche hoogeschool hem tot 't hoogleeraarsambt in d. Oostersche talon, door d.
docK1 zijns vaders opengevallen. Met klimmenden room arbeidde 14 door onderwijs en
uitgegeven geschriften, totdat d. dood hem
12 Aug. 1793, in d. voile kracht des levens,
overviel. Behalve eenige academische oration
gaf hij onderscheidene stukken in d. „Bibliotheca critica" v. Wyttenbach, eon uitgave v.
d. fabels v. Pidpai in 't Arabisch (met vertaling on aanteekeningen, 1786) en nog andere
kleine stukjes. Na zijn dood verscheen door
bezorging v. Muntinghe zijn „'t Book Job,
uit 't Hobreeuwsch, met aanmerkingen" (1794)
en door die v. Schroeder een gedeelte der
„Meidani pcoverbia" (1795). Een menigte handschriften an door hem nagelaten. Zie Kantelaar, „Lofrede op H. A. Schultens" (1794), Rink,
„H. A. Schultens" (1794), alsmede over hem
en d. voorgaanden Glasius, „Godg. Ned." III
en d. aldaar aangehaalde schrtjvers.
Schultes (JOSEPH AUGUST), een beroemd
natuuronderzoeker en vooral een uitstekend
botanicus, werd 13 Apr. 1773 to Weenen gab.
't Eerste onderwijs, dat hij genoot, was
zeer gebrekkig. Toen htj 14 jaar oud was,
moest beslist worden, waartoe hij zou opgeleid worden; zijn vader was voor d. handel,
htj zelf echter, en hierin steunde hem gin
godsdienstige moeder, wilde studeeren en nam
zich voor R.-Katholiek zendeling to worden.
Hij was reeds een paar jaren vroeger met
't baron v. 't Latijn begonnen en kwam nu
op 't gymnasium. Maar weldra onttrok zijn
vader, die niet wilde, dat hij studeerde, hem
zijn ondersteuning, en SCHULTES was genoodzaakt, zelf in zijn behoeften to voorzien; hij
deed dit door over dag platen voor een kunsthandelaar to kleuren, terwijl hij een deel v.
d. nacht a. zijn studien besteedde. Van of
zijn 18e jaar werd hij echter geldelijk ondersteund door baron von Swie ten. lntusschen
was SCHULTES v. zijn vroegere zendelingsplannen geheel teruggekomen. Na afloop der
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voorbereidende studien legde hij zich op d.
geneeskunde en aanverwante vakken toe en
reeds in 1794 gaf hij uit „Oestreiehs Flora.
Ein Handbuch auf botanischen Excursionen"
(als „Flora austriaca" in 1800 herdrukt).
Nadat SCHULTES in 1796 a. d. Weener hoogeschool tot doctor in d. geneeskunde bevorderd was, ging hij een geruimen tijd op reis
en bezocht hij o. a. Zwitserland. Na zijn
terugkomst vestigde hij zich als geneesheer
te W eenen, waar hij weldra (1797), bij d. wederoprichting der ridder-academie v. Maria Theresia, benoemd werd tot hoogl. in d. natuurhistorische vakken. In deze betrekking,
waarbij hij tevens zijn niet onbelangrijke
geneeskundige praktijk aanhield, was hij rusteloos werkzaam en maakte hij zich door
verschill. geschriften bekend, terwijl hij met
d. uitstekendste mannen v. 't binnenland en
vele geleerden v. 't buitenland in betrekking
stond. Daar echter zijn gezondheid op d. duur
niet bestand was tegen d. vele werkzaamlieden, waarmede hij overladen was, werd
SCHULTES op zijn verzoek in 1806 tot prof. der
chemie en botanie a. d. universiteit to Krakau
benoemd, waar hij hoopte zich meer onverdeeld aan zijn geliefkoosde studien to kunnen
wtjden. Een ztjner eerste bemoeiingen gold
hier d. botanischen tuin, dien hij weldra uit
d. staat v. achteruitgang ophief. In Sept. 1808
kwam hij to Innsbrilck als gewoon hoogl. in
d. natuurhistorische wetenschappen, terwij1
hem in 't volgend jaar ook 't onderwijs in
d. scheikunde werd opgedragen. Door zijn
denkwijze en Napoleontische gevoelens vrij
uit to spreken maakte -htj zich echter zeer
gehaat, vooral bij d. laden en voorstanders
v. d. Tugendbund, waartoe men SCHULTES to
vergeefs trachtte over to halen. 't Gevolg
hiervan was, dat bij, toen Hormayr en diens
geestverwanten ttidelijk d. baas waren, met
eenige andere beambten gevangen genomen
en n. Fiinfkirchen (in Hongarije) gebracht
werd. Weldra kreeg hij zijn vrijheid weer;
hij ging nu n. Munchen, waar hij tegen 't
einde v. 1809 tot hoogl. in d. natuurl. historie
te Landshut benoemd werd. Doch ook hier
berokkenden zijn vijanden hem veel verdriet;
d. vrijmoedigheid, met we]ke SCHULTES in
geschriften voor zijn gevoelens uitkwam, had
ten gevolge, dat hem allerlei onaangenaamheden en vervolgingen werden aangedaan.
Op 't eind v. 1826 werd d. universiteit v.
Landshut n. Munchen verplaatst en SCHULTES
tot directeur aangesteld v. d. chirurgische
school to Landshut. een inrichting, die letterlijk a. alles gebrek had. In deze betrekking
overl. htj 21 April 1831.
Van zijn vele geschriften vermelden wij
nog; „Ehestands-Almanach. Ein Taschenbuch
fiir Eheleute und Ehelustige" (1797-1800),
„Ueber Reisen im Vaterlande zur Aufnahme
der vaterlandischen Naturgeschichte" (1799),
„Versuch eines Handbuches der Naturgeschichte des Menschen, nebst einer allgemeinen Einleitung in die Naturgeschichte des
Thierreiches" (1799), „AusflUge nach dem
Schneeberge in Unter-ostreich, mit beigefilgter Fauna und Flora der sildwestlichen Gegend
urn Wien" (1802, 2 din), „Reise auf den Glockner" (1804, 4 din), „Sur les eaux minerales de
Krynica, au cercle de Sandece dans la Galicie
orientale" (180 ■ ), „Observationes botanicae in
Linnaei species plantarum ex editione C. L.
Willdenow" (1809)„.Reisen durch das Salzkammergut" (1809, 2 din), „Catalogue horti
regii botanici Landishuti Bojorum" (1810).
„Baierns Flora" (1811) en „Grundriss einer
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Geschichte und Literatur der Botanik" (1817).
Ztin belangrukst werk, dat hU met zijn vriend
d. hoogl. J. J. Ramer to Zurich, bearbeidde,
is echter „Systema vegetabilium" (1817—'30,
7 dln). Verder schreef SCHULTES een „Handbuch fur Reisende auf der Donau", waarvan
't eerste deel in 1819 on 't tweede deel in 1827
verscheen, „Ueber Apotheker-Taxen Uberhaupt
und besonders caber die Taxa pharmaceutica
bavarica" (1825) en „Ratio medendi in schola
clinica medica universitatis regiae Landishntanae" (1828). Nog bezorgde SCHULTES een
nieuwe uitgave v. „Willdenow's Anleitung
zum Selbststudiurn der Botanik" (1817, 2
din), een vertaling v. „J. E. Smith's Introduction to physiological and systematical
Botany" (1819) en d. uitgave v. „Thunberg's
Flora capensis" (1823); hij redigeerde tot a.
zijn vertrek n. Krakau d. „Oestreichische
Annalen der Literatur" en schreef verder
in vele tijdschriften, v. welke wij „Baldinger's
Magazin und Journal", „Gehlen's Journal",
„die Botanische Zeitung" en „Dingler's Polytechnisches Journal" noemen.
Te zijner eere noemden van Martins en
Zuccarini een plantengeslacht in d. natuurl.
fair.. der Gekiticeneae.
Schultes (JULIUS HERMANN), zoon v. d.
voorg., 4 Febr. 1804 to Weenen geb., legde
zich onder d. leiding zijns vaders reeds zeer
vroeg op d. plantkunde en d. tuinbouw toe en
bezocht later 't gymnasium to Landshut;
daar bleef hij slechts korten tUcl, omdat zijn
wader hem voor d. handel bestemde en hem
op een kantoor to Weenen deed. Maar 't
koopmansleven was SCHULTES niet naar d.
zin; wel verrichtte hU gewillig wat hem werd
opgedragen, doch elk vrij oogenblik besteedde
htj a. d. plantkunde, voor welke wetenschap
hij een groote voorliefde had opgevat. Zijn
superieuren, dit bemerkende, raadden d. vader
aan, d. wensch des zoons in to willigen en
hem weer bij zich in huis to nemen; dit geschiedde in 1818 en SCHULTES vatte zijn vroegere studien weder op. Hij studeerde v. nu
of to Landshut in d. natuurwetenschappen en
d. geneeskunde en werd 26 Febr. 1825 tot
doctor in d. geneeskunde bevorderd op een
dissertatie „De nosocomiis quibusdam belgicis, britannicis, gallicis commentariolum"
(18.25). Op 't einde v. 1831 vestigde hij zich als
arts to Munchen, waar htj 1 Sept. 1840 overl.
HU schreef in vele tijdschriften, o. a. in Dingler's „Polytechnisches Journal" en d. „Botasche Zeitung" en verwierf zich een eervolle
plants onder d. voorn. botanici.
Schultz (A.Lwni), een Duitsch schrUver over
kunst, geb. 6 Aug. 1838 to Muskau, is sedert
1886 hoogl. to Praag. H schreef o. a. „Die
Legends vom Lobes der Jungfrau Maria und
ihre Kunstdarstellungen (1878) en „Das hOflsche Leben zur Zeit der Minnesinger" (2 dln,
2 dr. 1889).
Schultze (JOHANN ABRAHAM PETER), een
verdienstelUk toonkunstenaar en componist,
30 Mrt 1747 to Luneburg geb. Uit weerzin
in d. studio der godgeleerdheid, waartoe men
hem bestemd had, verliet hij heimelUk d.
ouderlUke woning en begaf hij zich n. Berlijn,
waar d. hofmusicus Kirnberger hem onderwUsgat Na in 't gevolg eener Poolsche
graven een reis to hebben gedaan door Frankrtjk on Rand, werd hU eerst kapelmeester to
Rheinsberg on vervolgens to Kopenhagen.
ZUn laatste levensjaren bracht hU door to
Schwedt a. d. Oder, waar hU ook in 1800 overl.
HU gaf een menigte composition op godsdienstige, huiselUke on volksliederen in 't
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licht, die alle uitmunten door liefelijkheid,
verscheidenheid en eenvoudigheid. Een zijner
bekendste zangwUzen is die op Claudius'
coupletten „Am Rhein, Am Rhein" enz., die
in „Die Jager" v. Iffland worden gezongen.
Men heeft v. hem ook fraaie oratoriOn, koren
en gezangen uit Racine. Meldenswaard is
voorts zijn oratorium „Johannes und Maria",
omdat hij 't (1791) heeft laten drukken volgens een door hem uitgevonden, later overgenomen en gewtjzigde metbode, in cijfers, ter
bevordering der beknoptheid, inzonderheid
voor groote muziekstukken v. waarde.
Schultze (MAX JOHANN SIGISMUND), geb.
25 Mrt. 1825 to Freiburg im Br., studeerde te
Greifswald en to Berlijn in d. geneeskunde en
werd achtereenvolgens buitenge woon hoogl.
to Halle (1854) en hoogl. te Bonn (1859), waar
hij 16 Jan. 1874 overl. HU heeft zich vooral
verdienstelUk gemaakt omtrent d. anatomie
en d. microscopie en schreef o. a. „Ueber
den Organismus der Polythalamien" (1854),
„Beitrage zur Kenntnis der Landplanarien"
(1857), „Zur Kenntnis der elektrischen Organe
der Fische" (1858), „Die Hyalonemen" (1860),
„Ueber MuskAnorperchen ,end das, was niati
eine Zelle zu nennen habe" (1861), „Das
Protoplasma der Rizopoden und der Pflanzenzellen' (1863), „De ovorum ranarum segmentation"" (1863), „Zur Anatomie und Physiologie
der Retina" (1867), „Ueber die zusammengesetzten Augen der Krebse und Insecten"
(1868) on „Observationes de structura cellulerum flbrarumque nervearum" (1868), In 1865
richtte hij 't „Archie fur microscopische
Anatomie" op.
Schultze (BERNHARD), een broader v. d.
voorgaande en 29 Dec. 1827 to Freiburg im Br.
geb., studeerde ook to Greifswald on to Berlijn
in d. geneeskunde, werd in 1854 assistent in
d. verloskunde to Berlijn en verkreeg in 1858 d.
betrekking v. hoogl. in d. verloskunde'te Jena.
Hij schreef o. a. „Lehrbuch der Hebammenkunst" (1860), „Wandtafeln der Schwangerschafts- und Geburtskunde" (1865), „Ueber den.
Scheintod der Neugeborenen" (1871), „Pathologic und Therapie der Lageveranderungen
der Gebarmutter" (1881) en „Unser Hebammenwesen und das Kindbettfieber" (1884).
Schultze

(KARL AUGUST JULIUS FRITZ),

een Duitsch wUsgeer, geb. 7 Mei 1846 to Celle;
hU word in 1875 buitengewoon hoogl. in d.
philosophie to Jena en in 1876 gewoon hoogl.
a. d. technische hoogeschool to Dresden. HU
schreef o. a. „Geschichte der Philosophie der
Renaissance" (1874), „Kant und Darwin" (1875),
„Die Grundgedanken des Materialismus und
die Kritik derselben" (1881), „Philosophie der
Naturwissenschaft" (2 dln, 1871 e. v.),„Die
Grundgedanken des Spiritismus und die Kritik derselben” (1883) en „Stammbaum der
Philosophic)" (1889).
Schultz Jacobi

(so HANNES CHRISTOFFEL),

een Nederl. predikant, tevens als dichter en
prozaschrUver behead, geb. 4 Oct. 1806 to
Amsterdam. HU ontvmg zijn opleiding eerst
a. 't gymnasium, vervolgens a. 't Evang.
Luthersch seminar ium zUner geboortestad,
ward predikant to Kuilenburg (1834), Zutfen
(1837) en Rotterdam (1846) en overt. 18 Sept.
1865 in laatstgen. stad. Behalve tat v. btjdragen in tUdschriften en jaarboeken, schreef hij
o. a. „Gedichten. Bloemen uit Salomo's gaard'
(1843), „d. Nederlandsche doodendans" (1848),
„Geschiedenis v. 't godsdienstig gezang bU d.
Lutherschen in d. Nederlanden" (1850), „Geschiedenis der Evang.-Lut hersche gemeente
to Rotterdam" (1852—'54), „Tafereelen uit d.
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Bijbelsche geschiedenis" (1860) en „Oud en
Nieuw uit d. Geschiedenis der Evang. Lutit.
kerk" (1862—'65). Zie zijn levensbericht in d.
Hand. der Maats. v. Ned. Letterk., 1866.
Schulz (DAVID), geb. 29 Nov. 1779 to Parben, in Silezie, en over]. in 1854 to Breslau,
was eerst buitengewoon hoogl. in d. godgeleerdheid to Halle, vanwaar hij spoedig n.
Frankfort a. d. Oder als gewoon hoogl. vertrok. Bij d. verplaatsing der Frankforter
he ogeschool n. Breslau vertrok hij mede derwa arts. scHuLz heeft zich vooral bekend gemaakt door critischen en exegetischen arbeid
a. 't N. T., inzonderheid orntrent d. beschouwir g v. sommige hoofdstukken der christelijke geloofsleer, o. a. v. 't Avondmaal (1824)
en 't geloof (1834), en ook met betrekking tot
E) egetisch historische vragen, blijkende uit
d. onrechtvaardigen rentmeester (1821) d.
gave der talenten (1836). d. Critiek dankt hem
d. derde uitgave v. Griesbach's N. T. (1827)
en een verhandeling over d. „Codex Cantabrigiensis" (1827). Hij was een krachtig voorstander v. geheele vrtjheid in denken en
schrijven op 't gebied der Christelijke godgeleerdheid.
Schulz (ALBERT), een Duitsch geleerde op
't gebied der Middeleeuwsche taal- en letterkunde, bekend onder 't pseudoniem SAN
MARTS. Hij word geb. 8 Mei 1802 en in 1843
tot regeeringsraad in 't provinciaal collegie
v. Maagdenburg benoemd. Zijn hoofdwerken
zijn „Leben und Dichtungen Wolframs von
Esschenbach" (1836—'41, 2 dln), „Die Arthursage und die Marchen des Rothen Buches
von Hergest" (1842), „Die Sagen von Merlin"
(1852), „Parcivalstudit3n" (1860—'62), „Zur Waffenkunde des altern deutschen Mittelalters"
(1867), „Rilekblicke auf Dichtungen und Sagen
des Deutschen Mittelalters" (1872) en „Wilhelm von Orange. Heldengedicht Wolframs
von Esschenbach" (1873).
Schulze (FRIEDRICH AUGUST), Zie Laun
(FRIEDRICH).

Schulze (GOTTLOB ERNST), een Duitsch
wijsgeer, 23 Aug. 1761 to Heldrungen, in Thuringen, geb. In 1788 word htj tot hoogl. in d.
wijsbegeerte a. d. universiteit to Helmstedt
benoemd en in 1796 tot hofraad to Brunswijk.
Sedert 1810 bekleedde hij die betrekking to
Gottingen, waar htj 18 Jan. 1833 over]. In
vroegere jaren schijnt SCHULZE zich voornamelijk met d. geschiedenis der wijsbegeerte
beziggehouden to hebben, zooals zijn geschriften „De ideis Platonis" (1786) en „De summo
secundum Platonem philosophiae fine" (1789)
getuigen. In dien tijd gaf hij ook uit „Grundrisz der philosophischen Wissenschaften"
(1788-1790, 2 dln), dat grootendeels uit d. voorlezingen v. zijn leermeester Reinhard geput
is. Toen d. wijsbegeerte v. Kant zich in
Duitschland begon to verbreiden en Reinhold
die niet alleen zocht to verklaren, maar
haar ook in zijn theorie v. 't voorstellingsvermogen een nieuwen en vasteren grondslag
trachtte to geven, trad SCHULZE als tegenstander v. beiden op in een anoniem en zonder aanwijzing v. plaats en uitgever voorzien
geschrift, onder d. titel „Aenesidemus oder
Uber die Fundaments der von Reinhold gelieferten Elementarphilosophie, nebst einer
Vertheidigung des Skepticismus gegen die
Anmaszungen der Vernunftkritik" (1792). In

dit werkje, waarnaar d. schrijver, toen hij bekend werd, d. naam SCHULZE AENESIDEMUS verkreeg, trachtte SCHULZE d. leer v. Kant en
Reinhold met d. wapenen v. 't scepticisme to
bestrijden. In denzelfden antidogmatischen
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geest zijn ook d. volgende geschriften opge-

steld : „Einige Bemerkungen fiber Kant's philos. Religionslehre" (1795), „Kritik der theoret.
Philosophie" (1801, 2 dln) en „Die Hauptmomente der skeptischen Denkart Ober die
menschiiche Erkenntnisz". 't Hoofddoel v.

was, aan to toonen, dat or geen
wetenschappelijke theorie der eerste en absolute oorzaak v. d. bepaald werkelijke dingen bestaat, waarvan wij iets kunnen weten, en dat
er dus geen theoretische of bespiegelende wijsbegeerte is of wezen kan, omdat d. oorsprong
der menschelijke kennis zelf geen voorwerp
voor onze kennis zijn kan. Alles wat men
in dit opzicht heeft voorgegeven wijsbegeerte
to zijn is weinig meer dan een spel met ijdele
bogrippen. SCHULZE heolt verder vele wijsgeerige geschriften uitgegeven, o. a. een „Encyklopadie der philos. Wissenschaften" (1814),
waaraan verschill. uitgaven ten deel vielen,
„Grundsatze der allgemeinen Logik" (1810;
be dr. 1831) en „Psychische Anthropologie (empirische Psychologie)" (3e dr. 1826). Reeds in
1803 plaatste SCHULZE zijn „Aphorismen Uber
das Absolute" tegen 't identiteits-systeem v.
Schelling in een ironischen vorm in 't „Neues
Museum der Philos." v. Bouterwek. Zijn scepticisme haalde hem vele tegenschrijvers op
d. hals en Schelling trad in 't „Kritisches
Journal" v. Hegel tegen hem op in een opstel,
getiteld „Verhaltnisz des Scepticismus zur
Philos.".
Schulze (ERNST), een Duitsch dichter, 22
Mrt 1789 to Celle geb. Hij ging in 1806 n.
Gottingen om in d. theologie to studeeren,
doch list weldra doze studien varen, om zich
a. d. letteren en d. aesthetica to wijden. Hier
to Gottingen schreef hij zijn dichterlijk verhaal „Psyche", dat in 1819 to Leipzig 't licht
zag; dit geschrift bevatte zeer veal schoons
on getuigde v. 't talent des 18--jarigen jongelings. Ook vatte hij in daze stad d. vurige
liefde voor d. schoone Cacilie Tychsen op,
welke hem ertoe aanspoorde na d. vroegen
SCHULZE

dood ztjner beminde haar ter ear een roman-

tisch gedicht in 20 zangen to dichten, dat hij
met „Cacilie" betitelde (1820, 2 dln). Intusschen
was hij tot doctor in d. letteren bevorderd,
na verdediging eener dissertatie over 't „Pervigiliutn Veneris". In 1814 nam hij als vrijwilliger deel a. d. oorlog tegen d. Franschen en
hielp hij Hamburg tegen Davoust verdedigen.
Na 't sluiten v. d. vrede keerde hij n. Gottingen
terug on daar zag hij zijn gezondheid allengs
verzwakken. Hiertegen word hem een voetreis aangeraden, waarop hij met d. vrandelstok in d. hand d. oevers v. d. Rijn en d. Main
ging bezoeken en daar o. a. zijn schoon gedicht „Die bezauberte Rose" vervaardigde.
Kort daarna vertrok d. dichter, reeds zwak
v. gezondheid, n. Celle, waar hij 29 Juni 1817
over]. Zijn vriend Bouterwek gaf SCHULZE'S
„Sammtliche poetische Werke", met een
levensbeschrtjving des dichters, uit (2e dr.
1822, 4 dln). Later zag een nieuwe uitgave v.
al zijn werken 't licht, met een volledige
biographie on uittreksels uit zijn dagboek on
zijn brieven (1854, 4 dln).
Schulze (FRANS EILHARD), geb. 22 Mrt 1840
to Eldena (bij Greifswald), studeerde in d.
geneeskunde to Rostock en to Bonn, werd
in 1865 gewoon hoogl. in d. vergeltIkende
ontleedkunde en d. dierkunde to Rostock, in
1874 to Gratz en in 1884 to Berlijn on schreef
o. a. „Die Hautsinnesorgane der Fische und
Amphibien" en over „Cordylophora lacustris".
(HERMANN),
een
Schulze-Delitzsch

Duitsch volkshuishoudkundige on staatsman,
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geb. 29 Aug. 1808 to Delitzsch. Hij bekleedde
aanvankeltjk een rechterltike betrekking in
zijn geboorteplaats, doch verliet in 1850 d.
staatsdienst. Sedert 1848 werd hij bij herhaling
afgevaardigd n. d. Pruisische Tweede Kamer
en d. Duitschen Rijksdag, waar hij tot d.
uiterste linkerzijde behoorde en zich verdienstelijk maakte door zijn bemoeiingen voor d.
verheffing v. d. arbeidende kiasse. In ztjn
geboorteplaats richtte hij in 1849 d. eerste
zoogen. voorschotvereeniging op en sedert was
hij voortdurend werkzaam voor d. belangen v.
d. workman; hij bevorderde d. oprichting v.
werkliedenvereenigingen en verwierf zich,
mode doer ztjn kernachtige welsprekendheid,
in geheel Duitschland een buitengewone
populariteit. Zijn vrienden on aanhangers
wisten een som v. 150 000 mark to zijner hulde
bijeen to brengen, maar hij woes die aan
voor een stichting, waaruit personen ondersteund zouden worden, die zich door hun
openbare werkzaamheid verdienstelijk hadden
gemaakt voor 't vaderland. SCHULZE-DELITZSCH
overl. to Potsdam, 29 Apr. 1883. Van zijn
talrijke geschriften zijn 't meest bekend:
„Associationsbuch" (1862), „Die arbeidende
Klassen und das Associationswesen" (2e dr.,
MR), „ni. vorschusz- und Ic.redii,vereine ais
Volksbanken" (5e dr., 1876), „Die Entwickelung
des Genossenschaftswesens" (1870), „Die Genossenschaften in einzelnen Gewerbszweigen"
(met Schneider, 1873), „Anweisung fur Vorschusz- und Kreditvereine" (1870) en „Die
Philister" (roman, 1885).
Schumacher (HEINRICH CHRISTIAN). Doze
beroemde sterrenkundige werd 3 Sept. 1780
to Bramstedt (in Holstein) geb. Na to Kiel,
to Jena, to Kopenhagen en te Gottingen in d.
sterrenkunde te hebben gestudeerd, was hij
achtereenvolgens buitengewoon hoogl. in d.
sterrenkunde to Kopenhagen (1810—'13), directour der sterrenwacht to Mannheim (1813—'15)
en gewoon hoogl. in d. sterrenkunde en
directeur der sterrenwacht to Kopenhagen
(1815—'22). Inmiddels door allerlei wetenschappeltIke commission a. ztjn eigenlijken academischen werkkring onttrokken, begaf hij zich
metterwoon n. Altona, waar d. koning v.
Denemarken een kleine, maar uitmuntende
sterrenwacht to gluon behoove list inrichten.
Daar leefde hij tot a. zijn dood, die 28 Dec.
1850 voorviel, nadat hij in d. laatste jaren
zijns levens d. sterrenkunde aanhoudend a.
zich verplicht had, niet alleen door belangrtjke lengtemetingen, maar vooral ook door
't besturen v. d. uitgave der „Astronomischen
Nachrichten", sedert 1821, door welke elke
belangrijke ontdekking a. d. sterrenhemel
aanstonds ter kennis v. d. geheele wetenschappelijke wergild gebracht werd.
Schumann (ROBERT), een beroemd Duitsch
componist, gob. 8 Juni 1810 to Zwickau en
overl. 29 Juli 1856 to Endenich, btj Bonn. Hij
bezocht eerst 't gymnasium zijner geboorteplaats on vervolgens d. universiteiten to Leipzig on Heidelberg om in d. rechten to studeeren,
doch wijdde zich moor a. d. muziek dan a. d.
wetenschap. Vooral to Leipzig oefende
zich uitermate in 't pianospel, onder leiding
v. F. Wieck. Door overgrooten Per bezorgde
hij zich echter een verlamming v. gin vierden winger (veroorzaakt door een mechanisch hulpmiddel, waardoor hij ztjn techniek
had willen bespoedigen), zoodat hij zijn
plan, een klaviervirtuoos to worden, moest
opgeven en zich bij d. compositie ging bepalen. In 1834 stichtte hij met Wieck, Knorr en
Ludwig Schunke 't tijdschrift „Neue Zeitschrift
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fiir Musik", waarvan hij jarenlang d. hoofdredacteur was. Ook zagen al spoedig eenige
composities voor d. piano v. hem 't licht,
die grooten bijval verwierven. In 1837 deed
htj aanzoek om d. hand v. Clara Wieck, d.
dochter v. zijn leermeester, die hem echter geweigerd werd, omdat hij nog geen voldoende
vooruitzichten bezat. Drie jaar later ontving
hij v. d. Senaat der hoogeschool to Jena
honoris causa d. titel phil. doctor on terzelfder tijd nagenoeg trad hij ook met Clara.
Wieck in 't huwelijk, doch zonder toestemming v. d. vader. Een reeks v. schoone composities hebben a. die echtverbintenis hun
ontstaan to dankan. In 1841 verscheen d.
eerste symphonic v. SCHUMANN on ook zijn
eerste beroemdste koorwerk, „Paradies und
Peri". Bij d. stichting v. 't conservatorium to
Leipzig in 1843 word SCHUMANN daaraan als
leeraar in d. compositie en 't partituurspel
verbonden, doch reeds in 't volgend jaar yestigde hij zich to Dresden, waar hij eerst directeur der liedertafel word en in '48 eon eigen
koorzangvereeniging oprichtte. In 1850 begaf
hij zich met zijn gezin n. Diisseldorf, waar
hij ook d. betrekking v. muziekdirecteur aanvaardde, doch hier vonral verergerdon zich
a. verschijnselen v. waanzin, waaraan hij
ook vroeger reeds geleden had. Een schitterende kunstreis door Nederland, in gezelschap v. zijn echtgenoote, was 's mans laatste
levensgenot. Hij overl. in 't krankzinnigengesticht to Endenich. Van zijn talrijke (bijna
150) composities noemen wij slechts d. ouvertures „Die Braut von Messina", „Hermann
und Dorothea" en „Julius Caesar", d. opera's
„Das Paradies und Peri", „Genoveva" en
„Der Rose Pilgerfahrt" on d. muziek bij „Manfred", „Faust" e. a. classieke werken; voorts
zijn liederen „Frauenliebe und Leben", „Dichterleben" en „Album Air die Jugend". Mr'
„Gesammelte Schriften tber Musik und Musikur" zagen in 1854 en '55 in eenige deelen 't
licht.
Schumann (KLARA JOSEPHINE), geb. WIECK,
d. begaafde echtgenoote v. bovengenoemde,
werd 13 Sept. 1819 to Leipzig geb. en was
een der eerste klavierspeelsters v. onzen tijd.
Reeds op haar 9e jaar speelde zij op concerten on als 12-jarig meisje deed ztj met haar
vader een kunstreis, o. a. n. Weimar, waar
zij d. bewondering v. Goethe gaande maakte.
Ook Berlijn, Weenen on Parijs werden door
haar bezocht on overal oogstte zij d. meesten
lof in. Zij muntte vooral uit in d. vertolking
der werken v. Beethoven, Chopin en haar
echtgenoot, met wien ztj sands 1840 gehuwd
was. Na 't overltiden v. dozen vestigde ztj
zich met haar kinderen to Berlijn; ztj begaf
zich in 1863 vanhier n. Wiesbaden en woonde
sedert 1878 to Frankfort a. M., waar ztj als
leerares a. 't Hochsche conservatorium verbonden werd. Behalve dat ztj d. muziek
v. haar echtgenoot opnieuw uitgaf, schreef
ztj ook zelf eenige liederen, klavierconcerten,
vioolromances, praeludiums, fuga's ens.
Schumla, Zie Sjoemla.
Schiippel (osKAR), gab. 10 Aug. 18<37 to
Dresden, studeerde in d. geneeekunde to
Leipzig en word in 1867 hoogl. in d. pathologische anatomie en pathologie to rilbingen.
Hij schreef o. a. „Untersuchungen fiber
Lymphdrilsentuberkulose (1871) en art. in 't
„Konversationslexicon" v. Meyer.
Schurft (scabies) is een der zoogenoemde
uitslagziekten, die eigenlijk goon uitslagziekte
kunnen genoemd worden.
d. Schurft is een door overplanting to weeg
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gebrachte parasietenkwaal, waarbij zich in d.
huid een diertje (sarcoptes scablei), behoorende
tot d. spinachtige dieren (zie Mijten), nestelt,
groeven vormt en eitjes legt. Deze diertjes
veroorzaken een ondragelUke jeukte, puistjes,
die later vocht bevatten, en vervolgens
korstjes, wier kwaadaardigheid aanmerkelijk
vermeerderd wordt door 't menigvuldige
krabben.
d. Lievelingsplaats dozer diertjes is d. buigvlakte der ledematen, tuss. d. wingers, a. d.
palmvlakte v. d. pols, a. d. buiging v. d.
elleboog en a. d. onderste ledematen.
't Schurftdiertje staat in dit opzicht gelijk
met pediculus pubis, die bij voorkeur op d.
schaamstreek, maar nooit op 't hoofd komt.
Behandeling v. schurft was vroeger, toen
men meende, dat zij een huidziekte was, zeer
omslachtig en dik wijls zeer ondankbaar. Sedert
men tot d. overtuiging is gekomen, dat d.
kwaal geen eigenlijke huidaandoening is,
maar alleen afhangt v. 't voorhanden zijn
v. diertjes, is d. kuur alleen gericht op 't dooden
dozer diertjes en hun eitjes.
Te dien einde stelt men d. kleedingstukken
v. d. lijder, waarin meestal vele eitjes voorkomen, gedurende 12-18 uur in een oven a.
een temperatuur v. 120° C. bloot; voorts wordt
d. patient in een warm kali-bad gebracht,
daarna geborsteld met zwavel, groene zeep
en nand en 2 uur later weer in een bad
gebracht met herhaling v. d. borstelkuur.
Schurfticruid (Scabiosa). Dit plantengesl.,
behoorende tot d. natuurl. fam. der kaardenachtigen (Dipsaceae), kenmerkt zich o. a. door
volgende: d. blaadjes v. 't omwindsel vormen twee rijen en staan wijd uiteen; d.
vruchtbodem is borstelig, d. buitenste kelk
loopt in vier korte en d. binnenste in lange
borstelvormige tanden uit; door 't toenemen
in omvang v. d. buitenste bloempjes is 't
bloemhoofdje meestal gestraald. Van 't geslacht
Scabiosa, zooals 't tegenwoordig door d. plantkundigen wordt aangenomen, treft men in
onze flora alleen 't Duiven-schurftkruid (Scabiosa Columbaria) aan. Deze plant komt op
droge, opene grasgronden voor, draagt yindeelige, in zeer smalle slippen verdeelde
stengelbladen en geelachtige, soms lichtblauwe bloemen; zij is overblijvend en bloeit
v. Juli tot Sept. Snautia arvensis Coult. en
Succisa pratensis Monch., twee mode inlandsche planten, werden vroeger als Scabiosa arvensis en Scabiosa succisa tot 't geslacht
schurftkruid gebracht. In tuinen wordt d. uit
Oost-India afkomstige Scabiosa atropurpurea
veel gekweekt.
(ANNA MARIA VAN), 00k
Schurman
SCHUURMANS Of VAN SCHUURMAN geheeten,

was een der geleerdste vrouwen v. alle tUden;
wat d. veelsoortigheid en grondigheid v. kunsten en wetenschappen betreft, heeft zij misschien nooit haar weerga gehad. Haar vader,
een Antwerpenaar, had wegens geloofsvervolging d. wijk naar Keulen genomen, waar
zijn dochter 5 Nov. 1607 geb. word. Toen ook
daar d. Hervormden niet moor veilig waren,
begaven haar ouders zich eerst n. 't Guliksche en vervolgens n. Utrecht, waar zij haar
verblijf hield, tot zij, reeds bejaard, zich n.
Amsterdam begaf, als volgelinge v. Labe-die
(zie Labadie, Jean de). Toen echter d. Amsterdamsche regeering a. d. afzonderlijke gemeente
v. d. gewezen Middelburgschen Waalschen
leeraar d. stad verbood, verplaatste zij zich
n. Herford, in 't Munstersche, waar d. Paltsgravin Elizabeth, uit genegenheid voor VAN
SCHURMAN, a. d. Labadisten een wijkplaats
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had aangeboden. Doch door d. kerkeltjken vervolgd, begaven zij zich n. Altona en vandaar,
ten gevolge v. d. tuss. Denemarken en Zweden
uitgebroken oorlog, n. Wieuwert, in Friesland, waar zij 4 Mei 1678 overt. Reeds in
haar vroegste jeugd toonde ANNA MARIA een
buitengewonen aanleg; zij las reeds, voor zij
haar derde levensjaar had bereikt. Later leerde
zij Fransch, Engelsch, Italiaansch, Latijn,
Grieksch on El ebreeuwsch, welke talen zij
met d. grootste gemakkelUkheid zoowel sprak
als schre.ef, terwijl zij ook 't Chaldeeuwsch,
Syrisch, Arabisch en zelfs 't toen nog zoo
weinig bekende lEthiopisch verstond. Bovendien was zij zoo grondig ervaren in geschiedenis, wijsbegeerte, wis-, natuur-, sterren-,
ontleed- on geneeskunde, dat d. vermaardste
geleerden haar gesprekken en briefwisseling
zochten. Zij ver vaardigde verschill. gedichten,
niet alleen in haar moedertaal, maar ook in
andere talon, zelfs in d. Oostersche. Daarbij
beoefende zij met good gevolg d. beeldende
kunsten. Keurig was haar schrift in onderscheidene alphabets, keurig haar beeldhouwwerk, keurig haar boetseeren in was. Op glas
snUden en borduren deed zij onverbeterlijk,
terwijl haar knipsels in papier ware kunststukken zijn. Voor teekenen en schilderen
had zij een schoonen aanleg en in muziek en
zang bracht zi,j 't mode tot een buitengewone
hoogte. Maar wat wij 't eerst hadden moeten
noemen, omdat 't op haar later levenslot
zoo'n grooten invloed had, was haar beoefening der godgeleerdheid. Hoewel zij daarin,
ook door 't lezen der kerkvaders, zoo diep
was doorgedrongen, dat zij, naar 't oordeel v.
desbevoegden, 't hoogleeraarsambt in d.
theologie zou hebben kunnen bekleeden, beveiligden haar daze kundigheden niet tegen
d. doolhoven v. een mysticisms, dat haar
zelfs op al haar overige kundigheden met
verachting deed nederzien. Van haar geschriften noemen wij alleen „Paelsteen v. d. tijd
onzes levens" (1639), „Opuscula" (1650) en haar
briefwisseling met Rivet „de capacitate ingenii rnuliebris ad scientias" (1638), alle btj
horhaling herdrukt. — Zie Schotel, „A. M. v.
Schurman" (1853).
Schurz (KARL), een Amerikaansch staatsman, geb. 2 Mrt 1829 te Liblar bij Keulen.
Hij sloot zich in 1848 bij d. politieke beweging
in Baden aan on moest dientengevolge n.
Zwitserland d. wijk nemen. In 1850 begaf hij
zich n. Londen, nadat hij met vermetelheid
on beleid Gottfried Kinkel (zie dat art.) uit
d. kerker to Spandau had verlost, en vandaar
vertrok hij n. Amerika. Hier word hij weldra
een der leiders v. d. republikeinsche partij en
in 1861 zag hij zich door Lincoln tot gezant
in Spanje benoemd. Reeds in 1862 keerde hij
echter n. Amerika terug, waar hij v. 1862 t.
'65 d. burgeroorlog meemaakte. Na d. oorlog
bezocht hij als afgevaardigde der regeering
d. zuidelUke staten, v. 1865—'66 was hij correspondent v. d. New-York Tribune en in
1866 gaf hij in Detroit (Michigan) d. „Detroit
Post" uit, een republikeinsch dagblad, terwijl
hij in 1867 te s. Louis mede-eigenaar en redacteur v. d. „Western Post" werd. In 1868 en
later nog verscheidene malen bezocht hij
Duitschland weer en v. 1869—'75 was hij lid
v. d. senaat voor Missouri. Als zoodanig
kantte hij zich hevig tegen 't bestuur v. president Grant, hoewel hij aanvankelijk a. diens
zijde had gestaan, en v. 1877—'81 was hij belast
met d. portefeuille v. Binnenlandsche Zaken
onder Hayes. In 1883 werd scHuRz medewe rker a. d. „Evening Post" to New-York en i n.
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1885 a. d. „Boston Post". Uitgegeven warden
v. hem: „Speeches" (1M), „Honest• money
and labour" (1879) en „Life of Henry Clay"
(2 dln, 1885).
Schusel.ka (FRANZ), een Duitsch staatsmaii en journalist, geb. 15 Aug. 1811 to Budweis. Ten gevolge v. zijn geschriften' Der
Jesuitenkrieg gegen Oesterreich und Deutschland" (1845) en „Die neue Kirche und die alto
Politik" ward htj eerst uit Oostenrijk, daarna
uit Weimar verbannen on in 1846 ging hij n.
Hamburg, waar hij d. Duitsch-Kath. gemeente
hielp oprichten. In 1848 keerde hij n. Weenen
terug en in 'tzelfde jaar ward hij . lid v. d.
Nationale Vergadering, waar hij zich bij d.
uiterste linkerzijde aansloot, terwijl hij sedert
Juli 1848 in d. Oostenrijkschen rijksdag tot d.
gematigde linkerzijde behoorde. In 1850 ward
hij plotseling uit Weenen verbannen en n.
zijn landgoed Gainfarm verwezen, waar hij
Protestant word, en vervolgens ging hij n.
Dresden, waar hij 't work „Das tUrkische
Verhangnis und die Groszmachte" (1853)
schreef. In 1854 keerde hij n. Oostenrijk terug;
v. 1861—'65 was 14 lido. d. Rijksdag en hij
overl. 2 Sept. 1886 to Heiligenkreuz. Sedert
1849 was MI met d.tooncolspoelste. en schrijfster IDA WOHLBIltICK (geb. 15 Jan. 1818 to
Koningsbergen) gehuwd. Van an geschriften
noemen wij nog d. roman „Karl Gutherz"
(2e dr. 1844), „Deutsche Fahrten" (2 dln, 1849)
en „Ruszlainds Politik in geschichtlichen Bildern" (2 dln, 1854).
Schut (coaNELis), eon Nederl. schilder en
graveur, omstr. 1590 to Antwerpen geb. on in
d. school v. Rubens gevormd. Htj ward zelfs
onder d. baste leerlingen v. dozen meester
geteld en ztjn portret ward door van Dtjk in
diens bekende verzameling portretten v. beroemde kunstenaars opgenomen. Men meant,
dat htj zeer naij verig was op d. roam en d.
talrijke bezittingen ztjns meesters; daze daarentegen was zijn leerling geenszins vijandig
gezind on bezorgde horn verScheidene opdrachten voor 't schilderen v. altaarstukken in
Belgie. In een aantal kerken aldaar worden
tafereelen v. zijn hand aangetroffen. Zoo vindt
men v. hem in d. s. Jakobskerk te Antwerpen „d. Hemelvaart v. Maria", „d. H. Maagd
weenende btj ltjk v. Christus" on een „Gestorven Christus" en in d. kerk v. d. H. Borromeus aldaar een „Besnijdenis" on een „Hemelvaart v. Maria". 't Museum to Antwerpen
bezit v. hem een beeltenis v. d. „H. Joris"
en Franciscus met Jezus en Maria", door
Daniel Seghers in een krans v. bloemen gevat. Twee dergeltike stukken v. SMUT bezat
't museum v. Brussel. d. Beroemde bloomschilder maakte menigmaal gebruik v. 't
talent v. SCHIIT, om in zijn bloemstukken
figurers on basreliefs to schilderen. Ook elders
worden verschill. werken v, dozen meester
aangetroffen. In d. galertj Belvedere te Weenen vindt men een voorstelling v. „Leander
door Amor en Hero beweend" en een „Madonna met 't kind", in een bloemstuk v.
Seghers; in d. V. Schleisheim 't vroeger to Munchen aanwezige schildertjtje „Vulkaan met d. Cyclopen, wapens smedende in
d. Etna". Ook in d. galertj to Berltjn is een
bloemstuk, met een beeltenis der H. Maagd,
a. SMUT toegeschreven; to Dresden in 't
museum een „Optocht v. Bacchanten n. 't
beeld v. Venus".
d. Later° werken v. scam worden-grootendeels in Spanje aangetroffen, waarheen hli zich
zou begeven hebben met zijn broader Peter,
die door koning Philips IV tot ingenieur was
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benoemd. Te Madrid schilderde hij, a. 't plafond v. d. hoofdtrap in 't Colegio imperial,
„d. Doop der Indianan door Franciscus Xaverius". 5CHUT overl. to Antwerpen in 1655, waar
in d. s. Willebrorduskerk een gedenkteeken
to ztjner ear ward opgericht. Als kunstenaar
bezat hij veal phantasie, maar hij kwam noch
in koloriet, noch in teekening ztjn meester
Ruben nabij.Een aantal v. zijn voorstellingen is door Witdoek, L. Vorsterman, P. Pontius, W. Hollar, P. de Jode e. a. gegraveerd.
Hij zelf heeft een aantal etsen achtergelaten,
die geestig on schilderachtig behandeld zijn.
Ztjn work, bestaande uit 176 voorstellingen,
is uitgegeven onder d. titel „Cornelii Schut
Antv. Picturae ludentis goner's" enz.
Schutsluizen, Zie Sluizen.
Schiitt (orro), een Duitsch ingenieur en
Afrikareiziger, geb. 6 Jan. 1843 to Husum. Hij
deed eerst in Noord-Syria on Mesopotamie
opmetingen voor d. aanleg v. spoorwegen,
vertrok in 1877 op last v. 't Duitsche Afrikaansth Genootschap n. Neder-Guinea, waar
hij een kaart ontwierp v. d. benedenloop der
Quanza, onderzocht v. 1878—'79 't tot nu toe
schier onbekende gebied tufts. 7 , on 10° Z.-Br.
t. W. v. d. 22sten graad O.-L. v. Greenwich,
in 't bijzonder d. landen v. d. Bangala on
Schinge on 't gebied v. d. Kalvenda, dat door
verscheidene linkerzijrivieren v. d. Kassai en
Kongo doorstroomd wordt, on ward in 1880
a. 't hoofd v. eon topographische commissie
in Japan geplaatst. SCHUTT overl. in Dec.1888
to Constantinopel. Zie zijn door Lindenberg
uitgeg. „Reisen im sildwestlichen Beckon des
Kongo" (1881).
Schutt is d. naam v. twee Donaueilanden
in d. Kleine Hongaarsche laagvlakte. 't
Groote Schutt (in 't Magyaarsch Czallo _fez,
d. i. d. bedriegeltjke) wordt gevormd door d.
Neuhausler-Donau beneden Presburg on strekt
zich uit tot Komorn, ter lengte v. 83 KM. 't
Kleine Schaff (Magyar. Sziget KOz) ontstaat
door d. Wieselburger Donau, die een lengte
heeft v. 45 KM. on zich 19 K.H. voor Komorn
weer met d. eigenlijken Donau vereenigt. Op
beide eilanden heeft men talrtjke plaatsjes
('t grootste, met 2500 inwoners, op 't Groot°
Schtitt).
Schutte (RUTGSR), een Nederl. godgeleerde,
geb. te Diepenheim, in Overfjsel, 29 Nov.
1708. Achtereenvolgens was htj predikant to
Rossem (1737), Zalt-Bommel (in 'tzelfde jaar),
Dordrecht (1742) on Amsterdam (1745), waar
htj, na door ongesteldheid d. laatste jaren in
zijn gredikwerk verhinderd to ztjn, 19 Dec.
1784 overl. Als grondig 14beluitlegger heeft
htj zich o. a. doen kennen door verschill.
verhandelingen in d. „Bimdel v. godgeleerde
oefeningen" (1781), eon „Commentatio ad vaticinium Bileami" (Bibl. Hag. I), een verhandeling over 1 Cor. XV : 27, 28 (ald. I) en
or over d. Psalmen", na ztjn dood
door
do W. L. Krieger uitgegeven (1790) als geleerd beoefenaar der btjbelsche geschied- on
ttjdrekenkunde door een „Verhandeling over
d. reis der Israelieten in d. woestijn" (1785),
door d. „Geslachtsboom v. Adam tot Christus" (1782, 2 st.), door een„Verhandeling over
de LXX. woken” (1776—'79, 2 st.) on vooral
door „Heilige Jaarboeken" (1779—'133, 3 din);
als prediker door een bundel „Leerredenen"
(1772); en als stichtelijk dichter door eenige
bundels „Stichteltjke gezangen" (1762). A. van
den Berg heeft gin„Nagelatene gedichten”
in 't licht gezonden (1788). SCHUTTE was een
ijverig medelid der conunissie tot d. Psalmberijming in 1773; d. Ey. Gez. 120 en 169 zijn
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mede v. zijn hand. — Zie Hamerster, „Leerrede over R. Schutte" (1785), en Schotel, „Ker.
kelijk Dordrecht" II.
Schutter (Sagittarius), een sterrenbeeld
in d. Dierenriem, grenzende t. N. a. d. Arend
en 't schild v. Sobiesky, t. 0. a. Ophiuchus
en d. Schorpioen, t. Z. a. d. voor ons onzicht-

bare zuider-sterrenbeelden d. Indiaan en d.
Pauw en t. W. a. d. Steenbok. 't Wordt afge
beeld als een centaur, een pill afschietende,
en, ofschoon 't voor 't bloote oog geen
bijzonder opmerkelijke sterren of kenbare
sterrengroepen bezit, is 't merkwaardig door
een viervoudige ster (u) en door vijf nevelvlekken, v. welke slechts een voor 't ongewapend oog zichtbaar is en eigenlijk bestaat
uit een sterrenhoop, welke zich door een
helderder licht in d. Melkweg onderscheidt.
d. Vier andere zijn telescopisch; een daarvan
bestaat uit drie onregelmatige nevelvlekken,
door donkere strepen gescheiden; een andere
ontbindt zich in een goeden kijker in een
groote menigte kleine sterren; d. derde wordt
eerst in zeer groote kijkers ontbonden en d.
vierde is een fijne, ellipsvormige nevelvlek,
die in elk harer brandpunten een ster heeft.
Schutterij. d. Schutterij bestaat ten onzent
uit alle ingezetenen v. 25 tot 35 jaren, die
niet door d. wet zijn vrijgesteld. Zij wordt
verdeeld in dienstdoende en rustende schutterij,
al naar d. bevolking der gemeente 2500 en
meer of minder dan 2500 inw. bedraagt. Beide
gaan, na vijfjarigen schutterlijken dienst, in
reserve-schutterij over. Buitendien is d. schutterij
in 3 bans verdeeld. Tot d. len ban behooren
d. ongehuwden en d. gehuwden zonder kinderen. In tijd v. oorlog kan deze mobiel
verklaard worden; terwijl d. 2e en 3e ban,
uit gehuwden en weduwnaars met kinderen
bestaande, alsdan d. reserve vormen en in
vestingen of tot plaatselijken dienst kunnen
gebruikt worden. Een reorganisatie der schutterij in Nederland wordt reeds langen ttjd als
een dringende behoefte beschouwd.
Schuttersgild. Nadat uit 't Oosten d. boog
tot ons gekomen was, plachten zich in d.
steden v. 't Westen aanzienlijke ingezetenen
tot broederschappen of gilden to vereenigen,
ten einde zich gemeenschappelijk in 't schieten met d. boog te oefenen. 't Oudste schuttersgild v. dien aard in ons land is misschien dat v. Leiden, in 't jaar 1266 opgericht.
Soros had men meer dan een schutterij in
dezelfde stad, die zich dan met verschill.
wapens oefenden. leder schuttersgild had zijn
doelen, waar 't zich oefende, en d. schutters
stonden onder hun hoprnans, 't geheele gild
onder een deken. Hun bestemming was voor
d. veiligheid der stad to zorgen, hun deel
te leveren, als d. stad manschappen ter
heervaart moest zenden, en bij gelegenheid
tot eerewacht der vorsten to dienen. Bij d.
invoering der vuurwapens werden deze door
d. verschill. gilden aangenomen en weldra
vormden d. schuttersgilden een gewapende
macht, die veel invloed verkreeg en zelfs
in moeilijke staatsaangelegenheden geraadpleegd werd. Met 't ontstaan der staande
legers kwamen d. schuttersgilden in verval
en zij kwijnden voort tot 1795, toen zij geheel
to niet gingen. Na Nederlands herstelling
duurde 't tot 1820, eer d. lust tot 't schieten
herleefde, en nu ontstonden overal handboogschutterijen, waarnevens enkele busschuttertjen werden opgericht; in 1851 werd d. eerste
stap tot uitbreiding der scherpschutterijen
gedaan door 't contours, dat Z. M. koning

Willem III op 't Loo deed houden.
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Schutz (HEINRICH), een Duitsch toonkunstenaar en componist, op 't gebied v. kerkmuziek d. grootste voorganger v. Bach. Hij
werd geb. 8 Oct. 1585 to KOstritz en overl.
6 Nov. 1672 to Dresden, waar hij hofkapelmeester was. Onder zijn composities bevinden

zich een opera, „Daphne" getiteld, zeer schoone
lijdenszangen, cantaten en koorzangen.
Schiitzenberger (PAUL), geb. in 1827 te
Straatsburg, studeerde daar in d. geneoskunde, iegde zich later voornamelijk op
d. scheikunde toe en werd achtereenvolgens
assistent a. 't chemisch laboratorium v. 't
conservatoire des arts et metiers en hoogl.
a. d. universiteit to Millhausen, onderdirecteur
v. 't laboratorium de la faculte des sciences
te Parijs en hoogl. in d. scheikunde a. 't
college de France aldaar. Hij schreef o. a.
„Chimie applique() a la physiologie animale"
(1864), „Des matieres colorantes" (1866, 2 dln),
„Des fermentations" (1875) en „Traits de
chimie generale" (1879—'80, 2 din).
Schuur (THEODOOR VAN DER), een Nederi.
schilder, in 1628 to 's-Gravenhage geb. Hij
begaf zich reeds in zijn jeugd n. Parijs, waar
hij d. kunst beoefende onder d. leiding v.
Sebastiaan Bourdon. Later reisde hij n. Rome,
ter voortzetting v. zijn studien en om a. zijn
smaak voor 't classieke to voldoen. HO beoefende 't historieele en 't landschap-genre
en vervaardigde eenige stukken voor koningin
Christina v. Zweden. Met een schat v. studien
naar Rafael, Giulio Romano a a. naar 't vaderland teruggekeerd en bovendien d. geest verrijkt met een aantal schoone herinneringen
en levendige indrukken, was hij tot zijn dood,
in 1705, to 's-Gravenhage ijverig werkzaam
als kunstenaar. Hij schilderde verschill.
historieele en zinnebeeldige voorstellingen in
d. dusgenaamde Treves kamer of vergaderzaal
der Algemeene Staten, op 't Stadhuis en in
d. Doelen to 's-Gravenhage, op 't Stadhuis
te Maastricht en elders. Hij muntte vooral
in d. kennis der bouwkunst en perspectief,
alsmede in die der oudheidkunde uit. Ook als
directeur der Haagsche teeken-academie was
hij nuttig werkzaam.
Schuurmans (ANNA MARIA) Of V 4.N
SCHUURMAN. Zie Schurman.
Schuver (JUAN MARIA), een Nederl. Afrikareiziger, geb. 26 Febr. 1852 to Amsterdam.
Nadat hij in zijn jeugd met zijn vader bijna
alle landen v. Europa, alsmede Palestina,
Marokko, Turkije, Arabie en Perzie bezocht
had, begaf hij zich in 1880 n. Egypte, waar
hij in d. volgende jaren belangrijke ontdekkingstochten in 't gebied v. d. boven-Nijl
deed; in 't bijzonder onderzocht hij d. waterscheiding tuss. d. Blauwe on d. Witte Ntjl on
d. Egyptisch-Abessynische grenslanden (zie
d. „Erganzungshefte" v. Petermanns Geographische Mitteilungen N°. 72). 23 Aug. 1885
werd SCHUVER waarschijnlijk op weg n. Djoer
Ghattas in 't gebied v. d. Bahr el Ghasal
vermoord.
Schuwalefl; oude Russische houwitser,
met elliptische ziel, die naar voren wtjder
werd; d. grootste as stond horizontaal, ten
einde, zooals men dacht, a. d. daaruit geschoten
kartetsen een grootere horizontale en een
geringe verticale verspreiding to bezorgen.
Zij werden uitgevonden door d. graaf Peter
Schuwaloff, die als Russisch minister v. oorlog
on generaal-veldtuigmeester in 1762 overleed.
Schuylkill is d. naam v. een rivier in
d. Vereenigde Staten v. N.-Amerika, Pennsylvanie, welke, na door d. Blauwe bergen
gebroken te zijn, beneden d. stad Philadelphia

't Graafschap Schuylin d. Delaware valt.
kill, mede in d. staat Pennsylvania gelegen,
is ruim 30 vk. mijien groot en heeft 130 000
inw.; behalve een geltlknamige stad liggen
er ook Port-Carbon en Orwicksburg in.
Schwab (ous.r.kv), een Duitsch dichter,
geb. te Stuttgart 19 Juni 1792, was d. jongste
soon v. Johann Christoph Schwab, die zich
door ztjn philosophische geschriften tegen
Kant beroemd heeft gemaakt. GUSTAV ontving
zijn onderwtjs gedeelteltjk v. zijn vader,
gedeelteltjk op 't Stuttgarter gymnasium en
studeerde vervolgens te Tubingen in d.
philosophie en d. theologie. In d. zomer v.
1815 deed hij een reis door 't noorden v.
Duitschland en werd hij bepaaldelijk te Berltjn

door Fouque, Horn e. a. tot d. beoefening der
dichtkunst opgewekt. Uhland maakte d.
meesten indruk op ztjn geest, terwijl Goethe,
Novalis, Tieck en A. W. Schlegel mede v.
invloed op hem waren. Na zijn terugkomst
werd hij repetitor a. 't theologische seminarium to Tubingen, in 1817 leeraar in d. oude
letteren a. 't gymnasium to Stuttgart, in 1837
predikant to Gomaringen (nabij Stuttgart) en
in 1842 bij d. s. Leonardskerk in ztjn geboortestad; eindelijk zag hi) zich in 1845 tot „Oberstudienrath" en lid v. 't Evangelisch-Lutherache consistorie benoemd. Hij overl. 4 Nov. 1850.
Onder zijn talrijke werken verdienen 't eerst
ge-i-weald to worcien zijn romancen en balladen,
in welke hij v. alle Zwabische dichters 't naast
bij Uhland komt: d. baste zijn die, welke hem
door zijn liefde tot 't vaderland geinspireerd
werden. Zij verschenen deals in almanakken
en ttylschriften, deals in twee bundels, getiteld „Romanzen aus dem Jugendleben Herzog Christoph's" (1819) on „Legende von den
heiligen drei KOnigen" (1822). Van zijn overige

geschriften noemen we „Die Schwabische
Alp" (1823), gedichten v. Uhland, door
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onder d. titel „De constituenda republica"

(1823) in Horatiaanschen worm on Latijnsche
verzen overgebracht, „Der Bodensee, Handbuch fiir Reisende und Freunde der Natur,
Geschichte und Poesie" (1827), „Deutsche
Volksbilcher" (1836, 2 din), „Die schOnsten
Sagen des classischen Alterthums" (1838—'40,
3 din) on „Schiller's Leben" (1840). Voorts was

sedert 1828 lid der redactie v. 't
„Morgenblatt" on bestuurde htj d. uitgaaf
v. Dalp's work „Die Schweiz in ihren Ritterburgen und SchlOssern" (1828—'30, 2 din) en
v. 't „Malerische und romantische Schwaben" (1848). Met A. von Chamisso gaf hij d.
„Deutschen Musenalmanach" uit, alsmede
Wilh. Muller's „Vermischte Schriften" (1830,
5 deeltjes) on Wilh. Hauff's ,„Sammtliche
Werke° (1830), beide met biographieen der
overladen schrijvers. EindelUk vertaalde htj
onderscheidene Fransche gedichten on bezorgde htj d. uitgaaf v. „Wulf Bucher deutscher
Lieder und Gedichte" (1835), v. 't „Deutsches
Prosy von Mosheim bis auf unsere Tage"
(1843, 2 din), alsmede v. een „Wegweiser durch
die Literatur der Deutschen" (1847).
Schwabach, een fabriekstad met 8500
inw. in d. kreits Midden-Franken v. 't koninkrijk
niet ver v. Neurenberg gelegen.
Men vervaardigt hier vooral kousen, katoenen en wollen stollen, wasdoek, papier, zegellak, speelkaarten, potlooden, goud- en zilverdraad en ook metalen voorwerpen (Schwabacher naalden). 't Is voorts d. zetel v. een
landsgerechtshof, v. een lattinsche school, v.
een industrieschool on v. een krankzinnigengesticht. 14 Juni 1528 werden in daze stad door
d. markgraaf Joris v. Brandenburg-Ansbach
SCHWAB
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met dien v. Neurenberg d. Schwabacher artikelen vastgesteld als grondsiagen voor d hervorming in zijn land on in Oct. 1529 stelde
Saksen op 't Convent to Schwabach d. 17
artikelen v. Luther als voorwaarden v. verbond a. d. Zwitsersche godgeleerden on afgavaardigden voor, die d. grondslag opleverden
voor d. Augsburgsche Confessie (zie Augsburgsche Confessie).
Schwiigrichen

(CHRISTIAN FRIEDRICH),

geb. 16 Sept. 1775 te Leipzig, waar htj a. d.
hoogeschool in d. wis-, natuur- on geneeskundige wetenschappen studeerde. Nadat hij

in 1799 d. doctorale waardigheid verkregen
had, bleef hij in Leipzig gevestigd en werd
hij weldra als leeraar a. d. hoogeschool verbonden, in 1806 werd hij buitengewoon, in
1815 gewoon hoogl. der natuurwetenschappen on in 1818 lid v. d. geneeskundige faculteit.
Ten gevolge v. een val v. d. trappen overl.
hij 2 Mei 1853.
Van zijn afzonderltIke geschriften vermelden wtj „Topographiae botanicae et entomologicae Lipsiensis specimina" (Leipzig 1799 t.
1806) on „Historiae Muscorum Hepaticorum
Prodromus" (Leipzig 1814). In verschill. ttjdschriften komen belangrijke stukken v. ztjn
hand voor.

Te zijner eere npemde Sprengel 't geslacht

isfeh.naer-i,henict, (latex tot 't
Anigosanthus gebracht) onder d. Haemodoraceae; 't geslacht Schwaegrichenia v. Reichenbach behoort tot Iledwigia onder d. Burseraceae.
Schwalbach, Zie Langenschwalbach.
Schwann (THEODOR), d. grondlegger der

cellentheorie, werd 7 Dec. 1810 to Neusz geb.,

studeerde to Bonn, Wilrzburg en Berlijn, werd
in 1839 hoogl. in d. anatomie to Leuven on
in 1848 to Luik on overl. 11 Jan. 1882 to
Keulen. Hij schreef o. a. ,De necessitate agris
atmosphaerici ad evolutionem pulli in ovo
incubito" (1834), „Microscopische Untersuchungen fiber die Uebereinstimmung in der Struktur und dem Wachsthum der Thiere und
Pflanzen" (1839), „Anatomie du corps humain"
(1855, 2 din) en „Description de deux appareils permettant de vivre dans un milieu
irrespirable, exposés a Paris en 1878" (1878).

Schwanthaler (FRANZ), een Duitsch
beeldhouwer, in 1760 geb., behoorde tot een
Beiersche kunstenaarsfamilie, bracht ztjn jeugd
te Salzburg on to Gmunden a. d. Traunsee
door, kwam vervolgens n. Augsburg en vestigde zich in 1785 to Munchen, waar hij met
Ain broader Anton een aantal werken vervaardigde. Daartoe behooren o. a. d. marmeren busten v. wijlen koning Maximiliaan en
d. koningin Carolina, d. treurende genius in
marmer op 't graf v. d. in 1800 overladen
prins Max Joseph Friedrich on vele, meestal
ten dienste v. gebouwen geleverde versieringen en figuren. Omstr. 1790 vervaardigde
SCHWANTHALER 't eerste monument op 't
kerkhof to Mfmchen, een treurende vrouweltIke gestalte een urn voorstellende;
een grafversiering, weldra door vele andere
gevolgd. SCHWANTHALER overl. to MUnchen
in 1820.
Schwanthaler (FRANZ XAVIRIUS), beeldhouwer on hoogl. a. d. industrieschool to
MOnchen, werd in 1799 to Ried, in OpperOostenrijk, geb., door ztjn vader, Peter, in d.
kunst onderwezen on later door zijn oom
Frans Schwanthaler te Miinchen verder gevormd. Sedert bleef hij in 't atelier v. dien
oom on vervolgens in dat v. ztjn beroemden
neef werkzaam. Hij heeft zich daar verdiensteltjk gemaakt door tal v. fraaie orna.
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moeten, busten, statuetten e. a. werken. Hij
overl. 23 Sept. 1854.
Schwanthaler (LUDWIG MICHAEL VON),
d. zoon v. Frans Schwanthaler, was een der
beroemdste beeldhouwers der 19e eeuw en
werd in 1802 te Miinchen geb. Als knaap bezocht hij 't gymnasium, doch zijn neiging leidde
hem meer tot d. beoefening der kunst dan
tot die der wetenschap en weldra werd hem
vergund, d. opgevatte neiging geheel te volgen. Zijn vader gaf hem 't eerste onderricht
en daarna zette hij zijn studien voort a. d.
kunstacademie te Munchen. Reeds zijn eerste
werken verraadden een buitengewoon talent.
d. Eerste v. eenig belang bestonden uit een
reeks v. voorstellingen, a. d. fabel v. Prometheus ontleend, welke hij voor een tafelservies voor koning Maximiliaan in was boetseerde. Zijn naam werd door dien arbeid
gunstig bekend en, toen P. van Cornelius n.
Munchen kwam om d. Glyptotheek te versieren, vond deze in SCHWANTHALER een jongen kunstenaar, wien hij met goed gevolg
een gedeelte der plastische werken aldaar kon
opdragen. Doze bestaan in reliefs, a. d. -Grieksche mythologie ontleend, die in onmiddellijk
verband stonden met d. werken v. Cornelius
en waaraan zich vervolgens die aansloten,
welke in d. zalen, door L. von Klenze gebouwd, werden aangebracht. Intusschen reisde
SCHWANTHALER n. Rome, waar Thorwaldsen
hem vriendelijk ontving. Maar reeds in 't
volgend jaar bewogen redenen v. gezondheid
hem tot d. terugkeer n. Munchen. Hij voltooide toen zijn reeds vroeger begonnen werken en ontving een aantal nieuwe bestellingen. Boven d. ingang der Glyptotheek, in d.
dusgenaamde Trojaansche en Romeinsehe
zalen, vindt men verschill. V. SCHWA NTHALER'S
werken uit dat tijdperk. Tot 'tzelfde tijdperk
behooren ook 't 50 M. lange en 1 M. hooge
fries in 't paleis v. d. toenmaligen hertog
Maximiliaan, waarop d. kunstenaar d. geheele
mythe v. Bacchus heeft voorgesteld, en d.
grootere ruiterreliefs, die in d. nieuwe rijschool
v. d. prins v. Thurn en Taxis te Regensburg
zijn aangebracht. In 1832 begaf SCHWANTHALER zich nogmaals n. Rome, waar hij nu twee
jaar vertoefde en door Thorwaldsen wederom
met d. grootste welwillendheid ontvangen
werd. 't Was vooral d. kunstlievende koning
Lodewijk v. Beieren, die a. zijn talent d. gelegenheid verschafte om zich op schitterende
wtjs te openbaren. Te Rome modelleerde
SCHWANTHALER eenige groepen voor d. eerste
frontispies der Walhalla en teekende hij d.
ontwerpen voor d. versiering v. 't koninklijk paleis en d. Pinakotheek. In 1835 werd
hij door d. koning tot hoogl. a. d. academie
v. schoone kunsten to Munchen benoemd,
waardoor hij gelegenheid vond om een kring
v. leerlingen en helpers rondom zich to verzamelen, die hem bij d. uitvoering der scheppingen v. zijn veelztjdigen en vindingrijken
geest ten dienste stonden. Onuitputtelijk was
SCHWANTHALER zoowel wat 't aantal als wat
d. waarheid en eigendommelijkheid zijner
werken betreft. Zijn geest stood even goed
voor d. antieke als voor d. christelijke on
historische opvatting open en een kenmerk
v. dozen meester is, dat hij d. middeleeuwsch
romantische beeldhouwkunst in Duitschland
met nieuw leven heeft bezield. Onder zijn
werken sluiten zich die, welke hij voor 't
koninklijk paleis vervaardigde (dat in 1835
voltooid werd), 't eerst bij zijn hierboven genoemde werken aan. In d. vertrekken des
konings werden naar zijn teekeningen d.
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prachtigste voorstellingen uit d. Grieksche
goden- en heldenwereld vervaardigd, waarbij
hij d. beschrijvingen der Grieksche dichters
streng volgde. Hier ziet men voorstellingen,
a. Homerus, elders tafereelen, a. Griekenlands
treur- of blijspeldichters ontleend.
Ook v. SCHWANTHALERS plastische werken

moeten wij spreken, daar deze hem niet minder een eerste plaats in d. rij der groote
kunstenaars der 19e eeuw hebben gegeven.
Onder zijn monumentale werken in marmer
of metaal noemen wtj eerst d. beide groepen
in d. gevels v. 't Walhalla bij Regensburg. d.
Gedachte der versiering v. d. zuidelijken gevel
is rechtstreeks afkomstig v. koning Lodewijk,
die hier in 15 allegorische figuren d. vrede v.
1815 wilds zien voorgesteld. Al deze beelden
zijn door SCHWANTHALER zeer schoon en uitvoerig in marmer gebeeldhouwd. Van 1835
tot 1842 was hij bezig met d. 15 groote
beelden en groepen, die d. noordelijken gevel
opluisteren. 't Zijn mythische of historische
feiten uit d. geschiedenis der Germanen, waarvan Arminius 't middelpunt uitmaakt. Ook
d. kleine modellen v. SCHWANTHALER, waarnaar verschill. beeldhouwers beelden en groepen binnen 't Walhalla vervaardigd hebben,
moeten hier vermeld worden.
Nog een andere gevelversiering met kolossale beelden v. SCHWANTHALER vindt men a.
't nieuwe tentoonstellingsgebouw te Miinchen.
't Onderwerp is een allegorische voorstelling
v. d. hernieuwden bloei der kunsten in
Beieren. d. Geheele groep is in marmer uitgevoerd en stelt Bavaria voor, kransen uitreikende a. d. vertegenwoordigers der verschill.
kunsten.
Een der grootste monumentale, in metaal
gegoten werken in geheel Europa is d.
Bavaria, door SCHWANTHALER voor d. Beier-

sche „Ruhmeshalle" bij Miinchen vervaar-

digd. 't Is 't beeld eener Germaansche jonkvrouw met een leeuw naast haar. d. Hoogte

v. 't geheele kunststuk is 40 M. Binnen

't kolossale beeld is een trap aangebracht,
waarmee men tot in 't hoofd opklimt. Zeven
jaar heeft SCHWANTHALER a. deze grootsche
schepping gewijd. Tot deze reeks v. werken
behooren mede een aantal standbeelden, door
ontworpen on gedeeltelijk
SCHWANTHALER
door hem zelf bewerkt, o. a. 't marmeren
standbeeld v. keizer Rudolf v. Habsburg
(sedert 1843 in d. dom te Spiers); 't gedenkteeken voor d. zanger Frauenlob, in marmer,
voltooid in 1842 en in d. dom v. Mainz
geplaatst; d. 12 bronzen standbeelden der
voorouders v. 't huis Wittelsbach, echt ridderlijke, grootsche gestalten, die zich in d.
troonzaal v. 't koninklijk paleis bevinden;
't monument voor Mozart, in 1842 te Salzburg
geplaatst; 't bronzen gedenkteeken voor d.
groothertog Karl Friedrich von Baden to
Carlsruhe; 't bronzen standbeeld v. d. groothertog Ludwig von Hessen, in 1843 op een
33 M. hooge zuil te Darmstadt geplaatst; 't
bronzen standbeeld v. Goethe, in 1843 op d.
geboortedag des dichters to Frankfort onthuld,
waarvan 't voetstuk is versierd met basreliefs, a. d. werken v. Goethe ontleend ; 't
standbeeld, door koning Lodewijk voor Jean
Paul to Baireuth opgericht; drie bronzen
standbeelden to Miinchen, v. d. generaals
Tilly on Wrede en baron v. Kreitmayer (d.
vervaardiger v. d. Beiersche wetboeken); 't
bronzen standbeeld v. koning Karel Jan XIV
(Bernadotte) te NorkOping in Zweden; d.
bronzen fontein, met d. vier allegorische beelden v. Donau, Weichsel, Elbe on Po en daar-
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boven dat v. Austria met lane en schild,
sedert 1846 een sieraad v. Weenen; en 't door
eenige jonge beeldhouwers naar SCHWA.NTHALER% modellen in steen uitgevoerde gedenkteeken der graving v. 't Donau-Main-kahaal.
Al d. genoemde beelden en monumenten
werden in d. koninkitjke metaalgietertj to
MUnchen onder d. leiding v. Stiglmayer en
Miller gegoten.
Tot d. kleinere, dusgenaamde kabinet- of
galerijwerken v. SCHWANTHALER, waarin niet
minder dan in zijn grootsche monumentale
gewrochten 's mans kunstvaardige hand uitblinkt, behooren behalve d. talrijke basreliefs in d. troonzaal v. 't paleis vier reliefs
met half levensgroote figuren, christeltjklegendarische onderwerpen voorstellende en
voor d. bekenden kunstminnaar Boisseree
vervaardigd; een Philoctetes, toebehoorende
a. prins Karel v. Beieren; Ceres on Proserpina, a. graaf v. Redern te Berlijn behoorende;
d. levensgroote beelden v. Venus, Diana,
Vesta, Ceres, Apollo, Amor, Bacchus on Pan,
elle in zandsteen vervaardigd voor 't hertogelijke kasteel to Wiesbaden en in 1840 voltooid; twee allegorische beelden ter gedachtenis v. d. beide hertogen von Leuchtenberg,
in d. kapel v. 't paleis v. dit geslacht to
Miinchen; eenige beelden v. nimfen e. a.
mythologische personen in particuliere yen
zamelingen; 't schild v. Hercules, volgens d.
verzen v. liesiodus La 140 figurer_ d. hoofdmomenten der Grieksche mythologie voorstellende; d. busten v. koning Lodewijk en
koningin Carolina, v. Mozart en v. W alther
v. Plettenberg; een haut-relief, d. minister v.
Stein voorstellende; on d. busten v. verschill.
dichters.
Zeer talrijk zijn bovendien d. schetsen en
teekeningen v. d. kunstenaar, waarnaar door
anderen gearbeid is. Die buitengewone rijkdom v. werken is alleen verklaarbaar door d.
onafgebroken werkzaamheid en 't afgezonderde leven des kunstenaars gedurende meer
dan 20 jaren. SCHWANTHALER was begaafd
met een ongemeene gemakkeltjkheid v. 'Finding on compositie, zoodat zijn ontwerpen
als vanzelf op 't papier schenen te komen of
door hem in klei geboetseerd werden. Door
dien rijkdom v. phantasie kon hij een aantal
talentvolle helpers op d. duur bezighouden,
onder wie Brugger, Widmann, Kaiser, Riedmuller, Muller en vooral zijn neef Frans Xaverius Schwanthaler.
Schwartz (MARIE soPmE), een Zweedsche
romanschrtjfister, 4 Juli 1819 to Boras geb.
Haar eigen naam was BIRATH, doch in 1840
trad ztj in 't huwelijk met M. G. Schwartz,
directeur v. 't polytechnisch instituut to
Stockholm, die haar in 1858 door d. dood ontviel. Van haar werken, die in 1.865 in 44 en
in 1872 in 54 deelen 't licht zagen, noemen
wtj als d. voorn.: „d. Man v. geboorte en d.
vrouw uit 't yolk" (18-58)„Arbeid adelt"(1859),
„d. Zoon v. eon orgeldraaier" (1863), „Herinneringen uit d. jeugd" (1865), „David Waldner"
(1866), „Lotswisselingen" (1871), „d. Kleinzoon"
(1871) on „Een kind v. gin tijd" (1873)
Schwartz (MARIE ESPERA,NCE VON), bekend onder 't pseudoniem ELPIS mELENA, een
Duitsche schrijfster, d. dochter v. d. Hamburgschen bankier BRANDT, die zich in Engeland
gevestigd had. 8 Nov. 1821 to Southgate, in 't
graafsch. Hertford, geb., trad zij reeds op
15-jarigen leefttjd in 't huwelijk met een neef,
die haar reeds een jaar daarna door d. dood
ontviel. In 1846 ging zij een tweede huweltjk
aan met een von Schwartz uit Hamburg en,
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nadat ze met hem een reis n. Egypte had
gemaakt, gaf ze haar eerste work, „Reiseblatter aus den afrikanischen Tagebuch einer
Dame", in 't licht (1850). Sedert 1854 v. haar
echtgenoot gescheiden, leefde ztj sedert 1849
meestal in Rome. Hier leerde zij Garibaldi
kennen, met wien ztj zeer bevriend werd en
wiens memoires .zij in 't Duitsch heeft vertaald (1869). In 1865 verliet ztj Italie en ging zij
voor goad op Creta wonen. Van haar verdere
geschriften noemen wij nog:„Ein Bliek auf
die Liparischen Inseln” (1861), „Vo
n nach
Greta" (1870), „Kreta-Biene" (1874), „Gamma''
(1877) en „Garibaldi" (2 din, 1884).
Schwartze (JOHAN• GEORGE), een Nederl.
portretschilder, 20 Oct. 1814 to Amsterdam
geb. Na een tijdlang met On ouders to Philadelphia a. gene zijde v. d. Atlantischen
Oceaan to hebben vertoefd, keerde htj in 1838
n. Europa terug; htj studeerde to Dusseldorf
onder d. leiding v. Schadow, Sohn en Lessing,
werkte bovendien vooral naar Rembrandt en
begaf zich in 1846 metterwoon n. Amsterdam,
waar hij 27 Aug. 1874 overleed. Tal v. portretten-, waaronder die v. Mr, J. v. Lennep en
prof. Opzoomer, en fraaie schilderstukken, die
meer dan eons bekroond werden, zagen hier
v. Ain hand 't licht. Ook zijn dochter,
THERESE SCHWARTZE, geb. 20 Dec. 18:32 to Amsterdam, is een verdienstelijke schilderes.
Behalve v. haar vader ontving zij't onderwijs
v. Gabriel Max, Leubach e. a.; zij bezocht
, evenrnaakte
zoowel Munchen als Partis
als haar vader, vooral veal work v. d. studio
v. portretten. Op d. MUnchener tentoonstelling
v. 1890 werden haar „Zingende meisjes" en
„Eigen portret" met goud bekroond. Bekend
zijn ook haar portretten v. Thorbecke, Donders e. a. beroemde Nederlanders.
Schwartze (HERMANN), geb. 7 Sept. 1837
to Neuhoff (in Pommeren), studeerde in d.
geneeskunde to Berltjn en to Wilrzburg en
werd achtereenvolgens to Halle privaatdocent
in d. oorheelkunde, buitengewoon hoogi. (1868)
en directeur v. d. cliniek voor oorgebreken
(1884). Hij schreef o. a. „Praktische Beitrage
zur Ohrenheilkunde" (1864), „Paracentese des
Trommelfells" (1868), „Die pathologische Anatomie des Ohres" (1878) en „Die chirurgischen
Krankheiten des Ohres" (1885) on redigeert
sedert 1872 't „Archiv Air Ohrenheilkunde".
Schwarz (BERTHOLD), naar veler gevoelen
eigenlijk KONSTANTIN ANKL1TZEN geheeten,
werd omstr. 't midden der 14e eeuw to Freiburg im Breisgau geb. Hij behoorde tot d.
orde der Benedictijnen of Franciscaners, hield
zich reel met scheikunde bezig en vond volgens d. overlevering 't buskruit uit. Met
zekerheid valt omtrent dit laatste echter niet
to beslissen. Er bestaan daarover zoo veal
tegenstrijdige berichten, dat men er d. waarheld niet uit kan opmaken. Intusschen is
't zeker, dat 't mengsel, buskruit genoemd,
reeds voor zijn Mid bekend was; misschien
gelukte 't hem dit mengsel in een gedaante,
voor oorlogs- of jachtgebruik geschikt, -te bereiden (zie Buskruit). In 1853 werd to Freiburg
een gedenkteeken voor SCHWARZ opgericht.
Schwarz (FRIEDRICH HEINRICH CHRISTIAN),

een Duitsch godgeleerde en opvoedkundige,
30 Mei 1766 to Giessen geb. HU bekieedde 't predikambt eerst to Doxbach, daarna to Minster
(beide dorpen btj Giessen, waar eon opvoedingsinstituut door hem gevestigd werd). Toon
in 1804 d. hoogeschool to Heidelberg hersteld
werd, zag hij zich hier tot hoogi. in d. godgeleerdheid on dus tot ambtgenoot v. zijn
beroemden zwager Jung Stilling benoemd.
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Ook stood htj er a. 't hoofd v. 't paedagogisch
seminarium. Hij overt. te Heidelberg, 3 Apr.
1837. Zijn voorn. geschriften betrefren opvoeding en onderwijs en ztjn: „Die Erziehungslehre" (1804—'13, 4 dln), „Grundrisz einer Theorie der Madchenerziehung" (1792), „Lehrbuch
der Padagogik and Didaktik" (1805), „Die
Schulen" (1832), „Darstellungen aus dem Gebiete der Padagogik" (1833, 2 dln) en „Das
Leben in seiner BlUte" (1837).
Schwarza (d.), een linkerzijrivier v. d.
Saale, 45 KM. lang. Zij ontspringt in 't Thuringer-Woud, stroomt dwars door Schwarzburg-Rudolstadt en mondt uit bij 't dorp
Schwarza, tuss. Saalfeld en Rudolstadt. —
't Schwarzadal is een der bekoorlijkste dalen
v. 't ThUringerwoud.
Schwarzburg is d. naam v. een oud
vorstengeslacht in Duitschland, dat reeds in
d. Middeleeuwen voorkomt. In 1349 werd a.
een v. d. vorsten v. dit geslacht, Gunther v.
Schwarzburg, d. Roomsch-Koninklijke waardigheid opgedragen, doch, terwijl hij optrok
om zich tegen d. tegenkoning Karel v. Bohemen te handhaven, overt. hij, naar men meent,
a. d. gevolgen v. vergif. Een andere graaf
Gunther, die in 1552 overt., was d. gemeenschappelijke stamvader der beide linien v.
't huis Schwarzburg, welke thans in d. twee
hieronder te noemen vorstendommen regeeren.
Schwarzburg-Rudolstadt, een Duitsch
vorstendom, op 50 0 28'-51. 26' N.-Br. en 10°
37'-11° 48' 0.-L. v. Greenw. gelegen en bestaande uit twee hoofddeelen, tezamen met
een oppervl. v. 17 vk. mijlen en 86 000 inw.
(d. i. 5000 op 1 vk. mij1). 't Hoofddeel, d.
Oberherrschaft, is 13'/2 vk. mtjl grooten wordt
omringd door Saksen-Weimar, Saksen-Meiningen, Schwarzburg-Sondershausen en SaksenCoburg-Gotha. 't Bestaat uit een westelijk en
een oostelijk deel; dit laatste, 't ambt Leutenberg, gelegen tuss. Pruisisch, Reuszisch en Meiningensch gebied, wordt doorstroomd door d.
Saale, die hier d. Loquitz en d. Sormitz
opneemt. Beide deelen v. d. Oberherrschaft
zijn zeer bergachtig en hebben een steenachtigen bodem; 't klimaat is gematigd, d.
gemiddelde jaarlijksche temperatuur is 9°,4 C.,
terwijl ztj op d. hoogere gedeelten 4°,4 C. bedraagt. d. Hoogste verheffingen zijn bier d.
Groszfarmdenkopf (872 M.) en d. Wurzelberg
(844 M.). d. Oberherrschaft wordt besproeid door
d. Saale, d. Schwarza, d. Schwalbach, d. Ilm,
d. Gera en d. Wipper. — d. Unterherrschaft,
met d. kleine bijdeelon Strauszberg en Schlotheim, w ordt omringd door Pruisen, Schwarzburg-Sondershausen en Saksen-Weimar; zij
ligt op d. Tharinger hoogvlakte, heeft tot
hoogste toppen d. Pfingstbergen en d. Kyffhauser (471 M.) en behoort tot 't gebied der
Unstrut. Ztj is vruchtbaarder dan d. Oberherrschaft en men doet er voornamelijk a. landbouw, terwijl d. bewoners v. d. Oberherrschaft
zich hoofdzakeltjk met industrie bezighouden.
44 pct v. 't geheele vorstendom is met
bosch bedekt, 41,8 pct bestaat uit bouwland,
8 pct uit weiland, terwijl 2,3 pct ongebruikt
ligt. Men verbouwt er vooral aardappelen,
graan, peulvruchten, tabak en vlas. In 't
Saaldal bloeit d. wijndruif en boschbessen
vormen er een belangrijk handelsartikel.
Voorts houden d. bewoners zich bezig met
d. teelt v. paarden, rundvee, schapen, zwijnen
en geiten. d. Bodem levert ijzererts, zw aarspaath, leisteen, porseleinaarde, gips, marmer,
bruinkolen, turf en zout (zoutwerk v. Frankenhausen). Uitgevoerd worden timmer- en brandhout, leisteen, glas, porselein, papier, ijzer,
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geweven stoffen, leder, wol en graan. d.
Bevolking is Protestantsch; 79 pct woont in
d. Ober-, 21 pet in d. Unterherrschaft. — d.
Regeeringsvorm is volgens d. grondwet v.
16 Nov. 1870 constitutioneel erfeltjk monarchaal. d. Vorst (sedert 19 Jan. 1890 GUnther
Victor) resideert in Rudolstadt. d. Landsdag
bestaat • uit 16 afgevaardigden. 't Hoogste
staatslichaam is er een ministerie in 5 afdeelingen. d. Landskleuren zijn blauw en zilver. —
Zie Sigismund „Landeskunde des Furstentums
Schwarzburg-Rudolstadt" (2 dln, 1862—'63).
Schwarzburg-Sondershausen,
een
Duitsch vorstendom, gelegen op 50° 31'—
51° 26' N.-Br. en 10° 30' —11° 8 0.-L. v. Greenw.,
met een oppervl. v. 15 ,/2 vk. /nig en 75 600
inw. (d. i. 4840 inw. op 1 vk. mij1). 't Bestaat
uit twee deelen, d. Oberherrschaft (6 1/4 vk.
mi,j1) en d. Unterherrschaft (9 1h vk. mijl). 't
Eerste ligt a. d. noordeltjke helling v. 't
ThUringerwoud, in 't gebied v. d. Unstrut en
d. Saale, en wordt begrensd door Gotha,
Pruisen en Saksen-Meiningen; er behooren
toe d. beide districten Arnstadt en Gehren, door
Saksen-Weimar, Saksen-Gotha en Schwarzburg-Rudolstadt v. elk. gescheiden, benevens
drie kleinere stukken. In 't ambt Arnstadt
is d. bodem heuvelachtig, vruchtbaar en
gedeeltelijk productief. 't Ambt Gehren, dat
zich op d. kam v. 't ThUringerwoud verheft,
is zeer bergachtig; d. hoogste berg v. 't geheele
vorstendom, d. Rehberg, verheft zich bier tot
875 M. d. Bodem is onvruchtbaar en sommige
plaatsen liggen zelfs geheel onbebouwd.
Bosschen heeft men er in menigte, terwijl
't district besproeid wordt door d. Ilm en d.
Schwarza. — d. Unterherrschaft ligt in 't
gebied v. d. Unstrut op d. noordrand v.
d. Tharingsche hoogvlakte, omgeven door
Schwarzburg-Rudolstadt, Pruisen en SaksenGotha. Zij vormt een golvend en vruchtbaar
landschap; d. hoogste top, d. Possen, verheft
zich tot 461 M. — 30,1 pct v. 't geheele vorstendom is met bosch bedekt, 58,4 pct met tuin- en
bouwland, 4,5 pct met weiland. In aile streken
wordt ooftbouw uitgeoefend. Minerale producten zijn bruinkolen, leisteen, bouwsteen
en zout. d. Belangrijkste takken v. industrie
zijn hier ook porselein- en glasfabricage;
voorts doet men er a. d. vervaardiging v.
leerwerk, machines, beetwortelen en suiker.
d. Bevolking is Protestantsch en behoort
voor 51,6 pet tot d. Unterherrschaft en voor
48,4 pct tot d. Oberherrschaft. Volgens d. wet
v. 8 Juli 1857 is Schwarzburg-Sondershausen
een constitutioneel erfelijke monarchic). d.
Landdag bestaat er uit 5 door d. vorst benoemde leden, 5 afgevaardigden uit d. 't hoogst
aangeslagenen in d. belasting en 5 rechtstreeks
gekozen leden. 't Hoogste staatslichaam is een
ministerie in 5 afdeelingen. d. Tegenwoordige
vorst is Karel Gunther (sedert 1880).'t Wapen
en d. landskleuren ztjn dezelfde als in Schwarzburg-Rudolstadt. Zie Helmrich „Schwarzburgische Landeskunde" (1871).
(KARL PHILIPP vorst
Schwarzenberg
vox), hertog v. Krumau, Oostenrijksch veldmaarschalk. werd 15 Apr. 1771 te Weenen
geb. en trad reeds in 1788 als luitenant bij 't
infanterie-regiment Wolfenbuttel in dienst.
Hij streed onder Lacy tegen d. Turken en
onderscheidde zich door zijn dapperheid, die
hem d. rang v. kapitein deed verwerven. In
't volgend jaar woonde hij d. belegeringen v.
Berbir en Belgrado bij doch hij moest wegens
ziekte 't Leger verlaten. Spoedig daarop trad
htj als ritmeester bij een regiment chevauxlegers in dienst en nog in 1790 werd htj tot
,
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majoor bevorderd. Toen in 1792 d. oorlog
tegen FrankrUk uitbrak, verzocht SCHWABzijn overplaatsing bij 't regiment
ZENBBRG
Latour, dat in d. Nederlanden was. Hij nam
deel a. d. slag v. Gemappes en beyond zich
bij d. terugtocht langs d. Rijn meestal bij d.
achterhoede. 13 Febr. 1793 was hij luitenantkolonel en kreeg hij 't bevel over een vrijkorps
v. 6 eskadrons uhianen, waarmee hij meestal
d. voorpostendienat verrichtte en zich weer
herhaaldelijk onderscheidde. Tot kolonel v.
een regiment kurassiers benoemd (Febr.1794),
kwam bij onder d. bevelen v. d. hertog v.
York en in d. slag bij Chateau-Cambresisjoeg
hij, a. 't hoofd v. zijn regiment on v.12 Engelsche eskadrons, 27 000 Franschen uiteen. d.
Keizer beloonde hem hiervoor eigenhandig
met 't kruis der Maria-Theresia-orde. Ook op
verschill. andere slagvelden, o. a. bij Tourcoing,
Doornik en Fleurus, toonde hij veel beleid
en dapperheid. In 't volgend jaar was SCHWARZENBERG bij 't leger v. Wurmser a. d. IliddenRijn en nam hij deel a. d. daar geleverde gevechten. Na d. slag bij Wilrzburg werd hij
generaal-majoor ; hij ging nu voor korten tijd n.
Italic en voerde daarop tot Nov. 1797 't bevel
over d. voorposten bij Mannheim. In Jan.
1799 trad SCHWARZENBERG met d. vorstin
Esterhazy in d. echt; hij moest echter spoedig
naar 't leger v. d. aartshertog Karel, waar
hij 't bevel over een divisie kreeg, die gewoonlUk bij d. voorhoede gebruikt werd. Hij
aioc veel bij tot d. verovering v. Ostrach,
streed heldhaftirt, bij Stockach en dreef d.
Franschen tot in d. passen v. 't Schwarzwald
terug. Bij 't einde v. d. veldtocht were htj
zoo ziek, dat hij 't leger moest verlaten en
eerst in Juli 1800 zijn dienst kon hervatten.
Intusschen was hij tot luitenant-veldmaarschalk bevorderd en hij wist in d. slag bij
Hohenlinden door zijn geestkracht zijn korps
tegen gevangenschap to bewaren. Ter belooning schonk d. keizer hem 't regiment uhlanen, dat hij in 1793 had aangevoerd en dat
nog tegenwoordig zijn naam draagt. Gedurende
d. vrede ging SCHWARZENBERG in diplomatieke zending n. s. Petersburg en in Mrt 1805
werd hij vice-president v. d. hof krijgsraad. In
d. noodlottigen veldtocht v. 1t305 had hij een
divisie onder zijn bevelen on voerde hij bij Ulm
d. rechtervleugel v. 't Oostenrijksche leger
aan. Toen alles verloren was, sloeg hij zich
met 't grootste gedeelte der cavalerie n.
Eger door. d. Aartshertog Ferdinand begeleidde hem op dozen marsch, waarin hij in
acht dagen 50 dagen aflegde, rusteloos en
onder gestadige gevechten door Murat vervolgd. HU was bepaald tegen 't leveren v. d.
slag bij Austerlitz en moat d. ongelukkigen
uitslag daarvan voorspeld hebben. Later
woonde hij d. samenkomst v. zijn keizer met
Napoleon bij en daarna leefde hij tot 1808 zonder betrekking, toen hij eon staatkundige zending in Rusland kreeg.BU 't uitbreken v. d. oorlog in 1809 ijlde hij n. zijn land terug; hij nam
nog deel a. d. slag bij Wagram en commandeerde d. achterhoede tot Znaim. Hiervoor
werd h jj beloond met d. rang v. generaal der
cavalerie, terwij1 hij reeds na d. tocht uit
Ulm met 't commandeurskruis der MariaTheresia-orde en met 't Gulden Vlies versierd
was. Na d. vrede v. Weenen werd hij met d.
onderhandelingen belast, die 't huwelUk v.
Napoleon met d. aartshertogin Maria Louisa
voorafgingen. Hier wist hij, vooral door zip
gedrag bij d. brand v. zijn hotel to Parijs, 't
vertrouwen v. d. Franschen keizer zoozeer
to verwerven, dat hij op diens verlangen in
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d. Russischen veldtocht 't bevel over 't Oostenrijksche hulpkorps kreeg. Dit korps werd
in GaliciO vereenigd, trok in d. eerste dagen
v. Juli over d. Boeg en maakte zich meester
v. d. geduchte stelling bij Pinsk. In Augustus kreeg hij v. Napoleon 't bevel over 't Baksische leger; hij behaalde eenige voordeelen
op Tormassow, doch zag zich in Oct., na
diens vereeniging met Tsjitsjakow, genoodzaakt tot d. terugtocht naar 't groothertogdom Warschau. Van dit oogenblik af schtjnen geheime instruction zijn werkzaamheid
belemmerd to hebben. Zijn legerkorps bleef
tot Febr. 1813 bij Pultusk en d. wapenstilstand, door hem gesloten, verzekerde d. terugtocht der Franschen. SCHWARZENBERG had in
dozen veldtocht ten gevolge der bemoeiingen
v. Napoleon d. maarschalksstaf ontvangen. d.
Fransche keizer ontving hem dan ook met
onderscheiding to Partjs, waar hij to vergeefs
d. vrede tuss. Frankrijk en Rusland tot stand
trachtte to brengen; voorzeker vermoeddeht)
toen weinig, dat hij hem spoedig vijandig
tegenover zich zou zien. In April kwam
SCHWARZENBERG to Weenen terug en werd
hem 't bevel gegeven over 't observatieleger,
dat in Bohemen bijeengetrokken werd on dat
zich na Oostenrijk's oorlogsverklaring bij d.
krijgsmacht v. Pruisen en Rusland voegde.
SCHWARZENBERG word tot generalissimus over
d. verbonden legers benoemd. Zijn eerste
onderneming tegen Dresden was ver v. gelukkig; doch d. nederlaag v. Vandamme bij
Kulm herstelde 't vertrouwen in zijn operatiOn. Hoewel d. keuze der stelling MI Leipzig
niet gelukkig to noemen was, warden d. Franschen aldaar geslagen en had SCHWARZENBERG een groot aaudeel a. d. overwinning.
Hij vervolgde 't Fransche leger eu trok door
Zwitserland FrankrUk binnen, waar hij evenwel weinig veldheorstalenten ontwikkelde
on zijn handelingen gebrek a. geestkracht en
voortvarendheid toonden. Na d. terugkeer v.
Napoleon v. Elba werd SCWARZENBERG opperbevelhebber over 't verbonden leger a. d.
Boven-Rijn. Hij ontwierp met BIticher en
Wellington 't nieu we operatie-plan, doch had
geen deel a. d. uitvoering daarvan, omdat d.
strtjd to Waterloo Napoleon's nederlaag reeds
besliste. Van toen af leefde hij rustig op zijn
goederen in Bohemen, die htj slechts dan verliet, wanneer zijn bezigheden, als president v.
d. hof krijgsraad hem n. Weenen riepen. 13 Jan.
1817 word zijn rechterzUde ten gevolge v. een
beroerte verlamd en 15 Oct. 1820 overl. hij to
Leipzig. d. Veldheerstalenten v. SCHWARZENBERG worden zeer verschillend beoordeeld;
men mag echter niet uit 't oog verliezen, dat
hU v. velerlei staatkundige verwikkelingen
afhankelijk was. 18 Oct. 1838 werd op 't slagveld v. Leipzig een gedenkteeken voor hem
opgericht. Zie verder Prokesch-Osten, „Denkwilrdigkeiten aus dem Leben des Feldmarchalls Ftirsten Schwarzenberg" (1823).
Schwarzwald of 't Zwarte Wouct
(Forit-Noire, Black-lbrest, in d. Oudheid Sylva
Marciana, d. i. Markomannenwoud) is een der
hoogste berggroepen v. Duitschland, tuss.47°
80' en 49° 12' N.-Br. en tuss. 7° 16' en 8° 16'
0.-L. v. Greenwich. 2./$ ervan behoort tot 't
groothertogdom Baden, 1/3 tot 't koninkrtjk
Wurtemberg. Ten zuiden wordt 't begrensd
door d. Rijn, t. W. door d. boven-RUnsche
laagvlakte, t. O. door d. Neckar en d. Nagoid,
t. N. door 't Odenwald. 't Neemt zijn begin
bij Pforzheim a. d. Enz en strekt zich tot
Sackingen (waar d. Rijn bij Bazel zijn grootste
kniebocht maakt) ter lengte v. 21 geogr.
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mijlen nit; wanneer men echter 't heuvelachtige land, dat zich beneden Bruchsahl uit-

strekt, mede rekent, dan heeft 't een lengte
v. minstens 24 geogr. mijlen. 't Zuidelijk gedeelte heeft v. oost naar west (v. Mullheim
tot Blomberg) een breedte v. 10 geogr. mijlen.
Naar 't noorden wordt 't gebergte smaller,
zoodat 't tuss. Freiburg en Donaueschingen
d. breedte v. 6 1/2 en tuss. Baden en Weil v.
6 mijlen heeft. 't Heeft dezelfde richting als
d. Vogezen, nl. v. 't noord-noordoosten n.'t
zuid-zuidwesten, nagenoeg evenwijdig a. d.
Rijn. Oostwaarts daalt daze meridiaanketen
allengs tot hoogvlakten af; doch westwaarts,
n. d. vlakte v. d. Rijn, valt hij vrij steil n. beneden, vooral in d. omstreken v. Badenweiler, Staufen, Freiburg, Waldkirch en t. N. v.
Kinzig in d. omtrek v. Achern. Zijn voet ligt bij
Carlsruhe angeveer 140, bij Bazel 260 en bij
Thiengen 360 M. boven d. zeespiegel. Terwijl
zijn kam of rug v. 't Rijndal uit zich als een
donkere, met bosch begroeide bergwand (vandaar d. naam Zwarte Woud) v. omstr. 680 M.
boven d. oppervlakte v. d. Rijn vertoont,
heeft d. bergketen in d. Zwabische hoogvlakte
op sommige plaatsen niet meer dan 35 M.
hoogte. d. Grootste verheffing vindt men ten
oosten v. Freiburg, waar d. oorsprong v. d.
Wiesen is en waar d. bergpas, onder d. naam
Rolle bekend, gevonden wordt. 't Gebergte
bestaat meer uit hooge vlakten (plateau's),
waarop ter hoogte v. 700 tot 1200 M. en meer
dorpen en gehuchten liggen, dan wel uit afgezonderde bergspitsen. d. Hoogste koepelvormige toppen liggen in 't zuidelijk gedeelte
en zijn: d. schrale Feldberg, 1495 M. boven d.
zee, a. d. Dreisam- en Wutach-bron; ten Z.
daarvan d. Herzogenhorn, 1380 M.; nog zuidelijker d. BlOszling, 1390 M.; t. W. d. Belchen, 1415 M. (a. welks voet Staufen ligt, ter
hoogte v. 300 M.); verder heeft men hier d.
Barenhalde, d. Hochriitti, d. Hochkopf (tuss.
Todinoos en Prag), d. Erzkasten (a. welks
voet Freiburg ligt), d. Blauen (bij Badenweiler); ten N. v. d. Feldberg d. Kandel en d.
Roszeck; ten 0. v. Straatsburg d. Katzenkopf; t. Z.-O. daarvan d. Roszbuhl (d. top v. d.
Kniebis) en t. N.O.
- v. d. Katzenkopf d. HOrnisgriinde, alle 1000 tot 1300 M. boven d. zeespiegel. In 't zuidelijkst gedeelte tot d. Dreisam bedraagt d. gemiddelde hoogte 1200 M.
en die v. d. hoogste kruinen 1300 a 1490 M. —
De 1100 M. hooge Belchenpas loopt over d.
Grinne v. Miinsterthal in 't Wiesenthal; d.
pas door 't Hollenthal, v. Freiburg n. Donaueschingen voerende, heeft een hoogte v. 910 M.;
die over d. Kniebis v. 975 M. 1) Ook eenige v.
1 d. Hollen- en d. Kniebispassen zijn beroemd
geworden door d. krijgsbedrijven in d. tijd der
Fransche revolutie. d. Laatste (op d. grens v.
Baden en Wurtemberg, nabij d. oorsprong v.
d. Murg gelegen) word in 1796 en '97 door d.
Franschen genomen, d. eerste (ten 0. v. Freiburg a. d. boven-Dreisam) is bekend door d.
terugtocht v. generaal Moreau in 1796.
Sedert 1873 loopt dwars door 't gebergte
een spoorweg, d. zoogen. Schwarzwaldbaan,
die bij Ofrenburg (a. d. lijn Mannheim—Bazel)
een aanvang neemt, in 't Kinzigdal tot
Hausach en in 't Gutachdal tot Friberg opklimt en vervolgens langs d. Brigach n.
Donaueschingen en verder n. d. Bodensee afdaalt. Deze schilderachtig voortkronkelende
spoorweg, welks hoogste punt 850 M. boven
d. zee ligt, loopt door 38 tunnels en gaat
)

over 146 bruggen.
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d. ztjpassen, welke v. 't eene dwarsdal in 't
andere loopen, hebben meer dan 950 M. hoogte.
Van zulke dwarsdalen treft men vele en groote,
voornamelijk op d. westzijde, aan, zoodat zij
zich n. 't N. W. openen; zij zijn alle diep ingesneden en dalen steil naar beneden; vele ervan
zijn nauw en rijk a. wild romantische parttjen
en worden door steile wanden ingesloten, zooals 't Wiesen-, Munster-, Elz-, Schutter-, Kinzig-, Ranch-, Acher-, Murg- en Alb-thal,
v. welke 't Murgthal om zijn schoone natuurtafereelen beroemd is on veel bezocht wordt.
't Begint bij 't Wartembergsche dorp Baiersbrunn, waar d. Weissburg en Rothmurg met.
d. Vorbache, die v. d. Kniebis komt, zich vereenigen, on loopt bij 't Badensch stadje Kuppenheim (1 uur v. Rastadt) in 't Rijndal. Dit
dal, 'twelk een lengte heaft v. ongev. 6 mijlen,
levert zulk een overvloed v. d. menigvuldigste bekoorlijkheden op en verrast d. reiziger zoodanig door d. snelste overgangen v.
wilde boschparttjen tot zachte subtropische
valleien, dat 't onder d. vele schoone Schwarzwaldpartijen verreweg d. eersten rang inneemt.
't Grootste on schoonste gedeelte daarvan
bezit Baden en 't kleinste, minder bevoorrechte hoogere gedeelte behoort tot Wurtemberg. Deze kleine oppervlakte voedt bij d.
30 000 menschen, deels door d. opbrengst v. d.
grond, deels door verschill. takken v. nijverheld. Aan d. oostzijde zijn slechts weinige
dalen, waarvan 't wilde Wutachthal 't aanzienlijkst is; ook zijn 't Brigach- en 't Bregethal vrij groot, welke zich bij Donaueschingen
vereenigen on 't dal v. d. Donau vormen. Diep
ingesneden lengtedalen liggen a. 't zuid- en
a. 't noordeinde v. 't gebergte. Aan 't zuideinde
liggen 't Steiner-, Schlucht-, Alb- en Wehradal; a. 't noordeinde 't Enz-, Nagold- en Warmdal. Midden in 't hooge gebergte, v. zuid n.
noord loopende, ligt 't romantische Gutachdal,
dat bij Hornberg met 't Reichenbacherdal
samenloopt en, zich hiermee vereenigende, bij

Hausach in 't Kinzigdal overgaat. 't Is eon
der hoogste dalen v. 't gebergte en ligt iets

boven d. waterval v. Triberg, op een hoogte
v. 900 M. 't Neckarthal maakt over een
groote uitgestrektheid d. grens uit tuss. 't
Schwarzwald en d. Alp, nl. v. Schwenningen
tot Horb. — In d. westelijke dalen treft men
vruchtbare ooft-, noten- on kastanjeboomen
aan, terwijl d. uitgangen met wijngaarden
bezet zijn. d. Hellingen v. 't gebergte zijn v.
500-800 M. hoog en met krachtige eiken bedekt; hooger op volgen bosschen v. slanke
pijn- en denneboomen, terwijl op d. met veengrond bedekte plateau's v. 't oostelijk gedeelte
nog kreupelhout groeit.
In 't Schwarzwald ontspringt slechts een
groote rivier, die zich zelfstandig in zee outlast, nl. d. Donau, die zijn oorsprong a. d.
oosteltjke helling v. 't gebergte heeft. Hierop
volgt in grootte d. Neckar. Op d. zuid- en
d. westzijde v. 't gebergte vloeien een groot
aantal kleine rivieren en woudbeken n. d.
Rijn, waarvan d. voorn. zijn : d. Wutach, d.
Alb, d. Wehra, d. Wiesen, d. Dreisam, d. El;
d. Kinzig en d. Murg. Op d. noordzijde ontvloeien a. 't gebergte d. Enz, d. Nagold en
d. Wiirm, welke zich met d. Neckar vereenigen en gezamenlijk in d. Rijn vallen, zoodat
d. door 't Schwarzwald stroomende wateren
Of naar 't gebied v. d. Rijn Of naar dat v. d.
Donau loopen; meestal hebben ztj een groot
verval, dat wel eons 100 M. op een uur gaans
bedraagt. — Ook tal v. kleine meren komen
in dit gebergte voor, waarvan sommige door
steile, bijna loodrechte rotswanden omringct

SCH.

480

zijn, een aanmerkelijke diepte hebben en op
een aanzienitjke hoogte liggen. In 't zuideltjke
Schwarzwald ligt d. Feldsee, boven op d.
Feldberg, 1100 M. hoog en 5 H.A. groot; er
worden zalm-forellen in gevangen; d. Titisee,
800 M. boven d. zee, ongeveer 114 uur gaans
lang en 500 schreden breed, is met d. Feldsee
door d. Gutach verbonden; d. wild bruisende
Wutach ontvangt daaruit zijn water; dit
meer heeft heerltike snoeken, karpers on forellen. Voorts d. Schluchsee, 900 M. boven d.
zee, 3/4 uur gaans lang en 1 14 uur breed; ook
dit water is zeer vischrijk ; men vangt er
snoeken in v. 30 tot 40 pond zwaar; en d.
Nonnenmattweier, op dezelfde hoogte in een
kratervormige diepte a. d. Kohlgarten gelegen ; dit meer heeft een omtrek v. 900 M. en is
BOO M. lang en bijna 200 M. breed; er ligt een
drijvend eiland in, 't groene Eiland geheeten,
dat bestaat uit een mengsel v. aarde, mos,
loof, gras, wortels en dennennaalden, dus een
soort veengrond; men zegt, dat 't een dikte
v. 10 M. heeft; ook dit meer is zeer vischrijk
en bevat forellen, karpers en zalmforellen;
zijn water vloeit in d. Wiesen af. Ook in 't
noordeltjk gedeelte v. 't Schwarzwald liggen
verscheidene bergmeren, waarvan 't voorn.
is d. Mummelsee, op een hoogte v. 1000 M.,
in d. nabijneid v. (.1. zoog-enaumder. Seekopf
gelegen, terwijl op d. Seekopf zelf, ter hoogte
v. 980 M., d. kleine Mummelsee ligt; uit 't
eerstgenoemde ontspringt d. wild bruisende
Acher; 't meer is omstr. een half uur in omtrek en zeer diep en zijn water heeft wegens
't rottende hout v. denneboomen een zwarte
kleur, waarvan 't gevolg is, dat er niet alleen
geen visschen in voorkomen, maar er bij
zijn uitvloeiing tot op d. afstand v. een
k wartieruur gaans zich ook geene ophouden.
d. Wildsee, op d. zuidade v. d. Kniebis, 920 M.
hoog, vloeit door d. Schonmunzbach in d.
Murg on heeft 114 uur gaans in omtrek; in d.
17e eeuw had door dit meer een overstrooming plaats, waarbij meer dan 400 woningen
en hofsteden verwoest werden.
Van d. in 't Schwarzwald voorkomende
watervallen vermelden wij alleen d. buitengewoon schoone v. Triberg. Drie bergstroomen, v. drie verschill. zijden derwaarts komende, gieten zich uit in d. ketelvormige
diepte v. een nauwe bergkloof. Een v. daze
beken, d. Fallbach, stort v. een hoogte v.
168 M. over opeengestapelde on wild door
elk. liggende steenmassa's v. rots tot rots
in zeven afzonderlijke vallen met een stark
gedruisch naar beneden on verspreidt zich
met een bruisend schuim in 't rond. — Van
d. merkwaardige holen of grotten mag 't
Erdmannsloch niet onvermeld blijven.
Wat d. geognostische gesteldheid betreft,
't geheele westeltjk en noordwestelijk, grootendeels tot Baden behoorende gedeelte heeft
scherp uitkomende kruinen, diep ingesneden dalklov.en on steile, als klippen overhangende, rotswanden v. graniet en gneis.
In 't Kinzig- en Schappach-thal on Reinerzau
komt eon jongere soort graniet voor, die
spekstoen on ook arts bevat. In d. omgevingen v. 't en Wiesenthal komt boomblonde, speniet on gabbro voor. BIj Triberg,
Furtwangen, Lenzkirch, Rippoldsau, Alpersbach en vele andere plaatsen wordt 't granietachtige gneis door porphier-conglomeraat
bedekt, 'twelk er doorheen gebroken schijnt
to zip; btj Buhlbach komt een 800 M. dikke
laag v. een dicht thongesteente voor, dat op
kolenzandsteen ligt. Bij Oberlenzkirch, Salzburg en Badenweilertreft men een grauwacke-
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achtig brokgesteente aan, 'twelk schieferthon
met afdrukselen v. planten bevat. Aan d.
westeltike helling v. 't Schwarzwald, btj Ulmweg, Neuweiher, Zurweiher on Wahlsbach,
verschijnt v. 't oude vlotgebergte d. steenkool-formatie, welke aldaar uit kolenzandsteen, schieferthon en steenkolen bestaat, die
door ouden rooden zandsteen bedekt worden.
Doch d. steenkoienlaag is v. zoo'n geringe
dikte, dat zij niet met voordeel kan bewerkt
worden. Btj Schramberg in 't Wurtembergsch
gedeelte wordt evenzeer kolenzandsteen en
thonschiefer aangetroffen, rustende op een
conglomeraat v. ouden rooden zandsteen,
waarin men evenwel tot dusver geen kolenlagen gevonden heeft. d. Oude roode zandsteen bedekt op vele plaatsen v. 't Schwarzwald, o. a. bij Gernsbach, Horrenalb, Wildbad, Freudenstadt en Rippoldsau, 't oorspronkelijk gebergte on schijnt Kier gedeelteltjk
d. plaats v. 't overgangsgebergte in to nemen.
Aan d. KOnigswart, beneden Freudenstadt,
bevat 't koperertsen; in d. Berneck bevindt
zich vlot-dolomiet, een aanduiding v. zechsteen, waarin jaspisbeddingen voorkomen.
d. Voorn. voortbrengselen uit 't delfstoffenrjjk zjjn ijzer, koper, tin, kobalt, lood en
zilver; voorts minerale wateren, o. a. to
Baden, Wildbad, Badenweiler, Rippoldsau,
Griesbach, baizbach, Laufer ward, Petershal
en Lindolin. Groot is d. rijkdom a. bosschen, inzonderheid a. naaldboomen. 't Kbmaat v. 't Schwarzwald is in d. hoogste
streken ruw on een groot gedeelte v. 't gebergte is onbebouwd; doch d. diepe dalen zijn
zacht en vruchtbaar. d. Westelijke berghellingen en d. dalen zijn tot a. d. vlakte v. d.
Rijn met wijngaarden beplant on leveren
onder meer andere wijnsoorten d. Markgrafler
(in 't markgraafschap Baden, ten zuiden v.
d. Bresgau), Ortenauer, Klingenberger, Assenthaler en Grensacher. d. Landbouw in 't
gebergte is schraal en bepaalt zich tot zomerrogge, haver en aardappelen; d. veeteelt is
meer winstgevend.
d. Bewoners v. 't Schwarzwald zijn over 't
algemeen groot v. gestalt°, krachtig gebouwd
en zeer werkzaam. Hun aantal wordt op
omstr. 450 000 geschat, waarvan een vierde
gedeelte tot d. stedelijke bevolking behoort.
In 't eigenitike gebergte vindt men slechts
weinige steden en dorpen, maar des to meer
verspreide hofsteden on huisjes v. een zeer
eigenaardigen bouwtrant, meestal met stroo
of riot bedekt. Vele boeren hebben nog alttld
hun eigen koren- en houtzaagmolens, die door
water gedreven worden. d. Voorn. takken v.
ntjverheid en bestaan der Schwarzwalders
zjjn, behalve 't vallen en vlotten v. boomen,
't vervaardigen v. sntjwerk in hout, 't vlechten v. stroohoeden en d. eerst in 't begin
der 18e eeuw ingevoerde vervaardiging v. d.
alom bekende Schwarzwalder uurwerken en
speeldoozen. Daarenboven leveren d. in d.
schoot der aarde voorkomende metalen een
rijke bron op voor een levendige mtjnbewerking en voor smeltertien; ook wordt er
glas gefabriceerd. 't Vlechten v. stroohoeden
wordt hoofdzakeltjk door vrouwen en kinderen verricht en d. vlijt der Schwarzwalder
vrouwen is in dit opzicht bewonderenswaardig. Niet alleen in d. huizen vlechten vrouwen en meisjes in ceder vrU oogenblik, maar
vaak ziet men zelfs vrouwen, met manden
op d. rug ter markt gaande, onder weg a.
haar stroovlechtertjen werden. Ook vele herdersknapen houden zich onder 't veehoeden
met dozen amid bezig.
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Zie uitvoeriger over 't Schwarzwald: Schnars,
„Neuester Schwarz waldfuhrer" (7e dr., 1885),
JensenDer Schwarzwald" (geillustreerd,
1889), en 'Frey, „Der Schwarzwald und seine
Kur-Orte" (1891).
d. Schwarzwaldkreits omvat 't westelijk gedeelte v. 't koninkrijk Wurtemberg en beslaat
een oppervlakte v. ruim 86 vk.rnijlen, waarop
een bevolking v. 489 000 zielen woont. 't Is
een der 't meest woeste landstreken v. MiddenEuropa, wordt besproeid door d. Donau, d.
Neckar, d. Enz, d. Nagold en kleinere bergstroomen en heeft tot hoofdplaats Reutlingen.
Schwatka

(FREDERICK), een Amerikaansch

Noordpoolreiziger v. Duitsche afkomst, geb.
in 1849 te Galena (Illinois); v.1878 -'80 maakte
hij v. New-York uit een Noordpooltocht, met
't doel navorschingen te doen omtrent d.
verongelukte Frank lin-expeditie; deze tocht
bleef echter zonder gevolg. Vervolgens bezocht hij in 1883 en 1886 Alaska on hij legde d.
uitkomsten zijner onderzoekingen neder in
verscheidene werken, waarvan d. voorn. zijn:
,,Report of a military reconnaissance in Alaska,
made in 1883", „Along Alaska's Great river"
en The children of the cold".
Schwedt, een stad in d. Pruis. prov.
Brandenburg, regeeringsdistr. Potsdam, gelegen op d. linkeroever v. d. Oder en a. d.
spoorweg v. AngermUnde n. Schwedt. Vroeger was 't d. zetel der markgraven v. Brandenburg—Schwedt (een zijlinie v. 't Brandenburgsche huis, gesticht door Philipp Wilhelm,
een zoon v. keurvorst Frederik Wilhelm, die
in 1788 met Heinrich Friedrich, d. jongsten
zoon v. Philipp Wilhelm, uitstierf). d. Stad
heeft een in 1580 gebouwd kasteel, 3 Protestantsche en een Katholieke kerk, een synagoge, een gerechtshof, een gymnasium en een
hospitaal en telt 9800 inw., die zich bezighouden met nijverheid (drukkei ijen, zijde- en
lakenfabrieken), handel en tabaksbouw. d.
Heerlijkheid Schwedt kwam in 1478 a. d.
graven v. Hohenstein en na 't uitsterven v.
hun huis in 1609 a. Brandenburg.
Schwegler (ALBERT), een Duitsch godgeleerde, philosoof en geschiedkundige, in
1819 te Michelbach, in Wurtemberg, geb., was
eerst predikant en sedert 1848 hoogl. in Tubingen, waar hij in 1857 stierf. Zijn voorn.
werken zijn: „Geschichte der Philosophic)"
(2 din, Stuttgart 1882), „Geschichte der griechischen Philosophie" (3 dln, Tilbingen 1883)
en „Romische Geschichte" (3 din, Stuttgart,
2de druk 5 dln, vervolgd door Clason 1867—'76).
Schwegman (HENDRIK), een Nederl. teekenaar en graveur, in 1761 te Haarlem geb.
en overl. aldaar in 1816. Hij was een leerling
v. P. van Loo en graveerde d. afbeeldingen
v. bloemen en planten voor 't werk, getiteld
„Icones plantarum rariorum", v. Voorhelm
Schneevoogt. Ook heeft hij eenige bloom• en
vruchtenstukken geschilderd. Later legde hij
zich toe op 't graveeren in d. aquatinta-manier
en eenige v. zijn proeven werden door d.
Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem in
1793 en in 1805 met een bedooning vereerd.
In 1806 gaf hij bU A. Loosjes te Haarlem
een verhandeling in 't licht over 't graveeren
in d. manier v. gewasschen teekeningen of
aquatinta.
Schweichel (dEoRG), een Duitsch romanschrijver, in 1821 te Koningsbergen geb.; hij
was v. 1869—'83 redacteur v. d. „Deutsche
ttomanzeitung" te Berlijn. In zijn romans en
novellen schildert hij met voorliefde d. Alpen•
wereld.
Schweickart (JOHANN ADAM), een Duitsch
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teekenaar en graveur, in 1722 te Neurenberg

geb.; hij was een leerling v. G. M. Preissler

en begat' zich later n. Florence, waar hij door

d. baron von Stosch in diens huis word opgenomen. Hij maakte daar afteekeningen v. diens

verzameling gesneden steenen en graveerde
vervolgens naar die teekeningen 't werk, dat
in 1775 to Neurenberg 't licht zag onder d.
titel „Description des pierres gravees de feu
Baron de Stosch par ieu M. Winckelmann".
In 1760 te Neurenberg teruggekeerd, bleat
hij daar tot zijn dood (1787) als graveur
werkzaam. Men houdt hem voor een v. d.
eersten, die teekeningen in zwart en rood
knitdoor d. gravure hebben nagebootst.
Schweickart

(HEINRICH WILHELM), eon

Duitsch landschapschilder, in 1746 in 't Brandenburgsche geb. en door eon Italiaansch
schilder, Girolamo Lapis, in d. kunst onderwezen. Later reisde hij n. Nederland; hij
vestigde zich te 's-Gravenhage en verwierf
er zich een vrij gunstigen naam door 't schilderen v. landschappen, gestoffeerd met yes
en paarden. Ook muntte hij uit in 't schilderen
v. behangsels en voorts heeft hij eenige portretten, teekeningen en etsen vervaardigd. In
1786 verhuisde hij met zijn gezin n. London,
waar hij in 1797 overl. Zijn dochter Katharina
Wilhelmina was gehuwd met d. beroemden
dichter Bilderdijk.
Schweidnitz, een stad in d. Pruis. prov.
Silezie, regeeringsdistr. Breslau; zU ligt op d.
linkeroever v. d. Weistritz, 250 M. boven d.
zee en a. d. spoorweg v. Kamenz n. Raudten,
heeft 4 kerken, een statig raadhuis, eon gymnasium, meisjesscholen, een stedelijk armhuis
en een weeshuis en is d. zetel v. een gerechtshof en v. een hoofdbelastingkantoor. d.
24 725 inw. houden zich bezig met d. fabricage v. papier, laken, leer, handschoenen,
stUfsel, peperkoek, mosterd, azijn, beetwortelsuiker en andere artikelen. Beroemd is 't
Schweidnitzer bier. — 't Voormalige vorstendom Schweidnitz was 2420 KIP groot en omvatte d. tegenwoordige gemeenten Reichenbach, Striegau, Waldenburg, Bolkenhain en
Landshut. 't Ontstond in 1728, bij gelegenheid v.
een landsverdeeling onder d. Silezische vorsten
v. d. lijn Liegnitz-Brieg. In 1353 kwam 't bij
verdrag a. Karel IV, in 1741 a. Pruisen. In d.
krijgsgeschiedenis is Schweidnitz zeer bekend;
vooral in d. 7-jarigen oorlog speelde 't eon
belangrijke rol.
Schweiger-Lerchenfeld

(AMAND VON),

een Oostenrijksch reiziger en ethnograaf, ward
in 1846 to Weenen geb. en was v. 1865—'71
Oostenrijksch officier. d. Vrucht zijner verre
reizen zijn d. volgende werken: Unter dent
Halbmond" (Jena 1876) ; „Bosnia" (2e dr.Weenen 1879); „Armenia" (Jena 1879); „Serail
und Hohe Pforte" (Jena 1879); „das Frauenleben der Erde" (1880): „Griechenland in Wort
und Bild" (Leipzig 1882), „Von Ozean zu
Ozean" (Weenen 1885) ; „Zwischen Donau und
Kaukasus" (Weenen 1886), „Das Mittelmeer"
(Freiburg 1888); „Fuhrer an den italienischen
Alpenseen" (Weenen 1889), e. a.
Schweigger

(JOHANN SALOMO CHRISTOP/1),

Apr. 1779 to Erlangen geb. HU ontving daar
zijn opvoeding, volbracht er zijn studio% en
vestigde er zich in 1800 als privaat-docentT wee jaar later ontving hij een aanstelling a.'t
gymnasium to Baireuth als leeraar der wisen natuurkundige wetenschappen. HU blest
in die betrekking werkzaam tot in 1811, toen.
hij naar d. polytechnische school to Neurenberg word geroepen. In 1816 bezocht SCHWEIGGER

Parijs en vervolgens stak hij over n.
31
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Eng°land, ten einde ztin kennis v. d. physica
uit te breiden. Naar Duitschland teruggekeerd,
was htJ gedurende een jaar werkzaam als
lid v. d. Koninklijke Academie to Miinchen.
Vervolgens ging htj als hoogl. n. Erlangen,
waar htj slechts korten tijd bleef, want reeds
in 1819 werd hij n. Halle beroepen, waar hij
9 Sept. 1857 overl. Als physicus is zijn naam
booldzakelijk beroemd geworden door 'tgeen
hij verricht heeft op 't gebied v. d. electriciteit en vooral v. 't galvanism°. In 1808 vervaardigde htj een electrometer en later d. naar
hem genoemden electro-magnetischen multiplicator. In 1811 nam hij d. redactie op zich
v. Gehlen's „Journal", waarvan zijn „Jahrbuch
fiir Chemie und Physik" een vervolg is; htj
droeg d. redactie v. dit tijdschrift later over
a. d. aangenomen zoon zijns broeders, d.
hoogl. in d. geneeskunde Frans Wilhelm
Schweigger Seidel. Deze smolt 't met Erdmann's „Journal far praktische Chemie" to
zamen tot een enkel tOdschrift, dat evenwel
slechts een kort bestaan had, daar Seidel
reeds 5 Juni 1838 overl. Nog andere vakken
v. wetenschap heeft SCHWEIGGER bestudeerd,
getuigen o. a. 't door hem uitgegeven work
„Einleitung in die Mythologie auf dem Standpunkte der Naturwissenschaft", dat in 1836
to Halle 't licht zag, en d. in 1848 verschenen
verhandeling „Veber das Elektron der Alten".
In 1853 ea! hii to Halle uit „Ueber die stOchiometrischen Reihen".
Schweigger (AUGUST FRIEDRICH). Doze verdienstelijke natuuronderzoeker, wiens naam
ook bekend is geworden door d. treurige wijze,
waarop hij om 't Leven kwam, werd 8 Sept.
1783 to Erlangen gab. Eerst legde hij zich toe
op letterkundige studiiin, later op d. geneeskunde, alsmede op d. natuurhistorische vakken; bovenal had hij een groote liefde voor
d. plantkunde opgevat, in welke wetenschap
htj door d. beroemden Schreber werd onderwezen. Nadat hij in 1804 a. d. universiteit in
zijn geboorteplaats d. doctorale waardigheid
in d. medicijnen verkregen had, ging hij n.
Berlijn, waar hij in aanraking kwam met d.
hoer von Altenstein, een hooggeplaatsten
rnagistraatspersoon en voorstander der natuurwetenschappen. Door d. regeering ondersteund,
deed hij in 1806 een wetenschappelOke reis
n. Parijs; maar d. treurige toestand v. nil
vaderland had ten gevolge, dat die hulp hem
weldra werd onttrokken en hij, genoodzaakt
geheel op eigen wieken to drOven, zijn toevlucht in d. geneeskundige praktijk moest
zoeken. Aldus in zijn levensonderhoud voorziende, was SCHWEIGGER tevens in staat Ain
natuurhistorische studign voort to zetten en
daarbij ondervond htj veal welwillendheid en
hulp v. d. professoren a. d. Jardin des Plantes, vooral v. de Jussieu. Hij schreef een belangrijke verhandeling over d. schildpadden,
waaraan hij d. opdracht to danken had, d.
schildpadden v. 't Parijsche Museum to rangschikken. In 1809 n. Pruisen teruggekeerd,
word hij weldra tot hoogl. in d. botanie en
medicijnen to KOnigsberg benoemd. Sedert
deed htJ verschill. wetenschappelijke reizen n.
Engelaud, Frankrijk en Italii3; hieraan is men
zijn „Beobachtungen auf naturhiatorischen
Belson" (Berlijn 1819) verschuldigd. In 1820 deed
SCHWEIGGER een derde reis n. Italia; hij begaf
zich in 1821 n. Palermo on maakte met von
SchOnberg, lijfarts v. d. koning v. Denernarken,
menigen tocht door 't binnenland v. Sicilia,
ten einde eenigermate mot d. rijkdom der
natuurvoortbrengselen v. dit schoone eiland
bekend to worden. Na 't vertrek v. von
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Schonberg wilds SCHWEIGGER ztjn tochten
verder voortzetten en uitbreiden; al dadelijk
echter ondervond hij moeielijkheden, daar htj,
omtlat ztjn pas niet in orde was, als een verdacht persoon gevankelijk n. Palermo gevoerd werd. Hier werd hij echter onmiddellijk
in vrtjheid gesteld, daar zijn geleerde vrienden voor hem in d. bras sprongen. Van een
deugdeltjken pas voorzien, ving SCHWEIGGER
I111 in Juni 1821 ztjn voorgenomen tocht in
't gebergte aan, dien hij echter niet zou volbrengen, daar hij op d. 28en dier maand, op
een eenzame plek nabtj d. hermitage v. Quisquina, niet ver v. Camerata, gekomen, door
d. muilezeldrijver, dien hij zich tot gids door
't gebergte had meegenomen, uit hebzucht,
vermoord werd.
Behalve door zijn reizen en door 't aanleggen
v. een botanischen tuin to KOnigsberg maakte
SCHWEIGGER zich door verschill. geschriften
verdienstelijk. Wij vermelden v. daze „Specimen Florae Erlangensis" (1804 en '11), „Lieber
Kranken- und Armenanstalten zu Paris" (1809),
„Enumeratio plantarum horti botanici Regiomontani" (1812), „Nachrichten Ober den botanischen Garten zu Konigsberg" (1819), „Da
plantarum classiticatione naturali, disquisitionibus anatomicis et physiologicis stabilienda commentatio" (1820), „Handbuch der
Naturgeschichte der skeletlosen ungegliederten Thiere" (1820).
uoic gal SCHWEIGGER, snt,L Bess61, Wieda
e. a., 't „Konigsberger Archiv fur Naturwissenschaft und Mathematik" (1811—'14,
4 stukken) uit. Zijn brieven uit Sicili6 zijn
later (Berlijn 1825) uitgegeven ; in dit geschrift
wordt zijn treurig einde breed v oerig besproken.
Naar hem werd door Sprengel 't plantengeslacht Schweiggeria, in d. familie der Violariae, genoemd.
Schweigger (KARL ERNST THEODOR), een
zoon V. JOHANN SALOMO CHRISTOPH SCHWEIGGER,
gab. 29 Oct. 1830 to Halle, studeerde in d. geneeskunde to Erlangen, to Halle en to Berlijn,
waar hij zich hoofdzakelijk op d. oogheelkunde
toelegde. In 1868 werd hij benoemd tot hoogi.
to Gottingen on in 1871 tot hoogi. en directeur
v. d. inrichting voor ooglijders te Berlijn. Hij
schreef o. a. „Vorlesungen fiber den Gebrauch
des Augenspegels" (1.864), „Handbuch der speciellen Augenheilkunde" (1880, 4e dr.), „Sehproben" (1876) on „Klinische Untersuchungea
fiber das Schielen" (1881).
Schweighauser (JOHANN) was d. zoon
v. d. als Oostersch taalgeleerde bekenden
Johann Georg Schweighauser, predikant te
Straatsburg, on werd daar 26 Juni 1742 gab_
Na zich (vooral to Parijs) op 't Oostersch te
hebben toegelegd, werd htj in zijn geboortestad hoogl. in d. Grieksche en Oostersche
talon, doch door d. omwenteling verloor hij
ztjn ambt. Hij deed dientengevolge een lange
wetenschappelfte reis door Duitschland en
word later bij d. centraalschool geplastst. die
d. ttjdens d. omwenteling opgeheven Straatburgsche hoogeschool verving. Hij overl. er
19 Jan. 1830. In d. geleerde wereld is hij
bekend door On uitgave v. „Appianus"
(1785, 6 din), „Polybius" (1789—'95, 9 din),
„Epicteti Manuals" en „Cebetis Tabulae"
(1798), „Epicteteae philosophiae monumenta"
(1799-1800, 5 din), „Athenaeus" (1801—'07, 14din), „Seneca° Epistolae" (1809, 2 din) en
vooral v. „Herodotus" (1816, 12 din), met een
„Lexicon Herodoteum" (1824, 2 din). Zijn kleinere gescliriften ztjn uitgegeven onder d. tit&
„Opuscula academica" (1806, 2 din). — Zijn zoom
Schweighauser (JEAN GEOFFROY), 2 Jan.
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1776 te Straatsburg geb., die in 1810 als adjunct
zijn vader werd toegevoegd en hem bij zijn
erneritaat (1824) opvolgde en 14 Mrt 1844 to
Straatsburg over]., heeft zich vooral als
oudheidkundige bekend gemaakt. Met PetitRadel gaf hij d. „Monuments antiques du
musk) Napoleon" uit (1804—'06, 4 dln) en met
Golbery d. „Antiquites d'Alsace" (1825).Onder
zijn overige oudheidkundige werken verdient
vooral vermelding „Enumeration des monuments les plus remarquables du departement
du Bas-Rhin" (1814).
Schweinfurt (Suevofurtum), een stad in
't Beiersche regeeringsdistrict Unteriranken,
a. d. rechter Mainoever gelegen; d. goed onderhouden vestingwerken zijn door Gustaaf Adolf
aangelegd. d. Stad is d. zetel v. een gerechtshof, een hoofdkantoor voor d. belastingen en
't boschbestuur; zij heeft een bezienswaardig
stadhuis, een gymnasium, verscheidene inrichtingen v. onderwijs, een woes- en ziekenhuis, 3 kerken en 12472 inw., die zich o. a.
bezighouden met d. fabricage v. Schweinfurter
groen, suiker, stijrsel, tapijten, kruit en katoen.
Schweinfurt is d. geboorteplaats v. RUckert.
In 1130 werd 't een vrije rijksstad, in 1801
kwam 't a. Beieren, 't behoorde v. 1810—'14
a. 't groothertogdom WUrzburg en kwam in
1814 weer a. Beieren. Zie Worl „Fuhrer durch
Schweinfurt und Umgegend" (1885).
Schweinfurter groen is een dubbelzout
v. arsenigzuur en azijnzuur en wel een verbinding v. cupriarseniet en cupriacetoarseniet
en wordt verkregen door kokende oplossingen
v. cupriacetaat en arsenigzuur to vermengen.
't Heeft tot formula
0As = 0 + Cu
OC 0
CH3.
Cu.c,. 0As
=0
OAs = 0
Schweinfurth
(GEORG AUGUST),
een
Duitsch botanist on Afrikareiziger, in 1836 to
Riga geb.; v. 1864—'66 deed hij onderzoekingen
aangaande d. plantenwereld v. 't NUldal; hij
doorreisde v. 1868—'71 d. landen v. d. Bongo's,
d. Dinka's, d. Niam-Niamvolken en d. Monboetoe's on maakte bij die gelegenheid kennis
met 't merkwaardige dwergvolk der Akka's;
op d. terugtocht ontdekte hij d. grooten Oellestroom ; hij doorreisde 't tot nu toe onbetreden
Dar-Fertit en keerde in 1871 n. Europa terug,
om er voor d. uitgave v. zijn beide groote
werken, „Im Herzen Afrika's" (1878) en „Artes
Africanae" (1875), to zorgen. Nadat hij in d.
winter v. 1873—'74 d. groote oase v. d. Libysche woestUn had doorvorscht, vestigde hij
zich in 1875 to Cairo, waar hij een aardrijkskundig genootschap stichtte on vanwaar uit
hij een reeks tochten ondernam langs d. nog
weinig bezochte oostkust tuss. d. Nig en d.
Roode Zee. Na eenigen tijd to Lichterfeld bij
BerlUn to hebben gewoond, ondernam hij in
1838 een nieuwe reis n. Arable.
Schweitzer's reactief is een oplossing
v. koperoxyde in ammoniak, die verkregen
wordt door ammoniakoplossing eenige malen
over koperkrullen te gieten. Cellulose is
Merin oplosbaar, maar wordt uit d. oplossing
door toevoeging v. zuren weer neergeslagen.
Schweizer (ALEXANDER), een der uitstekendste theologen uit d. school v. Schleiermacher en v. d. Zwitsersch-Hervormde kerk,
geb. in 1808 to Murten, was sedert 1835 hoogl.
en v. 1814—'71 tevens predikant to Zurich;
hij stierf in 1838. Van zijn werken verdienen
vermeld to worden: ,,Glaubenslehre der Evangelisch-reforrnierten Kirche"; „Ueber Begriff
und Einteilung der praktischen Theologie"
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(1836); „Christlichft Glaubenslehre, nach protestantischen Grundshtzen dargestellt" (3 dln,
1877); en „Die Grundsatze der Religion" (Leipzig 1878). Zijn autobiographie verscheen in
1889 to Zurich.
Schweizer

(XASPAR GOTTFRIED LUDWIG),

geb. 10 Febr. 1816 to Wijla, in 't kanton Zurich, studeerde in d. sterrenkunde to Konigsberg onder Bessel, was v. 1841—'42 werkzaam
a. 't observatorium op d. Pulkowa en werd
in 1847 directeur der sterrenwacht to Moskou,
na hier reeds voor 1847 waarnemingen gedaan to hebben. Hij schreef o. a. „Ueber das
Sternschwanken" (1858) en „Untersuchungen
fiber die in der Nahe von Moskou stattfindende Lokalattraction" (1863) en over]. 6
Juli 1873.
Schwelm, een stad in d. prov. Westphalen,
distr. Arnsberg, a. d. Schwelm, met 14 000
inw., die zich o. a. bezighouden met d. vervaardiging v. band, garen, katoen en piano's; verder drijven ze handel in Uzer-, stud- en messingwaren. Men heeft er Uzergieterijen en
bergwerken met ijzererts en zwavel. In d.
nabijheid ligt d. Uzerhoudende Schelmer bron.
Schwenc.ke . Twee Nederlandsche geleerden v. dezen naam, geb. to Maastricht (waar
hun vader in d. 17e eeuw uit Waldeck kwam,
in 't gevolg v. d. vorst v. Waldeck, toen gouverneur der vesting Maastricht, en aannemer
der leverantien voor d. hospitalen was), zonen
v, MatthUs Walraad Schwencke en Maria
Berger, maakten zich in d. 18e eeuw als beoefenaars der natuurhistorische en geneeskundige vakken verdienstelijk.
MARTINUS WILHELMUS SCHWENCKE, Wiens
naam ale plantkundige door eenige geschriften met lof bekend werd. In 1706 geb., promoveerde hij 16 Apr. 1731 in d. geneeskunde
op een medisch-chirurgische dissertatie „De
operations inquinali"; na een ziekte v. bijna
drie weken over]. hij als med. doctor en prof. in
d. plantkunde to 's-Gravenhage (15 Jan. 1785).
Van zijn werken vermelden wtj: „Officinalium
plantarum catalogus, quae in horto medico,
qui Hagae Comitum est, aluntur" (1752), „Verhandeling over d. ware gedaante, aart en
uytwerking der Cicuta aquatica Gesneri of
Groote 1Vaterscheerling" (1756), „Kruidkundige
Beschrijving der in- en uitlandsche gewassen,
welke heedendaagsch meest in gebruik zijn"
(1766), „Novae plantae Schwenckia dicta etc.
brevis descriptio et delineatio cum notis characteristicis" (1766) en „BeschrUving en afbeelding v. een nieuw geslacht v. Planten, Fagelia genaamd" (in d. werken v. 't „Bataafsch
Genootschap", waarvan SCHWENCKE sedert 1769
lid was). — 't Door Linnaeus ter eere V.
SCHWENCKE genoemde plantengeslacht Schwenckia wordt in Endlicher's Enchiridion als een
aangrenzend geslacht v. d. familie der primulaceae vermeld en komt in Lindley's Vegetable
Kingdom onder d. scrophularineae voor.
THOMAS SCHWENCKE, oudste broader v. Martinus Wilhelmus, werd 12 Oct. 1694 geb., legde
zich eerst in 't hospitaal to Maastricht op d.
pharmacie on heelkunde toe on ging vervolgens, in d. aanvang v. 1712, n. Leiden om in
d. geneeskunde to studeeren; hij genoot daar
o. a. 't onderwijs v. Albinus on Boerhaave on
promoveerde er reeds 12 Apr. 1715 op een
dissertatie „de Saliva". Hij vestigde zich daarop
ter uitoefening v. d. geneeskundige praktijk
to 's-Gravenhage en legde zich vooral met
bijzonder goed gevolg op d. obstetrie toe.
31 Mei 1723 werd hij to 's-Gravenhage tot 't,
door d. dood v. Reverhorst opengevallen professoraat in d. ontleect- en heelkunde geroe-
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pen en in 'tzelfde jaar door 't stedelijk bestuur tot praelector in d. verloskunde, stadsdoctor en doctor v. d. justitie benoemd. Door
d. ijverige en uitnemende wijze, waarop hij
deze posten bekleedde, verwierf hij zich velar
achting en word zijn naam met roem bekend.
Dit had ten gevolge, dat hem in 1728 werd
verzocht, 't hoogleeraarsambt in d. geneeskunde a. d. Utrechtsche hoogeschool op zich
to nemen; hij wees echter zoowel dit als eon
later voor een andere universiteit hem gedaan
aanbod v. d. hand en bleef in den Haag, waar
hij in 1730 tot raad in d. vroedschap en 9 Apr.
1737 tot lands-doctor benoemd werd. Bij d.
oprichting der Maatschappij v. Wetenschappen to Haarlem, in 1752, werd SCHWENCKE
terstond tot lid verkozen. Doch niet alleen
binnen 's lands, ook in 't buitenland was
SCHWENCKh'S naam met roem bekend, getuigen d. vele raadplegingen en aanzoeken, vandaar tot hem gericht.
In 1765 legde hij zijn professoraat en praelectoraat en in 't daaraanvolgende zijn landsdoctoraat neder en hij overl. op bijna 73-jarigen leeftijd 11 Aug. 1767. Van zijn geschrilten
noernen wij: „Haematologia s. sanguinis
historia" (1743), „Schots v. Heel-middelen en
haar uitwerkingen op 't ligchaam" (1745) on
„Noodig bericht over d. Inenting der kinderpokjes in 's line" (1756). Ook schreef hij verschill. stukken in d. „Verhandelingen v. d.
moll. Maats. v. Wetenschappen".
Schweninger (ERNST), geb. 15 Juni 1850
to Freistadt (in d. Boven-Palts), studeerde in
d. geneeskunde to Munchen en word in 1884
hoogl. a. d. universiteit to Berlijn. In 1886
stichtte hij to Heidelberg een sanatorium en
gaf hij zijn work nit onder d. titel „Gesammelte Arbeiten". Ook is hij Warts v. d. vroegeren rijkskanselier von Bismarck.
Schwenkfeldianen noernt men d. aanhangers v. een kerkgenootschap, dat zijn naam
naar Kaspar Schwenkfeld, een Silezisch edelman uit 't oude geslacht von Ossig, die to
Ossig in 1490 geb. werd en bij Luthers optreden
wel d. zaak der Hervorming omhelsde, maar
toch v. d. Wittenberger hervormer zeer verschilde in opvatting v. 't avondmaal en in beschouwing v. d. persoon des Heilands on d.
kracht v. 't Bijbel woord. Hij openbaarde zijn
gevoelens, inzonderheid tegenover Luther, in
eon menigte geschrilten, die nauwkeurig
worden vermeld door Walch, „Biblioth.
theolog." I en II; 't voorn. is ”Bekandtniss
und Rechenschaft von den Hauptpunkten
des Christlichen Glaubens", 't eerst in 1547,
later meermalen uitgegeven. Nadat hij eenige
jaren door Duitschland had omgezworven
en waarschUnlUk to Ulm in 1561 overladen
was, worden zijn leerstellingen voornamelijk
beleden in Liegnitz, Zurich en Bohemen,
waar zijn volgelingen hun arzonderlUke herders, kerken on kerkinrichting hadden. Door
d. Roomschgezinden, vooral in Bohernen,
vervolgd, vonden zij in Silezie eon wijkplaats,
toen dit land door d. koning v. Pruisen op

keizer Karel VI veroverd werd. Later, bij 't
bedaren der godsdiPnstgeschillen, voegden
velen hunner zich bij d. Hervormden of d.
Lutherschen; doch na 1733 staken velen hunner over n. Noord-Amerika, waar zij in Pennsylvani6 een goede ontvangst ondervonden
en nog eenige gemeenten hebben, wier christeNice ingetogenheid algemeen geprezen wordt.
Over Schwenkfeld zelf zie men Kopke.„Historische Nachricht von den berUhmten Edelmann
K. Schwenkfeld von Ossig" (1745) on „Kurze

Lebensbeschreibung K. Schwenkfelds" (1697),
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over d. leer v. zijn volgelingen „Die wesent-

liche Lebre des Herrn Schwenkfeld und seiner
Glaubensgenossen" (1740), Baumgarten, „Geschichte der Religionspartheyen", von Eine4n,
„KerkelUke geschiedenis", en Ypey, „Kerkelijke geschiedenis der 18e eeuw".
Schwerd (FRIEDRICH MA.GNUS), geb. 8 Mrt
1792 to Osthaven (bij Worms), studeerde in d.
wis- en natuurkundige wetenschappen en was
eerst (sinds 1814) leeraar a. 't gymnasium on

later (sinds 1818) hoogl. a. 't lyceum to Spiers,
waar hij 22 Apr. 1871 overl. HU schreef o. a.

„Die kleine Speierer Basis" (1822), „Astronomische Beobachtungen au!' der Sternwarte zu
Speier" (1829—'30, 2 din) en „Die Beugungserscheinungen" (1835),
Schwerin, een voormalig bisdom (thans
een vorstendom), dat door Hendrik de Leeuw
werd gesticht, bij d. vrede v. Westpbalen werd
opgeheven en als schadeloosstelling voor d.
a. Zwoden afgestane heerlijkheid Wismar a.
d. hertog v. Mecklenburg werd gegeven. d.
Hoofd- en residentiestad was Butzow.
Schwerin is voorts d. naam v. een Pruisische en een Mecklenburgsche stad. Schwerin,
hoofdstad v. 't groothertogdom MecklenburgSchwerin. ligt a. d. spoorwegen v. Hagenow
n. Kleinen en v. s. Krivitz on s.Ludwig,lust
n. DOmitz on a. d. westelijken oever v.'t weer
v. Schwerin. d. Stad is d. zetel v. d. hooge
regeering, heeft 4 Protestantsche kerken, eon
Katholieke kerk on een synagoge, een gymnasium, een hoogere burgerschool, een ambachtsschool on een schilderijenmuseum. Belangrijke gebouwen zijn d. domkerk, die in
't begin der 15de eeuw gebouwd werd, d.
s. Paulskerk, 't v. 1845—'57 gebouwde slot,
op een eilandje tuss. twee meren gelegen,
't arsenaal, d. schouwburg, die v. 1884—'86
door Daniel werd opgericht, 't museum on
d. artilleriekazerne. Voor 't museum, op d.
zoogenaamde ;,Alten Garten", waarvan een
brug naar 't slot voert, staat het door Rauch
vervaardigde standbeelct v. groothertog Paul
Frederik on sedert 1874 ook een gedenkteeken your d. in 1870—'71 gevallen Mecklenburgers. d. Stad telt 33 648 inw. (in 1890); handel
en nijverheid zijn v. weinig beteekenis. Ook
heeft Schwerin een spaarbank en een hypotheekbank en is zij d. zetel v. d. Mecklenbursche bank. Op d. zoogen. Saksenberg ligt een
groot krankzinnigengesticht. Schwerin, een
nederzetting der oude Wenden, werd in 1161
door hertog Hendrik d. Leeuw veroverd en

in 1166 tot een stad verheven. Zie Fromm,
„Kroniek der hoofd- en residentiestad Schwerin" (1863). — Schwerin (Poolsch Skwierzyna),
eon stad in d. Pruis. prov. Posen, gelegen a. d.
Warthe ; zij heeft 2 kerken en een synagoge, een pro-gymnasium on 6560 inw., die
zich bezighouden met lakenfabricage, leerlooierij en lijmkokerij en aanzienlijken paardenhandel drijven.

Schwerin (KURT CHRISTOPH graaf vox),
eon Pruisisch generaal-veldmaarschalk, 26
Oct. 1684 in Zweedsch-Pommeren geb. Na d.
dood zijns vaders in 1697 door zijn moeder
opgevoed, bezocht hij vervolgens d. hoogescholen v. Leiden, Greifswald en Rostock. Op

17-jarigen leettijd trad hij ale officier in dienst
v. d. republiek der Vereenigde Nederlanden;
hij maakte voor een deel d. veldtochten in d.
Zuidelijke Nederlanden mede en werd in 1705
tot kapitein bevorderd. Weldra echter verliet
hij d. Hollandschen dienst en in 1706 word IA
door d. hertog v. Mecklenburg-Schwerin tot
luitenant-kolonel en in 't volgend jaar tot

kolonel bevorderd. In 1712 wend hij in geheime
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tending naar Xarel XII to Bender gezonden,
waar hij een jaar lang bleef. Teruggekomen, werd hij in 1718 tot generaal-majoor
bevorderd en als zoodanig sloeg hij bij Walsmohlen, a. 't hoofd v. 12 000 man, 13 000
Hannoveranen en Brunsvakers, die een keizerlijk bevel in Mecklenburg, tegen d. zin des
hertogs, wilden ten uitvoer leggen. SCHWERIN
werd tot luitenant-generaal benoemd ; hij trad
echter, toen Pommeren, waarin ztjn goederen
lagen, a. Pruisen kwam. in 1720 als generaalmajoor in Pruisischen dienst. Hier werd hij
eerst als staatsman gebruikt; hij werd in
1730 gouverneur v. Peiz en in 1731 luitenantgeneraal en ridder v. d. Zwarten Adelaar.
Twee jaar later rukte hij a. 't hoofd v. 3 Pruisische regimenten in Mecklenburg, om d. Hannoversche troepen andermaal 't land te doen
ontruimen; dit gelukte hem volkomen, waardoor hij zich d. gunst v. Frederik Wilhelm I
verwiert'. Doze nam hem op al zijn reizen
mede, bediende zich steeds v. zijn raad en benoemde hem in 1739 tot generaal der infanterie.
Bij d. troonsbestijging v. Frederik II werd hij
tot veldmaarschalk benoemd en in d. gravenstand verheven (1740), terwijl hij na d. dood
v. Karel VI 't operatieplan voor d. aanstaanden veldtocht beraamde. Ten gevolge v. dit
plan werd in Dec. 1740 een leger onder
SCHWERIN samengetrokken. waarbij d. koning
zelf d. 14en kwam en waarmee d. Men d.
Silezische grond betreden werd. SCHWERIN
nam met d. troepen v. d. rechtervleugel
Liegnitz, Jauer on Schweidnitz en hield met
Frederik II d. 3en Jan. d. intocht in Breslau.
Vanhier zette hij zijn tocht voort; hij ging
over d. Neisse on veroverde d. belangrijke pas
v. Jablunca. In Febr. betrokken ztln troepen d.
winterkwartieren en hij ging n. Breslau, om
toehereidselen to maken voor d. volgenden
veldtocht. Den 12en kwam hij weer bij 't
leger aan, waarover d. koning zelf 't bevel
op zich nam. Aan SCHWERIN alleen hadden
d. Pruisische wapens in d. slag bij Mollwitz,
10 Apr., d. overwinning te danken, in welken
slag hij tweemaal gekwetst werd, wat hem niet
belette, d. Oostenrijkers a. 't hoofd der ruiterij
to vervolgen. HU nam 4 Mei Brieg in en haalde
Breslau over om hem in naam des konings
v. Pruisen to huldigen (10 Aug.). Voor deze
diensten werd hij gouverneur v. Brieg en
Neisse. Nog diep in Dec. drong hij in Moravie
door en daar liet hij zijn troepen kantonneeren.
Zijn gezondheid had echter door d. vele vermoeienissen geleden, zoodat hij in 't volgend
jaar d. baden to Aken moest bezoeken, waar
hij 't bericht v. d. overwinning bij Czaslau
en d. spoedig daarop gevolgden vrede met
vreugde ontving.
Toen in 1744 d. tweede Silezische oorlog
uitbrak, voerde hij een gedeelte v. 't Pruisische leger n. Bohemen. waar hij zich in Sept.
met d. koning vereenigde. Den 10en werden
d. loopgraven voor Praag geopend, d. lien
veroverde SCHWERIN d. Ziskaberg (die d. stad
beheerscht) en d. 16en capituleerde Praag, met
een bezetting v. 16 000 man, die zich krijgsgevangen gaf. Ook was a. hem d.meesterlijke
leiding v. d. lateren terugtocht der Pruisen
uit Bohemen to danken. Andermaal dwong
zijn gezondheid hem, zich naar ztjn goederen
to begeven, om aldaar eenige rust to genieten.
Eerst bij 't uitbreken v. d. zevenjarigen oorlog
trok hij weer to velde. Hij kreeg 't bevel over
d. Pruisische troepen in Silezie; door 't graafs.
Glatz drong hij in Bohemen door en hij belette d. vereeniging v. Piccolomini en Browne.
In Oct. 1756 betrok hij d. kantonnementen in
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Silezie. d. Veldtocht v. 't volgend jaar werd
door d. 72-jarigen SCHWERIN geopend. 18 Apr.
rukte hij met vijf colonnes in Bohemen en
overal dreef hij d. Oostenrijkers terug, waarop
hij zich 5 Mei met d. koning en prins Maurits
v. Anhalt voor Praag vereenigde. 6 Mei had
d. bloedige veldslag bij Praag plaats, waarin
hij d. heldendood stierf. Toen d. infanterie v.
d. linkervleugel door 't hevige kartetsvuur
der Oostenrijkers genoodzaakt werd tot wijken,
deed SCHWERIN, die 't bevel voerde, alias om
d. vluchtelingen tot staan te brengen. Op
't beslissend oogenblik nam hij zelf een vaandel v. zijn regiment in d. hand, om zijn soldaten andermaal tegen d. verschansingen aan
to voeren; doch bij d. eerste schreden werd
hij door vijf kartetskogels getroffen, die hem
oogenblikkelijk deden sneuvelen. Met zijn dood
had hij echter d. overwinning betaald. Weinige
Pruisische helden werden zoo diep betreurd
als SCHWERIN, wiens nagedachtenis nog in
volkszangen in eere gehouden wordt. Een
gratteeken duidt d. pleats aan, waar hij ge
vallen is; en Frederik II liet een marmeren
standbeeld voor hem oprichten. Zie L. Gisebrecht, „DenkwUrdigkeiten aus dem Leben
Kurt's von Schwerin" (1828); F. Pauli, „Leben
groszer Helden I" (1761), on v. Zedlitz, „Pantheon des preuszischen Heeres I" (1835).
Schwerin-Putzar (mAXIMILIAAN
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graaf voN), een Pruisisch staatsman, geb. in 1804, werd in 1824
directeur v. 't Voor-Pornmersche depart., in
1846 lid der generale synode en in 1847 lid v.
d. vereenigden landdag. Van 19 Mrt tot 13 Juni
1848 was hij minister v. eeredienst in Pruisen
on vervolgens werd hij benoemd tot lid der
Duitsche nationale vergadering, maar hij nam
reeds in 1849 als zoodanig zijn ontslag on was
sedert 't uitvaardigen der Pruis. grondwet
onafgebroken lid der Tweede Kamer, v. 1849
tot '55 en later nog eens (in 1858) haar voorzitter, tot hij in 1859 als minister v. Binnenl.
Zaken zitting nam in 't liberale kabinet.
Toen in 1862 a. zijn wensch, d. begrootingskwestie on 't conflict over d. militaire aangelegenheden volgens d. geest der grondwet
op to lossen, niet werd voldaan, diende hij
zijn ontslag in; hij behoorde sedert dien tijd
tot d. hoofden der oud-liberale partij in d.
Noord-Duitschen rijksdag en overl. in 1872 to
Potsdam.
Schwind (MORITZ LUDWIG VON), een beroemd schilder en teekenaar, geb. in 1804 to
Weenen. Met zijn eerste schildertjen betrad
hij 't veld der romantiek, waarop hij eon der
uitstekendste meesters en d. lieveling der
Duitsche natie word. Als prof. a. d. academie
to Munchen (sedert 1847) schiep hij d. bekoorlUke poetische werken: „Die Musik and die
Liebe", „das Marchen v. Aschenbrodel", d.
muurschilderingen uit d. legende der Heilige
Elizabeth op d. Wartburg en in 1858 d. aquarellen-cyclus v. d. zeven raven (in 't museum
to Weimar). Beneden deze scheppingen staan,
niet wat d. inhoud, maar wat 't koloriet
betreft, zijn fresco's in 't operagebouw to
Weenen; zeer schoon is 't laatste zijner
groote werken, d. aquarelschilderingen der
scboone Melusine. d. Schilderijengalertj v.
Schack to Munchen bezit 34 zijner werken,
die een sprekend getuigenis afleggen v. d.
richting, waarin hij werkte. HU overl. in 1871
to Munchen. Een levensbeschrtjving v. hem
gaven Fthrich (1871), Muller (1871) on Holland
(1873).
Schwyz, een v. d. 3 oudste kantons v. Zwitserland, waarnaar 't geheele eedgenootschap
RICH KARL ANTON ERNST,

SCH.
zUn naam heeft gekregen; 't beslaat een
oppervl. v. 16 vk. mijlen of 908 112 KM2., waarop
50378, grootendeels Rath. inw. wonen.'t Wordt
ingesloten door d. kantons Zurich, s. Gallen,
Glarus, Uri, Unterwalden, Lucern en Zug. 't
Omvat 't grootste gedeelte v. d. Rigi, d. kleine
vlakte langs 't Lowerzer-meer, 't Muottadal,
't gebied v. d. boven-Sihl en 't Waggi-dal,
waardoor d. Aa naar 't meer v. Zurich stroomt,
en verder deelen v. 't Zaricher-, 't Zuger- en
't Yierwoudstedenrneer. 't Wordt verdeeld in
Innerschwyz ('t gebied v. d. Reusz) en Auszerschwyz ('t gebied v. d. Limmat). 't Land
bestaat uit een omstreeks 800 M. hooge hoogvlakte, waarop zich d. Schwyzer-Alpen verheiren, waartoe d. kale rotsmassa's der beide
Mythen en d. kalkwanden v. d. Flubrig, v. d.
Aubrig en v. d. Morgarten behooren. 't Klimaat
in d. rivierdalen en langs d. oevers der moron
is zacht, in d. bergstreken ruw. d. Voorn.
bezigheid der bewoners is d. veeteelt; ooftbouw wordt zooveel gedreven, dat d. vruchtboomen om Schwyz, om Kusznacht en in d.
March geheele bosschen vormen. Landbouw
kan niet in d. behoeften des lands voorzien.
Aan delfstotren levert 't land slechts slUpsteenen uit 't Waggi-dal en warmer en turf nit
d. omstreken v. Einsiedeln. d. Industrie is nog
al belangrUk; fabrikanten uit ZUrich hebben
er indertkjd katoenspinnerijen en ztjdefabrieken
opgericht, die d. belangrijksten tak v. nij verheid vormen. 't Bestuur berust bij d. kantonsraad, wiens laden (1 op d. 600 inw.) voor
d. tijd v. 4 jaar gekozen worden. d. Kantonsraad kiest uit zUn midden d. uit 7 leden
bestaande regeeringsraad, a. wiens hoofd d.
lands-amtman staat, die eveneens voor d.
tijd v. 4 jaar wordt gekozen. d. Hoogste rechterlijke macht berust btj 't kantongerecht,
dat uit 9 personen bestaat. d. Hoofdplaats
is Schwyz, met 6667 inw., 514 M. boven d. zeespiegel gelegen in een dalketel tuss. d. beide
Mythen a. d. Fronalpstock; zij is d. zetel der
regeering en heeft verscheidene inrichtingen
voor onderw0s, een Capueijner- en een Dominicanerklooster, een fraaie kerk, een stadhuis
met d. beeltenissen v. 43 amtmannen en een
gevangenis. Andere plaatsen in dit kanton zUn
Einsiedeln, KUssnacht, Brunnen en Gersau.
Sciacca, een Siciliaansche stad met een
goede haven, hoofdplaats v. d. prov. Girgenti, a.
d. belling v. d. berg Calagero, niet ver v. kaap
San Marco tuss. steile rotsen ingesloten. ZU
heeft 21 000 inw., een oud versterkt kasteel,
een hoofdkerk met merkwaardige echo, 17
andere kerken, 14 kloosters, een seminarium,
korenpakhuizen, zwavelgroeven en zoutpannen. d. Handel in visch, ooft en terracottawaren is hier mede zeer levendig. Voormaals
vond men hier d. .Aquae of Thermae Selinuntiae, warme baden v. Selinus. Van d. oude
gebouwen zijn geen overblijfselen meer aanwezig, doch wel vindt men, op drie mUlen
afstands v. d. stad op d. 320 M. hoogen berg
Calagero, d. warme zwavelbronnen, alsmede
bij d. grot (waaruit zwaveldampen opsttjgen)
d. steenen zitbanken, waarvan zich d. Ouden
btj 't baden bedienden. Niet ver v. d. stad
verrees in Juli 1831, in d. richting v.'t eiland
Pantalaria, door een vulkanische uitbarsting
een nieuw eilandje, dat door d. Napolitanen
Ford inandea, door d. Engelschen Grahams-Isle
geheeten werd, doch in 1832 reeds weer onder d.
gm yen verd wenen was en nooit weer is gezien.
Scibile (v. 't Lat. Scire, weten) _bet. weetbaar. In ornni scibile geverseerd of bedreven
Min in al 't weetbare, in alle vakken v.
wetenschvp to huis zUn.
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verkort sc. of scil. (een Lat. woord,
ontstaan uit scire licet, men kan weten), beteekent to weten; ook ironisch: ei, komaan!
Scilly-eilanden, een groep v. meer dan
140 rotseilandjes t. Z.-W. v. Engelands Z.-W.
punt gelegen, op bijna 50' N.-Br. en ruim 6.
W.-L. v. Greenw. ZU beslaan een oppervl. v. 1424
HA. en worden bewoond door bijna 2500 inw.,
die hun bestaan vinden in vischvangst en
wat landbouw en veeteelt. ZJ behooren tot
't graafs. Cornwallis en zijn een voortzetting
v. 't gebergte v. Cornwallis; evenals dit zUn
ze rtjk a. tin, schoon 't ontginnen der mtjnen
tegenwoordig gestaakt is. 't Klimaat is zeer
zacht, d. grond vrij vruchtbaar; boomgroei
vindt men er haast niet, wel prachtige varens
en bloemen. Vtlf eilanden zijn slechts bewoond.
d. Scilly-eilanden, ook Scorlings geheeten, zijn,
naar men meent, d. Cassiterides ,Insulae of
Tineilanden der Ouden.
Scio, Zie Chios.
Scipio (PUBLICS CORNELIUS), d. Oudere
(major), bijgenaamd Africanus, was in 't jaar
235 v. Chr. gob. en verbond met uitstekende
veldheerstalenten eon tljn beschaafden geest.
Reeds op zijn 20ste jaar had 14 zooveel
dapperheid getoond, vooral in d. bloedige
veldslagen a. d. Ticinus en bij Cannae, dat
't yolk hem uit dankbaarheid tot aediel
koos en weinige jaren later tot proconsul in
Spanje benoemde. Hij toonde weldra good berekend to zijn voor dozen post en wist niet
alleen door heldenmoed en beleid, maar ook
door zijn rechtvaardig on edel lcarakter d.
vijand to overwinnen. Ztjn eerste belangrUke
onderneming was d. verovering v. NieuwCarthago, d. voorn. wapenplaats der Carthagers, welke stad hij onder 't bestuur v. zUn
vriend Cajus Laelius liet. d. Gevangen genomen Airikanen warden als slaven verkocht,
doch d. Spanjaarden in vrijheid gesteld, wat
ten gevolge had, dat zij d. zUde der Carthagers verlieten. In d. jaren 209 on 208 gelukte
't hem d. Carthagers in verschill. veldslagen
to overwinnen, zoodat zij alleen Gades nog
maar in hun bezit hadden, nadat SCIPIO d.
vereenigde troepen v. Mago, Hasdrubal en
Massinissa bij Baculae geslagen had. HU zag
evenwel in, dat d. Carthagers alleen in
Afrika geheel overwonnen • konden worden,
begaf zich daarom hierheen en trachtte d.
Afrikaansche vorsten voor Rome to winnen.
Te Nieuw-Carthago aangekomen, word htj
door eon zware ziekte overvallen, gedurende
welke bleek, dat d. Spanjaarden slechts grootendeels om zijnentwil d. zaak v. Rome omheisd hadden. d. Bondgenooten vielen gedeeltelUk af, docn 't gelukte SCIPIO hen to
verslaan en weer to onderwerpen. Nadat Massinissa een verbond met Rome gesloten had,
vial ook Gades of Cadix. SCIPIO keerde nu n.
Rome terug, waar d. senaat hem met veel
eerbewijs ontving, dock geen triomf kon toestaan, daar htj geen openbaar ambt bekleed
had. 't Volk beloonde hem nog luisterrijker,
door hem voor 't jaar 206 tot consul to verkiezen. Niets weerhield hem nu, zUn lievelingsplan ten uitvoer to brengen en d. oorlog
in Afrika over to brengen. .HU verzamelde
een leger en een vloot in Sicilia en, hoewel
Hannibal nog eon gedeelte v. Italic bezet
hield, stak hij in 205 n. Afrika over met
een vloot v, 70 oorlogs- en 400 transportschepen, waarop 40 000 voetknechten en 2700
ruiters waren ingescheept. Met afwisselend
geluk word nu v. beide kanten gestreden,
maar d. Romeinen bleven eindelUk overwinnaars. Hannibal, uit Italic teruggeroepen, had
Scilicet,
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eerst een mondgesprek met SCIPIO; deze ver:
langde d. onbepaalde onderwerping der Carthagers, ter wig Hannibal niet meer dan d.
buitenbezittingen wilde afstaan. Kort daarop
had d. slag bij Zama plaats (19 Oct. 202),
waarin Hannibal zoo'n volkomen nederlaag
leed, dat hij zich ternauwernood kon redden
en Carthago op harde voorwaarden vrede
rnoest sluiten. SCIPIO keerde hierop n. Rome
terug, waar zijn zegevierende intocht d.
luisterrijkste was, dien men ooit aanschouwd
had, terwUl hij d. eernaam Africanus verkreeg, 't eerste voorbeeld, dat een veldheer
naar 't tooneel zUner daden genoemd werd.
Hierop bekleedde htj d. waardigheid v. censor en eenigen tijd later ging hij n. Griekenland en vandaar n. Azle, om d. Syrischen
koning Antiochus to bestrUden, dien hij tot
d. vrede dwong. Spoedig na ztjn terugkeer
in Rome moest d. groote veldheer v. zijn
stadgenooten d. schandelijkste ondankbaarheid ondervinden. Door Cato herhaalde malen
aangeklaagd, moest hij voor 't openbaar gerecht verschijnen om rekenschap to geven v.
't bestuur der ontvangen golden. SCIPIO verscheen, toonde a. 't yolk zijn gehouden aanteekeningen, scheurde ze stuk en zei toen:
„Heden is 't d. dag, waarop Hannibal geslagen en Carthago bedwongen is geworden;
waarom verspillen wij d. tijd met nuttelooze
gesprekken, daar d. Goden ons op 't capitool
verbeiden? Volgt mij dan, Romeinen, on laat
O rs d. Goden danken!". 't Volk,getroffen door
die taal, volgde hem en liet zijn aanklagers
op 't Forum achter. Doch zelfs na deze zegepraal rustte d. haat der tribunen niet. Zij
klaagden hem aan over 't vredesverdrag met
Antiochus en beweerden, dat hij d. in Azie
veroverde schatten voor zich zelf gebruikt
had. SCIPIO weigerde zich to verantwoorden,
doch verliet d. ondankbare stad en begat zich
n. zijn landgoed Liternum in Campania. Toen
men hem ook bier nog vervolgde, nam d.
volkstribuun Tiberius Gracchus, vroeger een
zijner hevigste vijanden, zijn verdediging op
zich en woes deze er 't Romeinsche yolk op,
hoe onrechtvaardig 't was, een burger, a. wien
men zooveel verplichting had, zoo schandelijk to behandelen. Hieraan had hij 't to danken, dat hij zijn laatste jaren in afzondering
kon slUten. Hij overl. in 183 v. Chr. Ztjn
stoffelijk overschot werd op zijn landgoed
begraven, waar ztin gemalin, overeenkomstig
d. wil des overledenen, d. volgende woorden op zijn grafzerk liet plaatsen: „Ondankbaar vaderland! zelfs mUn gebeente zal bij
u niet ruston".
Scipio (PUBLIUS CORNELIUS), d. Jongere
(minor), made Africanus btjgenaamd, was d.
zoon v. Aemilius Paulus en d. aangenomen
zoon v. Publius Scipio, wiens vader in 't voorgaande artikel beschreven is. Als krtjgsman
onderscheidde htj zich 't eerst in 151 v. Chr.
onder d. consul L. Licinius Lucullus in Spanje,
waarheen hij als tribuun gezonden was; hij verwierf bij d. bestorming v. Intercatia een muurkroon on doodde eigenhandig een Spanjaard
v. reusachtige grootte. HU was btj 't leger
zoo bemind, dat Lucullus Uverzuchtig op horn
word en hem n. Massinissa zond, om olifanten
to halen. Door dien vorst werd htj met onderscheiding ontvangen; htj volvoerde zijn zending spoedig on keerde daarop n. Spanje terug.
In 149 werd hij nogmaals n. Afrika gezonden;
htj diende onder d. consul Manlius Nepos en
bewees hier a. Rome zulke belangrijke diensten, dat niet alleen 't geheele leger zijn mood

en beleid bewonderde, maar zelfs Cato hem
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zijn goedkeuring niet kon onthouden en stervende voorspelde, dat alleen deze man Carthago geheel ten onder kon brengen. Ook zijn

opperbevelhebber Manlius beval horn nadrukkeltjk bij d. senaat aan, die hem dan ook
reeds in 't volgende jaar tot consul benoemde,
niettegenstaande hij d. daartoe vereischten
wettigen ouderdom nog Diet bereikt had. Hij
trok nu andermaal n. Afrika, vergezeld door
Laelius, d. zoon v. d. vriend v. Scipio d. Oudere,
en Polybius, sloeg d. Carthagers herhaalde
malen en sloot hen gedurende 2 jaren in hun
stad in, welke hij in 146 veroverde en vernielde. Na 't eindigen v. dozen oorlog deed
SCIPIO een zegevierenden intocht in Rome en
ontving hij d. eervollen naam Africanus minor
(d. jongere Africanus). In 143 werd hij tot
censor benoemd on in 135 andermaal tot consul, om d. strijd met Numantia to beslissen.
Hij belegerde die stad v. 135 tot 133 en nam
haar na een uiterst hardnekkige verdediging.
Geheel Spanje onderwierp zich weder a. d.
Romeinen on in 133 hield SCIPIO zijn tweeden
zegevierenden intocht, die hem tevens d.
bijnaarn Numantinus bezorgde. Evenals zijn
aangenomen grootvader, ondervond ook hiij
d. ondank v. 't yolk. Als patricier verzette
hij zich tegen d. partij der Gracchen, die d.
akkerwet wilden doordrtjven. In 129 v.
Chr. word htj dood in zijn bed gevonden;
waarschijnlijk word hij door zijn eigene gemalin, Sempronia, een zuster der Gracchen,
vermoord. Niet alleen als veldheer, maar
vooral ook door zijn edel karakter verdiende
hij d. achting v. tijdgenoot en nakomelingschap.
Sciros of Sciro, een eiland v. d. Griekschen archipel, ten W. v. Mitilene, ten N.-O.
v. Negropont en ten Z.-0. v. Sciati gelegen,
ter lengte v. 6 en ter breedte v. 3 mijlen. 't Is
vruchtbaar in wijn en berucht door d. ballingschap v. Theseus en 't verbltjf, dat Achilles er

hield, wat door Homerus bezongen is. Sciros
was ook 't koninkrUk v. Lycomedes, a. Wiens
hof d. zoon v. Thetis gezonden werd, die, als
een vrouw vermomd, op DeIdamia verliefde,
welke hem Pyrrhus baarde. Men noemt dit
eiland ook Sint George. Sciros ligt op d.
lengte 42-'40' 64" en d. breedte 39' 4' 20".
Sclater (PHILIP LUTHEY), gob. in 1829, studeerde to Oxford in d. rechten, maar legde
zich later op d. natuurlijke historie toe,

vooral op d. ornithologie. Hij word in 1859

secretaris v. d. Zoological Society to London.
schreef o. a. „Catalogue of American birds"
(1862) on „Zoological sketches" (1861—'62, 2 dln)
en word redacteur v. „Ibis" en d. „Natural

History Review".

Scopas, een der beroemdste Grieksche
kunstenaars, die als architect en beeldhouwer
uitmuntte on in d. kunstperiode na d. Peloponnesischen oorlog d. geest dier periods in
gelijke mate vertegenwoordigde als Phidias 't
karakter der vroegere. O. Muller („Arch. d.
Kunst") vermeldt dozen meester met Praxiteles als dengene, met wien 't streven naar
zachtere en gevoeliger indrukken zich in d.
Grieksche kunst openbaarde, zonder dat deze
echter nog haar edele en grootsche opvatting prijs gaf. SCOPAS stond omstr. 390 tot
350 v. Chr. a. 't hoofd der school, die door

d. ontwikkeling v. 't pathetische element, der
vrije bevalligheid on der liefeltjkheid uitmuntte in d. voorstelling v. die godheden,
a. welke deze eigenschappen btj voorkeur
werden toegeschreven. Hij ontleende zijn
onderwerpen 't liefst a. d. mythen v. Dionysus
en Aphrodite. SCOPAS was een v. d. eersten,
die d. vrijen loop gaven a. 't Bacchische enthou-
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zdasme in d. kunst, en volgens O. Muller was
htj 't eveneens, die 't karakter der vormen
en bewegingen v. bacchanten-gestalten 't eerst
overbracht op tritons en nereiden. Aan 't
ideaal v. Apollo gaf htj een bevalliger, v.
's levens volheid getuigend karakter en v.
hem is d. latere, meer geindividualiseerde
opvatting der Venusgestalten afkomstig.
SCOPAS was waarschtlnlijk d. zoon v. d.
kopergieter Aristandros v. Paros, die omstr.
d. 94e olympiade werkte; reeds na d. 96e
olympiade werd a. SCOPAS d.bouw opgedragen
v. d. tempel der Athene Alea te Tegea, d.
schoonsten en grootsten tempel in d. Peloponnesus, waarvan echter slechts weinige
overblijfselen over zijn. Evenals ten aanzien
der beeldhouwkunst zien wij SCOPAS hier een
nieuwe richting der bouwkunst inwUden, nl.
door 't bezigen v. Corinthische zuilen als een
zelfstandige orde en door een geregelde verbinding der drie verschill. orden tot den
geheel.
Een v. d. kunstwerken, waaruit men voornameltjk d. richting v. dezen meester leert
kennen, is d. dusgenaamde Venus v. Milo
(Melos), in 't Louvre v. Parijs. Volgens Waagen
is dit beeld een oorspronkelijk werk uit d.
school v. SCOPAS. Men weet, dat dit beeld,
waarvan 't benedengedeelte in draperieen gehuld is, d. armen heeft verloren, die oorspronkeltjk ongetwijfeld een of ander zinnebeeld
der overwinning droegen. d. Behandeling v.
't naakt herinnert door haar vastheid en
grootschheid nog levendig a. d. werken v. 't
Parthenon, maar vereenigt daarmee d. nog
immer kuische, eenvoudige en gezonde zachtheid en volheid der latere opvatting v. d.
natuur. 't Beeld maakt door die vereeniging
een geheel bi,jzonderen indruk, zooals geen
ander kunstwerk der oudheid. Daarbij vertoont
't een gelukkige vereeniging v. waardigheid
des geestes en veredelde zinnelijkheid. d.
Warme, gele kleur v. Parisch marmer, d.
sobere en toch zoo natuurlijke drapeering, zij
versterken nog d. weldadigen indruk v. een
kunstwerk, waarin men d. strengen stUl v. een
Phidias nog niet mist en te yens toch latere
eleinenten aantreft, zoodat hier wel v. geen
anderen meester dan v. SCOPAS, die 50 jaar
.na Phidias werkte, sprake kan zUn. d. VergelUking met d. werken v. en d. kopieen naar
k'raxiteles, die wederom 50 jaar later werkte
en tot wiens ttjdperk eenige Niobiden en d.
dusgenaamde Venus de Medici behooren,
versterken in hooge mate d. waarschtjnlUkheid der door Dr. Waagen geopperde gissing
omtrent d. afkomst der Venus v. Milo uit
d. school of v. d. hand v. SCOPAS. - Een
tweede Venus v. SCOPAS zag men to Rome
in d. tempel v. Brutus Callaicus a. d. Circus
Flamininus. Nog een andere Venus in brons
v. SCOPAS was die, welke in Elis, als Aphrodite Pandemos, op een bok gezeten was
voorgesteld. Ook d. onderscheidene exemplaren
der Venus Genetrix behoorden tot d. school
V. SCOPAS; verder d. groep v. drie liefdegoden
in d. tempel v. Venus to Megara; een Cupido
of Alcibiades in d. Curia der Octavia te
Rome; d. groep v. Neptunus, Thetis en d.
Nerelden, op allerlei wonderdieren der zee
gezeten on Achilles naar 't eiland Leuce
voerende. Dit meesterstuk v. waardigheid,
bevalligheid, kracht en natuurltjkheid beyond
sick in d. tempel v. d. C. Domitius a. d. Circus
Flamininus; een kopie ervan meende Visconti
in twee heerltjke bas-relidfs v. 't Vaticaan to
zien. Een Nereids in d. Florenttjnsche galertj ;
*en razende Bacchante (waarvan 't bas-reli6f
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in 't Louvre een navolging wordt geacht);
onderscheidene beelden en groepen v. Bacchus
of v. Faunen, welke men in reliefs op vazen
en monumenten terugvindt; d. beroemde
Barberinische Faun in d. Glyptotheek to
Mii.nchen; 't beeld v. Apollo Musagetes, dat
in d. tempel prljkte, dien Augustus na d.
zegepraal NI Actium op d. Palatijnschen berg
liet bouwen; d. beelden v. Athene, v. Aesculapius en v. Hygiea in d. zooeven genoemden
tempel to Tegea; een kolossaal beeld v. Mars
on m. a. godenbeelden worden, deels op grond
v. d. mededeelingen v. Plinius e. a., deels ten
gevolge v. onderzoek en vergelUking der nog
bestaande werken, a. SCOPAS en zUn school
toegeschreven.
Dikwijls zUn d. gevoelens der archaeologen
en kunstkenners verschillend in 't toeschrijven
v. kunstwerken a. SCOPAS of a. d. na hem
gekomen Praxiteles. Dit geldt o. a. v. d. beroemde groep v. Niobe, die zich to Rome in
d. tempel v. Apollo beyond. Reeds ten tUde v.
Plinius was men 't niet eens over d. vraag, wie
v. beiden d. groep had vervaardigd. d. Meerderheid der oude schrijvers en later Winkelmann
on Dr. Waagen hebben zich echter ten gunste V.
SCOPAS verklaard. Verschill. beelden, tot daze
groep behoorende, bevinden zich in d. galerij
v. Florence, enkele fragmenten weer elders;
men houdt hen echter alle to zamen voor
kopieen naar d. oorspronkelijke groep uit d.
liomeinschen tempel en beweert, dat 't eenige
authentieke overblUfsel daarvan in d. Glyptotheek in d. alom vermaarden torso teruggevonden wordt.
Onder d. reliefs v. SCOPAS verdienen vooral
genoemd te worden: een frontispies v. d.
tempel v. Athena Alea to Tegea, d. strijd v.
Achilles on Telephus voorstellende, en een
v. d. friezen v. 't prachtige monument des
konings Mausolus, 'twelk Artemisia voor hem
liet oprichten on waarvan bU verschill.
schrijvers en latere archaeologen gewag wordt
gemaakt.
Scopoli (JOHANN ANTON), een bero emd
natuuronderzoeker, werd in 1723 te Fleimsthal
(in Tirol) gab. 't Eerste onderwijs genoot hij
in zUn geboorteplaats, waar ztjn wader krijgscornmissaris was; later bezocht hij 't gymnasium to Halle on vervolgens ging hij naar Innsbrilck om in d. medicijnen te studeeren, waar
hij drie jaren later (1743) d. doctorale waardigheid verkreeg. HU keerde toen naar zUn
vaderland terug, was daarna werkiaam in 't
hospitaal to Trento, later in Venetie, en hield
zich ook met d. plantkunde bezig; zoo teekende hij d. zeldzaamste planten der Tiroler
Alpen on bezocht hij d. schoone tuinen v.
Venetia; vervolgens vergezelde htj graaf Leopold von Firmian op een reis n. Gratz;
daarop ging hij naar Weenen, om zich door
d. geneeskundige faculteit to laten examineeren, ten einde in alle landen der OostenrUksche monarchie to mogen praktiseeren; hij
verdedigde daar in 1754 een dissertatie, getiteld: „Methodus plantarum enumerandis stirpibus ab eo hucusque repertis destinata".
Eenigen tUd later werd hij als arts to Idria
geplaatst, waar hU vele jaren bleef on in zeer
bekrompene omstandigheden verkeerde; hierin
kwam een kleine verandering ten goede, toen
hem een jaarlUksche toelage v. 400 florijnen
werd toegekend, waarvoor hU verplicht was
voorlezingen over d. mineralogie to houden.
Die jaren v. afzondering maakte zich SCOPOLI
ten nutte, om, hoewel hij v. vele hulpbronnen verstoken was on met allerlei bezwaren
to karapen had, menig voortretTeltjk weten-
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schappeltjk werk to verrichten. Vooral hield
hij zich met 't onderzoek der flora v. zijn
woonplaats bezig en als resultaat daarvan
gaf 14 in 1760 zijn „Flora carniolica" in 't
licht. In 1763 werd hem aangeboden, lijfarts
v. d. bisschop von b'irmian to worden; hij
wees dit echter v. d. hand en bedankte mede
voor een beroep als hoogl. to s. Petersburg,
in d. plaats v. d. overl. Lehman. Toen echter,
door 't vertrek v. Jacquin n. Weenen (1766),
't door dezen te Schemnitz bekleede professoraat vacant was geworden, werd dit a.
SCOPOLI opgedragen en gaf hij colleges in d.
mineralogie. In 1776 werd SCOPOLI als prof.
in d. chemie en d. botanie beroepen n. Pavia,
waar hij tot a. zijn dood bleef en niet alleen
als docent, maar ook als schrijver ijverig
werkzaam was. Hij overl. op 65-jarigen leeftijd 3 Mei 1788.
Van zijn werken vermelden wij nog: „Anni
historico-naturales" (1769—'72), „Dissertationes
ad scientiam naturalem pertinentes" (1772),
„Introductio ad historiam naturalem" (1777),
„Fundamenta botanica praelectionibus publicis accommodata" (1783), „Diliciae Florae et
Faunae insubricae" (1786—'88), „Anleitung zur
Kenntniss der Fossilien" en „Entomologia carniolica" (1763), „Crystallographia hungarica",
„Fundamenta Mineralogiae", „Fundamenta
Metallurgica", „Institutiones Chemicae" en een
Ital. vertaling v. Macquer's „Chemisches Worterbuch".
Ter eere v. SCOPOLI is o. a. 't geslacht Scopolia Jacq., in d. familie der Solaneae, genoemd.
Scorbutus, Zie Scheurbuik.
Scoresby(wiLmAm), een beroemd Engelsch
zeeman, in 1789 to Cropton, in 't graafs. York,
gab. Hij drong tot over d. 81en breedtegraad
door, bezocht in 1822 voor d. eerste maal d.
oostkust v. Groenland en deed daar waarnemingen omtrent d. electriciteit der lucht in
die op zoo hooge breedte gelegen streken. In
1834 trad hij als scheepskapelaan in d. dienst
der Engelsche kerk; hij deed later verschill.
onderzoekingen omtrent d. invloed v. 't ijzer
a. d. schepen op 't kompas en overl. in 1857
te Torquay. Van zijn werken moeten genoemd
worden: „Account of the Arctic Regions" (2
dln 1820) en „Journal of a voyage to the
northern whalefishery"; zijn neef ScoresbyJackson gaf een levensbeschrijving v. hem
(1881).
Scorpius, Zie Schorpioen.
Scoten, Zie Picten.
Scotisten, Zie Duns, John.
Scott (Sir WALTER), een beroemd Schotsch
dichter en romanschrijver, 15 Aug. 1771 to
Edinburgh gob. Na a. d. hoogeschool aldaar
't doctoraat in d. rechten te hebben verkregen,
werd hij benoemd tot vrederechter v. Selkirkshire. Hij maakte zich als dichter bekend,
eerst door vertalingen uit Burger en Goethe,
vervolgens door d. uitgaven v. d. Schotsche
balladen, welke hij, met geschiedkundige aanteekeningen, onder d. titel „Minstrelsy of
the Scottish border" bijeenvoegde en waarin
hij d. nauwkeurige kennis en dichterlUke
opvatting der oudheden, overleveringen on
natuurschoonheden v. d. romantische hooglanden zijns vaderlands ten toon spreidde,
die later niet weinig tot zijn roem hebben
btjgedragen, ja waarin zijn eigenlijke kracht
bestaat. 't Toppunt v. zijn dichterlijken roem
behaalde hij met zijn in 1810 uitgegeven dichtstuk „The lady of the lake", terwUl zijn latere
gedichten niet zoo'n onverdeelden bijval vonden. Intusschen ontwikkelde SCOTT, die inmid-
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dell een betrekking bij 't gerechtshof to
Edinburgh aanvaard en een landgoed nabij d.
ook door hem vermaarde abd0 v. Melrose
had betrokken (dat hij „Abbotsford noemde
en geheel als een middeleeuwsch ridderslot
deed inrichten), een talent, waarvan hij in
1805 reeds een proeve gegeven had in d. naamloos uitgegeven roman „Waverley", nl. dat
voor d. historischen roman. Met steeds klimmenden bijval schreef v. toen of „d. groote
onbekende" — want hij had d. luim zich
niet alleen enkel the autor of Waverley" to
noemen, maar dikwijls zelfs te ontkennen,
dat zijn romans uit zijn pen gevloeid waren.
Geheele reeksen „Tales of my landlord" (gelUk hij haar ook noemde) zagen tuss. 1815 en
1826 't licht en zijn roem weerklonk door
geheel ons werelddeel, ook doordien d. meeste
zijner werken in bijna alle beschaafde talen
werden overgezet. Doze historische romans
hadden hun voorbeeldeloozen bijval minder
to danken a. 't plan en d. gang des verhaals
als zoodanig, waarop veelal gegronde aanmerkingen to maken zijn, maar veel meer a.
d. juiste voorstelling v. historische voorvallen
en karakters, d. fijne waarnemingen v. tijd
en plaats, d. verrassende inkleeding v. nationals herinneringen en overleveringen en d.
levendigen Stijl, ook bij 't schilderen v. d.
natuurtafereelen zips vaderlands. Zijn latere
werken getuigen niet zoozeer v. uitputting
v. zijn genie als wel v. overhaasting, daar
hij als deelgenoot in d. boekhandel v.Ballantyne en Constable dermate in d. val v. dezen
word meegesleept, dat hem een schuldenlast
v. omstr. een millioen gulden drukte. Zijn
geestkracht en opgeruimdheid bezweken niet
onder dezen ramp en met vasten wil zette
hij zich a. zijn schrijftafel, om door d. opbrengst zijner pen a. d. op zich genomen verplichtingen to voldoen. Een der eerste uitvloeisels v. dit nieuwe levensplan was zijn
„Life of Napoleon", in 1827 aangevangen en
in 9 deelen voltooid, waarin d. bevalligheid
vorm en d. schoonheden in sommige gedeelten niet kunnen opwegen tegen d. gebreken v. 't werk als historische arbeid. Veel
beter is zijn „History of Scotland", die een
gedeelte v. Lardners „Cyclopaedia" uitmaakt;
doch ook daarop is toepasselijk wat in 't
algemeen v. 's mans werken geldt, dat hij een
onovertroffen meester is in 't bevallig inkleeden der geschiedenis, maar zijn roem niet
handhaaft, waar hij haar zuiver heeft voor
to stellen. Met recht merkt men SCOTT dan
ook aan als d. vader v. d. eigenlUken historischen roman (hoewel ten onzent Loosjes
in zijn „Maurits Lijnslager", „Elillegonda
Buisman" en andere werken dezen weg reeds
veel vroeger bewandelde), die op d. romantische letterkunde v. geheel Europa een zeer
belangrUken invloed heeft uitgeoefend. Ook als
staatkundig schrijver verdient SCOTT vermelding, daar hij als Uverig tory een vlijtig
medearbeider was a. d. mede door hem opgerichte „Quarterly Review"; ook maakte
hij zich verdienstelUk door 't bezorgen v.
uitmuntende uitgaven, met voorredenen, inleidingen en aanteekeningen, v. Dryden (1808,
18 dln) en Swift (1814, 19 dln). Zeer verdienstelijk zijn zijn „Levens v. d. Romanschrijvers", oorspronkelijke inleidingen tot 6.
door hem bezorgde uitgaven v. d. voorn.
Engelsche romanschrijvers, Fielding, Smollett,
Johnstone, Richardson, Goldsmith e. a. Reeds
had hij 't grootste gedeelte v. d. boven vermelde schuld afbetaald, toen verlamming hem
noopte, d. winter v. 1831 op '32 in Italie te
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gaan doorbrengen. Doch door herhaalde beroerten verergerde ztjn toestand zoodanig, dat
men d. grootste moeite had om a. ztjn letterlijk hijgend verlangen to voldoen en hem near
zijn geliefd Abbotsford terug te brengen, waar
hij 21 Sept. 1832 overt. Te Edinburgh ward eon
prachtig gedenkteeken to zijner eere opgericht. Van d. vele beschrtjvingen v. 't leven
V. SCOTT is d. uitvoerigste en beste die v. zijn
schoonzoon Lockhardt (1838, 7 dln).
Scotus, Zie Duns, John.
Scotus (JOHAN), ERIGINA, was uit Ierland
geboortig, waarom hij ook door dozen bijnaam
aangeduid wordt. Hij was voor zijn tijd eon
man v. groote geleerdheid on v. eon vrtjen,
wijsgeerigen geest, zonder dat wij wezen, hoe
hij zich daartoe gevormd heeft. Hij word door
keizer Karel d. Kale uit Engeland n. Frankrijk geroepen, doch moest weldra, v. kettertj
beschuldigd, 't hof verlaten en ging toen,
door koning Alfred als leeraar aangesteld, in
877 n. Oxford, waar hij omstr. 886 overl. Door
zijn grondige kennis v. d. Latijnsche on Grieksche en volgens sommigen zelfs der Arabische talon, zijn liefde voor d. wtjsbegeerte v.
Plato en Aristoteles, zijn voor d. Westersche
kerk gewichtige vertaling v. d. werken v.
Dionysius Areopagita, ztjn vrtjmoedige en
Terlichte denkwijs over 't avondmaal en d.
voorbeschikking, zijn waardige beschouwing
-der wijsbegeerte als d. „wetenschap der gronden v. alle dingen", die v. d. waren godsdienst niet verschillend zijn kan, on zijn eigen
philosophisch systeem, eon vermeui,vde voorstelling v. 't neoplatonisrne, waarvan d.
hoofdgedachte is „God is 't wezen of d. schepper aller dingen; in hem hebben d. oorspronkelijke oorzaken, waaruit d. eindige natuur
voortspruit, haar grondslag en alle dingen
keeren weder in Zijn wezen terug", was SCOTUS een hoogst merkwaardig man in d. duisteren tijd, waarin hij leeide. d. Voorn. geschriften v. hem zijn : „De divina praedestinatione" en „De divisione naturae libri V"; zij
werden eerst in d. 17e eeuw (1650 en '81) uitgegeven en komen zelden voor. Men zie verder over SCOTCS Peder Hjort, „Johann Scotus
Erigina oder von dem Ursprung einer christlichen Philosophie and ihrem heiligen Beruf"
11823).
Scribe (AUGUSTIN EUGENE), een zeer vruchtbaar schrUver voor 't tooneel, 21 Dec. 1791 te
ParUs gob. Zijn leven is een voorbeeld v. wat
een waste wil vermag, ook bij 't ontbreken
v. natuurlijk talent. Evenals bij Karl v. Holtei was ook bij SCRIBE 't begin een opeenstap6ling v. mislukte pogingen en teleurstellingen. Op twintigjarigen leeftUd liet hij On
eerste tooneelstuk opvoeren en 't word onbarmhartig uitgefloten. Onverdroten hield hij vol
en v. nederlaag tot nederlaag kwam hij eindel ijk tot d. overwinning. Zijn glansrUkste tijd
valt in d. laatste jaren der restauratie, toen htj
een lange reeks vaudevilles met good gevolg
kon doen opvoeren in 't „Theatre du Gymnase",
dat d. bertogin v. Berry onder haar bescherming badgenomen on dat om die reden d.
tre de Madame" droeg. Die stuknaam „Thea
ken schilderen een wereld, nagenoeg even
conventioneel als die v. d. idyllen uit d. 18e
eeuw of hover nog v. d. opera comique uit
Bien tijd.
Sedert heeft SCRIBE zich bij herhaling a. 't
verhevener blUspel gewaagd on met ettelkike
stukken veel geluk gehad. Fijne karakterschildering, d. ontwikkeling v. eon wtisgeerig
thema; zelfs gekuischten stijI zoekt men bij
hem to -vergeefs. Maar hij kende d. planken
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en 't voetlicht, wist wat daar effect maken
moest — en vooral kende hij zijn publiek. Hoe

vol onwaarschljnlijklieden d. intrige bij hem
ook wezen kan, hoe scabrous d. situaties, h(j
had eon wonderltiken tact om met onwaarschUnlijkheden d. toeschouwer toch to boeien,
om met dubbelzinnigheden zoo om to springen,
dat zij met succes toch konden worden aangehoord, en bovenal om in d. geest v. d. tijd
to schrtjven. Zijn „Verre d'eau", „Bertram et
Raton" en „la Camaraderie" openden voor hem
d. deuren v. 't Theatre Francais en v. d.
Academie; goad gespeeld blJven ztj nog steeds
aangenaam om to hooren.
d. Stukken v. SCRIBE, die 't langst op 't tooneel zullen blijven, zijn ongetwtjfeld zijn
opera's, daar hij voor d. beste Fransche cornponisten en o. a. ook voor Metjerbeer geschreven heeft. Hem zeif komt daarvan voor een
good deel d. eer toe; hij muntte erin u t, een
werkelijk dramatischen toestand to vinden,
die voor een opera past en licht te vatten
is, zonder dat hij breed uitgewerkt behoeft
to worden. Tot voorbeeld daarvan mogen
strekken 't vierde bedrijf v. „Les Huguenots"
on 't vtlfde v. „Robert le Diable".
Op 't laatst dreef SCRIBE ztjn arbeid min of
meer fabriekmatig. Hij begon met anderen
als medewerkers to helpen en eindigde met
a. 't hoofd oener dramatische fabriek to staan,
waarbtj hij zijn ervaring aanbracht meer nog
dan hij werkeltjk schreef. Zijn grootere stukken heeft hij echter meestal alleen geschreven.
SCRIBE verwierf zich een aanzienlijk vermogen, dat hij dikwijls besteedde om minder
begunstigde schrtjvers to helpen en bij to
staan. Hij overt. 28 Febr. 18'i1.
Van ztjn meer dan 300 stukken noemen wtj
behalve d. reeds aangehaalde nog als d. voornaamste: „Le comte Ory", „La muette de
Portici", „La fiancée", „Fra Diavolo", „La
juive", „L'ambassadrice", „Les matyrs", „Ne
touchez pas a la refine", „Haydee", „Le prophets", „L'etoile du nord", „Adrienne Lecouvreur", „Les contes de la refine de Navarre", „La
mariage d'argent", „La haine d'une femme",
„La grand' mere" on „La dame blanche".
Vele ervan ztjn ook in andere talon overgebracht. Een uitgave v. d. „Oeuvres completes"
v. SCRIBE in 50 dln zag in 1876 't licht.
Scriptures Historim Au gustease.

Aldus

worden zes latere Romeinsche geschiedschrijvers genoemd, die, eenigermate als een
vervolg op 't work v. Suetonius (zie dat
art.), een nagenoeg doorloopende reeks biographieen der Rorneinsche keizers hebben geleverd, v. Hadrianus of tot Carus toe, d. i. dus
v. 't begin der 2e tot 't einde der 3e eeuw. d.
Namen dozer schrijvers zijn Aelius Spartianus,
Vulcatius Gall icanus, Trebellius Pollio, Flavius
Vopiscus, Aelius Lampridius on Julius Capitolinus. d. Bests uitgaven dozer „Scriptores",
na d. eersten druk v. 1475, bezorgden Casaubonus (1603), Salmasius (1620), Jordan (1864)
on Peter (1865).
Scriverius of Schrijver (PETRUS), een
tiverig beoefenaar der oude letteren en Nederl.

taal, in 1576 to Haarlem gob. on overt. aldaar
in 1660. Hij vertoefde meestal to Leiden, in
gezelschap v. Heinsius, Rutgers, Meursius en
vroeger ook v. d. ouden v. d. Does en Scaliger. Groot is 't aantal zUner uitgegeven
werken; zijn Nederduitsche gedichten zijn
betrekkelUk weinig in getal, doch sierlak,
bevallig en gloeiende v. liofdo voor 't vaderland, d. vaderlandsche taal en zijn geboortestad. Vooral handhaafde hij d. eer v. Haarlem
ten aanzien v. d, uitvinding der boekdruk-
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kunst; hij schreef a. d. eene zijde hevige verzen
tegen die v. Mainz en a. d. andere een lauwer,
krans voor Laurens Koster, ter viering v.
't 2e eeuwfeest zijner uitvinding. Een man,
zoo gehecht a. d. letterroem zijns vaderlands,
kon diens grootste sieraad, de Groot, niet
anders dan hoogschatten. Hij bedacht een
aardigen vond met dozen, toen gevangen, maar
nog niet gevonnist, door middel v. proof bladen
eener nieuwe uitgave v. Janus Secundus d.
berichten te zenden, waardoor de gevangene
in Latijnsche verzen v. d. staat v. 's lands
taken onderricht werd. Ook maakte hij een
vers onder d. atbeelding v. Hoogerbeets, eindigende met d. vraag: „Waar 't loon bleef
voor zoo vele verdiensten?", welke ontboezeming hem een boete v. 200 gulden kostte, die
hij zich bij panding of executie liet of haler).
Behalve d. genoemde bestaan zijn gedichten
uit gelegenheidsverzen on vertalingen. Ook gaf
hij nog uit Vegetius, Frontinus e. a. schrijvers
over 't krtigswezen, benevens aanteekeningen
op Martialis, d. oude Romeinsche treurspeldichters, 't leven v. Erasmus en eenige workjes omtrent d. oude gesteldheid on lotgevallen
v. ons land.
Scudery (GEORGE DE), geb. to Havre de
Grace in 1601 on overl. to Parijs, 14 Mei 1667,
had in zijn tijd, ook als tooneeldichter, eon
naam, die zijn tjdelheid in hooge mate opwond.
Thans is hij geheel vergeten en zijn pompous
gedicht „Alaric" is alleen nog bekend door d.
geeselslagen der satire, waarmee Boileau
't voor goad belachelijk gemaakt heeit. Van
meer beteekenie is zijn zuster
Scudery (MADELAINE DE), geb. te Havre
in 1607 on overl. to Parijs 2 Juni 1701. d. Groote
opgang, dien haar romans, vooral „Artamene,
ou le grand Cyrus" (1650, 10 dln) on „Clelie"
(1656, 10 dln), rnaakten, is hoofdzakelijk daaraan
toe to schrtiven, dat ztj onder verdichte namen
en omstandigheden d. portretten teekende der
voorn. staatslieden en hovelingen v. haar
tijd, waartoe zij, als zeer gezien ten hove,
uitnernende gelegenheid had. Thans vindt
men haar romans vervelend en langdradig,
doch haar door d. Academie francaise bekroonde verhandeling „Discours de la gloire"
geniet nog eon welverdiende achting. Zeer
good leert men haar kennen uit,; „Esprit de
Mademoiselle de Scudery" (1766).
Scudo (Scudo d'argento) was eon Italiaanache munt, die evenals onze oude schilden
en d. Fransche ecus haar naam a. 't wapenschild ontleende, dat op d. eene zijde geslagen
was. In d. verschill. staten had zij verschill.
waarden. In Rome (Scudo romano of Scudo
auovo) werd hij in 10 pauli on 100 bajocchi
verdeeld en 9/io fijn geslagen, zoodat hij daar
gelijk stond met d. ouden Spaanschen piaster
en met 2 gulden 58 cent v. onze munt. Die
v. Bologna waren iets minder waard. d. Scudo
in Genua (Scudo di S. Gian-Battista of S. di
Cambio) was nog minder en slechts 2 gulden
3 cent waard; daarentegen was d.Venetiaansche veel meer waard; doze stond gelijk met
3 gulden 15 cent v. onze munt. Ook had men
nog een scudo di Modena, gelijk a. vijf lire,
en een scudo d'oro, een goudstuk, gelijk a.
een halve Duitsche pistool.
Scudo (PAUL), een Italiaansch schrijver
over muziek, in 1806 to Venetie geb. en overl.
14 Oct. 1864 to Blois. Hij was medewerker a.
verschill. muzikale tijdschriften en schreef
o. m. a. belangOke werken „Critique et literature musicale" (1852), „L'art ancien et modern"
(1854), ,,Le chevalier Sarti" (1857) en „L'annee
musicale" (1852—'61, 3 dln).
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Scultet (ABRAHAM), geb. in 1566 to
berg, in Silezie, was eerst predikant te Schritzheim, in d. Palts, en later to Heidelberg. In
1610 volgde hij d. prins v. Anhalt in d. Gulikschen oorlog, gelijk twee jaren later d. Faltsgraaf Frederik n. Engeland, waar hij vele
geleerde betrekkingen aanknoopte. Kort na
zijn terugkomst aanvaardde hij 't hoogleeraarsambt in d. godgeleerdheid te Heidelberg on
werd hij lid der Dordsche synode v. 1618 en
1619. Tot zijn academische lessen teruggekeerd, werd hij door d. onlusten v. d. dertigjarigen oorlog n. Emden verdreven, waar' hij
't predikambt bekleedde tot zijn dood, 24 Oct.
1625. Van zijn geschriften is 't voornaamste
„Medulla patruni"; vender schreef hij „Annales
Evangelii", een verhandeling „De baptismo
Constantini", „Exercitationes Evangelicae" e. a.
werken. Voor d. geschiedenis der predikkunde
is niet onbelangrijk zijn geschritt „Axiomata
concionandi practica", terwtjl men zijn eigen
predikwi,jze leert kennen uit een „Psalmpostille", d. „Idea concionum in Josaiam" en
„Predigten".
Scutari, Zie Skoetari.
Scutum, Zie Schild v. Sobiesky.
Scylla en Charybdis zijn d. namen v.
een in d. oudheid zeer befaamde rots en v.
een niet minder gevreesde draaikolk in d.
zeeengte v. Messina.
d. Scylla. thans Sciglio genoemd, is een
hooge, loodrecht uit zee opstijgende rots, v.
onderen door d. golfslag uitgehold en a. d.
kust v. Calabria op een steile landtong (Rheglum promontorium) gelegen tegenover d. Charybdis; zij werd door d. Ouden reeds ten tijde
v. Homerus voor d. zeevaarders als zeer gevaarliik beschouwd, daar hij, die d. hevige
branding v. d. Scylla wilde vermijden, gewoonitjk in d. draaikolk v. d. Charybdis
geraakte. Vandaar 't bekende Latijnsche vers:
„Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdin"
(Hij vervalt in d. Scylla, die d. Charybdis wil
vermijden). Bij d. Scylla ontmoeten d. zeestroolningen v. noord en zuid elk. on vormen
daze hevige draaikolken of maalstroomen,
waarvan d. hooge golven zich in d. holen
storten of aldaar een klotsende branding verwekken en een geluid teweegbrengen, dat
eenige overeenkornst heeft met hondengeblaf.
Alleen bij stormen uit 't Z.-W. en W.-Z.-W.,
vergezeld v. regen, die eenige dagen duurt,
rijst 't water in d. zeeengte iets. In d, zomer,
bij N.-0. on wino on bij warm en helder weer, is 't water meestal lager. Nochtans
heett d. tegenwoordige scheepvaart weinig
gevaar v. d. rotsen der Scylla to duchten en
even weinig v. d. draaikolk der Charybdis.
Daze laatste ligt a. d. Siciliaansche zijde
ongeveer 9 zeemtjlen v. d. Scylla, nabij d.
haven v. Messina on een smalle landtong,
waarop een vuurtoren staat. d. Grootste diepte
bedraagt bij d. Charybdis 160 M., doch buiten
daze plaats heat d. zeeengte een veel grootore diepte. 't Water heelt volstrekt niet 't
voorkomen v. een draaikolk of maalstroom;
't oefent veeleer een voortdrijvende working
op d. schepen uit, tot op eon tamelijken
afstand. Bij sterken stroom en hevigen zuidenwind ontstaan kleine wervels, waarbtj d.
hooge golven kleine vaartuigen in gevaar
kunneh brengen.
Scythen is d. algemeene naam, waarmee
d. volken v. Midden-Azie en Europeesch
Rusland (Sarmatia) door d. Ouden bestempeld
werden. Meer bepaald werden d. stammen t.
N. v. d. Kaspische on d. Zwarte Zee daarmee
aangeduid. In tegenstelling v. d. GEieken en
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Romeinen noemden d. Perzen deze volken
Saken. Onder d. bijzondere stammen, die ertoe
gerekend werden, behooren d. Roxolanen,
Massageten, Jazygen, Sarmaten, Budinen,
Scoloten, Amathyrsen en Sigynen. Zij bezaten geen steden, leidden een nomadisch
leven en maakten zich op verschill. Wen
geducht door d. rooftochten, die ztj in d. gevestigde rijken der oude wereld ondernamen.
Psammetichus, koning v. Egypte, en Cyaxares,
koning v. Media, dreven hen terug, toen bun
rijken door d. strooptochten der woeste hoyden verontrust werden. Darius Hystaspes
tastte d. Scythen in Europa aan en drong tot
in 't hart v. hun gebied door, doch moest
alle verdere plannen opgeven, daar zij, eenvoudig door terug te trekken en d. Perzen
een woest en onbebouwd land achter te laten,
hun vijanden a. 't nijpendste gebrek blootstelden. Philippus v. Macedonia en d. Romeinen beoorloogden later d. Scythen, wier naam
allengs, ten minste in Europa, door dien v.
Sarmaten vervangen word. Herodotus geeft
een uitvoerige opsomming v. d. verschill.
stammen, die oudtijds tot d. Scyten gerekend
werden. Velen nemen aan, dat zij met d. Slawische volken verwant waren. Anderen echter houden 't voor waarschijnlijker, dat zij
niet als deelen v. een yolk moeten beschouwd
worden, maar dat 't stammen v. verschill.
afkomst en taal waren, die slechts ten
opzichte v. hun leefwijze eenigermate met
elk. overeenkwamen en daarom onder een
algemeenen naam werden samengevat. d.
Ouden kenden hun slechts een uiterst geringe
beschaving toe.
S. D. G., een verkorting v. 't Lat. Soli
Deo Gloria ! God alleen zij d. eer!
Sea, een Hebreeuwsche korenmaat, houdonde 30 pond tarwe of li:2 modius bij d.
Romeinen.
Sealy is een ster v. d. 3e grootte in 't
sterrenbeeld d. Waterman, door Bayer met
aangeduid. Rechte klimming 341° 32'. Zuiderdeclinatie 16° 40'.
Seapoys, ook Sepoys en Sipayen, is
d. naam, dien men a. d. inlandsche troepen
v. 't Britsch-Oost-Indisch lager geeft. ZU worden gewapend, gekleed en verpleegd op kosten der Engelsche regeering en door Engelsche
officieren aangevoerd.
Seathwaite, een plaatsje in 't N.-W. v.
Engeland, graafs. Cumberland, 1'/2 uur t.
Z.-W. v. Keswick, bekend door zijn meteorologisch station en zijn maximum regenval v.
3612 mM. gemiddeld per jaar (Bergen in Noorwegen heeft 2250, Coimbra in Portugal 3012,
Utrecht 620 mM. regenhoogte).
Seb is d. naam v. een Egyptische godheid,
die in d. tweeden rang der godheden gesteld
wordt. Veelal wordt hij in gezelschap v.
Netpe voorgesteld en naar d. Grieksche meening staat hij gelijk met Kronos of Saturnus.
Als zijn zoon wordt Typhon beschouwd (zie
Typhon).
Seba.

(ALBERT), geb. in 1665 to Etzel (in
Oost-Friesland), kwam in zija jeugd to Amsterdam, deed als chirurgUna. boord v.
koopvaardUschepen eenige reizen n. OostIndie en bracht vandaar een zeer kostbare
verzameling voorwerpen v. natuurl. ljistorie
en zeldzaamheden mee. Hij vestigde zich
daarna als apotheker to Amsterdam en vergrootte er jaarlUks zijn kabinet. Peter d.
Groote, die 't ging bezichtigen, kocht 't voor
een groote som gelds, waarop htj terstond
sanving met een tweeds verzameling bUeen
to brengen, welke nog rijker word dan d.
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eerste. HU beschreef deze in een werk, getiteld „Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio et iconibus artificiosissimis expressio, per universam physices
historiam" (1734-1765). SEBA overl. in 1736.
ZUn tweeds verzameling werd in publieke
veiling bij gedeelten verkocht.
Sebak is d. naam v. een Egyptischen god,
wien d. krokodillen waren toegewijd, weshalve hij ook meestal op d. gedenkteekenen v.
d. Egyptischen godsdienst met d. kop v. een
krokodil wordt afgebeeld. Hij werd voornamelijk in Opper-Egypte vereerd, doch schijnt
d. laatste godheid geweest to zijn, die in d.
eerste godendynastie werd opgenomen. In
Ombas had hij een tempel gezamenlijk met
Harueris, daarentegen werd hij in Apollinopolls, Elephantine on Dendera, waar men d.
krokodillen verafschuwde, in 't geheel niet
vereerd. Sebak behoort niet tot 't geslacht v.
Osiris, ofschoon hij daartoe in betrekking
staat; zijn afkomst is uit d. overblUfselen
der kunst moeilijk op to maken. In Ombas
wordt hij als Sebak-Ra dikwijls met d. zonnegod vereenzelvigd on schijnt hij d. plaats
to hebben ingenomen v. d. ouden landsgod
v. Ombas, Set-Typhon, die uit d. rij der godheden langzamerhand verdrongen was.
Sebaldus (s.), d. beschermheilige v. d.
stad Neurenberg. Hij studeerde volgens d.
overlevering to Parijs, huwde met een dochter v. koning Dagobert III, doch nam reeds
d. volgenden dag afscheid v. zijn gemalin,
trok ter bedevaart n. Rome en vestigde zich
vervolgens als kluizenaar in een woud bij
Neurenberg, waar zijn stoffelijk overbltjfsel
in d. Petruskapel is bijgezet. Daze kapel is
later in d. groote Sebalduskerk herschapen,
welke in vervolg v. tijd met een prachtig
praalgraf v. dezen heilige is versierd. Hij
werd in 1425 heilig verklaard. Zijn gedenkdag
valt op 19 Aug.
Sebastiaan, koning v. Portugal (1557—'78),
geb. in 1554 als kleinzoon v. Johan III v.
Portugal on keizer Karel V, erfde d. koninklUke waardigheid reeds op zijn derde levensjaar en kwam onder voogdijschap v. ztjn
oom kardinaal Hendrik. Hij was eon godsdienstig dweper, die d. kruistochten wilde
vernieuweu en Afrika on India a. zich wilde
onderwerpen. In 1574 ondernam hij een expoditie n. Tanger, in Marokko, om d. Mooren to
bestrUden; hij landde voorspoedig bfj Alzira,
doch sneuvelde in 1578 in d. slag bij Kasr el
Kabir of Alcazar. Daar zijn ltjk niet teruggevonden werd, deden zich v. 1585 tot'98 achtereenvolgens vier pseudo-sEuAsTIAANs op, om
echter alien onder d. dwingelandU v. Philips
II, die zich in 1580 v. Portugal had meester
gemaakt, een droevig uiteinde to gemoet to
gaan. Zie d'Antas, „Les faux Don SObastien"
(1865).
Sebastiaan de Heilige, Zie Sebastianus.

Sebastian (AUGUST ARNOLD), hoogl. in d.
geneeskunde to Groningen, werd in 1805 to
Leiden geb., waar zijn vader chirurgijn-majoor
en directeur der militaire geneeskundige
kweekschool (toen to Leiden) was; later werd
deze prof. to Heidelberg. Onzo SEBASTIAN gefoot ztjn eerste opleiding ty Leiden en bezocht daarna d. Heidelbergsche hoogeschool.
In 1827 verkreeg hij d. doctoralen graad, na
verdediging zijner beroemde dissertatie „de
Hydrope vesiculae felleae". In 'tzelfde jaar
werd hU onderwtzer a. d. militaire geneeskundige school to Utrecht en drie jaar later
directeur v. 't militaire hospitaal to Utrecht.
In 1832 werd szimerieN tot hoogl. to Gronin-
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gen benoemd. Deze betrekking werd door
hem aanvaard met een redevoering „De Batavorum saeculo decimo septimo de anatome
meritis atque inventis in ea praestantissimis".
Hij gaf lessen over anatomic), physiologie,
chirurgie en chirurgische cliniek. Toch wist
hij nog tijd te vinden om verscheidene grootere en kleinere werken en verhandelingen
in verschill. tijdschriften te leveren. Zijn
beide physiologische werken „Physiologic
generalis corporis humani" en „Elementa physiologiae specialis corporis humani" hebben
twee uitgaven beleefd. Zoowel te Leiden als
te Amsterdam werd hij tot hoogl. benoemd,
maar hij bedankte voor doze beroepen en
bleef te Groningen, waar hij evenwel een
jaar later (1849) wegens ziekeltjkheid zijn ontslag moest vragen. HU bracht zijn laatste
jaren in stilte te Amsterdam door en bedankte zelfs voor zijn lidmaatschap der koninklijke academie v. Wetenschappen. Hij
overl. 8 Apr. 1860.
Sebastiani (HORACE FRANcOIS DE LA PORTA
graaf), maarschalk v. Frankrijk, werd 11 Nov.
1775 te la Porta, op 't eiland Corsica, geb. Op
17-jarigen leeftijd nam hij dienst bij 't Fransche leger; na d. slag v. Arcole benoemde
Bonaparte hem tot chef d'escadron en in 1799
werd hij door Moreau tot kolonel bevorderd.
Als zoodanig streed hij a. 't hoofd v. 't 9e
regiment dragonders a. d. Etsch en werd hij bij
Pastrengo 30 Mrt gevangen genomen. Spoedig uitgewisseld, keerde hij n. Parijs terug en
bij d. omwenteling v. 18 Brumaire werd hij een
der Uverigste werktuigen v. Bonaparte. HU
vergezelde dezen in 1800 n. Italie, waar hij
zich zoowel btj Marengo als bij Valleggio
zeer onderscheidde. 16 Jan. 1801 sloten hij en
Marmont d. wapenstilstand v. Treviso, op last
v. Brune. SEBASTIANI was daarop in verschill.
staatkundige betrekkingen te Constantinopel,
in Egypte, in Syria en op d. Ionische eilanden
werkzaam, waarin hij groote diplomatische
talenten ontwikkelde. Bonaparte betuigde
hem zijn hooge tevredenheid en benoemde
hem tot brigade-generaal. In 1804 werd hij
n. Duitschland gezonden, om d. bewegingen
v. 't Oostenrijksche leger gade te slaan, en zijn
rapporten droegen veel bij tot d. opening v.
d. veldtocht v. 1805. Bij d. voorhoede v. Murat
ingedeeld, rukte hij met d. eerste Fransche
troepen Weenen binnen. Bij Austerlitz werd
hij bij een aanval op een cam; zwaar gekwetst en kort daarna tot divisie generaal
verheven. Andermaal werd hij in 1806 als gezant n. Constantinopel gezonden, waar 't hem
gelukte Selim III voor d. belangen v. Frankrijk te winnen. Hij zette d. oorlogsverklaring
a. Rusland door en wist d. Porte tot tegenstand te bewegen. toen d. Engelsche admiraal
Duckwordth in 1807 met een smaldeel in d.
Dardanellen verscheen. Hiervoor met 'tgrootkruis v. 't Legioen v. eer versierd, word
SEBASTIANI kort na Selim's val teruggeroepen.
In 1808 vergezelde hij d. keizer n. Spanje,
commandeerde hij een divisie cavalerie bij 't
4e legerkorps onder Lefebvre en onderscheidde
hij zich vooral bij Espinosa (11 Nov.). Hierop
kreeg hij 't bevel over 't 4e legerkorps, waarmee bij gedurende d. winter Madrid dekte en
d. vijand bij Ciudad Real (27 Mrt 1809) en, in
vereeniging met Victor, gezamenitjk bij Talavera de la Reyna (27-28 Juli) sloeg: maar
vooral d. slag btj Almonacid (11 Aug.) verhoogde zijn krtjgsroem zeer en redde Madrid.
Ook a. d. overwinning bij Ocana (18 Nov.)
had hij een roemrijk aandeel. In Jan. 1810
word een nieuwe veldtocht geopend, waarin
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141 nieuwe lauweren behaalde, d. gewesten
Jaen, Malaga en Granada volkomen onderwierp en er een geregelde administratie invoerde. 't Volgend jaar was hem minder
gunstig; door d. opstandelingen in zijn hoofdkwartier ingesloten, word hij door Soult ontzet en kreeg hij spoedig daarop verlof tot
herstel v. gezondheid. In d. veldtocht v. 1812
tegen Rusland kreeg hij eon divisie lichte
cavalerie bij 't 2e cavaleriekorps onder Montbrun. Aan d. Moskwa streed hij met zijn gewone dapperheid en kreeg hij 't opperbe% el
over 't korps, toen d. generaal Montbrun in
dien slag sneuvelde. Toen op d. terugtocht d.
cavalerie bijna geheel opgelost was, voerde
SEBASTIANI een eskadron v. d. zoogen. Heilige
schaar aan. 't Jaar 1813 zag hem weer a. 't
hoofd eener divisie cavalerie a. d. BenedenElbe. Gedurende d. wai enstilstand kreeg hij
weer 't bevel over 't 2e cavaleriekorps,waarmee hij d. ongelukkigen slag a. d. Katzbach
leverde (26 Aug.), groote verliezen Teed en d.
terugtocht dekte. In d. slag bij Leipzig deed
hij herhaalde gelukkige aanvallen; hij zelf
werd door een lansstoek gewond, doch kon
bij Hanau weer a. 't hoofd zijner miters optreden. Als commandant v. Troyes gaf htj
deze stad a. d. Bondgenooten; htj kreeg daarna
't bevel over een cavaleriekorps en streed
daarrnee bij Rheims en bij Arcis-sur-Aube.
Daags daarna dekte hij met Oudinot d.terugtocht en 26 Mrt leverde htj 't gevecht bij s.Dizier, een der laatste gevechten v. dozen merkwaardigen veldtocht. Van Lodewijk XVIII
ontving hij geen aanstelling en ook in d.
Honderd Dagen nam hij geen deel a. d. veldtocht. Hoewel niet op d. verbanningslijsten
voorkomende, ging hij n. Engeland; hij keerde
echter in 1816 weer Frankrijk terug, waar hij
herhaaldelijk lid v. d. kamer v. afgevaardigden word en ten laatste als tegenstander v.
d. reactionnaire staatkunde v. Polignac optrad.
Na d. Julirevolutie in 1830 word hij 11 Aug.
minister v. Marine en 17 Nov. minister v.
Buitenl. zaken. Als zoodanig was hij een gehaat werktuig der staatkunde v. Lodewijk
Philips, totdat hij 4 Apr. 1834 zijn ontslag
moest nemen. SEBASTIANI word toen afgezant
to Napels on v. 1835—'40 to London, waarna
Guizot hem afloste. Na zijn terugkeer word hij
met d. maarschalksstaf begiftigd. Sedert dien
tijd vertegonwoordigde hij Ajaccio in d. Kamer.
Nadat hij 't treurige lot v. zijn eenige dochter, d. hertogin v. Praslin, overleefd had, overl.
hij 21 Juli 1851.
Sebastianus (d. Heilige), versierd met d.
bijnaam „Verdediger des geloofs", werd gel).
to Narbonne in Gallia en behoorde ten tijde
v. keizer Diocletianus tot d. Praetoriaansche
lijfwacht. In 't gehoim tot 't christelijk geloof
overgegaan, stelde zijn maatschappeltike betrekking hem dikwijls in d. gelegenheid, ztjn
geloofsgenooten to beschermen; doch, toen d.
keizer dit bemerkte, liet hij SEBASTIANUS op
diens weigering, zijn geloof at te, zweren,
a. een boom binden en met ontelbare pijlen
doorschieten. Een wome christin, Irene, nam
zijn vermeend lijk weg, ten einde 't to begraven; maar zij ontdekte nog leven in hem
en onder haar verpleging herstelde htj. Weldra
ward htj ontdekt en op 's keizers last doodgeslagen. Zekere Lucina, mode een christin,
begroef zijn lijk en bisschop Damasus wUdde
hem een eeuw later eon kerk. Ook is SEBASTIANUS d. patroon der boogschutters. Zijn
vierdag is 20 Jan., omdat hij op dien dag
(288) om 't leven werd gebracht.
Sebastopol of Sewastopol (in 't Rus-
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sisch valt d. klemtoon op d. voorlaatste lettergreep), een belangrtjke handels- en oorlogshaven a. d. zuidwestkust v. d. Krim, in 't
Russische gouvernement Tauria. Ztj is amphitheatersgewtjs gebouwd a. 3 golven, die
ruimte genoeg aanbieden voor een geheele
vloot. In d. laatsten tijd neemt d. stad zeer
in bloei toe; zij is 't eindstation v. d. lbn
Losowo-Sebastopol en heeft een zeevaartkundige school, prachtige kaden en dokken, groote
werkplaatsen en magazijnen v. d. marine
en een paleis voor d. admiraliteit. 't Aantal
inw. bodraagt 33 803. In 1785 werd ze op d.
plaats v. 't Tataarsche visschersdorp Akhtiar
gestieht en grootendeels nit d. puinhoopen
der oude stad Chersoneses opgebouwd. 14 Juli
1788 bracht d. Turksche vloot hier d. Russisell() een nederlaag toe. Gedurende d. Krimoorlog werd ze v. 9 Oct. 1854 tot 8 Sept. 1855
door d. vereenigde troepen v. Frankrijk,
Engeland, Turkije en Sardinia belegerd en
door d. uitstekenden generaal Totleben roemrift verdedigd. Bij d. overgave was d. stad
bjjna geheel tot puin geschoten. Sedert 1885
ztjn d. vestingwerken allengs weer hersteld.
Zie Totleben, „Die Verteidigung von Sebastopol" (4 dln, 1864—'72).
Sebat, Zie Joodsche Almanak.
Sebenico of Sibinico (Slay. Sibenik), een
stad in Dalmati6, a. d. golf v. dien naam en
a. d. spoorweg v. Perkovic n. Sebenico; zij
is d. zetel v. eon bisschop en een rechtbank
en telt 6858 inw. Vermeldenswaard zijn d.
haven en d. in Gothischen stij1 opgetrokken
kathedraal.
Sebulon, Zie Zebulon.
Secans, Zie Goniometrie.
Secchi (ANGELO), gab. 28 Juli 1818 te Reggio,
studeerde a. 't Collegio Illirico-Lauretano, bij
Loreto, en a. 't Georgetown-College te Washington, waaraan htj later prof. in d. wis- en
sterrenkunde was, en trad in d. orde der JezuIeten. Later werd htj prof. in d. natuurkunde a. 't Collegio Romano to Rome, waar
hij in 1848 directeur der pas opgerichte sterrenwacht word, die hij tot een der beste en beroemdste v. Europa maakte. HO overl. 6 Febr.
1878 en schreef o. a. „Researches on electrical
rheometry" (1852), „Quadro fisico del sistema
solare secondo le piu recenti osservatione"
(1859), •„L'unita delle forze fisiche” (1874, 2e
dr.), „Le soleil" (1875, 2e dr.) en „Le stelle,
saggi di astronomia siderale" (1877).
Seceders (v. 't Eng. secede en 't Lat.
secedere, scheiden) is d. naam v. eon godsdienstige secte in Schotland, welke zich in 1733
v. d. heerschende Presbyteriaansche kerk heeft
a fgesch eiden.
Sechellen of Seychelles, ook Maheeilanden geheeten, een groep koraaleilanden
in d. Indischen Oceaan t. N.-0. v. Madagascar;
zij beslaan to zamen een oppervl. v. 264 KM'.
Ze zijn bijna alle hoog en rotsachtig, hebben
een zacht klimaat en zip vrij v. stormen,
ofschoon d. zuidwestmoeson vaak hevige
hitte en onweders aanbrengt 't Grootete eiland
is Mahe met d. stad en d. haven Port Victoria.
Slechts 4 eilanden zijn bewoond, met 15 456
inw., grootendeels negers en eenige Engelschen
en Franschen. d. Voorn. voortbrengselen z‘ln:
rijst mars, bananen, cacao, koffie, suikerriet,
specertjen (peper en kruidnagelen), papegaaien,
visschen. oesters, schelpen en schildpadden.
Beroemd zijn d. zoogen. Salomonsnoten, d.
vruchten eener paimsoort. Een ware landplaag
zijn or d. rotten. In 1794 warden d. eilanden
door d. Engelschen bezet, nadat eerst Fransche
kolonisten er zich hadden geveetigd, die 't in
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1814 geheel afstonden. Nu staan ze onder d.
Engelschen gouverneur V. 't eiland s. Mauritius.
Seckendort (vEIT LUDWIG VON), gab. 20'
Dec. 1626 to Herzogenaurach, in d.Beierschen
kreits Opper-Franken, studeerde to Straatsburg
in d. rechten, wijsbegeerte en godgeleerdheid
en trad in dienst v. d. hertog v. SaksenGotha, die hem eerst tot bibliothecaris,
tot hof- en justitie-raad, vervolgens tot hofrechter en eindelijk tot geheimraad, kanselier
en consistorie-president benoemde. Na d. dood
v. hertog Maurits leefde hij afgezonderd in
dienst der wetenscbap op zijn landgoed
Meuselwitz bij Altenburg. Doch in 1691 word
hij door keurvorst Frederik III v. Brunswijk
n. Berltjn ontboden en a. 't hoofd der pas to
Halle gestichte hoogeschool geplaatst.
overl. aldaar 18 Dec. 1692. Onder zip geschriften zijn 't belangrijkst „Deutsche Fiirstenstaat" (166.5), „Compendium historiae ecclesiasticae" (1666) en „Commentarius historicus et
apologeticus de Lutheranismo" (1638, 3 dln);
dit laatste word voortgezet en voltooid in
1692 en naar een latere omwerking in 't Nederl.
vertaald onder d. titel „Uitvoerige en onparttjdige Historie der Reformatie door Dr. M.
Luther" (1718, 3 dln).
Seckendort (FRIEDRICH, HEINRICH rtjksgraaf vox), neef v. d. voorgaande, werd 5 Juli
1673 te Koningsbergen in Frankenland gab.,
verloor vroegtijdig zijn wader, studeerde to
Jena, to Leipzig en to Leiden on nam in 1693
dienst, eerst bij d. keurvorst v. Brandenburg,
later in 't keizerlijke leger, waar hij als
kapitein onder prins Eugenius tegen d. Turken
streed. In 1704 kwam hij met 't Anbachsche
regiment 14 't leger der Bondgenooten onder
prins Eugenius en Marlborough en wist htj
op d. Schellenberg en bij Hochstadt d. aandacht der beide veldheeren op zich te vestigen.
In d. volgende jaren woonde hij alle krijgsverrichtingen in d. Nederlanden bij on hij onderscheidde zich bij Neerwinden on Ramillies en
bij d. belegeringen v. Meenen (Menin), Rtjssel
(Lille), Doornik (Tournay) en Bergen of Mons.
Door ztln militaire talenten en zijn persoonltjken moed had htj d. gunst v. koning
Augustus II v. Polen in zoo hooge mate
verworven, dat daze hem als generaal-majoor
in dienst nam. Toen in 1710 prins Eugenius
andermaal n. Vlaanderen ging, begeleidde
SECKENDORF hem derwaarts en hij streed in
dozen veldtocht steeds gelukkig onder d. generaals Fagel, Schulenburg, d. vorst v. Dessau
en Marlborough. Na d. vrede v.1712 keerde hij
n. Saksen terug en in 't volgend jaar nam hij
als Poolsch gezant te 's-Gravenhage deel a.
d. beraadslagingen over d. Utrechtschen vrede.
Nadat hij d. onlusten to Warschau onderdrukt
had, bracht hij veel bij tot d. verovering v.
Straalsond. ZUn vermaardheid als kr(Jgsman
had zich reeds zoozeer verspreid, dat keizer
Karel VI hem, met toestemming v. koning
Augustus, als luitenant-veldmaarschalk in zijn
dienst nam. Tot d. vrede v. Passarowitz streed
hij onder prins Eugenius tegen d. Turken; hij
werd toen n. Sicili6 gezonden en kwam er
nog vroeg genoeg aan, om deel to nemen a.
't gevecht v. Francavilla. SECKENDORF ward
in 1719 rtjksgraaf en in 1721 generaal der
infanterie (veldtuigmeester) ; in d. rust, die
Duitschland gedurende eenige jaren genoot,
leefde hij ale Oostenrijksch gezant a.d.hoven
v. BerlUn, Dresden en Kopenhagen, waar hO
zich d. naam v. een bekwaam staatsman
verwierf. In 1733 veroorzaakto d. dood v.
Augustus II een nieuwen oorlog tuss. Oostenrtjk on _Frankel*, daar LodeWijk XV zijn
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schoonvader Stanislaus Lescynsky weer op d.
Poolschen troon wilde helpen. Tot rijksgene-

raal der cavalerie verheven, trok SECKENDORF
met 30 000 man over d. Hunsruck en sloeg
hij d. Franschen bij Klausen, 20 Oct. 1735. d.

Spoedig daarop volgende vrede deed hem
ertoe besluiten zich uit 't openbaar leven
terug te trekken, toen in 1736 prins Eugenius
overl. en hij op diens aanbeveling tot veldmaarschalk bevorderd werd. Hij voerde in
werkelijkheid 't opperbevel over 't leger, dat
in naam onder d. hertog v. Lotharingen (later
Frans I) tegenover d. Turken stond; d. veldtocht v. 1737 viel zeer ten nadeele der Oostenrijksche wapenen uit en d. vijanden v.
SECKENDORF aarzelden niet om hem d. schuld
hiervan te wijten. Hij werd teruggeroepen en
in d. vesting Gratz gevangen gezet. d. Dood
v. Karel VI maakte een einde a. zijn uitvoerig proces, want Maria Theresia liet hem
op vrije voeten stellen. Na een kort verblijf
op zijn goederen te Meuselwitz trad hij in
dienst v. Karel VII en commandeerde hij in
1742 diens leger tegen Oostenrijk. Terwijl deze
veldtocht met d. verovering v. Baden zeer
ten voordeele v. Karel VII eindigde, was die
V. 't volgend jaar hem zeer nadeelig. Na d.
vrede V. FOssen in 1745 keerde SECKENDORF
n. Meuselwitz terug, waar hij tot 1758 in rust
leefde, toen Frederik H hem, onder voorwendsel eener ongeoorloofde briefwisseling
met Oostenrijk, gevangen liet nemen. Eerst
in 't volgend jaar werd hij tegen een borgtocht
v. 10 000 thaler ontslagen en begaf hij zich eerst.
n. Frankenland en in 1760 weer n. Meuselwitz,
waar hij 23 Nov. 1763 overl. Zie Theresius
von SECKENDORF, „Versuch einer Lebensbeschreibung des Feldmarschalls von Seckendorf'' (1792—'94, 4 dln).
Seckendorf (ANTON GUSTAV, vrijheer voN),
bekend onder d. naam PATRICK PEALE, geb. te
Meuselwitz bij Altenburg 20 Nov. 1775, is meer
nog om zijn zonderlingen levensloop dan wel
door zijn geschriften bekend. Hij studeerde to
Leipzig en te Wittenberg en ging op zijn 20e
jaar n. Philadelphia, in Amerika, waar hij les
gaf in muziek en declamatie en ook in 't
huwelijk trad, doch vanwaar hij reeds twee
jaar later n. Duitschland terugkeerde. Daar
werd hij eerst a. 't hof v. Keur-Saksen en
spoedig daarop a. dat v. Saksen-Hildburghausen in minderen rang aangesteld; doch
hij hield dit leven niet lang uit. Onder zijn
boven vermelden aangenomen naam gaf
hij vervolgens voorstellingen als plastischmimisch kunstenaar, tot hij in 1814 als hoogl.
in d. wijsbegeerte a. 't Carolinum te Brunswijk
aangesteld werd. Dit professoraat evenwel
duurde ook niet lang, daar hij uit eigenzinnigheid in 1821 weer n. Amerika vertrok,
waar d. dood hem in 1823 wegnam. Zijn geschriften bewijzen, dat hij een zeldzaam aangeboren talent, maar ook weinig grondige
kennis bezat; wij vermelden ervan d. treurepelen „Otto Hp (1805) en „Orsina" (1816),
zUnde dit laatste een vervolg op Lessing's
„Emilia Galotti", d. roman „Adelheid von
Bergau oder innere Stimmen" (1816), doch
vooral zijn „Vorle-sungen fiber Declamation
and Mimik" (1816, 2 dln) en ,Grundzage der
philosopliischen Politik" (1817). Verder heeft
men v. hem „Scenes des hOchsten Schmerzes"
(1801), „Aphorismen" (1812), „Beitrage zur
Philosophie des Herzens" (1814) en „Gedichte"
(1820).
Seckendorf (ALFRED, vrijheer von), geb.
to Meuselwitz, 14 Sept. 1796. en overl. aldaar

,28 Maart 1876, schreef onder 't pseudoniem
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ALPrN novellen, gedichten, tooneelkritiek en
reisbeschrijvingen.
Seclusie (Akte v.). Deze akte werd 4 Mei
1654, weinige dagen na 't sluiten v. d. vrede
v. Westminster, in d. vergadering der Staten
v. Holland onder eed v. geheimhouding aangenomen. Daarbij verklaarden d. Staten T..
Holland bij meerderheid v. stemmen, doch
onder protest v. d. steden Haarlem, Leiden,
Alkmaar, Enkhuizen en Edam, dat zij d. prins
v. Oranje of iernand zijner nakomelingen nooit
zouden verkiezen tot stadhouder of admiraal
hunner provincie, noch, voor zooveel hun
aanging, to zullen toestaan, dat hij tot kapi teingeneraal der Unie werd aangesteld. d. Aanleiding tot deze beruchte akte was d. volgende:
Gedurende d. eersten Engelschen oorlog Teed
onze handel zeer veel on dit, gevoegd bij
misnoegdheid, waardoor op vele plaatsen
volksbewegingen tegen d. regeering ontstonden, deed deze tot d. vrede overhellen, eensdeels uit handelsbelang, anderdeels tot hand
having v. haar gezag, daar d. Oranje-partij
door d. voortzetting v. d. oorlog steeds in
krachten toenam. Van d. andere-n kant was
ook Cromwell niet afkeerig v. d. vrede, omdat
door d. versterking der Oranje-partij ook d.
aanhangers v. Karel II gevaarlijker werden.
Hiervan onderricht, zonden d. Staten v. Holland in 't begin v. 1653 een geheimen brief
a. Cromwell, waarin zij hun geneigdheid tot
d. vrede uitdrukten; doch deze brier, in
Engeland gedrukt, wekte 't misnoegen der
overige gewesten tegen Holland op, dat buiten
hun voorkennis had gehandeld. Niettemin
wilt dit d. algemeene Staten to bewegen
tot 't afvaardigen v. gezanten n. London; in d.
loop v. deze vredesonderhandelingen drongen
d. Engelschen erop aan, dat in 't verdrag
zou bepaald worden, dat noch d. algemeene,
noch d. bijzondere Staten a. d. Prins of a.
iemand v. zijn geslacht d. waardigheid v.
kapitein-generaal, stadhouder of admiraal
zouden verleenen. Deze vernederende voorwaarde werd door d. Algemeene Staten standvastig afgewezen on zou 't afbreken der onderhandelingen ten gevolge hebben gehad, zoo
niet • Cromwell d. Staten v. Holland had
weten to bewegen tot een afzonderlijke uitsluiting v. d. Prins. d. Daarop betrekkelijke
bepaling werd dan ook uit 't vredesverdrag
weggelaten en dit had 't aannemen der akte
v. seclusie ten gevolge.
Toen dit besluit bekend geworden was, verhieven alle gewesten hun stem daartegen en
keurden deze 't gedrag v. Holland ten zeerste
af. Friesland en Zeeland leverden er scherpe
vertoogen tegen in; doch d. Staten v. Holland
gaven een uitvoerig gestelde verdediging in
't Licht, die door de Witt meesterlUk was opgesteld en waarin zij d. tegen hen ingebrachte
beschuldigingen trachtten to weerleggen. d.
Akte v. seclusie bleef bestaan, totdat Karel II
d. Engelschen troon weer beklommen had,
toen Holland, om hem to believen, haar
29 Sept. 1660 introk.
Seconde, Zie Minuut.
Secreet (v. 't Lat. secernere, afzonderen) isd. naam v. een afgezonderde, geheime plaats.
—En secret
beteekent in vertrouwen, in 't geheim. — Een secretaris was oorspronkelijk
een geheimschrijver en is nu een openbaar
beambte en schrijver in 't algemeen. Secretarie
was evenzoo d. naam v. d. geheime schrijfkamer v. een hooggeplaatst persoon of staatslichaam ; geheime kanselarij.
Sectatrix is een star v. d. 2e grootte in

't sterrenbeeld d. Wagenman, door Bayer met,.
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57'. Nooraangeduid. Rechte klimming
der-declinatie 44° 55'.
Secte (v. 't Lat. secare, doorsnijden) is
eigenlijk een weg, verder handel- of leefwtjze,
aanhang, partij enz. — Secta non timentium
Deum, sects der God niet vreezenden, was in
d. 13e eeuw d. naam v. een partt die d.
Hohenstaufischen vorst Frederik II aanhing
en zich tegen d. paus verklaarde.
Sectie (1fficopening,sectio cadaveris, autopsia)
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is d. kunstmatige opening der verschill.
lichaamsholten, met 't doel, a. 't lijk d. pathologische veranderingen, die door d. voorafgegane ziekte zijn teweeggebracht, to beoordeelen. Hierbij heeft men op d.'t minst mogelijke uiterlijke misvorming en 't gemakkeltjkste onderzoek to letten. Om d. schedelholte
to openen, maakt men een verticale huidsnede
v. 't eene oor naar 't andere; daarop wordt
d. schedelbedekking v. voren naar achteren
afgestroopt, waarop men met een horizontale
cirkelsnede d. hersenpan openzaagt en d.
hersenen blootlegt. Na afloop v. 't onderzoek
wordt 't afgezaagde schedeldak weer op zijn
plaats gebracht en worden d. naar beneden
gestroopte huidlappen met grof garen of fijn
touw aaneengehecht.
Voor d. opening der borst- en buikholte
wordt een rechte snede gemaakt v.'t onderste
gedeelte v. d. hall links langs d. navel (om
d. ronden leverband niet door to snijden) naar
d. schaambeensboog. Nadat d. huid nu v. d.
borstkas is losgepeld, worden d. ribbon bij
haar kraakbeeneinden v. 't borstbeen losgesneden en wordt 't borstbeen v. 't borstvlies
en v. 't middelrif, met kort langs 't been
loopende sneden, a. d. binnenztjde losgemaakt
en naar boven omgeslagen; men kan dan
behoorltjk d. ligging en betrekkeltjke grootte
der voor d. hand liggende organen (hart,
longen, lever, maag, milt, dikke darmen e. a.)
beoordeelen; hierna onderzoekt men d. deelen
afzonderlijk door insnijding, betasting, beschouwing, door wegen, meten, microscopisch,
scheikundig, totdat men al d. borst- en buikorganen heeft nagegaan; wanneer men nu
't onderzoek heeft volbracht, zorgt men ervoor,
dat d. bloedvaten, waaruit nog blood vtoeit,
worden dichtgebonden on dat vloeistoffen
worden uitgesponsd, en naait men vervolgens
d. gehbele snede dicht, nadat eerst 't borstbeen
weer is toegeslagen.
Moot ook d. wervelkolom worden blootgelegd, dan begint men d. sectie met 't lijk
op d. buik to leggen on maakt men een huidsnede, die langs d. geheele ruggegraat loopt;
men opent daarna d. wervels met eon opzettelijk daarvoor bestemde zaag of een beitel,
waarna 't verdere onderzoek der andere deelen
bij rugligging wordt in 't work gesteld.
Btj d. legale sectie vallen allereerst op to
merken d. uiterlijke vorm, uiterlUke kenteekenen v. beleediging, v. ontbinding, vermoedeltjke ouderdom, geslacht, spierontwikkeling, voedingstoestand. Voorts wordt't onderzoek verschillend voortgezet, naar gelang d.
processtukken vergiftiging of gewelddadigen
dwd doen vermoeden. In 't eerstgenoemde
geval worden flesschen, voorzien v. d. volgende
etiquetten, in gereedheid gehouden: 1 0. hersenen; 20. hart on longen; 3°. lever, maag on
alvleeschklier ; 4°. milt; 5". nieren en pisblaas;
60. darmen ; 7°. genitalia. d. Enkele deelen
worden afzonderl(ik ontleedkundig onderzocht
op een telkens behoorlijk gereinigde tafel,
met telkens nauwkeurig gereinigde instrumenten; tevens wordt d. inhoud v. holten,
btjv. v. hart of maag, behoorlijk opgevangen

in d. daarvoor bestemde flesch; vervolgens
verzegele men, na opteekening v. 't procesverbaal, in tegenwoordigheid der bevoegde
personen d. flesschen, die naar d. door d.
rechter benoemden scheikundige moeten worden verzonden. Dan alleen kan men met
zekerheid uit d. wetenschappelijke resultaten
v. dit onderzoek tot een eindoordeel geraken.
Dus niet een deel v. dit of dat orgaan,. maar
elk orgaan met diens inhoud most in ztjn
geheel worden bewaard, om zoodoende kleine
hoeveeIheden v. vergiften to vinden, die reeds
in zeer kleine giften doodelijk kunnen zijn
Bij vermoedelijke uitwendige beleediging
begint men 't onderzoek veeleer met 't beenstelsel der ledematen en daarna onderzoekt
men nauwkeurig d. schedel, vooral d. schedelgrond en d. hersenen; vindt men dan nog
niets, dan onderzoekt men ook d. overige
holten.
Sectie (v. 't Lat. secare, sntjden) is in d.
legers d. naam, a. een kleine taktische onderafdeeling gegeven, bljv. a. 't vierde gedeelte
eener compagnie infanterie of a. twee stukken
artillerie.
Sector is een gedeelte v. d. inhoud v. een
cirkel of v. een ellips, begrepen tuss. d. boog
v. d. kromme lijn en twee stralen of voerstralen. In 't eerste geval noemt men hem
bepaaldeltjk cirkelsector; zijn inhoud is dan
gelijk a. 't halve product v. d. lengte v. d.
boog en d. straal des cirkels of, wanneer men
't aantal graden v. d. hoek door a voorstelt, ook
I --=
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't Lichaam, dat ontstaat door d. wenteling
v. een cirkelsector om een v. d. grensstralen,
is een bolsector. 't Is een gedeelte v. een
bol, begrensd door een deol v. 't boloppervlak
en een kegelvlak, waarvan 't toppunt in
't middelpunt v. d. bol ligt en 't apothema
gelijk is a. d. straal v. d. bol. d. Inhoud wordt
voorgesteld door d. formule I = 2:3 n rQ. h als
It d. hoogte is v. 't bolsegment, dat d. sector
v. 't oppervlak v. d. bol afsnijdt.
Seculair, Zie Saeculair (ook 't Supplement
op dat woord).
Secundianen, een secte of afdeeling
onder d. Valentinianen, welke een tak der
Gnostieken uitmaken (zie Valentinianen en
Gnostieken). Hun stichter, SECIINDUS, die in d.
2e eeuw leefde, leerde twee eeuwige beginsalon, licht en duisternis, waaruit goed on
kwaad ontstaan zjjn. Zie Dualismus.
Secundogenituur (v. 't Lat. secundus, d.
tweed°, en genere, gignere, voortbrengen) is d.
naam v. eon schadeloosstelling ten behoove
v. d. jongere zonen v. een adellijken stam,
wanneer d. eerstgeborene in 't bezit v. alle
voorvaderltjke goederen blijft. Ook yeeft men
dien naam wel a. een vnistendom, dat-voortdurend in 't bezit v. d. jongere prinsen v.
zeker geslacht is; zoo was btjy. Toscane tot
1859 een secundogenituur v. 't hull HabsburgLotharingen.
Sedaine (hucHEL JEAN), een talentvol
schrjjver voor 't tooneel, in 1719 to Part*
gob. Zijn wader, die architect was geweest,
overl. onder zeer kommervolle omstandigheden, zoodat Michel zich verplicht zag metselaar to orden, door welk handwerk htj
voor zich, zUn moeder en twee jongere brooders d. kost won. Zijn vltjt trok d. aandaebt
v. d. bouwkunstenaar Buron; terwijl eenige
gedichten, door hem gemaakt, in handen kwamen v. Lecomte, die er zooveel goads in vond,
,
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dat hij SEDAINE d. middelen verschafte om
zich geheel a. d. letteren te wijden. d. Grootste
voorliefde gevoelde hij voor d. opera comique ;
zijn eerste stuk in dit genre was „Le diable
quatre" (1756), waarvoor Philidor d. muziek
componeerde. d. Liefste zijner opera's is „Rose
et Colas" (1764). Behalve deze ztjn d. volgende

geruimen tijd op 't repertoire gebleven : „Aline,
reine de Golconde", „Amphytrion", „Le magnifique", „Aucassin et Nicolette", „Richard
Coeur de Lion" en „Guillaume Tell"; &retry
en Monsigny schreven daarvoor d. muziek.
Onder zijn comedian verdienen vermeld te
worden: „le Philosophe sans le savoir" (1766)
en „la Gageure imprevue". Zijn gedichten en
hekelbrieven, alle v. bijzondere vlugheid en
gemakkelijkheid getuigende, waren in ziju
tijd zeer gezocht en evenzeer ztjn leerdicht
„Le Vaudeville" (1756). SEDAINE werd in 1768
lid der acadOmie en overl. 17 Mei 1797. Zijn
„Oeuvres dramatiques" verschenen in 1760 en
'66, in 4 dln. Een bloemlezing daaruit („Oeuvres choisies") bezorgde Auger, die haar door
een levensbeschrijving v. SEDAINE liet voorafgaan (1813).

Sedan, een stad in 't Fransche depart.

Ardennen, tot 1875 een vesting v. d. tweeden
rang, 10 KM. v. d. Belgische grens verwilderd en gelegen a. d. spoorwegen v. Mezieres
n. Longuyon en Sedan-Verdun. d. Stad heeft
een hoofdkantoor voor d. belastingen, verscheidene kerken, twee bibliotheken, een
college, een ambachtsschool, een slot, groote
krijgsmagaztjnen, een tuighuis en een gedenkteeken voor Turenne, die hier gel). werd; 't
aantal inw. bedraagt 16 609. d. Stad heeft
veel fabrieken v. zwart laken en ook d. geheele omtrek is rijk a,. fabrieken; tevens wordt
er veel a. ooftbouw gedaan. In d. FranschDuitschen oorlog verkroeg Sedan een groote
vermaardheid door d. slag v. 1 Sept. 1870 en
door d. capitulatie v. 2 Sept. daaropvolgende,
ten gevolge waarvan 't 85000 man sterke

Fransche Leger in d. handen der Duitschers
vial en keizer Napoleon, die gedurende d.
slag to Sedan aanwezig was, gevangen werd
genomen en n. WilhelmshOhe werd gevoerd.
Zie Wimpfen „Sedan" (1871).
Sedes (v. &dere, zitten) is 't Lat. woord
voor stool, zetel, woonplaats. — Sedes apostolica is d. pauselijke stool. — Sedes (of Sella)
stercoraria was in vroegeren ttjd een purperen
stool, die voor d. deur der kerk v. s. Lateraan
stond en waarop d. nieuw verkozen paus
plaats nam, terwijl men d. woorden zong:
„Suscitat de pulvere egenum et de st erco re
erigit pauperum" (Ps. CXIII :7). — Sedes belli,
't oorlogstooneel.
Sediment (v. 't Lat. sedere, zich neerzetten)
is een andere naam voor bezinksel, neerslag;
in d. geologie spreekt men v. sedimentaire lagen
en sedimentaire gesteenten voor formaties, welke
zich uit 't water hebben afgescheiden.
Sedir is een veranderlijke star in 't
sterrenbeeld Cassiopeia, door Bayer met a
aangeduid. Rechte klimming 7° 52'. Noorderdeclinatie 55° 39'Sedulius, eon priester, die in d. 5e eeuw
leefde en zich bekend heeft gemaakt door
verschill. dichtstukken, waarvan een („Mirabilia diving") over 't Paaschfeest 't voorn. is.
Ook stelde hU een hymne („De incarnations
verbi") uit versregels v. Virgilius to zamen.
d. Eerste uitgaaf v. 't eerstgenoemde is to
Leipzig in 1999, een volgende door Juret to
ParUs in 1585 bezorgd. Latere uitgaven v.
SEDULIUS zijn : die v. Cellarius (1704), die v.
Arntzenius (1761) en die v. Arevali (1794).
VIII.

SEE.
Seebach (MARIE), een beroemde tooneel-

speelster, 24 Febr. 1837 to Riga geb. Reeds
als kind betrad zij d. planken; zij bezocht later
't conservatorium to Keulen, om zich tot
operazangeres to vormen, doch bepaalde zich
daarna weder bij 't tooneel. Vooral in 't
treurspel muntte zij uit; haar geliefdste rollen waren die v. „Gretchen", „Klarchen" en
„Ophelia", waarmee zij dan ook to Hamburg,
Weenen, Berlijn, Dresden on in andere groote
steden d. meesten roam inoogstte. In 1859
trad zij to Hannover in 't huwelijk met d.
zanger Niemann, met wien zij zich in 1866
to Berlijn vestigde ; doch weldra word dit
huwelijk ontbonden en ondernam SEEBACH
tooneelreizen naar Rusland, Nederland en
Amerika.
Seebeck (THOMAS JOHANN), geb. 9 Apr.
1770 to Reval, studeerde to Berlijn en to Gottingen in d. geneeskunde, maar legde zich
later vooral op d. natuurkunde (voornarnelijk
magnetisme on electriciteit) toe. Hij overl.
10 Dec. 1831 to Berlijn. — Zijn zoon LUDWIG
FRIEDRICH WILHELM AUGUST, geb. 27 Dec. 1805
to Jena, werd achtereenvolgens leeraar in d.
natuurkunde to Berlijn, directeur der technische school to Dresden (1843) en gewoon
hoogl. a. d. universiteit te Leipzig (1849), maar
overl. reeds 19 Mrt 1849 to Dresden. d. Meeste
zijner verhandelingen over natuurkunde werden opgenomen in d. „Annalen" v. POGGENDORFF.

Seekers (v. 't Eng. to seek, zoeken), d.
zoekenden (Lat. quaerentes), een secte onder

d. Presbyterianen in d. 17e eouw, welke beweerde, dat d. ware godsdienst nog moest
gezocht worden.
Seeland (Deensch Sjdlland), 't grootste
en belangrijkste eiland v. 't koninkrijk Donemarken, gelegen tuns. 't Kattegat en d. Oostzee, wordt door d. Sond v. Zweden gescheiden
en door d. groote Belt v. Funen, is ruim 16
ration lang en 13 a 15 uur breed, heeft op
een oppervl. v. 137V4 vk. mij1 760 000 bewoners en is een bijna geheel vlak land, slechts
a. d. zuidoostkust met kalkbergen bezet. d.
Kust biedt vele inhammen aan, fjords geheeten, waarvan d. grootste d. Roeskilde-Iisefjord
a. d. noordkust is. Rivieren vindt men er
weinig; d. voorn. is d. Suusa in 't Zuiden,
11 mijlen lang; daarentegen zijn er vrij groote
meren, o. a. 't Esrom-, Arre- en Furemeer.
Zoowel d. riviertjes als d. moron ztjn rijk a.
visch. Fraaie beukenwouden versieren sommige streken v. 't eiland, dat op d. meeste
plaatsen, vooral in 't zuiden, uitmuntend
bouwland oplevert, terwijl 't noorden hier en
daar zandig en onvruchtbaar is; ook treft
men er veel weiland aan, waarop fraai rundvee en beste paarden grazen.
d. Voorn. stad op Seeland is Kopenhagen,
d. koninklUke residentie; andere steden zUn
Roeskilde on Elseneur.
't Stift Seeland bevat behalve 't groote ail.
Seeland nog d. eilanden Sams-o8, Moen (Meeuwen-eiland) en Bornholm, benevens vele kleinere eilandjes. 't Stift beslaat een oppervl. v.
144 vk. mijlen en bevat 800 000 inw.; 't wordt
in zes stiftsambten verdeeld, t. w. Kopenhagen, Frederiksborg, Holbek, Sor-oe, Prast-Oe
en Bornholm.

Seeland is ook d. naam v. eon aanzienlijke landstreek in 't Zwitsersche kanton Bern,
reikende v. 't meer V. Neuchatel tot Solothurn
of Soleure en besproeid door d. Aar.
Segesta, ook Aegesta of Egesta. op d.
noordkust v. Sicili8, a. een diepe baai, waarschljnlijk 't tegenwoordige Castellamare, was
32
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door d. Chalcideefts uit d. stad Zancle gesticht.
Volksverhaal echter schreef, golf,* uit d.
redevoering v. Cicero tegen Verres, IV. 33,
't ontstaan dier stad a. een schaar gevluchte Trojanen toe en noemde Aeneas als
stichter. Een oorlog, die in 416 tuss. Segesta
en d. naburige stad Selinus uitbrak, had ten
gevolge, dat d. Atheners besloten er een geduchte macht a. yolk en schepen heen te
zonden onder Nicias, Lamachus en Alcibiades.
Na d. ongelukkigen afloop v. dien tocht riepen
d. bewoners v. Segesta d. hulp der Carthagers
in, die (410 v. Chr.) ruim 5000 man en in 't volgend jaar 100 000 man derwaarts zonden. d.
Stad bleef bezet door d. Carthagers, die door
Agathocles v. Syracuse wel voor korten tijd
verdreven werden, doch weer terugkwamen
en zich staande hielden, totdat d. bewoners
ten tijde v. d. eersten Punischen oorlog d.
Carthaagsche bezetting vermoordden en d.
stad onder d. bescherming der Romeinen stelden, die haar (wegens haar voorgewende Trojaansche of komst) een zekere mate v. vrijheid lieten behouden. Op d. berg Eryx stond
een slechts gedeelteldk voltooide tempel, die
a. Venus gewijd was.
Segestes was, evenals Herman of Arminius, een vorst der Cherusken tijdens d. oorlogen der Romeinen in Germania. Hij wordt
als getrouw en zacht v. karakter geprezen
door d. Romeinsche schrijvers, die daarentegen Arminius laken. Arminius had Thuesnelda, d. dochter v. SEGESTES (die a. een
andoren vorst ten huwelijk beloofd was), met
geweld genomen en zich zoodoende d. haat
zijns schoonvaders op d. hals gehaald. SEGESTES bracht d. plannen der Germanen voor d.
nederlaag v. Varus (9 n. Chr.) a. 't licht en
wenschte, tegelijk met andere stamhoofden,
met ketenen beladen te worden, totdat d.
waarheid v. zijn beweren zou blijken. Varus
sloeg d. waarschuwing in d. wind en leed een
geduchte nederlaag; en SEGESTES werd door
zijn landgenooten ertoe gedwongen zich a.
hunne zijde to scharen. Toen Germanicus (14
n. Chr.) d. strijd a. gene zijde v. d. Rijn hervatte, riep SEGESTES d. hulp der Romeinen
tegen zijn stamgenooten in. Hij werd met
velen der ztjnen, onder wie ook ztjn zoon
Segimund en zijn dochter Thuesnelda ontzet
en hield zich later in d. Romeinsche prov. GalliC op. Thuesnelda beviel v. een zoon, die te
Ravenna werd opgevoed en vele wederwaarheden moat hebben ondervonden, waarvan 't
verhaal echter schijnt verloren te zijn gegaan.
Men vindt over SEGESTES een uitvoerig bericht btj Tacitus, „Annales". d. Naam der
dochter, aldaar niet vermeld, komt voor bij
Strabo.
Seghers (DANIEL), een beroemd bloemschilder, 6 Dec. 1590 to Antwerpen gab. en
door J. Breughel in d. kunst onderwezen. Htj
trad reeds op jeugdigen leefttjd in d. orde
der Jezuieten en schilderde btj voorkeur d.
legenden hunner Heiligen of liever die tafereelen werden door andere meesters naar ztjn
aanduiding geschilderd on door hem met een
schoon geschilderden bloemkrans omgeven.
SEGHERS bezocht ook Rome en bestudeerde
d. groote meesters, doch keerde ten slotte
weer naar d. kinderen v. Flora terug, welke htj
zoo meesterltjk weergaf, dat ztj thans nog
als op atIn paneelen schtjnen to bloeien. Dikwigs zijn doze bloemen geslingerd om geschilderde basreliefs; soms zijn ze in vazen
tot bouquetten vereenigd. Ztjn work was
zeer gezocht; vorsten eh grooten wedijverden
om 't bezit ervan en betaalden 't duur. d.
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Prins en prinses v. Oranje vereerden SEGHERS
voor twee geschilderde vazen met bloemen
eon gouden palet, een geemailleerden rozenkrans en een gouden crucifix v. een pond
zwaarte. Te Antwerpen in d. Jezuietenkerk bevindt zich een „Maria met 't kind",
door Rubens geschilderd, waarom SEGHERS een
bloemenguirlande slingerde. 't Museum te
Amsterdam bezit een grooten bloemenkrans
v. SEGHERS met een s. Ignatius v. C. Schut;
't museum to 's-Gravenhage een dergelijken
krans met „Maria on 't kind" daarin. To
Weenen bezit d. galerij Belvedere drie stukken v. SEGHERS in dergelijken trant e. a. musea
eveneens; d. middentafereelen zijn vaak door
C. Schut, enkele keeren door v. Dijck e. a.
meesters uit d. school v. Rubens vervaardigd.
SEGHERS overl. 2 Nov. 1661.
Seghers (GERARD), een broader v. d. bovengenoemde, gob. to Antwerpen in 1589, was een
verdiensteltjk historieschilder; hij werd door
H. v. Balen en A. Janssens in d. kunst onderwezen on schilderde aanvankelijk landschappen met bijbelsche stoffage. Vervolgens n.
ltalie gereisd, studeerde hij daar vooral naar
d. werken v. Manfredi en Cigoli. Vandaar schijnt
hij zich n. Spanje begeven to hebben, waar
hij in dienst v. 't hof stond. Naar Antwerpen
teruggekeerd, schilderde htj in d. donkeren,
krachtigen trant v. Caravaggio; maar daar d.
smaak zijner tijdgenooten meer was voor 't
heldere en schitterende koloriet v. Rubens
on diens school, trachtte hij ztjn Ital. manier
met die v. Rubens to vereenigen, wat hem
niet slecht gelukte. Zijn werken zijn zeer
talrijk. Men treft daze vooral a. in Belgische
kerken on musea. 't Museum v. Antwerpen
bezit v. hem o. a. „d. Verloving der H. Maagd",
„d. H. Maagd met 't kind en s. Catharina",
„d. Verrukking der H. Theresia" en „s. Stanislas in d. orde der Jezuieten opgenomen"; d.
s. Jakobskerk aldaar „s. Yves" en „s. Carlo
Borromeo"; d. Lievevrouwekerk to Brugge
„d. Aanbidding der drie Koningen" en een
voorstelling v. d. „Holland"; d. s. Bavokerk
to Gent „d. Marteldood v. s. Livinius"; d.
s. Michielskerk aldaar „d. Geeseling"; d. s. Pieterskerk aldaar „d. Genezing v. een blinds
door Petrus" en ,d. Opwekking v. Lazarus";
't Belvedere to Weenen twee door SEGHERS
gestoffeerde landschappen v. Artois; 't museum
to Berlijn „Christus btj Martha en Maria";
't Louvre „s. Franciscus in geestvervoering"..
SEGHERS overl. te Antwerpen in 1651. Daar
zijn schildertjen zeer gezocht waren, bestaan
er vele gravuren naar, door Bolswert, Paul
Pontius e. a. vervaardigd.
Seghers (HERCULES), een uitmuntend kunstenaar uit d. bloeitijd der .Elollandsche school,
die in gin met buitengewoon rijke phantasie
gecomponeerde landschappen veel genialiteit
verried, maar door zijn ttjdgenooten niet begrepen ward. Er moest nog eerst een Rembrandt komen, ear men 't begrip verkreeg v.
d. schoonheid eener even breede on stouts
als krachtige en indrukwekkende vertolking
der natuur. En zelfs toen nog werd dat begrip
lang fist algemeen. SEGHERS vond geen aanmoediging, noch voor ztjn schildertjen, noch
voor ztjn etsen, die bltjkens eenige exemplaren,
in 't prentkabinet v. 't Amsterdamsche museum bewaard, met behulp v. een eigenaardig
procede bewerkt on eon soort v. kleurendruk
waren. Rembrandt heeft ongetwtjfeld die prenten niet alleen .gekend en in bezit gehad
kens d. inventaris v. zUn inboedel), maar ook
liverig en met vrucht bestudeerd. Hij besefte
er d. waarde v. on d. maker zelf, ondanks
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impopulariteit en gebrek, gevoelde, dat zij tot
't nageslacht zouden spreken v. zijn genie.
Dit belette niet, dat hij onder d. miskenning
gebukt ging; hij trachtte haar te vergeten
door zich a. onmatigheid over te geven en
verloor 't leven ten gevolge v. een val in
dronkenschap. Immerzeel verzekert, dat v,
zijn werk 15 bekende prenten zijn overgebleven. Men vermoedt 't bestaan v. nog weer.
Segment. In d. meetkunde is een segment vooreerst een gedeelte v. een dor zijden
eener vlakke figuur. Btjy.: d. Loodlijnen, die
uit d. hoekpunten v. een driehoek op d. zijden
worden neergelaten, verdeelen deze in twee
segmenten; en een lijn, die d. drie zijden des
driehoeks of haar verlengden snijdt, m. a. w.
een transversaal, zal elk der zijden in twee
segmenten verdeelen, die d. eigenschap hebben, dat d. producten der niet a. elk. grenzende segmenten even groot zijn; d. segmenten zijn in dat geval d. afstanden v.'t snijpunt
tot elk der hoekpunten. Hieruit blijkt, dat
't segment niet altoos een gedeelte der zijde
is, maar ook grooter dan deze kan zijn.
Een cirkel-segment is een deel v. een plat
viak, dat begrensd wordt door een cirkelboog
en d. koorde, die dien boog onderspant.
Iedere koorde verdeelt d. cirkel in twee segmenten, v. welke 't eene kleiner, 't andere
grooter is dan d. halve cirkel. d. Inhoud wordt
gevonden door d. inhoud des sectors te verminderen of te vermeerderen met dien des
driehoeks, gevormd door d. koorde en d.stralen, die v. d. einden der koorde naar 't middelpunt getrokken worden.
Een bol-segment is een gedeelte eens bols,
dat door een plat viak daarvan wordt afgesneden. 't Gebogen oppervlak v. een bol-segment is gelijk a. 't product v. d. omtrek eens
grooten cirkels v. d. bol, waartoe 't segment
behoort, en zijn hoogte of = 2 r rh, als r d.
straal v. d. bol en h d. hoogte v. 't segment
voorstelt. d. Inhoud v. een bol-segment is
gelijk a. d. inhoud des cylinders, die 't grondvlak v. 't segment tot basis en d. helft v.
zijn hoogte tot hoogte heeft, vermeerderd
met d. inhoud v. een bol, die d. hoogte v. 't
bolsegment tot middellijn heeft.
Sego, een stad in Nigritie of Soodan, a. d.
Dsjoliba of Niger, op ruim 13° N.-Br. en 7°
W.-L. v. Greenw., met omstr. 25 000 inw., verscheidene moskeebn en uitgebreiden handel.
Mungo Park zag hier voor 't eerst d. Dsjoliba.
Segovia, een provincie v. Oud-Castilie,
in Spanje, tuss. Valladolid, Burgos, Soria,
Guadalaxara, Madrid, Toledo en Avila gelegen, bevattende op een oppervl. v. 124 vk.
mijlen 156 000 inw. 't Land is bergachtig en
doorsneden door d. rivieren Riaza, Duraton,
Cega e. a., welke haar wateren in d. Duero
storten; 't klimaat is over 't algemeen gematigd, slechts ruw op d. hoogten. Men teelt er
koren, peulvruchten, oliezaad, hennep, vlas
en meekrap; ook zijn er vele bosschen. d.
Metalen, die d. bergen bevatten, laat men nog
meerendeels in bun schoot rusten; daarentegen
heeft men er een uitmuntende schapenfekkerij. d. Nijverheid bestaat voornamelijk
in potaschziederij, lakenweverij, zeepziedertj,
pottenbakkerij on looierij.
d. Hoofdstad, ook Segovia, in 't dal der Eresm arivier a. d. voet v. 't Guadarama-gebergte
gelegen, telt 12 000 inw. on is d. zetel v. een
bisschop. Naar verhouding v. 't aantal inw.
is dat der kerken en kloosters verbazend
groot (24). d. Voorn. gebouwen zijn d. prachtige
hoofdkerk, 't oude Moorsche kasteel, dat thans
tot tuighuis en gevangenis dient, en d. goed
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bewaarde Romeinsche waterleiding v. 3000
schreden lengte on 33 M. hoogte, welke hier
en daar drie rtjen bogon boven elk. heeft.
Segrijn, ook chagrijn en in d. Levant
saghir genoemd, is een bijzonder sterke ledersoort, door d. Armeniers on aangrenzende
volken uit 't gedeelte v. d. huid v. paarden
en ezels bereid, 'twelk zich op d. rug onmiddellijk boven d. staart bevindt. In Engeland maakt men intusschen ook segrijnleer
(sliagreen) v. d. huid v. haaien, zeehonden e. a.
dieren. Zie 't art. Lederbereiding.
Segur (JOSEPH ALEXANDRE, VICOMte DE).
Doze bekende Fransche letterkundige en
tooneeldichter werd to Parijs in 1756 geb. Hij
trad in d. krijgsdienst en klom op tot d. rang
v. veldmaarschalk. Gedurende d. omwenteling
verloor hij zijn vermogen en moest hij v. d.
opbrengst zijner pen bestaan. Hij overl. to
Bagneres, 27 Juli 1805. Tot zijn eersten letterarbeid behooren een kunstig nagehootste
„Correspondance secrete de Ninon de l'Enclos"
(1790) on d. roman „La femme jalouse" (1791).
Zijn laatste werk, „Les femmes. leur condition et leur influence" (1803, 3 dln), is meermalen uitgegeven en zijn „Oeuvres diverses"
zijn verzameld uitgegeven to Parijs, 1819.
Zijn broeder
Segur D'Aguesseau (LOUIS PHILIPPE,
graaf DE) werd 10 Dec. 1753 to Parijs geb.
Nadat hij in d. krijgsdienst in Amerika met
Washington en Lafayette was bekend geworden, zond Lodewijk XV hem als gezant
n. Rusland, waar hij zeer in d. gunst v.
keizerin Catharina II deelde. Nadat hij tijdens
't Schrikbewind 't aanzienlijke vermogen zijner
echtgenoote had verloren, leefde hij in atzondering to Chatenay bij Sceaux, waar hij
onderscheidene werken schreef. Gedurende
't Consulaat was hij lid v. 't wetgevend
lichaam; bij d. stichting v. 't keizerrijk word
hij opperceremoniemeester en later lid v. d.
senaat. Koning Lodewijk XVIII benoemde
hem bij d. Restauratie tot pair des rijks, een
waardigheid, die hij, door zijn overgaan tot
Napoleon gedurende d. 100 dagen, verloor en
eerst in 1818 terugbekwam. Hij overl. kort
na d. val v. d. oudsten tak der Bourbons,
27 Aug. 1830. Zijn „Oeuvres completes" worden
v. 1824—'30 uitgegeven; als d. voorn. daarvan
noemen wij „Tableau historique et politique
de l'Europe de 1786—'96" (1800, 3 dln), in 't
Nederl. vertaald onder d. titel „Geschiedenis
v. d. voorn. gebeurtenissen v. Frederik Willem II, koning v. Pruisen" (1802, 2 dln), „Contes,
fables" enz. (1800), gevolgd door „Romances
et chansons" (1819), „Histoire universelle"
(1817, 44 din), Nederl. 1829, „Galerie morale et
politique" (1817) en zijn hoofdwerk „Memoires,
ou souvenirs et anecdotes" (1825, 3 dln).
Segur (PAUL PHILIPPE, graaf DE), tweede
zoon v. d. voorgaande, werd 4 Nov. 1780 geb.
Zeer jong in krijgsdienst getreden, gaven d.
veldtochten der republiek tegen 't verbonden
Europa hem spoedig gelegenheid om zich to
onderscheiden. In Holland blonk htj uit door
persoonlijken moed en daarna streed hij onder
Lewarbe en Loison in Grauwbunderland, terwijl htj bij Hohenlinden een eervolle verrnelding verdiende. Over d. veldtocht in Grauwbunderland schreef „Campagne du gOneral
Macdonald dans les Grisons" (1802). Dit vestigde d. aandacht v. d. eersten consul op hem,
die hem in 1802 tot adjudant en gonverneur
der pages benoemde. Gedurende d. vredesjaren
1803-1804 werd hij met eenige diplornatische
zendingen n. Denemarken en Spanje belast:;
hij beyond zich echter in 1805 weer in 't hoold-
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kwartier des keizers en onderhandelde met
Mack over d. capitulatie v. Ulm. In 1806
diende hij bU 't leger v. Massena in Italic en
streed hij voor Gaeta; hij werd echter in 't
zelfde jaar bij 't groote leger teruggeroepen en
woonde d. veldslag v. Jena bij. Als adjudant
des keizers volgde hij dozen n. Polen; hij
werd bij Nasielsk (24 Dec.1806) door d. Russen
gevangen genomen en na d. vrede v. Tilsit
uitgeleverd. Hierop ging hij als chef v. een
regiment huzaren n. Spanje en bestormde hij
met d. Poolsche lansiers d. hoogten v. Soma
Sierra (30 Nov. 1807), voor welke daad d. keizer
hem tot kolonel bevorderde. In d. jaren 1812,
'13 en '14 diende hij als brigade-generaal. In
laatstgenoemden veldtocht moest hij 't 5e
regiment der garde organiseeren, a. welks
hoofd hij vooral uitblonk. Na d. val des keizers gaf Lodewijk XVIII hem 't bevel over
d. cavalerie, uit d. oude garde gevormd. In
d. 100 dagen voegde hij zich echter weer bij
d. keizer en diende hij, als chef v. d. staf, bij
't legerkorps, dat d. Rijn moest dekken. Na d.
tweede restauratie werd hij in 1818 als marechal-de-camp aangesteld en maakte hij v. d.
langen vrede gebruik om zijn „Histoire de
Napoleon et de la grande armee en 1812" (1824)
to schrijven. Dit work maakte veel opgang.
't 'Nerd door d. generaal Gourgaud in zijn
„Examen critique' (1825) hevig bestreden,
wat aanleiding gaf tot een tweegevecht.
Zijn „Histoire de Russie et de Pierre le Grand"
(1829, 2 din) munt meer uit door een bevalligen stijl dan door grondig onderzoek. d.
Franscho academie koos hem in 1830 tot lid.
Na d. Juli-revolutie kwam hij weer in actieven dienst en in 1831 werd hij tot luitenantgeneraal en pair benoemd. Met behulp v. d.
papieren zijns vaders gaf hij een „Histoire de
Charles VIII" (1835, 2 din) uit.
Seidelius (MARTINUS), een Silezier, die in
d. 17e eeuw leefde, uitte een menigte zonderlingo begrippen aangaande d. Heiland, ontkennende, dat Jezus d. Messias was, daar
deze wegens d. zonden des Joodschen yolks
nooit verschenen was an ook nimmer verschijnen zou. Hij merkte Jezus Christus alleen
aan als uitlegger en hervormer v. 't Mozalsme
en, om zijn leerstellingen aannemelijk to
maken, verwierp hij al d. geschriften des
N. V. Zie Zeltner, „Historia Crypto-Socinianismi".
Seikhs, Zie Sikhs.
Seiler (GEORGE FRIEDRICH), gab. 24 Oct.
1733 to Kreusen, in Beieren, was d. noon v.
een armen pottenbakker. Tot opleiding in d.
godgeleerdheid in staat gesteld, maakte hij,
prediker to Coburg zijnde, door zijn geschrift
„Ueber den Geist and die Gesinnungen des
vernunftmaszigen Christenthums" (1769, waarvan weldra 10 uitgaven verschenen) zooveel
opgang, dat hij tot hoogl. der godgeleerdheid
to Erlangen benoemd werd. Ook warden hem
d. waardigheden v. geheim kerkeraad, consistoriaal-raad en superintendent opgedragen.
Hij overl. to Erlangen, 13 Mei 1807. Ouder zijn
talrijke geschriften zijn zeer gezocht: „Geschichte der geoffenbahrten Religion" (1772, in
't Ned. vertaald door Clarisse : „Over d. goddeNice openbaringen", 1800) en „Erbauungsbuch"
(1782, 2 din). Zijn „Biblische Hermeneutik"
(1800) is door Heringa in 't Nederl. overgezet
onder d. Cite! „BUbelsche uitlegkunde" (1804).
gelijk ook nog meer v. zijn geschriften in
onze taal zijn overgebracht, met name „Over
d. godheid v. J. C." (1799), „d. Leer v. Jezus'
verzoendood" (1800), „Verdediging v. het Christendom" (1804), „Godsdienstig handboek over
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d. lUdensgeschiedenis" (1807) en „Bijbelsch

huisboek" (1819, 5 din).
Seine, in d. Oudheid Sequana, een rivier
v. Midden- on Noord-Frankrijk. Zij ontspringt
op 't plateau v. Langres, in 't depart. Cote
d'Or, wordt bij Oigny bevaarbaar voor vlotten
en kleine schepen on weldra, na d. vereeniging
met d. Aube bij Marcilly, ook voor grootere
vaartuigen. Haar stroomrichting is over 't
geheel noordwestwaarts; haar lengte bedraagt
776 KM. Tot ParUs stroomt ze vrij snel, maar
beneden deze stad wordt zij ten gevolge v.
d. talrijke bochten en kronkelingen trager in
haar loop. d. Voorn. rechter-zijrivieren v. d.
Seine zijn d. Aube, d. Marne en d. Oise, terwijl
a. d. linkerzijde worden opgenomen d. Yonne,
d. Loing, d. Essonne on d. Eure. Door d. Loing
staan d. Seine en d. Loire langs d. kanalen v.
Briare, Montargis en Orleans met elk. in verbinding. Voor groote zeeschepen wordt d.
rivier bevaarbaar bU Rouaan; tuss. Havre en
Honfleur mondt' zij met een 10 KM. breede
mond in 't Kanaal. Haar stroomgebied is
bijna 1414 vk. mijien groot.
't Fransche depart. Seine telt op 479 vk.
KM. 3 141 595 inw. en is dus 't kleinste, maar
tevens 't volkrijkste departement v. geheel
Frankrijk. 't Is 't middelste gedeelte v. 't
voormalige hertogdom Isle de France en
strekt zich a. weersaden v. d. Seine uit,
drijft weinig landbouw, maar des to meer
wordt er a. d. teelt v. groenten en ooft gedaan. Belangrijk zijn d. steen- en gipsgroeven.
d. Industrie houdt honderdduizenden arbeiders bezig. 't Departement wordt verdeeld
in d. arrondissementen Parijs, s. Denis en
Sceaux.
't Fransche depart. Beneden-Seine (SeineInferieure), t. N. v. 't depart. Seine-et-Oise gelegen en door 't Kanaal of La Manche beg rensd, beslaat een oppervl. v. 6036 KM , met
839 867 inw.; 't wordt ingenomen door een
liefelUke, grootendeeis zeer vruchtbare vlakte,
bedekt met korenvelden, wijngaarden, weiden
en bosschen en talrijke kasteelen en kloosters.
d. Seine doorstroomt met groote bochten 't
westeltjk gedeelte; d. oostelijke grensrivier,
d. Bresie, d. Bethume en andere kleine rivieren gaan onmiddellijk naar 't Kanaal.Katoenspinnerij en lakenweverij zijn d. voorn. takken v. industrie; ook worden er veel wQllen
goederen vervaardigd. Handel en vischvangst
sun made zeer belangrijk. 't Departement
wordt verdeeld in d. arrondissementen Rouaan,
Le Havre, Dieppe, Yvetot en Neufchatel. d.
Hoofdstad is Rouaan.
't Fransche depart. Seine-et-Marne ligt t. 0. v.
't depart. Seine en beslaat een oppervl. v. 5736
KM, met 356 709 inw. 't Omvat een vlakte, die
door lage rijen kalkheuvels wordt doorsneden
en besproeid wordt door d. Marne met haar
zurivieren, d. Morin met d. Abetin on d. Qurcq;
't Qurcq-kanaal behoort bijna geheel tot dit
departement. 't Heeft schoone bosschen, voortreffelijke weiden en veel landbouw; tarwe is
d. voorn. graansoort. Van veel belang is ook
d. schapenteelt. d. Industrie levert papier,
beetwortelsuiker, porselein, fayence en leer.
't Departement wordt verdeeld in d. volgende
arrondissementen Melun, Meaux, Coulommiers, Provins en Fontainebleau. Melun is d.
hoo fdstad.
't Fransche depart. Seine-et-Oise ligt ten W.
v. 't depart. Seine-et-Marne en telt op een
oppervl. v. 6604 KM , 628 590 inw. 't Land
wordt doorstroomd door d. Seine, die hier d.
Essonnes, d. Yeres, d. Oise en d. Epte opneemt, en is rjjk a. koren en wijn. d. Schapen-
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teelt is algemeen verbreid:
delfstoffenrijk
levert gips, krijt en bouwsteen. d. Industrie
is v. veel beteekenis; wol- en katoenfabrieken, leerlooierijen en porseleinfabrieken vindt
men op verscheidene plaatsen. 't Departe.
ment wordt verdeeld in d. arrondissementen
Versailles, corbel', Pontoise, Mantes, Rambouiilet en Etampes. Versailles is d. hoofdstad.
Seinen, seinteekens of signalen zijn in
't algemeen aangenomen teekens, waardoor
men 't een of ander, 'tzij v. nabij, 'tzij op afstanden, kenbaar wil maken. d. Voorposten
v. een leger, in d. nabijheid v. d. vijand, ontvangen wachtwoorden, die dikwijls veranderd
en steeds geheim gehouden worden. Bij d.
nadering v. een persoon spreekt d. soldaat
't sein uit ; daarop moot d. ander met 't
contra-sein antwoorden; kan hij dit niet, dan
wordt hij aangehouden en a. d. wacht overgeleverd. Op die wijze tracht men zich tegen
spionnen te beveiligen. -- Seinen met lantaarns zijn bij nacht •zeer gebruikelijk op
binnenvaarten, om d. aanwezigheid v. schepen
a. te duiden en 't aanzeilen te voorkomen.
Een vrij volkomen manier v. seinen is die
door middel v. seinvlaggen, die o.a.bij d. zeevarende natien in gebruik zijn. Iedere natie
heeft haar seinvlaggen, die met bepaalde
nommers zijn gemerkt en waarmee, door
haar op een voorgeschreven wijze te combineeren, een groot aantal getallen kan aangegeven worden. leder getal komt overeen
met een bepaling, die in d. seinboeken, waarvan ieder schip voorzien wordt, is omschreven.
Bovendien zijn er geheime seinen, die alleen
a. d. bevelhebbers der schepen bekend zijn.
In ttjd v. oorlog worden d. nommers der
vlaggen veranderd. Nog maakt men gebruik
v..zoogen. telegraafvlaggen, die meer bepaald
bestemd zijn, om zinsneden, op bijzondere
omstandigheden betrekking hebbende, over
te seinen, m. a. w., waarmee men zich op
twee schepen met elk. over ieder willekeurig
onderwerp kan onderhouden. d. Hier bedoelde
seinen dienen tot onderling verkeer der
oorlogsschepen v. denzelfden staat. Tot d.
seinen uit 't dagseinboek der Nederlandsche
zeeinacht ztjn noodig: 10 vlaggen, 10 wimpels
en 3 herhalingswimpels. In geval v. stilte,
als d. vlaggen niet uitwaaien, vervangt men
haar door seinramen. d. Koopvaardtj-schepen
maken veel gebruik v. d. seinen v. Marryat,
die door verschill. natien, om zich onderling
op d. schepen te doen verstaan, zijn aangenomen. Sedert 1855 echter hebben d. genoemde
seinen veel v. hun algemeenheid verloren,
daar door Reynold-Chauvancy een stelsel is
aangewezen, dat op 't eerstgenoemde door
zijn eenvoudigheid veel voor heeft. 't Code
Reynold is voor d. Fransche oorlogs- en koopvaardij-marine aangenomen en verscheidene
zeevarende natien ztjn al reeds tot 't gebruik
daarvan toegetreden. 't Seinboek bevat meer
dan 19 000 woorden en volzinnen, uitgedrukt
in d. meeste bekende talen, die met hoogst
eenvoudige en a. boord v. ieder schip aanwezige hulpmiddelen kunnen kenbaar gemaakt worden. Ook zijn daarin nacht-, mist-,
getij- en noodseinen opgenomen. In 't algemeen
geschieden d. nachtseinen met lantaarns, d.
mist- en noodseinen door 't doen v. kanonsch oten.
Seismologie en Seismometer (v. 't
Grieksche seismos, aardbeving) beteekent: leer
v. d. aardbevingen en aardbevingmeter. Zie
't art. Aardbeving.
Seiss (ISIDOR WILHELM), een Duitsch pianist
en componist, in 1840 to Dresden geb. Na to
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Leipzig v. Wieck, Hauptmann e. a. zijn opleiding to hebben ontvangen, ondernam hij
concertreizen door Nederland, Belgie en
Duitschland; hij werd leeraar in 't klavierspel
a. 't conservatorium te Keulen en zag zich
in 1878 tot hoogl. benoemd.
Sejanus (AELfus), een berucht gunsteling
v. keizer Tiberius, d. zoon v. een Romeinsch
ridder, was te Volsinii geb. en een man v.
een heerschzuchtig, trotsch karakter, die geen
middelen ontzag, om zijn neigingen to bevredigen. Hij wist 't vertrouwen v. d. achterdochtigen Tiberius zoo geheel to winnen, dat
hij hem volkomen beheerschte, terwij1 d.
slaafsche senaat hem d. grootsten eerbied
betoonde on zijn bevelen blindelings gehoorzaamde. Ook wist hij d. Pretoriaansche
kohorten a. zich to verbinden en dus stood
hem niets ter bereiking v. zijn doel, 't
oppergezag alleen en voor goed in handen to
krijgen, in d. weg, dan Drusus, d. zoon v.
Tiberius, on d. zonen v. Germanicus, die door
d. keizer tot erfgenamen verklaard waren. d.
Eerste liet hij door vergif ombrengen en d.
laatsten werden met d. moeder verbannen
en daarna in d. kerker geworpen, waarop
eerlang hun dood volgde. Verscheidene aanzienlijke Romeinen, vrienden v. Germanicus,
werden op zijn aandrang terechtgesteld en,
toen zich eindelijk Tiberius door SEJANUS liet
overreden, om op 't eiland Capri een wellustig leven to gaan leiden on d. regeering a.
horn over to laten, heerschte SEJANUS met een
onbepaalde macht en verordende d. senaat,
dat d. voor hem in Rome opgerichte beeldzuilen openlijk moesten vereerd worden. Juist,
toen hij 't toppunt v. macht en aanzien bereikt had, kreeg Tiberius, dien men gewaarschuwd had, achterdocht en deze nam zulke
goede maatregelen, dat SEJANUS er niets v.
ontdekte, voordat hij, openlijk bij d. senaat
door d. keizer aangeklaagd, gevangen genomen en ter dood veroordeeld werd, welk
vonnis nog op d. zelfden dag a. hem werd
voltrokken. Van 't verbitterde yolk onderging
hij niet alleen d. hoonendste verwijtingen, maar
zelfs na zijn dood d. gruweltjkste mishandelingen, terwijl zijn eerzuilen omver gehaald
on vele ztjner vrienden en begunstigers ter
dood veroordeeld werden. Dit viel voor in
't jaar 26 n. Chr.
Sela of Selah, een Hebreeuwsch woord,
dat als rustteeken in d. psalmen, btly. a.
't eind v. een zeker aantal verzen, voorkomt,
Selderij, ook Sellerij, Zie Apium.
Selene. Aldus werd bij d. Grieken d. godin
der maan genoemd ; bij d. Romeinen heette
Ztj LUNA. Zij was een dochter v. Hyperion en
Theia en een zuster v. Helios on Eos. Men
stelde zich deze godin voor als rijdende op
een wagen, met twee witte paarden bespannen — of wel met muilezels, zelfs ook met
koeien. Later werd zij geidentifieerd met
Diana, welke zich echter door maagdelijke
kuischheid v. haar onderscheidde; want Endymion baarde zij, SELENE, vijftig dochters on
Zeus had v. haar Pandia on Erse. In d. kunst
wordt zij voornamelijk met of bij Endymion
voorgesteld.
Selenga, een rivier v. Midden-Azle, die,
ontsprongen op 't Khangai- on 't Sajanisch
gebergte in Mongolie, voorbij Kjachta e. a.
steden n. 't Baikalmeer stroomt, waaruit zij
als Toengoeska on vereenigd met d. Jenissei

n. d. N. IJszee vloeit.
Seleniet. Met deze benaming werd in
vroegeren tijd een doorschijnende verscheidenheid v. bladerig gips bestempeld, welke
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ook onder d. naam Vrouwen4s, Maria- of
Vrouwen-glas bekend is. 't Komt gewoo k
in platte kristallen voor, wier oorspronkel e
vorm een prisma is. 't Laat zich gemakkelijk
in dunne, glansrijke platen splijten, welke
buigzaam, maar niet veerkrachtig zijn. Van
kleur is 't wit of een weinig geel, grip, rood,
bruin of violet. 't Komt in Engeland, Schotland en Ierland op onderscheidene plaatsen
voor, alsmede in Zwitserland in d. zoutmijnen
v. Bex, in Tirol, in d. zwavelgroeven v. Sicilio,
in Spanje, in d. Mont Martre btj Partjs en in
Amerika. d. Benaming is volgens sommigen
atkomstig v. 't Grieksche woord oe2,y)vpi, d.
Maan. Vroeger werd 't in dunne platen gespleten en gebruikt voor vensterruiten.
Selenium (Se; atoomgew. 78,9) is een
element, dat slechts in kleine hoeveelheden
in d. natuur voorkomt, hoofdzakelijk in eenige
zwavelkiezen (Zweden en Bohemen) en verbonden met sommige metalen (lood, koper,
k wikzilver, zilver, bismuth). Bij 't roosten
der seleenbevattende zwavelkiezen, ten doel
hebbende d. fabricage v. zwavelzuur, zet zich
't selenium in d. kanalen of in d. loodkamers
af en zoo werd 't in 181V door Berzelius ontdekt. Evenals v. zwavel bestaan v. selenium
verscheidene allotropische modificaties. 't
Amorphe selenium, verkregen door reductie v.
seleendioxyde (Se 02) door middel v. zwaveligzuurgas, is een in zwavelkoolstof oplosbaar,
roodbruin poeder met 't soort. gew. 4,26. Uit
zwavelkoolstof kristalliseert selenium in bruinroode kristalletjes. Uit d. roodbruine oplossing
v. seleenkalium scheiden zich bij 't staan a.
d. lucht bladerige, zwarte seleniumkristallen
uit, die met zwavelkristallen isomorph zijn.
Koelt men gesmolten selenium snel af, dan
ontstaat een amorphe, glazige, zwarte massa,
die 't soort. gew. 4,28 heeft en ook in zwavelkoolstof oplosbaar is. Verwarmt men amorph
selenium tot 90° C., dan sttjgt zijn temperatuur plotseling tot boven 200° C. en verandert
't in een kristallijne, donkergrauwe massa v.
't soort. gew. 4,8. Daze bezit metaalglans,
geleidt d. electriciteit en is in zwavelkoolstof
onoplosbaar. d. Kristallijne onoplosbare modificatie verkrtjgt men door langzaam afkoelen
v. gesmolten selenium.
Selenium smelt bij 217° C. en kookt bij
ongeveer 700° C., waarbij 't in een donkergelen
damp overgaat.'t Komt in vele.eigenschappen
met zwavel overeen. O. a. verbrandt 't a. d.
lucht met een roodachtig blauwe vlam tot
seleniumdioxyde (Se 02), welks reuk a. dien v.
radtjs doet denken. In geconcentreerd zwavelzuur lost selenium met een groene kleur op
onder worming v. selenigzuur.
Seleenwaterstof
(Se H2) ontstaat evenals
zwavelwaterstof uit seleentjzer en zoutzuur
en is een kleurloos, onaangenaam riekend,
vergiftig gas. d. Waterige oplossing hiervan
wordt a. d. lucht troebel door d. uitscheiding
v. vrlJ selenium. .Met chloor vormt selenium
twee verbindingen, die analoog zijn a. d.
overeenkomstige zwavelverbindingen.
Seleendioxyde (Se 02) of selenigzwuranhydride
ontstaat bij 't verbranden v. selenium en
bestaat uit lange, witte naalden, die zonder
to smelten b j ongeveer 320n C. sublimeeren.
In water lost 't op tot selenigzuur (Se 03 H2),
dat zich ook vormt bij 't oplossen v. selenium
in geconcentreerd salpeterzuur en bij 't indampen der oplossing in groote, kleurlooze prisma's
kristalliseert, die btj verhitting in 't anhydride en water uiteenvallen.
Seleenzuur (Se04H2) wordt door 't leiden v.
chloorgas in een waterige oplossing v. selenig-
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zuur verkregen. Concertreert men d. verkregen
oplossing v. seleenzuur, totdat ztj 't soort.
gew. 2,6 heeft, dan heeft men een olieachtige,
op zwavelzuur geltIkende vloeistof, die 95 pct
Se 04 l3, b evat. Verhit men d. oplossing boven
280° C., dan wordt ztj ontleed in seleendioxyde,
zuurstof en water. 't Anhydride v. seleenzuur
is niet bekend.
d. Zouten v. seleenzuur heeten selenaten die
v. selenigzuur selenieten.
Seleniumphotometer (Eon) is een door
W. Siemens in 1875 geconstrueerd instrument,
dienende voor 't bepalen der lichtsterkte en
gebaseerd op d. eigenschap v. kristallijn selenium, dat zijn geleidingsvermogen v. elec.
triciteit onder d. invloed v. 't licht toeneemt.
Wegens dezelfde eigenschap stelde Graham
Bell voor 't selenium ook bij d. telephonie
to gebruiken en zal dit element vermoedelijk
later wel toepassing vinden voor 't overbrengen
v. lichtbeelden door middel v. galvanische
stroomen.
Selenka (Emu.), gab. 27 Febr. 1842 to
Brunswijk, studeerde to Gottingen in d.
natuurltjke historie en werd achtereenvolgens
hoogl. in d. zoologie to Leiden (1868) en to
Erlangen (1874).
Selenographie beteekent beschrijving v
d. maan.
Seleucia. In Azig had men verschill.
steden v. dozen naam, nagenoeg alle door
Seleucus Nicator gesticht. Drie ervan verdienen een bijzondere vermelding. d. Eerste
was gelegen in Babylonia, niet ver v. d.
Tigris, a. een kanaal, dat d. verbinding uitmaakte tuss. daze rivier en d. Euphraat; door
haar buitengewoon voordeelige ligging begunstigd, verhief ztj zich tot 't middelpunt v. d.
West-Aziatischen handel en telde zij ten tijde
v. haar grootsten bloei meer dan een half
millioen inw. Onder Trajanus werd daze groote
stad door een der Romeinsche veldheeren a.
plundering prtjs gegeven en gedeeltelijk verbrand. Nog meer had Seleucia onder d. volgende keizers to Men, zoodat ztj ten tijcle
v. Severus, evenals Babylon, doodsch on
verwoest was. Haar nog bestaande overblijfselen dragon d. naam El Madain on liggen
ongeveer vtjf mtjlen v. Bagdad. — 't Andere
Seleucia, dat d. bijnaam Pleria droeg, lag in
Syri(5 op geringen afstand v. zee, t. N. v. d,
mond der rivier Orontes. Daze stad had een
uitmuntende haven on was onder d. regeering
der Seleuciden zoo versterkt, dat men haar
voor onneembaar hield. Zij heeft evenwel d.
tend des tijds niet kunnen wederstaan en
tegenwoordig ziet men haar bouwvallen in
d. omstreken v. 't dorp Kepse. — Nog eon
ander Seleucia, nl. Seleucia Trachea of Tracheotis, weleer Hyria, in Cilici6, is bekend door
een in 359 aldaar gehouden concilie, ter zake
der twisten met d. Arianen. Gelijktijdig nl.
met d. kerkvergadering der Westersche to
Rimini riep d. keizer een andere der Oostersche bisschoppen to Seleucia bijeen. Doch,
ofschoon d. meerderheid der 160 kerkvoogden
d. gevoelens v. Arius was toegedaan, bestond
er geen eenheid, dear sommigen wilden beginnen met 't beslechten der geloofsgeschillen,
terwigl anderen eerst d. ingebrachte beschuldigingen wilden onderzoeken en zoo noodig
d. onrechtzinnige bisschoppen afzetten.
Seleuciden is d. naam eener vorstendynastie v. 't Syrische rtjk, beginnende met
Seleucus Nicator en geregeerd hebbende tot
d. ondergang v. 't rtjk zelf v. 312-64 v. Chr.
d. Meeste dozer vorsten waren wellustelingen
en zwelgers, niet in staat om hun uitgestrekt
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koninkrijk te behoerschen. Reeds d. eerste
opvolgers v. Seleucus Nicator, met name Antiochus Soter, Antiochus II, Seleucus II en
II1, handelden zeer onverstandig door 't Grieksche element in hun staten altijd boven 't
Aziatische te stellen en Europeesche instellingen bij hun onderdanen te willen invoeren. 't Noodzakelijk gevolg hiervan was, dat
d. Aziatische stammen elk oogenblik geneigd
waren om zich a. hun heerschappij to onttrekken. Ofschoon nu wel Antiochus III of d.
Groote (224-187 v. Chr.) 't uiteenspatten v. 't
rijk met krachtige hand tegenging, kwamen
loch telkens nieuwe verwikkelingen to voorschijn, voornamelUk onder Antiochus IV, Epiphanes, die 't verval v. 't groote koninkrijk
meer en meer in d. hand werkten. Voornamelijk moat daartoe gerekend worden 't zegevierend voortdringen der Parthen en Bactriers
a. d. eene en d. sluwe staatkunde der Romeinen a. d. andere zijde. Deze toch stookten
telkens 't twistvuur aan tuss. d. Ptolemaeers,
(1. Seleuciden en d. vorsten
bereikte d. weelde v. 't koninklijk hof
haar toppunt; 't yolk kon d. verschrikkelUke
lasten en opbrengsten niet langer verdragen;
overal was twist en verwarring, nergens
ontzag of gezag, zoodat 't ten laatste in 64
v. Chr. a. Cnejus Poinpejus niet moeilUk
vial, a. 't rijk der Seleuciden een oind to maken en hun land als wingewest bij 't Romeinsche rijk in to lijven.
Naar hen heet een Grieksche jaartelling,
die in 't geheele Oosten door d. Heidenen,
Joden, Christenen en Mohammedanen gebruikt is. Nadat d. Joden onder d. Syrische
heerschappU waren gekomen, moesten ztj er
zich in koopbrieven e. a. openbare stukken
v. bedienen. BU d. Arabieren was doze jaartelling bekend onder d. naam tarich dilkarnairn, 't tijdstip v. d. twee hoornen (Seleucus
werd doorgaans met twee horens afgebeeld),
en, schoon zij eerst eenige jaren na d. dood
v. Alexander d. Groote werd ingevoerd, heet
zit toch naar hem d. Alexandrijnsche, gelijk
made d. Grieksche (1 Macc. I:11). Doze jaartelling begint 20 Sept. 312 v. Chr. d. Babyloniers of Chaldeers begonnen haar een jaar
later on 't is naar deze laatste berekening,
dat zich 't IIe boek der Maccabeen richt. BO
d. onderwerping v. 't Syrische rijk a. d. Romeinen geraakte deze jaartelling eenigszins
in onbruik; maar toch heeft zij zich tot in d.
Middeleeuwen in 't Oosten staande gehouden. — Zie over d. dynastie der Seleuciden
Vaillant, „Seleucidarum imperium" (1681), en
Reineccius, „Familia Seleucidarum" (1751).
Seleucus, bijgenaamd NICATOR (wegens
zijn veelvuldige overwinningen), geb. omstr.
354 v. Chr., was een zoon v. Antiochus, een
der dapperste veldheeren v. Alexander d.
Groote, die hem 't stadhouderschap v. Babylon en Media opdroeg en na wiens dood hij
zich tot koning v. Syrie verhief, waarna hij
alle oostelijke landen v. dit rijk, v. d. Hellespont tot d. Indus, a. zijn gebied onderwierp.
Na 't voeren V. verscheidene gelukkige oorlogen tegen Antigonus, Demetrius en Lysimachus word htj in zijn 78e jaar, toen hij
nog tegen Thracie en Macedonia to velde wil de
trekken, door een zijner hovelingen, Ptolernaeus Ceraunius, vermoord. Dapperheid en
ondervinding, verstand en menschenliefde
sierden dozen vorst, die een vader en weldoener was zUner onderdanen en een beminnaar der wetenschappen. 0. a. zond htj a. d.
Grieken d. boeken en kostbare gedenkteekenen
terug, welke Xerxes hun ontroofd had, waar-

voor d. Atheners uit dankbaarheid zijn standbeeld a. d. ingang v. d. galerij der academie
plaatsten. SELEUCUS liet in Azle 35 steden
bouwen, die hij met Grieksche kolonisten bevolkte; hij bracht schier d. geheelen handel
v. Azie met Europa in zijn land on voornamelijk maakte hij tot 't middelpunt daarvan
Seleucia (zie Seleucia).
Self-Help, een Engelsche uitdrukking
voor help u zelf. Ook d. titel v. een bekend
Eng. boek, door d. Amerikaan Samuel Smiles
geschreven on in tal v. talen overgebracht.
Help thy self and God will help thee, een Eng.
spreekw., o vereenkomende met 't Fransche
„Aide-toi et le ciel t'aidera", Help U zelf en
God zal U helpen.
Selina I, sultan der Turken, geb. in 1467,
onttroonde 25 Apr. 1512, met behulp der
Janitsaren, zijn ouden on ziekelijken vader,
Bajazet II, die spoedig daarna ten govolge
v. vergiftiging overl. Om zich v. d. troon to
verzekeren, liet hij vijf zijner neven on twee
broeders ombrengen, geltjk hij ook iedereen
uit d. wag ruimde, tegen wien hij eenige verdenking koesterde. Hij fnuikte d. macht v.
d. Sjah v. Perzie, vernietigde 't sultanaat der
Mamelukken, veroverde Koerdistan, Syrie en
Egypte, onderwierp ook d. stad v. d. profeet,
Mekka, a. 't gezag der Porte, terwijl hij d.
toestand Bier veroverde landen aanmerkelijk
verbeterde. Hij legde d. grond tot d. zeemaclit
der Turken en bouwde to Pera een arsenaal.
Van kunsten en wetenschappen was hij een
ijverig beschermer en v. d. dichtkunst zelf
een beoefenaar. Ook was hij een uitmuntend
veldheer en, ofschoon tot in 't wreede gestreng, een schrander on werkzaam vorst.
Hij overl. op een krUgstocht tegen Perzie 22
Sept. 1520.
Zijn kleinzoon
Selina II zoon v. Soliman II en d. vermaarde Roxolane, geb. in 1522, beklom in 1566
d. troon, na d. dood zijns waders. Hij was d.
eerste sultan, die zich in persoon v. alle
deelneming a. krijgstochten on regeeringszaken onthield en alles a. d. grootvizier overliet, terwijl hij enkel in zijn harem voor zinnelijk genot leefde. Gedurende zijn regeering
werd d. vermaarde zeeslag v. Lepanto door
Ali verloren; maar, daar d. ChristelUke vorsten Been gebruik v. deze overwinning wisten te waken, werkte d. grootvizier Sok olli
voor d. uitbreiding v. d. macht des rijks.
Lichameltjk en zedelUk ontzenuwd, overl.
SELIM 12 Dec. 1574. Zijn zoon Murad III volgde
hem op.
Salim I1I, geb. 23 Oct. 1761, was een jongere zoon v. Mustapha III, na wiens dood
Abd-ul-Hamid d. troon beklom. Van grootsche
ontwerpen zwanger gaande, bestudeerde hij
gedurende d. regeering v. zijn broader d. koran
en d. geschiedenis v. 't Turksche rijk, in 't
geheim betrekking aanknoopende met d.
Franschen gezant, graaf de Choiseul. Toen
zijn breeder in 1789 overl. was, besteeg hij d.
troon, doch juist op een tijdstip, toen d. Porte
met Oostenrijk en Rusland in oorlog gewikkeld was. NauwelUks waren Syrie en Egypte,
sedert 1786 in opstand. a. 't gezag der Porte
onderworpen, of deze werd, ten govolge v. d.
krijgstochten en overwinningen der Franschen
in Egypte, in 't verbond v. Rusland en Engeland tegen d. Fransche republiek betrokken.
Toen in 1802 d. vrede gesloten was, kreeg
SELIM d. handen vrU tot inwendige hervormingen in zijn rijk. Maar deze gaven aanleiding tot ontevredenheid en opstand, waarbij
in 1807 een nieuwe oorlog met Rusland en
,
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Engeland kwam. 't Meest echter werd SELIM
in d. engte gedreven door d. Janitsaren, die
niet dulden wilden, dat d. sultan zijn leder
op Europeesche wijze organiseerde.ZUn afzetting was 't gevolg en 29 Mei 1807 besteeg
sun neef Mustapha IV d. troon. SELIM hield
zich in zijn afzondering in 't serail met letterarbeid bezig ; doch 28 Juli 1808 werd hij
bij een poging tot tegenomwenteling te zijner
gunste omgebracht. Ook zijn opvolger kwam
daarbij om 't leven en Mahmoed II, die later
door 't uitroeien v. d. Janitsaren d. eenig
mogelUken weg tot wezenlijke hervormingen
in 't Turksche rijk baande, beklom d. troon.
Hij zette door, wat d. verlichte SELIM wel
had gewild, maar niet had kunnen ten uitvoer brengen.
Selkirk, een der kleinste graafschappen
v. Schotland, gelegen tuss. Edinburgh, Roxburgh, Dumfries en Peebles, in een zeer
schilderachtige, doch tevens onvruchtbare
streek; 't heeft op 12'/2 vk. mijlen oppervl.
slechts 12 000 inw. Vroeger was dit graafs.,
dat in zijn bergachtige wouden een menigte
wild herbergde, niet veel meer dan een wildbaan voor d. koningen v. Schotland; doch
nu zijn sinds lang d. bosschen geveld en is
't wild betrekkelUk schaars geworden. Daarentegen vindt men or thans talrijke kudden v.
hoornvee, ponys en schapen, welke laatste
beroemd zijn om hun lange en fijne wol.
Eenige bergtoppen reiken er tot meer dan
650 M. boven d. zee. d. Tweed doorstroomt
't graafs. en neemt er d. wateren v. d. Etterik en Yarrow in zich op. d. Hoofdplaats is
't gelijkn. vlek Selkirk a. d. Etterik, met
4800 inw.
Selkirk (ALEXANDER), geb. in 1680 in 't
Schotsche graafs. Fife, was v. zijn jeugd af
matroos on werd door d. kapitein Stradling
wegens insubordinatie op 't eiland Juan Fernandez (dat men aangedaan had om water te
halen) a. land gezet. SELKIRK besloot Bever daar
te blijven dan vergiffenis te vragen; men list
hem daarom achter, met behoud v. an kleederen, zijn bed, een geweer, eenig buskruit,
kogels en tabak, een bijl een mes, een ketel
en wat keukengereedschap benevens een
bijbel, eenige stichtelijke boeken en zijn zeeinstrumenten. In 't eerst sloeg d. eenzaamheid dozer woeste en onbewoonde plaats zijn
geest ter neer, doch mettertijd gewende hij
er zich aan; hij bouwde zich een paar hutten, bedekte die met biezen on omhing ze
met geitenvellen; 't pimenthout, op 't eiland
zeer algemeen, verschafte hem vuur en halt.
Toen zijn voorraad ten einde was, oefende hij
"zich in 't jagen op d. geiten, waarin hij zeer
bedreven werd; hij behield er zoo veel v. als
hij tot zijn voedsel noodig had on list d.
andere weer loopen, na ze d. ooren gespleten
of doorboord to hebben; 't vleesch dier beesten smaakte hem aanvankelijk niet lekker,
omdat hij geen zout had om 't to bereiden,
doch hij wends er zich aan on vond er eindelijk,
door er piment bij to doen, veel smaak in.
Zijn kleeren en schoenen versleten weldra,
doch hij verhardde zoodanig, dat 't ge,mis
ervan hem geen hinder meer deed; hU maakte
zich kleeren v. geitenvellen; een sptjker on
riemen v. 'tzelfde leder strekten hem tot naald
en garen on tot ttjdverdrtjf speelde hij tusschenbeide wat met wilde katten en jonge geitjes.
SELKIRK was omtrent dertig jaar oud, toen
hij op dit eiland kwam en na een verblUf
v. vier jaar en eenige maanden was htj er
zelfs goad a. gewend. Op zekeren dag a. d.
oever wandelende, ontdekte htj in d. verte
,

een Engelsch schip en, daar d. avond vie!,
ontstak hU een groot vuur. d. Kapitein v.
dit schip zond des anderen daags yolk naar
dit eiland af; zU brachten SELKIRK met zich
terug, doch daze had in zijn eenzaamheid zoodanig 't gebruik der spraak verloren, dat 141
rl. woorden slechts ten halve uitsprak on 't
bijna niet mogelijk was here to verstaan. Na
verloop v. eenige dagen begon htj zich echter
reeds beter uit to drukken. Gewoon zUnde
niets dan water to drinken on ongezouten
vleesch to eten, weigerde hij alle ander vocht,
dat men hem aanbood, en hij had veel moeite,
om zich weer a. d. gewone scheepskost to
gewennen. Hij verhaalde, dat hij gedurende
zijn verblijf op 't eiland verscheidene schapen
had zien voorbUvaren, doch dat er slechts
twee (welke hij your Spaansche hield) hadden
geankerd, waarvan 't yolk op hem geschoten
en hem tot in d. bosschen vervolgd had, on
dat hij niet geschroomd zou hebben om zich
a. Franschen over to geven, maar dat hij zich
niet a. d. Spanjaarden wilde blootstellen, uit
vrees dat zij hem zouden - dooden of naar d.
mijnen verbannen, opdat hij d. bezittingen,
welke zU in d. Zuidzee hadden, niet a. d.
vreemdelingen zou bekend maken. Naar men
meent, zullen d. lotgevallen v. dozen man De
Foe aanleiding hebben gegeven tot 't samenstellen v. d. bekenden roman „Robinson Cruso6" (zie dat art.)
Sella is 't Lat. woord voor stool. Sella
Curulis of Curulische stool was d. met ivoor
ingelegde vouwstoel der hoogste overheidspersonen in 't oude Rome. Zie 't art. Gurulische ambten.

Sellar (WILLIAM YOUNG), een Engelsch
letterkundige, in 1825 to Morvich, bij Golspie,
in Sutherland, geb. Na zijn studien to Glasgow
en Oxford volbracht to hebben, word hij aangesteld als leeraar to Durham, vervolgens to
Glasgow on s. Andrews on in 1863 werd hi)
professor in 't Grieksch to Edinburgh, welke
betrekking hij tot zijn dood in Oct. 1890
bekleedde. Hij heeft zich een grooten naam
verworven door zijn geleerd work The
Roman Poets of the Republic" (1863, herzien
en vermeerderd in 1881); 't werd gevolgd
door „The Roman Poets of the Augustan
Age", „Virgil" on „Horace and the Elegiae
Poets" (1892); laatstgenoemd work werd uitgegeven door zijn neef Mr. Andrew Lang uit
gin nagelaten geschriften.
Sella Stercoriana, Zie Sales Stereoriana.
Sels (ERNST VON LoBEN), een Nederl. militair
en schrUver, geb. 12 Oct. 1800 to Zutphen. Na
a. d. Artillerieschool to Delft zijn opleiding
ontvangen to hebben, werd hij in 1819 tot Zen
luitenant bevorderd on klom hij achtereenvolgens tot d. rang v. generaal-majoor (in 1858) op.
In 1860 ontving hij zijn pensioen; hij vestigde
zich te Ellekom, waar hij 27 Dec. 1863 overl.
Van zijn geschriften noemen wij „Bildragen tot
d. krUgsgeschiedenis v. Napoleon Bonaparte"
(4 dln, 1839—'42) on „Proeve v. bezuiniging
op d. begrooting v. oorlog" (1848). Zie uitvoeriger over hem d. Hand. der Maatsch. v.
Nederl. Letterk., 1864.
Sels

(CONSTANT MAURITS ERNST VAN LOBEN),

een Nederl. militair on volksvertegenwoordiger, 3 Oct. 1847 te Zutphen geb. HU ontving
zijn opleiding a. d. Koninklljke Militaire
Academie, werd in 1866 tot Zen luitenant bU
't le regiment vesting-artillerie to Delft benoemd en was later achtereenvolgens to
Venlo, Woerden en Utrecht bij datzelfde

wapen geplaatst. In laatstgenoemde stad nam
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hij ook levendig deel a. d. strtjd op politiek
gebied, meer bepaald door zijn medewerking
a. 't toenmalige anti-revolutionnaire weekblad
„d. Oran;evaan", waarin o. a. door hem gepleit
werd voor betere rechtsverhoudingen voor
militairen. In 1888 werd VAN LoBEN SELS door
't district Ede tot afgevaardigde naar d.
Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen,
waar hij tot d. hoofdmannen der anti-revolutionnaire partij behoort.
Selters, een dorp in d. Pruis. prov. HessenNassau, a. d. Lahn, bekend door zijn zuurbron. — .Nieder- en Ober-Setters, in diezelfde
prov., niet ver v. Wiesbaden, zijn nog meer
dan 't eerstgenoemde om hun minerals wateren beroemd. Alle drie dorpen hebben slechts
omstr. 1000 inw.; Nieder-Selters belangrijkste) heeft 1600 inw.
Selters-water, Zie Minerale bronnen.
Sem was, volgens d. oorkonde in 't boek
Genesis, een der drie zonea v. Noach, die na
d. zondvloed d. stamvaders zijn geworden v.
't nieuwe menschdom. Schoon hij doorgaans
(zie ook Gen. IV :10) 't eerst genoemd wordt,
beet elders (Gen. X: 21) zijn broeder Japhet
d. oudste (zie Japhet). SEM, wiens naam „roem"
beteekent, is, volgens die oorkonde, d. stamvader der volken v. zuidwestelijk Azie, der
Assyriers, Babyloniers, Syriers, Hebreeuwen,
Phoeniciers en Arabieren. Zie Gen. VI : 21-31.
Semaphoor (afgeleid v. d. Grieksche
woorden a
teeken, en Tim ik draag) is
d. naam v. seintoestellen, sedert 1862 langs
d. Fransche en later ook langs andere kusten
opgericht als communicatiemiddelen toss. schepen in zee en d. kust. Zij zijn door telegraafdraden met 't Europeesche telegraafnet verbonden. d. Inrichting v. zoo'n semaphoor is
d. volgende. Een huisje draagt een toren
(geschikt voor verkenningsplaats) en deze een
10 M. hoogen boom, voorzien v. drie bewegelijke vleugels, wier standen t. o. v. elkaar en
t. o. v. d. boom dienen om een menigte teekens
samen to stellen. Steeds worden a. een schip
in zee twee teekens na elk. gegeven; 't eerste
duidt d. blz. on 't tweede d. regel a. in een
woordenboek, dat in d. meeste landen voor
oorlogs- en handelsvaartuigen in gebruik is.
't Schip geeft seinen naar d. kust door middel
V. vlaggen, die boven a. d. mast geheschen
worden. d. Seinen hangen of v. d. vorm der
vlaggen (vierkant, driehoek, cirkel) on hun
co rnbinatie stelt ook een getal voor, dat
beantwoordt a. een woord in 't zeemanswoordenboek.
Sembrich (mAuctu,A), een beroemde zangeres. in 1868 in Galicia gab., die, na to Lemberg, Weenen en Milaan haar opleiding to hebben ontvangen, concertreizen ondernam door
verschill. landen v. Europa en zich ook ten
onzent deed hooron. Niet alleen als zangeres,
maar ook als violists en klavierspeelster
oogstte zij veel roem in.
Seme is ,een heraldische term, waarmede
to kennen wordt gegeven, dat eenig wapenschild met een onbepaald aantal figuren v.
eenerlei gedaante bedekt on als bezaaid is.
Meestal worden deze figuren ruitsgewijs, in
quincunce geplaatst, doch dit is niet juist
noodzakeltjk; maar wel, dat er eenige als
a. d. rand hangen of half uit d. rand to voorschtin komen, 'tgeen 't ware kenmerk v.seme
is. Gewoonlijk zijn d. figuren stokjes, briefjes,
ringen on dergelijke levenlooze voorwerpen;
doch men treft ook some a. v. lelien, rozen,
vruchten en zelfs v. dieron, als vogels on
leeuwen. Zoo btjv. voerde voormaals 't geslacht
de Chateaubriand „de gueules some de porn-
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mattes d'or", 'tgeen onder Lode wijk TX some
de France" geviorden is. Preuilly-Poulle
voerde „d'or, seine d'aiglettes d'azur" en
Boissieu in Dauphine „de gueules, some de
lionceaux d'argent".
Seine de France zegt men in d. heraldiek
v. een azuren wapenschild, bezaaid met kleine
gouden 'ellen.
Semeiotiek of semiotiek (Leer v. d.
teekens) is d. leer der verklaring v. d. verschijnselen, die zich a. 't menschelijk organisms vertoonen. Elk verschijnsel wordt tot
een teeken verheven, zoodra 't herleid wordt
tot d. daaraan ten gronde liggende toestanden
en wijze v. leven. 't Doel der semeiotiek is
dos d. verschijnselen tot d. toestanden, tot
d. levensvormen, tot welke zij behooren on
met welke zij in betrekking staan, terug to
brengen. Bij meer uitgebreiden omvang der
semeiotiek worden ook d. uitwendige levensbetrekkingen en d. omgeving v. 't individu
tot teekens verheven, terwijl hun betrekking
tot d. toestanden wordt onderzocht.
Naar gelang nu d. teekens betrekking hebben
op d. gezonden of zieken toestand des levens,
bestaat er een physiologische en een pathologische semeiotiek. d. Teekens hebben anamnestische, diagnostische of prognostische
waarde, naar gelang d. toestanden en vormen,
op welke zij betrekking hebben, reeds voorbtj
zijn, nog voortbestaan of pas in ontwikkeling zijn.
't Middel, waardoor men tot d. teekens
geraakt, is 't nauwkeurige onderzoek; tot d.
semeiotiek behooren d. leer v. d. auscultatie
(stethoscoop), percussie (plessimetrie), palpatie,
exploratie, aanwending der oor-, mond-, keel-,
anaal-, vaginaal-spiegels on 't microscopisch
on chemisch onderzoek der secreta on excreta.
Semele is volgens d. Grieksche mythologic
een dochter v. Cadmus on Harmonia. Jupiter
word op haar verliefd en, toen diens echtgenoote Juno dit bemerkte, zette zij SEMELE aan,
om to verlangen, dat haar minnaar zich in
zijn eigenitjke gedaante aan haar vertoonen
zou. Daze, die zich vooraf verbonden had,
om haar begeerte, welke die ook zijn mocht,
in to willigen, vertoonde zich a. haar als d.
dondergod, gewapend met d. bliksem, walks
gloed d. onvoorzichtige verteerde. Doch Jupiter redde d. vrucht, die ztj onder 't hart droeg
en later Dionysus of Bacchus werd, 't leven.
Men heeft deze myths aangemerkt als een
verzinnelijking v. 't denkbeeld, dat SEMELE d.
aarde zou zijn, die, door voorjaarsregen on
onweder vruchtbaar gemaakt, d. vruchtengever Dionysus voortbrengt.
Semendria, een arrondissementshoofdstad in Servie, ligt btj d. samenvloeiing v. d.
Jessowa on v. d. Donau, zes mijlen t. Z.-0.
v. Belgrado; zij heeft een bevolking v. 7000
inw., die hun bestaan in wijnbouw on koophandel vinden. In 1438 werd deze vesting, bij
d. Turken Smodrevo genoemd, door dezen
ingenomen en in 1688 door d. Oostenrijkers,
in 1690 andermaal door d. Turken on in 1717
andermaal door 's keizers troepen veroverd.
In 1738 kwam zij ten derden male onder d.
Ottomaansche heerschappij, doch in 1789 werd
ztj door d. Oostenrijkers heroverd.
Semeroe, Zie Smeroe.
Semester (Lat. Semestris; v. Sex, zes, en
mensis, maand) beteekent zes maanden, een
half jaar.
Semieten, afstammelingen v. Sem. Zie Sem.
Seminarium (eigenlijk zaaiplaats of
kweektuin) heeten d. inrichtingen v. onderwijs, waar jongelieden worden opgeleid tot
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bedienaars v. d. godsdienst. In ons vaderland
bestaan zoodanige seminaria voor R.-Kath.
op onderscheidene plaatsen; zij worden onderscheiden in groote en kleine. d. Laatste dienen
tot onderwUs in d. voorbereidende weten"schappen (men heat ze o. a. te Kuilenburg,
Hageveld, Oudenbosch en Rolduc), d. eerste
voor d. eigonlijke kerkelijke opleiding; deze
zUn gevestigd to Warmond, RUzenburg, Hoeven, Haren en Roermond. Ook zij, die zich
in d. kerkgenootschappen der EvangelischLutherschen en der Doopsgezinden tot 't
leeraarsambt voorbereiden, vinden daartoe
gelegenheid a. hun seminaria te Amsterdam,
waar vroeger bovendien een afzonderlUk seminarium voor d. Remonstrantsche gemeente
was (zie 't art. Instellingen v. Wetenschap en
Kunst, I Scholen).
In Duitschland heeft men ook seminaria
voor onderwijzers, welke ten onzent d. naam
kw eekscholen dragen.
Semiotiek, Zie Semeiotiek.
Semipalatinsk, d. hoofdstad v. 't gelijknamige Russische district in Centraal-Azi6,
a. d. rechteroever v. d. Istysj gelegen, in een
vruchtbare steppe ; ztj maakt v. verre d. indruk
eener groote stad met vele moskee6n en draagt
haar naam naar 7 groote gebouwen (semi
palat = zeven paleizen), die, door d. Tsjoeden
gebouwd, voor 100 jaar nog als mines zichtbaar waren. d. Stad telt 19 310 inw., is d.
voorn. handelsplaats v. West-Siberiti n. DsjoengarUe en West-Toeran, stapelt in hare bazaars
verbazende hoeveelheden thee, suiker, kruiderijen, katoenen stollen, Chineesche zUde,
porselein, pelterijen, bout en honig op en
drijit d. meesten handel gedurende den winter.
d. Stad word in 1718 gesticht, d. beide missen
dagteekenen v. 1855. In d. omstreken vindt
men ten W. der stad uitgestrekte steenkoolbeddingen, in 't O. liggen vele minerale bronnen. 't District v. denzelfden naam telt op
.een oppervl. v. 8694 vk. m(jlen 574 132 inw.
en wordt verdeeld in d. vier afdeelingen
Semipalatinsk, Kokbekty, Karkalinsk en Pawlodar.
d. i. Halve Pelagianen. Doze naam wordt door d. scholastieken
gegeven a. eenige monniken en leeraars to
Massilia (Marseille), die in 't jaar 425, tegen-over d. leer v. Augustinus aangaande d.
genade, beweerden, dat 't begin der bekeering
V. d. mensch zelf afhangt, maar d. voltooiing
v. dit work v. d. goddelUke genade. Zie ook
<1. art. Pelagianen en Jansenisten alsmede
.Geircken, „Historia Semipelagianismi", en
Petavius, „De Pelagianis et Semipelagianis".
Semiramis, volgens d. overlevering een
koningin v. Assyria, in d. oude wereld zeer
beroemd. Zij was d. dochter v. eon godin,
Derketo, had een zonderlingen levensloop en
trad in 't huweltjk met d. Assyrischen koning
Ninus, dien ztj na diens dood in d. regeering
opvolgde. Men verhaalt zooveel v. haar
schoonheid, haar uitnemend verstand en haar
ijver ter bevordering v. kunstwerken en 't
oprichten v. kostbare gebouwen, dat veel
ervan voor fabelachtig moet gehouden worden; zelfs d. bekende hangende tuinen v.
Babylon worden a. haar toegeschreven. Even
onzeker is 't, dat zU na d. dood v. Ninus een
tocht n. India ondernam, die zoo ongelukkig
uitgevallen zou zUn, dat ztj met een derde
gedeelte barer krUgsinacht n. Bactra terugkeerde. Haar zoon Ninyas bewerkte een
samenzwering, die haar 't leven kostte of ten
minste noodzaakte om, na een regeering v.
42 jaar, v. d. troon afstand te doen.
,
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Semitische talon is d. benaming, door
Eichhorn in gebruik gebracht ter aanwtjzing
v. een bepaald gedeelte der talon, welke
vroeger, btj weinig ontwikkelde taalkennis,
met d. algemeenen naam „Oostersche talon"
werden aangeduid. OorspronkelUk strekte zich
't gebiell v. dozen taalstam uit v. d. Euphraat
tot d. kusten v. d. Middell. Zee; doch door d.
kolonii3n der Phoeniciiirs on d. veroveringstochten der Arabieren werden zijn takken
veel verder naar 't westen verspreid. Aan
alle zijden omringd door 't taalgebied v. d.
Indo-Germaanschen stam, onderscheiden zich
d. Semitische talon hierdoor, dat d. woorden
bijna alle tot eon grondvorm terug to brengen zijn, die uit drie medeklinkers bestaat,
terwijl d. klinkletters in doze talon zoo'n
ondergeschikte plaats bekleeden, dat zij Of
geheel weggelaten Of hoogstens door klankstippen worden aangeduid. In onderscheidene
vormen, mf4 name 't Hebreeuwsch on vooral 't
Arabisch, is d. Semitische taal tot een hoogen
trap v. ontwikkeling gestegen. Men onderscheidt er drie hoofdtakken in: 1°. 't Arameesch, waarvan 't Syrisch en 't Chaldeeuwsch d. voorn. onderdeelen zUn; 2°. 't
Kanadnitisch, hoofdzakelUk to onderscheiden
in 't Hebreeuwsch (zoowel in zijn eigenlijken
vorm als pit* 't later door 't Rabbijnsch
gewijzigd werd) en 't Phoenicisch; 3°. 't Arabisch, dat als d. gewijde taal v. 't Mohammedisme ovoral is doorgedrongen, waar d.
Islam zich een weg heeft gebaand, doch
daardoor tevens velerlei wijzigingen, met
name in Noord- en N.-0. Afrika, heeft ondergaan. Zie voorts d. art., die onderdeelen betreffende, als „Arabische taal- en letterkunde" enz.
Semler (JOHANN SALOMO), een invloedrUk
Protestantsch godgeleerde uit d. 18e eeuw,
18 Dec. 1725 to Saalfeld. in 't hertogdom Saksen-Meiningen-Hildburghausen, gob. Na zijn
studWn a. d. hoogeschool to Halle volbracht to
hebben, verkreeg hij to Coburg d. titel hoogl.
on bestuurde htj d. uitgave der „Coburger
Zeitung". Spoedig echter ontsloot zich voor
hem een werkkring, moor geevenredigd a.
zijn bekwaamheden, toen hem in 1751 't
hoogleeraarsambt in d. godgeleerdheid to
Halle werd opgedragen. HU overl. aid. 14 Mrt
1791. Als grondig beoefenaar der bUbelsche
critiek deed hij zich kennen door zijn aanmerkingen op d. „Prolegomena" v. Wetstein's
critische uitgave v. 't Nieuwe Verbond (1764),
door een „Abhandlung von der Untersuchung
des Kanons" (1771-1775, 4 din), door een
„Commentatio critica de potioribus variantibus lectionibus in Ep. Judas" (1748) en door
andere werden. Verder schreef hij op 't gebied
der kerkgeschiedenis ;,Selects capita historiae
ecclesiasticae" (3 dln, 1769), „Commentationes
historicae de antiquo Christianorum statu"
(1771 t. 1772, 2 dln), „Versuch christlicher
Jahrbticher oder ausfiihrliche Tabellen ilber die
Kirchengeschichte" (1783-1786, 2.d1n) on „Observationes novae, quibus historia Christiano.
rum usque ad Constantinum Magnum illustratur" (1784). — Men zie over dozen geleerde,
een der Usbrekers voor d. latere vrUe godgeleerdheid, behalve zUn „Lebensbeschreibung
von ihm selbst verfaszt" (1782, 2 dln), NSsselt, „Narratio de Semlero ejusque meritis in
interpretations S. S.".
Semler (HEnnucH), een verdienstelUk geograaf, 18 Mei1841 to Grunberg, in Hessen, gob.;
hU ging als man n. d. Vereen. Staten v.
Noord-Amerika, om zijn fortuin to maken,
doch ondervond hier veel teleurstelling en
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tegenspoed. Als schrijver v. landhuishoudkundige e. a. werken verwierf hij zich een
bekenden naam en eindelijk werd htj door d.
„Deutsch-Ost-Afrikanische Gesellschafft" aangesteld als bestuurder der plantages dozer
maatschapptj in Oost-Afrika. Doch, nauwelijks
to Zanzibar geland, overl. hij aldaar, 7 Juli
1888, a. een hevige koorts. Behalve ander°
werken schreef hij „Tropische und NordAmerikanische Waldwirthschaft und Holzkunde, Handbuch fur Forstleute, Holztechniker und Handler", Berlijn 1888, in welk book
men tevens een beknopte levensschets v. d.
schrijver vindt.
Semlin of Zemlin (Hong. Zimony, Servisch Semoen), een grensvesting in 't Oostenrijksche kroonland Croatia en Slavonia, a. d.
Donau, nabij d. Servische grens en 1 uur
t. v. Belgrado. Zij is d. zetel v. een
Griekschen aartsbisschop, beeft een levendigen
transito-handel en telt omstr. 10 000 inw. In
d. omtrek vindt men merkwaardige oudheden
Semmering of Summering is d. naam
v. een berg on eon bergpas in d. Oostenrtjksche Alpen, op d. grens v. Stiermarken on
circa 15 uur t. Z.-W. v. Weenen gelegen. In
1853 heeft men hier d. eersten Alpenspoorweg
aangelegd, v. Weenen n. Murzzuschlag, die
later is voortgezet tot Gratz, Laibach, Triest
e. a. steden. 't Hoogste punt v. d. Semmeringbaan ligt 880 M. boven d. zee.
Semnonen is d. naam v. een Germaanschen volksstam, die zich a. beide zijden v. d.
Spree gevestigd had on door d. Elbe v. d.
Hermonduren, gelijk door d. Oder v. d. Borgundionen gescheiden werd. Ztj behoorden
tot 't machtige verbond der Sueven, waarin zij d. eerste plaats innamen, 'tgeen o. a.
hieruit blijkt, dat d. afgezondenen der verschill. stammen tot 't bijwonen v. godsdienstige plechtigheden zich in 't heilig woud der
Semnonen vereenigden. In d. oorlog tuss.
Marbod en Herman verlieten zij d. eerste,
om met d. laatste gemeene zaak to maken.
Later schljnen zij zich in 't groote yolk der
Sueven to hebben opgelost.
Sernpach, een vlek in 't Zwitserche kanton Lucern, a. 't meer v. denzelfden naam gelegen on met circa 1100 inw.; 't is merkwaardig door d. veldslag v. 9 Juli 1386, waarin d.
Zwitsers, omstr. 1400 man stark, een beslissende overwinning behaalden op hertog Leopold v. Oostenrijk, die 6000 man aanvoerde.
Reeds waren 60 Zwitsers gevallen, toen d.
goad aaneengesloten gelederen v. d. to voet
strijdenden adel door d. heldendood v. Arnold
Winkelried doorbroken werden. Met d. woorden „Ik zal een weg voor d. vrijheid banen"
omvatte hij met beide armen zooveel speren,
als hij kon, on doze drukte hij in zijn borst. Om
zijn lijk drongen nu d. eedgenooten vooruit
en maakten zij met hun korte wapens een opening in d. drom der Oostenrijksche ridders. d.
Hertog viel in d. strijd on met hem sneuvelden 1400 adellijken uit Zwaben, d. Elzas en d.
Aargau, onder wie 350 met gekroonde helmen.
Slechts weinigen v. Leopold's leger ontkwamen. In 1886 heeft men ter eere v. doze
luisterrijke, doch ongetwijfeld door d. sage
opgesmukte overwinning op 't kerkplein to
Sempach een fraai monument voor Arnold v.
Winkelried opgericht.
Semper, 't Lat. woord voor altijd, steeds.
Semper idem, altijd dezelfde, altijd zich zelf
geltjk. Semper vixens, altijd groenend. Semper
Augustus. altijd vermeerderaar v. 't rtjk (in
d. keizerl(iken titel). Semper aliquid haeret, er
bltjft altijd wat hangen (bijv. v. uitgestrooide
.
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geruchten, v. laster enz.). Semper aliquid nevi
altijd wat nieuws.
Semper (GOTTFRIED), een Duitsch bouwkundige, gob. 29 Nov. 1803 to Altona en overl.
15 Mei 1879 to Rome. Na eerst a. d. universitelt to GOttingen bn vervolgens a. d. bouwkundige scholen to Munchen, Regensburg on
Parijs getudeerd to hebben, deed hij een reis
n. Italie en Griekenland on werd htj in 1834
hoogl. in d. bouwkunst a. d. academie to
Dresden, waar tal v. grootsche werken onder
zijn leiding tot stand kwamen. In 1840 moest
hij wegens medeplichtigheid a. volksbewegingen d. wijk nemen en daarna vertoefde
hij geruimen tijd to Parijs, to London en
in ander° steden. SEMPER was een vurig
bewonderaar v. d. renaissance-s41. Htj schreef
o. a. d. volgende werken: „Bemerkungen
fiber bemalte Architectur und Plastik bei
den Alton" (1834), „Die Anwendung der
Farben in der Architectur und Plastik"
(1836), „Die vier Element° der Baukunst"
(1851), „Wissenschaft, Industrie und Kunst"
(1852) en „Der Stil in den technischen und
tektonischen lamsten" (2 dln, 1860—'63). —
Zijn zonen MANFRED SIMPER, gab. 3 Mei 1837
to Dresden, en BANS SEMPER, gab. 6 Dec. 1845
aldaar, verwierven zich made een grooten
naam als bouwkundigen.
Sempronius is d. naam v. meer dan een
oud-Romeinsch geslacht, waartoe o. a. 't beroemde broederpaar der Gracchussen behoorde,
naar wie d. Leges Semproniae haar naam ontvangen hebben (zie 't art. Gracchus).
Senaat, v. 't Lat. woord senex afgeleid,
dat grijsaard beteekent, werd bij d. Romeinen d. vergadering v. staatslieden genoemd,
welke v. d. beginne of tot 't einde v. 't Romeinsche rijk heeft bestaan on gedurende al
dien ttjd in meer of mindere mate aandeel in
d. aangelegenheden v. dien staat heeft gehad.
Onder d. koningen was d. senaat een deel der
volksvertegenwoordiging en vormde hij met
d. comitia een tegenwicht tegen d. koninklijke macht.
Uit d. voorn. en bejaardste burgers samengesteld, was d. senaat oorspronkelijk een
beraadslagend college (consilium), dat d. koning
ter zijde stond on waarvan daze inlichting en
raad moest inwinnen bij elke gewichtige
regeeringsdaad. d. Koning verkoos d. laden
v. d. senaat, doch later maakte daze zich zelf
voltallig.
Sedurende d. ttjd, die na d. dood v. d. eenen
.oning tot d. troonsbeklimming v. een anderen verliep (interregnum), leidde d. senaat 't
bestuur v. d. staat. Ten tijde der republiek
bezat d. senaat 't recht v. voordracht en v.
bekrachtiging der wetten, die door d. yolksvergadering waren vastgesteld (leges). Tot d.
senaat, die oorspronkelijk enkel uit patriciers
was samengesteld on wiens laden met d.
naam patres werden betiteld, kregen in latere
tijden ook d. plebejers toegang, vooral nadat
't bezit v. eon magistraats-ambt op zichzelf
recht gaf daarin to worden opgenomen. Hierdoor ontstond ook d. onderscheiding v. senatorischen stand (ordo senatorius), in tegenoverstoning bijv. v. d. ridderstand (ordo equester)
en d. plebejischen stand fordo plebejus). Reeds
btj d. aanvang der republiek word eon aantal personen aangewezen, om d. desttjds zeer
verzwakten senaat aan to vullen, die vandaar
conscripti genoemd werden (patres et conscripti);
in latere ttjden, toen dit onderscheid der
laden onderling geheel verdwenen was,
noemde men d. senatoren dikwijls patres conscripti. Ter wijl vroeger d. leefttjd v. 46 jaar
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voor d. waardigheid v. senaatslid noodig was,
ward later d. ouderdom v. slechts 30 jaren
en onder Augustus v. 25 jaren daarvoor vereischt. d. Macht v. d. senaat was niet zoozeer
eon wetgevende (hoewel hij invloed had op
d. vaststelling der wetten) dan wel een administratieve, die natuurlijkerwijs in verschill.
Wen geheel v. aard veranderde of gewUzigd
ward. Ten tijde v. d. bloei der republiek had
d. senaat veelal d. leiding der buitenlandsche zaken on v. d. geldmiddelen, hoewel
hij ook omtrent andere staatsaangelegenheden besluiten kon nemen. Ztjn besluiten
heetten senatus consulta en hadden kracht
v. wet. Onder d. gewichtige, op d. senaat
rustende verplichtingen, bekleedde een voorname plaats die v. in tijden v. gevaar d.
consuls met dictatoriale macht to bekleeden;
dit geschiedde met d. bekende formule:
„Videant Consules ne quid detrimenti capiat
respublica". Doch niet alleen was d. senaat
een regeeringslichaam, maar htj was ook met
rechterlijke macht bekleed, ofschoon hem die
somtijds (zooals ten tijde der Gracchussen)
ontnomen word; sedert Augustus was d.
senaat voornamelijk belast met 't onderzoek
v. d. staatkundige misdaden. Onder d. keizers
Dam 't aanzien en d. macht v. d. senaat meer
en meer af; weldra was hij niet meer dan een
private raad v. d. keizer, die in sommige
aangelegenheden door hem geraadpleegd ward,
totdat zijn werkkring zich nog slechts tot
stedelijke aangelegenheden bepaalde en eindeltjk geheel to niet ging. d. Betrekking v.
senator behoorde in d. bloeitUd v. 't Romeinsche rtjk tot d. voorn. waardigheden v. d.
staat; d. laden v. d. senaat hadden 't recht,
een gouden ring to dragon on een tunica met
een breeden purperen rand; terwij1 d. ridders
slechts een .smalls purperen rand vergund
was. Ztj voerden d. titel „viri amplissimi".
Zij beraadslaagden in d. senaatsvergaderingen,
die v. tijd tot tijd gehouden werden in daartoe
bestemde gebouwen of in tempels, over d.
staatszaken, die zij zelve in d. vergaderingen
konden voordragen, ten einde daarover discussie uit to lokken en een senaatsbesluit
in 't leven to roepen, dat genomen kon worden, zoodra 't vereischte getal laden aanwezig
was (frequens senatus).
Een installing als die v. d. senaat bij d.
Romeinen vindt men NI vele oude volken
terug. Zoo had d. wetgever Lycurgus a. zijn
vaderstad Sparta d. Gerousia of d. raad der
Ouden gegeven, die bestond uit 28, door d.
volksvergadering gekozen grtjsaards (Geronten), welke d. ouderdom v. 60 jaren moesten
bereikt hebben. Daze raad was met d. regeeren rechtsmacht bekleed en ward gepresideerd
door d. beide koningen v. Sparta. Solon, d.
wetgever der Atheners, stelde made een raad
der Ouden in, onder d. naam Areopagus welke
hoofdzakelijk moest toezien op 't onderwijs
der jeugd en op d. zedelijkheid en d. levenswandel der burgers.
In latere tijden, zoowel in d. geschiedenis
der Middeleeuwen als in die der nieuwere
tijden, treft men menigvuldige voorbeelden
a. v. regeerende of wetgevende staats- of
zedelijke lichamen, die met d. naam senaat
werden bestempeld, zonder daarom met d.
Romeinschen senaat, waaraan z(j d. naam
ontleenden, lets anders gemeen to hebben.
Men denke btiv. a. zoovele stedenrepublieken
v. 't Duitsche rtjk in vroegeren en lateren
tijd, alsmede a. d. besturende lichamen v.
onze universiteiten.
Vaak ook wordt in d. constitutioneele staten
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v. onzen tijd d. tak v. d. volksvertegenwoordiging met d. naam senaat onderscheiden,
welke belast is met 't bekrachtigen v. d. wetten, door d. anderen tak vastgesteld, en die in
sommige gevallen een tegenwicht kan vormen
tegen parttjzucht of overmoed v. d. meer
onmiddelljjk door 't yolk gekozen vertegenwoordigers. Daarom vindt men in dergelUke
staatsinstellingen waarborgen genomen om
to vorkrijgen, dat d. laden v. die hooge staatslichamen slechts worden gekozen uit d. onafhankelUke, 't meest gegoede en 't meest ontwikkelde burgers.
Senarius, d. i. zesvoeter, heat in d. LatUnsche versmaatkunde een dichtregel, eigenl.
bestaande uit zes jamben (,, —), doch zoo, dat
alleen d. laatste voet een jambus behoeft to
zijn, terwijl daze overigens in d. 5 voorafgaande voeten met dactylen (—
(— —), anapaesten
—) en tribrachen
kunnen worden afgewisseld. Is dus d. regel
Tel kort I is 't f(3 i yen voor 1 de we teinschap
een zuivere senarius, vele dichters (vooral
Phaedrus) hebben zich, v. deze versmaat gebruik makende, daarin vele wijzigingen v. d.
5 eerste voeten veroorloofd.
Senarmontiet is een regelrnatig kristalliseerend, kleurloos, wit of grauw, doorzichtig
of doorschijnend mineraal, dat 't soort. gew.
5,22 it 5,3 heeft, lets harder dan gips is en
uit antimoniumoxyde (Sb 2 03) bestaat. 't Wordt
o. a. gevonden in Constantine, bij Bosing (in
Hongarije) en bij Southham (in Oost-Canada).
Senclrel (ERNsT), d. stichter der schoolspaarbanken in Duitschland, ward 7 Mrt 1837
to Mertensdorf, bij Pritz walk, gab. en was
sedert 1867 predikant to Hohenwalde, bij
Milllrose. d. Eerste schoolspaarbank opende
hij in laatstgenoemd jaar to Linskau, bij
Hohenwalde. Zeven jaar later verschenen d.
eerste schoolspaarbankboekjes, die weldra bij
duizenden verspreid werden. In 1880 stichtte
SENCIEEL zijn „Vereeniging v. spaarbanken
voor d. jeugd". Zie zijn geschrift „Jugend- and
Schulsparkassen" (1882), alsmede zijn yolksblad „Said sparsam" (1883 e. v.).
Sendai, een stad a. d. oostkust v. 't Japansche eiland Nipon, prow. Rikoeren, met
55 500 inw. ZU is door een spoorweg met Tokio
verbonden.
Senden (GERHARD HE ENRICH VAN), een gevierd kanselredenaar on schrUver, gab. to
Ophuizen, in Oost-Friesland, 23 Dec. 1793. Hij
studeerde to Groningen, vatte in d. vrijheidskamp v. Pruisen tegen Napoleon d. wapenen
made op en ward na voltooiing zijner studien achtereenvolgens predikant to Neudorp,
in Oost-Friesland (1815), to Middelbert, in Groningen (1820), en to Zwolle (1832), in welke
laatste stad htj 20 Oct. 1851 overl. TalrUk
zijn d. geschriften v. dozen geleerden on smaakvollen man. Om geen opsomming to geven
v. zijn gelegenheidsgedichten, leerredenen e. a.
stukjes noemen wtj zijn boeiend geschreven
„Alpenrozen" (1813, 2 dln), zijn historische
verhandelingen over verschill. volken der
oudheid (grootendeels opgenomen in 't „Mengelwerk derVaderlandsche Letteroefeningen"),
zijn „Leerredenen over d. geschiedenis v. Jezus'
lijden en sterven" (1839, 2 dln), „Over verschillende on.derwerpen" (1848), „Over d. Feeststoffen" (1846), 't na zUn dood uitgeg. geschrift „Het
Evangelie v. Johannes, gebracht in huizen on
harten" (1852, 3 dln), alsmede zijn onvoltooid
gebleven „Verdediging v. Bjjbel en Openbaring" (1841, 3 dln). Afzonderlijke vermel-
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ding verdient 's mans grondige kennis v. 't
H. Land, met welks gesteldheid hij zoo bekend was, dat prinses Marianne der Nederlanden moeilijk iemand had kunnen vinden,
zoo geschikt als VAN SENDEN, om haar to
vergezellen op een reis n. Palaestina (1849 t.
'50). d. Gespannen verwachting naar zijn beschrijving dier belangrijke reis is slechts ten
deele vervuld, daar v. zijn werk „Het Heilige
Land, of mededeelingen uit eene reis naar 't
Oosten" (1851) alleen 't 10 deel door hem zelf
in 't licht kon worden gegeven. Als geleerd
kenner v. 't Oosten en vooral v. Palaestina had
VAN SEN DEN zich reeds vOOr zijn reis doen
kennen door „Aardrijkskundige beschouwing
v. Palaestina" (1837) en door zijn „BijbelAtlas" (1840—'44). Zie uitvoeriger Hooijer,
„Levensberigt v. G. H. v. Senden", in „Handelingen v. d. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde", 1851—'52, en 't „Levensberigt", door zijn zoon geplaatst voor 's mans
„Nagelatene Leerredenen". — Ook d. beide
Z011011 V. bovengenoemde, GERARD HENRICUS
VAN SENDEN, geb. 17 Oct. 1823 to Middelbert on
overl. 15 Apr. 1863 to Steenwijk, waar hij 't
laatst predikant was, en WIGBOLD COENS VAN
SENDEN, geb. 3 Mei 1830 en achtereenvolgens
predikant to Donkerbroek, Oudeschoot, Vries
en Peins, maakten zich als schrtjvers eenigen
naam.
Sendomir of Sandomir is een stad in
't Poolsche gouvernement Radom, a. d. Weichsel, in een fraaie on vruchtbare streek gelegen. Zij heeft een bevolking v. omstr. 14 000
jaw., die voornamelijk in d. korenhandel bun
bestaan vinden. Men heeft er een prachtige
hoofdkerk en ten tijde der Jagellonen was d.
stad een der aanzienitjkste plaatsen v. Polen;
doch in 1656 ward zij bijna geheel door d.
Zweden verwoest. Beroerud is d. synode, v.
9 tot 14 Apr. 1570 door d. Poolsche hervormden to Sendomir gehouden, om zich met elk.
over verschill. twistpunten to verstaan. Zie
Jablonski, „Historia Consensus Sendomiriensis" (1731).
Senebier (JEAN), een beroemd natuuronderzoeker en bibliograaf, ward in Mei 1742
to Geneve geb. Hij legde zich aanvankeltjk
op verschill. vakken v. wetenschap toe, totdat hij besloot predikant to worden. Na zijn
theologische studien volbracht to hebben
(1765), deed hij een reis n. Parijs, ten einde
daar eenige zeldzame en kostbare werken
in d. koninklijke bibliotheek to raadplegen.
Naar zijn vaderstad teruggekeerd, gaf hij in
't genre v. Marmontel „Contes moraux" uit,
die in 't Duitsch werden vertaald. Op raad v.
Bonnet, met wien hij in vriendschappelijke
betrekking stond, beproefde hij zijn krachten
a. d. beantwoording eener door d. Haarlemsche maatschappij uitgeschrevene prijsvraag;
zijn antwoord, dat 't accessit verwierf, was
d. grondslag v. eon zijner belangrijkste en
nuttigste geschriften, getiteld „Essai sur l'art
d'observer et de faire des experiences" (1775,
2 din). In 1769 ward hij n. Chancy beroepen,
waar hij vier jaar bleef, zijn tijd tuss. d. vervulling zijner herderlijke plichten en d. studie
der natuurlijke historic, vooral der plantkunde,
verdeelende. In 1773 tot bibliothecaris to
Geneve benoemd, was zijn eerste bemoeiing
een betere orde in die verzameling to brengen en gaf hij v. deze een catalogus uit,
welke arbeid hem drie jaar tijds kostte; vervolgens wijdde hij zich a. 't onderzoek der
in d. verzameling vervatte handschriften en
bracht hij d. waarde v. deze a. 't licht door d.
„Catalogue raisonne des manuscrits conser-
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yes dans la bibliotheque de Geneve" (1779).
Zijn vertaling in 't Fransch („Opuscules de
physique vegetal° et animale") v. Spallanzani's geschrift, welke hij deed voorafgaan
door onderzoekingen over d. geschiedenis der
microscopische ontdekkingen, bracht hem in
kennis met dezen ltaliaanschen geleerde, met
wien hij sedert in een vriendschappelijke betrekking bleef. SENEBIER'S groote werkzaamheid maakte 't mogelijk, dat htj, terwijl hij
zijn ambtsplichten uitstekend waarnam on
in verband daarmee zich op letterkundige
studien toelegde, toch nog tijd had voor d.
beoefening der natuurwetenschappen en 't
doen v. velerlei onderzoekingen op natuurkundig gebied. d. Omwenteling to Geneve
noodzaakte hem echter, zijn geboorteplaats
to verlaten en bij zijn schoonouders to Rolle,
in Waadtland, een schuilplaats to zoeken;
dien tijd v. atzondering besteedde hij a. allerlei
studien en werkzaamheden. In 1799 n. Geneve
teruggekeerd, sloot hij zich aan bij d. vereeniging v. godgeleerden, die ten doel had
een nieuwe overzetting v. 't Oude en Nieuwe
Testament to geven; sedert besteedde hij
veel v. zijn tijd a. d. Btjbelsche critiek on
vertaalde hij d. „Apocrypha boeken" in hun
geheel uit 't Grieksch. SENEBIER overl. 22
Juli 1809.
. Nog noemen wij v. zijn geschriften d. volgende : „Dissertatio de Polygamia" (1765),
„Eloge historique d'Albert do Haller, avec un
catalogue complet de ses oeuvres" (1778), „Dietionnaire des forets et bois" (1790-1815, 2
dln), „Memoires physico•chimiques sur l'influence de la lumiere solaire pour modifier
les titres des trois regnes de la nature, et
surtout ceux du regne vegetal" (1782, 3 dln),
„Recherches sur l'influence de la lumiere
solaire, pour metamorphoser l'air fixe on air
pur par la vegetation" (1783), „Recherches
analytiques sur la nature de l'air inflammable" (1784), „Histoire litteraire de Geneve"
(1786, 3 dln), „Experiences sur l'action de la
lumiere solaire dans la vegetation" (1788),
„Physiologie vegetale" (1800, 5 dln), „Rapport
de l'air atmospherique avec les elms organises" (1807, 3 dln) en „Meteorologic pratique"
(1810). — Voorts gaf SENEBIER „Eloges historiques" v. Bonnet, Spallanzani, de Saussure en
anderen, vertalingen v. d. werken v. Spallanzani en een menigte kleinere verhandelngen in
't „Journal de Physique", d. „Annales de Chimie", d. „Recueils" v. d. Academie v. Turijn,
d. natuurkundige gezelschappen v. Lausanne
en Geneve on andere bladen. Van deze en d.
meeste andere geleerde genootschappen en
maatschappijen in Europa was SENEBIER lid.
Te zijner eer is 't plantengeslacht senebiera
in d. familie der kruisbloemigen (cruciferae)
genoemd.
Senebladen, Zie Sennebladen.

Seneca (MARCUS ANNAEUS), ter onderschciding v. zijn zoon, d. wijsgeer en dichter (zie
't volgend art.), veelal d. Rhetor bijgenaamd,
was to Cordova, in Spanje, geb. Ten tijde v.
keizer Augustus to Rome gekomen, gaf hij
daar onderwtjs in d. redekunst, doch hij keerde
later n. zijn vaderstad terug. 't Jaar v. zijn
geboorte is evenmin als dat v. zijn overlijden
met zekerheid bekend. Onder d. titel „Controversiarum Libri X" schreef hij redevoeringen
over verschill. rechtsmogelijkheden, gedachten, enz., waar van slechts 5 boeken, en deze
nog onvolledig, zijn overgebleven. Ook v. een
dergelijke verzameling „Suasoriae" heeft men
slechts fragmenten.
Seneca (LUCIUS ANNAEUS), d. wijsgeer
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-werd te Cordova in Spanje geb.,4jaar n. Chr.,
en ontving zUn opleiding te Rome. Ztjn vader
(Marcus Annaeus Seneca) onderrichtte hem
zelf in d. grammatica en rethorica. Ind. wiJsbegeerte ontving htj 't eerste onderricht v. d.
Pythagoreer Sotion, die hem tot d. strengen
leefregel zijner secte wilde overhalen; doch,
daar deze voor ztjn zwakke gezondheid niet
deugde en met d. wil zljns waders niet overeenkwam, verliet htj d. Pythagorische school,
om zich in die der StoIctinen to begeven.
Hierin waren d. wijsgeeren Attains en Papyrius Fabianus zijn leermeesters. Hij bestudeerde niet alleen d. geschriften der beroemdste Stolsche wijsgeeren, maar ook die v. Epicurus en bekleedde achtereenvolgens d. aanzienitjke staatsambten v. quaestor, praetor
en consul. Hierdoor had hij gereeden toegang
tot 't hof v. keizer Claudius, dien hij btj zijn
leven onwaardig vleide en na zijn dood
in een btjtende satire verguisde. In d. strikken der beruchte Messalina gevangen, werd
hij op haar aauklacht naar Corsica verbannen,
waar hij acht jaar bleef. Toen Claudius met
Agrippina, d. moeder v. Nero, gehuwd was,
riep d. keizer SENECA uit ztjn ballingschap
terug en droeg hij hem d. opvoeding v. dezen
zoon op. Daardoor verkreeg SENECA niet
alleen een groot aanzien en veel invloed,
maar ook een groot vermogen, doordien
in d. eerste jaren v. Nero's bestuur door dezen,
ztjn kweekeling, met eer en rtjkdommen overladen en als vriend en raadgever behandeld
werd.
Zoo leefde d. Stolsche wijsgeer, die naar d.
grondstellingen zijner leer rijkdom, macht en
aanzien goring moest schatten, een tijdlang
als een voornaam hoer, die in d. stad on op
't land tal v. paleizen en villa's bezat. Doch
doze levenswils, zoo weinig in overeenstemming met d. strange beginselen, die hij in
zijn geschriften verkondigde, voerde hem zijn
ondergang to gemoet. Ztjn benijders en vijanden slaagden er in, hem btj Nero in verdenking to brengen; en doze, die bovendien d.
waarschuwingen on vermaningen v. ztjn leermeester reeds lang moede was, deinsde er
niet voor terug SENECA, onder verdenking v.
deelneming a. een samenzwering, ter dood to
veroordeelen. d. Sous v. sterven werd hem
vrtj gelaten. SENECA deed zich d. aderen openen, nam vergif in en, terwijl d. dood niet
spoedig wilde intreden, toonde hiJ in zijn
smarten* Alden meer grootheid v. ziel dan
hij in zijn leven had tentoongespreid. Hij
overt. in 't jaar 66 onzer jaartelling.
d. Geschriften, door SENECA nagelaten, zUn
meerendeels zedekundige verhandelingen, o. a
over d. toorn (de ira), d. rust der ziel (de
animi tranquillitate), d. standvastigheid v.
d. wijze (de constantia sapientia), d. goedertierenheid (de dementia) en d. kortheid v.
't leven (de brevitate vitae), waarbtj men
ook d. drie troostschriften „de consolatione
ad Relviam, ad Polybium, ad Marciam" en
verhandelingen over d. Voorzienigheid (de
Providentia) kan voegen. Van meer bespiegelenden aard zijn 'ff mans natuurphilosophische onderzoekingen (Quaestionum naturalium
libri VII). Aan Lucilius, een jonger vriend
v. SENECA, die een tijdlang landvoogd v.
Sicilia en zelf een beroemd schrtjver was,
zijn 124 nog voorhandene brieven (epistolae)
gericht, die voor een grooter publiek schtjnen geschreven to zijn. d. Tien treurspelen,
welke a. SENECA toegeschreven worden, ztjn
niet alle echt en ook v. geen groote letterkundige waarde. Buitendien bestaan er v.

510

SEN.

nog eenige epigrammen, d. bovengenoemde satyre, onder d. titel „Apocolocynthosis", en eenige fragmenten uit verloren
gegane prozaschriften.
Benet of Seneffe, een dorp in d. Belgiache prow. Henegouwen, a. d. bronnen v. d.
Senne, tuss. Charleroi en Soignies gelegen,
met circa 6000 inw. 't Is vooral merkwaardig
door d. bloedigen veldslag v. 11 Aug. 1674
tuss. 60 000 Franschen, onder Conde, en 70 000
Bondgenooten (keizerlijken, Spanjaarden on
Nederlanders) onder prins Willem III. Beide
partijen schreven zich d. overwinning toe en
leden ieder een verlies v. 6000 a 7000 man.
Senefelder (ALoYs), d. uitvinder der
steendrukkunst, 6 Nov. 1771 to Praag gob.
HU was d. zoon v. een tooneelspeler on ontving aanvankelijk een wetenschappeltjke
opleiding, doch werd door d. omstandigheden
eerst eveneens tot 't acteursleven on later
tot 't schrtjven v. tooneelstukken gebracht.
d. Pogingen, door hem aangewend, om wat
htj geschreven had op een goedkoopere en
gemakkelijker wijze dan door d. letterdruk
to vermenigvuldigen, schijnen d. eerste aanleiding tot ztjn uitvinding to hebben gegeven.
Verschillend wordt, ook door SENEFELDER
d. rechtstreeksche aanleiding verhaald tot 't
beproeven v. een op steen gemaakte teekening afdrukken to verkrijgen. Dat teekenen
op steen zelf schijnt reeds voor SENEFELDER
meermalen in praktijk te zijn gebracht; doch
onzeker is 't, of dit geschiedde om afdrukken
to maken en ook of men daarin vroeger
slaagde. Een tijdgenoot v. SENEFELDER, Simon
Schmid, had echter bij herhaling, doch altijd
onbevredigende pogingen daartoe gedaan. Een
toeval, d. lust nl. om eons to zien wat er v.
d. op een steen geschreven waschlijst worden
zou, wanneer men er stork water bij gebruikte, bracht SENEFELDER voor goad op 't
spoor zijner uitvinding. Lang worstelde hij
echter nog met gebrek a. middelen, om die
eerste onvolmaakte proefneming door verdere
onderzoekingen toe to lichten en aan to vullen. In vereeniging met Gleissner, een toonkunstenaar, werd door SENEFELDER d. nieuwe
uitvinding, waarbtj men (niet altoos op d.
loyaalste wijze) partij trok v. d. resultaten,
door bovengenoemden Schmid verkregen,
aangewend tot 't drukken v. muziekwerken.
Na v. 1796 tot '98 met weinig geldelijk voordeel (daar vooral d. inrichting der drukpersen
en 't spoedig afsltjten of wel 't breken der
steenen zware onkosten veroorzaakten) aldus
gewerkt to hebben, begon SENEFELDER meer
onafhankeltjk to streven naar een uitgebreide
toepassing der steendrukkunst, ook op 't gebled der beeldende kunst. Zelf kon htj niet.
of slechts gebrekkig teekenen on hij wijdde
daarom eenige jongelieden, die zich daarin,
hadden geoefend, in d. technische geheimen
zijner kunst in, die v. nu af voor d. kunst
een hoogere beteekenis verkreeg. 't Duurde
echter lang, eer ztj eon zekere mate v. volmaaktheid bezat.
Van al d. tot nogtoe genomen proeven was
Beieren's hoofdstad, Munchen, d. schouwplaats geweest. Van nu af werd dit ook d.
getuige v. d. zegepraal v. SENEFELDER, v.
d. bekroning zijner onvermoeide worsteling
met tallooze bezwaren, nu eons v. scheikundigen aard (NI 't teekenen en toebereiden
der steenen), dan weder v. mechanisctien
aard (btj 't streven, spoedig en geregeld voldoende afdrukken to verkrtJgen). Eerst an
vond h vrtjheid om zijn brooders Georg en
Theobald, die tot nog toe 14 tooneel wares
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geweegt, tot medewerking aan to sporen in
d. onderneming, waarvoor d. keurvorst Maximiliaan hem in 1799 't uitsluitend privilegie
(voor d. duur v. vijftien jaren) had verleend.
Inderdaad werd door dit privilegie en door
d. omstandigheid, dat 't hem, zijn compagnon
Gleissner en zijn broeders gelukte in verschill. andere staten (Pruisen, Oostenrijk, Engeland) een dergelijk privilegie to verkrijgen,
d. stoffelijke welvaart der belanghebbenden
vrij wel verzekerd. Intusschen was 't drukken
v. muziekwerken op d. duur nog hoofdzaak en
d. eigenlijke kunstwerken, die to Munchen in
d. eerste jaren der 19e eeuw werden gedrukt,
behooren nog tot d. incunabelen der lithographie.
Professor Mitterer, baron von A retin en d.
hofraad H. v. Rapp waren d. voornaamsten,
die Of in vereeniging met d. oorspronkelijke
uitvinders of op d. grondslagen v. 't uitgelekte geheim der uitvinding daaraan een
aanzienlijke uitbreiding gaven. In 1809 verscheen in d. handel v. SENEFELDER en Gleissner een zoogen. „Musterbuch" v. d. verschill.
wijzen om op steen to teekenen. Uit d. titel
blijkt reeds, dat 't nabootsen v. hout- en
kopergravures en v. letterdruk nog als hoofdzaak werd beschouwd. 't Was door d. modewerking v. von Aretin, dat d. lithographie
een aanmerkelijke uitbreiding verkreeg, terwijl zij nu ook meer bekend word. Buitenen binnenlandsche staatslieden en voornamelijk prins (later koning) Lodewijk v. Beieren
wijdden haar hun aandacht. Een v. d. voorn.
producten der steendrukpers onder von Aretin's leiding was een navolging v. A. DUrer's
randteekeningen op 't gebedenboek v. keizer
Maximiliaan (1808). d. Nieuwe kunst leverde
echter nog weinig voordeel voor haar beoefenaars op; een aantal andere drukkerijen
buiten d. v. staatswege gepriviligeerde wer
den opgericht en, al word ook Theobald Senefelder a. 't hoofd v. een der laatste geplaatst,
toch genoot ALOYS SENEFELDER, d. onvermoeide en telkens teleurgestelde uitvinder,
daarvan weinig vruchten. Toen d. administratie der grondbelasting op haar beurt v.
d. nieuwe uitvinding gebruik maakte, word
een v. SENEFELDER'S beste werklieden, F. S.
Weisshaupt, a. 't hoofd dier inrichting geplaatst. d. Vooruitzichten v. SENEFELDER werden hoe langer hoe slechter; men miskende
zijn verdiensten en verweet hem zelfs, dat hij
d. nieuwe uitvinding door zijn langdurige
proefnemingen veeleer belemmerd dan bevorderd had. Eerst nadat hij door een proces
zijn geschonden privilegies had doen golden
en d. baron von Aretin naar Neuburg was
verplaatst, kwam hij weer tot. een eenigszins
voldoende positie en deed d. nieuwe kunst
thans groote stappen voorwaarts. Belangrijk
is 't aantal plaatwerken, uit d. lithographische inrichting to Munchen voortgekomen.
Behalve andere kunstenaars stonden Mettermayer en Weisshaupt SENEFELDER als technici ter zijde, terwijl hij zelf onophoudelijk
bezig bleef met 't scheikundig on 't worktuigkundig procede to volmaken. In 1810
begaf hij zich n. Parijs, waar men intusschen
ook reeds, meer bepaald in artistieke richting,
a. d. toepassing der nieuwe uitvinding had
gearbeid. SENEFELDER leerde er zelf ook 't eon
en ander, maar nog meer profiteerden v. hem
steendrukkers (o. a. Engelmann), die, na d.
kunst to Munchen to hebben bestudeerd, zich
vervolgens weer n. Parijs begaven. Ook reisde
SENEFELDER n. Weenen en ZOO verzamelde
hij overal d. bouwstoffen en hulpmiddelen
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voor d. samenstelling v. 't door hem steeds
vurig gewenschte handbook over d. nieuwe
kunst. Tevens arbeidde hij rusteloos a. nieuwe
toepassingen v. 't beginsel zijner uitvinding..
Beurtelings hield hij zich bezig met d. middelen voor kleurendruk, met d. verbetering
der drukpersen en met 't bedrukken v. katoen
of behangselpapier door middel v. metalen
platen, terwijl eindelijk in 1818 't lang verbeide handbook verscheen, onder d. titel
„Volstandiges Lehrbuch der Steindruckerey
enz. Mit einer Vorrede des Direktors
Schlichtegroll" (1818; 2e dr. 1827). — Na d.
uitgave v. dit leerboek begaf SENEFELDER
zich n. Parijs, waar een vertaling ervan 't
licht zag, voor welke hij, in zijn onbaatzuchtige blijdschap over d. verspreiding
zijner uitvinding, goon voordeelen bedong en zich alleen voor 't teekenen der platen
liet betalen. Van verschill. zijden ontving
hij intusschen eervolle onderscheidingen voor
d. uitgave v. zijn work, o. a. v. koning Lodewijk v. Beieren d. groote medallic) v. verdienste. SENEFELDER rustte echter nog steeds
niet on volmaakte zijn uitvinding o. a. nog
door haar toe to passen op d. zoogen. mozaIekdruk on 't nabootsen v. schildorijen in
olieverf.
d. Uitvinding v. SENEFELDER verschafte a._
duizenden work on verdiensten, terwijl hij
zelf slechts een goring voordeel daarvan
oogstte. Aileen behield hij voor zich eon
jaargeld, dat d. koning hem had toegelegd
on met behulp waarvan hij zich uit d. openbare betrekkingen, door horn bekleed, terugtrok. d. Lithographie bleef echter 't voorwerp
zijner hoogste belangstelling, totdat hij 26Febr. 1834 overl.
Senegal, een Noord-Afrikaansche, omstr.
1700 KM. lange rivier, die ontstaat uit talrijkebronrivieren on in d. richting v. 't Z.-O. naar
't N.-W. door 't oosten en noorden v. Senegambie stroomt. Zij mondt uit in d. Atlant.
Oceaan; d. voorn. bronrivieren zijn d. Bating
en d. Bachoy. Eerstgenoemde, d. belangrijkstev. d. twee, ontspringt bij Timbo, d.hoordstad
v. Foeta Dsjallon. d. Senegal vormt in zijn
benedenloop d. grans tuss. Senegambie on d..
woestijn Sahara. Onder d. zijrivieren moot
genoemd worden d. Faleme, die haar v. links,
toestroomt; tot d. mond v. doze rivier is d.
Senegal bevaarbaar. Na tallooze bochten gemaakt to hebben verdeelt zij zich beneden
Podor in verscheidene armen en vormt zij een
delta. Een groote zandbank on d. geweldige ,
brandigemoljk.vartinde
voor groote schepen. Zie Haurigot „le Senegal"'
(1887) on Aucelle „les Explorations au Senegal" (1887).
Senegambie, ook Senegal en WestNigritie geheeten, is d. naam v. d. geheele
landstreek t. N. der Djoliba-bronnen, die door'
d. Senegal, d. Gambia en d. Rio Grande doorstroomd wordt. d. Vlakte langs doze rivieren,
behoort tot d. heetste gewesten der aarde. In
d. regentijd, wanneer d. regen onder d. hevigste onweders neervalt, is d. lucht stikkend
heat; dit is d. ttjd der hevige koortsen.Maar
ook in 't droge jaargetij is d. streek der Beneden-Gambia een der ongezondste or,
aarde. d. Plantengroei is er zeer weelderig,_
d. vlakten zijn bedekt met hoog lang grass.
reusachtige baobabs, wolboomen, teak- en
mahoniehoutboomen, kokospalmen on pa-payen groeien er in overvloed. Voortbrengselen uit 't plantenrijk zijn verder katoen,.
indigo, tabak en suikerriet; ook d. koffieboom bloeit in d. vlakte. In 't gebergte bloeit
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d. oranjeboom, d. citroen- en d. banaanboom en

d. tamarinde; d. voorn. vertegenwoordigers der
dierenwereld zijn olifanten, apen, leeuwen, pantars, buffets, antilopen, nUlpaarden en verder
als huisdieren ezels, kameelen, paarden, schapen, geiten en rundvee. Ook gazellen en struisvogels worden getemd.'t Delfstoffenrijk levert
goud en ijzer. d. Bevolking wordt op 2'1 2 millioen geschat. Ethnologisch bestaat zU uit
5 groepen : d. Mandika's a. d. boven-Senegal, d.
Foelba's tangs d. beneden-Senegal, d. Serers
en Wolofs tusschen d. beneden-Senegal en
d. Gambia en d. Serechula's a. d. middenSenegal. d. Islam is door d. Foelba's uit 't 0.
ingevoerd ; 't Heidendom is een gematigd fetisjisme; 't Christendom heeft nog slechts weinig vorderingen kunnen maken. Staatkundig
wordt Senegambie verdeeld in d. Fransche
kolonie Senegal met d. hoofdstad s. Louis, a.
d. Senegal met 16682 inw., d. Engelsche kolonie Gambia met d. hoofdstad s. Mary Bathurst en d. Portugeesche kolonie Guinea met
d. hoofdstad Bissao.
Zie Barret „Senegambie et GuinOe" (1887)
en Bayol „Voyage en Sendgambie" (1888).
Senega-wortel, d. wortel v. Polygala
Senega, een tot d. natuurltjke fam. der Polygaleae behoorende plant, werd in 't begin der
18e eeuw door Dr. Tennant in Pennsylvania
tegen d. beet v. vergiftige slangen aangewend.
Sedert werd hij in d. geneeskunde veelvuldig
aangewend, vooral in d. laatste tUdperken v.
ontsteking der longen en luchtpijptakken. d.
Senega-wortel wordt uit d. Vereenigde Staten
v. Noord-Amerika in balen aangevoerd. HU
is gedraaid en ongeveer een winger dik, vertoont talrijke verhevenheden en eindigt v.
boven in een onregelmatigen knobbel, die d.
sporen draagt der aanhechting v. talrijke
stengen over d. geheele lengte; v. d. wortel
loopt een uitstekende lijn. 't Schorsgedeelte
is gerimpeld, overdwars gespleten, dik en v.
een grUsachtig gele kleur. 't Centrale gedeelte
is houtachtig en wit. d. Smaak is in 't begin
zoutachtig en slijmerig, later scherp en heet;
d. reuk is walgelijk. — d. Bestanddeelen v.
dozen wortel zijn senegine of acid.polygalicum,
acid. virginicum, looizuur, pectine, cerine, vette
gele kleurstof, gem, eiwit en zowten.
—
Omdat hij in Noord-Amerika tegen d. beet v.
rateislangen gebezigd wordt, wordt hij ook
wet Slangenwortel genoemd.

Senestre beet in d. heraldiek d. linkerztjde v. een wapenschild. Men houde daarbtj
in 't oog, dat 't wapen eigenl. d. wapenrok
was en dat derhalve d. linkerzijde daarvan
tegenover d. rechterhand v. d. toeschouwer
stond. Mouvant a senestre heat elke figuur,
die uit d. linkerzijde v. 't schild schijnt to
voorschtjn to komen. Ook zegt nen v. eenige
figuur, dat zij is accompagnde a senestre v. eon
andere, indien die tweede a. d. linker zjide
(heraldisch gesproken) v. d. eerste staat.
Senit
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een Duitsch mineraloog, geb. 28 Febr.
1810 to Mohra en overt. 30 Mrt 1893 to Eisenach, waar hjj hoogl. was a. d. Forstlehranstalt. Verscheidene belangrtjke leerboeken e. a.
geschriften op 't gebied der card- en delfatofkunde, v. d. landbouw- en d. boschcultuur
zagen v. zijne hand 't licht.
Senlis, een oude stad v. Frankrjik in 't
depart. Oise, met circa 6000 law. Ztj is bekoorltjk gelegen a. d. oevers der Nonette en
heeft schoone bosachen in d. omtrek. Men
vindt er d. overbliffselen v. een kasteel, uit
d. tijd v. Lodewtjk IX, alsmede v. Remainache versterkingen. Handel in wol, knuen,
DINAND),
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groan en bout vormen er met fabrieksnUver-

heid d. hoofdmiddelen v. bestaan. Senlis was
v. d. be eeuw tot d. tijd der revolutie d. zetel
v. een bisschop. In 863, 873, 990, 1310, 1316,
1317, 1326 on 1402 werden er concilies gehouden. 27 Juli 1815 had er een gevecht plaats
tuss. d. Franschen en d. Pruis. voorhoede.
Sennaar is d. naam v. een landstreek in
Afrika, die, tot Nubig behoorende,tuss.d.Nijt
en d. Takazza gelegen is. Ztj grenst t. Z. a.
Abessynie en t. W. a. Kordofan on Nigritiii of
Soedan en beslaat een oppervl. v. circa 6000
vk. mjilen. d. Grond is er grootendeels vlak,
in sommige streken woest, maar a. d. oevers
v. d. NU1 vruchtbaar en w el bebouwd. Behalve
kameelen, rundvee, schapen, zwijnen, gevogelte ea wilds dieren levert 't land koren,
fist, meloenen, tabak, suiker, sennebladen,
ebben- en sandelhout en palmen. 't Klimaat
is zeer warm en in d. zomer zelfs ondragewaarop dan regen volgt, die d. lucht
ltjk
zeer ongezond maakt en oorzaak is v. veler
dood. d. Tegenwoordige bewoners, op 2 1/2 millioen geschat, zijn negers, die d. Mohammedaanschen godsdienst belijden. d. Hoofdstad
v. 't land, mode Sennaar geheeten, ligt a. d.
rechter Nijloever on heeft circa 10 000 inw.
Sennebladen of Senebladen (d.) zijn
afkomstig v. onderscheidene soorten v. Cassia,
een tot d. fam. der Vlinderbloemigen (Papilionaceae) behoorend plantengeslacht, en worden
in d. geneeskunde gebezigd als purgeermiddel.
d. 't Meest gebruikelijke soorten zijn:
d. Alexandrijnsche sennebladen (in 't Fransch
Send de la Palte, d. i. tribuut-sennebladen, geheeten, omdat zij a. 't gouvernement v. Egypte
moeten worden verkocht). Zij zijn at komstig
v. Cassia obovata, C. acutifolia en C. aethiopica,
worden in d. maanden Aug., Sept. en Mrt in
NubiO en Opper-Egypto ingezameld, to Boelak
opgestapeld on vandaar over AlexandriG n.
Europa verscheept. d. Alexandr#nsche sennebladen zijn eirond, a. d. top puntig, met zeer
korte bladstelen en gaafrandig; 't beneden- on
't bovenvlak zijn beide met witte haartjes
bezet. d. Kleur is geelachtig groan, 't ondervlak
meer grijsachtig, d. smaak bitter en onaangenaam. Zij zijn sttjf en broos. Onder hen worden meermalen in geen geringe hoeveelheid
argelblaadjes (afkomstig v. Solenostemma Argot
Hayne, een in Opper-Egypto en Nubiti to huis
behoorenden heester uit d. fam. der Asclepiadeae) gevonden.
d. Tripolitaansche sennebladen, afkomstig v.
Cassia acutifolia on C. obovata, zijn kleiner on
meer gebroken en bevatten vestal bUmengsels.
d. Indische of Arabische sennebladen, afkomstig v. C. lanceolata, zijn langwerpig eirond,

spits toeloopend, dik en taai, a. weersztjden
glad on geelachtig groan; d. smaak is eveneens bitter on onaangenaam.
d. Bestanddeelen der sennebladen zijn
cathartine ('t purgeerende beginsel), gele
kleurstof, vluchtige en vette olie, eiwit,
gom, appelzuur, appelzure en andere zouten.
Behalve dat d. sennebladen in aftreksel
(doorgaans met zoogen. windbrekende middelen verbonden, om d. door dit middel veroorzaakte buikpijnen to matigen) gebezigd
worden, treden zij in d. samenstelling v. d.
algemeen bekende pruimenconserf, d. SaintGermain-thee en 't aq. laxativa Viennensis
op d. voorgrond.
Sennerij noemt men in Zwitserland een
inrichting voer 't waken v. kaas. d. Herders,
die zick met 't uttoefenen v. dit bedrtjf bezighouden, dragen d. naam Sennen; ztj houden
him verbltjf in d. Sennehut.
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Senonen, een volksstam in Frankrijk,
waarvan Caesar in zijn work „De bello Gallico" gewaagt. 't Was eon machtig yolk, dat
ituss. d. Seine on d. RhOne woonde. Men heeft
Zang gerneend, dat d. Senonen en d. Sequaners
'tzelfde yolk waren, daar deze namen door
.oudere schavers vaak door elk. gebruikt
worden en d. laatste in d. eerste ttjden in 't
geheel niet voorkomt. Na d. tijd v. Brennus
Oren) werden beide namen ter onderscheiding
der bewoners v. verschill. streken v. Galli6
:gebezigd. Die, welke bij d. Seine gevestigd
bleven, behielden dien v. Senonen; terwUl zij,
die zich a. gene zijde der SaOne tot a. d. Helveti6rs en d. Alpen uitbreidden, meer met
dien v. Sequaners worden aangeduid. d. Hoofdplaats v. 't land der Senonen was .4gendicum
Senonum, thans Sens.
Se non 6 vero, 6 ben trovato, een
Ital. spreekwoord, beteekenende: Als 't niet
waar is, is 't toch goed gevondon of verzonnen.
Sens, eon overoude stad in Frankrijk, gelegen in 't depart. Yonne ; a. d. rivier v. dien
naam en a. d. spoorweg v. Parijs n. Lyon.
Zij heeft 14 000 inw., die levendigen handel
cirijven in d. producten hunner industrie en
in die v. d. omtrek. Men vervaardigt er ilzerwaren, wollen, katoenen en linnen stoffen,
terwiji er ook brouwerijen en looiertien worden aangetroffen. Onder d. 15 kerken verdient
d. oude en sierlijke hoofdkerk d. aandacht.
Sens bezit bovendien een seminarium, een
bibliotheek, een museum, een schouwburg
.en hospitalen. 't Werd reeds in d. 3e eeuw
d. zetel v. eon bisschop, die later tot aartsbisschop verheven werd en sedert d. tijd
v. paus Johannes VIII d. titel primaat v.
Gallie en Germania voerde, ofschoon hij na
<I. The eeuw d. daaruit voortspruitende rechten
niet bezat. Van 1163-1165 was Sens't verblijf
v. paus Alexander III. Er werden to Sens
verschill. concilies gehouden, waaronder dat
der provincien Sens en Rheims, in 1140,'twelk
door koning Lodewijk d. Jonge werd bijgewoond en waar Abelard, na zich tegen d.
beiligen Bernard to hebben verdedigd, werd
veroordeeld.
Sensualisme is d. wijsgeerige leer, die
ale kennis v. d. zinnen (sensus) afleidt en
dus in zekeren zin 'tzelfde is als 't empirisme
(zie Empirismus). d. Ervaring nameltjk, waaruit
d. empirist alle menschelijke kennis wil afgeleid hebben, wordt hoofdzakelijk verkregen uit
.d.waarnemingen der voorwerpen door middel
onzer zintuigen. Eater hecht d. empirist
meer gewicht a. d. overweging v. 't verstand
(reflexie) en onderscheidt hij een uit- en inwendige ervaring, terwij1 't sensualisme zich meer
.eenzijdig bij d. uitwendige houdt. Zoo was
bUv. Locke een empirist en Condillac on d.
zoogenoemde Fransche wijsgeeren der 18e eeuw
daarentegen waren sensualisten. Doch men
vat niet alleen 't sensualisme in een theoretischen, maar ook in een practischen zin op.
Hij, die 't zinnelijk gevoel tot maatstaf v.
't goede en kwade neemt, is een practisch
sensualist.
Dit practische sensualisme is voor een
dubbele wtjziging vatbaar, want, indien men
enkel 't zinnelijk gevoel v. lust on goon lust
tot maatstaf v. 't doen en laten neemt, is
men een grof of zinnelijk sensualist. Zoo
iemand neemt aan, dat genoegen 't hoogste
good is en smart 't grootste kwaad; dit
trekt tot richtsnoer v. zijn bandelingen. Dit
fsensualisme wordt ook Hedonisme genoemd.
Aristippus on d. aanhangers v. d. door hem
VIII.
-
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gestichte Cyrenaische school waren zulke
sensualisten. Ook waren dit in d. eigenlijken
zin d. Epicuristen, evenals ook alle voorstandors v. 't Eudaemonisme, die d. gelukzaligheid
in 't t hoogst mogelijke en duurzame genot
v. 't zinnelUke genoegen stellen.Er zijn echter
nog sensualisten v. een edeler soort. Deze
namen 't best Ian v. een zedelijken zin aan
als d. bron v. 't zedelijk gevoel, waaruit alle
zedelijke voorschriften of wetten voortvloeien. Dit is 't fijnere of zedelijke sensualisme, waarvan d. wUsgeeren der Schotsche
school (zie Schotsche Wijsbegeerte) meestal aanhangers waren, omdat zij 't zoogenoemde
algemeene gevoel (common sense) tot leiddraad
hunner bespiegelingen namen, zooals Hume,
Hutcheson, Shaftesbury en Smith. Doch men
verwart hier gevoel met geweten en neemt
't een voor 't ander. d. Wetten der zedelijkheid
kunnen zich in d. ziel wel als donkere aansporingen voordoen, waarvan men zien e. a.
goon bepaalde rekenschap kan geven, en
daarom noemt men die aansporingen zedelijk gevoel. Dit gevoel, dat evenals 't zinnelijke geheel subjectief is, kan d. grondslag
der zedelijkheid niet zijn. d. Aansporingen v.
een natuurlijke algemeene sympathio hebben
niets algemeen geldends; ztj zijn slechts een
fijnere soort zinnelijkheid, die door d. grondbeginselen der onvoorwaardelijke zedelijkheid
moet geleid en veredeld worden.
Sententia (v. 't Lat. sentire, gevoelen)
beteekent meening, gevoelen, oordeel; ook
rechterlijke uitspraak.
Sententia stat, mijn
gevoelen staat vast.
Separatisten (v. 't Lat. separare, scheiden) heeten zij, die zich met d. in een christelUk kerkgenootschap aangenomen leerstellingen, rechtstoepassing en gebruiken niet
kunnen vereenigen en afzonderlijke btjeenkomsten houden; soms geven zij hun betrekking tot 't kerkgenootschap, waartoe zij
behoorden, geheel op, feitelijk of vormelUk,
altijd met d. bewering, dat 't eigenlijko
wezen v. 't kerkgenootschap in hun leer en
kerktucht teruggevonden wordt. Immers zonder dit laatste treden zij wel op als separatisten, in zoover zij zich afscheiden (separeeren),
maar dragon zij, als d. stichters v. eon ander
kerkgenootschap. tegenover dat, waarvan zij
zijn uitgegaan, d. naam sectarissen of oprichters eener sects.
In 't bijzonder zijn in ons vaderland onder
d. naam separatisten bekend ztj, die zich in
1832 en later v. d. Hervormde kerk hebben
afgestheiden on afzonderlijke kerkgemeenten
opgericht hebben onder d. naam Afgescheidenen of Christelijk-Gereformeerden.
Sepoys, Zie 6'eapoys.
Sepia, Zie Zeekat.
Sepia is eon kleurstof, afkomstig uit d.
zoogen. inktzak der inktvisschen of zeekatten. In 1780 kwam professor Seydelmann, die
zich toen in Italia beyond, op 't denkbeeld,
deze kleurstof, vermengd met bister, voor
teekeningen to gebruiken, in plaats v. d. tot
dien tijd toe bUna uitsluitend in zwang zUnden
Oost-Indischen inkt. d. Nieuwe verfstof voldeed zeer en verkreeg al spoedig een algemeene bekendheid. Zij werd sedert veal voor
teekeningen gebezigd, ofschoon d. eigenitjke
on echte sepia meestal door allerlei surrogaten wordt vervangen.
Sepp is d. naam v. een bekende boekbandelaarsfamilie in Amsterdam, waarvan eenige
laden bijzondere vermelding verdienen om hun
werkzaamheid op wetenschappelijk gebied.
CHRISTIA AN 5EPP, gob. to Goslar in d. Harz,
33
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waar zijn vader conrector was. HU vertrok
vandaar eerst n. Hamburg, vervolgens n.
Amsterdam, waar hij zich als boekhandelaar
vestigde. Hij was een uitmuntend teekenaar
en graveur, hield zich tjverig met 't onderzoek der gedaantewisselingen v. insecten bezig
en begon d. uitgave v. een uitvoerig work,
„Beschouwing der wonderen Gods in d. mint
geachte schepselen of Nederlandsche insecten
in hunne aanmerkelijke huishouding" (1762,
met gekl. platen). d. Eerste platen, naar zUn
eigen teekeningen door hemzelf gegraveerd,
gedrukt en gekleurd, worden nog heden voor
ware meesterstukken aangezien. Ztjn zoon
JAN CHRISTIAAN SEPP, geb. to Amsterdam
8 Nov. 1739 en over!. 29 Nov. 1811, zette dit
work met onvermoeiden ijver voort, doch had
voor 't graveeren en kleuren der platen d.
pulp v. anderen noodig. Hij maakte bovendien zijn naam bekend door d. uitgave v. verscheidene prachtwerken over d. natuurlijke
historie, waarvan wij noemen: Nozeman en
Houttuyn, „d. Nederlandsche vogelen" (met
platen v. SEPP), Edward en Catesby, „Uitlandsche vogelen", Knorr, „Zeldzaamheden
der natuur", Stoll, „Cicaden en Wantsen",
Kops, „Flora Batava", en Philips, „Over d.
perspectief of doorzichtkunde". 's Mans zoon
JAN SEPP, geb. 18 Sept 1778 to Amsterdam
en over!. aldaar 19 Dec. 1853, zette d. uitgave
v. d. werken over d. insecten en d. vogelen
voort, benevens die der „Flora Batava"
work over d. vogelen ward in 5 foliodeelen
met 250 afbeeldingen voltooid). Verder bezorgde hij d. uitgave v. d. „Afbeelding on
beschrijving v. Surinaamsche vlinders" en v.
't „Bloemkundig woordenb'ek". ZUn zoon
CORNELIS SEPP, geb. to Amsterdam 20 Sept.
1810 en over!. aldaar 31 Jan. 1868, smaakte d.
voldoening zoowel d. kostbare uitgave v. 't
werk over d. insecten als die v. d. „Flora
Batava" onder zijn leiding voltooid to zien;
't eerste met medewerking v. Snellen v. Vollenhove, 't laatste onder toezicht v. Miguel.
CHRISTIAAN SEPP, geb. 3 Apr. 1820 to Amsterdam, broader v. laatstgenoemden Cornelis
Sapp, was een verdiensteltjk godgeleerde en
achtereenvolgens predikant btj d. doopsgezinde gemeenten to Westzaan (1843), Zaandam
(1848) on Leiden (1854), in walk° laatste stad
hij in 1875 eershalve d. titel Theologiae doctor
en in 1887 zijn eervol emeritaat ontving. Na
nog gedurende een drietal jaren in zUn geboorteplaats zich met ongemeenen liver a. d.
beoetening der kerkhistorie gewijd to hebben,
over!. hp 10 Mei 1890 to WI* a. Zee. Van d.
talrUke geschriften v. dozen SEPP noemen wij:
„Herinneringen uit het leven v. een hulpprediker" (1846), „Onderzoek naar d. leer des
N. T. over d. Heilige Schriften des 0. Verbonds' (1849), „Vader! Uw wil geschiede!"
(1865, 3e dr. 1863), „d. Zeven kruiswoorden"
(1856), „Proeve saner pragmatische geschiedenis der Theologie in Nederland v. 1787 tot
1868" (3860, 3e dr. 1867), „Joh. Stinstra on ztjn
tUd" (2 dln, 1865), „Geschiedkundige . nasporingen" (3 dln, 1872—'75), „Het godgeleerd onderwijs in Nederland- gedurende d. 16e en 170
eeuw" (2 din, 1873-15), „Drie evangeliedienaren uit d. tljd der hervorming" (1879), „Polemische on irenische theologie. Btjdragen tot
hare geschiedenis" (1881), „Kerkhistorische
studi6n" (1885), „Bibliotheek v. Nederl. kerkgeschiedschrUvers" (1886) en „Uit het predikantenleven v. vroegere tUden" (1890). — Zie
uitvoeriger d. levensbeschrUving v. hem, goReven door en neef J. Sapp, thans pred. to
Bevervak, 1 :4 1
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Sapp (JOHANN N11'011(1710, een verdienstelUk
R..Kath. godgeleerde en geschiedschrUver,
geb. 7 Aug. 1816 to TOlz, in Opper-Beieren,
studeerde to Miinchen in d. philosophic) en d.
tbeologie, ondernam in 1845 een reis n.
Palestina on Egypto en ward bU zijn terugkomst in 1846 tot hoogl. in d. geschiedenis
d. universiteit to Mtinchen benoemd, doch
reeds in 't volgend jaar met zeven zUner
ambtgenooten v. zUn ambt ontzet en uit d.
hoofdstad verbannen. Hij keerde echter in 1848.
terug, ward twee jaar later ook in zUn betrekking v. hoogl. hersteld en nam daze waar
tot 1867, toen hij zUn emeritaat ontving. Middelerwijl was hij lid v. 't Parlement to Frankfort (1848), v. d. Beiersche kamer (1849), v.
Duitsche Tolparlement (1868) en in 1869--'71
andermaal v. d. Beiersche kamer, waar hij krachtig Overdo voor d. eenheid v. Duitschland. In 1872 ondernam hij op kosten v. 't
rijk een nieuwe reis n. Palestina. Van zUn.
geschriften noemen wjj: „Leben Jesu'' (5 dln,
1842—'45; tegen Strausz), „Das Heidenthum
und dEssen Bedeutung fiir das Christenthum"
(3 din, 1853), „Jerusalem und das Heilige Land" 1872—'76), „Ludwig Au- (2dln,186—'3;er.
gustus, KOnig v. Bayern" (1869), „AltbayrischeSagenschatz" (1876), „G(Vres und seine Zeitgenossen" (1877) on „Der Bayrische Baurenkrieg''
(1884). — ZUn zoon BERNHARD SEPP, geb. 3 Sept..
1853 to Coblenz, is tevens een verdienstelijk
geschiedschrijver en woont thans to Munchen_
Hij schreef o. a. „Die Wanderung der Cimbern und Teutonen" (1882) en „Maria Stuart.
und ihre Anklager" (1884).
Septaria, noemen d. Engelschen d. °vale,
ofplatgedrukms'v.nthoacig
kalkgesteente, dat in d. Londensche klei (Londen-thon) voorkomt en zeer kenmerkend voor
daze delfstof is. Gewoonlijk zijn daze afgezonderde massa's in alle richtingen met spleten doortrokken, welke geheel of gedeeiteltjk
met kalk- of bariet-spaath zijn gevuld. Waar
zij op vele plaatsen in groote hoeveelheid_
voorkomen, worden zij gebrand on leverea_
zij dan een uitmuntendo metselspecie.
September, Zie Maand.
Septin2anie was d. naam v. een gedeelte,
v. 't rijk der West-Gothen, door hen in 419 n.
Chr. a. d. Romeinen ontweldigd, onder wier
heerschappU daze landstreek Provincia Nar-bonensis prima heette. Septimanie besloeg d..
landen tuss. 't Pyreneesche gebergte, d. zuidelijke Cevennen, d. Garonne on d. RhOne„
derhalve 't grootste gedeelte v. Languedoc.
met Roussillon. 't Ontleende zUn naam a. cl._
nederzetting der soldaten v. 't zevende Romeinsche legioen (Septimani) in Beterrae,
tegenwoordige Beziers, dat daarom als Romeinsche kolonie d. naam Beterrae Septimanorum droeg. Clovis, worst der Franken, ontnam
a. d. Gothen in 511 't westeltjk deel v. Septimanie, met d. hoofdstad Tolosa (titans Toulouse); 't oostelUke, met Narbo en Carcasso,
behielden zij tot 720, toen 't in d. macht der
Arabieren kwam, wien 't in 738 on 759 door
d. Franken onder Karol Martel en Penn d._
Sorts ontweldigd ward.
Septime (v. 't Lat. septem, zeven) beet in.
d. muziek d. toon op elks schaal, welke v.
een als grondtoon aangenomen toon d. zevendeis. Hij is een interval, die,. ofschoon dissoneerend, echter d. belangrijkste voor d. harmonieis, als makende 't keerpunt v. 't akkoord uit
on als 't eenige middel om d. akkoorden tot
een aaneengesloten keten v. harmonische,
klankverbindingen to maken.
Septimer is d. naam v. een Alpenpas in
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Grauwbunderland en vanhier n. Italie voerende. Hij ligt ruim 2300 M. boven d. zee, eon
uur of vijf ten O. v. d. Spltigen, doch wordt
veel minder bereisd dan deze.
Septuagesima, d. zeventigste, heat in d.
kerkelljken almanak d. negende zondag voor
't Paascbfeest. (Zie Vasten).
Septuaginta, doorgaans LXX geschreven,
is d. gewone naam v. d. Grieksche vertaling
des O. T., welke ook d. Alexandrijnsche hest.
Aan haar oorsprong verbinden zich tal v.
overleveringen, d. een al onwaarschijnlijker
dan d. andere. Volgens Flavius Josephus zou
d. Egyptische koning Ptolomaeus Philadelphus, die d. Alexandrijnsche boekerij met een
Grieksche overzetting v. d. gewijde boeken
der Joden wilds verrijken, zekeren Aristeas,
een Joodsch geleerde, n. Jeruzalem hebben
gezonden, om v. d. hoogepriester d. Hebreeuwschen tekst des O. T., benevens d. noodige
vertalers to verzoeken. Deze laatsten zouden
72 in getal zijn geweest; zij werden (dus
luidt 't verhaal) elk in een afzonderlijke cal
opgesloten, totdat hun arbeid voltooid was,
waarna bleek, dat al die vertalingen woorde•
lijk met elk. overeenkwamen. Dit laatste
weerlegt intusschen onmiddellijk zichzelf, als
men in aanmerking noemt, dat d. vertaling
klaarblijkelijk 't werk v. verschill. handen is.
't Best zijn d. boeken v. Mozes, 't book Job
en d. Spreuken v. Salomo overgezet; minder
goed d. Psalmen, Jesaia en d. kleine profeten,
terwijl d. vertaling v. Daniel gebrekkig is.
Niet onwaarschijnlijk is een overlevering, in
d. Talmud bewaard, dat d. „LXX" 't werk
zou zijn v. 5 Afrikaansche Joden.
Hoe 't zij, deze overzetting had reeds in d.
3e eeuw v. Chr. groot gezag en dit nam toe,
naarmate bij d. buitenlandsche Joden (en ook
bij d. meer aanzienitjken in Palestina) 't gebruik der heilige taal meer on meer voor dat
v. d. Grieksche week, geltjk dan ook Josephus,
alsmede d. schrtivers v. 't N. T., hun aanhalingen uit 't O. T. voornameltjk volgens d.
LXX doen. Daar editor d. apologeten v. 't
Christendom tegenover d. Joden zich dikwigs
met gunstig gevolg (immers ter beschaming
der tegenpartij) v. d. geschriften des O. T.
volgens deze vertaling bedienden, begonnen d.
Joden haar later to verachten en in d. synagogen d. vloek over haar uit to spreken. Bij d.
Christenen steeg dientengevolge haar aanzien
des to hooger, zoodat Origenes daaiin on in
d. v. lieverlee bedorven geraakten toestand
v. d. tekst aanleiding vond, om dien critisch
to verbeteren. Hij deed dit in zijn „Hexapla"
(zie Hexapla); terwijl hij bovendien in een
arbeid, genaamd „Tetrapla", d. tekst der LXX
naar d. Grieksche vertalingen des O. T. door
Aquila, Theodotion en Symmachus verbeterde.
Later hebben zich Lucianus, Hesychius, Basilius e. a. met 't verbeteren v. d. LXX bezig
gehouden. Toch ontbreekt nog altijd veel a.
een critische. behandeling v. d. tekst; zelfs
zijn d. beide voorn. handschriften („Codex
Alexandrinus" en „Cddex Vaticanus") nog
niet met d. nauwkeurigheid vergeleken (vooral
daar zij zooveel v. elk. verschillen), die in
't belang der wetenschap wenscheltjk mag
heeten. — Zie Frankel, „Historisch-kritische
Studien zu der Septuaginta" (1841). Als d.
bests der talrtjke uitgaven v. d. Grieksche
vertaling des Ouden Testaments naar d.
handschriften „Vaticanus" en „Alexandrinus"
wordt die v. Tisschendorf genoemd (5e dr. 1875).
Sequani of Sequaners (d.) waren ten
tijde v. Caesar een der aanzienitjkste yolksstammen a. gene ztjde v. d. Alpen.Zij werden
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door Augustus tot Gallia Celtica gebracht,
waren door 't Juragebergte v. Helvetia gescheiden en woonden in 't latere FrancheComtO en wel in dat gedeelte, 'twelk a.
Bourgondie grenst; hun hoofdplaats was
Vesontio, thans Besancon.
Sequens (v. 't Lat. sequi, volgen) noemt
men in d. muziek d. voortzetting v. eon motief
in herhalenden, minder of meer gewijzigden
vorm. — Sequentia (plur. neutr.) zijn in d.
R.-Kath. kerk d. lofliederen, welke in sommige missen vOOr 't Evangelie gezongen of
gelezen worden; men onderscheidt er vooral
vijf, t. w. „V ictimae paschali laudes", „Veni
sancte spiritus", „Lauda Sion salvatorein",
„Stabat Mater" en „Dies irae", alle uit d.
Middeleeuwen dagteekenende. Zie Bartsch,
„Die lateinische Sequenzen des Mittelalters"
(1868). — Sequentia (sing. fern.), sequentie beteekent ook volgorde, reeks. — Sequitur wil
zeggen: daaruit volgt.
Sequestratie. -W anneer men 't goed v.
een ander aanneemt, onder voorwaarde v. 't
to zullen bewaren en terug to geven, is men
daardoor gehouden tot 't nakomen v. al d. verplichtingen, welke bij d. wet, a. d. overeenkomst
v. inbewaringgeving verbonden zijn. sequestratie is niets anders dan een afzonderlijke
soort dier inbewaringgeving; zij betreft d.
inbewaringgeving v. een zaak, waarover tuss.
twee personen geschil is, in d. handen v. eon
derdo, die zich verbindt om haar, nadat 't geschil zal zijn uitgemaakt, met d. vruchten terug
to geven a. dengene, die daartoe gerechtigd zal
worden verklaard. Deze persoon wordt sequester genaamd on mag slechts om bijzondere
reden zich a. d. sequestratie onttrekken, voordat 't geschil is beslist. Terwt11 d. eigenitjke
inbewaringgeving alleen bij overeenkomst
plaats heett, kan echter sequestratie ook
plaats hebben op rechterlijk bevel. 't Doel
der sequestratie is, dat d. zaak, waarover
geschil is, ongeschonden bewaard blijve, ten
behoove v. horn, die ertoe gerechtigd is. Sequestratie kan voorts in tegenstelling v. inbewaringgeving, welke slechts roerende zaken
betreft, ook onroerende zaken tot onderwerp
hebben. d. Rechter kan zoowel sequestratie
bevelen op verzoek v. partijen ale ambtshalite; doch d. alzoo benoemde sequester
moet jaarlijks rekening v. zijn beheer afleggen voor d. rechtbank. Ambtshalve kan d.
rechter sequestratie bevelen v. onroerende
zaken, die onder een schuldenaar zijn in
beslag genomen, v. eon roerende of onroerende
zaak, waarvan d. eigendom of 't bezit tuss.
twee of meer personen in geschil is, on v.
zaken, welke een schuldenaar tot kwtjting
zijner schuld aanbiedt.
d. Sequester moot omtrent d. bewaring der
a. hem toevertrouwde zaak dezelfde zorg besteden als voor zijn eigen zaken en hij mag
zich v. 't in bewaring gegeven goed niet bedienen, noch onderzoeken, waarin 't bestaat,
indien 't hem in een gesloten kist of wader
een verzegelden omslag gegeven is. d. Verminderingen echter, die 't in bewaring gegevene buiten d. schuld v. d. sequester rnocht
hebben ondergaan, komen niet voor zijn
rekening; voor d. door hem ter zake der
sequestratie aangewende kosten moot hij worden schadeloos gesteid en hij heeft deswege
't recht, d. zaak onder zich to houden, tot
hem die zijn voldaan.
Seraf, Zie Seraph.
Seralsjan (d. i. d. Goudstrooiende) of
Sarefschan, een rivier in Toerkestan. Zil ontspringt op d. Serafsjangletscher in 't Kokssoe-
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gebergte, wordt in d. nabUheid v. Samarkand
in twee armen verdeeld, d. Ak-Darja of Witte
Rivier en d. Kara-Darja of Zwarte Rivier,
welke zich bU d. stad Khartyrtschi weer vereenigen, en mondt bU d. stad Bokhara in d.
Zoutzee Karal-KO1 uit. 't Dal v. d. Serafsjan
ward in 1868 door d. Russen in bezit genomen, die er in 1870 't district Serafsjan uit
vormden (met een oppervl. v. 9939 vk. mijlen
on 546 600 inw.).
Serail ('t), eigenlijk Serai of Sarai (eon
paleis of never groot gebouw), is d. naam
der residentie v. d. Turkschen sultan. 't Ligt
a. 't eene einde v. Constantiytopel, in eon
heerlUk oord, op een landtong, die in zee uitsteekt. Zijn ringinuur heeft een omtrek v. 4
uur gaans on bevat verscheidene moskeeen,
groote tuinen on gebouwen, waarin 20000
menschen kunnen geherbergd worden; evenwel bedraagt 't getal v. hen, die in 't huis
des sultans of in 't Serail wonen, veel minder. Van d. zeekant levert dit reusachtige
paleis een verrukkelijk schoon gezicht op;
doch, zoodra men a. land stapt, houdt al 't
bekoorlijke op on d. ontzettende muren, die
't serail omringen, vervullen d. ziel met
sombere gedachten, vooral wanneer men a.
d. hoofdpoort v. d. ingang n. 't paleis d. afgeslagen menschenhoofden ziet liggen. d. Harem
maakt een gedeelte v. 't Serail uit on is 't
verblijf der vrouwen v. d. sultan, v. wie d.
7 wettige ieder haar afzonderltjk huis, tuin
en slavinnen hebben.
Seraing, een merkwaardig vlek op d.
rechteroever v. d. Maas, in d. Belgische prov.
Luik of Liege, niet ver v. d. stad v. dien
naam. d. Voormalige bisschop v. Luik had
daar zijn paleis. Vele voorname inw. v. Luik
hebben er hun buitenverblijven, waartoe
vooral d. schoonheid v. d. streak uitlokt. Men
vindt er aluin- en steenkolengroeven, een
kristalfabriek en, wat wel in d. eerste plaats
genoemd mag worden, d. uitgebreide machinefabrieken v. d. beroemden John Cockerill,
waaraan Seraing zijn merkwaardigheid ontlePnt. d. Bevolking bedraagt or circa 28 000
in w oners.
Serajewo, Zie Bosna-Seral.
Seran2poer of Serampore (Deensch
Prederiksnagor), een stad in 't Britsch-Indische
presidentschap Bengalen, a. d. Hugly, en een
station v. d. Gangesspoorweg. In 1845 ward
zij door d. Denen a. Engeland verkocht. Men
heeft er een observatorium, verscheidene Hindoescholen, een zendelingsinrichting, papierfabrieken on een uitgebreiden handel, zoowel
met Europa als met China. 't Aantal inw.
bedraagt 25 500.
Serang, ook Ceram, is een der drie afdeelingen of regentschappen, waarin 4. Javaansche residentie Bantam verdeeld is. d.
Hoofdplaats v. gelUken naam, binnen 's lands
gelegen, is d. verblijfplaats v. d.resident..Men
heeft er eon fort met een kazerne, eon moskee en een gevangenis. d. Rivier, die lands
dit vlek loopt, ontlast zich in d. baai v.
Bantam. Niet ver van daar ligt d. berg
Karang.
Seraph, eon Hebr. woord, moorv. Seraphim,
vanwaar one „Seratijnen" afkomstig is, een
der klassen, waarin d. latere Joodsche voorstelling d. engelen verdeelt (zie _Engel). ZU
komen voor ale wezens met drie paar vleugels; met 't eerste bedekten zU bun gelaat,
met 't tweeds hun voeten, met 't derde vliegen zU (Jos. VI : 2). d. Naam beteekent
„RUksgrooten", gelUk die, welke d. troon v.
een Oosterschen worst omringen, nog tegen-
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woordig aldaar „Sjerifs" worden genoemd.
't Zijn dus troongeesten, die d. hemelzetel
des Allerhoogsten omringen.
Serapis was d. naam eener godheid, wier
beeltenis onder Ptolemaeus Lagi uit Sinope,
waar haar dienst oorspronkelijk was, naar
Egypte, meer bopaald n. Alexandrie, ward
overgebracht. Ofschoon d. Egyptenaren eerst
veel tegen daze invoering v. eon nieu wen
godsdienst hadden, moisten zU er zich ecbter
in to schikken door (waartoe d. naam aanleiding gat) d. dienst v, Apis op haar toe to
passen. Serapis ward nu d. voorn. god der
nieuwe hoofdstad AlexandriA en spoedig ook
v. 't geheele land, ja zijn dienst verbreidde
zich vandaar door Griekenland n. Italie en
zelfs zag d. Romeinsche regeering zich meer
dan eons genoodzaakt, tegen 't meer on meer
d. overhand nemon v. d. Serapis-dienst to
waken.
Serapis-tempel. BU Pozzuoli, een aanzienlijke on beroemde stad v. Oud-Italie, t.
N.-W. v. Napels, vindt men d. overblUfselen
v. een schoon gedenkstuk uit d. ouden tUd.
't Zijn d. bouwvallen v. d. berapis-tempel, a.
d. god der geneeskunst toegewUd, die door
bouwmeesters en oudheidkundigen bewonderd
worden on een voorwerp v. bijzondere opmerkzaamheid der natuuronderzoekers zijn. Omstreeks 30 M. v. d. zee verwijderd, bevinden
zich daar daze merkwaardige overblUfselen,
bestaande uit een met vierkante steenblokken belegden vloer, tijdelUk met zeewater
bedekt, 't benedengedeelte v. d. muren, ongeveer 60 schreden ver in 't vierkant, on drie
nog recht overeind staande marmeren pilaren
v. ongeveer 12 M. hoogte, welke nog hun
oude plaats a. 't voorportaal v. d. tempel
innemen. Doze drie tamel wel bewaard gebleven zuilen zijn 't, welke zoo belangrijk
zijn voor d. wetenschap der geologie. Op ongeveer 5 M. hoogte ontwaart men talrUke gaten,
welke er in geboord zijn, op d. zelfde wijze
als die v. d. zoogen. pholaden of boorschelpdieren, welke d. a. d. oever gelegen rotsen v.
d. oppervlakte der zee tot een paar meter
benedenwaarts doorboren, ten einde zich in
die gaten to nestelen of hun verblijf daarin
to houden. Daze uitgeknaagde plaatsen vormen, als 't ware, banden of gordels v. 1 M.
breedte rondom d. zuilen, boven on beneden
daze gordels zijn d. kolommen, waarvan
ieder uit een stuk bestaat, gaaf on onbeschadigd. Hieruit moat men besluiten, dat d.
zuilen to eeniger tad tot d. bovenste grenzen
v. 't zeewater moeten hebben gestaan. d.
Grond, waarop d. tempeloverblUfselen zich
bevinden, moot alzoo een daling v. 7 M. ondergaan hebben, zoodat langen tUd d. zuilen door
d. zee zijn bespoeld geworden; vervolgens moat
door een latere opheffing v. dezelfde landstreek d. kust in d. tegenwoordigen staat zijn
gebracht. Inmiddels hebben zich toss. d. zuilen lagen v. lapilli on vulcanisch zand ter
hoogte v. een paar meter opgehoopt, waaruit
zU in 't jaar 1749 opgegraven on in dien eigenaardigen toestand gevonden werden. Wellicht
heeft d. daling in 't jaar 1198, bU d. laatste
uitbarsting v. eon overouden vulkaan bU Pozzuoli, nl. v. d. bekende solfatara, en d. ophefling in 1538, bU 't ontstaan v. d. Monte Nuovo
plaats gehad. Thans schUnt dezelfde kust
weer langzamerhand to dalen. Ook zijn op
talrUke andere plaatsen v. d. geheele kust
tot Sorrento toe bewUzen v. beurtelingsche
rtjzingen en dalingen aanwezig.
Op bevel v. koning Karel III werden d.
puinhoopen v. d. tempel in 1749 uitgegraven
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en opgeruimd ; d. stukken v. d. meeste waarde,
d. eigenlijke bouwkundige sieraden, list hij
wegvoeren, om er zijn paleis „Caserta nuova"
mee to versieren. Bij deze gelegenheid vond
men opschriften in 't atrium of voorportaal,
waaruit bleek, dat deze tempel door Septimius
Severus en Marcus Aurelius v. 193 tot 211
n. Chr. hernieuwd en verfraaid werd.
Seras.kier is bij d. Turken d. naam v. d.
opperbevelhebber over een geheel leger. Hij
bezit een zeer uitgestrekte macht, doch staat
onder d. grootvizier en wordt, of werd althans
vroeger, uit d. pasja's v. 2 of 3 paardenstaarten
gekozen. — Seraskier-kapoessi of Seraskeriaat
beteekent ministerie v. oorlog.
Serawak is d. naam v. een rijk op d.
noordwestkust v. Borneo. 't Behoorde vroeger
tot 't sultanaat Broenei, doch in 1841 wist d.
Engelschman James Brooke v. d. sultan v.
Broenei d. afstand v. Serawak to verkrijgen,
waarna hij er als radja bezit v. nam. Bij zijn
dood in 1868 volgde zijn neef Charles Johnson
Brooke hem als zoodanig op. In d. loop v.
1888 sloot d. Britsche regeering met d. radja
v. Serawak, evenals met d. sultan v. Broenei
en d. Noord-Borneo-Compagnie, d. bezitster
v. 't land 't N. v. diens gebied, overeenkomsten, waarbij d. drie landstreken onder
Engelsch protectoraat werden geplaatst. d.
Grootste rivier v. Serawak en tevens v. d.
geheele noordwestkust is d. Redjang, die met
verschill. armen in zee loopt. t. Z. hiervan
stroomt d. Serawak, die a. d. bocht v. Datoe
(cuss. kaap Datoe en Sirik) een delta vormt,
en d. Batang Loepar, die v. 't gelijknamig
gebergte komt. In d. delta der Serawak ligt
d. hoofdplaats Serawak of Koetjing met circa
15 000 inw. 't Grootste deal der bevolking v.
Serawak bestaat uit Dajaks; voorts zijn er
Maleiers en Chineezen; d. ]aatsten bewerken
vooral d. mijnen, die goud en antimonium
le veren.
Serenade noemt men een uitvoering v.
muziekstukken, welke als huldebetoon in d.
onmiddellijke nabijheid v. iemands woning
plaats heeft. Doorgaans geschiedt dit bij
avond; zoo 't 's morgens plaats heeft, noemen
d. Italianen 't een Illattutina. Elders heeft
men voor deze laatste ook 't woord Aubade
ingevoerd.
Seret (H.), een Nederl. militair en volksvertegenwoordiger, 30 Aug. 1845 to Leerdam gob.
Hij ontving zijn opleiding a. d. Koninklijke
Militaire Acadeinie to Breda, werd in 1865 tot
Zen luitenant, in 1871 tot ten luitenant en in 1882
tot kapitein v. d. artillerie bevorderd en zag
zich in 1880 door 't district Gorinchem tot afgevaardigde naar d. Tweede Kamer der StatenGeneraal on in 1891 tot lid v. d. Provinciale
Staten v. Zuid-Holland gekozen. Als lid v. d.
Tweede Kamer, waar hij tot d. democratische
fractie v. d. anti-revolutionnaire partij behoort
(„fractie Seret—Van Loben Sels"), maakte hij
zich verdienstelijk bij d. regeling betreffende
d. mil itie en d. schutterij v. d. minister Reuther,
d. behandeling v. d. vestingstelling Amsterdam, d. regeling v. 't nieuwe Merwede-kanaal,
d. verlegging v. d. Maasmond e. a. onderwerpen.
Sereth of Sireth (in d.oudbeid Hi'rasus)
is een linkerzijrivier v. d. beneden-Donau. Zij
ontspringt in d. Boekowina op 't Karpatisch
Woudgebergte, neemt haar weg door d.
Boekowina, vervolgens door Moldavia, vormt
d. grens tuss. MoldaviO en Walachije en valt
na eon loop v. 470 KM. bij Galatz in d. Donau.
d. Kleine Sereth is een linkerzijrivier v. genoemden stroom.
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Sergeant is in d. meeste Europeesche
legers d. benaming der onder-officieren, behalve
die der bereden troepen. In d. tegenwoordige
beteekenis v. 't woord zijn, naar 't schijnt,
twee vroegere denkbeelden vereenigd. In d.
Middeleeuwen had men soldeniers to voet, door
d. vorsten en eenige baanderheeren aangeworven, die d. naam dienstmannen of servienten droegen. d. Franschen noemden in d.
16e eeuw d. officieren, welke bestemd waren
om d. troop to sluiten, die dus achter d.
gelederen geplaatst waren en in 't gevecht
rond moesten loopen om ervoor to zorgen, dat
alles gesloten was, serregens, in dezelfde beteekenis als d. rotsluiters (serre-files) v. onze
dagen. Sergeant de bataille werd d. officier
zonder bepaalden rang genoemd, die d. opstelling der troepen moest regelen, die ervoor
moest zorgen, dat zij zich in slagorde plaatsten,
wat bij ons d. betrekking v. d. sergeant majoor
V . 't regiment was. Doze laatste benaming
wordt tegenwoordig gegeven a. d. onderofficier, die meer in 't bijzonder met d.
compagnies-administratie belast is.
Met dezen titel
Sergeants at law.
worden in Engeland d. rechtsgeleerde praktizijns onderscheiden, die tot d. hoogsten
rang der zoogenaarnde ,,barristers" zijn opgeklommen ; zij zijn uitsluitend belast met d. behandeling v. die zaken, waarin 't rijk eischende
of verwerende betrokken is, en in dien zin
zou men hen met d. Nederlandsche LandsAd vocaten kunnen gelijk stellen. Bij besluit
v. d. souverein worden zij gekozen uit d. zoogenaamden „Queens (of kings) counsel", een
afdeeling v. praktizijns, die zich door kunde
en bekwaamheden hebben onderscheiden en
op grond daarvan zijn waardig gekeurd om
onder d. rechtsgeleerden der kroon to worden
opgenomen. d. Sergeants at law bekleeden dus
een zeer hoogen rang in dien „Queens-counsel"
en hebben- 't recht bij plechtige gelegenheden
een Wen toga to dragon en vooraan to zitten.
Zij genieten een vast tractement v. 't rijk,
waarvoor zij v. bun zijde bij elks voorkomende gelegenheid, wanneer hun diensten
worden ingeroepen, rechtsbijstand verschuldigd zijn. d. Beide sergeants at law, die
't hoogste in rang zijn, worden attorney en
solicitor general of the Queens counsel genaamd.
Serge] (JOHANN TOBIAS), een Zweedsch
beeldhouwer, in 1740 to Stockholm gob. on
door PArcheveque onderwezen, die toenmaals
aldaar 't ruiterstandbeeld v. Gustaaf Adolf
modelleerde. Later begaf hij zich voor zijn
verdere vorming n. Partjs en Rome. Hier
modelleerde hij een „Faunus", thans in 't
museum to Stockholm, „Diomedes met 't geroofde Palladium", mode in genoemd museum,
en een groote groep v. „Amor en Psyche",
die voor 't voorn. work v. dezen kunstenaar
gehouden wordt. Nog vele andere oorspronkelijke beelden en groepen v. SERGEL worden
in genoemd museum aangetroffen. SERGEL
behoorde tot d. weinige kunstenaars, die zich
v. d. destijds heerschenden wansmaak weder
tot d. studio der natuur en der antieken
begaven. Hij bezat een rijke phantasie en een
groot meesterschap over d. uitdrukking. Zijn
stijl is ernstig, zijn vormen• zijn strong; maar
niet altijd gelukte 't hem, een stark individueel karakter a. On beelden to geven. Zijn
talent werd algemeen erkend en in Gustaaf
III v. Zweden vond hij een mild beschermer.
Wederkeerig gevoelde SERGEL voor dien worst
zulk een oprechte vriendschap, dat diens
ontOdige dood hem in zware rnelancholie
deed vervallen, die hem langen tijd voor d.
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kunst ongeschikt maakte. 26 Febr. 1814
overl. hiJ. GOthe was een zijner beroemdste
leerlingen. In 1826 verscheen zijn levensbeschrjving, door Mariana d'Ehrenstroem
geschreven.
Sergiewsk of Sergjewsk, een stad in
't Ruseische gouvernement Orenburg, a. d.
Sok, nabij d. invloeiing v. d. Soergoet, met
circa 3000 inw. — Een grootere stad v. dozen
naam Iigt in 't gouvernement Moskou; zj
heeft een aanzienlijk klooster, velerlei industrio, levendigen handel, vooral in koren, vee,
visch en hout, en 29000 inw.
Sergipe, een Braziliaansche prov. tuss.
d. prov. Alagoas en Bahia en tuss. d. Rio
Sao Francisco en d. Atlantischen Oceaan, met
een oppervl. v. 710 vk. mUlen en 238 000 inw.,
die zich bezighouden met landbouw, handel
en veeteelt. 't Klimaat is hest, d. woudrijke
heuvelen v. 't binnenland zjn droog en d. kusten vochtig. d. Voorn. producten zijn vanille,
ipecacuanha, suikerriet, katoen, tabak, maIs,
rust en vlas, rundvee, herten en patrtjzen,
ijzererts en bergkristal. d. Handel is v. weinig belang, omdat d. rivieren, die door
d. prov. stroomen, door stroomversnellingen,
watervallen enz. voor 't grootste deel onbevaarbaar zijn en goede straat- of spoorwegen er ontbreken. d. Hoofdstad is 't in
1855 gestichte Aracayu met een goede haven
en 6000 inw.
Sergius is d. naam v. 4 pausen. SERGIUS I,
gab. to Palermo, bekleedde d. H. S. v. 687 tot
701. HU is vooral bekend, doordat hij d. aanneming weigerde v. d. besluiten v. 't concilie
v. Constantinopel, bekend onder d. naam „in
Trullo", omdat d. paus goon deel had gehad
a. d. samenroeping en 't noch zelf, noch door
zUn legaten had bijgewoond, wat hem in
onmin bracht met keizer Justinianus d. Jonge;
voorts doordien hij op d. synode v. Aquileja
(698) d. geschriften v. Theodorus Mopsuestensis, die v. Theodoretus on een brief v. Ibas,
bisschop v. Odessa, (d. zoogen. drie kapittels)
deed veroordeelen. Men schrUft hem d.invoering v. 't „Agnus" bij d. mis toe. — SERGIUS II
regeerde v. 844 tot 847. In d. geschiedenis v.
't pausdom is hU merkwaardig, omdat hij d.
eerste was, die d. pauseltiken zetel beklom,
buiten, ja tegen d. goedkeuring des keizers.
BERGIUB III kwam in 905 op d. pauselOken
stool on over'. in 911. — SZRGIUS IV regeerde
v. 1009 tot 1012.
Sericine of zedelfon is eon oplosbare eiwitstof, die in ztjde voorkomt. Naast daze bevat
de nog een andere eiwitstof, namelUk
fibrofne, maar die is onoplosbaar in water.
Serinagor of Srinagoer, stad v. Soeria
of wooing der zon, is d. naam v. meer dan
eene stad in Voor-Indio, o. a. v.Kasjmir. Doze
plaats, schoon gelegen in een heerltike vallei,
1650 lid. boven d. zee, was gebouwd door
keizer Akbar en genoot langen tUd een grooten
luister. ZU heeft beroemde sjaal-fabrieken
on meer dan 100000 inw.
Seising (Syringa). Van dit plantengeslacht,
tot d. natuurl. fam. der agifachtige planten
(Oleaceae) behoorende, wordt b ons in tuinen
on hoven veelvuldig aangetroffen d. gewone
sexing (S. vulgaris), een welbekende, soma
boomachtige heester, met witte of paarse
bloemen. Twee andere soorten, nl. S. Persica
en S. Josikaea, zUn (vooral d. eerste, ook als
Fransche sering bekend) in d. tuinen niet
zeldzaam.
Seringapatam of Serangapatam, een
stad on vesting in d. Britsch-Indischen vazalstaat Mysore, gelegen op een eiland in d.
—

Kaweryrivier. ZU is slecht gebouwd, maar
heeft vele geschiedkundige merkwaardigheden, paleizen en moskeeen, een fort, waarin
een frame tempel v. Visjnoe, on ongeveer 12 000
inw. (in d. bloeitUd daarentegen was 't aantal
inw. 150 000). In 1799 ward 't door d. Engelschen veroverd en bij die gelegenheid sneuvelde d. vorst Tippoe Salb. Sedert 1755 was
't d. residentie v. d. sultan v. Mysore.
Seriphos, tegenwoordig Serpho of Serfante,
een eiland in d. Aegeische Zee, tot d. Griekschen nomos der Cycladen behoorende en gelegen tuss. Kythnos on Siphnos. 't Vormt een
eigen demos on heeft een oppervl. v. 66KM. ,

met30inw.,dzchbgouenmt
saffraanbouw, veeteelt on visscherij. 't Eiland
nam met eenige schepen a. d. slag bij Salamis deel.
Serlio (SEBASTIANO), een architect to
Bologna, was een v. d. kunstenaars, die in d.
eerste helft der 16e eeuw d. toon aangaven,
maar v. wiens levensbOzonderheden ons weinig bekend is. Door Lanzi (Storia) west men,
dat hij v. 1511 tot 1514 zich to Pesaro in 't
perspectief-teekenen oefende. Voorts moat hij
onder d. leiding v. Peruzzi gewerkt hebben
a. d. herstelling der monumenten to Rome,
onder wien hij zich tevens in d. bouwkunstige
samenstelling oefende. SERLIO had zich in
zulk een mate d. vriendschap v. ztjn meester
verworven, dat daze hem bij ztjn dood erfgenaam v. zijn kunstwerken maakte, die hem
later bij d. uitgave zijner werken v. - groot
nut waren. Van Rome schijnt SERLIO n.
Venetia gereisd to zijn. Zeer verschillend
wordt over zijn werkzaamheid aldaar geschreven. In 1541 ward hij door koning
Frans I n. Frankrtjk geroepen; tot 1560 vertoefde hij to Fontainebleau; hij begaf zich vervolgens n. Lyon, keerde later n. Fontainebleau
terug en overl. aldaar in 1568. Zijn beroemd
work „Libro d'Architettura" in vijf boeken,
waarvan d. tweede uitgave in 1551 't licht

zag, ward ook in 't Nederlandsch vertaald,
door Peter Cooke v. Aelst (1550—'53).
Sero, een Lat. woord, laat beteekenende.
Sero sapiunt Phryges (of Trojani), een Lat.
spreekwoord : d. Phrygigrs (of Trojanen) worden (te) laat wijs; en overdrachteltjk: Gij

komt to laat met uwe wijsheid. — Sero venientibus ossa, d. to laat komenden behooren d.

beenderen -, wie to last komt krijgt niets.
Serooskerke, in d. wandeling „Straaskerke" genoemd, is een gemeente in d. Nederl.
prov. Zeeland, 1 ,/2 uur t. N.-W. v. Middelburg,
met circa 1200 inw. — Een kleinere gemeente
v. denzelfden naam ligt op 't eiland Schouwen,
uur t. Z.-W. v. Brouwershaven ; 500 inw.
Seroux D'Agincourt, Zie Agincourt.
Serpa Pinto

(ALEXANDER ALBERT DE

een Portugeesch reiziger, gab. in
1846 op 't kasteel Polchras a. d. Douro; reeds
als luitenant der infanterie ondernam hij
verscheidene reizen n. Mozambique; htj ward
als majoor in 1877 aan 't hoofd gesteld v. eon
Portugeesche expeditie n. Afrika en ontdekte
op dien tocht d. loop der zUtakken v. d.
Zambezi, welke oritspringen op d. waterscheiding tuss. d. rivieren Zambezi, Quango,
Quanza on Cubango; op dezelfde hoogvlakte
ontdekte hid eon licht gekleurd nomadenvolk,
d. Cassiquere's. Nadat hij bJJ een verraderlUken aanval der inboorlingen v. 't Maroetseon Mamboendaland door zUn metgezellen was
verlaten, zakte hij d. Zambezi. of tot a. d.
Victoriawatervallen; vandaar keerde hij over
Sjosjong on Pretoria (Transvaal) in 1879 n.
Europa terug. In 1884 nam SERPL PINTO d.
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folding op zich v. een expeditie, die d. land13treken tuss. Mozambique en 't Nyassameer
zou onderzoeken; maar bij d. rivier Mutapuesi
werd hU door een ziekte genoodzaakt tot 't
.overlaten v. d. leiding a. zijn metgezel Cardozo Deze tocht, waarvan d. beide reizigers
in 1886 terugkeerden, breidde d. Portugeesche
beschermheerschappij uit over verscheidene
streken in d. binnenlanden v. Afrika. Van
1887—'90 hield SERPA PINTO zich nogmaals in
Afrika op tot 't volbrengen v. eenige diplomatieke zendingen; d. door zijn bemoeiingen
tot stand gebrachte inbezitneming v.'t gebied
v. Masjono en Nyassa (t. N. v. d. Zambezi)
Joidde in 't begin v. 1890 tot een strtjd tuss.
l'orugal en Engeland, die echter spoedig
werd btjgelegd. SERPA PINTO'S beschrUving v.
zijn tocht dwars door Afrika verscheen tegelijkertijd in verscheidene talen (in 't Duitsch
V. Wobeser onder d. titel „Wanderungen quer
{lurch Afrika" 1881).
Serpens, Zie Slang.
Serpent is een om zijn slangvormige
gedaante aldus genoemd muziekinstrument
v. koper, of ook wel v. hout, met leder overtrokken. 't Is uitgevonden in 1590 door Edme
Guillaume, kanunnik to Auxerre, en werd
aanvankelijk alleen bij kerkmuziek gebruikt,
{loch later bijna uitsluitend bij d. militaire
muziek, waar 't onder d. blaasinstrumenten
d. plaats inneemt, die d. contrabas bij d. strijkinstrumenten vervult.
Serpentijn is eon zeer belangrijk en bijna
over d. geheele aarde verbreid mineraal, dat
evenwel zelden in groote uitgestrektheden
voorkomt. 't Is veolal v. een donkergroene
kleur, die tot in 't groenachtig zwarte overgaat; niet zelden vertoont 't echter bruins,
grijze, roods on zwarte schakeeringen; somvalen is 't look- en oltjrgroen v. kleur. Zelden komt 't in den kleur voor, maar bijna altijd
met twee of meer kleuren en, doordat d.
verschill. kleuren dikwerf in strepen, aderen,
vlekken, wolken en vlammen afwisselen,
ontstaat er een oneindige verscheidenheid v.
kleurschakeeringen. Voorts is 't dicht of in
d. hoogsten graad fijnkorrelig, een vlak schelpachtige, oneffene en splinterige breuk; wel is
't eenigszins vetachtig op 't gevoel, doch 't
kleeft niet a. d. tong. 't Heeft een eigenaardige zachtheid en is tegeltjk week on taai,
waardoor 't gemakkelijk beworkt kan worden,
vooral wanneer 't versch gebroken is. 't
Soortel. gew. bedraagt 2,47-2,70. 't Bestaat uit
een water bevattend silicaat v. magnesium,
doch vele en wellicht d. meeste serpentijnsoorten bevatten magneetUzer — somtijds zoo
fijn door d. geheele massa verdeeld, dat 't a.
't oog ontsnapt, maar ook in korrels en kleine
kristallen met d. massa verrnengd — waardoor 't mineraal magnetisch kan worden.
Wellicht geeft chroomijzer, een verbinding v.
ijzer on chroomoxyde, d. eigenaardige kleur
a. 't serpentijn.
't Wordt verdeeld in 1°. gewoon serpentijn,
dat in groote ondoorschijnende massa's voorkomt; 2°. edel serpentijn of ophiet, dat 't
zuiverste en eenigszins doorschijnend is, met
een schoone oltjfgroene kleur; vezelig serpentijn of pikrolieth, dat evenwijdig of uit elk.
loopend vezelig, zijde- en was-achtig glanzend
is; en P. bladerig serpentijn of marmolieth.
't Gewone serpentijn, waaruit geheele
massa's v. gebergten gevormd zijn, o. a. in
Saksen, Silezi8 en d. Alpen, on dat zelden in
afzonderlijke beddingen voorkomt, is zwartachtig tot lichtgroen v. kleur, soms ook stroogeel, gealachtig bruin, bruinachtig rood tot
.
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roodachtig en raven-zwart. Uit daze soort,
hoewel ook voor geen bijzonder fijne polijsting
vatbaar, worden smaakvolle zuilen, portalen
on andere bouwkunstige versieringen, altaarstukken, doopvonten, kruisbeelden en menigerlei andere fraaie voorwerpen vervaardigd,
o. a. tafelbladen, kandelaars, vazen, bakers,
doozen, inktkokers, pijpekoppen en wrijfschalen en mortieren voor scheikundigen on apothekers. Te ZOblitz, in Saksen, bestond reeds
in 't begin der 16e eeuw een bUzonder gild v.
serpentijn-draaiers; in uit serpentijn vervaardigde voorwerpen wordt een aanzienlijke handel naar alle oorden der aarde gedreven on
ptjpekoppen v. serpentUn worden in groote
hoeveelheden uitgevoerd n. Afrika on Amerika.
Ook in Cornwall zijn in d. laatste tijden
inrichtingen gevestigd, in welke men met behulp v. machinerieen kolommen, schoorsteenmantels, vazen on andere ter versiering strekkende artikelen vervaardigt. Voorheen werd
't serpentijn to Bristol in groote hoeveelheid
aange wend tot 't bereiden v. magnesiumcarbonaat.
't Edele serpentijn of ophiet onderscheidt
zich door eenvoudigheid v. kleuren, fijnere
on glansrijkere breuk, grootere doorschijnendheid en eenigszins grootere hardheid; 't vormt
nimmer bergen, maar is meestal vergezeld
door korreligen kalksteen. Daar 't een schooners polijsting aanneemt dan 't gewone serpentijn, was 't in vroegere tijden een geliefkoosd mineraal.
Ook d. oude Grieken en Romeinen kenden
't serpentijn on maakten er in hun kunstwerken gebruik van. d. Prachtvolle zuilen v.
serpentijn, met welke d. Romeinsche tempel
on 't amphitheater in d. stad Limoges (in
FrankrUk) versierd waren, kwamen uit een
steongroeve in 't depart. Vienne, welke men,
nadat z(j sedert onheuglijke tijden verlaten
was geweest, in d. 19e eeuw weer is begonnen to bewerken. Op 't eiland Corsica wordt
't ook tot velerlei doeleinden aangewend. Een
vermenging v. serpentijn met kalksteen of
dolomiet wordt als marmer bewerkt; 't schoonste daarvan, thans onder d. naam verde antico
bekend, werd reeds in d. oudheid hoog geschat.
Hetgeen 't serpentijn in d. ouden tUd beroemd maakte en op 't vertier v. d. daaruit
vervaprdigde voorwerpen invloed uitoefende,
was 't vermogen, dat 't bijgeloof a. 't gebruik
daarvan hechtte. Aan. drink bekers v. serpentijn word d. eigenschap toegeschreven, a. alle
vergiften hun .doodelUke working to benernen.
Warm gemaakte steenen v. serpentijn werden
langen tijd gehouden voor een bepaald werkend geneesmiddel bij maagkwalen on ongesteldheden der ingewanden; zelfs v. d. afval
der steenen wist men een bepaald gebruik to
maken: uit 't stof, uit 't tot een fijn, zeepachtig poeder gestootene serpentijn werden
afkooksels, pillen en pleisters bereid, die tegen
d. beet v. vergiftige dieren, inzonderheid v.
slangen, warden aangewend. Wellicht is
daarvan d. benaming v. 't mineraal afkomstig, nl. v. 't Latijnsche woord serpens (slang);
bij d. oude Grieken droeg 't d. naam ophit
(v. opt;, slang); sommigen echter leiden d.
benaming v. d. slangsgewijze kleurteekening
v. 't mineraal af.
In 't algemeen weerstaat 't serpentijn d.
ontbinding vrtj lang. Voor d. plantengroei is
't niet gunstig; uit serpentijn bestaande bergen zijn doorgaans naakt on kaal.
Reeds in d. beginne zeidenwij, dat 't gowone serpentijn zelden in groote uitgestrekt-
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heden voorkomt. Er ztjn uit serpentUn afzonderlUk geen zeer groote bergen gevormd;
meestal hebben daze een kegelvormige gedaante, die zich steil verheft. Met gneis, micaen thon-schiefer, gedeeltehjk ook met jongere
graniet-soorten en met eenige andere gesteenten v. lateren oorsprong wordt 't gewone serpenttln aangetroffen. Niet zelden ziet men 't
a. d. uitwendige zoomen der gebergten, evenals grensvormingen tuss. graniet en formatien, die in lagen voorkomen en versteeningen bevatten. In Grauwbunderland, vooral in
d. gebergten v. Davos, vertoont 't serpentUn
zich overal 't diepst ; 't heeft al d. boven liggende gesteenten (micaschiefer, thonschiefer,
kalksteen e. a.) doorgebroken, is tuss. d. spleten
been gestegen en heeft d. rotsen op een merkv-faardige wijze veranderd; overal, waar 't
serpenttjn daar ter plaatse, andere steensoorten bedekkende, voorkotht, kan men een overstroomen v. d. gloeiend vloeibare, omhoog
geperste massa duideltjk waarnemen. Men
moot alzoo ten aanzien v. 't serpentijn tot
een vulkanische of liever plutonische vorming besluiten. 't Niet in lagen voorkomen
on d. overeenkomst met plutonische massa's,
waar vooral d. verhoudingen der beddingen
wijzen op zoodanig ontstaan. In d. Pyrenean, in
d. Apenntjnen on in Zuid-Amerika vormt 't serpentUn gangen in grauwacke en thonschiefer,
waar 't met dioriet en gabbro afwisselt; ook
komt 't in ouden rooden zandsteen voor.
Veelal is 't in alle richtingen gekloofd, zoodat
't weinig samenhang vertoont en meer naar
een ophooping v. afzonderlijke, op elk. gestapelde massa's gelijkt. d. Smalle, gangachtige
ruimten of aderen worden opgevuld door
asbest, ophiet, speksteen, kwarts, magnesiumhydroxyde, magneettjzer on ijzerkies. Behalve
in d. opgegenoemde landen wordt 't ook gevonden in d. Opper-Palts, bij ZOblitz (in Saksen), in Silezia, in Stiermarken, in Schotland
en op 't eil. Cyprus.
Serpuchow, een stad in 't Russische
gouvernement Moskou, a. d. Nara, een zijrivier
der Oka, met veal industrie (linnenwevertj,
zeepziederij en steenfabrieken) en handel in
koren, vee, visch, hout e. a. artikelen. d. Stad
telt 23 000 inw.
Serrano y Dominguez (FRANcIsco), hertog v. la Torre, een Spaansch maarsclialk en
staatsman, gab. 17 Sept. 1810 to Arjonilla, in
Andalusia. H voegde zich in 1833 na d. dood
v. Ferdinand VII bij d. aanhangers v. koningin
Isabella II on streed zeven jaar lang tegen
Don Carlos. In 1840 sloot htj zich bU Espartero
aan; htj werd divisie-generaal, stelde zich in
1843 a. 't hoofd v. 't voorloopig bewind in
Barcelona en was verscheidene malen minister
v. Oorlog. d. Koningin, met wie hij op zeer
intiemen voet verkeerde, verhief belt tot luitenant-generaal on in 1845 tot senator. Tot d.
progressisten overgegaan, werd SERRANO in
1852 directeur-generaal der artillerie, in 1856

militair-gouverneur v. Nieuw-Castilie en kapitein-generaal 'v. 't leger, in 1857 gezant to
Parijs en in 1859 kapitein-generaal v. Cuba,
waarna htj zich in 1862 tot hertog en grande
v. Spanje verheven zag. In Mrt 1863 word hij
minister v. Buitenlandsche Zaken on in 1865
steunde hij O'Donell, die hem met 't voorzitterschap v. d. senaat beloonde. Daarna werd
hij met Rios Rosas wegens deelneming a. d.
oppositie tegen 't ministerie Narvaez korten
ttjd gevangen gezet; in 1867 stelde hij zich
a. 't hoofd der liberale unie, doch reeds in
Juli v. 't volgend jaar werd htj naar d.
Canarische eilanden verbannen wegens mode-

plichtigheid a. een samenzwering tegen d.

regeering. In Sept. door ztjn aanhang bevrijd,
versloeg hU 28 Sept. gedurende d. opstand
tegen Isabella 't koninklijk leger bij A lcolea.
HU werd minister president on 15 Juni 1869
regent, droeg in 1871 d. regeering over in
handen v. koning Amadeus, was nogmaals
een half jaar minister-president en dwong 4
Mei 1872 als commandant der Baskische
provincian door zijn overwinning btj Oroquinta.
Don Carlos tot d. vlucht n. FrankrUk.Daarna
werd htj wederom minister v. Oorlog; nogmaals streed hij met goad geluk tegen d.
Carlisten en bij d. troonsbeklimming v. Alfons
XII legde hij zijn politieke betrekkingen neer.
Van 1883—'84 was SERRANO gezant to Partja
en htj overl. 26 Nov. 1885.
Serret (JOSEPH ALFRED), gab. 30 Aug. 1819
to Partjs, legde zich voornamelijk op d. wiskunde toe en werd in 1840 onderoffIcier bij d.
artillerie en in 1848 prof. a. d. faculte des
sciences to ParUs. In 1860 koos men hem tot,.
lid der Academie. HU bezorgde een uitgava
der werken v. Lagrange on schroef o. a. „Cours
d'algebre superieure" (1849).
Serrure (CONSTANT PHILIPPE), een Vlaamsch
letterkundige, 22 Sept. 1805 to Antwerpen gab.
en 6 Apr. 1872 to Moortzeele, in d. nabijheid
v. laatstgenoemde stad, overleden. HU Btudeerde on promoveerde a. d. hoogeschool to
Leuven in d. rechten, legde zich echter tevens
met voorliefde op d. geschiedenis on d. letterkunde v. Vlaanderen toe, werd weldra archivaris v. dit gewest on later (in 1835) hoogl.
to Gent. Tal v. studien over d.Nederduitsche
taal- en letterkunde zagen v. zijn hand 't
licht. — Ook ztjn zoos, CONSTANT A. SERRURE,
gab. 10 Juli 1835, verwierf zich in diezelfde
wetenschappen, alsmede in d. numismatiek
een goeden naam.
Serrurier (JACOB FREDERIK) werd 5 Nov.
1771 to Hanau gab., waar zijn vader KeurHessisch kamerraad en zijn grootvader Hollandsch predikant was. Aanvankelijk was ook
hij tot predikant bestemd en daarom word
hij in 1789 n. Holland gezonden, om to Leiden
in d. godgeleerdheid to studeeren. In 1795
werd hU tot Fransch predikant to Zwolle
benoemd, welk ambt hij echter in 1797 neerlegde. In 't huwelijk getreden met d. dochter
v. een Zwolsch koopman, kreeg hij daardoor
aanleiding om zich in d. ijzerhandel to begeven. Levendig v. aard, nam hij deel a. d. staatkundige bewegingen v. dien ttjd. Later eigenaar geworden v. eon buitengoed in Zwollerkerspel ('t „Rode Huis"), besloot hU in 1803
zich daar to vestigen en zich geheel a. d.
landbouw to Sedert maakte hU zich
bekend door onderscheidene geschriften, die
tot d. landbouw in betrekking stonden, eerst
door zjjn „Fruitkundig Woordenboek" (1806.
2 dln), later door ztjn „Boeren
(1807), in welk book hij d. Nederlandsche
-

landbouwers met d. nieuwere verbeteringen
in Engeland• bekend trachtte to maken. d.
Uitgave v. een book over d. landbouw was
teen een zeldzaam verschljnsel en door een
eigenaardigen titel wilds hij d. nieuwsgierigheld en leeslust der boeren opwekken. HU is
een der Gersten geweest, die Xi ens d. aandacht op d. Engelschen landbouw gevestigd
en medegewerkt heeft, om d. landbouw uit
d. staat v. vernedering, waarin daze tak v.
nUverheid destUds in Nederland verkeerde,
krachtig op to beuren.
Door Lodewjjk Napoleon werd SERRURIER
benoemd tot lid v. 't Instituut on tot lid der
Commissie v. Landbouw in Overtisel. Oolr
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was hij in 1801 schoolopziener geworden, in
welke betrekking hij veel voor 't volksonderwijs heeft gedaan. Toen echter velerlei zaken
hadden meegewerkt om hem groote verliezen
in zijn bedrijf te doen ondergaan en d. bevrijding v. ons land in 1813 hem hoop gaf op
't herster v. d. handel, verliet hij z(jn buitengoed en vestigde hij zich in Amsterdam als
makelaar en gouvernements-solliciteur; doch
hij bleef in betrekking tot d. landbouw door
zijn benoeming tot secretaris der Commissie
v. Landbouw in Noord-Holland, als ook door
zijn medearbeid a. d. werkzaamheden v. 't
Instituut.
Te Amsterdam gaf hij v. 1818 tot 1829 een
tijdschrift uit, getiteld „d. Buitenman", waarin
verschill. opstellen over landhuishoudkundige
e. a. onderwerpen met groote zaakkennis en
in geestigen trant behandeld zijn.
In 1827 verplaatste SERRURIER zijn verblijf
nogmaals, thans n. 's-Gravenhage, waar hij
benoemd werd tot referendaris bij Binnenl.
Zaken en tot directeur v. d. Nederlandsche
Staatscourant, welke laatste betrekking echter
in 1831 opgeheven werd. d. Laatste jaren zijns
levens leed hij a. een verzwakking v.'t gezicht
en ten laatste a. volslagen blindheid; hij
over). 2 Nov. 1844.
Sertorius (QuiNTus) was een Romeinsch
veldheer, beroemd door d. tegenstand, dien
hij a. Sulla's macht in Spanje bood. Te Nursia,
in 't land der Sabijnen, geb., streed htj, nog
zeer jong zijnde, met roem tegen d. Cimbren
en in Spanje; tevens onderscheidde hij zich
in d. oorlog der Bondgenooten, waarin hij als
quaestor in Gallia Cisalpina bevel voerde en
't ongeluk had een oog te verliezen.AanvankelUk koos hij geen partij in d. twist tuss.
Sulla en Marius; doch toen d. eerste hem in
't dingen naar 't consulaat tegenwerkte,
schaarde hij zich a. d. zijde v. Cinna, waardoor hU weer in gemeenzame betrekking met
Marius kwam. Toen na d. dood v. Marius en
Cinna d. partij v. Sulla d. overhand kreeg,
ging hij als praetor n. Spanje. TerwijIhij zich
hier d. volksgunst trachtte to verwerven, nam
hij verdedigingsmaatregelen tegen Sulla, die
een stark leger tot onderwerping v. Spanje
had afgezonden ; htj was evenwel niet bestand
tegen d. overmacht en vluchtte n. Afrika.
Hier vond hij gelegenheid om zijn veldheerstalenten to toonen, door d. Mauretaniers tegen
hun koning Ascalis to ondersteunen, dezen te
verslaan en 't yolk vrij te maken. Intusschen
was in Spanje een nieuwe oorlog uitgebroken ;
d. Lusitaniers, door d. Romeinen bedreigd,
riepen SERTORIUS uit Afrika to hulp en spoedig
keerde d. kans ten voordeele der eersten. Met
8000 man weerstond hij drie Romeinsche
veldheeren, die 120 000 voetknecchten, 6000
ruiters en 2000 slingeraars onder hun bevelen
hadden. Ook Metellus Pius, een der bests
veldheeren v. Sulla, dien deze in 79 v. Chr.
tegen hem afzond, moest herhaalde nederlagen ondergaan. Niet beter ging't Pompejus,
die na d. dood v. Sulla een leger n. Spanje
voerde (76 v. Chr.), waar hij 't bevel met
Metellus moest deelen. In 't jaar 74 knoopte
SERTORIUS betrekkingen a. met Mithridates,
die hem met geld en schepen ondersteunde,
terwij1 hij zelf hulptroepen n. Azia zond.
Doch, terwijl hU ernstige maatregelen nam,
om d. krijg met allen per voort to zetten,
werd hij door zijn vrienden vorraden. Een der
veldheeren, die onder hem stond, Perpenna,
bewerkte een samenzwering tegen SERTORIUS
en vermoordde hem bij eon maaltijd (72 v.
Chr.). Rome werd daardoor v. een gevaarlijken
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tegenstander bevrijd, die zoowel in krijgstalenten als in deugden d. beroemdste helden
der oudheid op zijde streefde. Perpenna nam
nu 't opperbevel op zich, doch word door
Pompejus geslagen on gevangen genomen.
Door eon nieuw verraad trachtte hij zijn
leven to redden; doch Pompejus list hem ter
dood brengen, waarop Spanje onder Rome's
heerschappij terugkeerde.
Serum, Zie Bloed.
Serurier (JEAN MATHIEU PHILIBERT graaf),
eon Fransch veldmaarschalk, 8 Dec. 1742 to
Laon geb. Hij trad zeer vroeg in dienst; reeds
op zijn 12e jaar was htj luitenant bij d. militia
zijner vaderstad en kort daarna vaandrig bij
't regiment v. Beauce. Hiermee maakte hij
d. veldtochten v. 1758, 1759 en 1760 in Hannover mee; in laatstgenoemdjaar werd hem bij
Warburg 't kakebeen door een geweerkogel
verbrtjzeld. In 1793 was SERURIER majoor en
omhelsde hij met geestdrift d. toenmalige denkbeelden ; nog in datzelfde jaar onderscheidde
hij zich door dapperheid en militaire talenten
zoodanig, dat hij tot brigade-generaal bevorderd werd. Hij diende toen onder Kellerman
en Scherer en werd in 1795 divisie-generaal.
Kort daarna vermeesterde nu d. bergrug v.
Berno, die door d. Oostenrfters en Sardiniers
hardnekkig verdedigd word, en eenige dagen
later d. stelling v. d. Inferno; ook droeg hij
niet weinig bij tot d. overwinning bij Finale.
In 't volgend jaar onderscheidde hij zich
vooral in d. gevechten bij s. Michel on Mondovi. SERURIER kreeg nu 't bevel over d.
gewichtige insluiting v. Mantua en was op
't punt zich v. die vesting meester to maken, toen
't oprukken v. Wurmser hem ertoe noodzaakte,
met zijn division Bonaparte to hulp to snellen.
Hij had een ruim aandeel a. d. overwinning
bij Castiglione. d. Insluiting v. Mantua werd
hervat, een uitval v. Wumser teruggeworpen,
waarna d. vesting 2 Febr. 1797 capituleerde.
Hij kreeg v. Bonaparte d. eervolle zending,
a. 't Directoire d. veroverde vaandels a. to
bieden. Bit vertrouwde hem 't gevaarvolle
bestuur over Venetia (1797), later dat over
Lucca (1798) toe. In d. ongelukkigen veldtocht
v. Italie v. 1799 diende SERURIER onder Scherer.
Ten gevolge der verliezen, die deze generaal
bij Verona leed, kon SERURIER in d. omtrek
v. Peschiers, zijn korps slechts door mood en
bekwame manoeuvres v. d. ondergang redden.
Na 't verlies v. d. slag v. Cassano zag hij
zich geheel alleen bij Verderio in rug en
front door een groote overmacht aangevallen
en eindelijk moest hij, na eon hardnekkigen
wederstand, d. wapenen neerleggen. Suwarow ontving hem met veel onderscheiding en
ontsloeg hem op zijn woord v. eer, waarop
htj n. Frankrijk terugkeerde on Bonaparte bij
d. aanslag v. 18 Brumaire hielp. SERURIER
bleef niet zonder belooning, doch werd eerst
lid en spoedig daarop onder-voorzitter v. d.
senaat. Bij d. troonsbeklimming v. Napoleon
werd hij grootkruis v. 't legioen v. eer,
maarschalk en graaf v. 't keizerrijk en gouverneur v. 't HOtel des Invalides. In 1809 word
htj daarenboven opperbevelhebber v. d. nationals garde v. Parijs. Niettegenstaande al die
weldaden vial SERURIER zijn keizer of en
stemde hij in d. senaat voor zijn vervallenverklaring. Lodewijk XVIII beloonde hem hiervoor met d. waardigheid v. pair. Na d. tweeds
restauratie ontnam men hem deze waardigheid
on 't bevel over d. Invaliden, omdat hij nog
eenmaal, op 't Meiveld, Napoleon was gaan
begroeten. Hij overl. 21 Dec. 1819. 26 Aug.1863
had to Laon d. onthulling plaats v. een ter
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eer V. SERURIER opgericht standbeeld, waarblj
.op last v. Napoleon HI d. minister v. Buitenlandsche zaken, Drouyn de Lhuys, voorzat.
Servandoni (GIOVANNI NICOLO Cay.), een
Italiaansch schilder, architect en decorateur,
door geheel Europa benoemd geworden door
d. plannen, die zijn rijke phantasie voor
tooneelen en openbare feesten ontwierp. SERVANDONI werd in 1695 te Florence geb.; volgens sommigen was hij v. Fransche afkomst,
maar zeker is 't, dat hij reeds als knaap to
Piacenza d. leerling was v. d. beroemden
Pannini, die op zijn latere kunstrichting`een
beslissenden invloed had. Evenals deze,schilderde SERVANDONI in zijn jeugd gezichten v.
gebouwen on antieke ruinen, duor landschappen omgeven. Deze voorstellingen munten
uit door architectonische nauwkeurigheid, daar
SERVANDONI to Rome onder G. de Rossi met
vlijt d. bouwkunst beoefende. Dit werd hem
v. veal nut, toen htj zich a. 't schilderen v.
tooneeldecoratiCn begaf, waardoor hU tevens
zijn ouden lust tot reizen kon bevredigen.
Nog jong reisde hU n. Lissabon ; htj schilderde
daar d. schermen voor d. Italiaansche opera,
alsmede verscheidene plannen voor decoratiCn bij openbare feesten. Met schitterend
succes bekroond, begaf hU zich n. Parijs,
waar hU met 't bestuur over 't decoratief der
opera werd belast en in 1728 een verbazenden
opgang maakte met zijn decoration voor d.
Orion, waarin hij 't Egyptische landschap en
d. monumenten, door d. geheel nieuwe toepassing der perspectief op 't decoratief en d.
trouwe inachtneming v. 't koloriet, d. verbaasde Partjzenaars deed aanschouwen. Lofwaardig is d. gestrengheid, waarmee hU zich
steeds a. architectonische werkelijkheid hield;
terwUl zijn vernuft en zUn vindingrUkheid
zich vooral openbaarden in d. verrassende
verlichting, welke hij wist a. to brengen on
waardoor zUn schermen een tooverachtig
effect maakten. — In 1731 werd SERVANDONI tot
lid der Academie benoemd en voor zUn receptie schilderde htj een tempel, omgeven door
eenige ruinen, waarschijnitjk d. schilderij, die
in d. verzameling v. 't Louvre bekend is onder
d. naam „la reunion de ruines". In 't volgend
jaar ontwierp hU 't portaal voor d. kerk v.
s. Sulpice en daarvoor werd hU door d. paus
tot ridder der orde v. s. Jan v. Lateraan
benoemd. Van nu of begon zUn werkzaamheid
als architect, doch hij vervaardigde te gelUker
tUd tal v. decorati8n, die een schitterenden
bUval vonden. Een pear voorstellingen in d.
opera bestonden zelfs uit niets anders dan
uit eon afwisseling v. decoration met eveneens door SERVANDONI geschilderde mythologische figuren. Ook ter opluistering v. openbare
feesten word 't talent v. SERVANDONI to help
geroepen. Aan 't Poolsch-Saksische hof en in
verschill. hoofdsteden v. Europa hield htj zich
beurtelings met 't schilderen v. openbare of
tooneeldecoraties on 't ontwerpen v. schitterondo vuurwerken bezig.
BlUvender room dan door daze voorbUgaande
werken verwierf hU zich door zUn bouwwerken, waaronder 't reeds genoemde portgal
der kerk v. s. Sulpice te ParUs. SERVANDONI
toonde daarin een voor dien tUd zeldzame
studio der classieke voorbeelden en een
buitengewonen zin voor d. juistheid der
evenredigheden in zUn zuilenrUen. Een fraai
ontwerp V. 't plein voor d. kerk bleef onuitgevoerd, maar is door d. gravure bekend
geworden. Paus Benedictus XIV verhief
SERVANDONI tot ridder der ChFistusorde. HU
overl. in 1766 to ParUs.

een Turksch staatsman,
een vriend v. Rusland en tegenstander v.
Midhat Pasja. In 1871 werd hU minister v.
Buitenlandsche Zaken en in 1872 minister v.
Handel. Vervolgens was hU president v. d.
eersten Turkschen senaat en in 1877 aanvaardde hij d. portefeuille v. Buitetilandsche
Zaken. 31 Jan. 1878 onderteekende 110 d. wapenstilstand v. Adrianopel met Rusland en, door
toedoen v. Engeland als minister ontslagen,
werd hU in 1880 president v. d. staatsraad. HU
overl. 11 Juni 1886 to Constantinopel.
Servet of Servetus (MICHAEL), een
Spaansch geleerde, wiens eigenlijke naam was
MIGUEL SERVEDE, in 1509 to Villenueva, in
Aragon, geb. Te Toulouse wijdde hij zich a. d.
rechtswetenschap, doch to kwader ure kreeg
htj neiging voor d. godgeleerdheid, die later
't tooneel werd v. zijn hartstochtelijke twistzucht en hem eindelUk op d. brandstapel
bracht. Na d. work zaarnste zetels v. 't Protestantism° bezocht te hebben, legde hij zijn
antitrinitarische gevoelens bloot in een werk
„De trinitatis errori bus" (1532) en 't volgend jaar
zond hij „Dialogii de Trinitate" in 't licht. d.
Tegenspraak, die zijn onrechtzinnige meeningen vonden, bewoog hem ertoe n. Parijs to
gaan, waar hj zich op d. geneeskunde toelegde
en daarin d. doctorale waardigheid verwierf.
Dat htj in dit opzicht boven velen stood en zijn
ttjd vooruit was, blUkt hieruit, dat hU reeds
een denkbeeld had v. d. omloop v. 't blood, eerst
later door Harvey duidelijker aangetoond,
alsmede v. d. klapvliezen v. 't hart. Ook
tastte hij 't toen pas ingevoerde geneesmiddel
der siropen aan, in „Syruporum universaratio" (1537). Nadat hij zich door zijn aanval
op Galenus on op d. faculteit te Parijs vele
vijanden gemaakt had, hield hij beurtelings
verblijf to Lyon, to Avignon en misschien
ook in Italic. Genoodzaakt door letterarbeid
in zijn levensonderhoud to voorzien, bezorgde
hU o. a. een goede uitgave der aardrUkskunde
v. Ptolemaeus (1535) en een bijbel met .aanmerkingen onder d. naam Villanovanus (1542).
P. Paulmier, d. aartsbisschop v. Vienne en
een groot beschermer der geleerdheid, bood
hem een wUkplaats in zijn paleis aan. Hier
had SERVET een gerust leven kunnen leiden,
doch zijn neiging om 'tgeen hij voor waarheid
hield ook a. anderen aan to bevelen, alsmede
zUn strUdlustige geaardheid, zetten hem aan
tot 't schrUven v. zUn werk ,,Christianismi
restitutio" (1553), waarvan, naar men meent,
slechts twee exemplaren a. den brandstapel zijn
ontkomen eene bevindt zich in d. keizerltke
bibliotheek to Weenen, 't andere in die to
ParUs; de Murr heeft er in 1790 een nadruk
v. bezorgd). Vooral CalvUn, desttjds 't protestantsche orakel, zocht hij eerst door briefwisseling, later door gesprekken voor zijn
gevoelens to winnen. Maar en d. leerstellingen
zelf en d. meesterachtige toon, dien SERVET
aannam, verbitterden d. godgeleerde v. Geneve
dermate, dat d. unitariCr 't voorwerp werd v.
zUn bitterste vervolging. Door toedoen v. dozen
geraakte hU to Vienne in d. gevangenis en
word hij veroordeeld om als ketter verbrand te
worden. HU ontsnapte echter 7 April 1553
uit d. kerker, doch had d. onvoorzichtigheld, Geneve niet alleen aan to doen, maar
er zich zelfs een maand op to houden.13 Aug.
werd hU in hechtenis genomen on 27 Oct.
1553 op d. brandstapel gebracht. d. Houding
v. CalvUn in dezen werpt een schandelUko
vlek op 't karakter v. dozen ear- 'en heerschzuchtigen hervormer.
Servie (Slavisch Srbija, Turksch Syrp),
Server Pasja,
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sedert 't verdrag v. Berlijn in 1878 een zelfstandig vorstendom en sedert 1882 een koninkrijk, gelegen op 't Balkan-schiereiland tuss.
430 32' en 45° N.-B. en 19' 32' en 23° 0.-L. v.
Greenwich; 't wordt in 't N. begrensd door
Oostenrijk Hongartje. in 't 0. door Roemenie
en Boelgarije, in 't Z. en Z.-W. door Turkije on
in 't W. door Bosnia. 't Beslaat een oppervl.
v. 880 vk. mijlen en telt 2 162 961 inw.
Gesteldheid v. d. bod.em. Servie is een veelvuldig geleed bergland, door talrijke rivierdalen on valleien doorsneden. d. Hoogste gebergten, in 't Z. gelegen, begrenzen 't gebied
,der boven-Boelgaarsche-Morawa en hangen
met d. gebergten v. Moesie samen door d.
bergruggen tuss. Toplitza on Ibar. Tuss. d.
zijrivieren v. d. Toplitza on d. Rossina verheft zich als hoogste bergtop d. 1945 M. hooge
Kapaonik; t. W. v. d. Ibar loopen langs d.
grans d. gebergten v. Galja en verder noordwaarts wordt d. grensscheiding tuss. d. Servische Morawa on d. Donau gevormd door
een v. west naar oost loopenden bergrug, die
geen afzonderlijken naam draagt; t. N.-W. hiervan loopt langs d. Drina on d. Sau d. vlakte
v. Matsjwa; t. N.-0. d. vlakte v. Stig langs d.
Morawa en d. Mlawa. 't Gedeelte v. Servie
t. 0. v. d. Morawa wordt doorsneden door
gebergten, die als een voortzetting der TransSylvaansche Alpen beschouwd kunnen worden. d. Algemeene richting der bergen is v.
d. Donau at zuidelijk, later meer zuidoostelijk;
bij d. bronnen v. d. Timok begint d. keten
der Stara Planina, die reeds tot 't Balkanstelsel wordt gerekend. In 't 0. v. dit gebied
vloeit d. Timok, die tevens d. grans tuss.
Servi8 on Turkije vormt, in een vruchtbaar
dal naar d. Donau. Over 't algemeen stroomen d. rivieren in noordelijke richting on
atorten zij zich in d. Sau on d. Donau, die d.
noordgrens v. 't land vormt. d. Drina on d.
Timok stroomen op d. oostgrens, d. Morawa
doorstroomt 't midden des lands. Vooral d.
Donau, d. Sau en d. Morawa zijn bevaarbaar. 't Klimaat in 't heuvelland on in d.
lage berglanden is aangenaam on gematigd,
slechts in d. hooger gelegen bergstreken is
't ruw on onherbergzaam; d. gemidd. jaarl.
temp. bedraagt 10° C., d. regenhoogte 760 mM.
Landbouw on veeteelt, handel en verkeer.
Ondanks d. vruchtbaarheid v. d. grond staat
d. landbouw nog op een zeer lagen trap; toch
is 't verbouwde koren, vooral mais, ruimschoots toereikend voor d. behoeften der
inwoners. Pruimen worden in verbazende
hoeveelbeid gekweekt, om er d. bekende
„Sliwowitz" uit to bereiden. In d. Donaustreken bloeit d. wijnbouw; langs d. Jadar
en d. Sau en ook in 't dal v. d. Morawa
verbouwt men tabak on hennip. 't Land is
nog altijd rijk aan wouden, doch in sommige
streken heerscht, ten gevolge v. d. onverantwoordelijke verwoesting der bosschen, reeds
houtgebrek. Hier beklaagt men zich to laat 't
overtreden 't v. bekende Servisch spreekwoord :
„Wie een boom velt, doodt een Servier". d.
Voorn. producten v. uitvoer zijn tarwe, mais en
gedroogde pruimen (41,3 mill. KG.). Van groot
belang is d. veeteelt, die eenige belangrijke
artikelen v. uitvoer levert, als wol, huiden,
geitenvellen, hoornvee en paarden. Opmerkelijk is 't groot aantal varkens in Servie,
waarvan jaarlijks omstreeks 216 000 stuks
worden uitgevoerd. d. Bijenteelt bloeit niet
meer zoo als voorheen; daarentegen gaat d.
zijdeteelt steeds meer vooruit. d. Visschertj
levert in d. bergstreken forellen, in d. Donau
ook veel steur, waarvan kaviaar bereid wordt.
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d. Jacht levert veel gevogette, doch weinig
wild; in d. bergstreken huizen nog beren en
wolven. d. Vroeger zoo belangrijke bergbouw
is in latere tijden zeer achteruitgegaan, doch
wordt in d. laatste jaren weer meer beoefend;
d. voorn. voortbrengselen zijn koper, ijzer en
steenkolen. Van groot belang voor d. Servische
spoorwegen zijn d. uitgestrekte steenkoolbeddingen in 't district Ts,oepria.
d. Voorn. artikelen v. invoer in Servie zijn
ijzer, geweven stoffen, garens, glas, aardewerk, zeep, kaarsen, papier, wtjn, olie, petroleum, bout, leer en koloniale waren; behalve
d. reeds genoemde zijn d. voorn. producten
v. uitvoer nog talk, was, duigen on mais.
Van d. naburige landen heett OostenrijkHongarije voor 2/3 aandeel in d. Servischen
handel. d. Hoofdstapelplaats v. d. handel is
Belgrado, vanwaar d. waren meer d. Donau
op- dan afgevoerd worden; verder zijn Sjabatz,
Smederewo, Posjarewatz, Negotin, Nisj, Pirot
en Wranja belangrijke handelsplaatsen. 't
Binnenlandsch verkeer, dat tot voor korten
ttjd langs tameltjk goede straatwegen geschiedde, wordt nu zeer bevorderd door een
aantal spoorwegen, to zamen 540 KM. lang;
d. hoofdlijn is die v. Belgrado over Nisj n.
Wranja met een lengte v. 366 KM. In 1891
was d. gezamenlUke lengte der telegraaflijnen
2978 KM.
Sedert 1878 is in Servie als standaardmunt
d. dinar ingevoerd, die een waarde heeft
v. 1 franc en verdeeld wordt in 100 para's;
verder heeft men koperen munten v. 5
on 10 para's, zilveren v. 1, 2 on 4 dinaren
en gouden munten v. 10 en 20 dinaren.
't Metrieke stelsel v. maten en gewichten is
sedert 1873 in gebruik. d. Industrie is nog
weinig ontwikkeld; d. huisnijverheid levert
linnen, wollen en ztjden weefsels, verder
metalen en houten voorwerpen. Groote inrichtingen op industrieel gebied zijn een staatsdrukkerij to Kragoejewatz, een kruitfabriek
to Stragari, een lakenfabnek to Oesjitza on
een to Paratsjin, een glasfabriek to Jagodina,
tapijtfabrieken to Pigot, een geschutgieterij to
Kragoejewatz on een groote bierbrouwerij on
spiritusbranderij to Belgrado.
d. Bevolking behoort voor 't grootste gedeelte (89 pct) tot d. Servischen stain (Raizen
of Rasziers) ; bovendien zijn er omstr. 150 000
Roemenen, 36 000 Bohemers, 4000 Joden, 3000
Turken on omstr. 20 000, die tot verscliill.
andere stammen behooren. d. Levenswijze v.
d. bevolking der dorpen is nog geheel die v.
d. vroegere, aartsvaderlijke tijden; d. westersche beschaving dringt echter meer en meer,
niet alttjd tot heil v. 't yolk, in Servi8 door.
Eigenaardige karaktertrekken der bevolking
zijn: liefde voor d. vrijheid, een hooge
zin voor ernst on zedelijkheid en een dichterlijke aanleg (rondtrekkende zangers). Naar
't uiterlijk zijn d. Serviers groote, rijzige gestalten, forsch gebouwd, met regelmatige
gelaatstrekken en een stark geteekend profiel.
Hun haar is in d. regel blond of bruin; d.
mannen dragen dit meestal kort, alleen d.
geestelijken laten 't groeien. Niebuhr heeft
d. Serviers „d. baste vertegenwoordigers v.
een krachtig ras" genoemd, „bestemd om nog
eons een groote rol in d. wereldgeschiedenis to
vervullen' . d. Servische taal wordt geroemd
als zeer welluidend.
Wat d. godsdienst betreft, d. Serviers zijn
voor 't meerendeel Grieksch-Katholiek; op d.
1000 inw. belijden er 985 dit geloof; 7,6 zijn
Mahomedaansch, 4,3 Katholiek, 2 Joodsch on
0,4 Protestantsch. d. Servische kerk staat
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onder een eigen bestuur, volgens 't concordaat, dat in 1832 met 't oecumenisch concilie
to Constantinopel ward gesloten; daarvoor betaalt zij a. 't patriarcbaat eon jaarlUksche som
v. 5040 piasters on gedenkt zU d. patriarch in
haar kerkgebed. d. Koning oefent 't oppertoezicht v. d. staat over d. kerk uit. 't Opperhoofd der Servische kerk is d. aartsbisschop v.
Belgrado, die d. titel r metropolitaan v. geheel
Servi6" vorst. Aan d. belUders v. andere
gelooven is d. vrUe uitoefening v. hun godsdienst toegestaan; 't is echter strong verboden uit d. nationale kerk naar een andere
over to gaan. d. Volksbeschaving staat ondanks
d. voorzorgsmaatregelen der regeering nog
op zeer lagen trap; er zUn 668 openbare
lagers scholen, verder onderscheidene inrichtingen voor middelbaar on hooger onderwijs,
o. a. een landbouwschool, een academie voor
't boschwezen, een militaire academie en een
hoogeschool met 3 faculteiten to Belgrado.
Bestuur. Sedert 6 Maart 1882 is Servie een
constitutioneel koninkrijk, waarover thans
sedert d. afstand v. koning Milan I (6 Mrt
1889) diens zoon Alexander I (gab. 14 Aug.
1876) regeert. Volgens d. staatsregeling v.
1888 is d. kroon erfelUk in d. familie Obrenowitsj. d. Koning, die tot d. Grieksch-orthodoxe
kerk moat behooren, is bekleed met d. uitvoerende macht en deelt d. wetgevende macht
met d. volksvertegenwoordigers; d. ministers
zUn a. d. koning en a. d. volksvertegenwoordiging verantwoording verschuldigd; d. senaat,
door d. koning voor d. eene on door d. yolksvertegenwoordiging voor d. andere helft gekozen, bestaat uit 16 laden. d. Volksvertegenwoordiging is d. Skoepsjtina; men onderscheidt
d. gewone en d. groote volksvertegenwoordiging. Eerstgenoemde telt tegenwoordig 134
laden, die deels door 't yolk, deels door d.
koning worden gekozen. d. Groote volksvertegenwoordiging wordt enkel door 't yolk gekozen en is viermaal zoo sterk als d. gewone. ZU
wordt bUeengeroepen, wanneer zeer belangnice vragen aanhangig zijn, o. a. bU een verandering der grondwet, en kiest haar president,
terwUl d. president der gewone Skoepsjtina
door d. koning wordt gekozen. Iedere gemeente
bestuurt haar eigen aangelegenh eden; 't staatsbestuur treedt slechts in bljzondere gevallen
tusschenbeide. Er zljn acht ministeries en
staatkundig wordt Servie in 17 districten verdeeld. Eerst sedert 1876 heeft Servie een
staatsschuld, die thans f 157 928 879' of f 72,5
per boofd bedraagt.
't Wapen v. Servie vertoont een witten
adelaar met twee koppen on een rood schild
op d. borst, waaropzich een zilveren kruis
en 4 halve manon in d. hoeken bevinden;
een purperen mantel, door d. kroon gedekt,
omhult hem. Rood, blauw en wit Ain d.
landskleuren. d. Vlag heeft in 't bovenste,
roode veld vier gouden sterren en in 't middeist°, blauwe veld 't wapen. Servie heeft
3 ridderorden,• 't sedert 1865 bestaande
Takowokruis, d. orde v. d. Witten Adelaar on
d. Orde v. d. Heilige Sava (beide sinds 1883).
d. Hoofd- en residentiestad is Belgrado.
Geschtedenis. d. Landstreek, die thans d. naam
Servig draagt, ward Wens d. heerschappU
v. Augustus door d. Romeinen onderworpen
en als provincie btj hun rUk gevoegd; daze
provincie kreeg d. naam Moesia superior.
Tijdens d. vollcsverhuizing vestigden zich d.
. Heraklius
Oost- en West Gothen alhier.Onder
trokken d. Avaren verwoestend door 't land;
ze werden door d. Kroaten ten onder gebracht
en moesten in 663 voor d. Serviers plaats
-
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maken, die uit 't gebied langs d. monden v. d.
Dnjestr en d. Proeth in hun tegenwoordig
vaderland kwamen. Spoedig werden ze vreedzame landbouwers en in d. loop der 7e eeuw
namen zU 't Christendom aan. Hun opperhoofd heette Opper Zupan en was leenman
v. d. ByzantUnschen keizer. Tot 1365 was 't
land v. dozen vorst afhankelijk; in dat jaar
ward Stefanus Nemanja d. stichter v. een Servisch rijk. HU regeerde v. 1336—'65, veroverde
Albanig, BulgarUe, Macedonia en Thessalia,
noemde zich czaar en list 't rijk na a. zijn
zoon Oerosj V, die echter spoedig al die veroveringen wear moest afstaan. Nadat Servig
in 1390 voor d. eerste maal een buit der
Turken was geworden, maar in 1443 zijn vrtjheld had herkregen, word 't ondanks d.
dapperen tegenstand v. Belgrado in 1459 ten
twoeden male en nu voor langeren tijd onder
't Turksche juk gebracht Voor korten tijd,
v. 1718—'39, behoorde een deel v. Servie met
Belgrado a. Oostenrijk. Sedert 1804 dagteekent
d. aanhoudende strUd der Serviers om zich
v. d. Turksche heerschappij to bevrijden. Een
opstand onder Georg Petrowitz, die d. bijnaam
„Kara" of „Czerny" Georg, d. i. ruwe Georg,
verkreeg, verdreef binnen weinig tijds d. Turken uit 't land. d. Vrede v. Boekarest in 1812
stond hun een wel is waar eigen binnenlandsch bestuur en een volkomen amnestie
toe, maar d. Turken kwamen opnieuw in 't land
on Kara Georg hervatte d. oorlog; hij moest
echter n. Oostenrijk vluchten. In 1815 brak er
weder een opstand uit, onder Milosj Obrenowitsj, waarbij daze tot erfelijk vorst in Servi6
ward verheven, terwijl d. Turken d. vestingen in bezit hielden en een jaarlijksche schatting vorderden. In 1839 ward Milosj echter
afgezet, evenzoo in 1842 zUn zoon Michael
en d. zoon v. Kara Georg, Alexander Karageorgewitsj, ward tot koning verkozen. Ook
hU regeerde sedert 1848 als alleenheerscher,
riep d. Skoepsjtina niet meer btjeen en zag
zich dan ook in 1858 genoodzaakt om op
d. vlucht to gaan, waarna d. oude Milosj
weder in zijn plaats koning ward. Toen
daze in 1860 ovea, erfde zUn zoon Michael
(1860—'68) voor d. tweede maal d. kroon.
Door zUn wijs beleid verkreeg daze v. d.
Turken, dat er voortaan in slechts 4 citadels Turksche bezetting zou liggen, en,
then ook doze vier door d. Turken ontruimd
werden, bleef nog slechts d. jaarlUksche
schatting 't eenig teeken v. afbankelUkheid
a. d. Porte. In 1868 ward vorst Michael in 't
park v. Topsjider vermoord door samenzweerders, die Alexander Karageorgewitsj had
afgezonden. Hierop benoemde d. Skoepsjtina
d. jongen Milan Obrenowitsi tot koning. In
't jaar 1869 ward er eon nieuwe grondwet
uitgevaardigd, waarbij vrijheid v. drukpers,
d. verantwoordelijkheid der ministers, d. onaf hankelijkheid der rechters en d. zelfstandige regeering werden verzekerd. d. Nieuwe
toestanden brachten rijk zeer vooruit on
d. Russische agenten waren voortdurend
-

d. Nederlagen op 't Amsel- of LUsterveld
(hoogvlakte v. Kossowa) maakten Servi6 tot
een Turksche provincie. „Nog op d. buidigen
dag gedenken d. fiere Serven met weemoed
die slagen, waarin hun koning, hun adel, hun
geestelUkheid, hun $•ansch bestaan vernietigd
word; 't is d. tragische Aid hunner geschiedenis uitnemendheid. Treurig en klagend
dwaalde sedert d. volkspoezie der Serven
op 't LUsterveld
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bezig met d. hoop op een Groot-Servisch rijk
a. d. Donau a. to wakkeren. Toen in 1875 d.
opstand in Bosnie en Herzegowina was uitgebroken, toen uit Boelgarije vrijscharen, uit
Rusland vrtjwilligers kwamen en vele Russische officieren in Servischen dienst overgingen, achtte men 't tijdstip gekomen, waarop
't land zich geheel v. d. Turksche heerschappij
kon bevrijden. Men hoopte op een algemeenen
opstand in al d. Christelijke provincien en op
d. huip v. Griekenland ; doch hierin had men
zich vergist. 2 Juli 1876 trokken d. Serviers
d. Turksche grenzen over, maar d. opperbevelhebber, d. Russische generaal Tsjernajew,
werd door d. Turkschen bevelhebber Abdoel
Kereni bij Krjasjewatz en later bij Alexinatz
verslagen. Servie moest hierop d. pulp der
groote mogendheden inroepen. Wel kwam
d. 14en Sept. een wapenstilstand tot stand,
maar d. 27en braken d. vijandelijkheden
opnieuw uit. Na eenige gevechten, die onbeslist bleven, overwonnen d. Turken bij
Deligrado. Door bemiddeling v. d. Russischen keizer moesten d. Turken een wapenstilstand sluiten en d. vrede, die in 1877 to
Constantinopel werd gesloten, herstelde d. toestand v. vOOr d. oorlog. Bij 't uitbreken v. d.
Russisch-Turkschen krijg in Apr. v. 't zelfde
jaar rustte Servie zich wader tot d. oorlog
toe; na d. val v. Plewna in 1878 vielen d. Ser.
viers in Boelgarije en veroverden ze d. vesting Nisj. Bij d. vrede v. San Stefano in 18 -,8
verkregen zij een aanmerkelijke vergrooting
v. hun grondgebied en word hun onalhankelijkheid erkend; kort daarna nam koning
Milan Obrenowitsj ale souverein vorst d.
titel „Hoogheid" aan. Daze machtsvergrooting, die men echter slechts voor een zeer
klein gedeelte a. eigen kracht en inspanDing had to danken, versterkte d. invloed der
Russisch gezinde partij onder Ristitsj.en deed
d. vijandige stemming tegen Oostenrijk meer
en meer veld winnen, dat nog steeds Bosnie
en Herzegowina bezet Weld; maar ten gevolge
v. een dreigbrief uit Weenen moest hij zijn
ontslag nemen (17 Oct. 1880). 't Nieuwe minisdat zeer met Oostenrijk bevriend was,
sloot met dit land een nieuw handelsverdrag
en begon met d. aanleg v.spoorwegen, zooals
dat op 't congres v. Berlijn was voorgeschreven.
Nu stemde 't congres dan ook in Mrt 1882 er
in toe, dat Milan d. titel koning aannam,
en werd Servie tot een koninkrjjk verheven.
't Eerstvolgende ministerie Garasjanin, eveneens Oostenrijksch gezind, meende in d. opstand
v. Oost-Roemelie en d. vereoniging v. dit land
met Boelgarije (Sept. 1885) aanleiding to vinden om laatstgenoemd land d. oorlog to verklaren. d. Serviers trokken 14 Nov. over d. grenzen, maar werden 18 en 19 Nov. bij Slevnitza
door d. Boelgaren onder hun vorst Alexander
verslagen en daarop nog eons bij Pirot overwonnen. Oostenrijk verhinderde nu, dat d.
Boelgaren verder voorwaarts drongen, en d.
3en Mrt 1886 kwam na een wapenstilstand
d. vrede v. Boekarest tot stand, waarbi,j d.
toestand v. voor d. oorlog werd hersteld.
Doze ongunstige afloop en 't lichtzinnig bebeer der financien brachten 't ministerie Garasjanin ten val, waarop bij korte tusschenpoozen 't eene radicale kabinet op 't andere
volgde, totdat in 1888 Christitsj een nieuw
ministerie btjeenriep. Reeds vOOr dien tijd
had d. Skoepsjtina besloten 't leger to vermind eren on nieuwe tollen in to voeren, welke
echter in strtjd waren met 't verdrag, inderttjd tuss. Servie en Oostenrijk gesloten; d.
gespannen toestand werd nog verergerd door
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d. twist tuss. d. koning on zijn gemalin Nathalie, geb. Kesjko, die zeer Russischgezind
was. Nadat 't huwelijk in Oct. 1888 was ontbonden, riep Milan een volksvertegenwoordiging
bijeen om een geheele nieuwe grondwet samen
to stellen, die dan ook door d. groote Skoepsjtina werd goedgekeurd. 't Volk verkreeg
hierdoor aanzienlijke voorrechten; d. macht
der kroon werd echter nauwkeuriger omschreven. Misnoegdheid over d. binnenlandsche verdeeldheden en verder private redenen
deden bij d. koning 't besluit rijpen afstand
to doen v. d. troon ten behoove v. zijn zoon
Alexander, die dan ook 6 Mrt 1889 tot koning
word uitgeroepen. Daar daze echter nog minderjarig was (zie boven), benoemde Milan een
regentschap, bestaande uit Ristitsj, Protitsj
on Belimarkowitsj; doch hij behield zelf ook
eenigen invloed op d. opvoeding v. zijn zoon.
't Regentschap benoemde een radicaal ministerie onder Tansjanowitsj en stelde zich ten
doel d. geldmiddelen op een beteren voet to
brengen on d. binnenlandsche partijen to verzoenen. d. Goode verstandhouding tuss. Servie en Oostenrijk moest zooveel mogeltik gehandhaafd worden. In 1890 werd dit ministerie vervangen door een radicaal kabinet onder
Gruitsj, dat in 1891 voor 't eveneens radicale
ministerie Pasjtitsj moest wijken. In 1893
ontsloeg koning Alexander 't regentschap en
nam hij zelf d. teugels v. 't bewind in handen.
Zie: Gopcevic, „Serbien und die Serben"
(1888), Ranke, „Serbian und die TDrkei im 19
Jahrhundert" (1879), on Moller, „Der Serbischbulgarische Krieg 1885" (1888).
Servische Taal- en Letterkunde. d. Servische
sproektaal bestond vroeger uit een mengsel
v. 't kerkelijk Slavisch met d. Servische
volkstaal, totdat daze in 't begin v. d. 19e
eeuw door d. taalvorscher Woek Stephanowitsj Karadsjitsj (1- 1864) tot schrijftaal werd
verheven. Zij vormt onder d. Slavische talon
d. oostelijke groep v. d. Servisch-Kroatischen
taalstam en is behalve in Servie nog in 't
zuidelijk deel v. Hongartje, in Bosnie on Herzegowina, in Zuid-Dalmatia on in Montenegro
verbreid. Spraakkunsten schreven Karadsjitsj
(1814), Boskowitsj (1878) on Vymazal (1882) ;
woordenboeken Karadsjitsj (1852), Richter on
Ballmann (1839—'40) on Popowitsj (1879—'80);
overblijfselen v. Servische letterkunde, in 't
kerkelijk Slavisch geschreven, zijn nog over
uit d. 13e eeuw, o. a. d. levensbeschrijving v.
Servische koningen v. 1272-1325 door d. aartsbisschop Daniel. d. Heerschappij der Turken
stuitte d. ontwikkeling der Servische letterkunde; niettemin ontstonden er tallooze yolksliederen, welke d. nationals volkshelden (Stephan Dusjan, d. laatste Czaar der Serviers,
Lazar e. a.) verheerltikten on geheele rijen v.
sagen schiepen om zulke hoofdpersonen. Weer
andere gedichten, grootendeels door vrouwen
gemaakt, verheerlijkten d. liefde en 't huiselijk
leven ; ze zijn bijeenverzameld door Karadsjitsj
en in 't Duitsch vertaald door Talvj, Kapper
e. a. Tot meer bloei kwam d. Servische letterkunde na 't begin der 19de eeuw, toen d.
Serviers in d. strijd om hun on-afhankelijkheid meer zelfstandigheid verkregen. d. Bekendste dichter uit d. eerste helft dozer eeuw
is Simon Milutinowitsj (1791-1848), die in zijn
gedicht „Serbianka" d. Servische revolutieoorlogen schildert en bovendien eenige vaderlandsche drama's („Obylitsj" en „Karageorgewitsj") schreef. Een ztjner navolgers was
Matthias Ban uit Ragusa (geb. 1818), wiens
treurspelen „Dobroslaw en Milanka", „Mejrima", „Morojica" en „Kaboga" veel bijval ver-
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wierven. Als lyrisch dichter onderscheidden
zich vooral Sevetitsj, Lucyan, Muschicki en
Peter von Preradowitsj. Novellen schreven
Ignjatowitsj en Militsjewitsj; romans Rakety,
Widakowitsj en Djordewitsj; fabels Woejitsj.
Op 't gebied der wetenschappelUke literatuur
neemt d. geschiedenis een eerste plaats in.
Belangrijk zUn d. werken v. Rajitsj en Mulitinowitsj, d. biographieen v. Popowitsj en Karadsjitsj. In d. opvoedkunde onderscheidde zich
Militsiewitsj; in d. philologie Danitsjitsj en
Nowakowitsj; in d. geneeskunde Gjorgjewitsj.
Als beoefenaar v. d. geschiedenis der letterk undo hebben zich naam gemaakt Bojitsj met
zijn 4Erinnerungen an die beriihmten slawonisch-serbischen Litteratoren", Sotaritsj, die
een „Verzeichnis slawonisch-serbischer Schrifsteller" gaf, Stojan Nowakowitsj, Filipowitsj,
die een ,,Kurze Litteraturgeschichte" schreef,
en Pypin en Spasowitsj met hun „Geschichte
der slawonischen Litteratur" (1880).
Servilius. Onder dezen naam zijn verschill. personen in d. Romeinsche geschiedenis
bekend, zoowel tot patricischo als tot plebejtsche geslachten behoorende, die zich als
staats• of krijgslieden hebben onderscheiden. Tot d. bekendste behooren QUINTUS SERVILIUS CAPIO, die omstreeks 106 v. Chr. leefde
en d. ontwerper was eener wet (Lex Servilia
judiciaria), die a. d. senatoren 't rechtersambt,
dat hun ontnomen was, teruggaf, en CAJUS
SERVILIUS GLAUCIA, die omstr. 105 v. Chr.
leefde en bekend ward door d. „Lex Servilia
repetundarum", waarin maatregelen genomen
werden tegen d. knevelarijen v. staatsambtenaren. Drie redevoeringen v. Cicero (de Lege
agraria) waren gericht tegen een wetsvoorstel
v. Publius Servilius Rullus, die als volkstribuun had voorgesteld d. verdeeling der landerijen, die a. d. staat behoorden (agri Campani).
Serviten, d. i. dienaars (der Moederrnaagd),
is d. naam eener geesteltjke orde in d. R.-Kath.
kerk, die in 1233 to Florence gesticht en als
een onderafdeeling der Augusttjnen door paus
Alexander IV bevestigd is. Martinus V stond
a. d. Serviten d. privilegien der bedelorde
toe. Spoedig verspreidde zich daze orde door
Italie. Frankrijk, Duitsohland en ook in ons
vaderland. Pater Bernardo di Ricciolini hernieuwde in 1593 d. oornronkelUke gestrengheid der orde, die tegenwoordig bUna alleen
tot Italie beperkt is. Onder d. beroemdste
broeders dozer orde verdient Paolo Sarpi (zie
Sarpi) een eerste plaats.
In 't laatst der 13e eeuw ontstond ook een
orde v. Servitinnen, naar haar kleedU„zwarte
zusters" genoemd, die mede vdor d. hervorming in ons vaderland bloeide en in 't midden
der 19e eeuw in Beieren hersteld is. Zij heeft
een vertakkIng in d. Tertiairen, in 1306 gesticht, in 1424 bevestigd en in 1617 tot een
congregatie vereenigd. — Zie, behalve d.
algemeene werken over monniken- en kloosterorden : Paulus Florentinus, „De origine ordinis
Servorum", in Lamius, „Deliciae eruditorum".
Servituut (Lat. servitus, v. seroire, dienen)
wordt in d. rechtspraktljk gebezigd in d. zin
v. erfdienstbaarheid; zie dat art.
Servius (MAuzus) lionoratus was een
Romeinsch taalbeoefenaar, die of in d. 4e
eeuw onder d. regeering v. Valentinianus Of
onder d. keizers Honorius en Theodosius
leefde en Wiens naam voornamelijk bekend
is geworden door zjn „Commentarien op d.
verzen V. een werk, waarin duizenden woorden en voizinnen des dichters uit d.
oudheidkunde of godenleer worden opgehel 7
der.Bhalv'tgnomdewrkhf
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v. dezen grammaticus nog „Ars de pedibus
versuum sive centum metric", gettoonItlic
„Centimetrum" genoemd, door van Santen
(1788) en Klein (1824) critisch bewerkt en
uitgegeven.
Servius Tullius, d. zesde koning v.
Rome, in 't jaar 578 v. Chr., zonder d. toestemming Y. 't yolk of d. raad, tot 't oppergezag gekomen. 110 was volgens d. Etrurisehe
kronieken een Etruri6r, die, met d. troepen
v. Caeles Vibenna in Rome gekomen, zijn
naam Mastarna aldaar in aen Romeinschen,
veranderd had; volgens Romeinsche verhalen
was hij d. zoon v. eon Latijnscbe dienstmaagd
v. Tarquinius Priscus en had hij een der goden
tot vader. HU deed, om 's yolks gunst to
winnen, alle schulden v. btjzondere personen
met zijn eigen geld betalen en kondigde een
plakkaat af, waarbij bevolen ward, dat alien,
die zich landerijen, 't gemeen toebehoorende,
hadden toegeeigend, doze terug zouden geven,
terwijl hij d. Romeinschen burgers, die er goon
hadden, gelastte, land to komen verzoeken. HU
stichtte tempeis, behaalde overwinningen op
d. Etruriers, op d. Vejers en op andere naburiga
volkeren, die d. wapens tegen 't rUk hadden
opgevat, en maakte verscheidene nuttige veranderingen in d. Romeinschen staat. Van
groot belang voor Rome was 't, dat hij 't.
koninkrijk a. 't verbond der Latijnsche volkeren deed deelnemen on Rome d. eersten
rang daarin verschafte door d. tempel v.
Diana op d. AventUnschen berg voor gemeenschappelijk heiligdom te laten verklaren.
verdeelde 't yolk in wijken (tribus) on in centubracht d. census in werking en schonk a.
d. comitia centuriata of volksvergaderingen
een gezag boven dat v. d. patricische comitia
curiata, 'tgeen een stap v. overgang was tot d.
later gevolgde staatsinrichting der republiek.
SERvins TULLIUS had ongelukkig zUn beide
dochtefs a. d. zonen v. Tarquinius Priscus,
zUn voorganger op d. troon, uitgehuweltjkt.
Een daarvan, gemalin v. Aruns, verleidde
diens brooder Lucius Tarquinius, later d.
Trotsche btjgenaamd, om zjn gemalin to
dooden en haar, Tullia, tei huwen, nadat zij
haar gemaal vermoord had. Dit was hun
beiden niet genoeg. Ztj stonden op tegen d.
koning, hun vader. d. GrUze SERVITTS ward
gedood en d. onmenschelUke dochter list haar
wagon over 't lljk rUden, Dit gebeurde volgens
d. overlevering in 't jaar 585 v. Chr.
Servus servorum Dei, een dienaar der
dienaren Gods (bUnaam v. d. paus).
Sesambeentjes (Ossa sesamoidea, erwten-

zUn twee kleine beentjes, die
a. d. handpalmvlakte v. 't tuss. 't le kootje
v. d. duim en 't middenhandsbeentje aanwezige gewricht liggen en, door middel v.
een dwarsen band vereenigd, tuss. zich een
groef of kraakbeenige rol voor d. pees v. d.
Lange buigspier v. d. duim bezitten. Aan •
't buitenste der sesambeentjes hecht zich
d. korte buigspier v. d. duim, a. 't binnenste
d. aantrekkende duimspier (adductor pollicis).
Hun doel is dat, wat btj timmerlieden door
rolschijven wordt beoogd, namelijk verandering v. richting der spieren, om haar working
juister te doen zijn, zonder wrijving to veroorzaken.
Een ander voorbeeld v. then aard vinden
wtj in d. -knieschtjt die men evenzeer als een
sesambeentje zou kunnen beschouwen.
Sesamzaad ('t) is afkomstig v. d. tot d.
natuurl. fam. der Bignoniaceae behoorende
Sesamum indicum en Sesamum orientate, kruidachtige planten, die o. a. in Indio, Egypte en
of zaadbeentjes)
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TurkUe veelvuldig gekweekt worden. d. Zaden
zUn wit en iets kleiner dan lijnzaad. ZU leveren
door uitpersing een zoete olie, die in Azio,
Egypte, Italie en Amerika evenals d. olijfolie gebezigd wordt en waarvan te Marseille
een fijne zeepsoort vervaardigd wordt. d.
Sesamolie wordt in Engeland niet zelden tot
vervalsching der amandelolie gebezigd.
Sesia, een linker zijrivier v. d. Po, 148
KM. lang; zU ontspringt op d. zuidel. helling
v. d. Monte Rosa, betreedt bij Romagnano d.
laagvlakte v. Piemont en mondt uit btj Frassinetto. Naar d. Sesia was ten tijde v.
't eerste Fransche keizerrijk een depart. (met
d. hoofdstad Vercelli) genoemd.
Sesostris, een koning v. Egy pte, die zich
naar d. gewone overlevering reeds eeuwen
vOOr d. val v. Troje door zijn veroveringen geducht maakte. Hij beoor]oogde d. Assyriers, d.
Mediers en d. Scythen, onderwierp Phoenicia,
geheel Klein-Azie en Colchis, doch zag zich
na een afwezigheid v. negen jaren genoodzaakt naar zijn rijk terug to keeren, daar zijn
broeder, wien hij 't bewind had opgedragen,
't plan koesterde, zich v. d. troon meester te
maken. Herodotus zegt, dat SESOSTRIS ter gedachtenis a. zijn overwinningen zuilen liet
oprichten, waarvan er in zijn tijd nog te zien
waren, een bericht, waarmee dat v. Strabo
overeenstemt. SESOSTRIS liet allerwegen prachtige tempels bouwen en twee marmeren obelisken moeten op zijn last zijn opgericht.
Strabo schrtjft hem 't voornemen toe, d. Roode
zee en d. Nijl door een kanaal te hebben
willen vereenigen.
Latere nasporingen hebben intusschen doen
zien, dat d. verhalen aangaande SESOSTRIS uit
een verwarring v. meer dan den vorst ontstaan zljn. SETHOS of SETHOSIS, wiens naam in
SESOSTRIS verbasterd is, regeerde orustreeks
1445-1394 v. Chr. en werd opgevolgd door zUn
zoon Ramses, tot 1328. Beiden waren groote
veroveraars. Volgens sommigen was 't a. 't
hof des eersten, dat Jozef tot een hooge waardigheid verheven werd. d. Door hem ingevoerde hervormingen warden door Herodotus
a. SESOSTRIS toegeschreven. Onder Ramses
werden d. Israelieten tot d. zwaren arbeid
verplicht, dien d. door hem ondernomen
werken vereischten.
Sessa Aurunca, een stad in d. Italiaansche
prov. Caserta, district Gaeta, ontstaan uit
't oude Suessa Auruncorum. Zij is d. zetel v.
een bisschop en heeft een oude basilika, een
gymnasium en 21 000 inw., die een heerlijke
druivensoort verbouwen, welke reeds bij d.
Romeinen beroemd was.
Sestertius was d. naam v. een Romeinsche
zilveren munt, ter waarde v. 2'1 2 aas, uitmakende 't vierde deel v. een denarius. Ten tijde
v. 't gemeenebest was d. sestertius d. gewone
rekenpenning. Sestertia of SS beteekent 1000
sestertien, bina SS 2000, dena SS 10 000 sestertien. In d. muntkabinetten zijn d. sestertien tamelijk zeldzaam, 'tgeen man aan hun
geringe grootte toeschrijven moet. Verg. Gronovius, „de Sestertiis" (Amst. 1656).
Sestini (nomENrco), een vermaard penningkundige, 10 Aug. 1750 te Florence geb. Nadat
hij zich eenigen naam gemaakt had door een
verhandeling over een handschrift v. Virgilius
(1774), werd hem door vorst Biscaris 't ordenen v. 't museum to Catanea opgedragen. Na
zich v. dozen last gekweten en zich uitsluitend op d. munt- en penningkunde toegelegd
to hebben, begaf hij zich n. Constantinopel,
waar hi) 't later zoo vermaard geworden
kabinet v. d. Engelschen gezant, sir Robert
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Ainslie, rangschikte. Vervolgens deed hij een.
reis door Klein-Azie, waarvan hij een om
haar nauwkeurigheid tegenwoordig nog gewaardeerde beschrijving gal; alsmede naar
Duitschland, waar d. koning v. Pruisen hem
een jaargeld schonk. Omstreeks dian tijd gaf
hij zijn „Lettere e dissertazioni numismatiche"
in 't licht (1789-1805• 8 din) en „Classes generales,. seu monetae urbium" (1796, 2 din). Te.
Parijs zijnde, werd hij door d. groothertogin
v. Toscane tot bibliothecaris benoemd, welke
betrekking hij door d. terugkomst v. d. groothertog Ferdinand III in 1814 verloor. In d..
volgende jaren hield hij zich bezig met 't
ordenen der muntkabinetten v. d. koning V.
Beieren to Munchen, v. koning Christiaan VIII
te Kopenhagen en v. 't museum to Triost.
Destijds gaf hij een uitmuntende verhandeling
over d. oude staters (1818) en d. munten v.
't Achaesche verbond, alsmede een vervolg op zijn boven aangehaalde „Lettere e dissertazioni" (1813—'20, 9 dln). 's Mans groote verdiensten besrogen eindelijk d. groothertog Ferdinand ertoe hem d. titel hoogl. der oudrreidkunde to Pisa to schenken. Hij overl. to Flo
rence, 8 Juni 1832. Leopold 1I, groothertog v.
Toscane, kocht zijn boekerij en handschritten,
waaronder ook zijn „Systerna geographicum
numismaticum" (in 14 folianten).
Sesto (cEsARE DA), naar zkjn geboorteplaats
dikwijls CESARE DE MILANO genaamd, was een
v. d. beste leerlingen v. Leonardo da Vinci.
Intusschen heeft hU ook nauwkeurig d. werken
bestudeerd v. Ratael, met wien hij to Romein vriendschap leefde on dien hij bij d. beschildering v. d. rocca d'Ostia behulpzaam
was. d. Schrijvers v. zijn tijd hebben dozen
kunstenaar, wiens compositien altijd grootsch
en dichterlUk waren en die zijn denkbeelden
altijd duidel(jk en nalef wist uit to drukken,
niet genoeg gewaardeerd. Daarbij zijn zijn
werken, vooral in 't buitenland, zeer zeldzaam
en meestal in Sicilia to vinden, waar hij zich
lang ophield. 110 overl. in 1524, ongeveer 60
jaren oud. In d. s. Rochus-kerk to Milaan was
eerttjds een beroemd altaarstuk v. dozen
meester, dat in d. 18e eeuw 't eigendom
werd v. d. ridder Melzi. 't Stelde s. Rochusen d. H. Maagd met 't kind voor, ongeveer
in d. trant v. Rafael's Madonna di Fuligno;
op d. beide vleugels komen Johannes d.
Dooper en Johannes d. Evangelist voor, of
d. predella s. Christophorus en s. Sebastiaan.
In d. galerij Brera te Milaan bevindt zich een
kopie naar Fra Bartolommeo's beroemde.
Madonna, met s. Stephanus en Johannes d.
Dooper, en in d. galerij Scotti aldaar d. doopv. Christus; beide worden a. UST° toegeschreven. d. Hoofdkerk v. Novara bezit v. hem
eenige werken, evenzoo d. galerij Manfrii
to Venetia en 't museum to Napels. Buiten
Italie komen authentieke werken v. SESTO
zeer weinig voor.
Sestri-di-Levante en Sestri-di-Ponente zijn twee bekoorlijk schoon gelegen
steden in d. Italiaansche prov. Genua, a. d.
Riviera (zie dat art.), met respectievolijk 9000'
en 11 000 inw. Beide hebben druk bezochte
zeebaden, fraaie villa's, scheepstimmerwerven
en in d. omtrek albastgroeven.
Seth, welke naam „een (in plaats) gestelde'''
aanduidt, was volgens d. Mozaische oorkonde
(Gen. IV : 25) d. eerste zoon, dien Eva, na 't
met Kahl en Abel voorgevallene, ter wereld
bracht en door wiens bezit dus in 't eerstehuisgezin d. plaats zijner oudere broeders ver
vangen werd. Hij leefde 912 jaren (Gen. V :8),.
Zijn nakomelingen onderscheidden zich gunstig:

SET.

528

boven die v. Kan door godsdienst en zedelijkheid.
Setsjoean of Sse-tsjouan, een zeer
vruchtbare provincie in 't W. v.'t Chineesche
keizerrOk, met een oppervi. v. 8714 vk.mUlen
en ongev. 71 mill. inw. ZU wordt door d.
Yang-tse-kiang en haar zUrivieren doorstroomd; d. grond bevat goud, lood, tin, ijzer,
koper en steenkolen. d. Hoofdstad is Tsjingtoe.
Settembrini (Lurcir), een Italiaansch letterkundige, geb. in 1812 te Napels. Hij werd in
1835 leeraar in d. welsprekendheid a. 't lyceum
te Catanzaro; in 1839 werd hij verdacht v.
medeplichtigheid a. staatkundige woelingen,
doch na eon onderzoek, dat 3 1,, jaar duurde,
vrijgesproken. Weldra echter moest hij wegens
zijn beroemd anoniem protest tegen d. hoerschappij der Bourbons d. wUk nemen n. Malta.
Hij keerde in 1848 terug, maar werd, toen d.
reactie zegevierde, in 1852 tot levenslange
gevangenschap veroordeeld, waaraan hij in
1859 met behulp v. zijn zoon ontsnapte. Sedert
1860 weder in Napels woonachtig, werd hij
daar hoogl. in d. Italiaanscho letterkunde en
in 1873 senator. SETTEMBRINI overt. 4 Nov.
1876. Zijn voorn. work is „Lezioni de litteratura italiana" (3 dln, 7e dr. 1882). Zie zUn
autobiographie „Ricordanze della mia vita"
(2 dln, 5e dr. 1881) on Torraca „Luigi Settembrini" (1877).
Settin2o (RUGGIERO, marchese), een Italiaansch patriot, d. zoon v. d. vorst v. Fitalia,
geb. 19 Mei 1778 to Palermo. Van 1812—'15 on
nogmaais in 1820 was hij Napolitaansch
minister v. Oorlog en Marine. In 1848 begunstigde hij d. opstand der volkspartU on na
d. overwinning v. doze word hij stadhouder
v. Sicilig, terwijl hij zich d. bijnaam „Vader
des Vaderlands" had verworven. Na d. herstelling v. d. heerschappij v. Ferdinand II
ging hij (1849) n. Malta on hU overt. hier
4 Nov. 1863.
Setubal of Setuval, door d. Franschen
s. Yves genoemd, ligt in d. Portugeesche prov.
Estremadura, 41/2 mijl t. Z.-0. v. Lissabon, en
heeft 16 000 inw., nauwe straten en kleme,
slecht gebouwde huizen. d. Toegang tot d.
haven loopt door een groote baai, vol zandplaten; a. dit vaarwater staat d. toren Oatoa on
niet ver vandaar een vuurbaak, alsmede een
mijl beneden d. stad 't fort s. Philippus. d.
Uitvoer bestaat in zuidvruchten en wUn,
maar vooral in zout uit d. naburige zoutwerken der rivier (Sadao, oudttjds Calipas),
dat inzonderheid bij d. Noordsche visscherijen gebruikt wordt. JaarlOks loopen ongev.
900 schepen deze haven binnen. Setubal is 't
oude Cetobriga der Romeinen.
Seume (JOHANN GOTTFRIED), iemand v. een
bewonderenswaardig karakter, goed prozaschrtiver en tamelijk dichter, was d. zoon v.
een Duitsch Landman en werd 29 Jan. 1763 te
Poserna, blJ Weissenfels (in Saksen), geb Zijn
vader ontviel hem vroeg; d. graaf von Hohenthal-Knauthain zorgde voor zUn opvoeding
en het d. knaap eerst to Borna, daarna to
Leipzig school gaan en vervolgens, toen d.
geiukkige aanleg v. d. jongeling meer en
meer gebieken was, in d. godgeleerdheid studeeren a. d. hoogeschool der laatstgenoemde
plaats. szumn studeerde uitmuntend, doch hoe
meer hij studeerde, des to minder kon hij
zich met d. dogmatische stelsels der toenmalige theologie vereenigen; hij zag in, dat hij
nimmer een goed herder en leeraar zou worden, on nam een koen besluit. HU betaalde al
zijn schulden, borg zUn kleederen in eon randsel, stak zijn 'degen op zij en vertrok n. Parijs
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zonder andere vooruitziehten dan zun holder
verstand en zUn vasten wil. Zijn tocht was
altos behalve gelukkigi hU vial spoedig in d.
handen v. wervers, die hem als landlooper
inpakten en in Hessischen dienst brachten,
zoodat hU met d. troepen n. Amerika werd
ingescheept. Na zUn terugkomst uit Canada,
waar hU eenige Laren gediend had, vial hij in
handen v. Pruisische wervers en word hU als
gemeen soldaat n. Emden gebracht, waar hij
tweetnaal to vergeefs trachtte to ontvluchten.
d. Tweede maai zou hij door d. spitsroeden
hebben moeten loopen, toen een burger v.
Emden voor hem in d. bras sprong en borg
bleef voor 80 daalders. SEUME gaf hem to kennen, dat hij ontvluchten zou, on deed dit werkelUk, nu met goed gevolg. Hij trok n. Leipzig, vertaalde een roman, „Honorie Warren",
en betaalde met 't honorarium d. borgtocht.
Van nu of (1788) wilde hij zich geheel a. d.
letteren wijden. Evenwel aangezocht om gouverneur to worden bij d. jongen graaf IgelstrOm, nam hU dit aan; hij werd later secretaris
bij diens vader, Russisch genaraal to Warschau; tevens werd 5EUME . officier bij d. grenadiers. In die betrekking beleefde hU d. opstand
der Polen onder keizer Paul I on werd hij
krUgsgevangen gemaakt. Uitgewisseld, nam
hij gin ontslag on trok hij weer naar Leipzig,
om er les to geven in 't Engelsch, terwijl hij er
d. volgende werken schreef: „Wichtige Nachrichten fiber die Vorralle in Polen 1794" (1797),
„Zwei Briefe fiber die neuesten Veranderungen in Russland" (1797) en „Obolen" (2 dln,
1797). Later werd hij corrector a. d. drukkerij
v. zijn vriend Giischen to Grimrna, doch hij bedong daarbij uitdrukkelijk een tijd tot reizen.

Hij maakte v. die voorwaarde gebruik, eerst
tot een voetreis v. negen maanden, waarop
hij OostenrUk, Itali6, Sicilia, Zwitserland en
Partjs bezocht, later (1805) tot een reis n.
s. Petersburg, Moskou, Finland en Zweden.
Beide reizen werden door hem beschreven in:
„Spaziergang nach Syrakus" (1802, 3 din) en
„Mein Sommer im J. 1805" (1806). Weinige
Jaren later werd hij ongesteld en ried men hem
aan, d. baden to TOplitz to gebruiken. Hij
overt. daar 13 Juni 1810; een monument siert
er zip graf.

SEUME heeft zelf een gedeelte v. zun leven
beschreven (1813), wat door Clodius voltooid
is. Zijn „Sammtlichen Werke" zagen to Leipzig (1826—'27) in twaalf deelen 't licht.
Sevecotius, Zie Zevecotius.
Sevenum, een gemeente in d. Nederl.
prov. Limburg, niet ver v. Roermond, met
circa 2200 inw. VergelUk 't art. Meiel.
Severn (d.), na d. Theems d. belangrijkste
rivier v. Engeland, neemt haar oorsprong in
een klein meer in 't graafs. Montgomery en
draagt aanvankelUk d. naam Hafren. In 't
prinsdom Wales stroomt zU Tangs Newton en
Welshpool, waar zij bevaarbaar wordt; zij
loopt door d. Engelsche graafschappen Shrop
en Worcester en bogint bij Glocester, in 't
graafs. v. dien naam, d. v. eb on vloed
to ondervinden. Na vele bochten gemaakt to
hebben, richt d. Severn zich bU Nash-point
naar 't Z.-W.; zij ontvangt na d. opneming
v. d. Avon (bij Bristol) d. naam kanaal v.
Bristol on ontlast zich met een breeden mond
in d. Atlantischen Oceaan. d. Voorn. zUrivieren der Severn, die tot a. d. mond der Avon
een lengte v. omstr. 60 uren heeft, zUn d.
Tome, d. Wye on d. Usk a. d, rechteroever,
d. Tern, d. Stour, d. NoordelUke- en d.MiddelAvon a. d. linkeroever. Door verschill. kanalen is d. Sevdrn met d. Theems, d. Trent, d.
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Humber on d. Mersey verbonden. d. Streek,
dersteund hadden, ombrengen, maar ook deed
waardoor d. Severn stroomt, levert vele
hij d. Romeinschen senaat, die Albinus niet
schoone natuurtafereelen op en is zeer vruchtongenegen was, zijn gestrengheid gevoelen;
baar, vooral tuss. Worcester en Glocester,
hij bewees tot dat einde a. d. nagedachtenis v.
walk gedeelte bij uitnemendheid Vail of Severn
Commodus, die voor eerloos verklaard was,
genoemd wordt. — Ook in Canada en d. Vereen goddelijke eer, hield na zijn komst to
eenigde Staten v. Noord-Amerika vindt men
Rome tot d. senaat een dreigende redevoering
rivieren v. dezen naam.
en liet aanstonds zonder eenig verhoor een
Severus (coRNEmus) was een Romeinsch
aantal zijner laden terechtstellen. Wetende,
dichter, die onder d. regeering v. keizer Augushoezeer hij door zijn euveldaden bij d. aantus leefde en een gedicht vervaardigde op d.
zienitjke standen gehaat was, zocht hij door
Siciliaanschen oorlog, waarvan evenwel slechts I schouwspelen, bevrijding v. drukkende lasten
een gezang voltooid ward; alsmede een ander
enz. d. gunst v. 't yolk to winnen en vanop d. dood v. Cicero. Van dit laatste bezitten
hier, dat onder zijn regeering vrede on welwij in d. werken v. Seneca een fragment, dat
vaart in 't rijk heerschten. Inzonderheid legde
SEVERUS zich toe om d. gunst der soldaten
door Wernsdorf in 't vierde deel v. zijn „Poetae latini minores" uitgeg. en verklaard is.
to erlangen, door d. soldij to verhoogen en hun
Vroeger schreef men hem nog een ander gevoorrechten en vrijheden te vergunnen, die
tot d. ontzenuwing v. alle krijgstucht aandicht, „Aetna" geheeten, toe; doch later onderleiding gaven en als een der voorname oorzoek schijnt a. te toonen, dat d. maker v. dit
zaken v. 't verval des Romeinschen rijks
werk Lucilius tot naam had.
kunnen beschouwd worden. Na verscheidene
CIUS SEPTIMIUS), een Romeinsch
Severus
gelukkige oorlogen tegen d. Parthen, Armekeizer, 146 n. Chr, te Leptis, in Afrika, geb.
niers, Arabieren e. a. volken keerde hij na een
Zijn vader, Septimius Geta, was een Romeinsch
afwezigheid v. 5 of 6 jaar n. Rome terug;
patricier en d. beide broeders v. dozen waren
hij ondernam, a. 't hoofd v. een aanzienlijk
consuls. SEVERUS kwam to Rome, ward door
leger, een veldtocht n. Engeland, waar hij 't
Marcus Aurelius tot raadsheer verheven, bezuidelijk gedeelte v. Caledonia ('t tegenkleedde spoedig na elk. bijna alle Romeinwoordige Schotland) tot d. rivieren Clyde on
sche staatsbedieningen, ging als quaestor n.
Forth veroverde. Verscheidene aanslagen v.
Afrika, bracht later eenigen tijd in Athene
zijn onnatuurlijken zoon Caracalla op zijn
door en word spoedig daarna stadhouder in 't
leven, gepaard met zijn jaren on zwakheid,
district Lyon en eindelijk bevelhebber der
bra.chten hem in zijn laatste dagen in een
legioenen a. d. oevers v. d. Donau in Hongatreurigen toestand, naar lichaam en ziel beide,
rtje. Toen Didius Julianus. na d. dood v. keiten gevolge waarvan hij in 211 to Eboracum
zer Pertinax, zich v. 't rijk meester maakte,
(York) overl. SEVERUS was eerst 't Christenliet SEVERUS zich in 193 door zijn Pannonische
dom toegedaan en liet zijn zoon Caracalla
legioenen tot keizer uitroepen, 'tgeon een oordaarin onderwijzen; doch d. snelle uitbreiding
log ten gevolge had, die ten nadeele v. d.
ervan verontrustte hem dermate, dat hij
eerstgenoemde uitviel. SEVERUS drong zonder
merkelijken tegenstand in Italie on ontving,
naderhand alle bekeeringen tot 't Joden- on
Christendom krachtdadig tegenging.
Coen hij Rome naderde, 't besluit, dat hij tot
Severus (suLpiciu-s), geb. omstr. 363 n.
keizer verkozen was, terval zijn mededinger
Chr., overl. omtrent 410, was een Gallier uit
afgezet en omgebracht ward. Zijn eerste regeeAquitanie, beroemd geworden als geschiedringsdaad was, dat hij diegenen v. d. Praetoschrijver. Hij verwierf zich eon grooten naam
riaansche wacht, welke a. d. moord v. Pertidoor zijn welsprekendheid als advocaat; doch
nax deel hadden genomen, met d. dood strafte,
d. dood zijner huisvrouw trof hem zoo gewelgeheele korps ontbond on d. manschap 20
dig, dat hij alle openlijke werkzaamheid vaarrnijlen v. d. hoofdstad verwijderde. Zijn troop
wel zei on in afzondering alleen voor d. letbleef echter wankelen, daar hij nog met Pescenteren ging leven. Onder zijn historische genius Niger, stadhouder v. Syria, door d. Syrischriften is 't belangrijkste zijn ,Historia
sche legioenen tot keizer uitgeroepen, to strijsacra" in twee boeken, waarin d. geschiedenis
den had. SEVERUS behaalde bij herhaling d.
der kerk tot zijn tijd toe beschreven staat.
overwinning, zoodat P. Niger n. d. Euphraat
Zijn stip was in dien tijd v. taal- on stijivervluchtte en op dezen tocht sneuvelde. Hij
bastering nog zoo zuiver on zijn voorstelling
handelde na daze zegepraal als een tiran,
zoo helder, dat men hem d. Christen-Sallustius
verbande eerst d. zonen v. Niger en liet hen
noemde. d. Beste uitgaven v. dit work zijn
naderhand ombrengen, strafte d. steden, die
die v. Vorstius on Clericus (1709), alsmede die
't met- zijn mededinger gehouden hadden, met
v. de Prato (1741, 3 dln).
geldboeten, terwijl hij Byzantium. waarheen d.
Seri (SABBATHAI), een food, die to Smyrna
aanhangers V. Pescennius gevlucht waren, na
in 1626 geb. word on zich na eon reis in
een langdurig beleg in zijn handen gevallen,
't Oosten, in 1666, voor d. beloofden Messias
zoo geheel verwoestte, dat 't nauwelijks een
uitgaf. Spoedig verwierf hij zich eenigen aandorp bleef, en hij d. inwoners v. hun bezithang, maar weldra geraakte hij in handen der
tingen beroofde.
Turken, die hem d. keus gaven tuss. d. dood
SEVERUS bleef, na zijn zegepraal op Peson 't omhelzen v. d. Islam. Hij koos 't laatste,
cennius Niger, eenigen tijd in Azie on behaalde
maar ward eenige jaren later gevangen geverscheidene overwinningon op d. Parthen
nomen, op verdenking heimelijk deel to hebben
e. a. Barbaarsche volken, doch word nu to
genomen a. d. godsdienstplechtigheden der
machtig, om nog langer eenigen mededinger
Joden. d. Groote Heer deed hem op 't kasteel
to dulden. Hij beroofde Clodius Albinus v.
Dulcigno in d. Krim gevangen houden; hij
zijn voorrechten en zijn titel als Caesar. sloeg
overl. er 10 Sept. 1676.
hem a. 't hoofd v. 150 000 man bij Lyon en
Sevigne (d. Markiezin DE), geb. MARIE DE
zag zich, daar Albinus zich zelf ombracht,
RABUT1N-CHANTAL,
een beroemde Fransche
nu meester v. 't geheele rijk. Thans stapelde
schrijfster, in 1626 to Parijs geb. Van haar
hij d. eene wreedheid op d. andere. Niet alleen
bloedverwant, d. abt de Coulanges, een zorglist hij d. famine des laatsten en d. aanzienvuldige opvoeding genoten hebbende, verltjke krijgsgevangenen, benevens een groot
keerde zij, ook na haar huwelijk met d.maraantal how. v. Gallia, die zijn mededinger on34
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kies DE styli:nit, a. 't hof en onderscheidde ztj
zich evenzeer door gestrenge zeden als door
bevallige manieren. Doch d. uitspattingen v.
'mar echtgenoot hadden ten gevolge, dat ztj
geruimen ttjd in afzondering op een landgoed
in Bretagne leefde en zich met d. opvoeding
barer kinderen bezighield. Nadat d. markies
in een duel 't leven had verloren, keerde ztj
n. Parijs terug, vooral ten gevalle v. haar
dochter FRANVISE MARGUERITE (gab. 1648,
overl. 13 Aug. 1705); en, toen deze haar echtgenoot, d. graaf de Grignan, naar Bretagne
volgde, ontstond tusschen moeder en dochter
d. gevoelvolle briefwisseling, welke d. eerste
een voorname plaats onder d. Fransche letterkundige vrouwen gegeven heeft on die 25
jaren lang onafgebroken duurde. Haar laatste
levensjaren bracht zij door op 't kasteel v.
haar schoonzoon, de Grignan, waar zij 18 Apr.
1696 a. d. mazelen overl. — d. Eerste verzameling der „Lettres de Madame de Sevigne
sa fille" verscheen to Rouaan on te's-Gravenhage (1726, 2 din). Daarop volgde in 1734 een
door Perrin bezorgde uitgave in 4 din, waarop
in 1737 nog 2 dln volgden. Een der bests uitgaven is die v. Silvestro de Sacy (11 din,
1860—'64), gevolgd door „Lettres inedites"
(1876).
Sevilla, een voormalig koninkrijk, op
't Spaansche schiereiland, eerst der Abadiden
(1026—'91), daarna der Almoraviden (1091-1147),
vervolgens der Almohaden (1147-1248) en eindeli* der koningen v. Spanje. In 1822 ward
't in drie provincien, Sevilla, Cadix en Huelva,
verdeeld. — d. Tegenwoordige prov. Sevilla telt
op 256 vk. mijlen 545 000 inw. — Haar hoofdstad,
vroeger mode d. residentie v. 't koninkrijk,
draagt eveneens d. naam Sevilla (Ital. Seviglia).
Zij is d. uitgebreidste stad in Spanje, beslaat
met d. voorsteden een oppervl. v. geogr.
'Wen, telt 135 000 inw. en ligt in een vlakte a.
d. linker oever v. d. Guadalquivir. Zij heeft 12
poorten, tal v. kerken, kloosters en hospitalen,
voorts een hoogeschool, een academie v.
wetenschappen, bouw-, beeldhouw- on teekenkunst, een heelkundig genootschap, een zeevaartkundige school, een geschutgieterij, eon
munt en een goed bewaard amphitheater. Tot
haar vele merkwaardigheden behooren verder:
10.d. groote en prachtige Domkerk, v.1401-1519
op d. grondslagen der voormalige eerste moskee gebouwd, d. grootste en prachtigste kerk in
Spanje ; 41 is 130 M. lang, 85 M. breed en 40 M.
hoog, heeft een orgel met 5000 Men en 110
klavieren, 90 heerlijk beschilderde ramen on
een monument ter eere v. Columbus, is rtjk a.
kostbaarheden en schilderstukken, waaronder
vele altaarstukken v. Murillo, en prijkt met
een toren v. 115 M. hoog, waarin 22 klokken
hangen; 20. d. Alcazar of 't oude paleis der
Moorsche koningen; 3°. d. waterleiding, genaamd Cannos de Cormona, die op 400 bogen
rust; 40. 't amphitheater voor d. stierengevechten, 't grootste v. dien aard in Spanje,
metende v. binnen in middelltjn 80 M.; 50. d.
groote koninklijke tabaksfabriek, die btjna
't geheele rjk v. rook- en snuiftabak voorziet
en a. d. kroon circa 12 millioen opbrengt.
Ook ztin bier een salpeter-ziederij, porselein-,
piano-, kurken- en chocoladefabrieken, benevens leder-, zljde-, katoen- en wolfabrieken.
d. Hoogescho
oi ward in 1504 gesticht, teide
in 1890 ruim 1400 studenten en bezit een
bibliotheek v. meer dan 25 000 banden. d.
Room der stad was eons zoo groot, dat een
Spaansch spreekwoord zegt: „Quien no ha
visto a Sevilla, no ha visto d. i.
,,Wie Sevilla niet gezien heeft, heeft een
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wonder niet gezien". Ofschoon d. stad thans
veal v. haar vorigen bloei verloren heeft on
niet meer d. stapelplaats v. geheel Spanje mag
heeten, is haar handel nog altijd zeer levendig.
d. Scheepvaart is echter voor een goed deel
n. Cadix verlegd.
Voormaals was Sevilla z66 bevolkt, dat,
na d. verovering door Ferdinand III v. Castilie
in 1248, ongev. 300 000 inw. n. Granada en
Afrika uittrokken en d. stad toch niet in verval geraakte.
Sevre is d. naam, dien twee rivieren in
FrankrUk voeren, naar welke 't depart. DeuxSevres genoemd wordt. d. Sevre Niortaise ontspringt twee uur t. N. v. Mello in 't arrondissement v. dien naam en stroomt langs la.
Moths, s. Heray, Niort, Magna, Coulon on
Marans. Gedurende haar zeer gekronkelden
loop, die ongev. 28 uur lang is, neemt zij d.
Lambon, d. Guirande, d. Autise en d. Vendee
op. Beneden Niort wordt ztj bevaarbaar en
beneden Marans stort zij zich in zee, t. N. v.
La Rochelle, tegenover 't eiland Rd. — d. Sayre
Nantaise neemt haar oorsprong vier uur t.
Z.-W. v. Parthenay, maakt voor een deel d.
westelijke grans v. 't depart. Vendee uit,
stroomt langs Mortagne, Tiffauge on Clisson,
ontvangt d. Moine, d. Sangoise en d. Maine on
stort zich, na een loop v. 24 uur, NI Nantes
in d. Loire.
Sevres is d. naam v. een Fransch stadje
in 't depart. Seine-et-Oise, tuss. Parijs en Versailles gelegen, dat 8000 inw. heeft en bekend
is door zijn porseleinfabriek. 't Van doze
fabriek afkomstige porselein on aardewerk
draagt dan ook gewoonlijk d. naam Sevres.
d. Fabriek, die altijd een eigendom v. d.
regeering is geweest, was oorspronkelijk opgericht to Vincennes, maar ward in 1695 overgebracht n. Sevres. Daar 't pas in 1707 a.
BOtticher gelukte 't Chineesche porselein
werkelijk na to maken, waren d. eerste producten v. Sevres natuurlijk geen porselein.
Wat men zoo noemde en moor bepaald door
d. benaming porcelaine tendre aanduidde, was
een moeielijk smeltbaar, ondoorschtjnend glas,
dat men door bijvoeging v, zeep of gom
kneedbaar maakte. Ofschoon 't uiterltjk vrti
wel op porselein geleek, mists 't d. hardheid
daarvan on was 't volstrekt niet tegen hitte
bestand. Na d. ontdekking v. BOtticher kocht
d. Fransche regeering 't geheim der bereiding
v. een porseleinfabriek to Frankenthal; dock
aanvankelljk kon men daarvan, bij gebreke v. d.
on misbare grondstof (kaolien of porseleinaarde),
geen gebruik maken. Eerst in 1765 ontdekte een
arms vrouw to s. Yrieux bij Limoges toevallig
een witaehtige steensoort, die btj nader onderzoek kaolien bleak to ztjn. Weinige Caren
later had men to Sevres 't eerste echte porselein verkregen en in 1774 was d. fabriek in
vollen gang. Sedert dien tijd heeft zij voortdurend een eervolle plaats onder d. bekende
fabrieken ingenomen. 't Porseiein v. Sevres
is zeer wit en munt uit door d. fraaie beschildering.
In 1871 ward d. beroemde fabriek een proof
der vlarnmen, maar na d. oorlog verrees ztj
weidra prachtig weer uit haar asch.
Sevres (Deux), d. i. Beide-Shres, is d.
naam v. 't Fransche depart,, dat voor een
deel gevormd is uit d. voormalige prow. Anjou
en genoemd ward naar d. 13eide rivieren Sayre(zie boven). 't Hoeft een oppervl. v. 114 vk.
mtjlen en wordt bevolkt door 340 000 inw.;
d. hoofdplaats is Niort. d. Bodem bestaat zoowel uit vruchtbaar bouw-, als weiland, terwiji
d. opbrengst a. mineralen made niet onaan-
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zienlijk is. 't Depart. wordt verdeeld in 4 arrondissementen, 31 kantons en 356 gemeenten.
Seward (WILLIAM HENRY), een N.-Amerik.
staatsman, geb. 16 Mei 1801 to Florida in d.
staat New-York. Sedert 1823 advocaat to
Auburn, werd hij in 18.30 senator on in 1839
gouverneur v. d. staat New-York. Als zoodanig
heeft hij veel voor d. hervorming v. 't openbaar on vooral v. 't lager onderwtjs gedaan.
In 1843 vestigde hij ,zich wederom als advocaat en in 1849 word hij in 't Congres gekozen,
waar h(j als bestrtjder der slay ernij optrad.
Toen Lincoln in 1861 president was geworden,
werd SEWARD secretaris v. staat; btj d. moord,
15 Apr. 1865 op d. president gepleegd, lisp
ook zijn leven gevaar, doch hij kwam er
met een verwonding of on bekleedde zijn
betrekking nog tot 1869. Vervolgens trok hij
zich uit 't politicks leven terug; hij volbracht
een tweejarige reis om d. wereld en overl.
10 Oct. 1872 to Auburn. Van zijn geschriften
noemen we : „Speeches, State papers and miscellaneous works" (4 dim, 1853—'62), „Life of
John Quincy Adams" (1849), „Travels around
the world" (1873) en „Diplomatic history of
war for the Union 1861—'65" (1883). Naast
zijn autobiographic bestaat er o. a. een levensbeschrijving v. hem v. Adams (1873). Zie
voorts Welles, „Lincoln and Seward" (1874).
Sewel (wiLLEm), een Nederl. letterkundige,
in 1654 to Amsterdam geb. en aldaar overl.
in Mrt 1720. Hij behoorde tot d. gezindte der
kwakers, v. welke hij een „Historic" heeft
uitgegeven (1717), na reeds vroeger belangrijke
bUdragen to hebben geleverd tot d. „Historia
Quakeriana" v. G. Croese. Ook gaf hij een gerenommeerde „Dictionary English and Dutch",
benevens „Nederd.-Engelsch" (1727, 2 dln),
„Korte wegwijzer der Engelsche Taale", tegelijk in 't Engelsch onder d. titel „A compendious Guide to the English Language"
(1748), en „Nederdu3rtsche Spraakkonst" (1712)
uit. Onder zijn vertalingen verdient die v.
Flavius Josephus (1732) bijzondere vermelding.
Sexagesima, d. zestigste, heat in d. kerkelijken almanak d. achtste zondag vOOr 't Paaschfeest. Zie ook Fasten.
Sextant. Onder deze benaming verstaat
men gewoonlijk d. spiegelsextant. Hij bestaat
uit een koperen geraamte, niet ongeltjk a.
een cirkelsector v. 60°. d. Cirkelrand is met
een boog v. zilver of platina ingelegd, in
welken eon graadverdeeling is gesneden. In
't middelpunt v. d. cirkelboog is beweegbaar
een koperen index, a. welken een bewegelijke
platte spiegel is bevestigd, welks vlak gericht
is door 't nulpunt v. d. met d. index verbonden nonius. Op 't been v. 't geraamte a. d.
achterztjde v. d. zoo even genoemden grooten
spiegel bevindt zich een ring, die een op- on
neergaande verplaatsing toelaat en in welken
een kijker of een buis wordt geschroad, die
d. gezichtslijn bepaalt evenwijdig met 't vlak
v. d. verdeelden boog. In d. richting der gezichtsltjn is op 't andere been een tweede spiegel bevestigd, die vast is en d. door d. grooten spiegel teruggekaatste stralen ten tweed°.
male reflecteert en wel in d. richting v. d.
gezichtsas. d. Laatstgenoemde, kimspiegel genaamd, bestaat uit twee deelen, die door een
horizontals lijn gescheiden ztjn ; 't onderste
deel is verfoelied en vormt een spiegel, 't
bovenste niet; dit last dus d. lichtstralen door.
d. 0 der randverdeeling is zoodanig geplaatst,
dat, als d. spiegels evenwUdig zijn, d. 0 v. d.
nonius met haar samenvalt. Wanneer die
overeenstemming niet volkomen is, most a.
d. gemeten hoek een correctie worden aange-

bracht, die d. naam index-correctie draagt. Om
d. hoek tuss. twee verwilderde voorwerpen to
meten, richt men d. k(jker op 't linksche voorwerp; men brengt daarna 't vlak v. 't instrument in dat, 'twelk men zich kan denken
door d. voorwerpen en 't oog, on geeft a. d.
index zoo'n stand, dat men 't rechtsche voorwerp door dubbele terugkaatsing ziet. Als
men d. stand v. d. index op d. verdeelden rand
afleest, zal d. hook d. helft zijn v. dien, onder
welken men d. twee bovengenoemde voorwerpen waarneemt. Ten einde terstond d. gemeten hoek to kunnen aflezen, heeft men d.
graden v. d. rand half zoo groot genomen,
als zij behooren to zijn, zoodat d. rand niet
60°, maar 120° aangeeft.
Wanneer men d. hoogte v. een hemellichaam boven d. horizon zal meten, stelt men
d. kijker evenwijdig a. d. horizon, brengt men
't instrument in 't verticals vlak, gaande door
't hemellichaam, on verschuift men d. index,
totdat men dit in d. kijker ziet; d. afgelezen
hoek zal dan d. hoogte v. 't hemellichaam zijn.
Is er geen vrije kim, dan maakt men een
kunstkim, door in een bakje k wik, olie of
een andere spiegelende vloeistof to gieten.
Men verkrijgt dan een beeld v. 't hemellichaam. Tuss. dit laatste on 't beeld meet men
d. afstand; deze zal tweemaal d. hoogte v. 't
hemellichaam zijn.
Bij waarnemingen a. d. zon beveiligt men
d. oogen tegen to sterke lichtindrukken door
gebruik to maken v. gekleurde glazen, die a.
't instrument zijn gebracht. d. Beelden, die
met elk. in aanraking worden gebracht, behooren zooveel mogelijk v. dezelfde lichtstork te to zijn.
d. Sextant is een der weinige instrumenten,
die onafhankelijk zijn v. d. bodem, waarop
men staat, on dus zeer geschikt voor d. zeeman. Newton is d. eigenl. uitvinder; d. besethrijving en teekening v. z(jn hand werden
in d. nalatenschap v. Halley gevonden. Gewoonlijk echter wordt Halley, die 't eerst een
sextant vervaardigde, voor d. uitvinder gehouden. Mayer on Borda hebben v. d. sextant
een vollen cirkel gemaakt; later hebben Pistor
en Martius in d. plaats v. d. grooten spiegel
een prisma gesteld. Men heeft zoowel cirkels
als sextanten met een prisma. Zie ook 't art.
Octant.

Sextant ('t), een klein sterrenbeeld, t. N.
en t. 0. begrensd door 't sterrenbeeld d. Leeuw,
t. Z. on t. W. door d. Waterslang. 't Bevat
slechts eenige weinige kleine sterren on is
door Hevelius ingevoerd als een hulde a. 't
instrument, dat a. Tycho de Brahe bij zijn
waarnemingen op Urani6nburg ten dienste
stond.
Sextet een muziekstuk voor zes afzonderltjke instrumenten of zangstemmen. d. Voorn.
componisten v. sextetten zijn: Mozart, Righini,
Moscheles en Beethoven. Voor d. zang komen
zij dikwerf in opera's voor. Een der vermaardste is dat in 't 2e bedrijf v. Mozart's
„Don Juan".
Sexueel stelsel, Zie Stelsel.
Seychelles, Zie Sechellen.
Seydel (RUDOLF), een Duitsch theoloog en
philosoot, geb. 27 Mei 1835 to Dresden, sedert
1867 hoogl. to Leipzig, waar hij 8 Dec. 1892
overl. Hij schreef o. a. „Schopenhauers philosophisches System" (1861), „Religion und
Religionen" (1866), „Ethik" (1874), „Evangelium
von Jesu in seinem Verhaltnis zur Buddhasage und Budd h alehre" (1882), „Buddhalegende
und Leben Jesu" (1884) on „Religion und
Wissenschaft" (1889).
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een
Dnitsch teekenaar en schilder, 25 Juni 1750
te Dresden gab., was tot 1772 een der Uverigste leerlingen v. Casanova. Later bestudeerde
htJ onder leiding v. Mengs d. kunstwerken v.
Rome en htj vervaardigde gedurende eerste
verblUf in Italie een aantal teekeningen in
sepia-manier, naar antieke beelden, schildertjen enz. Ook teekende hij een aantal portretten en door een en ander verwierf hij zich
veol naam, zoodat hij, na zijn terugkomst in
Duitschland (1781), weldra tot hoogl. in d.
teekenkunst a. d. academie te Dresden en tot
lid v. onderscheidene andere academien benoemd wend. SEYDELMANN maakte nu een
aantal kopieen naar d. schoonste werken der
Ital. meesters in 't museum v. Dresden en
reisde voor 't zelfde doel omstr. 1790 (en later
nog herhaaldelijk) n. Italia. d. Teekeningen
naar oude meesters, door SEYDELMANN voor
verschill. vorsten vervaardigd en door dozen
vorsteltjk betaald, waren meesterstukken in
haar soort. SEYDELMANN overl. to Dresden 27
Mrt 1829.
Seydlitz (FRIEDRICH WILHELM vrUheer VON),
een beroemd Pruisisch cavalerie-generaal,
3 Febr. 1721 to Kalkar blj Kleef gab. Zijn
vader was ritmeester der dragonders in daze
plaats on ook hij ward v. zijn prille jeugd at
voor d. ruiterdienst bestemd on ontving een
daarop gerichte opvoeding, zoodat hij al vroeg
een voortreffelijk ruiter was. Toen zijn vader
een eskadron in 't regiment kurassiers v. d.
markgraaf von Schwedt gekregen had, trok
daze vorst zich 't lot v. d. jongen SEYDLITZ
aan en benoemde hij hem, na d. kort daarop gevolgden dood zijns vaders, tot page. Vierjaar
later, in 1738, ward SEYDLITZ kornet in zijn
regiment. Bij 't uitbreken v. d. eersten Silezischen oorlog onderscheidde hij zich buitengewoon bij d. verdediging v. een dorpje.Hierbij
gevangen genomen, ward hij spoedig uitgewisseld en door d. koning voor zijn dapper
gedrag tot ritmeester der huzaren benoemd.
In d. slag v. Hohenfriedberg nam hij eigenhandig d. Saksischen generaal von Schlichting gevangen, waarvoor hp met d. rang v.
major boloond word. Ook in d. slag v. Sorr
muntte hjj ult door d. onstuimige charges v.
eskadron, 'twelk hit hoewel gewond, niot
verliet. Na d.. vrede wIldde SEYDLITZ zich geheel a. d. vorming v. zijn miters, die htj tot
eon voorbeoldelooze hoogto bracht. In 1752
ward htj luitenant kolonel, spoedig daarop
commandant v. eon regiment dragonders, in
't begin v. 1753 commandant v. eon regiment
kurassiers on in 1755 kolonel. Door daze verplaatsingen welter, zUn grondbeginselen bij
onderscheidene regimenten ingevoerd on reeds
in d. derden Silezischen of zevenjarigen oorlog
kon men d. goede vruchten daarvan opmerken.
BU d. slag v. Kollin, 6 Mei 1757, verrichtte
SEYDLITZ zulke schitterende charges, dat htj
twee dagen later door d. koning tot generaalmajoor bevorderd word. Hierdoor werd,zUn
work zaamheid als bevelhebber sneer belangrUk. 7 Sept. le'verde hij een roemrUk gevecht
a. d. OostenrUksche cavalerie bij Pegau en
reeds I Sept. dreef hij d. maarschalk Soubise to Gotha zoo Wings op d. vlucht, dat hU
met an - officieren 't voor d. maarschalk en
diens generaals reeds aangerichte naddagmeal kon nuttigen. In d. slag v. Rossbach
voerde hij 't bevel over d. gezamenlUke cavalerie. HU verwierf dear een onsterfelUken
roem ; d. koning schonk hem, d. orde v, d. Zwarten A delaar, die v645r hem nog nooit door een
generaal-majoor ontvangen was, on benoemde
Seydelmann

(JAKOB CRESCENZ),
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hem twee dagen later tot luitenant-generaal
on tevens tot eigenaar v. een regiment
kurassiers. Daze zeldzame onderscheiding
bleef zonder invloed op zijn kayak ter en
gemakkeltjk voegde hij zich In daze nieuwe
positio. HU verhoogde zijn roam nog in d.
veldslagen v. Zorndorf en Hochkirch. In d.
slag v. Kfmersdorf moest hij, niettegenstaande
htj zich daartegen verzette, op herhaald bevel
des konings een charge doen. d. Aanval
mislukto geheel, SEYDLITZ ward gowond en
moest n. Berlijn terugkeeren. Daar men openlijk a. d. koning 't verlies v. d. slag toescbreef
(ten gevolge v. zUn ontUdig bevel a. SEYDLITZ),
ontstond er tuss. hen beiden een zekere spanning, die evenwel spoedig ophield. In d. slag
bij Freiberg (29 Oct. 1762) toonde SEYDLITZ, dat
hij 't gevecht der infanterie even goad kon
leiden als dat der cavalerie. Na d. vrede
ward hij generaal-inspecteur over alle ruiterregimenten, die in Silezie gestationneerd waren. In 1767 ward hij tot generaal der cavalerie benoemd. Nadat hij in 1772 door een
aanval v. beroerte getroffen was, bleef hij
lijdende en hij overl. 7 Nov. 1773 to Karlsbad. d.
Koning liet in 1784 een marmeren standbeeld
voor hem oprichten.
Seymour, een vermaard Engelsch geslacht,
oorspronkelik uit Normandie afkomstig, dat
in d. geschiedenis voor 't eerst opkomt in
d. 16e eeuw, met JOHN SEYMOUR, sherif v.
Somerset en Dorset. Zijn dochter JANE (gest.
23 Oct. 1537) ward in 1536 d. derde gemalin
v. Hendrik VIII, terwijl zijn oudste zoon,
EDWARD, hertog v. Somerset on protector v.
't rijk werd.Verder zijn beroemd: Sir EDWARD
SEYMOUR, een welsprekend redenaar v. 't
Lagerhuis, die, hoewel tot d. Tory's behoorende, in 1688 a. d. revolutie deelnam en in
1707 in hoogen ouderdom overl. Zijn kleinzoon
EDWARD erfde na 't uitsterven der hertogen
v. Somerset hun titel; zijn tweede zoon
echter, POPHAM SEYMOUR, erfde d. groote bezittingen v. zijn neef, d. graaf v. Conway, in
Ierland, on noemde zich sedert SEYMOURCONWAY. Daar hij in 1699 kinderloos overl.,
volgde zijn derde brooder, FRANCIS SEYMOUR,
hem op, die in 1703 d. titel Lord Conway
ontving on in 1732 overl. Zijn oudste soon,
FRANCIS SEYMOUR CONWAY, gab. in 1719, sedert
1765 vice-koning v. Ierland, word in 1793 graaf
v. Yarmouth on markies v. Hertford en overl.
14 Juni 1794. — HENRY SEYMOUR CONWAY, een
broader v. d. vorige, geb. in 1720, ovee. in 1'795,
was in 1761 aanvoerder der Engelsche troepen
onder Prins Ferdinand v. Brunswijk on ward
in 1765 staatssecretaris on later veldmaarschalk. — Zijn iteef Sir GEORGE HAMILTON
SEYMOUR CONWAY, gab. 1797, overl. 1880, wend
achtereenvolgens gezant to Brussel, Lissabon en s. Petersburg, waar htj met keizer
Nikolaas onderhandelingen over FrankrUk
voerde. — Sir FREDERICK BEAUCHAMP SEYMOUR,
LORD ALCESTER, een Britsch admiraal, gab.
12 Apr. 1821 to Londen, nam deel a. d. oorlog
tegen Birma, beyond zich gedurende d. Krimoorlog op d. Oostzeevloot, ward in 1870
schout-bij-nacht, was v. 1872—'74 Lord der
admiraliteit, ward in 1876 vice-admiraal en
voerde in 1880 't bevel over d. Engelsche
vloot voor Dulcigno. In 1882 sag MI zich
belast met 't commando over d. Engelsche
troepen, die n. Alexandria werden gezonden;
htj bombardeerde 11 Juli d. forten deter stad en
bezette haar 14 Jul!. Daarna bezette htj ook
-

-

-

't Suezkanaal en ontving hij als baron Alcester
d, titel pair on een dotatie ult d. achatkist.
Storza,

een beroemd Ital. geslacht, dat in d.
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15e en d. 16e eeuw een belangrijke rol speelde,
zich op d. Milaneeschen troon verhief en met
d. meeste vorstenhuizen v. Europa in verbinding trad. d. Grondlegger v. dit geslacht was
een boar uit Cotignola in Romagna, Giacoma
Muzo Attendolo, die reeds jong in d. krtjgsdienst trad en zich door zijn dapperheid tot
een dor voorn. legerhoofden v. Italie verhief.
Onder Alberigo da Barbiano leerde hij d.
krijgskunst en reeds in 1401 was hij een der
voorn. condottieri, die keizer Ruprecht to gemoot rukten, toen daze zijn tocht tegen d.
hertog Galeazzo v. Milaan ondernam. In 1406
diende hij d. republiek Florence; hij belegerde
Pisa an trad daarna in dienst v. d. markgraaf Nicolo d'Este. In 1410 ging hij met zijn
bende in dienst v. d. hertog Lodewijk v. Anjou,
die op aansporing v. paus Johannes XXIII
koning Ladislaus v. Napels wilde bestrijden.
Gebrek a. geld en krijgsbenoodigdheden hadden
ten gevolge, dat die tocht eerst in 't volgend
jaar kon doorgaan, en toen word Ladislaus bij
Rocca-Secca geslagen. SFORZA bleef daarna bij
paus Johannes XXIII en ging in 1412 in
dienst v. koning Ladislaus over, waardoor d.
paus gedwongen ward, vrede met dozen te
sluiten. Die vrede was v. korten duur on in
1413 vial SFORZA in d. Kerkelijken staat on
bezette hij Rome. d. Bezittingen, die Ladislaus
hem toen schonk, legden d. grondslag tot d.
later onmeteltjke rijkdommen v. 't geslacht
SFORZA. Zijn groote macht bestond echter in
zijn condotta, die, aangevuld door zijn bloedverwanten on landslieden, hem getrouwer
was dan zulke benden anders plachten to
zijn. Ook onder Ladislaus' opvolgster, koningin
Johanna II, was htj d. hechtste steun v.
d. troon, hoewel hij nu eons voor en dan
weer tegen haar streed, zooals d. omstandigheden in dien ttjd v. woelingen on partUschappen 't meebrachten. Op een marsch n.
Aquilae verdronk hij in d. rivier Pescara, 4
Jan. 1424, toen hij 't leven v. een ztjner pages
wilde redden. d. Naam SFORZA, d. i. bedwinger,
ward hem door .graaf Alberigo da Barbiano,
d. stichter v. 't condottieri-wezen, gegeven.
Zijn zoon
FRANCESCO SFORZA ward 23 Juni 1401 to
s. Miniato in Toscane gab.; op 12-jarigen leeftijd ward hij door koning Ladislaus tot graaf
v. Trimacino benoemd hij leerde d. krijgskunst
bij zijn vader on had, v. zijn prilste jeugd af,
bij d. vele krijgstochten v. dozen, voor on
tegen Napels, overvloedig gelegenheid om zich
tot krijgsman en veldheer to vormen. Hij
erfde v. zijn vader, behalve diens groote bezittingen, ook zijn condotta, waarmee hij d.
rust in Napels herstelde. Daarop trad hij in
dienst v. d. hertog v. Milaan, Filippo Maria
Visconti, die d. voorn. condottieri v. Italie
tegen Veneto verzamelde. Daze worden bij
Maccalo geslagen door Francesco Carmagnola
en SFORZA, die zich tegen d. slag verklaard
had, was zoo gelukkig d. gevangenschap to
ontgaan. d. Hertog zond hem vervolgens n.
Genua, tegen d. gebroeders Campofregoso, die
hem sloegen, waarop hij n. Mortara gebannen
word; spoedig met d. hertog verzoend, die
hem tegen Florence wilde gebruiken, verliet
hij schtjnbaar diens dienst geheel en trad hij
in dienst v. d. republiek Lucca. In 1430 vial
hij met 6000 man in Toscane, waardoor d.
Florentijnen 't beleg v. Lucca moesten opbreken. Tegen een som v. 50 000 dukaten, welke
Florence hem betaalde, liet hij echter Lucca a.
zijn lot over en trok hij n. Lombardije. In 1431
brak hier ten derden male d. oorlog tuss. Milaan
en Venetia uit. SFORZA on Tolentino sloegen
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d. graaf Carmagnola bij Soncino en d. Milaneesche vloot, met SFORZA'S kurassiers bemand, vernietigde 't Venetiaansche smaldeel
op d. Po. Tot belooning zou SFORZA met
's hertogs eenige dochter en erfgename verloofd worden. Nadat in 1433 d. vrede met
Venetia gesloten was, vial SFORZA, onder
't voorwendsel zijn bedreigde leengoederen
in Napels to beschermen, in d. Kerkelijken
staat en veroverde hij bijna d. geheele mark
Ancona. Paus Eugenius wist hem evenwel
voor zich to winnen, door hem Ancona met
d. titel markgraaf af to staan on hem tot
gonfaloniere der kerk to benoemen. Nog in
'tzelfde jaar kwam Milaan ten vierden male
in oorlog met Venetia en Florence en ditmaal
trad SFORZA in dienst der Bondgenooten. Een
spoedige vrede in 1435 herstelde d. rust slechts
voor korten tijd, want in 't volgend jaar ward
d. oorlog tegen Milaan hervat en SFORZA, die
in 1436 Forli voor d. pans had bedwongen,
sloeg d. Milaneezen in 1437 bij Barga. 't Was
echter zijn voornemen niet, d. hertog Visconti
geheel to vernederen, evenmin ale hij d.republieken Venetia en Florence wilde uitbreiden.
Zijn plan was veeleer, zich in zijn leengoederen
to versterken en zich voor alle staten even
onmisbaar en gevreesd to maken. Daarom
handelde hij nu ook verdedigender wijs en
in 1438 bracht hij een wapenstilstand tuss.
Florence en Milaan tot stand, waarvoor hem
d. hand v. Bianca Visconti andermaal beloofd
ward. SFORZA ging n. Napels, om d. koning
Rene tegen Alfonsus v. Aragon bij te staan,
doch, toen Visconti dozen laatste ondersteunde,
ward SFORZA teruggeroepen. Verbitterd over d.
vertraging v. 't beloofde huwelijk met Bianca,
trad SFORZA in 1439 met zijn leger in dienst
der republiek Venetia. Iiij sloeg d. Milaneezen
herhaalde malen en bracht in 1441 een vrede
tot stand, nadat zijn huweltjk met Bianca
gesloten on htj in 't bezit v. Cremona en Pontremoli gesteld was.
Intusschen waren al zijn Napelsche bezittingen verloren gegaan on ward hij door d.
trouweloosheid v. zijn schoonvader en v.
paus Eugenius belet derwaarts to gaan. Hij
sloeg eindelijk d. Pauselijken in 1444 zoodanig,
dat dozen vrede moesten sluiten. Nog in 'tzelfde
jaar wist zijn schoonvader een groot verbond
tegen hem to vormen, terwijl d. paus hem
in 1446 in d. ban deed. Met hulp v. Venetia on
Florence wist hij zich echter staande to houden,
totdat hij in 1447 d. partij v. zijn schoonvader
versterkte, om Milaan, dat hij als zijn erfdeel
beschouwde, niet to laten verbrokkelen. Intusschen stierf Visconti in 1447 en, na langdurige
vijandelijkheden en staatkundige intriges, liet
SFORZA zich in 1450 als hertog v. Milaan
kronen. Er vormde zich nu een verbond
tegen hem v. Venetia, Napels, Savo ye, Montferrat e. a. kleine staten, terwijl SFORZA verbonden was met Florence en Mantua. In 1452
ward d. oorlog verklaard en in dat jaar met
afwisselend geluk gevoerd; 't volgend jaar
was voor hem zeer gelukkig, zoodat d. Venetianen d. vrede verlangden, die in 1454 to Lodi
gesloten ward. Eerst in 't volgend jaar sloot
Napels zich daarbtj aan. SFORZA bevestigde
zich door wipe maatregelen op d. troon, vergrootte in 1464 zijn gebied met Genua, terwijl
zijn familie zich door huwelijken met d.
meeste Italiaansche hoven verbond en hij een
verbond met Lodewijk XI v. Frankrijk sloot.
SFORZA overl. 8 Mrt 1466 to Milaan en liet
't hertogdom, dat zijn nakomelingen tot in
1535 behielden, a. zijn oudsten zoon, Galeazzo
Maria, na. — HU wordt als een edel en geestvol
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man geschilderd, gelijk mode eon meester in
elks ridderlUke oefening. d. Weinige vlekken,
die op hem kleven, moat men wijten a. d. tUd,
waarin hij leefde. zoon
GALEAZZO MARiA SFORZA, een dwingeland
on wellusteling, ward in 1476 vermoord. HU
ward opgevolgd door zijn onmondigen zoon,
GIOVANNI GALEAZZO SFORZA, die door zip
oom (Lodovico SFORZA, bijgenaamd IL moRo)
verdrongen en waarschijnlijk vergiftigd ward.
Om zich op d. troon staande to houden,
bewerkte doze, dat d. Fransche koning Karel
VIII eon tocht tegen Napels ondernam, en veroorzaakte hij op die wUze 't ongeluk v. zijn
land en v. zijn eigen geslacht. Later in eon
verbond tegen Frankrijk getreden, ward hij
in 1499 door Lodewijk XII verjaagd. Wel trok
hij in 'tzelfde jaar nogmaals tegen hem to
velde, doch htj word verraden en in 1500
gevankelijk n. Frankrijk gevoerd, waar hij in
1510 to -Locher overl. Zijn zoon
MAXIMILIAN SFORZA verdreef in 1512 d. Franschen uit Milaan, maar moest in 1515 zijn
land tegen een jaargald afstaan a. koning
Frans I. Toen keizer Karel V dozen uit ltalie
verdreven had, gaf htj 't hertogdom Milaan
in 1529 in leen a.
FRANCESCO SFORZA, brooder v. Maximilian.
Doze overl. in 1535, waarop 't hertogdom als
vervallen leen weer a. 't rijk k wam. — Zie
uitvoeriger F. Steger, „Geschichte Frans SforZa's and der italienischen Condottieri" (1853).
Shaftesbury

(ANTONY ASHLEY-COOPER,

le graaf VAN), een beroemd Engelsch staatsman, gob. 22 Juli 1621. Na to Lincoln's Inn
in d. rechten gestudeerd to hebben, word hij
reeds op zjjn negentiende 'jaar lid v. 't parlement; hij onderscheidde zich door zijn oppositie tegen d. maatregelen v. geweld, die door
koning Karel II tegen d. puriteinen werden
genomen, met name tegen d. zoogenaamde
Uniformiteitsacte, ten gevolge waarvan 2000
puriteinsche geestelOken v. hun plaatsen
werden beroofd. Na verschill. betrekkingen
to hebben bekleed on na tot d. waardigheid
v. pair to zijn opgeklommen, trad hij in 1669
als Lord v. d. schatkist op in 't ministerie,
dat na d. val v. 't ministerie Clarendon ward
samengesteld en waarin hU zitting had met
Clifford, Arlington, Buckingham on Lauderdale. Dit ministerie, naar d. °erste letters v.
d. namen zijner laden (SHAFTESBURY heette
Ashley), 't Cabca-ministerie geheeten, leidde
d. zaken naar d. inzichten des konings, doch
tegen d. wensch v. 't yolk en 't parlement:
Fransche invloed ward gehuldigd; eon in
Engeland zeer impopulaire oorlog tegen Holland ondernomen; terwijl d. regeering, naar
d. meening des yolks, 't Katholicisme on ook
d. JezuIeten gunstig gezind was. SHAFTESBURY, bevreesd voor d. nadeelige gevolgen,
die d. handelwijze des konings ook voor hem
zou kunnen hebben, trad uit 't ministerie en
maakte zich d. bij d. natie bestaande vrees
voor 't Katholicisme ten nutte, om haar vertrouwen to winnen, door zich a. 't hoofd to
plaatsen eener fella oppositie. d. Brand v.
London, die omstr. dien tUd plaats had en een
groot gedeelte der hoofdstad in d. asch legde,
had een fallen haat tegen d. Katholieken (a.
wie hij word toegeschreven) to weeg gebracht.
Kort daarna werd een complot tegen 't leven
des konings ontdekt of althans verzonnen.
SHAFTESBURY maakte v. eon en ander gebruik
om d. koning ertoe to bewegen, zijn Katholieke
raadslieden to verwUderen, vele aanzienlUken
gevangen to nemen en terecht to stellen, d.
Katholieken uit 't parlement to verdrijven
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en d. zoogenaamde

Testacte met d. meeste
gestrengheid toe to passen, waarbij ieder onbevoegd verklaard ward tot 't bekleeden v. eon
staatsambt, die weigeren mocht d. eed v.
trouw a. d. koning af to leggen,1 Avondmaal
naar d. voorschriften der Engelsche kerk to
nemen en eon verklaring tegen d. transsubstantiatie to onderteekenen.
In 1679 ward dan ook 't ministerie Danby
ontslagen on trad eon nieuw ministerie onder
SHAFTESBURY als Lord Kanselier op. Een zijner
eerste handelingen was d. uitvaardiging der
beroemde Habeas-Corpus-acte, waarbij ward
bepaald: dat niemand meer zou mogen gevangen genomen worden, zonder een met redenen
omkleed bevelschrift v. d. bevoegde macht, en
dat d. gevangene in ieder geval binnen een
termUn v. drie dagen moest verhoord worden,
terwijl verschill. gevallen werden vastgesteld,
waarin hij tegen borgstelling op vrije voeten
kon gesteld worden. SHAFTESBURY bekreunde
zich zelf echter weinig om doze acte en
woedde geheel in d. geest v. 't meerendeel
der Engelsche natie tegen d. Katholieken;
verschill. personen werden gevangen genomen
on d. 70-jarige lord Howard word ter dood
gebracht. 't Ministerie V. SHAFTESBURY was
vooral gericht tegen d. vermoedelijke troonsopvolging v. d. Katholieken hertog v. York,
d. broader des konings, die geen zones had.
d. Koning, ondersteund door Fransch geld,
waardoor hij vrijer in zijn bewegingen was
tegen 't parlement, ontbond 't herhaalde malen
en ontsloeg eindelijk SHAFTESBURY, in 1681.
Toon trad doze a. 't hoofd der zoogenaamde
Whig-party, die
zich v. dat oogenblik af
vormde en waarmee sedert d. liberals partij
in Engeland ward onderscheiden v. d.conservatieve of d. Tory-party. Bij SHAFTESBURY
sloten zich a. lord Russell, Sydney Grey en
vele ander° beroemde staatslieden. d. Whigs
beoogden d. uitsluiting v. York en wenschten
d. op volging to verzekeren a. een protestantsch
nabestaanda des konings; zij beschouwden d.
constitutie als een wederzijdsch verdrag tuss.
koning en yolk on beweerden, dat 't yolk in
sommige gevallen aanspraak kon maken op
't recht v. opstand. d. Torys, a. wier hoofd
d. universiteit v. Oxford zich beyond, ontkenden, dat 't gezag bij 't yolk berust, on
vorderden daarvan lijdelUke gehoorzaamheid.
d. Koning vervolgde d. partij der Whigs met d.
grootste gestrengheid on noodzaakte SHAFTESBURY tot d. wtjk n. Holland, waar hij in 1682
to Amsterdam overleed.
Shaftesbury (ANTONY ASHLEY-COOPER, 3e
graaf VAN), kleinzoon v. bovengenoemde, ward
26 Febr. 1671 to London gob. en overl. in Febr.
1713 to Napels. HU was een kundig, geestig en
aangenaam schrUver, die zich veal met Nailsgeerige onderzoekingen heel ingelaten en in
zijn werden menig philosophisch onderwerp
behandeld heeft. Zoo woes hij in zijn „Lettres
written by a nobleman to a youngman at the
university" (1716) vele leemten en gebreken
a. in 't logisch on metaphysisch empirisme
v. zljn leermeester, d. beroemden weer
Locke (d. vriend v. zUn vader en grootyader),
ofschoon htj daarvoor goon beter stelsel in
d. plants wist to stellen. 't SchUnt echter, dat
SHAFTESBURY eenigszins tot d. platonische
zienswljze heeft overgeheld. HU muntte als
zedekundig schrtjver nit, zooals z n „Characteristics of men" (1713, 3 dln), die in verscheidene talon overgezet zijn, en zUn „Inquiry
concerning virtue and merit" (1709) voldoende bewUzen. Diderot gaf v. dit laatste
geschrift een vrije vertaling, onder d. titel
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,,Principes de la philosophie morale ou Essai
sur le merit° et la vertu" (1745), waarvan d.
Duitsche vertaling („Versuch fiber Verdienst
and Tugend") in 1780 to Leipzig verscheen.
In dit werkje vindt men reeds d. kiem v. 't
zedekundige stelsel, dat naderhand door zoovele Engelsche en vooral Schotsche wijsgeeren
aangenomen is, nl. dat v. 't zedelijk sensualisme (zie Sensualisme). SHAFTESBURY onderscheidt drieerlei soort v. aandoeningen of
neigingen, waardoor alle handelingen v. een
levend wezen bepaald worden, terwijl d.
zwakkere daarvan door d. sterkere worden
onderdrukt. d. Eerste noemt hij „natuurlUke",
die op 't algemeene, d. tweeds „zelfzuchtige",
-die op 't eigene welzijn gericht zijn, en d.
derde „onnatuurlijke", die d. beide vorige tegenwerken. Worden nu d. handelingen door d.
twee eerste bepaald, dan zijn ze goed en
deugdzaam; docb, zoo zij door d. derde veroorzaakt worden, slecht en misdadig. Echter
kunnen er ook slechte handelingen ontstaan,
wanneer d. eerste to zwak of to sterk zijn.
't Komt er dus bij SHAFTESBURY in 't zedelijke
voornamelijk op aan, d. neigingen met 't
einddoel der menschelijke natuur in overeenstemming to brengen, waartoe dan ook nog
een hoogere kracht v. d. menscbelijken geest
zou vereischt worden; hierop schijnt SHAFTESBURY echter verder geen acht geslagen to
hebben. Volgons zijn theorie is diegene goed
en gelukkig, bij wien natuurlijke aandoeningen
ale edele on welwillende neigingen d. overhand hebben, zoodat daaraan ook d. zelfzucbtige ondergeschikt zijn. Zoo deze 't overwicht verkrijgen, wordt d. mensch slecht on
ongelukkig, nog meer en in d. hoogsten graad,
wanneer horn d. onnatuurlijke beheerschen.
Volgens deze beschouwing is d. deugd slochts
een geluk en d. ondeugd een ongeluk, of hankelijk v. d. toevallige gesteldheid der neigingen.
Ook berust d. verdeeling v. d. neigingen zelve,
waaruit SHAFTESBURY al 't zedelijke afleidt,
op geen houdbaren grondslag, want d. tweeds
soort moat wel tot d. eerste behooren, indien
men Naar niet tot d. derde wit brengen;
neigingen toch, die natuurlijk noch onnatuurltjk zijn, laden zich niet denken (verge'.
„Memoires pour servir a la vie d'A. A. comte
de Shaftesbury, tires des papiers de feu Mr.
Locke et rediges par Jean le Clerc" in d.
„Oeuvres diverses de Mr. Locke", II). Behalve
dat htj d. zittingen v. 't Lager- on naderhand
V. 't Hoogerhuis btjwoonde, hield SHAFTESBURY
zich weinig met staatszaken op; NI leefde
veal op reis in Frankrijk, Italie on Holland
om zich ongestoord a. zijn studien to kunnen
wijden en overal, waar zich d. gelegenheid
slechts voordeed, d. vrijheid v. denken to
bevorderen on d. verdraagZaamheid a. to bevelen. Ten onrechte heeft men 't SHAFTESBURY
ten kwade aangeduid, dat zijn gevoelens v.
die v. zijn opvoeder Locke verschilden on dat
hij getracht heeft die to weerleggen. Dit was
veeleer een blijk v. d. zelfstandigheid zijner
zienswijze, wat geen afbreuk deed a. d. achting,
die hij overigens zijn leermeester toedroeg. —
Zie Lechler, „Geschichte des Englischen Deismus" (1840), alsmede 't belangrijke opstel v.
Ch. de Remusat in d. „Revue des deux mondes", 1862.
Shaftesbury (ANTONY ASHLEY-COOPER, 7e
graaf v.), geb. 28 Apr. 1801. Tot a. zijns vaders
dood in 1851 heette hij lord ASHLEY en reeds
op 24-jarigen leeftijd word htj lid v. 't Lagerhuis. waar hij zich bij d. Tories aansloot, en
v. 1830—'35 was hij eerste lord der admiraliteit. Sedert was hij onvermoeid werkzaam
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voor d. arbeidersklasse; v. schier alle Londensche weldadigheidsinstellingen was SHAFlid, alsmede v. d. Protestantenbond
on 't BUbelgenootschap. Sedert 1851 lid v. 't
Hoogerhuis, verkreeg hij ook grooten invloed
op d. Evangelische partij der Engelsche kerk.
HU overt. 1 Oct. 1885. Zijn „Speeches" warden
in 1868 uitgegeven. — Ztjn zoon Antony
Ashley-Cooper, 8e graaf v. SHAFTESBURY, geb.
in 1831, maakte 13 Apr. 1886 een eind a. zijn
leven.
Shah-Allum of Sjah-Alloem (d.
Hoer der wereld), voor zijn komst op d. troon
ALI-GOHER genoemd, was d. laatste vorst in
Hindostan uit 't geslacht der Timoers. Hij
werd in 1723 geb. en door zijn vader, AllumGwyr II, in 1756 tot onderkoning v. Djedjer
benoemd ; hij bekleedde deze waardigheid met
mood on bracht een klein leger bijeen, om
d. trotschen vizier zijns vaders, die dozen in
d. hoofdstad des rijks gevangen hield,'t hoofd
to bieden; hij rukte daarmee in 1758 n. Delhy,
trok niet terug, voordat hij d. gevorderde
schattingen ontvangen had, en ging toen n.
Bengalen. Hier was hij echter niet zoo gelukkig; htj werd door d. vereenigde Indische
en Engelsche troepen gevangen genomen, doch
verkreeg, op 't bijna gelijktijdig ontvangen
bericht, dat zijn vader op last v. dions trouweloozen staatsdienaar was vermoord geworden,
aanstonds weer zijn vrijheid en beklom in
1759 d. troon. SHAH-ALLUM was echter to
zwak om zich daarop to handhaven en werd
beurtelings d. speelbal v. machtiger Indische
vorsten on der Engelschen; zelfs zocht hij in
1764 in 't leger der laatsten zijn toevlucht,
die 't overeenkomstig d. staatkunde rekenden, d. gevluchten vorst met onderscheiding
to behandelen en plechtig weer n. Allahabad
to geleiden. Vier jaar leefde hij Kier in rust,
totda t verveling en verdriet over d. geweldenarijen der Engelschen hem ertoe bewogen n.
Delhy to trekken, waar hij 25 Dec. 1771 zijn
plechtigen intocht deed, door welken stap hij
zich a. d. bescherming der Engelschen onttrok.
Later, in 1785. begaf hij zich onder d. bescherming der Maratten, toen d. bekende Rajah
Scindjah een tijd lang d. plaats v. regent v.
't rijk des Mogols bekleedde, dat onophoudelijk
door verschill. partijen verontrust word. Meermalen moest SHAH-ALLUItt zijn provincie, zijn
hoofdstad, ja zelfs zijn paleis tegen d. oproerigen, die 14 gedeeltelUk met weldaden overladen had, verdedigen, totdat htj eindelijk door
een samenzwering, waarvan een uit d. natie
der Rohillas (Gholam-Cadyr) d. bewerker was,
in Aug. 1788 v. d. troon gestooten, in zijn harem
opgesloten on v. 't gezicht beroofd werd, tern'
zijn schat geplunderd werd. Zijn tegenpartij
werd wet door d. Maratten, die to zijner hulp
toeschoten, letterlijk in stukken gesneden on
hij weer op d. troon hersteld; doch 't einde
zijner regeering was nog v. minder beteekenis
dan Naar begin. Afhankelijk v. d. Maratten
en Engelschen, zocht hij zijn troost in d.eenzaamheid en, onder 't verschrikkelijke v. zijn
lot, in d. dichtkunst. Men heeft nog eenige
elegieen v. horn, vielke zich kenmerken door
stille droefgeestigheid. d. Ongelukkige SHAHALLUM bracht 18 jaar in dozen toestand door
en overl. ten laatste to Delhy, 16 Nov. 1808.
Zijn zoon, sultan Akbar II, was d. erfgenaam
v. zijn titel; doch uit hoofde v. zijn volslagen
afhankelijkheid v. d. Engelschen kan men
rekenen, dat d. dynastie der Timoers met
SHAH-ALLum een einde genomen 'heeft.
Shakers (v. 't Eng. to shake, sidderen; dus
schudders, sidderaars) is d. naam v. een EngelTESBURY
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ache sects, die omstr. 1747 door d. kwakers
is gesticht en met deze veel overeenkomst
heeft, met name in begrippen over 't staatswezen, in 't weigeren v. krtjgadienst en eedzwering, in 't verwerpen v. alle kerkeltIke
plechtigheden en in 't geloof v. ortmiddellijke
werkingen v. d. heiligen geest. Als d. eigenWe • stichteres v. 't Shakerisme kan men
zekere Anna Lee, d. dochter v. een smid te
Manchester, aanmerken. Deze vrouw, geb. in
1736, begon omstr. 1770 te beweren, dat zij
onmiddelltpre goddeltIke openbaringen ontving, zij eischte en vond onbepaald geloof
bij haar aanhangers, die haar „moeder" noemden, terwijl zij zich zelf d. naam „'t woord" gaf.
In haar vaderland als profetes niet geeerd,
zelfs vervolgd, stak zij met eenige barer volgelingen over n. Amerika, waar zij d. eerste
gemeente of, zooals zij zelf zich uitdrukte,
„familie" der Shakers te atervliet bij Albany
stichtte. Ofschoon zij verklaard had onsterfelijk to zijn, overt. ztj ten jare 1784; doch
dit falen harer voorspelling nam niets weg v.
d. uitbreiding v. haren aanhang, die nog heden
in d. Noord-Amerikaansche staten Massachusetts, Connecticut e. a. verscheidene gemeenten telt. Daar d. Shakers d. ongehuwden
staat tot een eerste voorwaarde v. hun
gemeentewezen stellen, breidt zich hun aanhang alleen door proselytisme uit. Ztj hebben
een onbeperkte gemeenschap v. goederen en
onderscheiden zich veelal door arbeidzaamheid, eerlijkheid en tevredenheid. Met d. Hernbutters hebben zij dit gemeen, dat hun evenswijs hoogst eenvoudig is en dat d. voortbrengselen hunner kunstvlijt zich door degelijkheid kenmerken. Orde, netheid en 't volgen
v. d. natuur, zonder eenige overspanning,
stralen ook door in hun landbouw en veeteelt.
Hun godsdienstverrichtingen bestaan voor
een goed deal in zekere dansen, door mannen
en vrouwen afzonderlijk uitgevoerd, waarbij zij
niet zelden uitgeput nedervallen. Hun gemeenten worden bestuurd door oudsten, a.
wier hoofd doorgaans een vrouw staat, die
ook als zieneres d. opvolgster v. d. stichteres
der sects is. d. Leerstellingen der Shakers
zijn to book gesteld in een geschrift, getiteld
„Testimony of Christ's second appearance".
Shakespeare (wiram.Am) (zijn naam wordt
00k SHAKSPEARE of SHAKSPERE geschreven)
was d. grootste dramatische dichter der wereld
en word geb. aan 't eind der maand April v.
1564, to Stratford-on-Avon, waarschijnlijk d.
23en v. genoemde maand. Ztjn wader, JOHN
SHAKESPEARE, d. soon v. Richard Shakespeare,
een pachter in Warwickshire,' was huidenkooper en handschoenmaker en huwde in
1557 Mary Arden, d. dochter v. eon vermogend
grondbezitter, die haar d. bouwhoeve Asbies
vermaakte. Het ging John Shakespeare in
d. beeline good; in 1561 ward hij ambtenaar
bij d. gemeente, eenigen tijd later alderman
en in 1568 high-bailiff (eerste gerechtsdienaar)
v. Stratford, hoewel men zegt, dat hij lezen
noch sabayon kon. Doch allengs gingen zUn
zaken seer achteruit, zoodat hij d. hoeve
Asbies met een hypotheek bezwaren moest
on als alderman ontalagen ward. Zijn kinderen,
v. wie d. beroemde WILLIAM d. derde was,
werden dan ook in seer bekrompen omstandigheden groot gebracht. Over WILLIAMS jeugd
bestaan wel is waar allerlei gissingen, doch
weinig zekers is er v. bekend. litj leerde
Lattjn op d. ,,Free grammar school" ztjner
geboorteplaats en oefende sick ook fn 't
Fransch on Italiaansch. Ongetwijfeld heeft
hij meermalen d. voorstellingen bilgewoond,
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die verschill. tooneelgezelschappen in Stratford kwamen geven, on 't is waarschijnlijk,
dat hU d. maskerades heeft aanschouwd bij
gelegenheid v. koningin Elizabeth's ontvangst
to Kenilworth door Leicester; zelfs veronderstelt men, dat Oberons beschrtjving v. d.
„mermaid on a dolphin's back", voorkomende
in gin „Midsummer Night's Dream", hieraan
een hermnering is. In 1582 trad SHAKESPEARE
in 't buwelljk met Anna Hathaway, acht
jaar ouder dan hit d. dochter v. eon welgesteld grondbezitter, die hem zes maanden
later een dochter Susanna on in 1585 d.tweelingen Hamnet en Judith schonk. Hamnet
stierf op 12-jarigen leeftijd, terwijl zijn beide
dochters hem overleefden. Drie of vier jaar
na gin huwelijk verliet SHAKESPEARE zijn
geboorteplaats, naar men verhaalt om to ontkomen aan een vervolging, die wegens wilddieverij op d. goederen v. sir Thomas Lucy
tegen hem was ingesteld, waarop hij zich
wreekte door een vers vol bitteren spot op
genoemden grondbezitter to dichten. Men
zegt, dat SHAKESPEARE in London aanvankelijk
voor d. schouwburg d. paarden stalde v. d.
lieden, welke zonder bediende reden; anderen
beweren, dat hij er dadelijk als tooneelspeler
zijn fortuin heeft gezocht, doch v. d. geboorte
v. gin tweelingen of tot a. 't jaar 1592 toe
is niets met zekerheid V. SHAKESPEARE'S leven
bekend. In dat jaar trefien we horn aan ais
lid v. 't tooneelgezelschap, dat sedert 1575 —
aanvankeltjk onder bescherming v. graaf Leicester — in Blackfriars zijn schouwburg had.
Vermoedelijk hebben SHAKESPEARE'S eerste
dramatische proeven hierin bestaan, dat hij
stukken v. oude schrtjvers omwerkte voor
't toenmalig tooneel ; als voorbeeld hiervan
halen vele critici „Titus Andronicus" aan,
alsmede d. „First Part of Henry VI"; men
houdt het ervoor, dat d. „King Henry VI"
niet v. din hand afkomstig is; Marlowe zou
or een gedeelte v. hebben samengesteld. In
1593 verscheen SHAKESPEARE'S eerste uitgegeven work, 't verhalend gedicht in zeslijnige stanza's „Venus and Adonis", dat hij
in d. opdracht a. d. jongen graaf v. Southampton d. eersteling zijner vinding noemt; 't ward
in 1594 gevolgd door d. „Lucretia" eveneens
a. Southampton opgedragen en als 't ware een
herroeping v.- d. „Venus": d. zinneltIke hartstocht v. Sextus Tarquinius tegenover d. kuischheld der Romeinsche vrouw. Beide stukken
vonden grooten btival on warden herhaaldelijk
herdrukt. Ztjn eerste oorspronkeltjk tooneelspot is wellicht „Love's Labour Lost" (1590), in
1598 herzien, toen 't voor koningin Elizabeth
ward opgevoerd. The Comedy of Errors"
(1591) is een le vendige verwarring v. kluchtige
voorvallen; wtj vinden d. stof weer in d.
„Menoechmi" v. Plautus. 't Daarop gevolgde
romantische blijspel ,,The two gentlemen of
Verona"(1592) toont een merkbaren vooruitgang in karakterteekening, echter nog niet
in samenstelling; in 't beeld v. d. clown
•Launce lucht SHAKESPEARE zijn eigen humor.
Tot dezelfdo groep als d. drie laatstgenoemde
behoort ook nog 't bltjspel „A midsummer.
nights dream" (1593—'94), waarvoor htj wellicht gepnt heart lilt Chaucer, „Plutarchus",
d. „Diana" en populaire overleveringen, maar
dat niettemin als geheel een heerlijke schepping v. d. dichter is Ondertasabhen had
SEAKESPEARE zich ook a. 't historische drama
gelvaagd. Zooals reeds gezegd is, ging hp in

,,King Henri VP (1592) voort op d.grondslag,
door anderen gelegd, waarschijnia door
Marlowe en Greene; in „King Richard III"
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(1593) schrijft hjj eveneens in Marlowe's manier; beide stukken hebben d. opkomst en
val v. 't huis York tot onderwerp.
In „King Richard II" (1594) wordt ons d.
opkomst v. 't huis Lancaster voorgesteld, terinvloed v. Marlowe er niet meer overwijl
heerscht. „King John" (1595) behoort, wat
stip betreft wel, wat d. inhoud aangaat niet
bij d. vorige stukken. Onder d. eerste scheppingen v. SHAKESPEARE'S genie is er een, dat
naast goon der andere uit die periode kan
gesteld worden ; 't hartstochtelijke, gloeiende
drama „Romeo and Juliet", ontleend a. 't gedicht v. Arthur Brooke, „Romeus and Juliet"
(1562). In chronologische orde ernaast staat
d. „Merchant of Venice" (1596), dat 't midden
houdt tuss. d. groep V SHAKESPEARE'S eerste
tooneelspelen en die, welke uit d. jaren omstr.
1600 dagteekenen. Zoo d. inhoud al niet geheel oorspronkelijk is, dan .toch heeft hij 't
stuk slechts uit zeer onbepaalde stof kunnen samenstellen: eon heldin als Portia was
niet eerder geschilderd en 't contrast, dat
haar lieflijke, aantrekkelijke persoonlijkheid
vormt met d. donkera kleuren, waarinee d.
Jood geteekend is, is eenig. Wellicht is
lets in dien laatsten persoon ontleend a. Marlowe's „Jew of Malta", Barabas, maar, terwijl
deze eon ongelooflijk monster v. ondeugden is,
is Shylock met zijn hartstochtelijke wraakzucht menschelijk. Op dit drama volgen d.
historische stukken „King Henry IV" (1597 t.
'98) en „King Henry V" (1599). d. Woelige
jaren v. d. slag bij Homildon Hill (1402) tot
a. d. dood v. Bolingbroke (1413) leveren d.
stof tot 't geschiedkundige deel v. d. „Henri
IV" en door die geschiedenis is d. onnavolgbare comedie geweven, waarvan Falstaff d.
held is. Hiermee sluit d. reeks V. SHAKESPEARE'S historische drama's, terwijl zijn laatste
comedies zijn: The merry Wives of Windsor" (1598—'99), dat volgens velen op uitdrukkelijk verlangen v. Elizabeth in veertien dagen
tot stand kwam, The taming of a shrew"
(1597 ?), „Much to do about nothing" (1598—'99),
„As you like it" (1599) en „Twelfth Night"
(1600-1601). Omstr. 't jaar 1600 komt er eon
merkbare verandering in d. geest v. SHAKESPEARE'S werken, toegeschreven a. voorvallen
uit 's dichters eigen leven. Allengs was hij
rijk en beroemd geworden en zelfs in d.
hooge kringen zeer gezien. Hij was d. vriend
v. d. graven v. Southampton en Essex en
v. William Herbert, lord Pembroke; d.
koningin verleende hem hare bescherming.
Hij had ztjn wader uit d. armoede kunnen
opheffen (deze overl. in 1601, in Sept. v. 't
volgend jaar zijn moeder) on reeds in 1597
een der mooiste huizen v. Stratford gekocht.
Zijn tooneelspelen vonden grooten bijval, zoovaak ze in Blackiriars Theatre en, sedert
1599, in 't Globe Theatre werden opgevoerd.
Maar 't schijnt, dat juist in die gelukkige
jaren verschill. omstandigheden zijn leven
hebben verdonkerd; zijn beste vrienden ontvielen hem; Essex verloor 't leven op 't
schavot, Southampton werd in d. tower geworpen, Pembroke v. 't hof verbannen, terwijl men uit SHAKESPEARE'S sonnetten, in
dien tijd gedicht, meent to mogen opmaken,
dat hij een onverstandige liefde heeft gekoesterd en in dien hartstocht door een dierbaren
vriend is bedrogen. Hoe 't zij, een diep pessimistische zielstoestand spreekt uit d. werken, die in d. volgende periode 't licht zagen.
Hij trad niet langer op 't tooneel op en bepaalde zich tot 't schrijven v. drama's, waarin
hij d. donkere zijde v. 't leven, d. tragedie
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v. 't menschdom, schildert. „Julius Ceasar",
waarvoor hij d. levenbeschrijving v. Plutarchus bezigde, is 't eerste werk v. deze periode
(1601-1608); en hier en daar tuss. d. beschrijving v. d. lotgevallen v. d. grooten Romein
door geeft d. schrijver lucht a. zijn smart
over Essex' val. Het werd gevolgd door
„Hamlet", 't diepzinnigste gewrocht v. SHAKESPEARE, „Measure for Measure", „Othello",
„Macbeth", „King Lear", „Troilus and Cressida", „Antony and Cleopatra", „Coriolanus"
en „Tirnon" (slechts gedeeltelijk v. zijn hand)
en in al die drama's geett hij blijk v. zijn
diepe kennis v. 't menschelijk hart: d. zonden der menschen, 't onbarmliartige noodlot,
't zich rechtvaardigend geweten, 't verraad,
d. ondank, d. dwaasheden v. d. grooten en d.
wispelturigheid v. d. kleinen man worden er
ons n. waarheid in geschilderd. En, terwijl
SHAKESPEARE over dat alles schreef, kwam
zijn geschokt gemoed allengs tot rust en d.
werken uit zijn vierde en laatste periode
(1608—'13) ademen eon geheel anderen geest;
hij had 't lot zijn slagen zien toebrengen,
zonde en smart had hij gekend. Nu echter
list hij die donkere dagen achter zich en hij
zocht en vond heul in 't kalme landleven,
dat door hem in d. nu volgende werken geschilderd wordt. 't Zijn „Marina", dat onvoltooid bleef en door twee latere schrijvers
omgewerkt werd tot „Pericles", „Tempest",
„Cymbelene" en „Winter's Tale" (1612), terwijl
voor 't laatste werk v. zijn hand gehouden
wordt „Henry VIII". Nog drie jaren leefde d.
groote dichter en 23 Apr. 1616 overl. hij. Twee
dagen later werd zijn stoffelijk overschot in
d. kerk to Stratford bijgezet, waar nog eon
steen, met 't volgend opschrift, dat v. d. dichter
zelf heat to zijn, zijn graf aanwijst:
„Good friend, for Jesus sake forbeare
To digg the dust encloased hears;
Bleste be the man, that spares thes stones,
And curst be he, that moves my bones".
dat is:
„O wandelaar, om Jesus' wille stoor
Mijn asch niet op het heilig koor;
Gezegend hij, die eeren zal 't gesteente,
Vloek treffe hem, die schenden wil 't ge[beente".
(Vertaling v. Burgersdijk).
Ook wijst men d. reiziger nog to Stratford
't huis en d. kamer aan, waar SHAKESPEARE
gab. werd.
Meer dan iemand vOOr of na hem bezat
SHAKESPEARE al d. vereischten v. eon volmaakt
dramatisch dichter. Toegerust met d. grootste
menschenkennis, vertrouwd met d. geschiedenis v. schier alle tijden en volken en in 't
bezit v. een rjjke phantasie, een fijne schildering on ongeevenaarde taal, weet hij zich
niet alleen in alle toestanden to verplaatsen,
maar ook a. d. door hem gekozen onderwerpen d. grootste levendigheid bij to zetten.
Hij dringt door in elke gemoedsplooi; hij
spreekt d. taal v. elken stand, v. elken lootttjd, v. elke sekse. Hij is een ziener, die als
bij ingeving alles schijnt to weten wat tuss.
hemel en aarde ooit is geschied of kan geschieden.
Ontelbaar z(jn d. uitgaven, commentaren en
vertalingen V. SHAKESPEARE'S werken. Ook
bestaat er meer dan een Shakespeare-vereeniging, die d. zeer uitgebreide Shakespeare-literatuur als met d. dag nog in uitgebreidheid
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doen toenemen. Tot d. beste uitgaven v.
's dichters werken behooren die v. Steevens
en Johnson (21 dln, 1803), Malone (1821), Collier (1842), Halliwell (1852 e. v.), Cunningham
(1860), Clarke en Wright (1863—'86) en Furness (1871 e. v.). Beroemde Duitsche vertalingen v. SHAKESPEARE zUn o. a. die v. Wieland
(1762—'66), Von Schlegel - Tieck (1797-1820),
Delius (1860) en Bodenstedt (1880), terwUl in
onze taal een meesterlUke vertolking geleverd
werd door prof. BurgersdUk to Deventer
(1881—'88). Ook Moulijn, Kok, Opzoomer e. a.
vertaalden enkele treurspelen v. Engelands
grooten dichter. — Zie uitvoeriger Gervinus,
„Shakespeare" (4e dr. 1873), Koch, „William
Shakespeare" (1884), Halliwell, „Life of Shakespeare" (8e dr. 1889), Mezieres, „Shakespeare,
ses oeuvres et ses critiques" (5e dr. 1893), en
Burgerdijks bovengenoemde vertaling, met
biographie en aanteekeningen.
Sham is d. naam v. eon ster v. d, grootte
4 a 5 in 't sterrenbeeld d. Pijl, door Bayer
met aangeduid. Rechte klimming : 294° 14'.
Noorder-declinatie : 17° 39'.
Shanghai, ook Shangae of Sjanghai, is
een belangrijke Chineesche handelsstad in d.
prov. Kiangsoe, in een vruchtbare en good
bebouwde streek, a. d. Woesoeng gelegen, niet
ver v. d. plaats, waar doze rivier zich in
d. Yangtsekiang ontlast. ZU heeft twee havens,
een voor Chineezen en een voor Europeanen,
en bestaat uit een oude, echt Chineesche stad,
met nauwe, morsige straten, door hooge
muren omringd, on verscheidene groote voor.
steden. Belangrijke gebouwen zip in d. eigenlijke stad d. tempel v. d. KrUgsgod en v. d.
God Ir. d. rijkdom, 't paleis v. weldadigheid,
't weeshuis, d. groote zendingskerk en 4
christelijke kapellen. In d. nabijneid der stad
vindt men d. belangrUkste inrichting v. onderwijs in geheel China, Likawi, met een nederzetting der Jezuieten: ten Z. heeft men d.
groote Kath. hoofdkerk en d. Kath. begraafplaats, ten N. 't gebied der Franschen, Engelschen en Amerikanen. In 't geheel bevat d.
stad 400 000 inw., onder wie omstr. 3000
buitenlanders. Door haar belangrijke jaarmarkten is Shanghai d. hoofdstapelplaats voor
d. buitenlandschen handel, vooral in zUde on
thee; in 1842 voor d. Europeanen geopend,
is daze stad sedert d. belangrUkste v. alle
treaty-ports (tractaathavens) geworden. Ingevoerd worden vooral opium, wollen on katoenen stoffen, metaalwaren en rust; uitgevoerd
thee, zUde, katoen en suiker. d. Uitvoer wordt
voornamelijk bewerkstelligd door Duitsche
en Engelsche schepen. d. Lerste spoorweg in
China was die v. Shanghai n. Kangwan en
word in 1876 geopend.
Shannon (d.), in d. oudheid Senus, d.
grootste rivier v. Ierland. ZU ontspringt in
d. bergen v. Fermanagh on Leitrim, doorstroomt 't Lough-Allen, 't Lough-Reagh on
't Lough-Dearg en vormt bU haar mond een
110 KM. langen zeeboezem. Haar stroomlengte
bedraagt 362 KM. Bij Lough-Allen begint
haar bevaarbaarheid, terwijl eenige gevaarlijke plaatsen door kanalen worden gemeden.
Zeeschepen kunnen tot Limerick d. rivier opvaren. ZU is rtjk a. visch, vooral a. zalm,
forel, snook on baars.
Sharp (JAMES), aartsbisschop v. s. Andrews,
gob. 4 Mei 1618, speelde een belangrijke rol in
d. geschiedenis v. Schotland. In 1661 werd hij
door Karel II benoernd tot aartsbisschop v.
s. Andrews on primaat v. Schotland, terwUI
hij drie jaar later hoofd v. d. gebeimen raad
en opperkanselier werd. Met gestrengheid
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trachtte hij d. taken in Schotland, die geheel
in d. war waren, weer in 't rechte spoor to
brengen, wat hem grootendeels gelukte, doch
waarbij hij zich d. haat der Puriteinen op d.
hals haalde. Een bende dozer dweepzieke
lieden bracht hem 3 Mei 1679 bU Magus-Muir
(graafs. Fife) wreedaardig om 't 'even.
JOHN SHARP, eon neef v. d. vorige, gob. 16
Febr. 1650 to Bradford, in York, werd in 1686
rector v. s. Gilles to Londen en kapelaan des
konings en in 1689 deken v. Norwich, waarna
Mi. 5 Juli 1691 tot lord-aartsbisschop v. York,
primaat on metropolttaan v. Engeland gewijd
werd. HQ trachtte een vereeniging tot stand to
brengen tuss. d. Anglicaansche on d. Luthersche kerk; ook had hij een groot aandeel in
d. stichting der Episcopaalsche kerk to Rotterdam. 's Mans leerredenen werden in 't Nederlandsch vertaald on waren vooral bij d.
Remonstranten zeer gezien. HU overl. 2 Febr.
1713 on werd in Westminster-Abbey begraven,
waar een fraaie graftombe voor hem werd
opgericht. Zijn zoon dr. THOM SHARP, aartsdeken v. Northumberland, beschreef 't leven
v. zUn vader.
JAMES SHARP, gob. in 1658, was een zoon
v. d. kapitein ter zoo RICHARD SHARP. in 1679
kwam JAMES in dienzelfden rang bij d. Engelsale marine en deed hij d. Spanjaarden veal
afbreuk langs d. kusten der Stale Zuidzee.
In 'tzelfde iaar werd hij admiraal' eener boekaniers-flotille en ontdekte hij eenige eilanden
in d. G-rooten Oceaan, o. a. 't eiland Gorgona,
5 mUlen v. 't vasteland der tegenwoordige
republiek Columbia gelegen, dat nog lang
daarna bij d. Boekaniers d. naam „Sharp's
Island" behield. Later ondernam admiraal
SHARP een reis om d. wereld, waarvan hij
terugkwam in Juli 1691. Zie over hem : Basile
Ringrose, „Geschiedenis der Boekaniers".
Sharp (wILLIAm), een Engelsch graveur,
bekleedt een belangrijke plaats in d. geschiedenis der kunst. Geb. to Londen in 1746, werd
hij door B. West en vervolgens door Bertalozzi
in d. kunst onderwezen. lntusschen blUkt uit
zijn werken, hoe hij zich vooral vormde door
d. studio der werken v. Reynolds, Strange
en Woollet. Volgens Longhi(„Calcographia")
bereikte SHARP 't toppunt der kunst v. graveeren, die na hem snel verviel. Hij graveerde zoowel historieprenten als portretten.
In 't eerstgenoemde genre muntte inzonderheid zijn vertolking v. d. ,,doctoren der kerk",
naar Guido Reni, uit. In zijn portretten toonde
SHARP een groote kennis v. 't licht on bruin,
veal gevoel voor uitdrukking on kleur, veel
stoutheid in zijn geheel oorspronkelUke
manier, waarbij hij er zich vooral op toelegde
d. penseelsbehandeling v. zUn origineelen weer
to geven. Meer in 't bUzonder gevoelde hij
zich aangetrokkon door een breede schilderwUze, terw01 hij een sterken afkeer had v. al
wat naar 't pijnlUke of onaangename zweemde.
Overigens trachtte hij meer d. schilderUen
dan d. natuur na to volgen. Volgens Longhi
was SHARP echter gelukkiger waar hU meesters navolgde, die zich door een vrije, geniale
penseelvoering onderscheidden, dan waar hij
t rustige, classieke work, d. strengere linen
v. Rafael of Leonardo da Vinci weergaf. Bijzonder beroemd zUn zUn gravures: d. belegering v. Gibraltar, naar Trumbull; Alfred d.
Grote en koning Lear in d. storm, naar B.
West; Karel II in d. Tower, naar denzelfden;
voorts d. portretten v. John Hunter on Boulton
da Bearley, benevens d. H. Famine enz.,
naar Reynolds. SHARP overl. to Chiswick, in
Juli 1824.
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Shaw (THOMAS), een beroemd Engelsch
reiziger, omstr. 1692 to Kendal, in Westmoreland, geb. Nadat hij als geestelijke geordend
was, ging hij als kapelaan v. d. Engelsche
factorij n. Algiers, van waaruit hij menigen
belangrijken tocht, zoowel langs d. zeekusten,
als door meer binnenwaarts gelegen streken
v. Noord-Afrika, deed en o. a. Oran en Tunis
bezocht; ook reisde hij in Syria en Egypte. In
1742 keerde hij met een schat v. natuurhistorische, oudheidkundige en ethnographische
bijzonderheden naar zijn vaderland terug; bij
werd doctor in d. godgeleerdheid en geneeskunde on lid v. d. koninklijke academie v.
wetenschappen en bekleedde verschill. betrekkingen. Hij overl. 15 Aug. 1751. — SHAW is beroemd door zijn werk „Travels or observations
relating to several parts af Barbary and to
Levant" (1738, met platen en kaarten); in 1746
gaf hij een supplement op dit geschrift uit,
terwijl zijn „A further vindication of the book
of travels and the supplement to it" (1747)
slechts weinige bladzijden beslaat. Dit, in 't
bijzonder voor d. kennis v. d. rijken v. Algiers
en Tunis, belangrijk werk is in verschill. talen
vertaald.
Als een hulde a. SHAW'S verdiensten voor
d. kruidkunde noemde Forster een plantengeslacht in d. natuurlijke familie der samengestelden (Compositae) naar zijn naam Shawia.
Shaw (ROBERT BARKLEY), made een Engelsch reiziger, geb. 12 Juli 1839 nabij Londen.
Sedert 1862 doorreisde hij 't Himalaya-geb.;
in 1868 drong hij tot Jarkand en Kasjgar
door, in 1874 werd hij staatkundig agent bij
d. emir v. Kasjgar en in 1877 Engelsch resident a. 't hof to Mandalay, waar hij 15 Juni
1879 overl. Hij schreef „High Tartary" (1872)
en „A sketch of the Turki language as spoken
in Eastern Turkistan" (1875).
Sheboygan, een stad in d. Noord-Amerikaanschen bondstaat Wisconsin, a. 't Michiganmeer. Men heeft er stoelfabrieken en belangrijken handel in boter on kaas. 't Aantal
inw. bedraagt 16 400.
Shedir is d. naam v. een ster v. veranderlijke grootte in 't sterrenbeeld Cassiopeia,
door Bayer met aangeduid. Rechte klimming: 7' 52 . Noorder-declinatie: 55' 39'.
Sheduba of Chedoeba, een eiland in
Achter-India, vOOr d. kust v. Arakan in d.
golf v. Bengalen gelegen. 't Is vulkanisch v.
aard, brengt veel rijst voort en heeft omstr.
12 000 inw.
Shee (MARTIN ARCHER), portretschilder en
president der Royal Academy in Engelaud,
was een Ier v. geboorte; hij wijdde zich reeds
vroeg a. d. kunst, terwtjl hij door studie on
beschaving zich al spoedig deed kennen als
een gevaarlijk rnededinger voor d. beroemden
Lawrence. Een v. zijn eerste portretten dagteekent v. 1802. Tot in 1830, toen Lawrence
overl., werden zijn verdiensten verschillend
beoordeeld; maar v. dien tijd af (toen hid
dadelijk tot president der Academy werd
gekozen) werden zij meer algemeen bekend.
Zij bestonden vooral in d. karakteristieke
opvatting en schoone kleur v. zijn portretten.
Ook zijn genre- on historische schilderijen
(meestal uit zijn eersten tijd afkomstig) toonen
d. man v. talent. Maar vooral is hij beroemd
geworden door an poetische on artistieke
geschriften. Men kent v. hem : „Elements of
art, a Poem in six cantos" (1809), „Rymes
on Art, or the remonstrance of a Painter"
(1805) en The commemoration of Reynolds"
(1814). sHEE heeft ook als treurspeldichter zijn
geluk beproefd, doch is daarin niet geslaagd,
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wat hij zich zoo aantrok, dat hij er een
menschenhater door werd. Hij overl. 19 Aug.
1850, op zeventigjarigen leeftijd.
Sheerness, eon stad in 't Engelsche
graafs. Kent, a. d. Medwaymond en op 't
noordwesteltjk uiteinde v. 't ail. Sheppey
(91 KM'. met 19 000 inw.). Men heeft er een
versterkte zeehaven, scheepstimmerwerven,
uitgebreide dokken, oestervisscherij en 14 000
inw. Een deel der Engelsche vloot ligt
meestal to Sheerness voor anker. In 1667
werd daze stad door onzen d. Ruyter ingenomen.
Sheffield, eon fabriekstad in 't Engelsche
graafs. York (Westriding), gelegen in een heuvelachtige streek, daar waar d. Sheaf in d. Don
uitmondt. Ben heelt er ongeveer 100 kerken,
onder welke vooral d. „oude" kerk uit d. 15de
eeuw merkwaardig is, een hoogeschool met drie
faculteiten (huh College), een bibliotheek, een
seminarium der Methodisten en 't s. Georgemuseum, dat in 1882 door Ruskin gesticht
werd ; voorts 't oude Manor House v. d. hertog
v. Norfolk, die d. grondeigendom v. bijna d.
geheele stad in bezit heeft, een afzonderlijke
hal of markt v. d. messenmakers, een korenbeurs, een groot ziekenhuis, een botanischen
tuin en twee `parken. 't Middelste gedeelte
der stad beslaat bijna uitsluitend uit fabrieken
en werkplaatsen on is nagenoeg voortdurend
in rook gehuld. Sheffield toch is v. oudsher
d. hoofdzetel v. d. Engelsche messenfabricage,
waarmee ongeveer 16 000 arbeiders hun blood
verdienen. Buitendien heeft men er nog vele
on groote ijzersmeltertjen en ijzergieterijen,
metaaltabrieken, machinefabrieken, geweerfabrieken en bierbrouwerijen. 't Aantal inw.
bedroeg in 1892 ruim 330 000.
Sheffield (JOHN BAKER HOLROYD, lord),
eon beroemd Engelsch landhuishoudkundige,
staatsman en schrijver, omstr. 1735 to Penn,
in 't graafs. Buckingham, geb. Hij diende eerst
in 't lager onder d. markies v. Granby. Door
d. dood zijns broeders in 't bezit v. een aanzienlijk vermogen gekomen, huwde hij op
22-jarigen leeftijd met d. eenige dochter v. een
welgesteld edelman en sedert werd hij een
ijverig landhuishoudkundige, die zijn landgoed
„Sheffield-house" in Sussex aanmerkelijk verbeterde. Uit hoofde zijner kennis v. d. handel
door d. stad Bristol tot haar vertegenwoordiger gekozen, verwierf hij door zijn moedige
pogingen tegen d. slavenhandel d. achting
zijner kiezers on naderhand toonde hij, toen hij
in 1805 tot pair benoemd werd, in 't Hoogerhuis
dezelfde onafhankelijkheid v. geest, welke hij
in 't Lagerhuis had a. d. dag gelegd. Voor
't overige was lord SHEFFIELD d. vertrouwdste
vriend v. d. geschiedschrtIver Gibbon, wiens
gedenkwaardigheden en nagelaten werken
door hem in 2 dln zijn uitgegeven (1796; herdr.
in 5 dln, 1814). Hij zelf heeft o. a. geschreven:
„Beschouwingen over d. handel der NoordA merikaansche staten", „Beschouwingen over
d. manufacturen, d. handel en d. tegen woordigen staat v. Ierland" en „Beschouwingen
over 't plan ter afschaffing v. d. slavenhandel".
Sheffield (JoHN), Zie Buckingham.
Sheich of Sheick, Zie Schah.
Sheil (RICHARD LALOR), een Iersch patriot
on redenaar, geb. 16 Aug. 1791 to Drumdowny
bij Waterford. Hij werd advocaat en wijdde
zich tevens a. letterkundigen arbeid; o. a.
schreef hij d. treurspelen „Adelaide" (1814),
The apostate", „Bellamira" (1818), The Huguenot" (1819) en „Montoni" (1820). Aan O'Connell's zUde bevorderde hij d. beweging ten
gunste v. d. emancipatie der Roomsch-Kath.
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en. in 1829 werd 14 lid v. 't Lagerhuis, in

1838 commissar's v. 't hospitaal to Greenwich,
in 1839 vice-president .v. d. Board of Trade
en lid v. d. Staatsraad. Onder John Russell
word SHELL in 1846 belast met d. directie v.
d. munt en htj overl. 23 Mei 1851 to Florence.
Van zijn geschriften noemen we nog „Sketches
of the Irish bar" (1855, 2 dln); zijn redevoeringen werden door Mac Nevin uitgegeven.
Sheliak is d. naam v. een ster v. veranderlUke grootte in 't sterrenbeeld d. Fier, door
Bayer met # aangeduid. Rechte klimming:
281' 3'. Noorder-declinatie : 33 , 11'.
Shelley (PERCY BYSSCHE), een beroemd
Engelsch dichter, geb. 4 Aug. 1792 op Fieldplace, in 't graafs. Sussex, uit een oud, aanzienlijk geslacht. Reeds als kind bezat hU een
buitengewone gevoeligheid, een edelmoedig
hart on een levendige phantasie, die hem, ouder
geworden, allerlei illusies deed scheppen en
hem deed droomen over d. mogelijkheid v.
een volmaakt menschdom. Geen wonder, dat
PERCY door zijn kamoraden niet begrepen
werd, die hem gewoonlijk „mad. Shelley"
noemden ; hU stood ook als student to Oxford alleen met zijn sceptische, revolutionnaire ideeen, die 14 uit ztjn geliefde boeken
had geput. Als scholier to Eten had hij reeds
verscheidene gedichten geschreven en in Oxford zag een verhandeling over „The necessity of Atheisme" 't licht; toen hij deze niet
wilde herroepen, werd hij v. d. hoogeschool
verwUderd. Nog meer verbitterde hij zijn
familie door in 1810 in 't huwelijk to treden
met een zestienjarig meisje beneden zijn stand,
Harriet Westbrook, wat ten gevole bad, dat
zijn familie d. handen v. hem aftrok. Met
zijn jonge vrouw vertoefde htj nu hier, dan
daar, doch hun huwelijk was niet gelukkig
en in 1814 verliet SHELLEY On vrouw en begaf hij zich met Mary Godwin, d. dochter v.
d. schrijver William Godwin, een hoog begaafde vrouw, n. 't wasteland. Ondertusschen
had hij reeds verscheidene werken in 't
licht gegeven, o. a. „Queen Mab", door Byron
zeer geprezen, en „A refutation of Deism",
waarin hij aantoont, dat er geen middending
(via media) is tuss. Christendom on Atheism°.
Na eon kortstondig oponthoud in Engeland
vertrok SHELLEY n. Italie, waar hU een innige
vriendschap met Byron sloot.. Wederom in
ztjn vaderland teruggekeerd, wilde h d. kinderen uit zijn eerste huwelijk — bun moeder
had zich in een vlaag v: waanzin v. 't leven
beroofd — tot zich nemen, doch htj werd als
godloochenaar onbevoegd verklaard hen op
to voeden. SHELLEY verliet daarop in Apr.
1818 Engeland, dat htj nooit heeft weergezien.
Met zjn vrouw en in gezelschap v. Byron en
anderen leefde bitj tot gin dood•in Italie; 8
Juli 1822 verdronk d. jeugdige dichter in d.
baai v. Spezzia en eerst 14 dagen later vond
men zUn ltjk a. 't strand v. Via Reggio; 't
word in bUzijn v. Byron en eenige andere
vrienden verbrand, waarna d. asoh vio 't Protestantsche kerkhof to Rome werd-bUgezet.
an zijn werken noemen we nog : „Alastor
or the spirit of solitude", The revolt of
Islam", „Hellas",„Adonais”, een lUkzang op
d. dichter John Keats en „Rosalind and Helen", 't drama „Prometheus unbound", 't
treurspel „The Cenci" on „Julian and Maddalo". Over 't algemeen spreekt uit SHELLEY'S
poezie, die door keurige taal uitmunt, (lisp
gevoel en liefde voor d. menschheid. ZUn gezamenlUke werken werden o. a. uitgeg. door
Shepherd (4 dln, 1876) en Forman (8d1n,1880).
Zijn leven is beschreven door Dowden (2 din,
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1886), Rossetti, lady Shelley (z(jn schoondochter) e. a. — SHELLEY'S tweed° echtgenoote,
d. reeds genoemde MARY WOLLSTONECRAFT
GODWIN, geb. 30 Aug. 1797, keerde na zijn
dood n. Engeland terug, waar zij zich a. d.
opvoeding v. haar eenigen zoon wijdde. Als
schrUfster is zU o, a. bekend geworden door
,,Frankenstein" (1818), „Vulperga, or the life
and adventures of Castrucci°, Prince of Lucca"
(1823), „The lastman" (1826), „Lodore", (1835),
d. bedekte geschiedenis v. SHELLEY'S vervreemding v. zijn eerste vrouw, „Falkner"
(1837) e. a. verspreide stukjes. Zij overl. 21
Febr. 1851 to London.
Shenandoah, een stad in d. Amerikaanschen bondstaat Pennsylvania, met kolen- en
ijzerbergbouw on 15 000 inw. — Shenandoah is
ook d. naam v. een bekende rivier in Virginip, die zich in d. Potomac ontlast; a. haar
oevers zijn in d. Noord-Amerikaanschen burgeroorlog v. 1861—'65 bloedige gevechten geleverd.
Sheratan is d. naam v. een ster v. d.
grootte 2 a. 3 in 't sterrenbeeld d. Ram, door
Bayer met 9 aangetuid. Rechte klimming :
26° 27'. Noorder-declinatie: 20° 1'.
Sherbrooke (ROBERT LOWE, viscount of),
een Engelsch staatsman, geb. in 1811 to Bingham, in Nottinghamshire, en overl. 27 Juli
1892 to Warlingham. Na to Oxford gestudeerd
to hebben, begaf hij zich in 1842 n. Sydney in
Australi8 en werd hij 't volgend jaar lid der
wetgevende vergadermg in Nieuw-Zuid-Wales.
In 1850 n. Engeland teruggekeerd, werd hij
hier lid v. 't parlement, voorts secretaris v.
't Indische Ambt en in 1855 vice-president v.
't depart. v. Koophandel en lid v. d. Staatsraad. In 1859 zag hij zich in 't ministerie
Palmerston belast met d. portefeuille v. Onderwtjs, terwtjl hij in 1868 tot kanselier der
schatkist benoemd word. Tevens word hij in
datzelfde jaar "tot vertegenwoordiger v. d.
universiteit to London gekozen. In 1873 was
SHERBROOKE minister V. Binnenl. zaken en in
1880 nam hij met d. titel VISCOUNT zitting
in 't Hoogerhuis. Van ztjn geschriften noemen
wij „Speeches and letters on reform" (1867),
„Middle class _education, endowment or free
trade" (1868), „Budget speeches" (1870) en
„Poems of a life" (1885). — Ms schrUver is
hU ook onder d. naam ROBERT LOWE bekend.
Sheridan (PHILIP HENRY), een bekend
Amerikaansch generaal, geb. 6 Mrt 1831 to
Somerset in Ohio. Hij trad in 1853 in dienst
btj 't leger der Unie en onderscheidde zich
in d. burgeroorlog zoodanig, dat htj in 1862
bevelhebber v. d. 3e divisie v. 't Ohio-leger
onder Buell en in 1863 generaal-majoor v. d.
vrUwilligers werd. In 't volgend jaar voerde
hij d. ruitertj v. 't Potomac-leger aan en in
Juli werd hU met d. vorming v. een nieuw
leger belast, dat d. inval v. 't leger der mildelUke states in Virgini8 en Maryland moest
tegengaan. Met dit leger overwon htj in Sept.
bU Winchester en Fisher's Hill on 19 Oct. a.
d. Cedar Creek, weshalve hU tot generaalmajoor der gewone troepen werd aangesteld.
In 1865 nam SHERIDAN deel a. d. strUd tegen
Lee, die 1 Apr. bU Five Forks verslagen werd,
en vervolgens dwong hU d. Zuidelijken 9 Apr.
bU Appomattox tot d. overgaaf. Na d. burgeroorlog word SHERIDAN luitenant-generaal
en commandeerend generaal v. d. militaire
divisie v. d. Missouri en in 1883 opperbevelhebber v. 't leger. HU overl. 5 Aug. 1888 to
Nonquitt, in Massachussets.
Sheridan (RICHARD BRINSLEY), een Engelsch blUspeldichter en staatsman, 30 Oct.
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1751 to Dublin geb. Hij trad in 't huwelijk
met d. gevierde zangeres Lhiley on dit had
ten gevolge, dat hij een middel v. bestaan
zocht in letterkundigen arbeid. d. Opgang,
dien zijn blijspelen maak ten, was aanvankelijk
slechts middelmatig, doch later steeg zijn
room, vooral door zijn The school for scandal",
een der beste blijspelen v. d. nieuweren tijd.
In 1780 in 't parlement gekozen, verwisselde
hij zijn letterkundige loopbaan met d. staatkundige. Onder Fox word hij ondersecretaris
v. staat, later secretaris v. d. kanselarij der
schatkist. Onder 't ministerie Pitt trad hij in
d. rijen dor oppositie; na d. dood v. dozen
staatsman bekwam hij een post bij 't ministerie v. marine on na 't overlijden v. Fox
werd hij a. 't hoofd v. 't graafs. Cornwall
geplaatst. Zijn zeer losse levenswijze echter
veroorzaakte, dat hij in berooide o mstandigheden stierf, 7 Juli 1817. Zijn dramatische
werken werden door Th. Moore uitgegeven
(1821, 2 dln); zijn parlementaire redevoeringen
zagen in 1816 in 5 dln 't licht. — SHERIDANS
leven is beschreven door Moore (1825, 2 dln)
on Watkins (1817, 2 dln).
Sheriff (v. 't Angelsaksische scire, Eng.
shire, en gerefa, d. i. rechter v. een graafs.) is
d. titel v. een Engelsch magistraatspersoon, die
belast is met d. rechtsbedeeling v. burgerrechterlijke zaken v. minder belang en die
tevens politiemacht uitoefent. Als zoodanig
wordt hij aangesteld door d. kroon en gekozien
uit d. voorn. en vermogendste ingezetenen v.
een graafschap. In ieder graafs. is een sheriff,
die in d. hoofdstad daarvan zitting houdt. d.
Sheriff v. Londen is evenwel met een buitengewone rechtsmacht bekleed, als uitoefenende
d. rechtsbedeeling v. d. hoofdstad des rijks,
die in sommige zaken onder haar eigen bijzondere wetten leeft, welke geheel v. d. overige
rijkswetten verschillen. d. Betrekking v. sheriff
wordt niet bezoldigd, maar voor een eereambt
gehouden on hij, die weigert haar aan to
nemen, zonder wettige reden v. verschooning
to kunnen bijbrengen, wordt gestraft met een
boete v. 500 pst. Niemand kan echter genoodzaakt worden dat ambt langer dan een jaar
te bekleeden. Een der grootste bezwaren, a.
daze waardigheid verbonden, is d. plicht, d.
rondreizende rechters op passende wijze in
d. - hoofdsteden der graafs. to ontvangen en
voor hun verblijf gedurende d. tijd der zitting
zorg to dragon, alles op eigen kosten; een
waardige ontvangst der rechters wordt in
Engeland gevorderd, omdat dozen beschouwd
. worden als d. vertegenwoordigers v. d. souverein. Hoewel d. sheriffs met een zeer uit-

gebreide macht zijn bekleed, dragon zij d. a.
hun betrekking verbonden werkzaamheden
veelal op a. d. door hen en op hun verantwoordelijkheid benoemde undersheriffs, die uit
d. rechtsgeleerden worden gekozen en zich
ook met d. instructie belasten v. d. zaken,
die voor d. sheriff worden aanhangig gemaakt. Gelijk vele Engelsche instellingen
behooren 't ambt v. sheriff en d. macht,
waarmee hij is bekleed, tot 't aloude traditioneele gewoonterecht, dat niet bij bepaalde
wetten is omschreven.
Sherman (WILLIAM TECUMSEH), een be-

roemd Noord-Amerikaansch generaal, geb. 8
Febr. 1820 to Lancaster in Ohio. Van 1840—'41
maakte hij d. Seminolen oorlog in Florida
mee, doch in 1853 verliet hij d. krijgsdienst
om zich to San Francisco als bankier to
vestigen, echter slechts voor korten ttid.
Weldra word h tj superintendent v. d. militaire
academie to Westpoint en bij 't uitbarsten
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v. d. burgeroorlog werd hij overste v. een
regiment infanterie v. 't bondsleger. Naderhand organiseerde hij 't leger in Zuid-Ohio
en in Apr. 1862 was hij tot generaal-majoor
opgeklommen. Als zoodanig onderscheidde
hij zich bij Siloh, doch op Vicksburg deed hij
27 Dec. een mislukten aanslag. In Mrt 1864
volgde SHERMAN generaal Grant op en bevocht
hij verscheidene overwinningen op d. zuidelijke
staten. Hij versloeg Johnston 19 Mrt 1865 bij
Beatonville, veroverdo 13 Apr. Raleigh en
dwong Johnston 26 Apr. tot d. overgaaf,
waarmee d. burgeroorlog ge6indigd was. Na
't sluiten v. d. vrede word SHERMAN met 't
commando over 't militaire departement in
't W. belast. Sedert 1872 bevelhebber v. 't
gansche leger der Unie, verkreeg hij in 1883
zijn pensioen en hij overl. 15 Febr. 1891 te
New-York. Zijn leven beschreven Bowman
en Irwin (1865), terwijl d. „Memoirs" v. d.
bekwamen dapperen krijgsman in druk verschenen (2e dr. 2 dln, 1885). — Zijn broer
JOHN SHERMAN, geb. 10 Mei 1823 to Lancaster,
word in 1855 lid v. 't Congres, in 1861 v. d.
Senaat en was v. 1877—'81 secretaris v. staat.
In Dec. 1885 word hij voorzitter v. d. Senaat
en v. 7 Dec. 1885 tot 4 Mrt 1889 was hij vicepresident v. d. Unie.
Shetlandeilanden (d.), ook Hitland en
Hitland geheeten, een eilandengroep t. N.-0.

v. Schotland en d. Orkneys, op ongeveer 60°
N.-Br. gelegen en bestaande uit 117 groote
en kleind eilanden met een gezamenlijke
oppervl. v. circa 30 vk. mijlen en 29 000

inw. Doze rotsachtige, vooral naar 't W.
stork afhellende eilanden zijn zeer onvruchtbaar en vormeri een kaal heideland met on
telbare moerassen, moron en rivieren. Slechts
hier en daar heeft men eenig wei- en bouwland, waarop eon weinig haver, gerst en
aardappelen kan verbouwd worden, een gevolg v. d. groote vochtigheid en 't betrekkelijk zacht klimaat. d. Hoogste bodemverheffing is d. Rona (450 IL) op 't eiland Mainland.
Van d. 117 eilanden zijn slechts 34 bewoond.
d. Inw. zijn v. Normandische afkomst, houden
zich bezig met veeteelt (d. Shetlandsche
ponys zijn overal bekend) en moor nog met
vischvangst. d. Voorn. eilanden zijn Mainland,
Unst, Yell on Bressay. — d. Shetlandeilanden,
die vaak voor 't Ultima Thule der Ouden

gehouden worden, waren tot 1196 met d.
Orkney's vereenigd, later tot 1271 met d.
Faroer en kwamen in 1474 a. Schotland. Zie
Cowie „Shetland" (1880) en Tudor The Orkneys and Shetland" (1883).
Shields, d. naam v. twee Engelsche steden
a. d. uitmonding der Tyne in d. Noordzee.
in d. oudheid Segedunum, is ge—SouthShields,
legen a. d. zuidelijken oever v. d. Tyne, in
't graafs. Durham, on heeft 79 000 inw., die zich
bezighouden met machine- en scheepsbouw,
glasblazerij, pottenbakkerij, alsmede met d.
ontginning der kolenmijnen. — North Shields,
a. d. noordelijken oever der rivier, in 't graafs.
Northumberland, vormt met d. veelbezochte
badplaats Tynemouth een stad v. 47 000 inw.
on kan als havenplaats voor Newcastle worden aangemerkt.
Shipley, een stad in 't Engelsche graafs.
York, a. d. Aire, met 17 000 inw., die zich
bezighouden met d. vervaardiging v. wollen
waren en papier.
Shisdra, een stad in 't Russiscbe gouvernement Kaloega, a. d. gelijknamige rivier,
met belangrijke leerlooierijen, handel in hennep, bout, graan en andere stollen en 12000 inw.
Shoekowslcy, Zie Shukowsky.
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Shrewsbury, d. hoofdstad v. 't Engelsche
graafs. Shrop of Salop, a. d. Severn. 't Is niet
alleen een mdustriOele, maar ook een fraaie
stad, met talrjjke oude kerken (o. a. d. beroemde abdUkerk uit d. lle eeuw), een LatUnsche school, een bibliotheek, een verzameling
v. Romeinsche oudheden, een museum, een
krankzinnigengesticht, een standbeeld voor
lord Hill, groote militaire inrichtingen en
27 000 inw. Shrewsbury is d. stapelplaats voor
d. producten v. 't graafs. en bezit talrUke
wol-, katoen- en zUdefabrieken, vlasspinnerUen
en ijzergieterijen. In d. nabijheid v. deze stad
werden '21 Juli 1403 d. oproerige ridders
onder Hendrik Percy (Heiszsporn) door koning
Hendrik IV geslagen.
Shropshire of Salop, een graafs. in
't W. v. Engeland, ten N. begrensd door
Chesshire, ten 0. door Derby, ten Z. door
Worcester en Hereford en ten W. door Wales.
't Heeft ongev. 62 vk. mijlen oppervl. en
237 000 inw., die zich o. a. bezighouden met
d. vervaardiging v. porselein, handschoenen,
tapUten, ijzerwaren, tabakspijpen en bloempotten. In 't W., waar 't graafs. heuvelachtig is,
wordt veel a. veeteelt gedaan (Chesterkaas);
't N. en 0. is vlak en heeft vruchtbaar bouwland. Verscheidene kanalen en spoorwegen
doorsnijden 't gebied, dat rijk is a.kolen,Uzer,
lood en zink. d. Hoofdstad is Shrewsbury.
Histerisch merkwaardig is 't vlek Sheffnal
of Shiftnal door d. zoogen. koningseik, waarop
Karel II zich na d. slag btj Worcester verborg.
Shukowsky (WASSILM ANDREJEWISJ), een
beroemd Russisch dichter, in 1783 to Toela
uit een adellijk geslacht gab. Hij ging in zijn
vaderstad ter school on studeerde a. d. boogeschool to Moskou, waar hij d. aandacht op
zich vestigde door 't uitgeven (1802) eener
voortreffelijke vertaling v. Gray's „Boerenkerkhof'. Hi.j list toen d. studie varen, wijdde
zich a. d. letteren en word in 1808 redacteur
v. een tUdschrift, getiteld „Wjestnik Ewropy".
In dit work gaf hij niet alleen een aantal
vertalingen uit 't Fransch, Duitsch en Engelsch,
maar ook vele opstellen v. eigen vinding, verhalen en gedichten, die tot d. beste der Russische letterkunde behooren. In 1812 maakte
htj d. krijg mee tegen Napoleon en woonde htj
verscheidene gevechten bU. Evenals Korner
droeg hij to gelijker tijd her on zwaard on
dichtte hij in 't bivouak on op marsch treffende
krijgsliederen, welke onder d. titel „d. Zanger
in het Russische lager" sedert verscheidene
uitgaven hebben beleefd. Na d. vrede vestigde
hij zich to Dorpat, doch hij werd in 1817
n. s. Petersburg a. 't hof geroepen, als onderwijzer der keizerin, met een jaarlUksch inkomen v. 4000 roebels „ad vitam". In 1820 werd
htj tot lid der s. Petersburger academie en
vier jaar later tot opvoeder en gouverneur v.
d. grootvorst-troonopvolger Alexander benoemd. Na diens huwelijk in 1841 trok SEMKOWEEY zich nit d. kring der hovelingen terug
on begaf hij zich n. Duitschland, waar hij
24 Apr. 1852 na een landurige ziekte te BadenBaden overl. Keiser Nicolaas beval, een monument to zijner ear op to richten.
d. Laatste uitgaaf v. SHITKOWSKY gezamenl.

werken verscheen to s. Petersburg en te Carlsrube in 10 dln (1849 — '50).

Shylock is een bekende type uit Shakespeare's drama „d. koopman v. Veneti6" en
geldt voor 't toonbeeld v. een food, tuk op
geld en vijandig tegen al wat Christen is.
Si (Lat), wanneer, indien. — Si Diis placet,
Si
Als 't d. Goden behaagt, Zoo • God wil.
Deus nobiscum, Quis contra nos ? Zoo God met
—
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ons is, wie zal tegen ons ztjn? — Si Tabula
vera, Als d. zaak waar of echt is. — Si parva
licet componere magnis, Wanneer 't veroorloofd

is kleine zaken met groote to vergelUken
(ontleend a. Virgilius' „Georgics", waar deze
dichter d. arbeid der bUen vergelijkt met
Cyclopenwerk). — Si tacuisses, philosophus
mansisses, Hadt ge gezwegen, ge waart een
w'sgeer gebleven. — Si vis pacem,para bellum,
It ge vrede, bereid U voor d. oorlog.
Siak is d. naam v. een rivier en v. eon
rijk op d. oostkust v. 't eiland Sumatra. —
d. Rivier Siak ontspringt op d. oostelUke helling v. d. Boekit-Barisan en stort zich nit in
d. Brouwerstraat, gevormd door d. eilanden
Bengkalis on Padang a. d. eene en d. Sumatrawal a. d. andere zUde. Langs hare oevers
heeft men uitgestrekte bosschen, Kier on daar
afgebroken door kieine vruchtbare vlakten.
Stoombooten varen tot Pakan-Baroe d. rivier
op; bier worden d. boschproducten v. d.Siaksche bovenlanden verhandeld. Bij d. hoofstad
Siak is d. rivier 200 M. breed en 12 vademen
diep; ztj is zeer ver bevaarbaar. — 't Rijk
,Siak behoort administratief tot d. residentie
Sumatra's Oostkust en omvat 't middelste
gedeelte der oostkust v. Sumatra; 't wordt
bewoond door Mohammedaansche Maleiers en
vormt onder d. Sultan een a. Nederland schatplichtigen on leenroerigen staat.d.Hoofdstad,
Siak-Indrapoera, is een aanzienlijke handelsplaats, die vooral tabak, gambir, was, koffie,
rotan, pinang, getah-pertja en kokosnoten
uitvoert. Ingevoerd worden zout, rijst, petroleum, opium, snuisterijen on gedroogde kuit
v. d. troebroek. Dit alles gaat naar 't binnenland. In d. laatste jaren zijn in Siak tabaksplantages aangelegd.
Sialkot, een stad in d. Britsch-Indische
prov. Pendsjab, met 46 000 inw., die zich bezighouden met papiervervaardiging on katoenwevertj (grootendeels Mohammedanen).
Siam (v. 't Maleische sayam, d. i. bruin;
d. Birmaansche naam v. 't land, Sian of Sjyan,
moet v. 't Sanskrietsch schyama, d. i. bruin,
afkomstig zijn; d. inheemsche naam is MyangThay, 'tgeen beteekent „land der vrijen"), eon
zelfstandig kouinkrUk in Achter-India, tuss.
5' on 22° N.-Br. on 96°-107° 0.-L. v. Greenw.
't Grenst in 't N. en W. a. 't Britsche AchterIndi6 (Birma), in 't Z. a. d. straat v. Malakka
on d. golf v. Siam en in 't 0. a. d. Fransche
bezittingen Kambodja, Anam on Tongking
on heeft eon oppervl. v. 13 818 vk. mijlen.
't RUk bestaat uit eigenlijk Siam on Laoland,
uit Siemrab en Battambong on uit schatplichtige Maleische staten. Siam en Laoland worden
door bergketenen doorsneden, die uit d. Chineesche prov. Yunnan komen; d.00stelUke keten
loopt in zuid-oostelijke richting en eindigt
in Kambodja, terwijI d. westelijke in zuideWire richting door Siam en 't Maleische schiereiland loopt. Kalksteen, gneis on graniet vormen d. voorn. bestanddeelen v. deze gebergten. In 't N. vindt men koper, antimonium,
magneetUzer, in d. rivieren goud, op verscheidene plaatsen edelgesteenten. Tusschen
d. beide bergketenen ligt een groote alluvial&
vlakte, die door d. Menam en zijn zijrivieren
wordt besproeid. d. Menam mondt 14 Bangkok
in d. golf v. Siam nit; d. huizen dezer stad zUn
grootendeels op palen en bamboo-vlotten gebouwd. Van d. jaarlUksche overstrooming v. d.
Menam en zijn zijrivieren hangt d. vruchtbaarheid v. 't land af; zelfs in d. hooger gelegen
Laostaten stUgt 't water gedurende d. regentijd 2,1-3 M. In 't W. wordt nog een gedeelte
v. Siam door d. Saluen en in 't O. een gedeelte
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door d. Mekong doorstroomd. Siam heeft een ' detch Choelalongkorn, die geb. werd in 1853
tropisch klimaat; v. Dec. tot Mrt waait d
on sedert 1873 zelfstandig regeert. Zie Bastian,
droge noordoost-moeson, gedurende welke d •
„Die VOlker des Oestlichen Asians” (3 din,
temperatuur tot 12° C. daalt; v. 1V1ei tot Oct .
1867), Bock•Schroter, „Irn Reiche des weiszen
heerscht d. zuidwest-moeson en stijgt d. ther
Elephanten" (1885), Chevillard, „Siam of les
mometer tot 35°. d. Bergen zijn met dichte
Siamois" (1889), on Hallett, „A Thousand Miles
bosschen bedekt, vooral teak wouden; in
on an Elephant" (1889).
't gebied, dat jaarlijks door d. Menam over
Siberg (JOHANNES), in d. eerste jaren der
stroomt wordt, groeit rijst, katoen, peper , 19de eeuw gouverneur-generaal v. Nederl.
tabak, suikerriet, male en indigo. d. Dieren
Oost-Indie. Hij was geb. to Rotterdam, doch
wereld is gelijk a. die v. Voor-India; in d . v. zijn leven on daden is slechts weinig met
eenzame vlakte leven d. olifant en d. rhinozekerheid bekend. Naar 't schijnt aanvaardde
ceros. d. Witte olifanten worden hoog in eere
hij 23 Aug. 1801 zijn hooge waardigheid en
gehouden. Als ijverige Boeddhisten dooden d.
daarop ontving hij in Apr. v. 't volgend jaar
Siameezen geen enkel dier. d. Bevolking wordt
d. goedkeuring uit 't moederland. Hij was in
op 5 mill. zielen geschat en bestaat uit 2 mill.
d. handel zeer bedreven en gar daarvan bij
Siameezen, 1.' 2 mill. Chineezen, 1 mill. Laos,
verschill. gelegenheden doorslaande blijken.
, 2 mill. Maleiers,
1 /3 mill. Kambodjanen en
Met een bezending v. groot belang, waarmee
verder eenige vreemdelingen. d. Siameezen
eenige millioenen gemoeid waren, was hij
behooren tot 't Mongoolsche ras; d. leer v.
minder gelukkig, daar d. oorlog juist was uitBoeddha is d. godsdienst v. d. staat; zij heeft
gebroken, ten gevolge waarvan zij geheel in
grooten invloed op 't yolk uitgeoefend. d.
d. handen der Engelschen vial. Desniettemin
Talrijke priesters zijn belast met 't geven
ontving hij v. d. toenmaligen koning v. Holv. onderwijs en zijn tevens artsen. Vroeger
land, Lodewijk Napoleon, een blijk v. tevrewerd 't land door 2 koningen geregeerd, v.
heid, daar deze hem tot commandeur v. d.
wie d. tweede echter geen macht bezat. Sedert
orde der Unie benoemde. 29 Oct. v. 't daarop
deze gestorven is (1885) regeert maar den
volgend jaar verzocht on verkreeg hij zijn
koning. Deze oefent sedert 1874 d. wetgevende
ontslag als gouverneur. Hij was d. 34e in d.
macht uit met d. staatsraad en d. ministerreeks v. hen, die achtereenvolgens deze hooge
raad samen. Bij d. dood des konings verkiest
waardigheid bekleedden.
d. ministerraad zijn opvolger uit d. zonen,
Siberia, Zie 't art. 1?usland.
die hij nalaat. De 41 provincies, waarin 't land
Sibiriakow of Sibirjakow (ALEXANverdeeld is, worden door een phraya (raad)
DER), een Russisch industrieel on noordpoolbestuurd; d. schatplichtige landen hebben
reiziger, in Siberia gob. Hij studeerde to Zurich
hun eigen vorsten. 't Volk gaat gebukt onder
in d. chemische technologic, ondersteunde
zware lasten en heerediensten; een derde
krachtig d. Noordpooltochten v. prof. Nordensgedeelte des yolks bestaat uit slaven en lijfkjOld (zie dat art). on volbracht in 1880 ook
eigenen; 't aantal ambtenaren is zeer groot.
zelf (v. Malmo uit) een reis naar d. NoorEen strijdmacht v. 12 000 man, die door Eurodelijke IJszee, die hij tot d. monden v. d.
peesche officieren geoefend zijn, staat d. koning
JenisseI doorkruiste.
ten dienste. Alle mannelijke inw. zijn op hun
Sibylli.jnsche boeken. Under d. Sibyllen,
21e jaar dienstplichtig. d. Handel is bijna
v. welke men oudtijds waande, dat zij, door
geheel in d. handen der Chineezen; haar midd. invloed eener godheid in heilige verrukdelpunt is Bangkok; met Hongkong en Singaking gebracht, d. toekomst voorspelden, was
pore heeft 't drnkste handelsverkeer plaats.
d. Sibylle v. Cumae in Campanie d. beroemdd. Voorn. artikelen v. invoer zijn geweven
ste on v. haar oordeelde men, dat d. verzastoffen, spiritualien, edelgesteenten en galanmeling v. voorzeggingen en Grieksche verzen
teriewaren ; ultgevoerd worden o. a. (in 1888 ter
afkomstig was, welke onder d. naam Sibylwaarde v. 16,3 mill. dollars, terwijl er toen
lijnsche boeken bekend is. Zij worden volvoor 10,9 mill. werd ingevoerd) rijst, teakhout,
gens d. sage door d. Cumanische Sibylle zelf
peper, gedroogde on gezouten visch, rundvee,
of volgens anderen door een onbekenden
huiden en suiker. d. Handelsvloot telt 39
grijsaard a. d. Romeinschen koning Lucius
zeilschepen, in Europeeschen trant gebouwd,
Tarquinius Superbus ten getale v. 9 ten ver3 stoomschepen en een groot aantal vaarkoop aangeboden. Men vroeg er een verbazende
tuigen v. inheemsch maaksel. 't Aantal
som voor; toen d. vorst daarvoor d. koop
poststations bedroeg in 1887 75. Op d.
weigerde, verbrandde d. grijsaard er 3 boeken
Menam heeft een Engelsche maatschappij
van on vroeg hij voor d. overige 6 dezelfde
een geregelde stoombootvaart geopend. Door
som; en, toen d. koning bij zijn weigering
telegraaflijnen staat Bangkok in verbinding
volhardde, verbrandde hij nogmaals 3 boeken
met Saigoen, Tavoy (Birma), Zimme, Chanen eischte hij ook nu voor d. overige 3 d. voile
taburi en Paknam. Bangkok is d. hoofd- en
som, waarvoor d. vorst, daartoe doorpriesresidentiestad. d. Vlag v. Siam vertoont een
ters opgewekt, hen eindeltjk kocht; hij list
gouden zon op een rood veld. Siam, waar in
ze als een godspraak v. gewichtige staats638 n. Chr. uit Voor-Indie't Boeddhisme word
gebeurtenissen in een kelder onder d. tempel
overgebracht, stond v. d. 14e tot d. 17e eeuw
v. Jupiter Capitolinus neerleggen en stelde
bloot a. d. invallen der Birmanen ; v.1568—'90
ze onder d. bewaring v. twee mannen, duunzwas 't a. Pegoe onderworpen, in 1767 werd d.
viri
genaamd, wier getal naderhand
vroegere hoofdstad, Ajoethia, door d. Birmanen
10 on door Sulla tot 15 vermeerderd werd.
verwoest, doch in 1769 werd hun leger door
Bij 't verbranden v. 't Capitool met d.
d. Chineezen verdreven onder hun aanvoerder
tempel v. Jupiter gingen deze boeken verPhyatak. Deze maakteBangkok tot residentie
loren; doch na d. herbonwing v. 't Capitool
en verhief zich zelf tot koning. Daar hij
liet d. Senaat uit alle Grieksche on Italiaanwreed en willekeurig regeerde, werd hij in
sche steden alles, wat hier v. d. Sibyl1782 door zijn generaal Chakri yermoord, die
lijnsche werken voorhanden was, bijeenverd. tegenwoordige dynastic stichtte. Makazamelen en na een zorgvuldige afzondering
Mongkoet sloot met d. meeste zeevarende
der onechte omtrent 1000 wederom in d.
naties handelsverdragen; hij werd in 1868 opnieuwen tempel v. Jupiter Capitolinus in
gevolgd door d. tegenwoordigen koning Sombewaring brengen. Daar men echter zijn doe'
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zou gemist hebben, wanneer er, behalve d.
geheime godspraken der Sibylle, nog andere
bestonden, list d. Senaat meer dan eens wat
v. d. SibyllUnsche voorspellingen onder bijzondere personen berustte, opzoeken en verbranden. 'tZelfde deed ook Augustus ale pontifex maximus met 2000 zoodanige boeken;
doch hij list d. echte, na eon herhaalde toetsing, in 2 gouden kistjes onder 't voetstuk
v. d. palatijnschen Apollo bewaren. Ondertusschen namen deze voorzorgen 't geloof a.
alle voorspellingen, die men slechts voor
Sibylltinsche uitgaf, zoo weinig wag, dat
Tiberius opnieuw alle soortgelijke geschriften
list onderzoeken on er ettelijke v. behield,
waarop men reeds 13 jaar later weer d. aanneming v. een nieuw book voorsloeg.Intusschen bleven d. boeken bij d. Romeinen, langer
dan d. orakels bij d. Grieken, hun amnion
behouden; en, ofschoon zij onder Nero ten
tweeden male verbrandden, stemden echter
eenige laden v. d. Senaat, onder Aurelianus,
in 't 270e jaar onzer tUdrekening ervoor, hen
over d. uitslag v. d. Marcomannischen oorlog
to raadplegen. Voor 't overige waren zij toen
reeds zoozeer vervalscht, dat zelfs Christenen,
enkel uit zucht, om bekeerlingen te maken,
er voorspellingen aangaande d. Messias in
vonden. Ook deze verzameling verbrandde
onder Julianus, 363 n. Chr.; zelfs werd, onder
Honorius, in 395, door Stilicho een vierde a.
d. vlam opgeofferd, zonder dat men in lateren
ttjd opgehouden heeft met d. voorhanden zijnde
verzameling voor echt to houden en zelfs a.
een vijfde geloof te slaan. Toen Belisarius,
in 't midden der 6e eeuw, in Rome door
d. Gothen belegerd werd, wilde men uit twee
Sibyllijnsche verzen voorspellen, dat d. bele.
goring slechts tot in d., vijfde maand zou
duren; maar dit gebeurde niet. Over 't algemeen was d. uitlegging v. 't Sibyllijnsch
orakel zeer willekeurig. d. Nog aanwezige
verzameling, 't volledigst door Gallaeus (1689)
uitgegeven, is v. lateren Aid en moot voor
onecht gehouden worden.
Sic (Lat.), zoo, aldus; in recensies ook
ironisch gebezigd voor ei ! och, kom! of voor:
't staat er beusch zoo, woordelijk! — Bekende
spreekwoordelijke uitdrukkkingen zijn: Sic
erat in fatis (een were uit Ovidius), Zoo was
door 't noodlot bepaald!
Sic eunt fats horni—

num, Zoo gaat 't met d. rnenschen, Zoo is
's werelds beloop
Sic itur ad astra, Zoo
—

geraakt men tot d. sterren, Zoo komt men
tot eer on danzien (citaat uit Virgilius). —
Sic transit gloria mundi, Zoo gaat d. 'mister
der wergild voorbUl — Sic volo, sic jubeo; sit

150 rations volunias (eon were, uit Juvenalis'
SWAMI), ZO0 wit ik en beveel ik; d. reden zie
men in mttn
Sic vos, non vobis, Zoo
(werkt) g.11 dan, maar niet voor u.
Sicambren. (ook Sicambriers, Sigambren on
Sugambren genaamd), een der krachtigste on
011 ►est vermele Toll*. v. Gerrnani6. zu
worden 't eerst door Geer genoemd; wiens
vergeefeche tocht in 't jaar 65 v. Chr. tegen
hen en hun naburen gedcht was. ZU woonden
wagons Ain opgave *ht. bU d. Rijn, meer
bepaald (volgens andere bronnen) a. weerszUden v. d. Ruhr; terwUl hun noordelUke
grelle d. Lippe, hun suidelidke d. Sieg schUnt
geese. t to On. Met d. Usipeten en Tencteren
ondernamen ztj in 't jaar 16 v. Chr, een tocht
a. gene zUde v. d. RUn, waarop d.Romeinsche
stadhonder Lollius door hen geslagen werd.
Drusus trok in d. jaren 12 en 11 v. Chr. door
hun land, zonder hen to kunnen onderwerpen.
Daarentegen overwon hen Tiberius in 't jaar
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8 v. Chr. en verdreef deze ongeveer 40000
Sicambren n. Galli4. d. Romeinen meenden,
dat d. overige nagenoeg vernietigd waren. Dit
was echter geenszms 't geval, zooals blUkt uit
later wederom voorkomen bp Ptolemaeus
(2e eeuw n. Chr.) v. Sicambren a. d. Rijn;
terwUl 't bekend is, dat d. naam Sicambren
die was v. een der aanzienlUkste stammen,
waaruit d. volksvereeniging der Franken,
bepaaldelijk der Salische Franken, bestond.
't SchUnt, dat d. uitgewekene, niet overwonnen
Sicambren eenigen ttld onder d. naam Marsen
in 't land tuss. d. Boven-Eems en BovenLippe vertoefd hebben on daarna tot hun
oude woonstede zijn teruggekeerd.
Sicard (d. Abt ROCHE AldBROISE LIJCURRON)
was d. waardige opvolger v. d. beroemden
abt de l'Epee en wijdde evenals deze zijn
geheele leven a. d. opvoeding en 't onderricht
v. doofstommen. Geb. 28 Sept. 1742 to Fouseret, bij Toulouse, volbracht hij zijn studien
in deze stad; hij wijdde zich a. d.geestelUken
stand en werd kanunnik to Bordeaux en naderhand lid v. d. academie on 't museum dier
stad. Hier richtte hij een school voor doofstommen op, waarin hij d. ontwikkeling v.
een zUner belangrUkste kweekelingen, d.
bekenden Massieu, met d. grootste zelfvoldoening mocht ontwaren. SICARD, zich bij 't overMen v. d. l'Epde in 1789 to Parijs bevindende,
werd a. 't instituut voor doofstommen aldaar
tot zijn opvolger verkozen. Schoon hij in d.
woelingen der omwenteling tweemaal uit zijn
werkkring gerukt, eens ter gevangenis, ja
zelfs ter dood veroordeeld werd (waarvan
hem gelukkig d. horlogemaker Monnot redde)
on later naar Guyana gebannen werd (waaraan hij door d. vlucht ontkwam), zette hij
echter na d. regeeringsverandering v. 18 Brumaire (toen hij n. Parijs terugkeerdel zijn
menschlievenden arbeid met geestdrift voort
on genoot hij d. bescherming der opvolgende
besturen. SICARD overt. 10 Mei 1822 in d. ouderdom v. Nina 80 jaar. Behalve d. menigvuldige
blijken v. liefde, die hij v. zijn leerlingen ontving, genoot hij v. onderscheidene hoven en
vorsten d. vloeiendste betuigingen en bevazen v. hoogachting. HU was lid v. 't instituut
on heeft d. volgende geschriften in 't licht
gegeven : „Memoirs sur l'art d'instruire • les

sourds-muets de naissance" (1789), „Cathe.
chime at Insttuction chretienne l'usage
des sourds,muets" (1796), „Manuel de 1'Enfance,
contenant des elements de lecture at des
dialogues instructifs et moraux" (1796), „Elements de Grammaire generale, appliquee a la
langue francaise" (1799, 2 dln),
naissancee pour
servir a l'Oducation des sourds-muets" (1800
en 1803), „De l'homme et de ses facultes physiques et intellectuelles, de ses devoirs et de
ses esperances" (1802, 2 dln) en ”ThOorie des
signes pour l'instruction des sourds,muets"
(1808, 2 dln).
Sichem, later Sichar genoemd, was Oen

seer nude stad in Samaria, gelegen tuss. d.
bergen Ebal en Gerizim. BU d. splitsing v. 't
rUk v. Rehabeam in d. rijken Jude en- Isratl,
werd zij 't laatstgenoemde gevoegd on
diende zit) eenigen tijd a. koning Jerobeam
tot residentie. Na d. Babylonische
schaP word Sichem d. hoordzetel v. d. eeredienst der Samaritarien. Edam werd door
Johannes Etyreanus vervroest
Sichem (cueisToneL vie), eon Duitsch
houtgraveur, wel eons verward met d. veal
jOngeren kunstenaar v. denselfden naam,
woonde to Basel en was vooral in d. tweede
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helft der 16e eeuw werkzaam. Van zijn hand
zijn alle of d. meeste prenten in d. volgende
werken; „Flavii Josephs des hochberahmten
Geschichtschreibers Historien und Bucher"
41581), „Egeseppi, des hochberahmten christlichen Geschichtschreibers rani' Bucher" (1597),
„Titus Livius und L. Florus vom Ankunft
und Ursprung des Romischen Reichs" (1574
en '96), „Die dreizehn Ort der loblichen Eydgenossenschaft des alien Bundes hoher Teutscher Nation mit gar lustigen und schOnen
Figuren u. s. w., Gedrukt zu Basel bey
Christoffel von Sichem 1573" en „Grandliche
Beschreibung der freyen ritterlichen und
adeligen Kunst des Fechtens u. s. w., Durch
Joachim Meyer Freyfechter zu Strassburg"
(1570).

Sichem (CHRISTOFFEL en CAREL VAN) waren
verdienstelijke graveurs en houtsnijders, waarschijnlijk tegen 't einde der 16e eeuw te Delft
geb., zoodat 't niet onmogelijk is. dat zij d.
zoons v. bovengenoemde zouden zJjn. Wij
nemen deze beide kunstenaars in 645n artikel
op, omdat 't moeielijk te bepalen is wat
door d. een en wat door d. ander is gegraveerd en in bout gesneden in d. hieronder
te noemen werken. Zeker is 't, dat v. beiden
kopergravures worden aangetroffen in 't beroemde werk v. le Petit („La grande chronique ancienne et moderne de Hollande par
Jan Francois le Petit", 1601), waarvan d.
meeste iets later afzonderlijk werden uitgeg.
onder d. titel „d. Gouverneurs en gouvernanten v. d. Nederlanden", met d. verrnelding:
,,Men vindt ze to coop bij Hans Christotfel
v. Sichem, figuer-snUder", 1603 (een derde
broeder of dezelfde ale Christoflel?). d. Titel
en 't portret v. le Petit zijn, met nog eenige
andere v. bovenbedoelde prenten, voluit CHRISTOFFEL VAN SICHEM geteekend. Overigens zijn
(1. meeste met 't monogram C. V. S. geteekend, 'twelk, ofschoon CAREL VAN SICHEM
zich ook wel K. V. S. teekent, evengoed CHRISTOFFEL als CAREL VAN SICHEM kall beteekenen.
Dezelfde prenten komen nogmaals voor in
eon beschrijving der voorn.krtjgsgebeurtenissen in d. Nederlanden, die to Arnhem in 1604
't licht zag, en later made in d. „Nederlandsche Historien" v. E. v. Meteren, die in 1611 en
1614 't licht zagen. Behalve deze graveerde
CAREL (en wellicht ook CHRISTOFFEL) nog
andere prenten, die in 1609 to Arnhem werden uitgeg. onder d. titel „Iconica et historica
descriptio praecipuorum haeresiarcharum",
waaronder d. portretten voorkomen v. Bernard Knipperdolling, Jan v. Leyden, Thomas
Manzer en eenige andere geestdrijvers. Op
elke prent komt een levensbeschrijving v. d.
voorgestelden persoon in d. Latijnsche taal
voor. Er bestaat ook een Duitsche uitgave
van. die to Amsterdam bi,j Cornelis Niclaus
(1608) 't licht zag.
Eenige jaren later had CHRISTOFFEL VAN
SICHEM een kunsthandel to Amsterdam,'tgeen
blijkt uit 't adres eener reeks v. 4 prenten
met d. Evangelisten, aldus luidende: „Tot
Amsterdam by Christophel v. Sichem FiguerSnyder in de seylende Windt-Waghen". Ook
noemt hij zich op 't titelblad v. d. bijbel, die
in 1646 bij P. J. Paets verscheen. CAREL VAN
SICHEM was waarschijnlijk reeds vroeger overl.
CHRISTOFFEL VAN SICHEM Z011 een leerling v.
Goltzius geweest zijn. Althans arbeidde hij
naar diens werken. Zijn houtsneden naar
Goltzius behooren tot zijn voorn. werk; over
't algemeen was hij vooral als houtgraveur
verdienstelijk.
Behalve d. „Biblia sacra" in 2 dln, eerst to
VIII.
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Antwerpen on later bij Paets gedrukt, met
Gothische letters en houtsneden naar Darer,
Lucas v. Leyden, Holbein, G. Pencz, Heemskerk, Goltzius e. a., verschill. andere bijbelsche prentboeken, d. Desideria, emblematibus, elegiis et atfectibus S. S. Patrum
illustrata" (1628) on eenige reeksen, zooals „De
Passie" (9 houtsneden), „d. Apostelen" (12
stuks), „d. Vier Evangelisten", „d. Kerkleeraars" on „d. 12 maanden", kent men v.
VAN SICHEM eenige losse prenten, o. a. schoone
kopieen naar A. Diirer (Christus in 't vagevuur, d. openbaring v. Johannes, s. Joris e. a.)
en naar Goltzius (Judith on Holophernes,
Koning David, d. besnijdenis v. Christus e. a.).
Eindeltjk wordt door eenige schrijvers gewag gemaakt v. een nog jongeren CHRISTOFFEL VAN SICHEM en door Heineken v. een CORNELIS VAN SICHEM; v. d. laatste echter is geen
stellig spoor to vinden; er schijnt alleen een
verwarring der namen to bestaan.
Siciliaansche vesper. Onder dezen
naam staat in d. geschiedenis d. moord bekend, die op Paaschmaandag 30 Mrt 1282
tijdens d. vesper to Palermo aanving en zich
vervolgens ook over andere steden v. Sicilie
uitstrekte. d. Aanleiding tot dit bloedbad lag
in d. wreedheid, waarmee Karel v. Anjou over
Sicili8 regeerde, nadat hij er zich met behulp
v. d. paus in 1268 meester v. gemaakt had.
Al d. Franschen werden met vrouw en kinderen om 't leven gebracht; zelfs d. Siciliaansche vrouwen, die met Franschen gehuwd
waren, werden vermoord. Ten gevolge v. dit
moordtooneel ward Sicilie door Peter III,
koning v. Aragon, a. d. Fransche heerschappij
ontrukt. — Zie Amari, „La guerra del Vespro
Siciliano" (1841). Bekend is ook d. vermaarde
opera „La Vepre sicilienne".
Sicilie (Lat. en Ital. Sicilia), 't grootste
eiland v. d. Middell. Zee, gelegen tuss. 36° 41'
en 38° 15' N.-Br. en tuss. 12° 25' en 15° 42'
0.-L. v. Greenwich. 't Wordt door d. 4 KM.
breede straat v. Messina v. Italie gescheiden
en helft d. gedaante v. een driehoek (vandaar
in d. Oudheid Trinacria), wiens eene zijde,
320 KM. lang, naar 't N., tweede, 215 KM.
lang, n. 't 0. en derde, ter lengte v. 285 KM.,
naar 't Z.-W. gekeerd is. d. N.-0.-punt is
Capo di Faro, d. Z.-0.-punt Capo Passaro, d.
W.-punt Capo di Boeo. d. N.-kust is 't onregelmatigst en helft ook d. meeste en diepste
insnijdingen, o. a. d. baai v. Castellamare, d.
bochten v. Palermo en Cefalu on d. baai v. Millazzo. d. Grootte v. 't eiland bedraagt 469 vk.
mtjlen, bevolkt door 3 326 000 inw. (1892). —
Sicilie is zeer bergachtig. d. Eenige groote
laagvlakte is die v. Catania, 11 KM. lang en
30 KM. breed. Aan d. N.-kust strekt zich een
voortzetting v, d. Calabrische Apennijnen uit,
tot een hoogte v. ongev. 1000 M., met diepe
dalkloven. Zij is deals met weelderigen plantengroei bedekt, deals geheel kaal en bestaat uit
gneis en glimmerlei met massa's en gangen
v. graniet, leisteen en grauwak, die n. 't W.
en op d. toppen met zandsteen zijn bedekt.
In 't W. helft echter kalksteen d. overhand.
Daze bergketen draagt geen afzonderlijken
naam; alleenstaande groepen zijn: d. Monti
Peloridi in d. N.-0.-hoek met d.1130 M. hoogen
Dinnamari en d. Monti Nebrodi met d. Madonia
(1925 M.). d. Helling in 't N. naar zee is sten,
terwijl men in 't Z. een plateau helft v. 300-400
boogte, dat allengs n. 't Z. afdaalt en waarop
zich d. Monte Commarata tot 1567 M. on d.
kripberg S. Juliano tot 1176 M. verheft. In
't Z.-0. v. 't eiland, in Val di Noto, heeft men
een menigte vulkanische gesteenten, basalt
35

SIC.
en basalttuf, terwij1 d. sltjkvulkaan Maccaluba
bij Girgenti a. d. vulkanische werkzaamheid
in 't Z. herinnert. Een zelfstandig gebergte
vormt d. Etna. In d. omstreken v. Girgenti
en Caltanisetta vindt men d. beroemde Siciliaansche zwavellagen; minerale bronnen en
baden heeft men bij Ali, Termini, Sciacca,
Catania, Aquarossa e. a. plaatsen. Sicilie is
overigens arm a. water; men heeft er wel
vele rivieren, maar deze drogen 's zomers
nit (een gevolg v. d. dan heerschende regenloosheid), terwij1 zjj in 't voorjaar en 's winters
dikwijls plotseling aanzwellen en groote verwoestingen aanrichten. 't Grootste meer v.
't eiland is d. Riviere di Lentini, die 's zomers
door Naar uitwasemingen d. omstreken verpest. Overigens is 't klimaat v. Sicilie gezond. d. Groote zomerhitte, die bij 't waaien
der sirocco niet zelden tot 36° C. stijgt, wordt
door d. zeewinden aanzienitjk getemperd. d.
Thermometer staat nooit op 't vriespunt; d.
gemiddelde temperatuur bedraagt 17 1/2°C.
d. Grond behoort op Sicilie meerendeels a.
d. adel en d. geesteltjkheid, die d. landertjen
in kleine stukken en slechts voor korten ttjd
verpachten; een gevolg hiervan en v. 't gebrek
a. water is, dat 't vroeger zoo vruchtbare
eiland in latere Wien hard achteruit is gegaan.
d. Voorn. artikelen v. uitvoer zijn : zuidvruchten, met name oranjeappels, citroenen, granaten, pistacien, kastanjes, walnoten, s. Jansbrood, vijgen, rortjnen en abrikozen, benevens
manna v. d. mannaesch, zoethout, katoen,
tarwe, rijst en peulvruchten. Zeer belangrtjk
is d. cultuur v. d. wijnstok (160 000 HA.) en
v. d. olijfboom, terwij1 d. zijdeteelt made
een voornaam middel v. bestaan is. Niet
onbelangrtjk is ook d. veeteelt en d. naburige
zeeen leveren een menigte tonijnen, sardellen on koralen op. 't Rtjk der delfstoifen
levert bovenal zwavel; voorts zilver, koper,
lood, steen- en zeezout, verschill. soorten
v. marmer en agaat. d. Industrie is v. weinig belang on bepaalt zich tot linnen- on
wolwaren, messen on scharen, zijde, leder,
essenzen (Messina), Uzergietertjen (Palermo)
en vele luxeartikelen v. lava en marmer
(Catania). d. Zeehandel, waarvan Messina,
Palermo, Catania en Girgenti d.middelpunten
zijn, is tegenwoordig in handen v. d. Sicilianen zeli.
d. Bevolking v. 't eiland bestaat uit nakomelingen v. d. verschill. stammen, die 't
voor en na beheerscht hebben, Grieken, Carthagers, Romeinen, Gothen, Saracenen, Noormannen, Spanjaarden, Franschen en Duitschers. 't Volksonderwijs laat nog zeer veel to
wenschen over, een gevolg v. 't eeuwenlange
wanbestuur, Kier door verschill. regeeringen
uitgeoefend. Eerst in d. laatsten ttjd is er
veel tot verbetering v. 't volksonderwljs
gedaan. Universiteiten heeft men to Palermo,
Catania en Messina; deze steden hebben
bovendien aanzienljjke bibliotheken, terwiji
Palermo ook in 't bezit is v. een belangrUk
museum.
Weinige landen zijn zoo zeer v. bun vroegere
grootheid en luister afgedaald ale dit zoo
schoone eiland, waar d. natuur nog altUd rijk
en welig, maar d. bewoner arm en achterlIjk
is. „Wear eens machtige republieken heerschten, die d. zee met hare vloten bedekten en
hare steden met d. heerlljkste kunstwerken
versierden, leeft thans een armoedige bevolking, die in ontwikkeling en welvaart bij
schier alle landen v. Europa ten achter staat".
Onlusten en woelingen gin ook onder d. tegenwoordige regeering, die overigens reeds zeer
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veel goads tot stand heeft gebracht, nog algid
a. d. orde v. d. dag; d. wegen zUn er onveilig,
d. openbare macht wordt niet gehoorzaamd.
d. inw. (6000 a 7000 op een vk. miji) leven
meestal v. d. dag in d. dag, opeengehoopt in een
aantal zeer vervallen steden. dorpen vindt
men er weinig on d. meeste liuizen in 't verwaarloosde binnenland zijn weinig meer dan
vuile steenhoopen, zonder vensters en ternauwernood in staat om regen of wind of teweren. In 't geheel heeft men op Sicilie niet
minder dan 60 steden met meer dan 10 00G
inw., een getal, dat verbazend groot mag
heeten in vergeltjking blJv. met ons land of
met 't koninkrijk Saksen.
Administratief wordt Sicilia verdeeld in 7
provincies (Caltanisetta, Catania, Girgenti,
Messina, Palermo, Syracuse en Trapani), met,
362 gemeen ten ; met betrekking tot d. kerk
onderscheidt men 19 parochien. — Zie verder
't koninkrijk Italie, waartoe Sicilie sedert
1860 behoort, en ook 't volgend art. Tot d.
belangrijkste werken over dit eiland behooren,
behalve d. reisboeken v. Badeker on GsellFels, Bianchini, „Storia economico-civile di
Sicilia" (2 dln, 1841), Amasi, „La Sicile et len
Bourbons" (1849), San Filippo, „Compendio
della storia di Sicilia" (1870), on Di Marzo,
„Bella arti in Sicilia" (1858).
Sicilian (d. beide), ook Napels on Sicilia
genoemd, is d. naam v. een voormalig koninkrtjk, sedert 1860 tot 't koninkrijk Italie behoorende. 't Bestond uit twee gedeelten, 1°. 't
zuidelijk gedeelte v. 't schiereiland Italie, dat
een oppervl. v. 1564 vk. geogr. mtjlen had en
omstr. 6 600 000 inw. telde; 2°. 't eiland Sicilia
met d. daarbij behoorende kleine eilanden, in
't noorden d. Liparische, in 't westen d. Aegatische, voorts Ischia, Capri, Lampedusa on
Pantelaria. samen 490 vk. mtjlen groot on
ruim 3 millioen inw. tellende. Dit voormalige
koninkrijk had d. volgende ridderorden : v.
s. Januarius, s. Ferdinand, s. Constantijn,
s. George on Frans I. d. Hoofdstad was Napels.
d. Oudste geschiedenis v. Zuid-Italie is nauw
met die v. Rome verbonden. Oorspronkelijk
door Grieksche kolonisten bevolkt (GrootGriekenland), verhieven er zich verschill. vrijstaten, die echter d. een na d. ander voor d.
Romeinsche wapenen moesten bukken. Na
d. val v. 't West-Romeinsche rtjk deelde 't in
d. lotgevallen v. Midden- en Noord-ItaliO. d.
Pausen beschouwden zich in d. loop der
Middeleeuwen als opperleenheeren v. Napels
on Sicilie en meermalen ging dit land v. 't
eene stamhuis a. 't andere over. Van d. 16e
tot d. 18e eeuw maakte 't een gedeelte der
Spaansche monarchie uit on ward 't door
onderkoningen bestuurd. Sedert 1759 was
't een afzonderlijke monarchie geweest, die
ten onder ging door d. omwenteling v. 't
laatst der 18e on 't begin der 190 eeuw,
then 't nieuwe Napolitaansche rijk ward gesticht, a. walks hoofd eerst Jozef Bonaparte
en later Joachim Murat door Napoleon I
ward geplaatst. Na diens val kwam 't oude
stamhuis der Bourbons weer op d. troon, dock
deze vorsten, d. eisch des Ws niet begrij-.
pende, konden met bun Middeleeuwsche
regeering d. omwentelingsgeest niet beteugelen, waarvan 't gevolg was, dat Garibaldi
er in 1860 d. vaan des opstand
s opstak, die
't geheele rtjk met Sardinia vereemgen deed
(zie Sardini4).
Sickingen (FRANZ VON). 't Ideaal der
dolende ridderschap is eenigermate door
FRANZ VON SICRINGEN verwezenlijkt; hij stelde
zich ni., evenals ztj, tot levenstaak, onver-
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mogenden en verdrukten door d. kracht zijns
arms a. hun recht to helpen. Hij werd 1 Mrt
1481 op 't kasteel to Sickingen geb., in d.
Middel-Rijnkreits v. 't tegenwoordige groothertogdom Baden. Hoewel een ridder v.
weinig fortuin, heeft hij veal ondernomen on
tot een goad eind gebracht. Eerst diende hij
onder d. vanen der keizers Maximiliaan en
Karel V. Daarop keerde hij naar zijn goederen
terug en verdedigde hij er zijn verdrukte naburen, bijv. d. burgers v. Worms tegen hun
trotsche patricische raadsheeren. Hij Wilde
't despotisme der vorsten on d. hoogmoed der
geestelijken verbreken en streed met zijn
legertje eerst tegen d. hertog v. Lotharingen,
daarna tegen d. keurvorst v. Mainz. Zelfs
voerde hij, in gemeenschap met d. graaf v.
Nassau, oorlog tegen d. koning v. Frankrtjk en
verwoestte hij Picardie to vuur en to zwaard.
Hij ondersteunde d. hervormers, verdedigde
Reuchlin tegen d. Keulsche rnonniken en
nam Ulrich v. Hutten gastvrij in zijn slot op.
Hij was vdor d. tijd, waarin hij leefde, eon
Homerisch held en edel mensch. Hij overl.
in een oorlog tegen Trier, d. Palts en Hessen;
bij 't beleg nl. v. zijn slot Neustall bij
Landstuhl werd hij gewond en kort daarna
bezweek hij, 7 Mei 1523. — Goethe heeft vox
SICK1NGEN geschilderd in zijn „Gritz von Berlichingen"; nog beter wordt hij gekend uit
Munch, „Franz von Sickingen's Thaten, Plane,
Freunde and Ausgang" (1827—'28, 2 dln).
Sicyon, een der beroemdste, oudste en
fraaiste steden v. Oud-Griekenland, in d.
Peloponnesus niet ver v. Corinthe nab0 d.
zee. Zij was weleer in groot aanzien en bloei
door vele kunstenaars, inzonderheid schilders
en beeldhouwers. Sicyon had een eigen zeer
vermaarde schilderschool; men vervaardigde
er ook vele kunststukken uit metaal, waarmee
een belangrijke handel werd gedreven. In
rijkdom ,en prachtige gebouwen muntte zij
int boven d. overige Grieksche steden; terwijI
zij om eon tempel v. Venus (Sicyoaia geheeten) beroemd was. Reeds in d. hooge Oudheid
vormde Sicyon met d. omliggende streken
een kleinen afzonderlijken stoat en men noemt
verscheidene koningen of vorsten, die daarover zouden geregeerd hebben. Naderhand
voerde men er d. volksregeering in en Sicyon
hehield zijn onafhankeltjkheid tot na d. Perzische oorlogen; doch 't leed veel door d.
burgertwisten der Grieken, waarin 't nu voor,
dan tegen Athena partij koos. Toen sommige
gezagvoerders en voornamelijk Nicocies 't
yolk onderdrukten, bevrijdde Aratus, een
even rechtschapen burger als groot veldheer,
zijn vaderstad en bewuog daze or hoar toe tot
't A chaIsche verbond toe to treden (251 v.
Chr.), waarin Sicyon eenigen tijd een gewichtige en luisterrijke rol speelde; doch't moest
ook later in 't lot v. dit verbond deelen en
geraakte onder d. heerschappij der Romeinen.
d. Stad zelf werd door een verschrikkelijke
aardbeving verwoest ; haar overblUfselen liggen in d. nabijheid v. 't tegenwoordige dorp
Vasilika en zijn door vele reizigers beschreven.
Sidderaal. d. Sidderaal (Gymnotus electrtcus L.) behoort tot d. onderorde der physostomi in d. orde der beenvisschen (teleostei).
Hij heeft een lang en slank Heirloom, met
zeer onduideltjke schubben bedekt; zijn staartvin is met d. aarsvin samengegroeid. Hij
leeft in Zuid-Amerika in zoet water en bereikt d. aanzienlijke lengte v. bijna 2 M. 't
Merkwaardigste v. dozen visch is zijn electrisch orgaan, bestaande uit twee grootere,
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bovenste en twee smallere, onderste deelen,
welke gevormd worden door vliezige,aponeurotische tusschenschotten, die in d. lengte
des lichaams bijna evenwUdig a. elk. loopen
en tusschen welke zeer fijne, dwarse plaatjes
liggen, die dichtbUeen geplaatst zijn, waardoor
kleine, met vo•ht opgevulde vakjes ontstaan.
d. Schol:ken hangen v. d. wil des diers af.
d. Electrische of sidd eralen worden 't overvloedigst in Guyana gevonden, waar zij in d.
groote, maar niet diepe moerassen of stilstaande moron door d. inboorlingen op d. volgende zonderlinge wijze gevangen worden, die
een ooggetuige, d. groote von Humboldt, ons
verhaalt (zie von Humboldt, „Recueil d'Observations de Zool. et d'Anat." en „Reise in die
Aequinoctial-Gegenden"). d. Half en half in
't wild rondloopende paarden op daar aanwezige vlakten worden troepsgewijze in zulk
een moeras gejaagd. Zij verzetten zich daartegen op alle mogelijke wijze, vermoedende,
wat hun zal overkornen, en spannen, ten einde
d. gevaarlijke vijanden to ontgaan, die zij in
't water aantreflen, alle krachten in om d.
oever to bereiken, maar worden door d. Indianen met spietsen in 't water teruggedreven.
d. Alen v. hun zijde makon gebruik v. d.
hun door d. natuur toebedeelde kracht om
daze lastige gasten uit hun risk to verdrijven.
Nu . volgt er. tuss. beide partijen een vreeselijk gevecht, waarbij echter d. paarden, ten
minste in d. beginne, alleen d. lUdende partij
uitmaken. Met to berge staande manen, met
smart. angst en woede in 't vurig rollende
oog steigeren en springen zij, terwtjl hun v.
alle kanten d. dood bedreigt, in 't water terug,
walks oppervlakte met ontelbare geelkleurige
alen bedekt is, die met d. grootste levendigheid rondzwemmen, om to dooden wat hun
rust storen wil. Zij sluipen d. paarden onder
d. buik en door hun electrisch orgaan to ontladen treffen zij met een slag 't hart en d.
ingewanden. 't Paard, dat zulk een good toegebrachten slag bekomt, wordt bedwelmd,
zinkt naar beneden en verdrinkt. Andere,
lichter getroffen en gelukkig genoeg, om d.
oever to bereiken, strekken zich, in alle laden
als verlamd, ter aarde uit. Na een kwartier
is 't gevecht afgeloopen en 't tooneel verandert; d. alen, als ontladen electrische batterUen, kunnen geen sterke schokken meer
geven; zij zwemmen afgemat rond en om d.
paarden, die weer mood krijgen, to ontvlieden
naderen zij d. oever, wear zij door d. Indianen met harpoenen op 't land getrokken
worden. Ook dan zelfs zijn d. eerste schokken, die zij geven, zeer gevoelig.
Sidderrog, 'Lie Roggen.
Sideraallicht is 't licht, verkregen door
eon knalgasvlam (zie Knalgas) op een stukje
kalk to richten, dus 'tzelfde als 't licht v.
Drummond. Ongeveer 30 jaar geleden heeft
men in Frankrijk, Engeland en Napels vele
proeven genomen om dit licht voor straatverlichting to gebruiken. 't Is echter nooit in 't
groot toegepast, eensdeels wegens zijn duurte,
anderdeels omdat 't minder doelmatig is, een
groote ruimte to verlichten door eon zeer
sterk licht uit slechts eenige punten, dan door
dit to doen met vele zwakkere maar gelUkmatig verdeelde lichten.
Sideriet is een glasachtige verscheidenheid v. k warts, v. eon indigo- of Berlijnsch
blauwe kleur; 't komt o. a. voor bij Golling
in d. nabijheid v. Salzburg. Ook 't in d. natuur
voorkomende ijzerspaath (zie 't art. Ozer) draagt
soms d. naam sideriet.
Sideroliethen, sterrensteenen, asteriatie-
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ten, worden een soort versteende schelpdier-

tjes genoemd, die vooral in 't krtjttut v. d.
s. Pietersberg btj Maastricht voorkomen. Doze,
tot d. orde der foraminifera in d. klasse der
rhizopoda behoorende diertjes werden door
Lamarck 't eerst sideroliethen genoemd en
onder d. polypen gerangschikt; later bracht
ha hen tot d. cephalopoda onder d. weekdieren en wel tot d. familie der nautilidae. d.
BU Maastricht voorkomende soort, d. siderolithus calcitrapotides, is een klein veelhuizig
schelpdier, v. een stervormige gedaante of
eenigszins op eon voetangel geltjkende, v. 2
tot 3 millimeters breedte, waarvan d. schtjf a.
weersztjden bol en met knobbelachtige puntjes bezet is. d. A an elk. liggende windingen
zijn uitwendig onzichtbaar en v. overdwarse,
niet doorboorde tusschenschotten voorzien;
d. rand of omtrek loopt straalvormig, met
ongelUke lobben, uit.
Sidney, Zie Sydney.
Sidney (ALGERNON), tweede zoon v. Robert,
graaf v. Leicester, ward omstr.1620te London
gab. Hij volgde zijn vader in 1632 n. Donemarken, waarheen daze zich als gezant begat',
in 1636 ging hij mee n. Frankrijk en vervolgens n. Ierland, waar zijn vader tot gouverneur benoemd was, en hij ward hier nu a. 't
hoofd v. een compagnie geplaatst. Gedurende
d. opstand in Ierland gedroeg hij zich zeer
heldhaftig en, toen er in 1643 een wapenstilstand gesloten was, ward hij door Karel I
naar zijn hof geroepen. Nauwelijks echter was
htj in Engeland aangekomen, of hij ward op
bevel v. 't parlement, dat in verzet gekomen
was tegen d. koning, gevangen gekomen.
Nadat Leicester on zip zonen openlijk d. zijde
des konings hadden verlaten, word SIDNEY
kolonel in 't lager v. 't parlement on spoedig
daarna luitenant-generaal. Hij was vervolgens
gouverneur v. Dublin en later v. 't kasteel v.
Dover. Benoemd tot lid der gerechtscommissie, a. wie was opgedragen 't vonnis over
Karel I to vellen, woonde hij wel d. beraadslagingen btj, maar hij bleef wag, toen 't doodvonnis ward uitgesproken, en weigerde made
d. akte tot uitvoering to onderteekenen.
SIDNEY was een warm republikein en onttrok
zich a. d. openbare aangelegenheden, toen
Cromwell zich tot protector had laten benoemen; hij leefde toen stil op zijn familiegoed
to Penshurst en schreef daar waarschtjnltjk toen reeds zijn beroemde „Discourses
concerning government" (1698; meermalen
herdr.). Nadat Richard Cromwell zich v. d.
regeeringszaken had teruggetrokken, verliet
SIDNEY d. plaats zijner afzondering; hij ward
tot lid v. d. Staatsraad benoemd en in 1659
met een zending n. Denemarken belast; hij
beyond zich nog to Kopenhagenoen d.
Stuarts in 1660 op d. troon v. Engeland
E
hersteld werden. SIDNEY maakte echter, om
welke reden dan ook, geen gebruik v. d. bij
die gelegenheid uitgevaardigde amnestie on
vertoefde gedurende 17 jaren in Italia, Zwitserland en FrankrUk. Op verzoek v. SIDNEY'S
vader stond koning Karel II . hem in 1677 toe,
n. Engeland terug to keeren. Tot niet geringe
ergernis v. 't Hof ward SIDNEY in 1678 lid v.
't Lagerhuis, waarin litjdoor zijn vurige
welsprekendheid en waardige houding grooten
invloed uitoefende. — Na d. val v. 't ministerie
Shaftesbury (zie Shaftesbury) vervolgde d.
Hof-parttj op allerlei wtjze d. hoofden der
Whig-parttj, waartoe ook SIDNEY behoorde;
hij, Russell e. a. werden beschuldigd v. deelneming a. een samenzwering ('t zoogenaamde
complot v. Rye-House), gesmeed tegen d.

548

SID.

koning en diens broader, d. hertog v. York
(later Jacobus II), voor wiens uitsluiting v.
d. troonsopvolging ook SIDNEY zeer getjverd
had. Ten gevolge v. daze beschuldiging ward
SIDNEY door rechters, die alien tot d. Torypartij behoorden on a. wier hoofd d. beruchte
Jeffreys stond, wegens hoogverraad ter dood
veroordeeld, niettegenstaande er geen vol.
doende bewUzen zuner schuld konden geleverd
worden. SIDNEY eindigde zijn leven, 7 Dec. 1683,
op 't schavot. Zijn veroordeeling was een
openlijke verkrachting v. recht en wet; 't
nageslacht liet d. ongelukkigen republikeinschen staatsman zooveel mogelijk recht
wedervaren, daar 't vonnis, waarbij SIDNEY
veroordeeld was, in 1689, onder d. regeering
v. Willem Ill, bij een parlementsbill vernietigd en zijn naam in sere hersteld ward. —
Niettegenstaande eenige groote gebreken,
was SIDNEY zonder twijfel een uitnemend
mensch; daarom verwekt 't bevreemding,
in d. geschiedboeken to lezen, dat hij in der
tijd zijn diensten voor geld a. Ledewijk XIV
verkocht. — Zie over hem 't work v. Hollis,
die d. „Discourses" met 't verhoor, d. apologie
on onderscheidene brieven v. SIDNEY uitgaf
(1772), alsmede Collin's verzameling v. SIDNEY'S
handschriften en Blencowe, „Sidney-papers"
(1825). Vergel. Grey, „Secret history of the
Rye-house-plot and of Monmouth's rebellion"
(1754).
Sidon, welks naam visschersstad beteekent, was met Tyrus, waarmede 't gewoonitjk
in een adorn genoemd wordt, een der oudste
on voorn. steden v. Phoenicia, gelegen in een
enge vlakte langs d. Syrische kust der Middellandsche Zee. Zij telde ongeveer 60 000 inw.
en was ten tijde v. Homerus d. beroemdste
v. ails steden, wat kunstwerken betrof, en
later vermaard om haar handel. Omstr. 720
v. Chr. moest zij zich a. d. Assyrischen koning
Salmanassar onderwerpen; later kwam zij
onder 't bestuur der Babylonische vorsten.
Wegens een verbond met 't koninkrijk Juda
ward Sidon 13 jaar lang door Nebucadnezar belegerd. Onder d. heerschappij der
Perzen herkreeg 't land d. ouden bloei en
stelde 't zich a. d. spits v. een opstand tegen
Artaxerxes III; doch doze vermeesterde d.
stad door verraad, waarop d. inw. zelf haar
in d. arch legden (351 v. Chr.). Weer herbouwd,
herstelde d. stad haar handel eenigermate,
doch ztj moest zich in 333 v. Chr. na d. slag bij
Issus a. Alexander v. Macedonia onderwerpen,
na wiens dood Sidon onder d. heerschappij
der Egyptische koningen kwam. Later ward
daze landstreek met Syria vereenigd en
eindelijk deelde zij in 't lot v. al haar naburen
door een wingewest v. Rome to worden. d.
Zeerooverij was in Sidon even gezien en
voordeelig als d. handel; d. ntjverheid bloeide
er voornamelijk door 't purperverven, 't verwerken v. barnsteen on 't slijpen v. glas,
waarvan d. vervaardiging door een burger
v. Sidon zou zijn uitgevonden. — Tegenwoordig
is Sidon onder d. naam Said of Saida bekeud
on slechts een armoedig vlek.
Sieber (FRANZ WILHELM), een Duitsch
natuuronderzoeker, in 1789 to Praag gab., waar
htj ook geruimen tijd als geneesheer werkzaam was. In 1817 ondernam hij een reis naar
't Oosten, bepaaldelijk naar 't eiland Creta en
't Ntjldal. Nadat hij zijn verzarneling v. Egyptische zeldzaamheden a. d.koninklUke Academie v. Wetenschappen to Munchen voor 6000
flortjnen verkocht had, maakte htj een reis
om d. wereld; 20 Aug. 1822 vertrok htj v.
Marseille en 14 Juli 1824 kwam hij to London
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v. zijn tocht terug. Hij hield te Dresden een
tentoonstelling der door hem verzamelde
zaken; reeds toen echter vertoonden zich bij
hem sporen v. waanzin, die zich vooral uitte
in 't beweren, dat hij een arcanum tegen
d. watervrees ontdekt had. In 1829 beyond
hij zich te Parijs, vanwaar htj naar zijn
geboorteplaats terugkeerde; hij sleet er zijn
laatste levensjaren in een krankzinnigengesticht en overl. in 1845. Van zijn geschriften
vermelden wij „Herbarium Florae aegyptiacae,
sive collectio stirpium rariorum Aegypti
indigenorum" (1820), „Herbarium Florae creticae" (1820), „Ankiindigung von Herbarien"
(1821), „Heise nach der Insel Creta im griechischen Archipelagus im Jahre 1817" (1823, 2 dln,
met platen; in 't Nederl. vertaald, 1823,2 dln),
_Reise von Cairo nach Jerusalem und wieder
zuriick, nebst Beleuchtung einiger heiligen
Orte" (1823, met platen), „DOcouverte sur la
guerison de la rage des chiens" (1829) en
„Decouverte sur la guerison de la paralysie,
de l'apoplexie'' enz. (1830).
't Naar SIEBER genoemde plantengeslacht Siebera Gay behoort in d. familie der samengestelden (Compositae) tot d. afdeeling der
Cynareae, terwijl d. door Reichenbach, Schrader en Sprengel opgestelde geslachten Siebera
en Sieberia niet ,als afzonderlijke plantengeslachten worden aangenomen. — Zie Dr.
Legis Gluckselig, „Franz Wilhelm Sieber.
Ein biographischer Denkstein" (1847, met
portret), en Dr. Fischel, „Bericht fiber die
Prager Irrenanstalt" (1847).
Siebold (voN), een familie, v. welke verschillende leden zich vooral voor d. geneesh eel- en verloskunde verdienstelijk maakten.
geb. 4 Nov. 1736
-KARLKASPARVONSIEBOLD,
te Nidecken (in 't hertogdom Gulik), verbeterde
als prof. in d. ontleed-, heel- en verloskunde
d. academische inrichting v. d. genoemde
vakken op doeltreffende wijze, bracht 't onderwijs in verband met d. practische gelegenheden tot oefening, die reeds bestonden, maar
als zoodanig niet gebruikt werden, verbeterde
die instellingen en verwierf zich vooral naam
als een uitstekend chirurg. Ter erkenning
zijner diensten, gedurende d. oorlog in d. hospitalen bewezen, werd hij in 1801 in d. adelstand verheven. Hij overl. 3 Apr. 1807. JOHANN GEORG CHRISTOPH VON SIEBOLD, d.
oudste zoon v, d. voorg., beklom in 1790 d.
leerstoel in d. verloskunde en overl. als prof.
in d. physiologie, cliniek en verloskunde te
Wilrzburg, 15 Jan. 1798. — JOHANN THEODOR
DAMIAN VON SIEBOLD, d. tweede zoon, overl.
als oppergeneesheer (Medizinaldirector) te Darmstadt, 6 Dec. 1828. — JOHANN BARTHEL VON
SIEBOLD, d. derde zoon, die d. vader in 1797
wend toegevoegd voor d. ontleedkunde en
d. chirurgie, overl. als prof. in d. chirurgie
en eerste chirurgien a. 't Julius-hospitaal te
Wurzburg 28 Jan. 1814. — ADAM ELIAS VON
SIEBOLD, d. vierde zoon, d. beroemdste v. d.
broeders, werd te *Wilrzburg 5 Mrt 1775 geb.
Oorspronkelijk werd hij voor d. koophandel
opgeleid en inderdaad was hij ook eenige
maanden op een handelskantoor to Augsburg werkzaam; maar hij besloot later,
zich op d. geneeskunde toe to leggen. Na
zijn academische studin to Jena, Gottingen
en Wurzburg werd hij 1799 buitengewoon
hoogl. in d. geneeskunde to Wilrzburg en,
nadat hij in 1800 een reis n. Weenen had
ondernomen, bij zijn terugkeer medicinaalraad
en gewoon hoogl. In 1816 werd hij n. Berlijn
beroepen, waar hij d. verloskundige inrichting
stichtte en 12 Juli 1828 overl. Hij zocht a. d.
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verloskunde een hooger standpunt aan to
wijzen, terwijl hij d. physiologisch-medische
grondstellingen op d. verloskunde toepaste on
op die wijze d. mechanische eenzijdigheid
vermeed. Zijn hoofdwerk is 't classieke handbook over vrouwenziekten „Handbuch zur
Erkenntniss und Heilung der Frauenzimmerkrankheiten" (2 dln, 1811; herdrukt en overgezet in verschill. talen). Voorts verdienen
vermelding: „Lehrbuch der theoretischen und
praktischen Entbindungskunde" (1810) en
„Lehrbuch der Geburtshillfe" (5e uitg. 1831).
d. A angenomen stiefdochter V. JOHANN THEODOR DAMIAN VON SIEBOLD, Mariane Theodore
Charlotte Heiland, genaamd VON SIEBOLD, geb.
10 Dec. 1791 to Heiligenstadt (in Eichsfeld),
genoot gedeeltelijk V. haar vader, gedeeltelijk
v. haar moeder, Regine Josephe Henning,
praktisch onderricht in d. verloskunde. Deze
moeder hertrouwde met JOHANN THEODOR
DAMIAN VON SIEBOLD; zij oefende na dit huwelijk 't beroep v. vroedvrouw uit te Darmstadt en verkreeg d. doctorstitel in d. verloskunde te Giessen (1813). Mariane studeerde v.
1811-1812 te Gottingen onder d. leiding v.
Osiander en Langenbeck. Na afgelegd examen
verkreeg zij in 1814 verlof om d. verloskunde
uit to oefenen en zij verwierf d. doctorstitel
in d. verloskunde na een zeer degelijk geschreven verhandeling „Heber die Swangerschaft ausserhalb der Gebarmutter und fiber
eine BauchhOhlenschwangerschaft insbesondere" verdedigd to hebben. Sedert dien tijd
oefende zij haar yak uit in Darmstadt. In 1829
trad zij daar in d. echt met Doctor Heidenreich.
Zeer verdienstelijk hebben zich ook gemaakt
twee zonen V. JOHANN GEORG CHRISTOPH VON
SIEBOLD, namelijk PHILIPP FRANZ, geb. 17 Febr.
1796 to Wilrzburg, on KARL THEODOR ERNST,
geb. 16 Febr. 1804 to Wilrzburg. Beiden studeerden in d. geneeskunde. d. Eerste werd
in 1822 officier v. gezondheid in NederlandschIndie on vertoefde v. 1823—'30 in Japan, waar
hij d. geschiedenis on d. taal v. 't yolk en d.
natuurlijke historie v. 't land bestudeerde. In
1830 word hij echter uit Japan verbannen,
waarna hij zich tot 1859 bezighield met 't ordenen zijner verkregen bouwstoffen en meestal
to Leiden woonde. Een tweede reis door Japan
ondernam hij v. 1859—'63 on hij overl. to
Munchen 18 Oct. 1866. Hij was in d. Nederl.
adelstand opgenomen, met vele ridderorden
versierd on lid v. verscheidene wetenschappelijke genootschappen. Zijn belangrijkste werden
zijn „De historiae naturalis statu" (1824),
„Epitome linguae Japonicas" (1824), „Nippon"
(1832—'51), „Flora Japonica" (1835), „Fauna
Japonica" (1840), „Bibliotheca Japonica"
(1833—'41), „Annales d'horticulture et de 1?otanique" (1857—'60, 3 dln) en „Open brieven uit
Japan" (1861). — Zijn broeder werd in 1840
hoogl. to Erlangen, in 1845 to Freiburg, in 1850 te
Breslau en in 1853 to Miinchen, waar htj 7 A pr.
1885 overl. Deze maakte zich zeer verdienstelijk als zooloog en schreef o. a. „Beitrage
zur Naturgeschichte wirbelloser Thiere"(1839),
„Lehrbuch der vergleichenden Anatomic) der
wirbellosen Thiere" (1848) on „Die Silszwasserfische von Mitteleuropa" (1863). Met Kolliker
richtte htj in 1849 't „Zeitschrift fur wissenschaftliche Zoologie" op.
Sieg (d.), een rechter zijrivier v. d. Rijn,
die op d. Ederkopf in 't Westerwoud ontspringt, bij Siegburg d. vlakte betreedt en na
een loop v. 131 KM. beneden Bonn in d. Rijn
valt. d. Voorn. zijrivieren zijn rechts d. Agger,
links d. Helder on d. Niester. — Zie Weyden,
„Das Siegthal" (1865).
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een stall in d. Pruisische prov.
Westphalen, regeeringsdistrict Arasberg, a. d.
linkeroever v. d. Meg. Er ztjn twee kasteelen
der voormalige vorsten v. Nassau-Siegen, 3
kerken, een reaal-gymnasium, een ambachtsschool on 19 000 inw., die zich bezighouden
met katoen- en wolweverij, wolspinnerij,
papier-, leer- en zeepbereiding. Ook heeft men
er een grooten rUkdom v. ijzererts, dat in 22
hoogovens wordt uitgesmolten.
Siegen (LUDWIG VON), d. uitvinder der
zwarte kunst, welke eer vaak ten onrechte a. d.
graveur W. Vaillant, Lairesse, prins Ruprecht
v. d. Palts e. a. wordt toegekend. d. Berichten, door Sandrart omtrent deze uitvinding
meegedeeld, stellen 't boven alien twijfel, dat
SIEGEN haar gedaan en prins Ruprecht haar
verbeterd heeft. Bovendien is er een schrUven v. vox SIEGEN uit Sechten v. 19 Aug.
1642 a. d. landgraaf Willem VI v. Kassel, door
graaf L. de Laborde in zijn ,Histoire de la
gravure en maniere noire" (1839) meegedeeld,
waaruit 't fait duideljjk blijkt. In 'tzelfde
werk komen ook verschill. btjzonderheden
omtrent d. familie v. Siegen voor: d.geboorte
v. Lud wig, in 1609 op 't landgoed Sechten in
bisdom Keulen, wordt erin vermeld en
voorts dat htj, na to Kassel zUn opvoeding
to hebben genoten, in 1626 n. Holland reisde
om zich verder voor d. militairen stand to
bekwamen. Van 1639—'41 was hij kamerjonker a. 't Hessische hot en in dien tijd valt zijn
uitvinding, die 't gevolg was v. zijn kunstbeoefening, welke hU in Holland begonnen en
door 't teekenen v. portretten en 't graveeren
daarvan in koper had voortgezet. In 1654
leerde hij to Brussel prins Ruprecht kunnen,
a. wien htj zijn geheim meedeelde; deze
schepte er veel behagen in, 't zelf in practijk to brengen, en bediende zich daarbij v. d.
hulp v. d. reeds genoemden graveur W. Vaillant. Weldra ward ook nog door anderen in
dezelfde manier gegraveerd. Door d. domheer
Furstenberg uit Mainz en zUn leerlingen ward
d. nieuwe kunst in Duitschland verspreid;
door John Evelyn, Christ. Wren, William
Sherwin e. a. ward zU n. Engeland overgebracht; in Italie ward zij bekend door A. v.
Westerhout on 't eerst beoefend door Lorenzini, Metelli, Nari on Antonio Tadei; W.
Vaillant bracht haar in 1658 n. FrankrUk.
d. Uitvinder bleef intusschen in d.
tairen stand on woonde later to Wolfenbuttel waar hij in 1680 overl., eon talrtjk gezin
nalatende, waaronder echter geen schilder of
graveur. In 't genoemde work v. L. de Laborde
ztjn zeven authentieke prenten v. hem beschreyen, bUna uitsluitend portretten, die een trapsgewUze ontwikkeling der nieuwe manier aantoonen. WaarschUnlUk echter heeft vox FuzGEN veel weer gewerkt.
Siegenbeek (MATTHIJS), een verdienstelijk
Nederl. letterkundige, 23 Juni 1774 to Amsterdam gab. Reeds vroeg ontwaakte bij hem d.
lust tot studio en, bestemd voor die der theologie, ging hij op zUn elfde jaar naar d. latUnsche school, waar hU 't onderwijs v. d. vermaarden Richeus v. Ommeren ontving. Weldra
gaf hij welgeslaagde proeven v. latUnsche
verzen, die zich kenmerkten door regelmatigheid, welluidendleid en sierlUkheid; zoo
wenschte hij in 1790, als 16-jarig jongeling,
zUn vriend v. Lennep in een latUnsch vers
geluk met d. uitgave v. diens „Carminajuvenilia" en verliet hij d. latUnsche school met
een carmen elegiacum: „Ultima Jacobae Bavarae, morti proxirnae, verba". Als kweekeling v. 't godgeleerde seminarium der
Siegen,
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Doopsgezinden woonde htj d. lessen bij
der Amsterdamsche hoogleeraren v. Swinden,
Wyttenbach on Walraven, alsmede v. d. professoren KonUnenburg en v. Hemert, a. 't Remonstrantsch seminarium verbonden. Vooral
door d. laatstgenoemde voelde SIEGENBEEK
zich aangetrokken en 't was onder diens praesidium, dat hjj in 't Remonstrantscbe kerkgebouw een latijnsche redevoering uitsprak
„De eloquentiae studio oratori sacro necessario ?". Ook a. d. hoogl. bij 't Doopsgezinde
seminarie, G. Hesselink, had SIEGENBEEK veel
to danken, zoo made a. d. omgang met Abraham en Jeronimo de Vries, Kemper on de
Bosch, door wie hij met d, toenmalige philologische sieraden der Leidsdie hoogeschool
in aanraking kwam.
3 Juni 1795 ward SIEGENBEEK tot proponent
bij d. Doopsgezinde gemeente aangesteld.
Hij maakte door zijn prediking al aanstonds
grooten opgang on ward reeds in Nov. tot
predikant beroepen bij d. Doopsgezinde gemeente to Dokkum, waar hij in Mrt 1796
zUn ambt aanvaardde. Doch niet lang zou
SIEGENBEEK als eenvoudig predikant werkzaam bluven; weldra ward MI tot hoogl. a.
d. nieuw opgerichte leerstoel voor Nederl.
taal en welsprekendheid to Leiden benoemd.
Schoorvoetend nam d. nederige geleerde d.
onverwachte en eervolle opdracht aan en hij
aanvaardde 23 Sept. 1797 't buitengewoon hoogleeraarsambt met een redevoering Over het
openbaar onderwijs in d. Nederduitsche welsprekend heid". Behalve wetenschappelijke kennis behoorde en (bij 't toenmalige verval der
Nederl. letteren) mood en vastberadenheid toe,
d. taak to aanvaarden, die d. 23-jarige SIEGENBEEK op zich nam en waarvan hij zich met
zoo goad gevolg kweet. Bij't beoordeelen v. ztjn
arbeid houde men in 't oog, welke werkkring
inzonderheid a. SIEGENBEEK was aangewezen;
hij moest nl. niet zoozeer taalgeleerden vormen als wel practisch ontwikkelde, met hun
moedertaal vertrouwde mannen, sprekers in
d. pleitzalen en op d. kansel. Hij had vooroordeelen en bekrompenheid to bestrijden; htj
moest kampen tegen 't overwicht, dat d.
Latljnsche taal alom verkregen had, zoodat
men ternauwernood a. eenige welsprekendheid zonder haar gevierde klanken dacht en
't gebruik v. eon andere taal in d. gehoorzalen onzer hoogescholen als een ergerlUke
ketterU beschouwde. Met jeugdigen liver toog
SIEGENBEEK a. 't work; misschien ook d. nieu wheid der zaak, maar vooral 't alom in Nederland ontwaakte vaderlandsche gevoel kwa.m
hem to hulp. Weldra was d. belangstelling
in ztjn onderwijs algemeen en SIEGENBEEK'S
benoeming tot gewoon hoogl. (reeds in 1799)
mocht als bewijs. golden v. 't welslagen zijner
pogingen. Veal zou hier verder omtrent SIEGENBEEK'S werkzaamheden on verdiensten in 't
midden kunnen worden gebracht, doch plantsgebrek noopt ons kort to zUn. Bekend is, dat
door d. commissie uit d. Bataafsche Mastschappij v. Taal- on Dichtkunde besloten
word, a. P. Weiland 't opstellen senor „Nederduitsche Spraakkunst" en a. SIEGENBEEK dat
eerier „Verhandeling over d. Nederduitsche
Spelling" op to dragon. Uitnemend kweet
d. laatste zich v. deze in die dagen dubbel
moeilijke taak. d. Regeering der toenmalige
Bataafsche Republiek hechtte (18 Dec. 1804)
haar goedkeuring a. zUn work, gaf 't uit
on stelde 't als rage! v. spelling vast voor
alle stukken en onderwUsboeken v. d. Staat.
d. Aanvallen, waaraan SIEGENBEEK weldra
v. alle Wen om zijn spelling bloot stond,
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maakten, dat deze zijn onderzoekingen met
verdubbelden ijver voortzette, zijn dwalingen
bekennende, zijn meeningen verdedigende. d.
Deugdelijkheid v. 's mans spelling blijkt wel
hieruit, dat d. Redactie v. 't nieuwe Woordenboek der Nederl. taal haar na verloop v.
ruim een halve eeuw ten grondslag legde a.
d. door haar to volgen schrijfwtjze.
Curatoren der Leidsche Hoogeschool noodigden SIEGENBEEK, als hoogl. in d.welsprekendheid, in 1802 uit tot 't houden eener plechtige
rede naar aanleiding v. 't sluiten v. d. vrede
v. Amiens. Zijn „Oratio de pace Ambianensi"
(1802; zij werd in 't zelfde jaar door A. BlussO
clo Jonge to Dordrecht ook vertaaid in 't licht
gegeven) was een proeve v. welsprekendheid,
uitmuntende door zuiverheid v. Lattjnsche
(heti°, waardoor hij bewees, dat zijn workzaarnheid op 't gebied der Nederl. taal hem
v. d. studio der oude talen geenszins vervreemd had, ja, dat hij zelfs een eerste plaats
bekleedde onder onze Latijn schrUvende en
sprekende geleerden. d. Indruk, door zijn rode
teweeggebracht, was buitengewoon groot en
d. Curatoren v. 't Nederl. Athens waren zoo
ingenomen met d. afloop der plechtigheid,
dat zij onverwijld besloten, SIEGENBEEKS jaarwedde to verhoogen, v. welk besluit onze geleerde bij zijn tehuiskomst uit 't Academiegebouw d. officieele kennisgeving vond.
Had SIEGENBEEK a. zijn onderwijs reeds v.
't begin of een historische richting gegeven,
eerst in 1815 werd zijn werkkring uitgebreid
en hem anibtshalve 't onderwijs in d. Vaderlandsche Geschiedenis opgedragen. Zijn lessen
ook in dit yak getuigden v. 's mans over en
kunde, terwijl hij door verschill. grootere en
kleinere geschriften bewees, dat hij d. staatkundige geschiedenis niet v. d. letterkundige
wilds scheiden, maar beide in haar onderling
verband behandelen. Taal, letterkunde on geschiedenis waren naar SIEGENBEEK'S oordeel
d. hoofdtrekken, door wier verbinding 't volledige beeld v. 't geestelijk leven eener natie
'most gevormd worden. Van zijn werkzaamheid op geschiedkundig gebied getuigen o. a.
zijn „Beknopte Geschiedenis der Vereenigde
Nederlanden" (1826); „Geschiedenis der Leidsche
Hoogeschool" (1829—'32, 2 din); „'t Bestuur v.
J. de Witt, beschouwd uit 't oogpunt der ministerieele Verantwoordelijkheid" (1832); Over
d. verdiensten v. Hugo de Groot, als schrijver
der Nederl. Geschiedenis" (1818); „Geschiedenis
der Burgerwapening in Nederland" (1831);
„Vergelijkende beschouwing v. d. verrichtingen
der Kweekelingen v. Leiden's Hoogeschool,
ter verdediging des Vaderlands"(1831); „Over
d. gezindheid der Staten v. Holland en Oldenbarneveld omtrent d. Graaf Leycester" (1847);
„Verslag v. d. verhooren door Oldenbarneveld
ondergaan" (1849); Over d. verdiensten v. Jacob
Cats als staatsman" (1846); Over J. Wagenaar
als schrtiver der Vaderlandsche Historie"
(1827) ; „Historisch tafereel v. Leiden's ramp"
(1808), en Over d. verdiensten der Nederlanders
in 't ontdekken en bekendmaken v. onbekende
of schaars bezochte werelddeelen en gewesten"
(in v. Kampen's „Magazijn", 1822). d. Geest,
die in deze e. geschriften v. SIEGENBEEK
heerscht, nl. die v. eerlijkheid en onpartijdigheld, geeft hun een bltjvende waarde.
In 1844 werd SIEGENBEEK emeritus, doch hij
ging voort met 't geven v. openbare lessen tot
23 Sept. 1847, d. dag zijner 50-jarige bekleeding
v. 't hoogleeraarsambt, bij welke gelegenheid
hij een feestrede hield „De incrementis litterarum Neerlandicarum, inde ab erecta in
Academia Lugduno-Batava harum Litte-
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rarum cathedra, ab anno MDCCXCVII ad
MDCCCXLVII, per L annos" (1847; in 1843
ook in 't Nederl. uitgegeven). Koning Willem II
schonk d. jubilaris een gouden medaille, curatoren der hoogeschool, alsmede zijn ambtgenooten, vereerden hem een aandenken, terwtjl
't hem ook v. andere zijden niet a. bewijzen
v. hartelijke deelneming in dit zeldzaam feest
ontbrak. Sedert leefde SIEGENBEEK nog zeven
jaar in 't voile bezitiztjner helderheid v. geest,
totdat hij 26 Nov. 1854 overl. d. Volgenden dag
sprak SIEGENBEEK'S opvolger en geliefde leerling, prof. M. de Vries, voor een talrijk auditorium een warme lofrede uit op d. om zijn
zachte inborst beminnelijken man en d. voortreffelijken geleerde, wiens naam nog Lang na
zijn dood a. d. beoefening der Nederl. taal en
letteren verbonden zal blijven.
Behalve voor 't hooger maakte SIEGENBEEK
zich ook voor 't lager onderwijs verdienstelijk,
zoowel door tschrtj ven v. eenige handleidingen
bij dat onderwijs, „Nederd uitsche Spraakk unst"
(1814), ,Syntaxis der Nederl. taal" (1810) en
„Keur v. dichterlijke zedelessen" (1810), als in
zijn betrekking v. schoolopziener, welke hij
sedert 1815 met grooten ijver en op loffeltjke
vaze waarnam. In 1840 herdacht hij deze zijn
25-jarige ambtsbediening met een redevoering
Over d. Christelijke liefde als beginsel, dat
onderwijzers bij d. vorming derjeugd bezielen
en d. band v. vereeniging zijn moot tusschen
school-opzieners en onderwijzers". Eerst in
1852 legde SIEGENBEEK zijn schoolopzienersambt neder.
Groot waren tevens SIEGENBEEK'S verdiensten voor d. Dilaatschappij v. Nederl. Letterkunde, welke hij uit haar toestand v. verval
hielp oprichten, v. welke hij v.1803—'22 secretaris en v. 1822—'47 voorzitter was en wier
werken hij met een groot aantal voortbrengselen v. zijn geest verrijkte. Van d. breede
ltjst zijner geschriften vermelden wij bier nog:
„Recensie v. 't Noderd. Taalk. Woordenboek
door Weiland, in verschill. jaargangen der
Konst- en Letterbode" (1799-1812);
„Proeven v. Nederd. Welsprekendheid" (1799,
1809 en 1824, 3 stukken); „Recensie v. d. Hist.
en Letterk. Avondstonden v. van Wijn, in
Algem. Konst- en Letterbode" (1801); „Recensie
v. d. Vergeltjking der Gemeenebesten door
H. de Groot, uitgegeven door J. Moorman,
in Algem. Konst- en Letterbode" (1801—'04);
„Recensie v. 't Huiszittend Leven door van
Wijn", in datzelfde tijdschrift(jaarg. 1802—'03);
„Recensie v. d. Bibliotheek v. Oude Letterkunde", mode aldaar (jaarg. 1802); „Verhandeling over d. invloed der Welluidendheid op
d. Spelling" in d. „Werken der Bat. Maatsch.
v. Taal- en Dichtkunde" (1804, door deze
Maatschappij met haar gouden medaille bekroond) ; „Recensie v. d. Messias door Moorman", in „Bibl. v. Theol. Letterk." (1804, 1805
en 1806); „Woordenboek voor d. Nederd. Spelling" (1805); „Recensie der Nachtgedachten v.
Young door Schenk", in „Algem. Konst- en
Letterbode" (1806); „Proeven v. Nederd.Dichtkunde uit d. XVIIe eeuw" (1806); „Verhandeling over d. dichterlijke verdiensten v. Vondel', in d. ,.Werken der Bat. Maatsch. v.
Taal- en Dichtkunde" (1807); „Proeve eener
dichterlijke vertaling (v. 't 22e on 24e boek)
v. d. Ilias v. Homerus" (1807); „Verhandeling
over d. rijkdom en d. voortreffeltjkheid der
Ned. taal" enz., in d. ,,Werken der Bat.
Maatsch. v. Taal- en Dichtkunde" (1810; mode
door die Maatschappij met goud bekroond):
„Museum" (1812—'17, 4 din); ,.Laudatio Jani
Dousae" (1812); „Recensie der Cyropaedie door
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ten Brink" (in „Algem. Konst- en Letterbode"
1813 en '14); „Leerredenen" (1814 en '33, 2 din);
deze werden door SIEGENBEEK uitgesproken
in zijn 25-jarige betrekking tot d. Doopsgezinde gemeente to Leiden,1804—'29); „Lofrede
op S. v. Slingelandt" (in d. „Verhand. der
Maatsch. v. Ned. Letterkunde" 1819); „Over
Simon v. Slingelandt als Staatshervormer"
(jaarg. 1844 dierzelfde maatsch.); „Recensie v.
Koopman's Dissert. de Sardanopalo" (in
„Algem. Konst- en Letterbode" v. 1819);
„Over d. Welsprekendheid v. Pericles" (in
„Mnemosyne", 1822); „Over 't godsdienstig
karakter v. Willem I" (mode aldaar); „Laudatio L. P. Spiegelii" (1824); Over Lodewijk
v. Nassau" (in „Mnemosyne" 1825), „Taalkundige bedenkingen" (1827); „Richei van Ommeren, Carmina" enz. (1827); „Verslag en beoordeeling v. G. J. Meijer's uitgaaf v. 't leven
v. Jezus uit d. 13e eeuw" (1836); „Schets eener
Geschiedenis v. d. Oud-Nederlandschen Staat"
(1839); „Gemengde bedenkingen rakende d.
Nederduitsche Taalkunde" (1845); „Lijst v.
woorden en uitdrukkingen met 't Nederlandsche taaleigen strijdende" (1847).
Meermalen bewoog SIEGENBEEK zich ook op
't veld der poezie; hij vervaardigde verscheidene Latijnsche verzen, waarvan wij nog
vermelden 't „Carmen festivum in Natalem
ducentesimum quinquagesimum Academiae
Lugduiao-Batavae" (1825), dat op d. promotie
in d. letteren v. zijn zoon (1828) en dat
'twelk hij d. meer dan 80-jarigen Jacob Hendrik Hoeuflt toezong (1840). Onder zijn Nederlandsche gedichten noemen wij „Leiden's
Hoogeschool hersteld", 6 Nov. 1815, bij d.
inwijding der als opnieuw gevestigde Academie uitgesproken, „Willem III, koning v.
Engeland" (eon treurspel; 1832) en een paar
vertalingen uit Homerus' „Ilias" en Tasso's
„Verlost Jeruzalem". — Zie uitvoeriger 't
levensbericht, door Dr. S. Muller v. S1EGENBEEK gegeven in d. „Handel. v. d. Maatsch. v.
Nederl. Letterk. to Leiden" (1855) on d. daarbtj
gevoegde lijst v. SIEGENBEEK'S uitgegeven.
geschriften.
DANIEL TIBOEL SIEGENBEEK, d. eenige zoon
v. d. voorg., werd 23 Febr. 1806 to Leiden gab.
Hij studeerde on promoveerde a. d. universiteit
dier stad in d. rechten, schreef als student
een met goud bekroonde prijsverhandeling
over 't geding tuss. Demosthenes on Aeschines on later als advocaat belangrUke opstellen over rechtsgeleerde onderwerpen in verschill. tijdschriften en was v. 1858 tot 1866
burgemeester v. zijn geboorteplaats, waar hij
11 Jan. v. laatstgenoemd jaar overl.
Siegesbeck (JOHANN GEORG), een Russisch
plantkundige uit d. 18e eeuw, die a. d. academie to s. Petersburg verbonden on a. 't hoofd
v. d. botanischen tuin aldaar geplaatst was.
Behalve door andere geschriften maakte hij
zich bekend als tegenstander v. Linnaeus on
door d. wijze, waarop hij tegen 't sexueele
stelsel on d. door dien grooten plantkundige
vastgestelde wetten to velde trok. ZtJn bestrljding heeft Linnaeus on diens leer echter
weinig geschaad.
Naar SINGESBECK werd 't plantengeslacht
Siegesbeckia L. genoemd, dat in d. natuurlijke
familie der samengestelden (Compositae) tot
d. afdeeling der Asteroideae behoort.
Siegfried (oud-Duitsch SIGUFRID, d. i. h(,
die door overwinning d. vrede behaalt,
Noordsch stom)) is een der voorn. holden
in d. oud-Germaansche sagen. Hij beet een
zoon v. sfo-mulcp (d. door overwinning beschermende), afkomstig uit een geslacht, dat
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zijn oorsprong a. Odin zelf ontleende en zich
onderscheidde door schitterende oogen en
verbazende lichaamskracht. Hij werd opgevoed door een wijzen en schranderen Elf v.
dwergachtige gestalte, met name Regino, d. i.
raadgever. Daze schonk hem een paard, benevens een slagzwaard, zoo scherp, dat hij er
een aanbeeld mee kloven kon. Zijn leermeester ried hem aan, zich meester to maken
v. d. onmeteltjken schat, „hort" genaamd,
welke door drie goden weggeroofd en diep
onder water verborgen was. 't Gelukte hem,
dien to veroveren, waarna htj d. hand v. d.
Bourgondische prinses Chriemhilde verwierf.
Zijn latere lotgevallen worden op verschill.
wijzen verhaald ; eon v. die maakt 't onderwerp uit v. 't eerste gedeelte v.'t Nibelungenlied (zie Nibelungenlied).
d. Geschiedenis v. dozen SIEGFRIED, die ook
d. gehoornde wordt bijgenaamd naar een
jachtavontuur, waarbij hij door zich in drakenblood to baden een hoornachtige huid bekwam, is door d. middeleeuwsch-germaansche poezie in uiteenloopende vormen behandeld, zoodat een geheel boekdeel noodig
zou zijn om er eau eenigszins volledig overzicht van to geven. Wij verwijzen naar d.
voorn. geschriften over dit, reeds in d.oudste
Germaansche fabelkringen voorkomende onderwerp on noemen 't eerst d. „Edda" (zie
Edda), voorts 't „Heldenbuch" (1791), Von der
Hagen and Bilsching, „Deutschen Gedichtert
des Mittelalters" (1820), Simrock, „Kleines
Heldenbuch" (1844), Grimm, „Die deutsche
Heldensage" (1829), on Simrock, „Deutsche
Mythologic" I, waarin een verklaring der
Siegfriedsage uit d. natuurdienst v. 't Germaansche heidendom gegeven wordt.
Siemens (wiLHELti), gab. 5 Apr. 1823 te
Lenthe (Hannover), studeerde a. d. polytechnische school to Maagdenburg on a. d.universiteit to Gottingen. Door zijn broader WERNER
belast met 't aanvragen v. eon octrooi in
Engeland voor een nieuwe wijze v. galvanische
vergulding, nam hij to London d. leiding op
zich v. eon fabriek voor d. vervaardiging v.
electrische toestellen on v. al wat betrekking
heeft op 't telegraafwezen en d. electriciteit
(1858). Hij was een der autoriteiten op 't gebied
v. 't electrisch licht. WILHELM SIEMENS maakte
d. plannen voor d. construct() en voor 't logger),
v. d. eersten onderzeeschen telegraafkabel in
d. Atlantischen Oceaan. Hij liet to Newcastle d. stoomboot „Faraday" bouwen om d.
studien to maken, die op dit groote work
betrekking hadden. Nadat hij zich als Engelschman had laten naturaliseeren, werd hij door
d. koningin in d. adelstand verheven on
bovendien boden vele wetenschappelijke genootschappen horn 't lidmaatschap aan. Wilhelm Siemens vereenigde in zich evenals zijn
broader te Berlijn (Werner) d. gave tot wetenschappelijk onderzoek on d. geschiktheid tot
practische toepassing. Hij hield zich voornameltjk bezig met 't telegraafwezen (kabels,
isolatoren, ltjnen), rnaar legde zich ook toe op
d. verbetering v. d. stoommachine. In 1856
vond MI met medewerking v, zijn broader
Frederik (te Dresden) een gasoven uit, die eon
nieuw tUdperk in d. glasindustrie en in d.
metallurgie deed ontstaan. In 1867 richtte hij
to Birmingham een Uzersmeltertj op, in welke
direct staal uit ijzererts wordt bereid on in
1869 vond hij met MARTIN een nieuwe wijze
v. staalbereiding. Hij schreef o. a. On a regenerative condensor" (1850), On a regenerative
steamengine" (1856), On the conversion of
heat into mechanical effect" (1858), On the
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increase of electrical resistance" (1871), „Eisenund btahlindustrie in England" en „Der
Bathometer" (1877). 19 Nov. 1883 overl. hij to
London.
Siemens (ERNST WERNER VON), geb. 13 Dec.
1816 to Lenthe (in Hannover), een broeder
v. d. voorgaande, trad in 1834 als vrijwilliger
bij d. artilleriebrigade to Maagdenburg in
Pruisischen dienst. Van 1835 tot 1838 bezocht
hij d. artillerie- en genieschool to Berlijn en
in 1838 ward hij luitenant. In 1840 kreeg hij
5 jaar vestingstraf wegens 't bijwonen v. een
duel als secondant. Gedurende dien straftijd
vond hij een nieuwe methode v. galvanische
verguding uit, v. welke hij 't recht v. uitvindirg verkocht a. een juwelier in Duitschland voor omstr. 380 gulden en later a.
Elkington to Birmingham voor 18 000 gulden.
In 1t-44 word hij bij d. artillerie-werkplaatsen geplaatst en in 1847 richtte hij met
Halske met 6000 geleende thalers in een
acliterhuis der Schonebergerstrasse to Berlijn
een fabriek v. electrische toestellen op onder
d. naam firma Siemens & Halske, in 'tzelfde
jaar word hij echter bij d. commissie gevoegd
v. d. generalen staf, belast met d. aanleg
v. eon electrische telegraaf. In 1849 verliet
hij als le luitenant d. dienst, waarna htj met
Halske to Berlijn zich uitsluitend a. d. fabriek
wijdde, die moor en moor in bloei toenam on
in welke vele belangrijke ontdekkingen op
't gebied der electrotechniek warden gedaan.
SIEMENS legde d. eerste onderaardsche telegraaflijnen, v. Berlijn n. Frankfort a. d. Main en
Aken (1849), n. Hamburg en n. Breslau
(1849—'50), had 't opzicht over 't aanleggen
v. 't Russische telegraafnet (1854—'56), legde
d. eersten onderzeeschen telegraafkabel (v.
Cagliari n. Bona, 1857) en bestuurde 't leggen
v. d. onderzeeschen kabel v. Suez n. Currache
(of Karatsji, a. d. mond v. d. Indus) on v. Carthagena n. Oran. Van zijn fabriek bestaan filialen to London, s. Petersburg, Tiflis on Weenen
en in andere steden. Halske trad echter in 1868
uit d. firma. In 1860 benoemde d. universiteit
to Berlijn SIEMENS honoris causa tot doctor
in d. philosophic; in 1874 word hij gewoon
lid der Koninklijke Academie v. Wetenschappen to Berlijn on in 1888 in d adelstand verheven, nadat hij reeds in 1885 versierd was
met l'ordre pour le mOrite v. Pruisen. Hij
overl. 6 Dec. 1892 to Charlottenburg.
Siemens (FREDERIK), een broeder V. d.
voorgaande, gob. 8 Dec. 1826 to Mentzendorf
(bij Lilbeck), voer eenigen tijd op zee on legde
zich daarna to Berlijn op technologische
wetenschappen toe. Vervolgens ward hij
adsistent bij zijn broeder WERNER; hij nam
als vrtjwilliger a. d. Deenschen oorlog deel
en was daarna eenigen tijd in Engeland en
vervolgens to Stettin werkzaam, waarna hij
in 1859 n. Engeland terugkeerde. In 1867 word
hij directeur v. een glasblazerij to Dresden
en na verloop v. tijd richtte htj vele andere
fabrieken op, voornamelijk tot 't leveren v.
verlichtings- on verwarmingstoestellen, o. a.
to Dresden, Berlijn en Weenen. In 1883 kreeg
110 d. orde v. verdienste v. Saksen.
Siemering (RUDOLF), een beroemd Duitsch
beeldhouwer, in 1835 to Koningsbergen gob.
Hij ontwierp fraaie monumenten voor Schiller en t3roethe, voltooide 't gedenkteeken ter
eere v. Albrecht von Graff), alsmede dat v.
koning Willem I in zittende houding e. a.
Zijn grootsten naam echter verwierf hij zich
door zijn Luthermonument, in 1883 to Elsieben onthuld, en door zijn overwinningsgedenkteeken to Leipzig.

SIE.
Siena, in d. oudheid Sena, is d. hoofd-

stad v. een gelijkn. Ital. pro v. in 't vroegere
hertogdom Toscane en heeft 24 000 inw. Zij
ligt in een schoone landstreek 8 uur t. Z.-W.
v. Florence, is door een ouden muur omgeven,
waardoor zeven poorten voeren, en wordt beschermd door een citadel. In d. Middeleeuwen
was zij een der machtigste steden v. Italie.
Nog heeft d. stad, die op drie heuvelen gebouwd is, prachtige gebouwen en fraaie pleinen; ook is zij nog d. zetel v. een bisschop ♦
historisch en natuurhistorisch museum, een
bibliotheek, een gymnasium en een lyceum.
Van d. vele kerken is d. in d. 13e eeuw begonnen Gothische dom 't belangrijkst, deze is
op 't hoogste punt der stad gelegen en bekwam
in 1890 door een brand groote schade. Andere
belangrijke gebouwen zijn d. Logia di Nobili,
't raadhuis (Palazzo publico), 't vroegere
groothertogelijk paleis, 't operagebouw en
't instituut voor schoone kunsten met een
schilderijenverzameling. Men heeft er veel
industrie, vooral in zijden en wollen stotlen,
vilten- en stroohoeden. — d. Prov. Siena is
grootendeels heuvelland met liefelijke vrucht.
bare dalen, in 't Z. grootendeels kaal, in 't N.
met olijven en druiven beplant. Ze bevat d.
districten Montepulciano en Siena en heeft
67 vk. mtjlen oppervlakte met 222 000 inw.
Siena. Doze bovengenoemde stad in Toscane heeft haren naam geschonken a. een geheele afdeeling der Italiaansche kunstschool.
Van d. kunstenaars, die zich naar haar noemden, zijn er in dit work reeds verscheidene
onder hun familie- of bijnamen vermeld. Thans
geven wij bier nog een vluchtige opsomming
v. d. voorn. kunstenaars uit Siena, die als zoodanig in d. kunstgeschiedenis bekend zijn,
doch wier familienamen Of onbekend gebleven
of in vergetelheid geraakt zijn.
AGOSTINO on AGNOLO DA SIENA, beeldhouwers
on architecten, stamden of uit eon kunstenaarsgeslacht, dat sedert d. 12e eeuw in Siena
bouwde. AGOSTINO wijdde zich echter a. d. beeldhou wkunst on zou behoord hebben tot d. leerlingen v. Giovanni Pisan°, die zich, volgens
Vasari, in 1284 eenigen tijd in Siena ophield
en die hem, evenals zijn broeder AGNOLO, bij
d. vervaardiging v. 't marmeren altaarbeeld
voor 't hoofdaltaar to Arezzo als helper
bezigde. Ook elders word die hulp ingeroepen
en, daar d. jonge kunstenaars nevens d. beeldhouw- ook d. bouwkunst bleven beoefenen,
verwierven zij zich alras eon grooten naam.
In 1317 word naar hun plan d. noordelijke
muur v. d. dom gebouwd en in 1321 naar hun
teekening d. Porta Romana opgericht. In 1326
warden zij n. Orvieto geroepen, waar zij in d.
dom onderscheidene beeldhouwwerken uitvoerden, waaronder 't beroemde grafmonu men t
v. d. bisschop Guido Tarlato v. Arezzo. In 1338
keerden zij naar Siena terug, waar naar hull
ontwerp d. nieuwe kerk Sta Maria naast d.
ouden dom word gebouwd. Terwijl AGOSTINO
aldaar vervolgens 't prachtige paleis Sansedoni bouwde, ging AGNOLO n. Assisi, waar hij
een kapel en een grafmonument in d. benedenkerk v. s. Franciscus beeldhouwde. AGOSTINO
overl. in 1344; zijn broeder later. Beide meesters
hebben een aantal leerlingen nagelaten.
FRANCESCO DI GIORGIO DA SIENA, beeldhouwer en tevens schilder on architect, word in
Sept. 1439 gob. Vasari schrijft hem d. twee
bronzen engelen toe, die 't ciborium houden
op 't hoofdaltaar in d. dons v. Siena. Volgens
von Rumohr is o. a. v. hem afkomstig 't grafmonument v. Christofano Felice in s. Fran-
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cesco (1462). HU muntte vooral in d. vestingbouwkunst ult. In 1485 trad hU als ingenieur
bU d. republiek Siena in dienst en in 1490 werd
hij door Ludovico Maria Sforza n. Milaan ontboden, waar vervolgens n. zijn opgaven door
G. A. Ambeo en G. G. Dolcebeno d. koepel
der domkerk werd gebouwd. Vermoedelijk
over]. deze kunstenaar in 1506.
GUIDO DA SIENA, d. oudste bij name bekende
meester dozer school, die met Giunta Pisano
a. d. spits der Ital. kunstgeschiedenis staat.
1•Tiet alleen echter is 110 eerwaardig om zUn
hoogen ouderdom, maar vooral ook wig hU
in d. Byzantijnsche typen een eigenaardig
Romaansch element bracht en aldus d. rijke
bron opende, waaruit d. latere meesters zoo
ruimschoots geput hebben. Een werk v. zUn
hand en d. eerste authentieke schilderU der
school v. SIENA is een meer dan levensgroote
Madonna met 't kind, v. 1221. Men vindt bier
reeds sporen v. 't vervangen der barbaarsche
ByzantUnsche kunst door d. herlevende classieke kunst, met welker overbltjfselen men
vooral te Siena reeds vroeg bekend werd.
LORENZO DI PIETRO DA SIENA, Vecchietta genaamd, schilder, beeldhouwer en metaalgieter,
werd vooral beroemd door een ijzeren tabernakel met marmeren ornamenten in d. dom
te Siena, in 1465 begonnen. Vasari vermeldt
ook v. hem een levensgroot, naakt Christusbeeld, voor d. kapel der schilders v. Siena
gemodelleerd; 't is in een strengen, edelen
stijl bewerkt. LORENZO voltooide ook 't doopbekken in s. Giovanni te Siena, door Donatello begonnen, en Vasari schrtjft hem nog
eenige andere beelden toe. WaarschUnlijk
overl. hij in 1482.
MATTED DI GIOVANNI DA SIENA wordt voor
't hoofd der schilderschool v. Siena in d.
tweede helft der The eeuw gehouden. Ztjn
werken dragen nog meer of minder d. type v.
d. Germaanschen stijl; d. verscheidenheid der
uitdrukking, d. kennis der menschelUke vormen en d. drapeering getuigen bij hem v.
lofwaardige natuurstudie. d. Berichten omtrent
dezen meester loopen v. 1462—'91; vermoedelijk is hij nog voor 't eind der 15e eeuw
over]. Zijn nieuwe stijl word volgens Lanzi
't eerst gekend uit zUn werken in d. dom to
Siena, waar kunstige mozaTekwerken v. hem
worden aangetroffen, on zUn verdere ontwikkeling uit schilderUen, welke d. kerken s. Domenico, s. Agostino e. a. opluisterden. Grooten
opgang maakte zUn voorstelling v. d. kindermoord, welken hU in twee kerken v. Siena
en eons voor Napels schilderde, zonder haar
to kopieeren, en waarin hU eon levendigheid
en stoutheid v. opvatting en behandeling ontwikkelde, die hem inderdaad tot een hervormer
in d. kunst maakten. 't Koloriet dozer blUkbaar
a tempera geschilderde tafereelen is bleek en
geelachtig en zeer krachtig in d. schaduwen.
UGOLINO DA SIENA, schilder, is een v. d. beroemdste meesters der 14e eeuw, die a. d.
overgang v. d. oudere richting v. Duccio tot
d. nieuwere v. Simone di Martino staat. Volgens sommigen was hU eon leerling v. Cimabue, volgens anderen v. Guido da Siena. In
vele opzichten herinneren d. figuren, welke
hij voor d. kerk Sta Croce to Florence schilderde en die zich gedeeltelUk nog aldaar, gedeeltelijk to Londen bevinden, a. d. strenge
en dorre ByzantUnsche schilderwUze; maar in
d. gebezigde middelen en hun behandeling
vertoonen zich bjj hem sporen v. d. overgang
tot d. nieuwere richting, welke meer op nitdrukking en beweging in d. beelden bedacht
was. UGOLINO over]. to Siena in 1339.
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Siena (Terra di), Zie Verven.
Sierra (Portugeesch Serra, d. i. zaag) is d.
Spaanscbe benaming voor gebergte. Wij noemen v. d. talrijke landstreken, wier naam met
dit woord begint, d. volgende: Sierra Leone
(d. i. leeuwengebergte), een Britsche kuststreek
in Opper-Guinea, a. d. Atlant. Oceaan, ten N.
begrensd door d. Fransche kolonie Rivieres
du Sud, in 't Z. door d. negerrepubliek Liberia.
zu is minder vruchtbaar dan d. omliggende Linden, heeft een ongezond klimaat, is ongev. 141
vk. mijlen groot en telt 75 000 in w. (grootendeals
Protestanten). d. Uitvoer is wegens d. traagheid der Negers weinig belangrijk on bestaat
nit gom, huiden, palmolie, kaoetsjoek en gember. Er heerschen Engelsche wetten en d.
Engelsche taal; ook heeft men er verscheidene
Engelsche scholen. d. Hoofdstad is SaintGeorge of Freetown. Tot doze kolonie behooren
ook 't eiland Shebro en 't schiereiland Bullom,
dat door negerstammen bewoond wordt. In
1787 werd Sierra Leone door een Engelsche
maatschapptj gesticht ten behoove v. bevrijde
negerslaven uit N.-Amerika en in 1808 werd
't bij 't Britsche rtjk ingelijfd. Zie Burton en
Cameron, To the Goldcoast for gold" (1882),
en Banbury, ,,Sierra Leone" (18811). — Sierra
Madre, een gebergte in 't N. v. Mexico, ten
N. v. d. Rio Grande de Santiago. — Sierra
:Morena (d. i. z wart of boschrijk gebergte), in
d. oudheid Montes Mariani geheeten, een gebergte in Spanje, dat d. plateau's v. NieuwCastili6 en Estremadura v. d. laagvlakte v.
Andalusi6 scheidt. d. Noordelijke lagere keten
is d. 85 KM. lango Sierra de los Pedroches;
d. zuidelijke bestaat uit 8 laden, waarvan
't belangrUkst zijn d. Sierra de Cordoba en
de los Santos. d. Hoogste bergen v. d. central() keten, d. rotsgebergten v. Despenaperos,
zijn nergens meer dan 1000 M. hoog. d. Hoogste
top is d. 1600 M. hooge Sierras de Aracena.
Alleenstaande groepen zUn: 't hoogbekken v.
Aracena, d. Sierra Aroche, d. Sierra Pelada
en d. terrassen v. Cerro. d. Sierra Morena is
op haar toppen dor on kaal, maar op d. hellingen boschrijk. Aan mineralen wordt lood,
kwikzilver en zilver gevonden en in 't westelijke deel zijn d. beroemde zwavellagen v.
Tharsis en Rio Tinto. — Sierra Nevada (d. i.
sneeuwgebergte), d. naam v. eon gebergte in
Spanje en v. een in.Amerika: 1. Sierra Nevada,
hoogste gebergte v. 't Pyreneesche schiereiland in d. Zuid-Spaansche prov: Granada.
Haar hoogste toppen hellen naar d. eerie zUde
loodrecht of en geven a. 't geheel een wild
karakter. d. Sierra Nevada is over't algemeen
vruchtbaar, d. sneeuwgrens ligt gemiddeld
3400 M. bovon d. zee. 2. Sierra Nevada, een
gebergte in d. Noord-Amerikaanschen bondstaat California, hoofdzakelOk uit graniet en
metamorphische gesteenten bestaande, waardoor goudaderen loopen. d. Hoogste top is d.
1404 hooge Mount Whitney. — Sierra Parima
(d. i. kaal gebergte), 't geheele noordeltjke
bergland v. Zuid-Amerika, dat ingesloten wordt
door d. Orinoco, Rio Negro on Essequibo. d.
Hoogste verhatingen zijn d. Maraguaca (2608
M.), d. Duida (2475 .M.) en d. Yamari (2258 M.).
Vroeger dacht men algemeen in d. Sierra
Parima 't dorado (d. i. goudland) to vinden.
Zuidelijke deel is nog zeer onbekend.
Siesta (Port. sesta; v. 't Lat. sexta, sc.
hora, d.i. eigenl. 't zesde uur na zonsopgang,
dus 't middaguur) bet. middagrust of namiddagslaapje, dat in Spanje en Ital. op 't beetste v. d. dag genomen wordt.
Sieyes (EMANUEL JOSEPH graaf v.) word
3 Mei 1748 to Frejus gob.; hU begat zich at

STE.
spoedig in d. geesteltjken stand en werd in
1784 koorheer v. 't domsticht te Chartres en
vicaris-generaal der diocese. Htj verwierf zich
onder d. regeering v. Lodewijk XVI (1774—'92)
niet alleen in zUn vaderland. maar ook door
geheel Europa een grooten iiaam door 't schrtjven v. drie brochures. Toen nl., btj d.geheele
ver warring der geldmiddelen, besloten werd
tot 't bijeenroepen der Algemeene staten, ten
einde die geldmiddelen weer in orde te brengen,
ontstond er strijd over d. vraag, wie a. d. algemeene vergadering zouden deelnemen en hoe
d. verschill. standen daarin zouden vertegenwoordigd worden; sommigen, en onder hen
vooral d. edelen, wilden die ingericht hebben
op dezelfde wijze als d. in 1614 gehoudene;
anderen daarentegen wilden d. burgerstand
(tiers etat) in dubbelen getale oproepen en
gestemd hebben, niet naar d. standen, maar
hoofd voor hoofd, naar 't aantal personen.
d. Bedoelde, door SIEYES uitgegeven geschriften waren getiteld „Vues sur les moyens
d'execution dont les representants de la
France pourront disposer en France en 1789",
,Essai sur les privileges" en „Qu'est-ce que
le tiers-etat?". Vooral daze laatste brochure,
in 1787 verschenen, baarde groot opzien, daar
d. schrijver, hoewel zelf v. adel en geestelijke,
daarin d. derden stand beschermde en beweerde, dat die stand eigenlijk d. natie was,
in zich vereenigende d. ware souvereiniteit en
volkomenheid v. macht. Door die geschriften
werd SIEYES zoo populair, dat hij weldra door
d. stad Parijs verkozen werd tot haar afgevaardigde naar d. Staten-Generaal. Daar droeg
hij veel bij tot d. vereeniging v. d. drie standen en v. hem ging 't eerst 't voorstel uit
d. vergadering v. d. afgevaardigden uit d.
derden stand tot een nationale vergadering
te verklaren, iets, dat kort daarna door d.
omwenteling werd tot stand gebracht. Hij
was d. eerste, die Frankrijk een ontwerp v.
wet op d. drukpers bezorgde en 't denkbeeld
opperde, Frankrijk in departementen to verdeelen. In 1790 werd hij lid v. 't Directoire
en in 1791 deed hij als lid der nationale vergadering zich kennen als tegenstander der
republiek en als krachtig verdediger der
constitutioneele monarchie. Na d. ontbinding
der nationale conventie onttrok hij zich a. d.
staatszaken en ging hij stil leven; doch, in 1792
verkozen tot lid der Nationale vergadering,
trad htj weder op. BU gelegenheid v.'t proces
tegen LodewUk XVI stemde hU voor diens
ter dood veroordeeling, nadat hij zich alle
moeite gegeven had om a. te toonen, dat d.
nationale conventie niet bevoegd was om over
die zaak to oordeelen. In 1798 werd siEyks als
Frankrijks gezant bij 't hof v. Pruisen n.
Berlijn gezonden en daar bleef hij werkzaam,
totdat hij, in 1799, tot lid v. 't Directoire word
benoemd in d. plaats v. Rewbell. Daar vond
d. werkzame man veel to doen ; er was
oneenigheid in d. vergadering, d. Fransche
legors werden overal geslagen en 't geldgebrek was groot. Toen daarom Bonaparte
uit Egypte terugkeerde, trad hij dadelUk met
hem in onderhandeling, om samen een geheel
nieuwe constitutie to ontwerpen; v. die constitutie is echter nooit iets gekomen. BU d.
kort daarop volgende omwenteling stond hij
Napoleon krachtig ter zijde en werd hij met
dezen en met Roger Ducos consul; hU bekleedde daze betrekking evenwel niet lang,
maar werd kort daarna president v. d. senaat.
Na d. restauratie trok siEyks zich weer terug,
totdat Napoleon hem gedurende d. honderd
dagen tot pair benoemde. Toen Napoleon voor
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d. tweede maal v. Frankrijks troon was
verjaagd, beschuldigde men slEyEs, ter zake
v. 't proces tegen Lodew tjk XVI, v. koningsmoord on werd hiij dientengevolge verbannen; hij ging zich to Brussel vestigen on
kwam later, toen na d. Juli-revolutie v. 1830
alle Franechen, ten gevolge v. 't besluit v.
12 Jan. 1816 verbannen, waren teruggeroopen,
weer to Parijs, waar litj lid v. d. Fransche
Academie werd en in 1836 overleed.
Verschill. meer of minder belangrijke geschriiten zUn door hem in 't licht gegeven,
o. a. „Reconnaisance et exposition des droits
de l'homme et du citoyen" (1789) en d. „Notice'',
waarin hij zijn houding in d. nationale conventie poogde to verdedigen. Boulay gaf
eenige stukken v. slinks uit onder d. titel
„Theorie constitutionelle Sieyes". 'Lie
Mignet, „Histoire de la revolution" on „Notice
historique sur la vie et les travaux de Sieyes"
(1836), en Olsner, „Des opinions politiques du
citoyen Sieyes" (1799).
Sigalon (xAviER), een Fransch schilder, in
1790 te Uzes (dep. du Gard) gob., vormde aanvankelijk zich zelf en kwary na veel inspanning en ontbering ten laatste to Parijs, waar
hij in d. ateliers v. Souchon en Guerin werkte.
d, Eerste schilderij, waardoor hij d. algemeene
aandacht trok, stelde een courtisane voor, die
een jong mensch een brief in d. hand stopt.
In 1824 exposeerde hij een voorstelling v. d.
gifmengster Locusta, waarin zich 't romantische element met kracht openbaarde en waardoor hij aanleiding gaf tot een zeer heftige
polemiek. Later schilderde SIGALON zijn Athalia, die d. koningszonen laat vermoorden, een
groote energieke compositie, die gel(jken lof
en blaam als 't vorige stuk uitlokte. Zijn materieel succes was echter gering, zoodat hij
zich op portretten moest toeleggen, die hem
eerst karig maar later ruim betaald werden.
Na d. Juli-revolutie ontving SIGALON onderscheidene bestellingen v. d. regeering, waarmee LIU echter wederom weinig roam inoogstte,
zoodat hij terugkeerde n. Nimes, waar hij
zijn loopbaan begonnen had en met teekenonderwijs d. kost verdiende. In die omstandigheden werd hij verrast door d. opdracht,
een kopie to schilderen v. Michael Angelo's
Laatste Oordeel. SIGALON greep met blijdschap die gelegenheid aan, begaf zich in 1833
n. Rome en bracht vier jaar met dien arbeid
door, welke hem door d. regeering mild betaald werd. d. Roem, dien hij ermee behaalde,
was groot on gaf aanleiding tot nieuwe bestellingen v. kopieen naar andere fresco's v.
Michael Angelo, welke hij met liver aanvaardde. Doch in 1837 overl. hij to Rome, to
midden v. zijn werkzaamheden, a. d. cholera.
Zijn bovengemelde kopie, in d. „Ecole des
Beaux Arts" opgehangen, is d. schoonste
nalatenschap zijner kunst en getuigt v. merkwaardig talent, liver en zorgvuldighei41.
Sigebertus, bijgenaamd Gemblacensis (naar
d. stad Gembloux, in d. Belgische prov. Namen.
waar hij Benedictijner monnik was), werd in ;A
omstr. 't jaar 1030 gab. en overl. 5 Oct. 1112
to Metz, waar hij d. laatste jaren v. an levee
a. 't hoofd der kloosterschool doorbracht. Hii
was een man v. buitengewone kunde, reeds btj
zUn leven beroemd. Zijn hoofd work, „Chronicon", een vervolg op d. kroniek v. Eusebius,
loopende v. 381 tot 1112, wordt voor d. beste
en voorn. der oude Belgische kronieken gehouden. Nam hij, voor 'tgeen a. zijn leeftijd
voorafging, veel, zelfs woordelUk over uit
andere kronieken, met name uit die v. Bal.
derik v. Terouanne, v. 'tgeen gedurende zUn
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leven voorviel was hij zelf d. geschiedschrtjver, gelijk dit dan ook 't belangrtjkste gedeelte is v. Ain work, 'twelk eerst to Pans
in 1513, later en veal nauwkeuriger door
Mizaeus to Antwerpen in 1608 is uitgeg. en
door Pistorius in 't le deel zijner „Scriptores
rerum Germanicarum" is opgenomen. In doze
laatste uitgave vindt men ook 't vervoig op
't work V. SIGEBERTUS, door Anselmus, abt
v. Gembloux, tot 1137 on Robertus de Torinneio on anderen tot 1224. Ook schreef SIGEscriptoribus ecclesiasticis", walk
BERTUS
geschrift is opgenomen in : Suffridus Petri,
„De illustribus ecclesiasticis scriptoribus"
(1580), Mizaeus „Bibliotheca ecclesiastica"
(1639), en Fabricius, „Bibliotheca ecclesiastica" (1718). — Zie over SIGEBERTUS en vooral
over zijn „Chronicon": Fabricius, ,.Bibl. Lat.
med. et inf. Lat.", Foppens, „Bibl. Belg.", Saxe,
„Onom. Lit.", en de Wind, „Bibl. der Ned.
Geschiedschr.". Over d. handschriften v. dit
„Chronicon" zie men : Kluit, „ad Cod. Diplom.",
en Lambinet, in „Memoires de l'acad. de Bruxelles", en over d. vervolgen Delvennes, „Biogr.
du Royaume des Pays-Bas".
Sigeum is een voorgebergte op d. kust v.
Klein-Azie in d. omtrek v. Troje, dat oudtijds
vermaard word, doordien 't Grieksche leger
zich gedurende d. Trojaanschen oorlog in d.
nabijheid daarvan beyond. Niet ver v. 't
tegenwoordige dorp Ieni Sjer moet ook een
stad Sigeum gelegen hebben. Achilles haalde
er zijn vloot a. 't strand en werd er met zijn
vrienden Patroclus en Antilochus begraven.
d. Oude grafheuvels, die men er nog vindt,
heeft men wel voor d. hunne gehouden. Bijzonder merkwaardig wordt die plaats door een
opschrift, dat men er in 't begin der 18e eeuw
op een marmeren tafel vond.
Sigismund, DUitSell SIEG MUND, keizer v.
Duitschland, was d. zoon v. Karel IV uit 't
Luxemburgsche huis en regeerde v. 1410-1437.
Behalve keizer v. 't Duitsche rjjk was NI
ook nog koning v. Hongarije, keurvorst v.
Brandenburg on koning v. Bohemen. Ten einde
d. kerkelijke twisten bij to leggen — er bestond
a. 't eind der Middeleeuwen een groote gisting —
verordende keizer SIGISMUND 't concilie to
Constanz, waar hij persoonlijk a. deel nam,
doch ztjn vrtjgeleide, a. Joh. Hus toegezegd,
schandeltjk verbrak (zie Hus). Evenmin als in
't kerkeltjke bracht d. keizer in 't wereldlUke
veel verbetering tot stand. Hij overt. 9 Dec.
1437 in d. ouderdom v. 69 jaar en werd opgevolgd door Albrecht II v. Oostenrtjk. Over
horn hebben o. a. geschreven: Aschbach, „Geschichte Sigismunds" (4 dln, 1838 e. v.), en
Kerler, „Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigismund" (3 dln, 1878—'86). — Ook
verschill. koningen v. Polen zijn onder dozen
naam bekend. Wi,j noemen v. hen:
Sigismund I, Poolsch Zygmunt, gab. in
1466 also d. jongste zoon v. Casimir IV. Bij
't overbiden v. ztjn oudere broeders erfde hij
eerst d. hertogdommen Glogau on Oppeln,
benevens 't groothertogdom Litthauen en na
d. dood van ztjn oudsten broer, Alexander, in
1506, d. kroon v. Polen. In ztjn pogingen tot
invoering v. eon verstandig en spaarzaam
staatsbestuur werd htJ belemmerd door een
oorlog met Rusland en invallen der Tataren
en Walachijers. d. Zachtzinnigheid zijner regeering verschafte a. d. destUds ontluikende tiervorming in Polen toegang, terwijl bijna geheel
Poolsch Pruisen on Groot-Polen gin gezag
huldigden. Doch door ztjn huweltjk met d.
schoone, doch heerschzuchtige Milaneesche
jonkvrouw Bona Sforza verloor d. koning zeer
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d. liefde Oner onderdanen. Voor 't overige
was SIGISMUND I een vriend v. wetenschap en
kunst. Hij overl. 1 Apr. 1548 en werd opgevolgd
door zijn eenigen zoon,
SIGISMUND II, die, in 1518 gab., reeds bij 't
leven zijns vaders in 1529 tot koning verkozen
on in 1544 met 't bestuur v. Litthauen belast
word. Ofschoon zijn moeder, d. bovengenoemde
Italiaansche Bona Sforza, hem een verwijfde
opvoeding deed geven, om zelve 't bestuur
des lands in handen to houden, ontwikkeide
zich toch zijn vrijzinnige geest en, ware 't niet,
dat d. onderlinge twisten der Protestanten on
d. invloed v. d. bisschop v. Ermeland on v. d.
pauselijken nuntius hem hadden terukgehouden, dan zou htj waarschijnlijk tot d. Hervorming zijn overgegaan. Op d. Rijksdag to
Warschau in 1572 verleende hij een volkomen
godsdienstvrijheid. Drie jaar vroeger had htj
een vereeniging v. Litthauen met Polen teweeggebracht; terwijl 't hem later gelukte,
't toenmalige Pruisen, Volhynie, Podolia en
d. Ukraine bij zijn rijk in to lijven. Ofschoon
in zijn bijzonder leven verkwistend en losbandig, bracht hij Polen tot een hoogen trap
v. bloei on d. tijd zijner regeering staat bekend
als die v. d. grooten bloei der Poolsche letterkunde. Hij overt. 7 Juli 1572, zonder afstammelingen na to laten.
SIGISMUND III, gab. in 1566, was d. zoon v.
d. Zweedschen koning Johan III en als diens
eenige zoon d. vermoedelijke erfgenaam v. d.
troon. Daar zijn moeder een zuster was v.
SIGISMUND II en er zich dus ook bij d.kinderloosheid v. laatstgenoemde, voor d. Zweedschen kroonprins uitzicht op d. Poolschen
troon opende, liet zijn vader hem in d. R.-Kath.
godsdienst opvoeden on d. Poolsche taal
leeren. werd inderdaad in 1587 tot koning
v. Polen verkozen, inzonderheid door modehulp v. Jan Zamoyski. Doch hij beantwoordde
geenszins a. d. verwachtingen, die men v. hem
had opgevat, daar 't hem a. alle geestkracht
ontbrak. Na d. dood v. zijn vader, in 1592, erfde
htj ook d. Zweedsche kroon; doch na zijn kroning keerde hij n. Polen terug, zijn vaderland
plaatsende onder 't regentschap v. zijn oom
Karel IX, die, ten gevolge v. SIGISMUND'S ongeschiktheid, in 1604 na diens onttroning tot
koning v. Zweden verkozen werd. Hieruit
ontstond, daar SIGISMUND goon afstand v. ztjn
rechten wilde doen, een oorlog, die eerst
onder Karel's opvolger, d. grooten Gustaaf
Adolf, een einde nam. Later wikkelde zich
SIGISMUND in een oorlog met d. Russen, die,
zoo 't horn niet a. alle schranderheid ontbroken had, licht met d. verhefflng v. zijn
zoon Wladislaw tot czaar had kunnen eindigen. Ook tegen d. Kozakken, Tataren, Hospodaren en Walachijers had SIGISMUND herhaaldelijk to strijden. 110 overt. to Warschau
in 1632.
Sigmaringen, d. hoofdstad v. 't vroegere
vorstendom Hohenzollern-Sigmaringen, a. d.
rechter Donauoever. Ztj is d. residentie v. d.
vorst v. Hohenzollern-Sigmaringen, heeft een
fraai paleis met rijke verzamelingen, een
schouwburg, eon gedenkteeken voor vorst
Karel (overt. 1853) en ongev. 4500 inw. 't
Regeeringsdistrict Sigmaringen heeft op 201/2
vk. mij1 ongev. 67 000 inw.
Signach, een stad in 't Russiche gouvern.
Tiflis (Trans-Kaukasie), met 11 000 inw.
Signorelli (LucA), eon v. d. uitstekendste
kunstenaars zijner eeuw, volgens Waagen d.
voorganger v. d, richting der .Florenttinsche
school, volgens Kugler uitmuntende door d.
eigenaardige inspiratie, die in zijn werken
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doorstraalt. Hij werd volgens Vasari in 1439
to Cortona geb. en ontving kunstonderwkjs
v. P. della Francesca, Manni en della Valle.
In s. Spirito. to Urbino toont men een kerkbanier, die door hem beschilderd is; ook
in Perugia waren, volgens Vasari, verschill.
werken v. zijn hand, waarvan sommige, evenals in Volterra, Citta di Castello on Cortona,
nog steeds voorhanden zijn, ofschoon die a.
tempera geschilderae stukken veel geleden
hebben. SIGNORELLI begaf zich v. genoemde
plaatsen over Siena n. Florence, meer bepaald
om d. daar aanwezige kunstwerken to bestudeeren. Voor Lorenzo de Medici schilderde hij
eenige naakte godenbeeldjes en een Madonna;
vervolgens schijnt hij wederom in verschill.
steden v. Italie geschilderd to hebben, o. a.
to Orvieto, waar hij d. door Angelico da
Fiesole aangevango3n beschildering der Madonna-kapel in d. dom voltooide. Hij schilderde
daar o. a. 't laatste oordeel, waarin zulk eon
verscheidenheid v. beelden, motieven on bewegingen heerschte, dat men 't er voor houdt,
dat Michael Angelo er zich voor zijn beroemde
voorstelling gedeeltelijk naar gedragen heeft.
Tegen 't jaar 1500 was d. reusachtige arbeid
der beschildering v. 't gewelf ten einde
gebracht en d. heeren to Orvieto waren er
zoo mee ingenomen, dat zij a. SIGNORELLI nu
ook 't beschilderen der zijwanden opdroegen.
Waarschijnlijk had hij intusschen reeds
tegelijkertijd d. beschildering der Sixtijnsche
kapel to Rome ondernomen. Hij schilderde
er 't afscheid v. Mozes v. d. Israelieten en
d. dood v. dien profeet. Hij zou nog meer daar
gewerkt hebben, maar zag er om d. een of
andere reden v. af; SIGNORELLI schijnt daarna
nog ettelijke jaren in Arezzo on Cortona doorgebracht to hebben, waar hij verschill. kerken
door zijn werken opluisterde en zijn eervollen
naam, to midden v. leerlingen on vrienden,
die hem hoog vereerden, handhaafde, totdat
hij in 1521 overl. In d. galerijen wordt zijn
work niet veel aangetroffen. Te Florence vindt
men v. hem een H. Familie en een Madonna
met 't kind; to Berlijn twee altaardeuren,
zonder middenstuk; in 't Louvre een geboorte
v. Maria. Eenige v. zijn werken zijn bekend
door gravures v. Vascellini, Cunego, A. Marchetti, F. Morelli e. a.
Sijbekarspel, ook Sybekarspel en Zybekarspel, een gemeente in d. Nederl. prov.
Noord-Holland, kanton Medemblik, met 1200
a 1300 inw.
Sijbrandi (KLAAS), een Nederl. letterkundige, geb. 18 Nov. 1807 to Haarlem. Hij studeerde a. 't 1)oopsgezinde seminarium to Amsterdam, promoveerde to Leiden tot doctor
in d. letteren on werd achtereenvolgens predikant to Nijmegen (1830), Groningen (1834) on
Haarlem (1838), in welke laatste stad hij in
1872 overl. Van zijn geschriften vermelden
wij : „Verhandeling over vrouwe Bilderdijk
als kinderdichteres" (1834), „d. Pen en 't Paradijs" (1834), „d. Val der Engelen" (1835), „Ver.
handeling over Vondel en Shakespeare" (1841)
en 't prachtwerk „d. Valleien der Waldenzen". Zie uitvoeriger over hem d. Hand. der
Maatsch. v. Ned. Letterkunde to Leiden, jaargang 1873.
Sijs. d. Sijs (Fringilla spinus L.) behoort
tot d. famine der vinken in d. orde der
gangvogels (passeres). Hij is d. kleinste der
eigenlijk gezegde vinken v. ons land en
heeft een zeer kegelvormigen, scherpen snavel on een a. 't einde ingesneden staart. d.
Kleur is geelachtig groen; bij 't oude mannetje zijn d. schedel en d. keel zwart; een
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streep boven d. oogen, d. zijden v. d. kop on
d. hals, benevens d. onderdeelen tot a. d. buik
zijn citroengeel ; d. buik zelf is witachtig, doch
d. stuit geel. d. Vleugels zijn zwart, met een
groengele dwarsstreep, on d. slagpennen a. d.
basis geel en verder met geelachtig groen
gezoomd. d. Staartpennen zijn zwart, maar
alle, behalve 't middenpaar, op d. twee °erste
derden harer lengte geel. 't Wijfje mist 't zwart
op d. kop on heeft zwarte lengte-vlekken op
d. kleine veeren, terwijl d. staartpennen donkerbruin zijn, met citroengele zoomen.
d. Sijs is een zeer gewone vogel in geheel
Europa; hij houdt zich 's zorners in dennenen sparrenbosschen op, terwijl hij in 't najaar
zich in andere streken verspreidt on dan voornamelijk v. elzenzaad leeft. Men ziet hen dan
in groote troepen met vlamsijzen on andere
verwante vogeltjes door d. elzen. on berkenbosschen vliegen. In d. tijd v. 't opkweeken
der jongen voeden zij zich on hun kroost ook
met insecten. Zij maken hun nest in d. hooge
sparrentoppen uit worteltjes, mos on distelpluis on broeden tweernaal, telkens op 5
tot 7 groenachtig witte, met bruin besprenkelde eitjes. 't Gezang dozer aardige vogeltjes
is allerliefst on vr(j v. alle schelle klanken,
waarom d. mannetjes ook zeer dikwijls in
kooitjes gehouden worden, waar men hen met
wit vogeltjeszaad, elzenzaad en een weinig
hennepzaad voedt. Zij worden zeer spoedig
mak on leeren personen herkennen. In 't zuiden
v. Frankrijk en Italie worden zij, evenals al
hun verwanten, gebraden op tafel gezet, maar
bij ons slechts bij toeval in een rist vinken
geplaatst.
Sijthoff (ALBERTUS WILLEM), een Nederl.
boekdrukker en uitgever, gevestigd to Leiden.
30 Juni 1829 to Leiden geb., ontving hij zijn
opleiding in d. zaak v. K. Fuhri to 's-Gravenhage on begon hij in 1851 een eigen drukkerij,
die, aanvankelijk klein, gaandeweg werd uitgebreid tot een der eerste v. ons land. Een
reeks v. gelllustreerde prachtwerken, wetenschappelijke en volks-uitgaven, zoomede een
groote verzameling werkjes voor d. jeugd,
zagen bij hem 't licht. Wij noemen slechts
„Nieuwenhuis' Woordenboek v. Kunsten on
Wetenschappen" (waarvan 't onderhavige
woordenboek een nieuwe bewerking is), Bosscha's „Leerboek der Natuurkunde", 't „Book
der Uitvindingen" (waarvan thans d. 5de druk
verschijnt), Delaunay's „Mechanica", „Van
Lennep's Geillustreerde Werken" (waarvoor
SIJTHOFF tot Ridder v. d. Eikenkroon werd
benoemd), Ronner's „Katjes", Unger's „Etsen
naar Frans Hals", van Rees on Perelaer
„Ned.-Indio"; verder „d. Kunstkroniek", „d.
Gracieuse", d. werken v. Ten Kate, Beets,
Ter Haar, Da Costa, Vondel, Conscience, Van
Lennep on Cromer; Vosmaer's „Vogels", alsmede diens overzetting v. „d. Ilias" on „d. Odyssee"; eindelijk d. werken v. Ten Brink, Kneppelhout („Klikspaan"), Luiken, Andriessen,
Louwerse, van Boekeren, Goeverneur, Oostveen, Gerdes, Hoffmann on Schmid. Voorts d.
leerboeken voor 't middelbaar onderwijs v.
dr. Koppeschaar („Chemie"), prof. Schoute
(„Kosmografie"), prof. Van Geer en prof. Van.
Pesch („Wiskunde"), prof. De Hartog(„Staatsinrichting") en prof. Burgersdijk („Nat. Historie") en vooral d. uitmuntende serie leerboeken
voor 't Grieksch v. prof. J. Van Leeuwen Jr
on M. B. Mendes da Costa. Ten slotte een
collectie werken over Oostersche talon v. prof.
Hoffmann, Gonggrijp, J. S. A. Van Dissel,
S. Coolsma en G. J. Grashuis; een serie prac•
tische werken over „Electriciteit" v. Cappello,
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Scholl Gids voor Machinisten" door Verdam,
„Bouwkunde", „Meubelrnakere en „Smeden"
v. Berghuis, „Rout en Marmerschilderen" v.
Van der Burg. Daarnaast wederom, als werken
v. gebeel ander genre: Donner's BUbel v.
Keur", Wylie's „Protestantisme", „Flavius Josephus", Gunning's „Btjbel voor Kinderen" en
prof. BurgersdUk's vertaling v. „Shakespeare's
Werken". SLITHOFF was ook d. oprichter v.
't „Leidsch Dagblad" en 't „Rotterdamsch
Nieuwsblad", geltjk htj tevens, in vereeniging
met D. A. THIEME en M. NIJHOFF, d. uitgave v.
't groote „Woordenboek der Nederl. Taal"
(1864 e. v.) a anvaardde, alsmede d. uitgave v.
„Het Vaderland" (1869).
Sikemeijer (JoH. H.), een Nederl. pianist,
gab. 16 Juni 1838 to Amsterdam. Hij ontving
zijn opleiding a. 't conservatoire te Brussel
en vestigde zich in 1857 to Rotterdam, waar
hij tal v. uitmuntende klavierspelers gevormd
heeft. Behalve in ons vaderland verwierf
zich ook to Brussel, Keulen en Zilrich on in
andere stedon, waar hij als solist optrad, eon
goeden naam.
Sikhs of Selkhs (v. 't Sanskr. siksja,
dat leerling, jongere beteekent) is d. naam v.
een volksstam in 't noordwesten v. VoorIndie, die zich door zijn eigenaardige godsdienstige begrippen kenmerkt on zich vooral
in Pendsjab of 't land der vijf stroomen
oph oudt. d. Sikhs zijn verwant met d. Hindoes
en hebben hun oorsprong to danken a. een
priester, Yanaka, Nanak of Nanek, die in 't
laatst der 15e eeuw leefde. Hij hield d. Veda's
en d. Koran voor echt, doch beweerde, dat
godsdienst door allerlei bpvoegselen in afgoderij ontaard was. d. Vereering v. een
eenigen God, onder welken worm ook, en d.
vergelding in een volgend leven stelde hiij
op d. voorgrond. ZIjn voorschriften bestonden
in eenvoudige gebeden, menigvuldig baden,'t
verbieden v. 't eten v. varkensvleesch, alsmede
v. twisten over geloofszaken. d. Leer v. Nanak
breidde zich ongemerkt uit on had reeds meer
dan een eeuw bestaan, vOOr zij d. aandacht
der Mohammedanen tot zich trok, die haar
begonnen te bestrpden. d. Eenvoudigheid der
oorspronkelpke leer was reeds aanmerkelijk
verbasterd en met allerlei instellingen v.
lateren tpd vermeerderd, toen er in 't laatst
der 16e eeuw een vervolging tegen haar aanhangers werd ingesteld. Velen hunner vluchtten naar d. bergachtige streken v. 't noorden,
on A rdkoen, d. opperpriester der Sikhs, overt.
in 1606 als een martelaar. Van dat oogenblik
af werd er een hevige strtjd gevoerd tuss.
d. onderdrukten en hun onderdrukkers, totdat
't Goeroe-Govind, een nakorneling des vermoorden opperpriesters, gelukte zich omstr.
1675 v. nagenoeg 't gansche land meester to
maken en zoo d. grond to leggen tot een
staat, die geheel overeenkomstig d. godsdienstbegrippen der Sikhs was ingericht. d. Zachtmoedigheid en d. verdraagzaamheid, waardoor
d. volgelingen v. Nanak zich vroeger kenmerkten, waren verdwenen. Hun hoofdplicht
werd strijd voor 't geloof en d. onder hen
wonende Mohammedanen mochten hun godsdienstplichten slochts in 't geheim vervullen.
d. Gebeden bleven eenvoudig, doch d. Sikhs
baden later met 't zwaard in d. hand om
d. zegepraal hunner wapenen. Kasten gin er
niet en allen dragon een blauwe kleeding.
't Gebruik v. tabak is verboden, dat v. geestrUke dranken niet. Zij mogen zich 't haar
en d. baard niet afscheren. Sommige gebruiken, o. a. 't verbranden der vrouwen met 't
tjk des mans, hebben ztj v. d. Hindoes
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overgenomen. Er gin Goeroes of elgenlilke
priesters on Alkalies, een soort v. geestelUke
krUgslieden, die voor d. godsdienst schUnen
to waken. Zij bedienen zich in d. strijd v. een
ring, die a. d. buitenzUde scherp geslepen is
on met groote vaardigheid geworpen wordt.
Na d. onderwerping der Mohammedanen
vormden d. Sikhs een soort v. bondsstaat, v.
walks geschiedenis niet veel meer bekend'is
dan dat htj meermalen v. d. Groot-Mogol to
Wen had en later door onderlinge twisten verscheurd werd. Maha•Sing (walk laatste woord
)eeuw beteekent on welke naam sedert Gooroe-Govind door alle hoofden v. d. krijgshaftige stammen der Sikhs gevoerd wend) overt.
in 1794 on liet zijn gebied na a. gin zoon
Roendsjit-Sing, die 't uitbreidde en zich meester maakte v. Lahore. Een Engelsch gezantschap in 1808 werd niet' gunstig door hem
ontvangen en, toen htj zich daarna v. eenige
streken a. d. oevers der Dsjoemna wilde verzekeren, stelde d. eigenaar daarvan zich onder
d. bescherming der Britsche Compagnie. In
een ontmoeting met Engelsche troepen laden
die v. Roendsjit een geduchte nederlaag en
hij moest 25 Apr. 1809 vrede sluiten. Van
dien tijd af tot 1830 kwam hij niet meer
in aanraking met d. Engelschen en hield
hij zich met d. Afghanen e. a. naburen bezig.
In 1822 kwamen Ventura on Allard, twee
Fransche officieren, to Lahore, wien d. taak
werd opgedragen, 't leger op Europeeschen
voet to brengen, waarin ztj ondersteund werden
door d. generaals Court en Avitabile, die vier
jaar later kwamen. d. Noodiga kruitmolens,
wapenfabrieken on geschutgieterijen werden
onder hun opzicht in 't land der Sikhs aangelegd. Officieren on gelukzoekers v. verschill.
naties begaven zich naar d. Sikhs, wier leger
vrij goad geoefend werd, ofschoon d. discipline
veel to wenschen overliet. d. Vreemdelingen
behoefden niet v. godsdienst to veranderen,
doch mochten zich d. baard niet scheren en
geen rundvleesch eten, walk laatste gebruik
d. Sikhs v. d. Hindoes overgenomen hadden.
Hun werd geenerlei invloed op d. politieke
aangelegenheden des lands toegestaan. In 1831
trok d. toenemende macht v. d. vorst der
Sikhs d. aandacht der Engelschen, die er een
gezantschap heenzonden. d. Vriendschappelke
welke toen aangeknoopt
werden, hadden in 1835 een verdrag ten gevolge,
'twelk door d. gouverneur-generaal William
Bentinck gesloten werd. In d. oorlog met d.
Afghanen beloofde Roendsjit pulp on gaf hp
d. Britten vrtjen doortocht. Na zijn dood, in
1839, krjjgt d. geschiedenis der Sikhs door
elk. snel opvolgende vorsten, door omwentelingen, opstanden en moorden een echt
Oostersch karakter.
Kark-Sing, d. zoon on opvolger v. d. overledenen vorst, was een verwijfd man, die zich
geheel liet beheerschen door een gunsteling,
tegen wien zich weldra een sterke part')
vormde. d. Gunsteling werd in tegenwoordigheid zips meesters gegrepen en vermoord en
d. vorst zelf over). in Nov. 1840, d. troon nalatende a. Nu-Nehal-Sing, die, ofschoon jong,
allerlei grootsche ontwerpen koesterde.
werden niet ten uitvoer gebracht, dam hU, v.
d. lUkplechtigheden zips vaders terugkeerende,
door 't instorten eener poort dermate gekwetst
werd, dat htj drie dagen daarna stierf. d. Eerste
vrouw v. Kark-Sing maakte aanspraak op d.
regeering en werd als koningin gehuldigd.
Under haar was een read v. 20 rtjksgrooten,
die vele regeeringsbesluiten met d. koningin
onderteekenen moest. Weldra brak er mis-
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to scharen om Shyr-Sing, die zich gerechtigd
waande tot d. troon, doch na d. huldiging der
koningin in 't gebergte gevlucht was. HU verzamelde or d. zijnen en dwong d. koningin
reeds in Jan. 1841 tot d. overgave v. Lahore
en d. afstand v. d. regeering, die IQ zelf aanvaardde. Shyr-Sing liet alies aan zijn vizier
over, op wiens last hij in Sept. 1843 met al
zijn kinderen vermoord word. d. Koningin had
in d. gevangenis datzelfde lot ondergaan, 'twelk
ook daarna d. vizier verbeidde. Achet-Sing,
die d. meeste dozer gruwelen gepleegd had,
genoot er d. vruchten niet van, daar HiraSing, een zoon des viziers, d. gunst v.'t leger
won en d. overweldiger liet grijpen en dooden.
Ook tegen Hira stond een partij op en hij
viol in d. slag. 't Land verkeerde toen in volslagen regeeringloosheid. 't Vreeselijke wooden
der cholera, die dagelijks v. 600 tot 700 menschen wegraapte, deed d. binnenlandschen
krijg een wijle staken, die echter met nieuwe
kracht ontbrandde, zoodra d. ziekte minder
slachtoffers maakte. d. Regeering berustte in
naam bij d. regentes Sjanda, die d. voogdij
over Dsjoelip-Sing in handen had. 't Leger
beschuldigde haar v. Britsche hulp te hebben
ingeroepen en eischte, nadat a. beide zijden
verschill. personen uit d. weg geruimd waren,
d. oorlog met Engeland. In Dec. 1845 kwam
't a. d. Sedletsj tot een hardnekkigen slag,
waarin d. Britten d. overhand behielden. Bij
't verdrag v. Lahore in Mrt 1846 werd een
deel des rtjks bij 't Britsche gebied ingeltjfd
en behield 't andere slechts een schijnbare
onafhankelijkheid, daar weldra een Engelsch
resident met troepen in d. hoofdstad verscheen
en er d. leiding der zaken op zich nam. In
1848 waagden d. Sikhs nog een laatste poging
om zich onafhankelijk to maken, welke hun
geheele onderwerping en in Mrt 1849 d. inltjving v. hun gebied bij d. Britsche bezittingen ten gevolge had. BU d. jongste yolkstelling in Engelsch-Indie bedroeg 't geheele
aantal Sikhs ruim een millioen.
Si-kiang, d. grootste rivier in Zuid-China.
ZU ontstaat uit d. vereeniging v. verschill.
kleine riviertjes en vormt na d. opneming v. d.
Pei-kiang eon delta, waarvan d. noordelijke
arm als Tschoe-kiang of Parelrivier voorbij
Kanton stroomt en onder d. naam Tigris in
zee valt.
Sikkel is d. naam v. een joodsche munt,
v. welke op onderscheidene plaatsen in d.
H. S. melding wordt gemaakt. Oorspronkelijk
schijnt d. benaming to hebben gediend ter
aanduiding v. stukjes zilver v. eon bepaald
gewicht, ten gebruike in d. handel gemerkt
met een stempelteeken, ter aanduiding v.
gewicht of gehalte, of misschien v. beide.
Zulke sikkels waren reeds ten tijde v. Abraham bekend en „onder d. kooplieden gangbaar" (Gen. XXIII: 16). In lateren tijd werden
d. opbrengsten der Israelieten a. 't heiligdom
(Exod. XXX :13 very.), d. schadevergoedingen
en boeten (Exod. XXI : 23; Lev. V: 15; Deut.
XXII :19, 29), d. priesterlijke schatting (Lev.
XXVII : 3 very.; Num. XXVIII : 16), ja in
't algemeen alle ruiling, koop en verkoop bij
sikkelen zilver berekend. Doch d. eigenlUke
geldstukken, die d. naam sikkels droegen,
schijnen eerst op last v. d. Maccabeer Simon
na 't afschudden v. 't Syrische juk, omstr.
anderhalve eeuw v. Chr., gemunt to zijn. Wij
weten trouwens, dat in 't vierdo jaar der
bevrijding v. Israel 't muntrecht door Antiochus VII werd bekrachtigd (1 Mace. XV : 6).
d. Gewone vorm, waarin daze sikkels tot ons
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zijn gekomen, is met a. d. eene zijde d. groe
nenden Adronsstaf, met 't omschrift (in 't
Hebreeuwsch) „'t heilige Jeruzalem", en met
a. d. andere zijde een vat, gevuld met manna,
met 't omschrift, mede in 't Hebreeuwsch,
„Sikkel Israels". Doch men vindt er ook eon,
beker, een palmtak enz. op. 't Gewicht v. d.
nog aanwezige sikkels wisselt of v.13 tot 14'/2
gram, waaruit een gemiddelde waande volgt
v. f 1,50.
Reeds v. d. gestempelde zilveren stukjes,
sikkels genoemd, schijnen onderverdeelingen
to hebben bestaan: men vindt ten minste(Exod. XXX :13) melding gemaakt v. halve
sikkels, elders (Exod. XXXVIII : 26) Beka
genoemd en reeds in d. aartsvaderlijken tijd
Gen. XXIV : 22) vermeld. Ook vindt men
gewag gemaakt v. kwart-sikkels (1 Sam. IX : 8).
Dat d. sikkel mode verdeeld was in 20 Gera,
leest men in Exod. XXX: 13, gelijk mede in
Ezech. XLV : 12.
Sikkim is d. imam. v. eon kleine va zalstaat in 't Britsche presidentschap Bengalen,
tuss. Nepal en Bhoetan, in d. Himalaya gelegen, met een oppervl. v. 122 vk. mijlen en
54 000 inw. d. Hoofdstad is Tamlang.
Sikok of Sikoko, een Japansch eiland
tuss. Nipon en Kioesioe, met een oppervl. v.
331 vk. mijlen en 2 880 000 inw. d. Grootste
stad is Awa.
Silas (EDUARD), een Nederl. pianist, organist en componist, 22 Aug.1827 te Amsterdam
gob. Hij ontving zip opleiding a. 't conservatoire to Partjs en word later organist to
London, waar hij o. a. 't oratorium „Josuah",
een opera „Nitocris", benevens verscheidene
ouvertures, concerten e. a. muziek 't licht deed
zien. Meer dan eons liet hij zich ook to Amsterdam in „Felix Meritis" hooren.
Silas, d. tochtgenoot v. d. apostel Paulus
op diens tweede zendingsreis (Hand. XV :36—
XVIII : 22). Nadat beiden to Philippi in hechtenis geweest, doch v. hun boeien bevrijd
waren, werden zij een tijd lang v. elk. gescheiden, totdat zij elk. to Corinthe wedervonden. Van zijn afkomst en overige lotgevallen is niets met zekerheid bekend. Dat hij
een der 70 discipelen v. Jezus zou geweest
zijn, is een gissing en, dat hij in Macedonie,
d.martelozuhbndrga,eovlevering, beide v. alien grond ontbloot. Paulus
spreekt v. hem op enkele plaatsen in ztjn
brieven (bijv. 2 Cor. I : 19); ook in d. brief,.
die op naam v. Petrus gaat (2 Petr. III : 22),
wordt v. hem onder d. naam Silvanus meldinggemaakt. Cellarius heeft een monographic
„ De Sila, viro apostolico" to Jena in 1773 uitgegeven.
Silbermann (oorrFarzn), een beroemd
Duitsch orgel- on klavierfabrikant, gob. in
1683 to Frauenstein en overl. in 1753 te_ Dresden. O. a. werd in 1714 't beroemde orgel
voor d. dom to Freiburg door hem gemaakt. —
Ook enkele nakomelingen v. hem maakten
zich naam ale orgel- of pianofabrikanten.
Silentium (v. 't Lat. silere, zwijgen) beteekent stilte. Altum silentium, een diep stilzwijgen. — Silentariers waren a. 't hof v. d.
Grieksche of Oost-Romeinsche keizers een
soort v, tot zwijgen verplichte goheimraden.
—Silentleg sinter
arma, een Lat. spreuk, beteekenende: Voor wapens zwijgen d. wetten of.
gelijk 't bij Vondel in d. Gijsbrecht v. Aemstel
heat, „d. Wetten zwijgen stil voor wapens en
trompetten". — Silent Musae, d. Muzen later
zich niet hooren, 't Is uit met d. kunst.
Silenus of Sileen, een halve god uit d_
mythologie der Grieken en Romeinen, zoon
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v. Mercurius (of volgens anderen v. Pan) en
v. een nimf; hij was d. opvoeder en later
d. onafscheidbare metgezel v. Bacchus (Dionysos). HU nam deal a. d. krtjg tegen d. Giganten
en doodde Enceladus, terwUl 't vervaarlUke
geschreeuw v. zijn ezel eenige reuzen op d.
vlucht joeg. Men ziet hem bijna altijd rijdende
op dien ezel en als een zeer gezet, vroolijk, kaalhoofdig en dikbuikig man voorgesteld. Beeldhouwers en schilders hebben er geen bezwaar
in gehad, hem of te beelden vol zoeten wtjns,
zoodat htj meestal op zijn ezel door satyrs
of nimfen ondersteund wordt. Enkele kunstenaars evenwel stellen hem voor als d. ernstigen onderwijzer v. d. jeugdigen Bacchus.
Volgens Pindarus stamde sruirms v. Malea op
't eiland Lesbos en verwekte hij bij een nimf
v. die landstreek d. Centaurus Pholus.
Silezie (Hoogduitsch Schlesien en in d.
volkstaal die Schlesing) was oudtijds een
Duitsch hertogdom, dat thans grootendeels a.
't koninkrijk Pruisen on voor een klein gedeelte
nog tot Oostenrijk behoort. In d. 10e eeuw
kwam 't a. Polen en kreeg 't afzonderlijke hertogen uit 't geslacht der Piasten. Eerst in d.
12e eeuw werd Silezie onafhankeltjk v. Polen,
doch 't bleef inwendig zwak, daar 't onder
een groot aantal hertogen en vorsten verdeeld
was, die elk. onderling beoorloogden, v. welke
omstandigheid d. koningen v. Bohemen gebruik maakten om er hun invloed te vestigen
en uit to breiden. Koning Johan v. Bohemen
wist zich door d. meeste vorsten en hertogen
als leenheer to doen erkennen ; zijn zoon, die
als Karel IV d. Duitschen keizerstroon beklom,
verwierf zich dat recht in geheel Silezie on
vereenigde dit, nadat d. koningen v. Polen
bij herhaling afstand hadden gedaan v. hun
rechten, met d. kroon v. Bohemen. Silezie had
veel to lijden in d. Hussieten-krijg, in d. oorlogen der koningen v. Polen on Hongarije en
in d. dertigjarigen oorlog. Na 1648 werden d.
Protestanten er zwaar verdrukt, welke toestand verergerde, toen 't land, door 't uitsterven der laatste hertogelijke linie, meer
rechtstreeks onder keizerlijke ambtenaren
kwam. Karel XII v. Zweden bedong in 1707
wel eenige voor d. Protestanten gunstige bepalingen, maar daze werden onder keizer
Karel VI weer buiten working gesteld, wat
in 1740 d. oogmerken v. Frederik d. Groote
begunstigde, toen daze na 's keizers dood
aanspraak op Silezie maakte. Bij d. vrede v.
Breslau in 1742 en dien v. Dresden in 1745 moest
Maria Theresia 't grootste gedeelte v. Silezie
a. Pruisen afstaan. Zie verder d. beide volgende
artikelen.
Silezie, een provincie v. 't koninkrijk
Pruisen, begrensd door d. provincien Brandenburg en ,Posen, alsmede door Polen, Galicia,
Oostenrijksch Silezie, Moravia, Bohemen en
Saksen. Tegen 't eind v. 1892 telde zij op 732
vk. mijlen 4 300 000 inw., v. wie, na vertrek
v. 40 000 Joden, d. eene helft tot d. Evangelische, d. andere tot d. R.-Kath. kerk
behoorde. Verreweg d. meeste zijn v. Duitschen oorsprong; een klein aantal Slaven
zijn er slechts.
d. Gesteldheid v. d. grond is over 't algemeen
bergachtig, daar d. Sudeten zich langs d.
westelijke grans uitbreiden en vele takken
daarvan uitgezonden worden. Alleen 't noorden
is laag en vlak, terwtjl 't oostelijk gedeelte
een hooge vlakte vormt, doch geen eigenlUke
bergen heeft. d. Voorn. rivier is d. Oder, die
geheel Silezie v. zuid tot noord doorsnUdt en
er verscheidene kleinere rivieren opneemt. d.
Weichsel raakt 't zuiden der provincie slechts
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even aan; d. bronnen v. d. Elbe en d. March
liggen nog op Pruisisch gebied. 't Aantal
meren is groot, doch hun uitgestrektheid
goring. Er On vele minerale bronnen. d.
Grond is over 't algemeen vruclitbaar, vooral
langs d. linkeroever v. d. Oder, wat niet
zonder invloed is gebleven op d. welstand en
d. beschaving der bevolking, die in d. meer
bergachtige on onvruchtbare streken in menig
opzicht nog altijd achterlijk is. Tot d. voorn.
producten behooren graven, aardappelen,
groenten, boomvruchten, vlas, wijn, kleurstoffen, tabak, hout, wol, paarden, visch on
wild. 't Land is vooral rtjk a. mineralen, onder
welke ijzer, koper, lood, zilver, arsenicum,
zink, aluin, zwavel, steenkolen,marmer,kalk,
gips, molensteenen on enkele soorten v. edelgesteenten zijn. Behalve v. landbouw en
veeteelt leeft d. bevolking v. d. bewerking
der mijnen on vervaardigt zij linnen, wollen
en katoenen stoffen, aardewerk, ijzerwaren
e. a. fabrieksgoederen. Voorts vindt men er
brouwerijen, raffinadertjen en papiermolens.
d. Handel, die in Silezie gedreven wordt, is
zeer levendig en wordt begunstigd door 't
gemakkeltjke verkeer fangs d. Oder, tal v.
goe1e wegen on verscheidene spoorwegen.
Katoenen, wollen en linnen stollen zijn d.
voorn. artikelen v. uitvoer.
d. Provincie wordt verdeeld in drie regeeringsdistricten: Breslau, Liegnitz en Oppeln.
Breslau is d. hoofdstad en d. zetel v. een
aartsbisschop, wiens kerkelijk gebied zich over
d. R.-Kath. der provincie en v. Oostenrijksch
Silezie uitstrekt. 't Opperbestuur der Evangelische kerk berust bij 't consistorie te
Breslau, a. welks hoofd een generaal-superintendent staat. In Silezie is ook een universiteit,
mode to Breslau gevestigd. Andere inrichtingon v. hooger, middelbaar on lager onderwijs
zijn: tal v. gymnasia, normaalscholen, seminaria en hoogere burgerscholen. Ook bezit
Silezie eenige geleerde genootschappen, die
zich d. bevordering v. kunsten en wetenschappen ten doel stollen, alsmede verschill.
inrichtingen v. weldadigheid.
Silezie (Oostenrijksch) is 't gedeelte v. 't
aloude hertogdom, 'twelk in 1763 bij d. vrede
v. Hubertsburg a. Oostenrijk gelaten word. 't
Grenst a. d. Pruisische prov. Silezie, a. Moravia,
Hongarije en Galicia, wordt door een district
v. Moravia in twee deelen gescheiden en
stond tot 1849 met Moravia onder 'tzelfde
bestuur. Na 1849 is 't eon afzonderltjk kroonland geworden, waarvan Troppau d. hoofdstad
is. In 1892 telde Silezie op 93 1/2 vk. mijlen
650000 inw., voor nagenoeg d. helft v. Duitschen en verder v. Slavischen oorsprong.
Onder dat aantal waren 5280 Joden, 67 870
Lutherschen en Gereformeerden; terwijl d.
overigen, op enkele uitzonderingen na, tot d.
R.-Kath. kerk behoorden.
d. Grond is bergachtig, daar in 't Z.-O. d.
Karpathen on in 't N.-W. d. Sudeten zich
uitbreiden. d. Oder en d. Weichsel ontspringen
er. 't Land is rijk a. minerale bronnen on
bout, doch alleen in d. dalen voor bebouwing
geschikt. d. Voorn. producten ztjn: graan,
groenten, vruchten, vlas, rundvee, schapen,
tjzer, steenkolen, lood, aluin en een weinig
gond. d. Bewoners vervaardigen ijzer- en houtwaren, linnen en wollen stollen en drUven
eenigen handel. Vooral is er eon levendige
transito-handel, welke door d. ligging v. 't land,
dat door tal v. spoorwegen met Galicia, Moravie en Pruisen verbonden is, begunstigd wordt.
Silezische oorlogen. Toen na d. dood
v. keizer Karel VI (20 Oct. 1740) ztjn dochter
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Maria Theresia in een neteligen toestand geraakt was ten gevolge v. d. aanspraken, die
andere vorsten op haar Oostenrijksche erflanden maakten, nam ook Frederik II d. gelegenheid waar om zijn aanspraken op d. Silezische vorstendommen LiegnitZ, Brieg, Wohlau
en Jagerndorf to doen golden. Zonder voorafgaande oorlogsverklaring rukte hij in 't
laatst v. Dec. 1740 met een leger v. 30 000
roan Silezie binnen en eischte hij, onder aanbieding v. zijn bijstand tot instandhouding der
Pragmatieke Sanctie en v. een voorschot v.
twee millioen thaler, v. Maria Theresia d.
afstand v. 't geheele hertogdom Silezie of ten
rninste v. een gedeelte v. dat gewest. Toen
Maria Theresia dit aanbod met verontwaar<iiging v. d. hand woes, zette Frederik zijn
krijgstocht voort en veroverde hij 't geheele
land, dat slecht bezit was, met uitzondering
v. eenige vestingen. Hierop sloot hij een verdrag met Rusland en knoopte hij zijn onderhandelingen met 't kabinet v. Weenen weder
aan. Maria Theresia zond ten antwoord hierop
d. graaf Neipperg mot een leger n. Silezie.
Frederik II bestormde nu Glogau on rukte
met 25 000 man d. vijand to gemoet, op wien
hij (10 Apr. 1741) bij Mollwitz een overwinning behaalde en dien hij tot d. terugtocht
. Neisse dwong. d. Pruisen veroverden Brieg,
sloegen 't beleg voor Neisse en overrompelden
Breslau. Intusschen vielen ook d. Franschen
43n d. Saksen in Bohemen en Maria Theresia
gaf nu a. d. raad harer ministers en v. Engeland gehoor on sloot een geheim verdrag to
Oberschnellendorf (9 Oct. 1741), waarbij alle
.ernstige vijandelijkheden tuss. Pruisen en.
Oostenrijk zouden ophouden en bij d. aanstaanden vrede geheel Neder-Silezie en een
deal v. Opper-Silezie a. eerstgenoemde mogendheid zouden worden afgestaan. Toen
.echter dit verdrag door Oostenrijk bekend
ward gemaakt, om Beieren en Saksen wantrouwen tegen Pruisen in to boezemen, sloot
Frederik een aanvallend en verdedigend verbond met Karel Albrecht en vatte hij d.
wapens weder op. Schwerin drong in Moravie door, waar hij Olmutz veroverde, en
Leopold v. Dessau nam 't graafschap Glatz
in bezit (Jan. 1742), dat Frederik v. Karel
Albrecht, als koning v. Bohemen, gekocht had.
Prins Karel v. Lotharingen rukte intusschen
net een leger op, dwong Frederik tot d. terugtocht n. Bohemen en viel hem 17 Mei bij Chotusitz nabij Czaslau aan, doch ward door d.
Pruisen geslagen. Ten gevolge v. daze overwinning sloot Maria Theresia (11 Juni 1742)
d. praeliminairen vrede v. Breslau, waarbij
Frederik Opper-Silezie, behalve Teschen, Troppau en Jagerndorf, benevens Neder-Silezie en
graafs. Glatz verwierf. Daze vrede ward,
met nadere bepalingen, 28 Juli to Berlijn bevestigd on door George II v. Engeland gewaarborgd.
Hij duurde echter slechts twee jaar. Frederik,
door d. staatkundige omstandigheden voor 't
bezit v. Silezie beducht, begon, na een verdrag
met Frankrijk on d. Frankforter Unie, met d.
keizer, d. Keur-Palts en Hessen-Kassel gesloten
to hebben, d. tweeden Silezischen oorlog. Hij
rukte met 80 000 man in drie colonnes Bohemen
binnen, maakte zich v. 't onverdedigde land
meester en veroverde 16 Sept. 1744 Praag;
terwijl hij nog eenige andere plaatsen bezette
.en aldus 't aartshertogdom Oostenrijk bedreigde. Hij moest echter weldra Praag en
Bohemen weer ontruimen. Vol overmoed vielen nu d. vereenigde Oostenrijkers on Saksen
onder d. prins v. Lotharingen in Silezie,
VIII,
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doch zij werden 4 Juni 1745 bij Hohenfriedberg beslissend geslagen. Frederik volgde d.
vijand n. Bohemen, om in 't vijandelijke land
d. winterkwartieren to betrekken, on liet
Saksen door d. vorst v. Dessau bedreigen.
Te zwak om oflensief to blijven handelen,
trok hij terug, gevolgd door d. driemaal
sterkeren vijand. Hij sloeg hem echter bij
Sorr (23 Sept. 1745) en zette d. terugtocht n.
Silezie voort. Toen nu d. prins v. Lotharingen
zelf Saksen binnenrukte, om een aanval op
Berlijn to doen, drong Frederik hem door snel
vooruitrukken in d. Lausitz on overviel hij
hem bij Hennersdorf (23 Nov.), waarop hij
spoedig n. Bohemen terugtrok. Door d. overwinning v. vorst Leopold v. Dessau op d.
Saksen bij Kesselsdorf (15 Dec.) en d. kort
daarop gevolgde inneming v. Dresden ward d.
vrede zeer bevorderd, die 25 Dec. 1745 tusschen
Saksen, Oostenrijk en Pruisen tot stand kwam,
waarbij d. bepalingen v. d. Breslauer vrede
bevestigd werden. d. Derde Silezische oorlog
is in d. geschiedenis meer bekend onder d.
naam Zevenjarigen Oorlog (zie dat art.).
Silicaten, Zie Kiezel.
Silicium, Zie Kiezel.
Silistria (in d. Oudheid Durostorum), een
stad in 't vorstendom Boelgarije, a. d. rechter
Donauoever. Zij was tot 1878 een belangrijke
Turksche vesting, heeft verscheidene moskeeen, eenige industrie (leerlooierijen, weverijen, land-, wijn- en tuinbouw), levendige
scheepvaart on 12 000 inw. — In d. verschill.
Russisch-Turksche oorlogen heeft Silistria een
belangrijke rol gespeeld. In 1828 ward 't door
d. Russen to vergeefs belegerd, in 1829 na
een tweede belegering ingenomen. In 1854
moesten d. Russen 't beleg v. Silistria weer
onverrichter zake opbreken; in 1877 word
't door hen vermeesterd, doch in 'tzelfde jaar
weer ontruimd on bij 't verdrag v. Berlijn
ward 't a. Boelgarije toegewezen (1878).
Silius(cA Jus) Italicus was een Romeinsch
dichter uit d. eerste eeuw onzer jaartelling.
Omtrent d. juiste plaats zUner geboorte is men
't niet eons on ook v. zijn levensgeschiedenis
is ons weinig meer bekend dan dat hij verscheidene jaren syndicus in Rome was en meer
dan eens 't ambt v. consul bekleedde. Als
proconsul in Azle, alsook in zijn vroegere
ambtsbedieningen, behaalde hij veel roam,
waarop hij zich a. alle openbare werkzaamheden onttrok en sedert als een aanzienitjk,
geacht burger, door niemand benijd on onder
't genot v. een ruim vermogen, op een landgoed in Campanie zijn tijd a. d. beoefening
der wetenschappen besteedde. Cicero was in
d. welsprekendheid zijn voorbeeld, Virgilius
in d. dichtkunst. Hoe weinig hij echter d.
hoogte v. d. laatste bereikt heeft, blijkt uit
't tot ons gekomen gedicht op d. tweeden
Punischen oorlog, door hem onder d. regeering
v. Domitianus vervaardigd. d. Waarde v. dit
epos moat men minder in d. poezie dan wel
in d. geschiedkundige nauwkeurigheid zoeken,
waarmee d. gebeurtenissen verhaald worden,
in walk laatste opzicht 't niet weinige ophelderingen a. vele geschiedkundige omstandigheden heeft geschonken. Plinius heeft zijn
dichterlijke waarde reeds juist beoordeeld,
terwijl hij 't meer een work v. vlijt dan v.
dichterltjk genie noemde. Intusschen ontbreekt*
't dit stuk niet a. enkele plaatsen, die zich
door een hooge vlucht en een rijkdom v.
schoone denkbeelden onderscheiden, bijv. zijn
beschrijving v. d. tocht v. Hannibal over d.
Alpen. sfmus 1TALICUS stierf in 't 2e jaar v.
Trajanus' regeering, in 't 75e jaar zijns
36
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htj verkoos, om zich v. d. smarten v. een
onherstelbaar, Mini& ongemak to bevrtjden.
d. Baste uitgaven v. zip voornoemd dichtstuk an die v. Drakenborch (1717), Ernesti
(1791—W, 2 dln), Ruperti (1755—'98) on die v.
Weber in 't „Corpus poetarum Latinorum"
(1833).
Sinern (JEROME ALEXANDRE), een Nederl.
letterkundige, 24 Oct. 1840 to Amsterdam geb.
Hij studeerde hier a. 't athenaeum in d.
toren on rechten en promoveerde in 1864 a.
d. universiteit to Leiden in laatstgenoemde
wetenschap. Gedurende een reeks v. jaren,
tot 1893, was siumf, die zich to Amsterdam
metterwoon vestigde, mederedacteur v. „d.
Gids", waarin vele opstellen, vooral v. letterkundigen en geschiedkundigen aard, v. hem to
vinden zijn. Afzonderlijk zagen o. a. v. zijn
hand 't licht: „Het leven v. Mr. Johan Valckenaer" (2 dln, 1876) en „Dirk van Hogendorp" (2 dln, 1890).
Silliman (BENJAMIN), geb. 8 Aug. 1772 to
Trumbull (in Connecticut), word in 1805 hoogl.
in d. scheikunde a. 't Yale-college to Newhaven. Ten behoove v. dien werkkring maakte
hij eon paar reizen n. Europa, beschreven in
„Two passages over the Atlantic in the years
1805 on 1806" (1810). Hij overl. 24 Nov. 1864
en schreef o. a. „Remarks made on a short
tour between Hertford en Quebec" (1820),
„Elements of chemistry" (1831, 2 dln) en „A
visit to Europe in 1851" (1853, 2 dln). Bovendien redigeerde hij sinds 1818 't „American
Journal of science and arts", ook bekend onder
.
d. naam „Silliman's Journal"
Sillimaniet is een rhombisch kristalliseerend, kleurloos, grauw of bruin mineraal,
welks soortl. gew. 3,2 bedraagt en welks
hardheid tuss. die v. veldspaath en kwarts
ligt. 't Bestaat uit aluminiumsilicaat en wat
ferrisilicaat; 't komt o. a. voor in Connecticut,
in New-York en bij Morvan (in Frankrijk).
Silo (ARAM), een man v. zeldzamen aanleg,
word in 1670 to Amsterdam gob. en oefende
eerst 't beroep v. gouddraadtrekker uit, tervat hU zich vervolgens met uitnemend succes
op d. scheepsbouw toelegde. Later beoefende
hij met d. grootsten Uver d. teeken- on schil derkunst en begon hU onder d. leiding v. Th. van
Pee to schilderen, met 't gevolg, dat hij er
weldra veel roam mee behaalde. Hij schilderde zeegevechten en stormen, die vooral
door Czaar Peter d. Groote warden bewonderd.
Doze kocht verscheidene v. zijn schilderijen,
die nog in 't paleis „Monplaisir" der koninklUke
galerij to s. Petersburg worden aangetrolfen.
ZUn teekeningen komen in verschill. collection voor, nu eons in zwart krtjt, dan weer in
waterverf, maar steeds degelijk en uitvoerig
bewerkt. Ook boetseerde SILO portretten in
was on van Gool verzekert, dat hij op zijn
80e jaar nog physische instrumenten vervaardigde. Trouwens hij had zich reeds in zijn
jeugd daarop toegelegd on daarin o. a. door
d. uitvinding v. 't trekken v. looden of tinnen
Men voor distilleerslangen, fonteinen enz.
zulk een naam gemaakt, dat daze voor d.
waterwerken v. Manly on Fontainebleau warden gebezigd. SILO boort ook een reeks prentjes
geOtst, die zeldzaam voorkomen en duur betaald worden. HU overl. to Amsterdam op
ruim tachtigjarigen leefttid.
Silurisehe formatie. Met daze benaming
wordt in d. hedendaagsche geologie d. onderste
afdeeling v. d. grau wackegroep bestempeld, die
vroeger tot d. overgangsformatie ward ge,rekend. d. Engelsche geoloog Murchison be-
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schouwde haar als een zelfstandige formatie
en gaf haar d. bovengenoemden naam, omdat
hu haar 't eerst in 't W. v. Engeland aantrof t

nl.i'tprsdomWae,gbiv.dou
4ilurigrs, een hoofdstam der oude Kelton. Doze
formatie bestaat uit d. oudste, versteeningen
bevattende rotslagen en behoort tot 't eerste
ttjdvak der neptunische gesteenten of exogene
rotssoorten, die onmiddellijk op d. plutonische
volgen. Ztj bestaat uit een reeks v. zandsteen-,
kalksteen- en thon-lagen en is zeer r(jk a.
versteeningen. Ook is :Al in vele oorden rijk a.
ertsen, o. a. aan spaathtzersteen, kopererts en
loodglans. In 1839 ward ztj 't eerst door Murchison beschreven in Ain work The Silurian
System". Door voortgezette waarnemingen
'weft men d. silurische formatie ook in Zweden,
Rusland, Bohemen, 't Thfiringer Woud, Saksen, 't westeltjk gedeelte v. Frankrijk on NoordAmerika in grootere of geringere uitgestrektheld ontdekt. Ook Belgie, Spanje, Zuid-Afrika
en Zuid-Amerika, zelfs Nieuw-Holland,schijnea
hiertoe behoorende lagen to bezitten. 't Thonschiefer-gebergte, ter weerszijden v. d. Rijn,.
t. N. v. Mainz, kan men beschouwen als gedeeltelt* tot d. silurische formatie to behooren;
't vormt aldaar d. grondlaag v. d. Hundsruck,
d. Ardennen, d. Taunus en 't Westerwoud. la
Zweden, een groot gedeelte v. Rusland en v.
Noord-Amerika liggen d. lagen v. doze formatie
nagenoeg horizontaal, zooals zich eons op
d. bodem der zee moeten hebben nedergezet,
waaruit zij klaarblijkel(jk allengskens in d.
hoogte opgeheven zijn; doch in d. meeste
landstreken is haar oorspronkelUke ligging
aaarnerkelijk veranderd; somtijds is z(j bijna,
loodrecht opgericht, gevonden, vaneengescheurd en gespleten. In Engeland heeft d.
formatie een zeer groote dikte; in 't Z. v.
Schotiand vormt zij een gebergte v. 30 geogr.
mijlen lengte en neemt zij 180 vk. geogr. mijlen
in. In 't noordwestelijk gedeelte v. Bohemen
kan zij over een uitgestrektheid v. 20 geogr.
mijlen gevolgd worden en in d. nabijheid v..
Pilsen heeft zij een breedte v.10 geogr. mijlen.
Zij vormt aldaar een komvorrnige laagte, die
zeer rijk a. versteeningen is. In Noord-Amerika.
vormt zij eon verbazend groot bekken v.
een trogvormige gedaante, 'twelk een uitgestrektheid inneemt v. 15 breedte- en 30-35>
lengte-graden on ongemeen belangrijk is
wegens d. rijkdom a. steenzout en loodglans.
Ten aanzien v. d. versteeningen wordt d.
silurische formatie bijzonder gekenmerkt door graptoliethen, voorts door steenkoralen, waarvan cateniporen belangrUk zijn, on straaldieren, inzonderheid erinoIden, waarvan d. overblU fselen geheele lagen vormen; v. weekdieren
treft men vooral brachiopoden in overvloei
on v. d. menigvuldigste vortnen aan en cephalopoden, o. a. d. zeer bijzonder gekenmerkte
orthoceratieten; en onder d. schaaldieren d.
talrtjke on merkwaardige trilobieten. Overbltjfselen v. gewervelde dieren treft men or
bijna in het geheel niet in aan.
Silva (LUIS AUGUSTO REBELLO DA), een
Portugeesch geschiedschrijver, zie 't art. REBELLO DA SILVA.

Silva (ANTOrno Jost Da), bligenaamd
(d. i. d. Jood), een, Portugeesch dichter
v. Israelietisoben afkomst, geb. 8 Mei 1705
to Rio de Janeiro. Aanvankelijk advocaat to
Lissabon, verloor hij 19 Oct. 1739 't leven op.
d. brandstapel, omdat men hem verdacht v.
terugkeer tot 't Mozaische geloof. Van zijn
tooneelstukken, die verzameld voorkomen in
„Theatro comico poi tuguez" (4 dln, 1787—'92),
noemen „Amphytriao", „Esopaida", „Don
JUDZU
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SUSANNE SILVESTRE, naar men meent, d.
Quixote" en „Guerras de Alecrime Mangerona". Zie David, „Les operas du Juif" (1880).
dochter v. Israel, bekend door onderscheidene
etsen. Zij was blijkens eon v. hare prentjes
Silva (JOSE DA. SILVA MENDES LEAL), een
Portugeesch dichter en diplomaat, geb. 22 Oct.
in 1710 zestien jaren oud.
1820 to Lissabon. Kort nadat hij in 1851 lid
JACQUES AUGUSTIN DE SILVESTRE, ZOOI1 V.
Nicolas, in 1719 to Parijs geb., die voornamelijk
v. 't parlement was geworden, werd hij minister v. Buitenl. zaken, daarna directeur v. d.
veel zorg gewijd heeft a. 't completeeren on
beschrtiven zijner prentcollectie, bekend door
nationale bibliotheek to Lissabon, vervolgens
d. catalogus v. Delalande (Parijs 1810). Ook hij
gezant to Parijs en in 1882 gezant to Madrid.
Behalve een reeks romans heeft SILVA meer
was nog teekenmeester v. d. dauphin geweest;
d. storm der revolutie ging over hem heen,
dan 70 drama's samengesteld, grootendeels
navolgingen v. Fransche tooneelstukken. Ook
doch hij overleefde dien en overl. in 1809,
heeft hij zich als lyrisch dichter (vooral door
geacht door zijn vrienden.
zijn liederen en balladen) bekend gomaakt en
Silvretta of Selvretta, eon berggroep
't „Corp° diplomatico portugeuz" voortgezet.
in d. Rhaetische Alpen op d. grens tuns.
Hij overl. in Aug. 1886 to Lissabon.
Zwitserland, Tirol en Vorarlberg, met grootSilvanus was d. naam v. een Italiaansche
sche dalen, uitgestrekte gletschers en hooge
godheid, die 't opzicht had over bosschen,
toppen. d. Boogste verheffingen zijn d. Piz
akkers, weiden en d. aldaar grazende kudden.
Linard (3416 M.), d. Fluchthorn (3396 M.) on d.
Piz Buin (3327 M.).
Hij werd 't eerst door d. Tyrrheensche Pelasgen vereerd en wel met offeranden v. druiven
Simancas, in d. Oudheid Septinianca, een
stad in d. Spaansche prov. Valladolid, gelegen
en melk, later ook v. meel, spek en wijn.
Hyginus meldt, dat SILVANUS d. eerste was, die
a. d. rechteroever v. d. Pisuerga, met 1800
grenssteenen oprichtte, om d. v erschill. akkers
inw. Over d. rivier voert hier een Romeinsche
brug v. 16 bogen. In 't oude slot worden d.
v. elk. to scheiden. Hij werd afgebeeld als een
naakt, krachtig, zwaar gebaard man, met een
vermaarde archieven v. Castile en Leon besikkel in d. eene, lelien, pijnboomtakken of
waard. Uit die archieven, welke sedert 1844
venkelbloemen in d. andere hand. Later heeft
ook voor buitenlanders zijn opengesteld, heeft
d. hoer Gachard, archivaris to Brussel, d. ontmen SILVANUS met Pan, Faunus on d. Satirs
dekking a. 't licht gebracht, dat Floris v. Montverward.
Silvestre is d. naam v. onderscheidene,
morency, baron v. Martigny, bier niet (zooals
men langen tijd gemeend heeft) in zijn gegrootendeels Fransche kunstenaars, onder wie :
ISRAEL SILVESTRE, d. Oudere, graveur, die
vangenschap a. een ziekte overleden is, maar
omstr. 1542 to Antwerpen werkte.
dat hij er in d. nacht v. 15 op 16 Oct. 1570 op
GILLES SILVESTRE, schilder in Lotharingen,
last v. Philips II geworgd is. BU Simancas
moesten in 934 d. Arabieren zwichten voor
die v. een geheel ander geslacht afstamde,
maar toch een zoon had, die ook
koning Ramiro II v. Leon. In d. omtrek wordt
ISRAEL SILVESTRE heette en in 1621 to Nancy
a. wijnbouw gedaan.
Simbirsk, een Russisch gouvernement a.
geb. werd. Doze begaf zich na zijn opleiding
n. Italie, waar hij veel v. Stefano della Bella
d. beneden Wolga, t. N. on N.-W. grenzende
•
a.
d. gouvernementen Kazan on Nisjni-Nowovernam, ofschoon tevens ook Jacques Callot
zijn voorbeeld werd. In 1642 te Parijs teruggegorod, t. W. a. Pensa, t. Z. a. Saratow on in
keerd, nam hij er d. kunsthandel v. zUn oom
't N. door d. Wolga v. Samara gescheiden.
Israel Henriet over. Nu gaf hij verscheidene
't Hoeft een oppervi. v. 900 vk. mijlen on
prenten uit, o. a. v. Callot, waar hij zelf d.
I 605 500 inw., onder wie veel Mordwinen en
hand in had. ZUn werken, zoowel teekeningen
Tsjoewasjen. 't Gebied, dat besproeid wordt
als etsen, zijn zeer talrijk. 't Koper werk v.
door d. bevaarbare Soera, is grootendeels een
dozen meester, in d. collectie v. d. Chev. J. A.
golvende, zeer vruchtbare vlakte, die echter
meer voor wei- dan voor bouwland gebruikt
de S., door Regnault Delalande in 1810 beschreven, bedraagt 900 prenten, voornarnelUk gezichwordt. d. Nijverheid is tot d. steden beperkt
on levert er leder, zeep, laken on tapijten. d.
ten in Italie, Frankrijk, Spanje e. a. landen,
gebouwen, pleinen, bruggen, monumenten enz.
Steden a. d. Wolga on Soera hebben bovenHij werd door Lodewijk XIV eerst tot teekedien visscherij, scheepvaart on handel. — d.
naar en graveur v. d. veroverde steden en
Hoofdstad v. 't gouverneznent hest ook Simplaatsen, later tot teekenmeester v. d. Dauphin
birsk on ligt a. d. rechter Wolgaoever. Zij
benoemd, welke betrekking in d. famine
heeft 40 000 inw., is d. zetel v. een bisschop,
erfelijk bleef. ISRAEL SILVESTRE overl. in zijn
bevat verscheidene kerken on kloosters on
ambtswoning op 't Louvre in 1691.
drijft levendigen handel in graan, potasch,
CHARLES FRANVIS DE SILVESTRE, zijn tweede
zwavel, gips on vruchten. Voorts heeft mon
zoon, in 1667 to Parijs geb. en door Joseph
er veel visscherU, scheepvaart on belangrijke
Parrocel onderwezen, was een verdienstelijk
jaarmarkten.
historieschilder.
Sime (JAMES), een Engelsch schrijver,
LOUIS DE SILVESTRE, d. derde zoon, in 1675
geb. 31 Oct. 1843 to Airdrie, in Schotland. Hij
to Parijs geb., werd eerst door C. le Brun en
schreef een voortreffelijke biographic v. LesBon Boulogne tot schilder opgeleid en vormde
sing (Duitsch v. Strodtmann, 1878), een v.
zich verder to Rome, waar hij door C. Maratti
Schiller, een geschiedenis der Duitsche literazeer welwillend ontvangen werd. Na zijn terugtuur, „The kingdom of all Israel" (1883) e. a.
keer n. Parijs werd hij tot professor a. d.
werken.
koninklijke Academie aldaar benoemd. In 1725
Simen of Semien, een landschap in 't
word hij als hofschilder n. Dresden geroepen,
Abessynisch Alpenland, ingenomen door
waar hij dertig jaren lang door d. koningen
verbrokkelde gebergten. Hier verheft zich d.
Augustus II on Augustus III met eerbewijzen
Ras Dasjan, ter hoogte v. 4620 M., d. hoogste
overladen word. d. Laatsten tijd zUns levens
berg v. Abessynie.
bracht hij evenwel weer to Parijs door, waar
Simeon, d. tweede zoon v. Jakob uit zijn
hij in 1760 overl.
huisvrouw Lea. Zijn naam beteekent verCHARLES NICOLAS DE SILVESTRE, zoon V.
hooring (Gen. XXIX : 33). Hij was een der
Charles Francois de Silvestre, schilder on
ruwsten onder zijn brooders; d. overlevermg
teekenaar, geb. 1700, overl. 1767.
verhaalt, dat hij 't was, die Jozef wilds dooden
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en dit is niet onwaarschijnlUk, daar deze later
in Egypte juist hem uitkoos, om als gUzelaar
gevangen achter te blijven (Gen. XLII: 24).
Bij d. uittocht der Israelieten uit Egypte telde
d. stam v. simrox 59 300 weerbare mannen
(Num. I: 23), in 't veertigste jaar v. hun verblUf in d. woestUn slechts 22 200 (Num.
XXVI: 14). In overeenstemming met Jakobs
woord op zijn sterfbed (Gen. XLIX : 7) bekwam
d. stam v. simtox geen afzonderlijk grondgebied, maar alleen eenige verspreide streken
in dat v. Juda (Jos. XIX : 1-8).
Simferopol (vroeger Ak-Medsjed, d. i.
Witte Moskee), d. hootdstad v. 't Zuid-Russische gouvernement Taurie, gelegen a. d. Salgir in 't zuiden v. 't schiereil. d. Krim. Zij is
omgeven door boomgaarden en tuinen en heeft
vele kerken (o. a. een prachtige kathedraal),
een moskee, een synagoge, een gymnasium,
vele groote gebouwen en 41 000 inw., die zich
bezig houden met d. vervaardiging v. tabak,
kaarsen en zeep en een levendigen handel
drijven (vooral in vruchten).
Similis, e (Lat.), overeenkomstig, gelijk.
Similis simili gaudet, soort zoekt snort. Omne
simile claudicat, alle vergelijking gaat mank.
Similis similibus curantur, gelijke (kwalen)
worden door gelijke geheeld (d. stelregel der
homoeopathen).
Simla, een stad in Britsch -Voor-Indie,
presidentsch. Bengalen, prov. Pendsjab, a. d.
zuidel. helling v. d. Himalaya, 2200 M. bo ven
d. zee gelegen, tuss. d. Setletsj en d. Dsjoemna.
Men heeft er beroemde gezondheidsetablissementen; ook resideert d. Engelsch-Indische
regeering bier, ale 't in d. zomermaanden te
Calcoetta en te Bombay te heet wordt. Men
heeft er een magnetisch observatorium, velerlei industrie, fraaie bazaars en circa 14 000 inw.
Simme, d. naam v. twee rivieren in 't Zwitsersche kanton Bern. d. 51 KM. lange Groote
Simme ontspringt a. d. voet v. d. Wildstrubel,
'vormt d. prachtige Simmenwaterval, stroomt
door 't Obersimmenthal, neemt bij Zweisimmen
d. Kleine Simme op en komt vervolgens in 't
Niedersimmenthal. 't Geheele dal v. d. Simme,
dat a. natuurschoon en vruchtbare alpenweiden rijk is, wordt onderscheiden in d. districten Obersimmenthal en Niedersimmenthal. In
't eerste ligt Zweisimmen, met circa 2300 inw.,
in 't laatste Wimmes a. d. voet v. d. Niesen,
met een oud slot en 1300 inw. Belangrtjk is
voorts 't schoone dorp Erlenbach, met groote
veemarkten en 't bad Weiszenburg. Zie Imobersteg, „Das Simmenthal" (1874).
Simmering, ook Simoning geheeten, een
aanzienlijk dorp in Neder-OostenrUk, a. d.
Leitha bij Weenen, waarvan 't gewoonlijk als
een voorstad wordt aangemerkt. 't Heat
eeu zeer oude kerk, velerlei industrie en ruim
20 000 inw. Ten Z. v. deze plaats heeft men
d. Simmeringer weide, die als exercitieveld
gebruikt wordt.
Simms (wiramam GILMORE), een A merikaansch schrjjver en dichter, geb. 17 Apr.
1806 te Charleston, in Zuid-Carolina; hij werd
in 1828 advocaat, daarna journalist en overl.
11 Juni 1870 in zUn geboorteplaats. ZUn eerste
dichtbundel, „Lyrical and other Poems", werd
in 1829 uitgegeven. simms schreef een reeks
gedichten, drama's, romans en novellen (o. a.
The Yemassee", „The partisan" en „Beauchampe") en biographieen. Een geillustreerde
uitgave zUner werken in 17 dln werd v.
1882—'86 uitgegeven. Ztjn leven beschreef o. a.
Cable (1888).
Simoda, een stad en haven in Japan, eil.
Nipon, a. d. oostkust, 20 uur t. Z.-W. v. Jedo
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of Tokio, op 341/2° N.-Br. Zij werd in 1854
voox d. scheepvaart v. vreemde mogendheden
opengesteld.
Simon. Verschill. personen v. dezen naam
worden in 't N. T. vermeld: 1°. d. apostel
Petrus (zie Petrus); 2°. nog een v. Jezus'apostelen, bijgenaamd d. Kanaanieter (Matth. X : 4)
of Zelotes, d. i. Uveraar (Luc. V :15), v. wien
d. overlevering verhaalt, dat hij 't Christendom
in Perzie, Egypte en Britannia zou hebben ge.
predikt en onder keizer Trajanus d. marteldood
gestorven zijn; 3°. een v. Jezus' verwanten
(Matth. XIII : 55); 4°. een Bethanier, bijgenaamd
d. melaatsche, waarschijnlijk wegens een vroegere kwaal (Matth. XXVI : 6); 5°. een Farizeer,
bij wien Jezus eens ter maaltijd was (Luc.
VII : 40); 6°. d. vader v. d. verrader Judas
(Joh. VI :71); 7°. d. Cyreneer, die Jezus zijn
kruis nadroeg (Matth. XXVII : 32); 8°. een
Magus, bijgenaamd naar zijn vroeger bedrUf,
die tot 't Christendom bekeerd werd (Hand.
VIII : 9 volg.); zie Simonianen . 9°. een lederbereider te Joppe, gastheer v. Petrus
(Hand.
'
IX ; 43).
Simon is een naam, die in d. - geschiedenis der wijsbegeerte bij herhaling voorkomt,
ofschoon geen v. hen, die hem voerden,
zich in een wijsgeerig opzicht bijzonder heeft
onderscheiden. Zou kent men een aanhanger
v. Socrates, een sophist, beiden v. Athene,
een magier onder d. bijnaam d. toovenaar
bekend, en een scholasticus v. Doornik, die
alien stmoN heetten. d. Eerste is echter merkwaardig, omdat hij, schoenmaker zijnde, zooveel gezond verstand en scherpzinnigheid
bezat, dat Socrates hem dikwijls in zijn werkplaats bezocht en zich gaarne met hem onderhield. simoN schreef alles, wat hij v. dien wUsgeer gehoord had, zoo trouw mogelijk op en
verwerkte dit tot samenspraken. Zoo ontstonden 33 Socratische dialogen, die wel d.
eerste philosophische geschriften in dien vorm
zullen geweest zijn. Diogenes Laertius (11, 122,
123) geeft d. opschriften dier samenspraken,
welke haar inhoud aanduiden, afzonderlijk op.
Zelfs Pericles wend daardoor op d. wijsgeerigen
werkman opmerkzaam gemaakt en bood hem
zijn ondersteuning aan, die deze echter afsloeg,
om zijn onaf hankelUkheid te behouden. Hoewel naar 't algemeen gevoelen alle Simonische
samenspraken zijn verloren gegaan, heeft toch
d. geleerde Beckh vermoed, dat zich onder d.
onechte Platonische samenspraken vier v.
simorT zouden bevinden; hij gaf deze uit, onder
d. titel: „Simonis ut videtur dialogi quatuor"
(1810).
Simon (RICHARD), een der geleerdste en
vrUzinnigste godgeleerden, die d. R.-Katholieke
kerk heeft voortgebracht, werd in 1638 to
Dieppe, in 't tegenwoordige depart. BenedenSeine, geb. Na te ParUs gestudeerd to hebben,
was hij v. 1679-1682 priester to Bolleville,
waarna hij zich in zijn geboortestad vestigde
en er 11 Apr. 1712 overl. Hij bestreed met veal
geleerdheid d. getjkte leerstelsels zUner Kerk,
zoodat htj bU zijn kerkgenootschap in verdenking kwam v. kettertj. TalrUk zijn d. geschriften v. zijn hand; wlj noemen: „Factum pour
les Julia de Metz, accuses d'avoir tue un
petit enfant chretien" (1670), „Creance sur la
transsubstantiation" (1687) en een Fransche
vertaling v. 't ook in 't Nederl. overgebrachte
werkje v. Leo de Modena Over d. godsdienstplechtigheden en gewoonten der hedendaagsche joden" (1674). Een zijner voorn. werken
is „Histoire critique du V. T." (1678), lateruitgegeven onder d. titel „Histoire de la religion
des Juifs" (1685). ZUn „Histoire de l'origine

SIM.

565

et du progres des revenus ecclesiastiques"
(1684) schreef hij onder d. verdichten naam
JerOme a Costa, gelijk zijn „Histoire critique
de la creance et des costumes des nations du
Levant" (1684) onder d. naam le sieur de Moni
en zijn verweerschrift tegen een aanval v.
Clericus op zijn bovengenoemde „Histoire
critique du V. T.", getiteld „Reponse au livre
intitule: Sentiments de quelques theologiens
d'Hollande" (1686), onder d. naam le prieur
de Bolleville. Zoo noemt hij zich op d.
titel v. zijn „Dissertation critique sur la nouvelle Bibliotheque des auteurs ecclesiastiques"
(1688) Jean Reuchlin en op dien v. „Difficultes
proposees au P. Bouhours sur la traduction
francaise des IV Evangelistes" (1697) le sieur
de Romainville. Een „Novorum Bibliorum
polyglottorum Synopsis" verscheen v. hem
to Utrecht in 1684; een „Epistola Ambrosii
ad Origenem de novis Bibliis polyglottis"
ald. 1685; „Disquisitiones de variis Bibliorum
editionibus" to Londen, 1684. Mode gaf hij een
gesch rift „De l'inspiration des livres sacres'"
gevolgd door een geschrift tegen Clericus
(1687). Meer belangrijk dan die twistschriften
zijn zijn „Histoire critique du N. T." (1689),
„Histoire critique des versions du N. T." (1690),
„Histoire critique des principaux commentateurs du N. T." (1693), „Observations sur le
texte et les versions du N. T." (1695), „Le
N. T. traduit etc. avec des remarques" (1702,
2 dln), „Lettres choisies" (1700-1705, 3 dln),
„Moyen de reunir les Protestants avec l'Eglise
Romaine" (1705), „Bibliotheque critique"
(1708-1710, 4 dln) en „Nouvelle Bibliotheque
choisie" (1714, 2 dln). Zijn vinnige levensbeschrijving v. pater Morin, gericht tegen d.
geheele congregatie v. 't Oratoire, waartoe
hij zelf in zijn jeugd behoord had, staat voor
't 10 deel der „Antiquitates Ecclesiae Orientalis" (1682).
Simon (JOHANN), geb. 10 Febr. 1698 to
Driesen, in d. Keur-Hessischen kreits Smalkalden, studeerde to Halle in d. oude letteren
en d. godgeleerdheid. Een zeker opzien tegen
d. kansel deed hem 't onderwijs der ciassieke
letterkunde boven 't predikambt verkiezen.
Na eenige jaren to Halle a. 't gymnasium
werkzaam geweest to zijn, word hij in 1744 a. d.
hoogeschool aldaar aangesteld tot hoogl. der
kerkelijke geschiedenis en gewijde oudheidkunde. Bovendien onderwees hij nog 't Rabbijnsch, Arabisch en Samaritaansch, benevens
d. Grieksche en Romeinsche oudheden. Hij
overl. 2 Jan. 1768 to Hoyersdorf, nabij Dessau,
waarheen hij zich kort to voren tot herstel
zijner gezondheid begeven had.
SIMON is 't meest bekend door zip „Lexicon
Hebraicum et Chaidaicum" (1756), dat ook ten
onzent algemeen gebruikt word. Voorts bevorderde hij d. Oostersche taalkennis door tal
v. andere geschriften, met name door: „Tabulae in linguam sanctam" (1725), „Exercitatio
in III votes Hebraicas" (1731), „Arcanum
formarum nominum Hebraeae linguae" (1735,
2 dln), „Onornasticon Vet. Test." (1741), „Introductio grammatico-critica in linguam Hebraeam" (1753) en „Observationes in Supplem.
Lex. Hebr." (1763). Ook bezorgde hij een uitgave
v. d. Hebreeuwschen Bijbel (1751) en schreef hij
„Vorlesungen fiber die Judischen Alterthilmer,
die na zijn dood met aanmerkingen uitgegeven
zijn door Sam. Mursinna (1769). Voor 't Grieksch
schreef hij een „Introductio grammatico-critica
in linguam Graecam" (1752), benevens een
„Lexicon" (1766), en voor 't N. T. en d. apocryphe boeken des 0. T. een „Onomasticon"
(1762). Ztjn „Vorlesungen fiber die christliche
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Alterthilmer" zijn mede door Mursinna uitgegeven, met aanmerkingen, alsmede met een
levensbeschrijving (1769). Met Semler gaf hij
een „Epitome" uit, getrokken uit 't groote
oudheidkundige work v. Blasio Ugolino, met
betrekking tot d. Hebreeuwsche oudheden.
Nog bezorgde hij ten gebruike bij zijn academische lessen uitgaven v. Altings „Synopsis
institutionum Chaldaicarum", met aanteekeningen (1749), en v. Turretins „Compendium
historiae ecclesiasticae", mode met aanteekeningen (1750). — Zie d. boven aangehaalde
levensbeschrijving v. SIMON, bezorgd door zijn
ambtgenoot Mursinna, welke ook in 't Latijn
geplaatst is voor d. 2e uitgave (1771) v. 's mans
„Lexicon Hebr. et Chald.".
Simon (LuDwio), een Duitsch staatsman,
gel). in 1810 to Trier. Aanvankelijk advocaat,
ward hij in 1848 lid v. d. Duitsche Nationale
Vergadering, waar hij tot d. uiterste linkerztjde behoorde; in 1849 nam hij d. wijk n.
Zwitserland en in 18:55 ging hij n. Parijs,
waar hij in 1866 een eigen bankierszaak oprichtte. In 1870 vertrok SIMON wederom n.
Zwitserland on hij overl. 2 Febr. 1872 to
Montreux. Hij schreef o. a. „Aus dem Exil"
(2 dln, 1855).
Simon (JULES), eigenlijk JULES FRANcOIS
SUISSE
geheeten, eon Fransch staatsman,
philosoof on schrijver, geb. 31 Dec. 1814 to
Lorient. Hij was hoogl. to Parijs, toen hij
in 1848 in d. nationale vergadering gekozen
ward, doch na d. staatsgreep v. 13 Dec. 1851
moest hij aftreden, omdat hij weigerde, d. eed
v. hulde a. Lodewijk Napoleon of to leggen.
In 1863 ward hij lid v. d. „Academie des
sciences morales et politiques" en te yens lid
v. 't Wetgevend Lichaam, waar hij tot d.
oppositie behoorde; 4 Sept. 1870 trad NI op
als lid v. 't gouvernement der Nationale Verdediging en word hij tot minister v. Onderwijs aangesteld. In 1871 word hij in d. Nationale
Vergadering gekozen, waar hij zich bij d.
gematigde linkerzijde voegde, on v. 19 Febr.
v. dat jaar tot Mei 1873 was hij nogmaals
minister v. Onderwijs. In 1875 ward SIMON tot
senator voor zijn leven verkozen en vervolgens was 130 v. Dec. 1876 tot Mei 1877 minister-president. Na dien tijd wijdde hij zich
a. d. journalistiek en bestreed hij in d. senaat
d. radicale partij. Van SIMONS' werken noemen
we „Le dovoir" (11e dr. 1874), „La liberte de
conscience'' (1857), „La liberte politique" (5e
dr. 1872), „La liberte civile" (5e dr. 1872),
„L'ecole" (11e dr. 1886), „Souvenirs du 4 Septembre" (3e dr. 1876), „Le gouvernement de
M. Thiers" (2 din, 1878), „Dieu, patrie, liberte"
(1883), „Victor Cousin" (1887) on „Mignet,
Michelet, Henri Martin" (1889). Zijn leven
beschreef Seche (1887).
Simon (EDOUARD), een Fransch schrijver,
geb. 7 Apr. 1824 to Berlijn, thans redacteur
v. d. „Memorial diplomatique" to Parijs. Hij
schreef o. a. „L'empereur Guillaume et son
regne" (1886), „Histoire du prince de Bismarck"
(1887), „L'empereur Frederic" (1888) en „L'empereur Guillaume II" (1889).
Simon (EMMA), geb. COUVELY, een Duitsche schrijfster, bekend onder 't pseudoniem
EMMA VELY. 8 Aug. 1848 to Braunfels geb.,
was ztj eon tijd lang gouvernante to Triest
en in 1871 huwde zij met d. boekhandelaar
Simon to Stuttgart. Behalve d. biographie
„Herzog Karl von Wiirtemberg and Franziska von Hohenheim" (1875) schreef EMMA
VELY een aantai vertellingen, novellen en
romans.
Simone (MAESTRO), een beroemd schilder
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en een der vertegenwoordigers v. d. Germaanache school te Napels, werd aldaar in 1300
geb. en door Tesauro onderwezen. In 1325
komt hij voor als helper v. Giotto, die door
koning Robert n. Napels geroepen was. Daze
was zeer ingen omen met d. vindingsgave
v. SIMONE en sch ilderde met zijn hulp in Sta
Chiara, waar sratorrx d. beelden der H. Lucia
en H. Dorothea vervaardigde. Vervolgens
schilderde hij voor d. kerk dell' Incoronato
een „Pieta", door Domenici zeer geroemd; in
S. Lorenzo vindt men twee schilderijen v.
hem, d. H. Antonius en d. H. LodewUk, bisschop v. Toulouse, die hem als een mededinger
v. Giotto doen kennen. Hij overl. te Napels
in 1846. Zijn zoon, FRANCESCO DI MAESTRO
SIMONE, verwierf zich made een goeden naam
als schilder.
Er zijn ook nog eenige beeldhouwers v. d.
naam SIMONE geweest, O. a. FRANCESCO SIMONE
to Florence, eon ander to Vicovaro, een derde
to Fiesole, die echter geen uitvoeriger v ermelding behoeven.
Simonianen, d. aanhangers v. Simon
Magus, die in 't apostolisch tijdvak leefde.
Volgens d. waarschijnlijkste berichten was hij
v. geboorte een Samaritaan en legde hij zich
in Egypte toe op d. Platonische wijsbegeerte,
waarna hij optrad met d. bewaring, dat
hij d. openbaring was der goddelijke kracht,
gelijk een vrouw, die hem vergezelde en
Selene of Helena heette, d. verpersoonlijking
der goddelijke wUsheid, zUnde zij beiden
bestemd om d. menschen to bevrijden v. d.
invloed der stoffelijke wereld en der booze
geesten. Zijn poging, d. gaven des Heiligen
Geestes voor geld to verkrijgen (Hand.
VIII: 18 volg.), had ten gevolge, dat 't aanbieden v. omkooping, ten einde een kerkelijk ambt
to bekomen, d. naam „simonie" heeft verkregen. Er zijn omtrent hem verscheidene verhalen in omloop, die weinig geloof verdienen,
zooals : dat hij met d. apostel Petrus twistredenen over d. Evangelie-waarheid gehouden
heeft, dat hij btj d. mislukte poging tot een
Hemelvaart omgekomen is en dat hem to Rome
een standbeeld is opgericht. Zijn aanhang
bleef tot in d. 2e eeuw voortleven.
Simonides, een beroemd Grieksch dichter, tUdgenoot on gunsteling v. d. tyran Hipparchus to Athene on een inboorling v. Coos
(eon der Cycladische eilanden). Volgens d.
laatste nasporingen werd hij in 554 voor onze
tUdrekening geb. Hij kwam als zanger n.
Athene, waar hij zich geruimen tijd ophield,
met Anacreon on Theognis bekend werd en
nog d. grooten treurspeldichter Aeschylus zag
optreden. In Thessali6 was htj bij d. Scopaden onder d. aanzienlUke mannen een aangenaam huisvriend; hier bezong hij d. overwinningen, welke zli bU d. plechtige spelen
in Griekenland behaald hadden, en in Sparta
d. heldendood v. Leonidas in verscheidene
gezangen. Later begaf hij zich op uitnoodiging v. d. koning Hi6ro n. Syracuse en hij ward
door dien worst zoo hoog geschat, dat hij to
zijnen hove bltjven moest. Na zijn dood, in
469 vOOr onze tUdrekening, list Hi6ro in d.
nabtjheid v. Syracuse een fraai grafteeken
voor hem oprichten. Bekend is zUn antwoord,
gegeven a. Hiero op d. vraag: „Wat is God?"
HU verzocht om to antwoorden eerst een dag,
daarna twee, vervolgens vier dagen en zoo
vervolgens een geruimen tUd uitstel, telkens
't gevraagde aantal dagen verdubbelende. d.
Vorst, hierover verwonderd, verlangde d.
reden ervan to weten. „Het is", gaf SIMONIDES ten antwoord, „oMdat ik 't onderwerp
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uwer waag, hoe meer ik 't bepeinze, des to
onbegrijpelUker vind". — Zijn gezangen,grootendeels Tier- on klaagzangen, zoogen. threni,
warden door d. Ouden zeer geprezen; er zijn
slechts weinige v. tot ons gekomen, welke
door Brunck bUeenverzameld en 't laatst door
Schneidewin met verklaringen en aanmerkingen uitgeg. zUn, onder d. titel: ,,Simonidis Cei
carminum reliquiae" (1835).
Simonie, Zie Simonianen.
Sin2onisn2e (Saint.), Zie Saint-Simonisme.
Simonoseiri, een zee- en handelsstad in
't Z.-W. v. 't Japansche ail. Nipon, met 31 000
inwoners.
Simons (ADAM), hoogl. to Utrecht on bekend als letterkundige, redenaar en dichter,
werd 25 Febr. 1769 to Amsterdam geb. Bestemd voor d. studio der theologie, bezocht
hij eerst d. LatUnsche school ztjner geboortestad en vervolgens 't Athenaeum Illustre
aldaar, waar hij o. a. Wyttenbach, Walrave
en v. Swinden tot leermeesters had. Twee
jaren later ging hij, tot voortzetting zijner
studien, n. Leiden, waar hij Ruhnkenius,
Luzac, H. A. Schultens e. a. hoorde. In 1792
keerde hij n. Amsterdam terug, waar htj tot
proponent bevorderd werd en reeds in Apr.
v. 't volgend jaar werd hij tot predikant a.
d. Vuursche beroepen; hij huwde in datzelfde
jaar met Johanna Maria Keer. In 1799 ward
SIMONS predikant to Thamen a. d. Uithoorn,
waar hij bleef tot zijn benoeming tot hoogl.
in d. Nederl. letteren en welsprekendheid to
Utrecht, in 1816. Behalve d. Nederl. taal en
welsprekendheid werd hem weldra ook 't
onderwijs in d. vaderlandsche geschiedenis
toevertrouwd. Geheel vaarwel zei hij d. kansel niet, daar hij, om zijn ambtgenooten, d.
acaderniepredikers of ook andere predikanten
to helpen, to Utrecht meermalen als evangeliedienaar optrad; ook d. betrekking v. schoolopziener, die hij reeds to Thamen op zich
had genomen, bekleedde htj meer dan 30jaar
lang, tot a. zijn dood. SIMONS overl.plotseling
to Amsterdam, ten huize v. een zUner zonen,
5 Jan. 1834.
Hij was een man, begaafd met een rUken geest
on een edel hart, en betoonde zich een teeder
echtgenoot, een liefdertjk, zorgvuldig wader,
een trouw on hartelijk vriend. d. Gevoelens,
die hem bezielden, trachtte hij in 't gemoed
zUner kinderen over to planten en vooral zijn
warms liefde voor d. vaderlandschen grond,
zijn gehechtheid a. Oranje warden hun erfdeel: we behoeven hier slechts d. naam to
vermelden v. zUn jongsten zoon, Dr. G. sibrorrs,
d. vroegeren directeur der Delftsche Academie,
later minister v. Binnenl. zaken, lid v. d. Raad
v. State, voorzitter v. d. Koninklijke Academie
v. Wetenschappen en lid v. d. 2e kamer der
Staten-Generaal.
Van smorrs's geschriften verdienen in d.
aerate plaats zUn gedichten vermeld to worden. ZU zUn rUk a. bevallige beelden, goad
gekozen vergelUkingen, treffende schilderingen; d. vurige liefde voor 't vaderland, die
hem bezielde, een diep gevoel voor wat goad
on edel is, eerbied voor d. vrijheid en verfoeiing v. geweld on tyrannie stralon in zUn gedichten door. DaarbU is SIMONS'S taal zuiver

en kiesch. zijn versmaat gemakkelijk en
vloeiend. Van zijn werken noemen
„Gedichten v. Adam Simons" (M), „d.
Waarde v. d. Mensch" (in drie zangen, 1814)
en „Alexander, Keizer aller Russen" (in drie
zangen, 1815). In d. aanteekeningen op dit laatste
gedicht, waarin tal v. schoone on • krachtige
passages worden aangetroffen, komt mums'
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beroemde ode „Aan mijn landgenooten" voor,
waarin d. dichter zijn gemoed uitstort bij d.
vernedering v. zijn vaderland in 1810:
„Vergeet uwe afkomst, o Bataven!
En staat den grond der vad'ren af;
Daar liggen zij met eer begraven,
Wier fierheid u dat erfdeel gal." enz.
Bekend is verder zijn gedicht .,Bij d. Hertelling v. Utrecht's Elooge School" (1815), dat
.als een tegenhanger v. pas genoemde ode kan
beschouwd worden en aldus aanvangt:
„Verheugt, verheugt u, o Bataven!
De nacht der rampen is voorbij;
Schudt af den samad van bange slaven
En spot met dwang en tirannij!"
Voorts noemen wij zijn „Verstrooide gedichten" (1825), waarin o. a. „d. Lof der welsprekendheld", een bekroond gedicht, en „Op d. onsterfelijkheid" voorkomen, alsmede „'t Huiselijk
'even" (1823), feestviering ter gelegenheid v.'t
:35-jarig bestaan der Utrechtsche afdeeling v. d.
Maatschappij tot Nut v. 't Algemeen to Utrecht,
12 Dec. 1822. Dit is i,-en leerdicht in drie
zangen, waarin achtereenvolgens d. mensch
in zijn aanleg en zijn opvoeding, hem stemmende voor 't huiselijk leven, beschouwd
wordt, v. d. gouden tijd gewaagd en d. staat
v. een gelukkig gezin geroemd wordt en ein<delijk gesproken wordt over d. invloed, dien
't huiseltjk leven heeft of 't geluk der maatchapptj.
Ten slotte vermelden wtj v. prof. smoNs:
„Redevoering over d. varen dichter", gehouden 25 Mrt 1816, bij d. pleaitige aanvaarding
v. d. post v. hoogleeraar xi d. Nederd. letteren en welsprekendheid a. d. hoogeschool to
Utrecht (1816); „Voorlezing over d. Poezy, btjzonder in Nederland" (in: ,',Woorlezingen, gehouden in 't Lees-Museum to Utrecht, door
J. Geel en A. Simons", 1830'A „Aanspraak" v.
ADAM SIMONS, rector der hoogethool to Utrecht,
bij d. uitdeeling der loffeltikegetuigschriften
-a. d. leerlingen in d. geneetunst (die zich
door 't behandelen v. cholerapati6nten veraiienstelUk hadden gemaakt), 15 Febr. 1833;
zijn oratie „De imitatione nakurae, in omni
arte sedulo adhibenda", 24 Mt 1833 als aftredend rector-magniticu9 uitge4roken, „Verhandelingen V. Adam Simons"(1834), uitgegeven door zijn zonen; „Herinnqing a.'t tijdvak v. Frederik Hendrik'' en „Owe d. aanleg v.
Vondel on zijn pazie" (beide in Mrmosyne). —
Verder worden verschill. stukk v.v simorTs
aangetroffen in d. „Vaderlandsche Ibliotheek"
-en in d. „Boekzaal der Geleerde ereld", v.
walk laatste ttjdschrift hij, na 1. dood v.
van Hamelsveld, v. 1812—'14 redaGeur was.
Zie uitvoeriger over simoNs d.„Htidelingen
der Maatschappij v. Nederl. Letterkitde", 1834,
alsmede d. voorrede, geplaatst yea, d. „Ver.
zamelde pazie", waarin SIMONS' zoten een
-openlijke hulde brachten a. hun veellminden
wader.
Simons (MENNO), Zie Menno Simo
Simonstown, een versterkte h enstad
in d. Britsche Kaapkolonie, a. d. we ust v.
ti. Valsche Baai, met groote scheeps merwerven en circa 2600 inw. Het is een ation
voor d. Engelsche eskaders a. d. wes st v.
Zuid-Afrika.
Simpang, een rijkje in 't Z. v. d. res ntie
Borneo's Westerafdeeling,met een ltjknamige hoofdstad a. d. rivier Sidiou In
't W. is 't land laag en moerassig, seer
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landwaatts in heuvel- en bergachtig en
boschrijk. — Simpang is ook d. naam v. een
der vier groote buitenwtjlien v. Soerabaya,
op Java, met een gezondheidsetablissement,
fraaie buitenverblijven, een militair hospitaal
on een scheikundig laboratorium.
Simpelveld, een gemeente in d. Nederl.
prov. Limburg, 1 uur t. 0. v. Gulpen en a. d.
spoorweg v. Maastricht n. Aken gelegen, met
circa 1800 inw. Een ztjtak v. genoemden spoorweg gaat van hier naar d. kolenmijnen v.
Kerkrade. Voorts heeft men er een aanzienlijk
klooster, waarin omstreeks 500 zusters verblijf houden, die beroemde misgewaden vervaardigen.
Simplex (Lat. = 't Fransche simple, waarvan ons simpel), eenvoudig, onopgesmukt; ook
onnoozel, dom. — Simplex sigillum veri, d.
eenvoud is 't kenmerk v. 't ware.
Simplicius, uit CiliciO in Klein-Azie afkomstig, leefde in d. 6e eeuw onder d. regeering v. keizer Justinianus en werd door
Ammonius, Hermias en Damascius tot d.
wijsbegeerte opgeleid; hij leefde en leerde
gedeeltelijk to Alexandria en to Athene. Gewoonitjk wordt hij tot d. peripatetische wijsgeeren gerekend; hij was echter geen uitsluitend navolger v. Aristoteles, maar poogde
op een syncretistische vas d. leer v. dezen
wijsgeer met die v. Plato, Pythagoras e. a.
philosophen to verbinden. Evenwel behoort
simPricius tot d. geleerdste on scherpzinnigste
uitleggers v. d. Aristotelische geschriften, zoodat zijn commentarien nog v. groote waarde
zijn, voornameltjk ook omdat zij vele aanhalingen en fragmenten uit verloren gegane werken
en belangri,jke bijzonderheden aangaande d.
geschiedenis der wijsbegeerte bevatten. Hiervan zijn uitgegeven: „Commentarius in Aristotelis Categorias" (1499), „Comment. in Arist.
Physica" (1526), „Comment. in Arist. libr.
de Coelo" (1526) en „Comment. in Arist. de
Anima, cum Alex. Aphrod. comment. in
Arist. libr. de Sensu et Sensibili" (1527). Ook
bestaat er v. SIMPLICIUS een commentarius v.
't Enchiridion v. Epictetus, dat Schweighauser
tegelijk met andere Epictetische geschriften
heeft uitgegeven. Nadat d. wijsgeerige school
v. Athene door Justinianus gesloten was,
hield zich SIMPLICIUS met andere verdreven
philosophen eenigen tijd a. 't hof v. d. Perzischen koning Chosroes op. Zij kwamen
echter al spoedig weer terug. Middelerwijl
stierven in dezen ttjd d. laatste heidensche
wijsgeerige scholen geheel uit, zoodat men
SIMPLICIUS als d. laatsten vertegenwoordiger
der Grieksche philosophie kan beschouwen,
die duizend jaar lang zoo'n gewichtige rol
in d. verstandelijke en zedelijke beschaving
v. 't menschdom vervuld heeft. Omtrent zijn
levensbijzonderheden is weinig bekend.
Simplon (d.), Italiaansch Sempione, is een
berg in d. Penninische Alpen, tuss. 't Zwitsersche kanton Wallis en 't Ital. gewest
Piemont. Ten Z.-0. v. d. s. Gothard gelegen,
verheft hij zich 3400 M. boven d. zee. Door
een Alpenpas werd reeds sedert onheugltjken
tijd d. gemeenschap tuss. beide landen onderhouden. Reeds 117 jaar vdOr Chr. trok er
een Romeinsch leger over d. Simplon. Aan
d. voet v. d. noordzijde ligt d. stad Brieg en
a. dien der zuidzijde Domo d'Ossola, welke
beide plaatsen 14 uren v. elk. liggen. In plaats
v. dien ouden wag, die als alle Alpenwegen
zeer smal en voor rijtuigen onbruikbaar was,

werd op kosten v. d. Fransche en Milaneesche
regeoringen in 't begin der 19e eeuw een nieuwe,
breede rijweg over d. Simplon (v. Gas tot
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Domo d'Ossola) door d. rotsen heen gebroken.
Doze rUweg is bekend onder d. naam Simplon,straat. HU heeft een lengte v. 14 uren gaans
en werd a. d. Italiaansche zijde in 't jaar
1800, a. d. Zwitsersche zijde in 1801 begonnen
en was in Oct. 1805 voltooid, terwijl er dikwerf meer dan 30 000 arbeiders tegelUk a.
werkten. d. Daaraan bestede kosten hebben
meer dan 18 millioen franc bedragen. d. Breedte
v. d. weg is 8 it 9 M. Met lange windingen
loopt hij opwaarts; d. gemiddelde rijzing v.
d. weg bedraagt een meter op d. 30, zoodat
zelfs d. zwaarsto vrachtwagens a, weerszijden
v. d. berg zonder bezwaar op- on af kunnen
gaan. Behalve d. ontzaglijke muurwerken,
rotssplijtingen enz. moesten er een rnenigte
groote on kleine bruggen gemaakt (610 in 't
geheel), vele gangen of galerijen door d. rotsen
gehouwen en 20 wachthuizen, stations of
toevluchts-huizen gebouwd worden. Daze
laatste warden v. afstand tot afstand on
vooral op gevaarlijke plaatsen opgericht. Veel
had d. weg reeds v. d. aanvang at to lijden v.
sneeuwvallen, waterstroomen on 't naar beneden storten v. rotsblokken. Twee jaar na
d. voltooiing werd een groote brug a. d.
noordzijde v. d. berg door een sneeuwlawine
verwoest. Ten einde d. weg in een bruikbaren
staat to houden, wordt er voor 't onderhoud
jaarlUks een som v. 50 000 tot 80 000 frs vereischt. d. Weg begint bij Glis, a. d. linkeroever
v. d. RhOne, 1 14 uur v. Brieg, 750 M. boven d.
zeespiegel; 't hoogste punt, dat door eon houten
kruis wordt aangewezen, ligt 2010 en 't einde bij
Domo d'Ossola 320 M. boven d. zee. — In onzen
tijd zijn plannen gemaakt om een spoorwegtunnel door d. Simplon to boron; die tunnel
zal een lengte hebben v. ruim 18 K.M.
In 't jaar 105 v. Chr. hadden er gevechten
a. d. Simplon plaats tuss. d. Cimbren on d.
Romeinen onder d. consul Manlius. Aan d.
uitgang v. 't Vedro-dal werd in 1487 een slag
geleverd tuss. d. bewoners v. Wallis en d.
Milaneezen, waarbij d. vrouwen v. Domo
d'Ossola d. woedendste wraak namen wegens
d. mishandelingen, door d. eersten geleden. —
In d. Meimaand v. 'tjaar 1799 bezetten d. Oostenniters d. Simplon. d. 16e Aug. daaraanvolgende
werd er een gevecht geleverd tuss.d.Oostenrijkers en d. Franschen, waarbij d. laatstgenoemden d. overhand behielden on d. Simplon
veroverden. 22 Sept. daalden d. Franschen tot
beneden Domo d'Ossola af on namen zU daar
d. OostenrUksche verschansingen weg. Eenige
dagen later moesten zij echter voor d.Oostenrijkers wUken, die over d. Simplon tot Brieg
doordrongen. 4 Oct. geraakten d. Franschen
weer v. Brieg uit op d. Simplon. — Gedurende
d. marschen v. 't Fransche reserve-leger over
d. grooten s. Bernhard, onder d. consul Bonaparte, werd op 27 Mei 1800 een afdeeling
Fransche en Zwitsersche troepen, 1000 man
sterk, onder generaal Bethencourt over d.
Simplon gezonden, om d. bergpas v. Yesellen
en Domo d'Ossola in to namen; sneeuwstortingen en neervallende rotsblokken hadden
een brug weggerukt en hierdoor was d. weg,
over een lengte v. 20 M., door een verschrikkelijken afgrond verbroken. Een stoutmoedig
vrijwilliger bood zich aan om 't volgond waagstuk to beproeven. HU trad in d. gaten v. d.
loodrechten rotswand, waarin d. balken v. d.
brug gelegen hadden, en, terwie 14 zijn voeten
v. 't eene gat in 't andere zette, geraakte hij
gelukkig a. d. overzijde. 't Touw, waarvan hij
't eene eind had meegenomen, werd op een
rnanshoogte boven d. gaten a. d. rots gespanDen. Nu was generaal Bethencourt d. eerste
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a. 't touw hangende en d. voeten v.
't eon° gat in 't andere zettende, d. afgrond
overschreed on daarop volgden op dezelfde
wijze 1000 soldaten, met wapens en ransels
bezwaard. Tot aandenken a. dit stoutmoedig
bedrijf zijn d. namen v. al d. daarbij tegenwoordige Fransche en Zwitsersche officierea
in d. rots gebeiteld. Vijf honden bevondea
zich bij dit bataljon ; toen d. laatste man d_
overzijde bereikt had, stortten daze dierea
zich alle in d. afgrond; drie warden dadelijk_
door d. wilden vloed v. d. gletscherstroora
weggeslingerd; twee waren krachtig genoeg.
om tegen d. stroom te kampen on a. d. andere
zijde d. steile rotswanden to beklauteren era
d. weg to bereiken.
Toen d. republiek Wallis in 1810 bij 't Fransche keizerrUk werd ingelijfd, onder voorwendsel, dat zij niet a, haar verplichtingen
voldaan had ten opzichte v. 't onderhoud des
aangelegden wegs, verkreeg zij d. naam depart..
v. d. Simplon.
Simpson (JAMES YOURLEYL gab. 7 Juni
1811 to Bathgate (in Sthotland), studeerde
d. geneeskunde to Edinburgh, waar hij in
1840 hoogl. in d. verlcskunde word on 6 Mei
1870 overl. Hij schreef o. a. „Essay on anaesthesia" (1849), „Obstetiic memoirs" (1856,2 dln)„
„Clinical lectures on diseases of women" (1863),,
„Acupressure" (1864) en „Gymnaecological
works" (1871, 2 dln).
Simrock (KARL), een Duitsch dichter en.
germanist, gab. 28 Aug. 1802 te waar
hij sedert 1850 hoogl. in d. oud-Duitsche letterkunde was en 18 Juli 1876 overl. Hij heeftb
zich zeer verdienstolijk gemaakt door d. beoefening v. d. middeffloogduitsche letterk unde r
warvnhijd.o tbregslnOfi
't oorspronkelijk uitgegeven Of in in 't nieuwHoogduitsch vertaild heeft. Wij noemen ervan.
„Uebertragung des Nibel ungenlieds" (1827, 52e ,
dr.,180)„DaseutchHldnb"(6,.
1843—'49), waarin hij behalve 't „Nibelungenlied", d. „Gudrun' (14e dr. 1888) on 't „Kleine,
Heldenbuch" (4e dr. 1883) ook 't „Amelungenlied" alsmede 't epische gedicht „Wieland der
Schmied" opnan; voorts d. vertalingen v..
Walter von clE, Vogelweide (76 dr. 1883), v.
Wolfram von , Eschenbach's „Parzival" on
Titurel" (6e 'dr. 1823), v. Gottfried von.
Straszburg's „ ristan" (2e dr. 1875), d. „Edda"
(9e dr. 1889) e d. „Holland" (3e dr. 1882). Ook
verzamelde sr ROCK „Rheinsagen" (10e dr.1891),.
rchen" (1864), „Die deutschen
Deutsche
SprechwOrte (4e dr. 1881) on „Die deutschea
Volkslieder" (2e dr. 1887). Van zijn wetenschappelUke erken noemen we nog „Handbuch der de chen Mythologie" (6e dr. 1887).
Als dichter eeft SIMROCK zich eveneens bebekend ge kt. Zie Hocker „Karl Simrock''
(1877).
Siznso een der zoogenoemde rrichters"
bij d. Isr lieten, die zich enkel Inertoe bepaalde, d hi d. Philist(jnen afbreuk deed
ten, waarbij hem list, maar
door stro
vooral zij erbazingwekkende lichaamskracht,
am. Volgens 't verhaal in 't bock
to pas
der Rich en (XIII—XVI) lag 't geheim dier
kracht i d. omstandigheid, dat hem als Nazirear (zi azireer) al 't hoofdhaar gelaten was..
Een P stUnsche vrouw, met name Delila,
wilt d geheim v. hem to vernemen on
haar af, waardoor hij weerloos werd
sneed
on in . handen der Philist(jnen viol, die
ogen uitstaken on slavenwerk lieten
hem
verric en. Inmiddels groeide zijn hoofdhaar
weer n on daarmee keorde ook zijn kracht
terug zoodat Mt door d. PhilistUnen op een.
die,
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feest in d. tempel v. Dagon gebracht, d. twee
hoofdpilaren daarvan omverhaalde en alzoo
met zijn vijanden omkwam.
Simultaan of Simultanisch (v. 't Lat.
simultanens en 't Fransche simultane), gelijktijdig, samentreffend, gemeenschappelijk. Simultaneiteit, 't gelijktijdig aanwezig zijn of
't samentreffen v. twee of rneer omstandigheden.
Sinaasappel, Zie Oranjeboom.
Sinai, een berg in 't zuidelijk gedeelte
v. 't SinaItische schiereiland, dat a. 't noordelijk einde v. d. Roode zee ligt en gevormd
wordt door d. golven v. Suez en v. Akaba.
d. Berg ligt ten 0. v. d. berg Horeb en ten
Z. v. d. Mozesberg of Dsjebl Moeza. Hij bestaat uit twee toppen, die to halver hoogte
v. 't gebergte v. elkander gescheiden zijn en
v. welke d. eene en wel d. hoogste Sta
Catharina wordt genoemd. Van d. top des
bergs ziet men vele mtjlen in 't rond niets
dan gekloofde rotsblokken v. graniet, met
diepe dalen doorsneden en v. alien plantengroei ontbloot. 't Was in 't schiereil.
dat d. Isra6lieten v. hun tocht uit Egypte
aankwamen en vanwaar d. beroemde wetgeving der Tien Geboden uitging. d. In 't
zuiden der woestijn el Tih uitgebreide berggroep draagt thans d. naam el-Toer-Sinai; zij
schijnt d. oude Horeb to zijn. Welke v. d. toppen
d. Sinai v. 't Oude Testament is, schijnt nog
twijfelachtig to zijn (vergelijk 't art. _Horeb).
Gewoonlijk wordt daarvoor gehouden dat
gedeelte v. d. uit graniet bestaanden Dsjebl
Moeza, 'twelk a. d. kleine, 1300 M. bovon d.
oppervl. der zee gelegen hoogvlakte Er-Raha
grenst. Daze, 2450 M. boven d. zeespiegel
gelegen berg ligt onmiddelltjk a. d. 2500 M.
hoogen Dsjebl Catharina, walks top uit
porphier bestaat, dat door 't graniet is heengebroken. Anderen houden d. Dsjebl Serbal
voor d. Sinai v. Mozes. Aan d. voet v. 't
hoogste gedeelte v. d. Moeza, in 't nauwe
hoogdal Wady Schueis, ligt 't vermaarde
klooster, door 20 tot 30 Grieksche monniken
bewoond, waarin zich een bibliotheek v. 1500
boekdeelen en 700 Arabische handschriften
bevindt. d. Moeder v. Constantijn d. Groote,
keizerin Helena, bouwde bier in d. 4e eeuw
een kerkje en Justinianus in d. 6e eeuw 't tegenwoordige, 1600 M. hoog gelegen klooster. d.
Overlevering meldt, dat 't lichaam v. d. heilige
Catharina hier door engelen op d. berg gedragen
en door monniken werd bijgezet. 't Klooster
en d. tuin zijn door een 12 M. hoogen muur
omgeven; d. reizigers, die 't wenschen to bezoeken, worden in een soort v. mand met een
touw over d. muur heen getrokken en op
dezelfde wilze ook w.eer neergelaten. Overigens worden zij er gastvrij ontvangen. 't
Klooster wordt door middel v. jaarlijksche
collecten onderhouden, die daarvoor in alle
landen, waar d. Grieksche godsdienst heerscht,
(vooral in Rusland) gehouden worden.
Sin' al fine (Ital.), een muziekterm, beteekenende: tot a. 't einde; men herhale tot
a. 't slot.
Sinclair (Sir JOHN), lid v. 't Engelsche
parlement en voorzitter der maatschappij v.
landbouw, werd 10 Mei 1754 to Thurso-Castle,
in 't Schotsche graafs. Caithness, gab. en ontving zijn onderwijs op d. hoogescholen to
Edinburgh, Glasgow on Oxford. Reeds vroeg
kwam hij in 't parlement, waar hij zich
geruimen tijd a. d. zijde v. Pitt hield, doch
ten laatste tot d. oppositie-parttj overging,
ofschoon hij zich tegen d. afschaffing v. d.
slavenhandel verklaarde. Hij was steeds tjverig
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werkzaam a. d. verbetering v. d. landbouw.
terwtil d. oprichting der gemelde maatschappij
on v. een genootschap tot verbetering der Engelsche wol a. zijn bemoeiingen is toe to schrijvenHij heeft een groot aantal geschriften uitgegeven, die grootendeels op staat- en staathuishoudkundige onderwerpen betrekking hebben,
Tot d. laatste behooren zijn „History of the
public revenue of the British Empire" (1785)
on zijn „Statistical account of Scotland"
(21 dln, 1792—'99). Ook verdient genoemd to
worden zijn „Code of health and longevity"
(4 dln, 1807). Zijn laatste levensjaren bracht
SINCLAIR to Edinburgh in stille letterkundige
werkzaamhoid door en hij overl. 20 Dec.1835.
Sindanglaja, een gezondhaids-etablissement bij Buitenzorg, op Java, nabij d. voet v.
d. Gedeh gelegen, 1074 M. boven d. zeespiegel,
Men heeft er schoone wandelplaatsen en een
fraai park. dat beroemd is door zijn waringins
en rozenbedden.
Sinder is d. naam v. twee steden in Afrika.
d. Eene, welker naam ook Ssinder geschrev en
wordt, ligt op een eilandje in d. Niger, t. Z.-0.v.
Timboektoe, in 't land der Sonrhay's. Zij heeft
een druk bezochte graanmarkt, waar d. geheele
omtrek zich v. 't benoodigde voorziet. — d.
Andere werd eerst in 't begin dezer eeuw
door Soliman, stadhouder des sultans v.
Bornoe, nabij d. noordelijke grenzen v. dat
negerrtjk a. d. oostelijke helling eener groote
rotshoogte gebouwd. Zij wordt om haar ligging
d. poort v. Soedan genoemd on is een der
rustpunten v. d. westelijksten der twee karavaanwegen, die uit 't noorden n. Soedan
loopen. Tabak is een der voorn. gewassen
v. d. omtrek, een weinig indigo 't voorn. artikel
v. kunstvltjt der shad.
Sindh of Sind, een prov. in 't N.-W. v.
Voor-India, behoorende tot 't Britsche presidentschap Bombay. Zij grenst in 't W. a.
Beloedsjistan, in 't Z. a. d.Arabische Zee, in 't 0.
a. d. Thar- of Indische woestijn on a. d. vazalstaten v. Radsjpoetana en in 't N. a. Pendsjab
on heeft een oppervl. v. 2261 vk. mijlen met
2 543 000 inw. (grootendeels Mohammedanen).
d. Eenige veilige haven a. d. kust is Karatsji,
tevens d. grootste plaats der provincie. Grootendeels wordt Sindh ingenomen door 't
stroomgebied v. d. Indus, nl. v. d. plaats, waar
daze d. Pentsjnad opneemt, tot a. d. mond.
d. Delta v. d. Indus is grootendeels onvruchtbaar; t. N. hiervan, vooral tuss. d. Indus en
d. Narra, liggen daarentegen uiterst vruchtbare streken, die echter kunstmatig besproeid
moeten worden. 't Klimaat is heat en droog.
Soms volgen echter op geheele jaren v. regenloosheid hevige stortbuien on daze zijn naast
d. jaarlijksche overstroomingen dikwijls d. oorzaak v. ziekte. d. Voorn. voortbrengselen zijn
rtjst, tarwe, katoen en olieplanten; terwij1
't dierenrijk er dromedarissen, buffels, schapen
en ezels in overvloed oplevert. — In d. 4e eeuw
v. Chr. behoorde Sindh een tijdlang tot 't
wereldrijk v. Alexander d. Groote. In 695 n.
Chr. werd 't door d. Arabieren veroverd en
sedert 746 door d. Radsjpoeten. d. Engelschen
vestigden zich eerst in 1758 in Sindh en in
1843 werd 't land bij 't Britsche rtjk ingelijfd.
Zie Burton, „Sindh revisited" (1877).
Sindoro, een vulkaan op Java, t. Z. v.
't Dieng-plateau, op d. grens v. d. residenties
Pekalongan on Bagelen, ter hoogte v. 3124 M.
d. Laatste uitbarsting dagteekent v. 'tjaar 1811.
Sine (Lat.), zonder. Sine anno, zonder jaar,
zonder jaartal. — Sine loco et anno (s. 1. e. a.),
zonder plaats en jaar. — Sine dubio, zonder
twijfel. — Sine ira et studio, zonder haat of
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voorliefde; onbevangen, onparttjdig (een uitdrukking, ontleend a. d. Romeinschen geschiedschrtjver Tacitus, die zegt, dat hij zijn
geschiedwerk der keizers onpartUdig zal behandelen). — Sine mores, zonder verwtjl, zonder
uitstel. — Sine qua non, letterltjk : zonder
welke niet (onder verstaan conditio, een voorwaarde, zonder welke d. zaak niet kan doorgaan); een onvermijdelijke voorwaarde.
—SineCr etBachofrigetVnus,
zonder Ceres
en Bacchus bevriest Venus, d. i. Zonder wijn
en brood is d. liefde dood.
-Sinecure of Simecuur (v. 't Lat. sine
cura, zonder zorg), vrij v. zorg; een bezoldigd
kerkelijk ambt zonder noemenswaardige bezigheid; een luiaardspost.
Singapore of Singhapoera (d. i. Leeuwenstad), een Britsch eiland a. d. zuidspits
v. Malakka, tot d. Straits-Settlements behoorende, met een oppervl. v. 10'1 2 vk. mill en
185 000 inw. (voor meer dan d. helft Chineezen). 't Land is zeer vruchtbaar, 't klimaat
gezond. — d. Stad Singapore of Singapoer, a.
't zuidelijk uiteinde v. genoemd eiland, is
d. belangrijkste handelsstad in d. AchterIndische wateren, met een voor alle jaargetijden veilige haven; a word in 1819
gesticht en telt tegenwoordig ongeveer 110 000
inw., v. wie 't meerendeel Chineezen ztjn.
Singkeb, Zie 't art. Riouw en Onderhoorigladen.
Singkel,

vroeger een zelfstandig rijk op
Sumatra's westkust, thans een afdeeling v.
d. residentie Tapanoeli. Zij wordt grootendeels
ingenomen door 't stroomgebied v. d. Singkel,
die een moerassige vlakte vormt on aan
wier mond 't kleine plaatsje Singkel ligt, op
ruim 2' N.-Br.
Sinigaglia (in d. oudheid Sena Gallica),
een stad in d. Italiaanscha prow. Ancona, a.
d. Adriatische Zee, niet ver v. d. mond
v. d. Ilisa en a. d. spoorweg n. Bologna gelegen. Zij is d. zetel v. eon bisschop, heeft
een slechte haven, een kathedraal on verscheidene andere kerken, een.synagoge, een
fraai kasteel; voorts zeebaden on 1000 inw.,
die zich bezighouden met handel on vischvangst. d. Jaarmarkt, die hier in Juli on Aug.
gehouden wordt, is een der grootste v. geheel
Italie. Sinigaglia is d. geboorteplaats v. paus
Pius IX.
Sinister (Lat.), linksch, ongelukkig, schadeltjk. — Gotta sinistra, een muziekterm, beteekenende: met d. linkerhand.
Sinope, Turksch Sinob, een stad in KleinAzie, in 't Turksche vilajet Kastamoeni, a. d.
zuidkust v. d. Zwarte Zee. Zij is d. zetel v. eon
Griekschen aartsbisschop on heeft eon goede
haven, scheepstimmerwerven on 9000 inw. In
d. oudheid was Sinope een kolonie der Milesiers, ongeveer in 780 v. Chr. gesticht en
beroemd wegens haar uitgebreiden handel.
In 45 v. Chr. ward 't eon Romeinsche kolonie.
In 1853 ward in d. haven v. Sinope d.
Turksche vloot vernield door d. Russen. Zie
Streuber „Sinope, ein historisch-antiquarischer
Umrisz" (1855).
Sinople of Sinopel is in 't blazoen d.
groene kleur, welke d, vierden rang onder d.
kleuren inneemt. Ztj wordt in 't graveeren
uitgedrukt door Mien, die v. d. rechter bovenhook naar d. linker benedenhoek getrokken
worden. Volgens d. oude schrtjvers over d.
wapenkunde moat daze kleur hoop, hoffeltjkheld en blijdschap aanduiden. In 't blazonneeren der schilden v. d. hoogeren adel ward
Sinople ook wel Smaragd genoemd on voor
d. wapens v. souvereine vorsten Venus.
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Sinsoen, Zie 't art. Kruiskruid.
of Croix de
Sint-Andries-kruis
s. Andre. Zie 't art. Sautoir.
Sintang, een rift v. Dajaks en andere

Maleische stammen in d. residentie Borneo's
Westerafdeeling, in 't stroomgebied v. d.
Kapoeas; 't is d. belangrtjkste staat v. 't
binnenland v. Borneo, met ongeveer 57 000
inw., meerendeels Dajaks. d. Vorst v. Sintang
voert d. titel Pangeran Dipati. — d. Assistantresidentie Sintang omvat, behalve d. afdeeling
Sintang, ook nog d. districten Melawi, Pinoh,
Boven-Kapoeas en Sanggouw. d. Gelijknamige
hoofdstad, zetel v. d. assistent-resident, is
fraai gelegen a. d. samenvloeiing v. d. Kapoeas
en d. Melawi en heeft een garnizoen v.
120 man.
(CHRISTIAN FRIEDRICH),
Sintenis
een
Duitsch schrijver, gob. 12 Mrt 1750 to Zerbst,
overl. 31 Jan. 1820 als leeraar a.'t gymnasium
aldaar. Hij schreef voornamelijk moreel-religieuse romans, o. a. „Hallos glilcklicher Abend"
(2 dln, 1783)„Vater Roderich unter semen
Kindern" (4e dr. 1817) on „Elpizon" (3e dr. 3 dln,
1810—'15). Zijn leven beschreef F. W. von
Schutz (1820).
Sint-jacob's-schelpen (pecten Jacobaeus)

(d.) behooren tot d. schelpdieren en wel tot
d. famine der kammosselen (pectinidae). Ztj
hebben een gewelfde onderste on een platte
bovenste schelp, beide waaiervormig geribd.
't Scharnier is recht on steekt a. beide ztjden
oorvormig uit. 't Dier, dat in die schelp huist,
heeft een kleinen, gesteelden, knotsvormigen
voet en een mantel met getakte spierbundels
en smaragdgroene oogvlekken a. d rand. Door
voortstooten kunnen daze schelpdieren zich
bewegen en naar verkiezing sttjgen of dalen.
Men vindt ze in groote menigte in d. zee
a. d. kusten v. Spanje, Portugal en Italie; a
worden gekookt of in hun benedenschelp
gestoofd gegeten. Dit schtint voornamelijk to
Compostella 't geval to ztjn geweest, waarom
d. pelgrims, die een bedevaart n. San Jago
de Compostella hadden ondernomen, zich voor
d. terugreis op hoed on mantel met eenige
zulke schelpen versierden, welke gewoonte
later ook door bedevaartgangers naar andere
heilige plaatsen gevolgd is. d. Nederl. naam
zal wel v. d. genoemde bedevaartplaats
afgeleid
Sint-Jacob's-schelpen. In d. heraldiek
worden daze figuren seer veel in wapens gebruikt, waarschtjnlijk afkomstig v. d. bedevaart- en pelgrimstochten. Men verdeelt haar
in s. Jacobs- en s. Michiels-schelpen, naarmate
v. d. grootte, zoodanig dat, als een schild gevuld
wordt door 1, 2 of 3 schelpen, d. eerste benaming wordt gebruikt en d. tweede moor
voor d. kleine schelpen, die als brisure in 't
wapen voorkomen. d. Fransche heraldiek ken t
alleen coquilles en vannets, waarvan d. eerste
schelpen ztjn met ooren on op d. buitenzUde
gezien, d. andere eigenl. wannen, zonder ooren
on a d. binnenade gezien. 't Geslacht v.
Keppel in Gelderland, waartoe d. hertog v.
Albemarle behoort, voert: de gueules a trois
coquilles d'argent, 2, 1. 't Oude stamhuis Bourbon. voerde: d'or au lion de gueules a Corte de

huit coquilles d'azur.
Sint-J'anskruid, Zie Hertshooi en Huislook.
Sintok, ook Sendok. Onder deze benaming

is btj d. bergbewoners v. westeltjk Java een
boom bekend, die aldaar in d. bosschen der
hoogere bergen door Blume e. a. ward gevonden en door Leschenault de la Tour op 't vasteland v. Azle, in 't Nellygerry-gebergte word
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aangetroffen, waar d. inboorlingen hem Belore
noemen. Htj behoort tot 'tzelfde plantengeslacht als d. kaneelboom en draagt in d. plantkunde d. naarn Cinnarnomum Sintoc BI.; htj is
na verwant a. C. Culilawam Bl. (zie 't art.
Kaneel), waarvan hj echter, behalve door
't aroma v. zijn schors, door d. vorm en vooral
door d. mindere doorschijnendheid zijner bladeren enz. genoegzaam te onderkennen is. Bovengenoemde bergbewoners v. Java noemen d.
schors v. sintok culit sintok of ook eenvoudig
sintok, sendock en sintuk; men verwarre haar
niet met d. cortex sindoc, welken Rumphius
e. a. hebben beschreven en waarvan 't gebruik
op Java veel algemeener is dan dat v. d. sintolc,
'tgeen waarscribnlbk daaraan moot toegesehreven worden, dat deze boom op hooge,
dikwijls schier ontoegankelijke bergen groeit;
men zou zijn schors, in navolging v. Blume,
cortex sintoc spurius kunnen noemen. d. Echte
cortex sintoc is v. een andere, verwante boomsoort afkomstig, nl. v. Cinnamomum javanicum
Bl., die op Java door d. inboorlingen Kilda
en door sommigen ook sintok genoemd wordt ;
deze boom vvonit ook op Sumatra en op Borneo
aangetroffen. d. Cortex sintoc komt dikwijls
onder d. cortex culilawan gemengd voor, maar
onderscheidt zich v. dezen door een meer rosse
kleur, door hardheid en brosheid, door ztjn
minder aangenamen, meer bitteren smaak
en door d. reuk, welke minder met dien v.
kruidnagelen dan met dien v. muskaatnoten
overeenkomt. Deze schors staat bij d. inlanders in grooten roep wegens haar heilzaam
vermogen tegen krampkolieken en nawean.
Sinus, Zie Goniometrie.
Sioet of Assioet, in d. oudheid Lykopolis,
d. grootste stad v. Opper-Egypte, tegenwoordig
d. noofdplaats der provincie Moediriyeh. Zij
is gelegen in een rijk bebouwde streek, a, d.
linkeroever v. d. Nbl, is d. zetel v. een Koptischen bisschop en heeft talriike moskeeen,
drukke straten en een grooten bazaar, waarin
naast ivoor en struisveeren veel vazen verkocht
worden v. rood en zwart aardewerk, die d.
bewoners v. d. orntrek vervaardigen. Sioet
heeft 32 000 inw., is d. hoofdstapelplaats tuss.
Ka:1r°, Dar-Foer en Sennaar en vormt tot
heden 't eindstation v. d. spoor weg in 't beneden Nbldal. In d. nabijheid liggen veel oude
graven uit d. 26e eeuw v. Chr.
Sion, een heuvel v. 't oude Jeruzalem.
Reeds d. Jebuzieten hadden er een burg gesticht, die door David veroverd en opnieuw
versterkt werd. Sedert behoorde d. heuvel
tot d. stad zelf, welker bovengedeelte zij
uitmaakte onder d. naam „stad Davids".
Thans behoort slechts d. noordeljjke helft v.
deze hoogte tot d. stad, welker zuidmuur er
dwars over loopt. In 't westen en zuidwesten
loopt d. heuvel steil of naar 't dal Hinnom.
Bij d. profeten en d. dichters des 0. T. draagt
d. geheele hoofdstad dikwijls d. naam Sion,
vooral dat gedeelte, waar d. tempel stond,
hoewel deze niet op dien heuvel, maar op d.
heuvel Moria gebouwd was.
Sion was ook d. naam v. verschill. kloosters
in ons vaderland. Een der bekendste is dat
der Reguliere Kanunniken bij Rijswijk in
Zuid-Holland, waar Erasmus een gedeelte v.
zijn jeugd heeft doorgebracht. Voorts een
nonnenklooster te Doetinchem, in Gelderland,
eerst tot d. broederschap des gemeenen levens,
later tot d. Reguliere Kanonikessen behoord
hebbende; een bij Noordgouwe in Zeeland (d.
berg Sion geheeten) v. Karthuizer monniken;
't Praemonstratenser monnikenklooster Sion
bij Nyevries in Friesland; eon nabij Dokkum,
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dat a. Praemonstratenser nonnen toebehoorde,
en een te Beverwbk, made v. Reguliere Kanunniken.
Sion of Bitten, 't Sedunum der oude
Romeinen, is d. hoofdstad v. 't Zwitsersche
kanton Wallis, is gelegen in 't boven-RhOnedal
en telt ruim 5000 inw. 't Heeft een Middeleeuwsch voorkomen, meer dan een fraaie
kerk, een bisschoppelijk paleis, een seminarie
en schilderachtige omstreken, die veel bezoek
trekkers.
Sioux of Dacota's is d. naam v. een stam
v. vrije Indianen in Nodrd-Amerika, ten W.
v. d. Mississippi. Tot dien stam behooren ook
d. tiV innebagos, die vroeger ten 0. v. gernelde
rivier en ten W. v. 't meer Michigan woonden,
vanwaar zij echter in d. laatste jaren naar
meer westeltjk gelegen streken verhuisd zijn.
Ook d. eigenlijke Sioux, die zich zelf d. naam
Dacotas gaven en hun woonplaatsen hadden
in Minesota en Jowa, tuss. d. Mississippi en
d. Missouri, ztjn vooral sedert 't verdrag v.
1851 meer westwaarts getrokken. Nog behooren tot dezen stam d. Minetares, Mandanes
en Crow- of Kraaien-Indianen, die zich in d.
Zwarte bergen, een vertakking v. 't Rotsgebergte, ophouden, on eindelijk d. Osagen,
die d. zuidelijke streken v. Nebraska bewonen
en tot in 't Z. v. Arkansas worden aangetroffen.
't Zijn alien uitmuntende ruiters en jagers,
zeer bedreven in d. buffeljacht. d. Sioux-Indianen, die d. aanleggers waren v. d. laatste
onlusten in d. Vereen. Staten, logenstratfen
d. bewering, dat d. Roodhuiden, sedert d.
besnoeiing hunner vrijheid en voorrechten,
zouden uitsterven. d. Eerste raming hunner
getalsterkte schtjnt in 1764 door eon militair
reiziger to zijn gedaan, die d. „Sioux der
prairiOn" en d. „Sioux der bosschen", met
inbegrip v. vrouwen en kinderen, op 21 500
zielen schatte. Omstr. 1839 was dit aantal
toegenomen tot 23 000 zielen. Thans geeft d.
laatste telling der stammen in 't gereserveerde gebied der Sioux hun getal op als
27 000, verdeeld over zes agentschappen. d.
Oorspronkelijke reservation is nl. in kleinere
districten verdeeld, om een grooter gedeelte
vrtj to laten voor d. blanke kolonisten.
Sipayen, Sepoys, Zie Seapoys.
Siphnos (Ital. Sifanto), of Sipheno, een
Grieksch eilandje in d. Aegelsche Zee, tot d.
groep der Cycladen behoorende, met een
oppervl. v. 74 KM 2 en ongeveer 4000 inw.
Ofschoon rotsachtig, is 't ail. vrtj vruchtbaar
en levert 't naast graan, katoen, allerlei
zuidvruchten, wljn en zbde op. d. Hoofdstad is
Apollonia of Stavros.
Sirach, Zie .Tezus, Sirach's zoon
Siragossa, Zie Syracuse.
Sirani (GIOVANNI ANDREA), een Italiaansch
schilder en etser, gab. to Bologna in 1610,
was leerling v. Guido Reni on had zoo geheel
d. stijl en d. penseelsbehandeling v. zijn
meester overgenomen, dat men, bij d. dood
v. dezen, SIRANI opdroeg d. groote schilderij
in 't Karthuizer klooster to voltooien, welke
d. heiligen Bruno voorstelt, alsfnede eenige
andere stukken, die Guido Reni onvoltooid
gelaten had. d. Eerste stukken v. SIRANI
ademen geheel d. tweeden stijl v. zijn meester,
'tzij dan dat hjj dezen al te slaafsch gevolgd
hebbe, 'tztj dat Guido er d. laatste hand aan
hebbe gelegd; voornamelijk is dit 't geval
met d. „Gekruisigden" in d. kerk S. Martino,
welke geheel een reproductie schijnt der voorstelling v. 'tzelfde onderwerp in d. kerk
S. Lorenzo in Lucina of wel in d. galerb v.
Modena. Ouder geworden, schijnt SIRANI zich
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voorgenomen te hebben liever d. strengen,
eersten sttjl ztjns meesters te volgen, waarvoor tot bewijzen kunnen strekken „d. maalttjd bij• d. Pharizegr" in d. groote Chartreuse,
„rt buwelUk der H. Maagd' d. kerk S. Georgio te Bologna en d. „twaalf Gekruisigden" in
d. dom te Piacenza, een stuk v. zeldzame
schoonheid, dat door eenige schrtjvers a. ztjn
dochter Elizabetha toegeschreven wordt. Men
kent v. d. hand dezes kunstenaars eenige
etsprentjes, welke duur betaald worden. Nagenoeg al ztjn stukken zijn gemerkt met d.
letters G. A. S. — HU overl. in ztjn vaderstad
in 1670.
Sirani (ELIZABETHA), dochter en leerlinge
v. d. vorigen, in 1688 te Bologna geb., is
een der beroemdste kunstenaressen. Haar
beide zusters, ANNA en BARBARA, die met
roem 't penseel hanteerden, ja zelfs haar
talentvolle vader zouden misschien onbekend
gebleven zijn, indien ztj niet tevens beschenen werden door d. luisternken glans v.
Elizabetha's naam. Reeds in haar eerste proeven nam ztj d. tweeden schildertrant v. Guido
Reni aan en ztj bleef steeds daaraan getrouw.
Ongeloofltjk is 't aantal stukken, door haar
geschilderd, vooral wanneer. men in aanmerking neemt, dat ztj reeds op 26-jarigen leefttjd
is gestorven, en wanneer men let op d. uitvoerigheid, waarmee die stukken zijn behandeld. Van haar composities noemen wij „d.
doop v. Christus", een stuk v. 10 M. hoogte
met vele beelden en geschilderd voor een
klooster te Bologna, „d. H. Antonius v. Padua
d. voeten v. 't Christuskind kussende" in d.
kerk s. Leonardo te Bologna en „s. Irenaeus
d. H. Sebastiaan verbindende" in 't Palazzo
Altieri te Rome. Zij overl. te Bologna, 23
Aug. 1665, waarschtjnitjk a. vergif, dat d.
afgunst hear had toegediend. Ook d. etsnaald
heeft SLIZABETHA SIRANI gehanteerd en wel
met groot gemak v. behandeling en met
eestigen toets; haar etsprenten ztjn gemerkt
. S. F. Haar voorn. en fraaiste ets stelt d.
Mende Maagd voor, omgeven door d. worktuigen der Passie en door verscheidene engelen; dit bled heeft ztj in 1657 (dus op haar
19e jaar) .naar een schildertj v. haar eigen
compositie geetst.
Sir Darla, een gebied in Russisch Toerkestan, a. beide ztjden der rivier Sir Darja
en bestaande uit groote zandwoestijnen, maar
ook uit vruchtbare, welbesproeide werden.
't Heeft een oppervl. v. 7815 vk. mijlen en
1214 800 inw. d. Hoofdstad is Taschkend. —
d. geltjknamige rivier, btj d. Ouden Jaxartes
en btj_ d. Arabieren Seihoen geheeten, is een
2800 KM. lange, iischnke steppenrivier, die
op d. woesten Petrowgletscher in 't Ak-Sjiriakgebergte ontspringt en als tweelingstroom v.
d. Amoe Della in 't Aralmeer uitmondt. Alleen
voor kleine, platboomde vaartuigen is ztj be.
vaarbaar. Haar belangrtjkste ztjrivier is d.
Naryn.
Siren (d.) is een klein werktuig, dat
dient om 't. aantal trillingen v. een geluid
gevend lichaam in een gegeven ttjd te bepalen. CAGNIARD DE LA TOUR, die er d. uitvinder v. is, heeft dien naam a. dat instrument
gegeven, omdat men 't onder water geluid
kan doen voortbrengen. 't Bestaat 'onderaan
(zie d. fig.) uit een cylindrische doos, v. boven
bedekt door een vaste plaat (P.). Op die plaat
steunt een as (X), a. welke een plaat 1' is
bevestigd, die met d. as vrij kan draaien. In
beide platen zijn gaten, welke over gelijke
cirkelomtrekken op onderling gelijke afstanden
verdeeld ztjn. Die gaten ztjn niet loodrecht
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op d. bovenvlakken der platen aangebracht,
maar in een schuine richting in een vlak,
loodrecht op d. straal v. d. cirkel,langs welks
omtrek zij geplaatst zijn, die der vaste plaat
loopen v. onderen naar boven in d. richting
v. d. beweging der losse plaat, die der bewegelijke plaat in tegenovergestelde richting.
Daaruit volgt, dat, wanneer een snelle luchtstroom uit een blaastoestel in d. cylindrische
doos komt, deze d. wanden v. d. openingen
der bovenste plaat schuin treft en haar daardoor in een draaiende beweging brengt. Die

luchtstroom kan alleen door d. openingen
weer uit d. doos ontwijken en zal dan in een
trillende beweging geraken, wat zich door
een toon laat waarnemen. d. Hoogte v. dezen
toon hangt of v. 't aantal malen, dat d. openingen der platen in een seconds boven elkaar
komen. Heeft elke plaat tien openingen, dan
zullen btj elke omwenteling der beweegbare
schijf tien luchttrillingen volbracht worden.
Om dus 't aantal trillingen per seconde te
leeren kennen most men bepalen, hoeveel
omwentelingen d. as X per seconde volbrengt.
Te dien einde draagt deze een schroef zonder
einde V, die d. beweging op een rad R (met
100 tanden) overbrengt. Dit rad, dat na elks
omwenteling der as en dus der bewegelijke
plaat een tand verspringt, draagt een stift,
die na elks omwenteling een rad R' een tand
doet verspringen. d. Assen der raderen doen
twee naalden draaien, welke zich over wijzerplaten bewegen. Die naalden wijzen aan, d.
een 't aantal omwentelingen v. d. plaat P', d.
ander 't aantal honderdtallen dier omwentelingen. Omdat d. toon sttjgt met 't toenemen
v. d. omwentelingssnelheid der plaat, is 't voldoende d. instroomingssnelheid der lucht te
regelen om een toon v. bepaalde hoogte te
krijgen. 't Aantal trillingen v. dien toon kan
dan op d. wijzerplaten worden afgelezen.
Sirenen waren volgens d. Grieksche myths
schoone, jonge maagden, die zich in d. zeeengte
tuss. Sicilia en Italie op een met klippen
omgeven rots ophielden en door haar liefeltjk
gezang d. voorbijvarende schippers dermate
betooverden, dat dezen op haar eiland a. land
stapten, doch dan ook door haar werden omgebracht. Haar getal zoowel als afkomst wordt
verschillend opgegeven. Homerus spreekt v
twee, anderon v. drie of vier sirenen. Gewoonlijk houdt men haar voor dochters v. d
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Aetolischen rivier-god Achelous en Sterope,
Terpsichore of Melpomene. 't Noodlot had
bepaald, dat zij slechts mochten leven, totdat iemand haar eiland voorbij voer, zonder zich door haar gezang to laten betooveren. Dit geschiedde met Ulysses, waarop zij
zelven in zee sprongen en in klippen veranderd werden. d. Kunst beeldt haar af als
schoone maagden, met loshangende haren en
vischstaarten, doch zonder voeten, of wel als
gevleugelde jonge dochters, die v. arendsklauwen en d. staart v. eon vogel zijn voorzien. Doch dit heeft betrekking op een andere
mythe. Als nimfen nl., onder 't gevolg v.
Persephone, wilden zij, Coen doze ontvoerd
ward, haar op zee opzoeken on ontvingen zij
op haar begeerte vieugels; doch zij lieten zich,
vermoeid v. 't vruchtelooze zoeken, op een
rots neder, waar zij v. verdriet stierven.
Sirie of Betel, een zelfstandigheid, die
als kauwmiddel gebezigd wordt door d. bewoners v. d. Oost-Indischen archipel. Zie 't art.
Betel.
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Sirius, d. schitterendste vaste ster, die
in onze gewesten boven d. horizon komt. Zij
is v. d. eerste grootte. Ten tijde v.Ptolemaeus
had zij, volgens d. beschrijving v. dien sterrenkundigo, een rood licht. Staande in 't sterrenbeeld d. Groote Hond, t. Z.-0. v. Orion, is
Sirius 's avonds in d. wintermaanden a. d.
zuidelijken hemel zichtbaar. Zij word door
Bayer met a aangeduid. Zie ook d. art. Hond
(d. Groote) en Heliace op- en ondergang.
Sirocco is d. naam v. eon drukkenden,
afmattenden Z.-O.-wind, die in 't voor- en najaar in 't Z. v. Italie waait, gedurende omstr.
anderhalf etmaal in zijn grootste en vaak een
drietal weken in mindere hevigheid. Schadelijk
is zijn invloed op 't dioren- on plantenieven.
Veelal houdt men d. sirocco voor een voortzetting v. d. Afrikaanschen samoen. Op Malta
valt hij plotseling in, doch hij duurt daar slechts
zeer kort. Ook Calabria en 't Napelsche hebben
veel v. hem to lijden. Op d. Ionische eilanden
voolt men zijn invloed voornamelijk op Corfu,
waar nog onderscheid gemaakt wordt tuss.
d. zwarten en d. gewonen sirocco. Zonder dat
d. aanwezigheid v. d. sirocco a. d. barometer
of thermometer merkbaar is, geeft hij een
gevoel van brandende, neerdrukkende hitte
en neiging tot slaperigheid. Onder d. beste
middelen tegen zijn uitwerking behooren zeebaden. Vele bewoners v. 't Zuiden weten uit
eon eigenaardig gevoel d. nadering v. d. sirocco
verscheidene uren vooruit to voorspellen.
Siroop. 't Handelsartikel v. dozen naam
is een bijproduct der suikerfabrieken on wel
d. minder of meer gezuiverde moerloog
(melasse), die na 't kristalliseeren v. d. suiker
achterblijft.
Zij is in hoofdzaak een waterige oplossing
v. rietsuiker (v. zooveel als btj 't kristalliseeren nog in d. moOrloog kon opgelost
blijven), v. zoogenoemde onkristalliseerbare
suiker (een mengsel v. gelijke deelen levulose
en glucose, waarin een gedeelte der rietsuiker
zich onder d. invloed der warmte gesplitst
heeft), v. extractiefstolien on v. zouten. d.
Laatste, hoofdzakeltjk bestaande uit kaliumacetaat, kaliumsulfaat, chloorkalium on zuur
calciumphosphaat, zijn ongetwijfeld geheel of
ten deele d. oorzaak v. d. laxeerende working
v. siroop, terwijl 't bijzonder zoete vermogen,
waarin d. siroop zoowel riot- als druivensuiker
overtreft, vooral is toe to schrijven a. d.
levulose.
d. Siroop, die uit d. melasse der rietsuikerfabrieken verkregen wordt, is veel beter dan

d. beetwortel-siroop, die een onaangenamen
bijsmaak bezit. Nog slechter is d. aardappelsiroop, een minder of meer gekleurde oplossing
v. druivensuiker, verkregen door d. working
v. verdund zwavelzuur op aardappel-zetmeel.
Behalve d. beschrevene gewone of keukensiroop heeft men ook nog zoogen. fijue siropen,
die meestal bereid worden door plantenaftreksels met rietsuiker to vermengen en
zoolang to koken, dat 't mengsel na bekoeling
goon kristallen v. suiker afzet. Vele v. die
siropen worden als geneesmiddelen gebezigd.
Sirop de Capillaire. Doze stroop, weike
bij kinderen tegen sommige aandoeningen der
luchtwegen dikwijls gebezigd wordt als een
verzachtend, samentrekkend middel, wordt
uit 't loof v. sommige varens bereid, waartoe
dat v. 't zoogen. Venushaar of Adianthum
Capillus Veneris on v. Adianthum pedatum
vooral gebezigd worden. Te dien einde trekt
men 4 gewichtsdeelen v. genoemd loof met
50 gewichtsdeelen kokend water af; men
voegt daarbij 60 gewichtsdeelen suiker en
dampt 't geheel langzaam tot siroopdikte in.
Doze stroop laat men opnieuw trekken met
2 gewichtsdeelen v. 't goed gezuiverde loof
onder toevoeging v. oranjewater.
Sirrah is een ster v. d. 2e grootte in
't sterrenbeeld Andromeda, door Bayer met
a aangeduid. Rechte klimming: 0° 2'; noorderdeclinatie: 280 12'.
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Doze geschied-, letter- on staathuishoudkundige, afkomstig uit een oud Pisaausch, sedert lang in Frankrijk gevestigd
geslacht, dat echter tijdens d. herroeping v.
't edict v. Nantes d. wijk nam n. Geneve,
ward aldaar 9 Mei 1773 gob. Staatkundige
gebeurtenissen deden zijn vader, die protestantsch predikant was, oversteken n. Engeland,
waar d. zoon niet alleen zeer gemeenzaarn
ward met d. taal, maar ook met d. staatkundige beginselen dier vrijheidlievende natio.
d. Uiting daarvan bracht hem zoowel to
Geneve, waarheen hij in 1794 terugkeerde, als
in 't Toscaansche, waar hij zich later vestigde,
in velerlei onaangenaamheden on zelfs in d.
kerker. Later (1800) naar zijn geboorteplaats
teruggekeerd, schreef hij aldaar verscheidene
geschriften v. geschiedkundigen aard, o. a.
„De la litterature du Midi de l'Europe" (1813,
4 dln), „Histoire des republiques Italiennes du
moyen age" (1807—'08, 4 dln, later voortgezet
on uitgebreid), „Histoire de la renaissance de
la liberte en Italie" (1832, 2 dln) on „Histoire
des Francais" (1832—'43, 31 dln), welker laatste
deel na d. dood des schrijvers door A. Renee
is bearbeid en waarvan SISMONDI zelf een
„Précis" (1839, 2 din) heeft uitgegeven. Voorts
vermelden wij nog: „Histoire de la chute de
l'empire Romain et du declin de la civilisation
de 250 a 1000" (1835, 2 dln) on „Julia Severa, ou
l'an 492" (1822, 3 din), een geschiedkundigen
roman, waarin d. toestand v. Gallia tijdens
d. inval der Franken onder Clovis beschreven
wordt. Zijn talrijke staathuishoudkundige geschriften zijn bijna alle opgenomen in d.
„Etudes our les sciences sociales" (1836, 3 din),
„Principes d'econornie politique applique° a
la legislation du commerce" (1803, 2 din) en
„NouVeaux principes de l'Oconomie politique"
(1819, 2 din). Een dozer staathuishoudkundige
verhandelingen is ook in 't Nederl. vertaald:
„Over 't papieren geld" (1810); evenals een
vlugschrift v. SISMONDI: „Wie zijn d. Grieken?
Wat zal v. hen worden? Wat moot men voor
hen wenschen ?" (1826).
Na d. Juli-revolutie v. 1830 begaf SISMONDI
MONDE DE).
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zich weer n. Rang, waar ht) eenigen ttjd bleef;
vervolgens ging htj woven op ztjn landgoed
Chene, in d. nabtjheid v. Geneve, waar hij
25 Juni 1812 over!. SISMONDI heeft zich doen
kehnen ale een man v. veel kennis; vooral in
d. talon was hi) zeer bedreven. In d. politiek
behoorde SISMONDI tot d. liberate partij, waar
hi) hoog stond aangeschreven om zijn rondborstigheid en eerlijkheid.
Sistowa, een stad in Boelgartje, a. d.
rechter Donauoever, tegenover 't Roemeensche Simnitza, tuss. Nikopoli en Roetsjoek.
Men heeft er verscheidene moskeeen, Grieksche
kerken, verschillende goede scholen en 13 000
inw., die zich bezig houden met d. vervaardiging v. leder en katoenwaren; voorts heeft
men er wijnbouw en een levendigen handel.
Sistrum is d. naam v. een muziek-instrument, onder d. Egyptenaren, die er d. uitvinders v. waren, bij d. godsdienst v. Isis en
ook nog heden in Abessynie in gebruik. 't
Bestaat uit een ovalen ring met handvatsel,
waardoor gaten geboord zijn, in welke zich
metalen staafjes bevinden, die bij d. beweging
v. 't speeltuig een geruisch veroorzaken. 't
Geluid ervan hangt of v. d. aard v. 't metaal
en v. d. verhoudingen tuss. d. afmetingen
der gaten.
Sisyphus, d. zoon v. Aeolus on Enarete,
gehuwd met Merope, stichter on koning v.
Ephyra, waaruit later Corinthus ontstond, was
berucht wegens verraad, ontrouw en allerlei
soort v. misdaden. Ztjn naam is echter voornamelijk tot ons gekomen doordien d. dichters
hem voorstellen als in d. onderwereld tot een
vreemdsoortige straf gedoemd. Hem is nl.
opgelegd een verbazend groot, nagenoeg rond
stuk rots tegen een steilen berg op to wentelen;
zoodra 't stuk bijna d. top bereikt heeft, ontglipt 't hem on stort 't weer naar beneden,
waardoor zi jn arbeid eeuwig duurt.
Sitapoer, een afdeeling v. d. Indo-Briteche prow. Audh, met een oppervl. v. 356 vk.
mtjlen en 2 778000 inw., die meerendeels Hindoes zijn. In 't N.-W. is d. prof. bergachtig,
voor 't overige vlak ; d. grond 'evert o. a. tarwe,
rijst, katoen, suikerriet, indigo en maankop.
Men heeft er echter veal to ltiden v. overstroomingen of langdurige droogten en ten
gevolge daarvan heerscht er dikwtjls hongersnood. d. Hoofdstad, ook Sitapoer, telt 19000 inw.
Sitka, vroeger Rieuw-Arohangelsk, d. versterkte hoofdstad v. 't Amerikaansche territorium Alaska, a. d. Sitka- of .Norfolk-sond op
570 N.-Br. en 136° W.-L. v. Greenw. gelegen.
Zij heeft een kathedraal on een tolkantobr en
telt omstreeks 750 inw. Vroeger was daze
stad d. hoofdplaats der Russische bezittingen
in Amerika, doch in 1867 ging a bij verdrag
a. d. Vereen. Staten v. Noord-Amerika over.
Men heeft er een meteorologisch en magnetisch observatorium alsmede een station v.
d. telegraallpn Londen—New-Foundland—Japan Si beria—s. Petersburg.
Sittard, een stad in d. Nederl. prov. Limburg, a. d. Geleen on 4 uur ten N.-0. v. Maastricht gelegen. 't Is een oude plaats, waarvan
reeds in d. 9e eeuw sporen gevonden worden.
Omstr. 't midden der 13e eeuw werd't tot een
vlek verheven on weinige jaren later komt 't
als een versterkte stad voor. Tegen 't einde der
17e eeuw werden d. vestingwerken geslecht,
die nu geheel verdwenen an. Sedert 1841 heeft
men in d. nabtjheid der stad, die ruim 5200 inw.
telt, een zoogen. Romeinsche brug e. a. oudheden aangetroffen.
Sittenfeld (KONRAD), bekend onder Ipseud011ielll KONRAD ALBERTI, een Duitsch schriper,
—
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geb. 9 Juli 1862 to Breslau. HU schreef een
biographic v. Gustav Freytag (1885), BOrne
(1886) e. a. naturalistische romans, als „Das
Recht auf Liebe" (2e dr. 1890), novellen e. a.
werken, waarvan we nog noemen ,Der moderne
Realismus in der Litteratur und die Grenzen
seiner Berechtigung" (1889), „Natur und Kunst"
(1891), „Bei Freund und Feind" en „Kulturbilder" (1892).
Sittingbourne, een stad in 't Engelsche
graafs. Kent, met talrijke molens, cementfabrieken on 10 000 inw.
Sit venia. verbo (Lat)., men veroorlove
d. uitdrukking; met verlof gezegd. — Sit tibi
(of ei) terra Levis, een Lat. opschrift op grafsteenen, beteekenende : d. aarde zij u (of hem)
licht! Rust zacht!
Si van, Zie Joodsche Almanak.
Sivers (JEGOR VON), een Russisch dichter,
schrijver en reiziger, geb. 13 Nov. 1823 in
Lijfland, over!. 24 Apr 1879 to Riga als prof.
a. d. polytechnische school aldaar. Hij schreef
o. a. „Palmen und Birken" (2e dr. 1853)„Aus
beiden Welten" (1863), „Deutsche Dichter in
Ruszland" (1855), „Zur Geschichte der Bauernfreiheit in Livland" (1878), „Gedichte" (1817)
en reisbeschrtjvingen.
Siwah el Wah, een oase in 't noordelijk deal der Lybische woestijn, tot Egypte
behoorende en 29 M. beneden d. zeespiegel
gelegen, met ongev. 4000 inw., die tot d. stam
der Berbers behooren. In d. Oudheid was daze
oase vermaard door d. daar gestichten tempo!
v. Jupiter Ammon, woshalve zij ook wel Ammonium on nog thans Ammons-oase geheeten
wordt. Ztj heeft een gelijkmatig warm klimaat
(29' C) en verscheidene zoete bronnen en is zeer
vruchtbaar. Daar echter d. bodem moerassig is,
heerschen er 't geheele jaar door kwaadaardige
koortsen. 't Voorn. gewas is d. dadelpalm. d.
Groote, deals met hieroglyphen bedekte ruinen,
welke men hied vindt, houdt men nog voor
overblijfselen v. d. genoemden Ammonstempel,
alsmede v. 't a. dozen -grenzende koningspaleis. Zie Rohlfs, „Von Tripolis nach Alexandria" (1871) en „Drei Monate in der Libyschen
Waste" (1875).
Sivas (Armen. Sjewast), een Turksch
ejalet of provincie, midden in Klein-Azig of
Anatolia, uit een hoogvlakte bestaande en d.
bovenloop v. d. Kisil-lrmak bevattende. d.
Bevolking bestaat grootendeels uit Grieken
en Armeniers. d. Hoofdstad. ook Siwas, 't oude
Sebastia, ligt in een vruchtbare streek a. d.
Kisil-Irmak, is goad gebouwd, heeft talrijke
moskeeen en minarets, groote, rift gevulde
bazars on ongev. 40 000 inw., die veel graan
verbouwen.
Sixtus is d. naam v. 5 pausen. Omtrent d.
leeTtijd v. SIXTUS I tot SIXTUS IV zie men 't art.
Pass. Van hen is weinig bijzonders to zeggen.
Merkwaardig daarentegen is:
SIXTUS V, onbetwistbaar een der schranderste mannen, die in d. laatste eeuwen d.
pauselpken 'stool beklommen. Ztjn eigenlpke
naam was FELIX PERETTI, z(jn geboorteplaats
Grotto a Mare, in d. mark Ancona, waar hj
13 Dec. 1521 't levenslicht zag. Volgens d.
overlevering was hp in z jn jeugd varkenshoeder; zeker is, dat ztjn ouders tot d. geringen stand behoorden on dat een blood verwant zich d. jongen Felix aantrok en hem
als 13-jarigen knaap in een Franciscaner
klooster deed opnemen, waar hij weldra
groote vorderingen maakte in letterkunde,
wijsbegeerte on godgeleerdheid. In 1544 trad
hlj to Rimini op met voorlezingen over 't canonieke recht; vier jaar later was hij priester,
,
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doctor in d. theologie en regent der kloosterschool te Siena. In 1551 begaf hij zich n. Rome,
waar htj grooten opgang maakte zoo wel door
zijn kanselwelsprekendheid en zijne vrome
werken als door 't in 't licht geven v. eenige
geleerde geschriften, zoodat hij benoemd werd
tot commissaris te Bologna en inquisiteur
te Venetia ; doch toen hij in strijd geraakte
met d. senaat en d. kloosterlingen v. zijne
orde, keerde hij n. Rome terug. Alhier in
1560 teruggekomen, werd hij er achtereenvolgens consultor v. 't Heilige officium on
hoogl. a. d. hoogeschool, procurator-generaal
der Franciscaner-orde, godgeleerde v. 't gezantschap in Spanje, vicaris-generaal der Franciscanen, bisschop v. Sta Agatha de Goti
en pauselijk biechtvader; eindelijk in 1570
kardinaal, bij welke gelegenheid hij d. naam
Montalto aannam. Volgens sommigen streefde
hij naar d. pauselijken zetel, maar zorgv uldig verborg hij zijn wensch, meenende,
dat d. baste weg, om eens d. driedubbele
kroon te verwerven, zou zijn, weinig v.
zich te doen spreken en niemands afgunst
gaande te maken. Daarom maakte hij ook
met veel gematigdheid gebruik v. zijn invloed
op Pius V en, toen deze door Gregorius XIII
was opgevolgd, besteedde kardinaal Montalto
al zijn inkomsten a. werken v. weldadigheid
en geleerde ondernemingen. Gregorius overl.
in 1585 en Montalto werd met bijna eenparige stemmen tot paus verkozen. Van nu
of vertoonde deze zich, tot verbazing der
menigte, als een krachtig heerscher. Met doorzettenden ijver voerde htj aanstonds een menigte verbeteringen in d. Kerkelijken Staat in.
Aan duizenden handen to Rome verschafte hij
arbeid door d. prachtige bouwwerken, die hij
liet ondernemen: een waterleiding (die naar
hem Felix heat), d. groote obelisk op 't s.Pietersplein, d. prachtigen koepel der s.Pieterskerk, eon hospitaal a. d. Tiber on d. herstelling der triumfbogen v. Trajanus en Marcus
Aurelius. Ook herstelde hij d. beroemde boekerij v. 't Vaticaan, die hij v. een eigen drukkertj voorzag, op welke o. a. d. door hem bewerkte uitgaven der werken v. d. kerkvader
Ambrosius en zijn herziening der Vulgata
gedrukt werden. Te Fermo in d. Kerkelijken
Staat richtte hij een hoogeschool, te Rome
collegian voor Franciscaner jongelingen en to
Bologna 't college v. Montalto op. Hij bepaalde 't aantal kardinalen op 70 en vestigde
onderscheidene congregaties to Rome, a. welker hoofd hij kardinalen plaatste. In d. buitenlandsche politiek nam hij een werkzaam aandeel, doch htj verloor daarbtj d. belangen v. d.
H. Stoel geen oogenblik uit 't oog. Geest en
vernuft, gepaard a. uitgebreide kennis, vooral
ook der geschiedenis, kenmerkten zijn geheele
verkeer, waarin hij zeer gestreng, doch met
helder hoofd en schranderen blik, zich meer gevreesd dan bemind maakte. Hij overl. 24 Aug.
1590. Zie uitvoeriger Tempesti, „Storia della
vita e gesti di Sisto V" (1754, 2 dln).
Six van Chandelier (JOAN), gab. to
Amsterdam in 1610, bezocht blijkens zijn gedichten verschill. vreemde landen, doch bracht
overigens 't grootste gedeelte v. zijn leven
als drogist in zijn geboortestad door; gin
laatste jaren sleet hij in stille afzondering op
eon buitengoed in d. Diemermeer. Zijn sterfjaar schUnt onbekend. 's Mans gedichten, in
1657 uitgegeven, zijn v. gemengden inhoud,
ten deele luimig, ten deele ernstig, doch overal
verraden zij een levendig vernuft en rtjke
verbeeldingskracht. Van zijn niet onverdienstelijke psalmbertjming, waaraan muzieknoten
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zijn toegevoegd, zag d. eerste druk in 1674 en
d. tweede in 1680 't licht.
Sjabatz, Zie Schabatz.
Sjah of Sjach, Zie Schah.
Sjalotten of Askalotten (Allium asca
lonicurn). d. Sjalotten behooren tot d. natuurl.
fam. der lelieachtigen (Liliaceae) en volgens
't sexueele stelsel tot d. le orde der 6e klasse
(Hexandria Monogynia). Zij behooren tot die
soorten v. 't geslacht Allium (vergel. d. art.
Ajuin, Knollook, Kraailook en Kroonui), welke
worden gekweekt om, op verschill. wijzen bereid, als toesptjs genuttigd to worden
Een grootere verscheidenheid v. d. Sjalotten
met meer uitgerekte, bijna rolronde bollen
is bekend onder d. naam s. Jans ui of Chalons. Van Hall hield deze voor geen varieteit v. d. sjalottten, maar voor een aizonderlijke soort.
Sjamanen, Zie Schamanen.
Sjanghai, Zie Shanghai.
Sjari of Schari (Eng. Shari), een rivier
in Midden-Afrika, die na een nog zeer onvolledig bekenden loop door Hoog-Soedan in
noordelijke richting naar 't Tsadmeer vloeit.
Sjas, een 2,36 KM. lange rivier in Rusland,
die in 't gouvernement Nowgorod ontspringt
on zich in 't Ladogameer ontlast. Zie over
't Sjdskanaal 't art. Ladogameer.
Sjedlez, d. hoofdstad v. 't gelijknamig
Russisch-Poolsche gouvernement, met 14 400
inw. — 't Gouvernement Sjedlez heeft een
oppervl. v. 260 vk. mijlen on telt 675 000 inw.
Sjernacha, Zie Schemacha.
Sjenkow of Sinkow, een stad in 't
Russische gouvernement Poltawa, met 12 000
inwoners.
Sjibboleth, Zie Schibboleth.
Sjfieten, Zie Schileten.
Sjir Ali, emir v. Afghanistan, gab. in
1825, een der zestien zonen en tevens d. opvolger v. emir Dost Mohammed (overl. in
1863). In d. strijd met zijn broeders verloor
hij door d. nederlaag bij Sjekabad d. kroon,
doch na d. overwinningen bij Bamian (1868)
on bij Ghasne (Jan. 1869) herwon hij haar
weer; in 1870 onderdrukte hij een opstand v.
zijn zoon Jakoeb Khan on in 1878 sloot hij
zich bij Rusland aan, weshalve d. Engelschen
hem in Dec. v. dat jaar verdreven. Hij nam
d. wijk n. Russisch Turkestan, waar hij 21
Febr. 1879 overl. Reeds was zijn zoon Jakoeb
in Kaboel tot emir uitgeroepen.
Sjiras of Schiras (d. i. leeuwenbuik) is
d. hoofdstad v. d. Perzische prov. Fars of
Farsistan, gelegen in een fraai keteldal, dat
bezet is met rozen- on wijndruifgaarden, door
cypressen ingesloten. 't Ligt 1370 M. boven
d. zee, heeft een heerltjk klimaat, drijft levendigen handel in wijn, rozenolie en reuk werken on telt ongeveer 30 030 inw. Men vindt
er talrijke moskeeen, medressen (inrichtingen
v. onderwijs), bazars on .karavanserai's (stations voor d. karavanen). Beroemd om haar
schoonheid zijn d. vrouwen v. Sjiras, maar
nog meer wordt d. wijn dezer stad geprezen.
„Wijn uit Sjiras en een vrouw uit Yezd'',
zegt een Perzisch spreekwoord, „dat is d.
baste keus !"
In d. 7de eeuw werd Sjiras, na d. vil der
Sassaniden, d. residentie der khalifen en 't bereikte zijn hoogsten bloei in d. 13de eeuw,
toen 't een tijdlang een toonbeeld was v.
Oostersche pracht on weelde, 't middelpunt
ook v. Mohammedaansche wetenschap on
poizie. In 1387 werd d. stad veroverd door
Timoer, d. vorst der Turkomannen. — Sjiras
is bekend als d. geboorteplaats der dichters
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Hafis 4n Sadi (zie die art.), voor wie men
hier priachtige grafteekens vindt. In 1858 werd
d. stad- door een hevige aardbevinggeteisterd.
Wire of Schire, een linker zijnvier v. d.
Zambesi in Oost-Afrika. Ztj is d. aficatering
v. 't Nyassameer, stroomt vervolgens door
't Pamalombwemeer, vormt op 15° 50' Z.-Br.
d. Murchisonvallen, betreedt daarna d. vlakte
en mondt na een loop v. 600 KM. beneden
Sjamo in d. Zambesi uit. Livingstone heeft't
stroorngebied v. d. Sjire in d. jaren 1859—'64
onderzocht.
Sjitomir, Zie Schitomir.
Sjoa, Zie Schoa.
Sjoberg (ERIK), een Zweedsch dichter,geb.
14 Jan. 4794 to Ludgo, in &Mermanland, waar
hij stueeerde. Onder 't pseudoniem VITALIS
schreef hij een reeks zeer melancholische, v.
diep godsdienstig gevoel getuigende verzen,
samengevat onder d. titel „Samlade dikter",
doch tevens vroolljke en satirische gedichtbn,
vol gezonden humor.
Sjoeja of Schujaeen stad in 't Russische gouvernement Wladimir, a. d. Tesja,
met omstreeks 19 000 inw. Men heeft er overblijfselen v. oude vestingwerken en drijft er
een belangrijke industrie in katoen, linnen
en matrassen.
Sjoerrila of Sjoemna, ook Schumla en
Schumna geschreven, is d. naam v. een stad
en vesting in Boelganje, gelegen in een vruchtbare vlakte v. d. Kleinen-Balkan. Zj is 't vereenigingspunt v. vele wegen, die v. Boelgarije
n. Roemelie voeren, en telt 24 000 inw., onder
wie veal Mohammedanen. Er worden voortreffelijke koperen voorwerpen gemaakt, voorts
laken, leder en ztjde, en er is een levendige
handel. — Sjoelnla's gunstige ligging werd
reeds door d. Romeinen erkend. In 1388 kwam
't in handen der Turken. In d. RussischTurksche oorlogen heeft Sjoemla driemaal d.
Russische legers in hun tocht gestuit; in
1878 werd 't door d. Turken ontruimd.
Sjoesja of Schuscha, een stad in 't RuSsische gouvern. Jelissawetpol (Trans-Kaukasie),
a. d. Kagar-Tsjai, met een vesting op een
hoogen rots on :27 000 inw., die hun bestaan
vinden in wevertj v. Wen stollen on tanten
en handel in paarden.
Sjoesjter of Schoester, btj d. Romeinen
Sostra geheeten, tegenwoordig een vervallen
stad in d. Perzische prov. Sjoesistan, met
een hoog gelegen burcht, 27 moskeetn on
27 000 inw.
Sjogren (ANDREAs JoHAWS), eon verdiOnstelijk Finsch geschied- on taalkundige, gob.
8 Mei 1794 in 't kerspel lib's in Finland,overl.
6 Jan. 1855 to s. Petersburg als directeur v.
't ethnographisch museum aldaar. HU was
lid v. d. Petersbumsche academie v. wetenschappen en v. 1833—'35 bibliothecaris v. dat
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genootschap. Vooral heoft saetaluerr zich verdiensteltjk gemaakt voor. d. geschiedenis der
Fixische volken. ZUn „Gesammelte Schriften"
werden in 2 dln uitgegeven (1861—'62).
Skagerrak is d. naam v. een gevree-sde
zandbank voor d. noordspits v. Jutland, btj
kaap Skagen. Naar daze zandbank wordt 't
deel v. d. Noordzee tuss. Jutland, •Noorwegen
en Zweden 't Skagerrak genoemd, dat zuidwaarts in 't Kattegat overgaat on btj d. Engelschen „the Sleeve" geheeten wordt. d.
diepte v. dit water wisselt of v. 30 tot 200
vademen.
Skalden. Gelijk men bij d. Keltische vol.
ken in d. barden zangers aantreft, die evenals
d. dichters der Grieken d. lot der Goden en
d. daden der helden bezongen, zoo ontmoet
men ook btj d. volken v. Scandinavischen
oorsprong, inzonderheid bij d. IJslanders,
Zweden on Denen, mannen, die in liederen
en gezangen, als dichters en leermeesters,
d. beschaving hunner natie bevorderden.
her in 't hooge Noorden werden skalden genoemd zij, die er hun werk van maakten d. geheimen v. d. godsdienst, d. daden der helden
v. vorige geslachten, alsmede die v. hun tUdgenooten door gezang en muziek to verheffen.
d. Skalden vergezelden d. vorsten overal, zoowel ten hove als .op 't slagveld, en bezongen
d. daden v. d. veileden en d. tegenwoordigen
tijd. Ook was er d. vorsten veel a. gelegen, door
een beroemden skald bezongen to worden, on
vaak bepaalden ztj aanzienlijke belooningen
voor een dichterlUken wedstrijd, waarbij
ook 't bekroonde gezang in steen werd uitgehouwen. In lateren ttjd werd 't ook d. taak
der skalden, gedenkwaardige bedrU yen in liederen to bewaren, welke daardoor tevens bronnen voor d. geschiedenis geworden zijn. Doze
gezangen gingen v. mond tot mond en werden
door 't yolk v. buiten geleerd; zelfs vindt men
er voorbeelden van, dat zij in runenschrift
op staven ztin gesneden. Inzonderheid deelden
d. skalden hun gezangen a. elk. mode on ontrukten ztj d. geschiedenis daardoor a. d. vergetelheld. Ztj waren over 't algemeen d. geleerden
v. hun tijd. d. Llslandsche skalden werden
in Zweden on .Novvegen, en ook ih Engeland,
waarheen ztj dikwUls reisden, btjzonder geacht. In d. 9e, voornameltjk d. 10e - en beide
volgende eeuwen waren d. liederen der skalden
't meest in zwang; ook vindt men nog in d.
13e eeuw v. 4 soortgeltjke zangers gewag gemaakt. Van d. Deensche on Zweedsche skalden is weinig bewaard gebleven, doch meer
v. d. Noorsche en IJslandsche, die onder d.
naam skalldatal uit een Upsaler handschrift
der Edda in Einarsen's „Historic literaria
Islandica" opgegeven zijn. d. Beroemdste v.
alle skalden is d. Noorman Eywind Skalda
Spilder.
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